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onze woningmarkt leeft op, na jaren van 
neergang. consumenten hebben weer vertrouwen 
en kopen graag, zeker met de huidige historisch 
lage hypotheekrente. in steeds meer delen van 
nederland ontstaat er een tekort aan woningen, 
niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief.

Wij bepleiten niet alleen dat het volume aan 
nieuwbouwwoningen omhoog gaat – dat moet echt sneller 
en beter, ontdaan van allerlei stroperige procedures - maar 
vooral dat we bouwen voor de behoeften van mensen. Dat is 
geen geringe opgave in een snel veranderende samenleving, 
mondiger burgers met pluriforme wensen. Gericht bouwen 
voor de vraag heeft voor de NVM de toekomst. De NVM 
nieuwbouwspecialisten in onze gelederen hebben de (markt)
kennis om die verschillende behoeften te vertalen naar adviezen 
voor nieuwbouwprojecten met toegevoegde waarde. In dit 
boekje staan 14 nieuwbouwprojecten die als voorbeeld dienen 
voor een goede samenwerking, die uiteindelijk moet leiden 
tot een divers aanbod waar iedere woonconsument mee uit 
de voeten kan. Bouwen naar behoefte, naar de specifieke 
vraag: de inbreng van de NVM nieuwbouwspecialist daarbij 
is waardevol en essentieel. Het gevolg is dat de broodnodige 
doorstroming op de woningmarkt daarmee gestalte krijgt.

geweldige uitdagingen
De woningmarkt in Nederland is in rap tempo aan het 
veranderen. Allereerst door demografische ontwikkelingen. Er 
is een grote toename van eenpersoonshuishoudens, zzp’ers 
die flexibel moeten kunnen ‘bewegen’ tussen koop en huur 
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en ‘mobiel’ zijn op verschillende plaatsen in het land, al naar 
gelang hun opdrachten. Ook het aantal senioren neemt toe 
en zoekt passende huisvesting, waar ze door afnemende 
zorgvoorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen. Verder is er een trek naar de stad waarneembaar, 
waardoor huisvesting aldaar steeds lastiger en duurder wordt. 

Tot slot zorgt de toegenomen stroom aan vluchtelingen 
en statushouders voor een groeiende groep mensen die is 
aangewezen op sociale huurwoningen. Dit amalgaam aan 
veranderingen vormt voor alle betrokkenen – rijksoverheid 
en gemeenten, projectontwikkelaars en bouwers, 
woningcorporaties en makelaars – een geweldige uitdaging 
om iedereen aan een passende woning te helpen. Die 
uitdaging kunnen we tot een succes maken bij nieuw te 
bouwen woningen. Maatwerk, flexibiliteit en diversiteit zijn 
daarbij de sleutelbegrippen. Niet langer het adagium ‘meer 
van hetzelfde’, maar bouwen voor de vraag. 

visie op wonen van de toekomst
Vraaggestuurd bouwen is heel dynamisch en staat los van 
conjunctuur. De vraag naar seniorenwoningen groeit door 
in tijden van crisis. Crisis of geen crisis, de zeven miljoenste 
50-plusser komt er aan en de samenstelling van huishoudens 
verandert steeds sneller naar kleinere samenstellingen, 
ongeacht het economische tij. Nederland heeft tot 2040 één 
miljoen extra woningen nodig. 

We moeten bouwen voor de vraag, niet alleen voor onze 
welvaart, maar vooral voor ons collectieve welzijn. De NVM 
bepleit een visie die aansluit bij het wonen van de toekomst. 
Dat is de enige manier om één miljoen woningen te kunnen 
bouwen en dan ook woningen waar behoefte aan is, die 
betaalbaar zijn en op de juiste plaats staan.

Ger Jaarsma, voorzitter NVM
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In het derde kwartaal van 2016 zijn circa 7.100 
nieuwbouwwoningen verkocht, ruim 13% meer dan 
dezelfde periode vorig jaar, maar 5% minder dan van vorig 
kwartaal. Op jaarbasis worden inmiddels ruim 28.000 

nieuwbouwwoningen door NVM-makelaars verkocht (totale 
markt circa 37.500, marktaandeel NVM circa 75% van alle 
door beroepsmatige opdrachtgevers ontwikkelde nieuwbouw-
koopwoningen).

prijzen exploderen
De mediane transactieprijs komt het derde kwartaal op 
E 289.000 en E 2.260 per m2. De prijzen van verkochte 
nieuwbouwwoningen stijgen in een heel hoog tempo. 
Ten opzichte van vorig jaar zijn nieuwbouwwoningen bijna 
15% duurder geworden. De stijging van de m2-prijs is 
eveneens fors, maar met 8% minder spectaculair. 

Er zijn twee oorzaken voor deze enorme prijsstijging:

1.  Krapte-op de woningmarkt en tekort aan (nieuwbouw)
woningen.

2.  Focus op doorstroom zorgt voor verkoop van grotere en 
duurdere woningen
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ad 1 - krapte op de woningmarkt
In het derde kwartaal stonden slechts 15.000 nieuwbouw-
woningen te koop (exclusief verkocht onder voorbehoud) bij 
NVM-makelaars in Nederland (totale nieuwbouwaanbod circa 
20.000 woningen). 

Dit is een daling van 24% ten opzichte van vorig jaar. Per 
kwartaal worden gemiddeld 7.500 nieuwbouwwoningen 
nieuw aangeboden. Wel zijn er grote seizoensinvloeden: 
projectontwikkelaars plannen een start verkoop doorgaans  
niet rond de zomer- en wintervakanties.
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nieuwbouw geen bluswater voor 
oververHitte woningmarkten
De krapte-indicator van nieuwbouw kwam in het derde 
kwartaal op 6. Landelijk zou er daarmee sprake zijn van 
een gezonde woningmarkt waarbij aanbod en transacties 
in balans zijn. In de praktijk is echter sprake van grote 
tekorten in sommige regio’s en overschotten in andere. De 

provincies Groningen, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 
registreren inmiddels krapte-indicatoren tussen 2 en 4. 

In de bestaande bouw zijn deze woningmarkten ook het 
krapst. Nieuwbouw biedt dus geen bluswater voor de 
oververhitte woningmarkten in de grote steden. Sterker nog, 
hier zijn juist veel ontwikkel¬locaties opgedroogd. 
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In de vier grote steden staat nu 30% (Rotterdam) tot 60% 
(Den Haag) minder nieuwbouwwoningen te koop dan een 
jaar geleden. Er is een duidelijk verband zichtbaar tussen het 
aanbod van woningen en de prijs: een tekort aan woningen 

gaat gepaard met forse prijsstijgingen. Dit geldt met name 
voor regio West. Voor de drie overige landsdelen samen is de 
prijsstijging voor nieuwbouw ‘slechts’ 9% ten opzichte van 
landelijk bijna 15%.

ad 2 - nieuwbouw focust op 
doorstroom
Slechts 20% van de nieuwbouwwoningen wordt verkocht 
met een prijs lager dan E 200.000. Nieuwbouw profileert zich 
daarmee steeds duidelijker als een markt voor de doorstroom. 

Dit is ook zichtbaar in de omvang van de woningen en het 
verkochte woningtype: 50% van de verkochte woningen is 
130 m2 of groter en slechts 20% van de verkochte woningen 
is een appartement. De tussenwoning blijft, met ruim een 
derde van de transacties, het meest verkochte woningtype. 
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Alle woningtypen stijgen in prijs, vrijstaande woningen 
maar liefst met 17% ten opzichte van vorig jaar. De 

prijsontwikkeling van 2-onder-1-kappers is met 6% nog 
enigszins bescheiden.
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tudorpark is een bijzonder nieuwbouwproject in 
Hoofddorp. niet alleen vanwege de karakteristieke 
engelse tudorbouwstijl die hier is toegepast, maar 
ook omdat eigenlijk geen woning hetzelfde is.

Het nieuwbouwproject Tudorpark verrijst aan de zuidkant 
van Hoofddorp en zal uiteindelijk bestaan uit zo’n 1200 
woningen. Wat dit project bijzonder maakt, is de exclusieve 
uitstraling en de Engelse tudorbouwstijl, vertelt Kelly Stricker 

Wonen in Engelse landhuisstijl 
in Tudorpark
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van Woningcorporatie Ymere, die verantwoordelijk is voor 
de ontwikkeling. “Die tudorstijl is uniek in Nederland en 
onderscheidend ten opzichte van andere woningen. Je 
herkent deze stijl aan de steile kappen, de ramen met 
roedeverdelingen, en opvallende, grote schoorstenen. Daarbij 
is geen woning hetzelfde en sluit ook de openbare ruimte aan 
op de tudorstijl.” 

Tudorpark werd bovendien midden in de crisis ontwikkeld. 
“Gedurende de crisis moest je echt met iets nieuws komen, 
om de markt te stimuleren. Dat is met de introductie 
van de tudorstijl heel mooi gelukt”, vult Saliha Azouagh, 
projectmanager bij de gemeente Haarlemmermeer, aan. 

veel interesse
Het project trekt veel bekijks én geïnteresseerden, niet alleen 
vanuit de gemeente zelf, maar ook heel veel vanuit gemeentes 
daarbuiten”, vertelt makelaar Menno Mönch van Hoekstra & 
Van Eck Makelaars. Al in een vroegtijdig stadium raakte dit 
makelaarskantoor bij het project betrokken. “Met name in de 
prijsvorming en zaken als de fasering hebben wij ons aandeel 
gehad.” De samenwerking met Ymere verloopt daarbij prima. 
“We hebben tweewekelijks overleg. Daarbij zitten Ymere 
en de bouwer, Dura Vermeer, aan tafel. Dan worden de 
mogelijkheden besproken. Stel dat mensen individuele wensen 
hebben, dan wordt gekeken in hoeverre daarin meegegaan 
kan worden. Maar het gaat ook om zaken als een andere 

Kelly Stricker (Ymere): “Wat het project 

Tudorpark zo bijzonder maakt, is de 

exclusieve uitstraling en de Engelse 

tudorbouwstijl.”

Menno Mönch (Hoekstra & Van Eck 

Makelaars): “Het project trekt veel 

bekijks én geïnteresseerden, niet 

alleen vanuit de gemeente zelf, maar 

ook heel veel vanuit gemeentes 

daarbuiten.” 

Saliha Azouagh (gemeente 

Haarlemmermeer): “Wij zien graag dat 

alle doelgroepen worden bediend. Dat 

lukt hier goed in samenwerking met 

Ymere, die zowel de sociale component 

als de duurdere categorie realiseert.”
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fasering, of om een andere ligging van de woningen. Dat gaat 
heel plezierig allemaal, de lijnen zijn heel kort.”

tudorregels
Volgens Stricker verloopt ook de samenwerking met 
de gemeente Haarlemmermeer prima. “De gemeente 

is betrokken geweest bij de ontwerpsessies van het 
stedenbouwkundig plan en bij de verbeelding van het 
tudorconcept van de woningen. Ook neemt de gemeente 
deel aan het Q-team, een qualityteam.” In dat kwaliteitsteam 
speelt naast Ymere en de gemeente Haarlemmermeer ook 
de coördinerend architect van de gemeente, Fred Kaaij, een 
grote rol, vertelt Azouagh. “We hebben negen tudorregels 
met elkaar afgesproken en deze ook vastgesteld in de 
gemeenteraad. Dat is ons vertrekpunt bij alle woningen. Het 
kwaliteitsteam zorgt voor de toetsing en borging hiervan.” 

over Het project tudorpark
Aan de zuidkant van Hoofddorp verrijst Tudorpark, 

een bijzonder nieuwbouwproject helemaal in de 

Engelse tudorstijl. Kenmerken van deze stijl zijn steile 

kappen, ramen met roedeverdelingen en opvallende, 

grote schoorstenen. Door de vele keuzemogelijkheden 

van kopers, is geen woning bovendien hetzelfde. 

Daarnaast sluit ook de openbare ruimte aan op de 

tudorstijl. De nieuwe woonwijk zal uiteindelijk bestaan 

uit 1200 woningen. De eerste fase bestaat daarbij uit 

275 woningen. De keuze is groot: er zijn hoek- en 

rijwoningen, twee-onder-een-kap- en vrijstaande 

woningen. Naast koopwoningen heeft Tudorpark 

op dit moment ook 37 sociale huurappartementen. 

Van de eerste fase zijn op dit moment 125 woningen 

opgeleverd en bewoond. 150 woningen zijn nog in 

aanbouw in verschillende bouwfases. De verwachting 

is dat deze woningen eind 2017 allemaal opgeleverd 

zullen zijn. De woningen zijn ontworpen door Heren5, 

Bedaux de Brouwer en Dittmar Architecten. De bouw 

is in handen van Dura Vermeer. 

Aantal woningen: 238 (koop, fase 1)

Woningtypen: diverse woningtypen

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau koopwoningen: 169.900 – 599.900 euro

woningmarkt gemeente 
Haarlemmermeer
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 29

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 94

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 2,5

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 336.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen vooral rijwoningen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen 2016 7%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
Haarlemmeer
• aantal woningen 59.699

• koopwoningen 64%

• appartementen 26%

• grondgebonden woningen 74%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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De doelgroep bestaat nu nog voornamelijk uit starters en 
doorstromers. Daarnaast wordt onderzocht of dezelfde 
tudorstijl ook in seniorenwoningen toegepast kan worden, 
vertelt Mönch. “Je moet dan denken aan een soort 
patio-achtige woning, met het totale woonprogramma 
op de begane grond.” Er komen daarnaast ook sociale 
huurwoningen in dit project. 

woonvisie
Tudorpark past daarmee prima in de woonvisie van de 
gemeente Haarlemmermeer. “Het is een mix van verschillende 
woningtypen voor verschillende doelgroepen. Van sociale 
woningbouw tot rijtjeswoningen en vrije kavels. De gemeente 
Haarlemmermeer ziet graag dat alle doelgroepen worden 
bediend. Dat lukt hier goed in samenwerking met Ymere, 
die zowel de sociale component als de duurdere categorie 

realiseert”, aldus Azouagh. Zij is dan ook zeer tevreden over 
de samenwerking met Ymere. “We houden elkaar scherp, dat 
moet ook, zeker in deze tijd. Eventuele discussies komen het 
project alleen maar ten goede. Iedereen heeft hetzelfde doel: 
we willen graag de tudorstijl tot stand brengen. De gemeente 
en Ymere trekken daar samen in op.”

Op dit moment zijn zo’n 125 woningen opgeleverd en 
bewoond. “We hebben nog circa 150 woningen in aanbouw 
in verschillende bouwfases. Van sommige woningen is de 
bouw pas gestart en andere worden bijna opgeleverd. Dit 
maakt allemaal deel uit van de eerste fase, die in totaal uit 
275 woningen bestaat. We verwachten dat deze woningen 
eind 2017 allemaal opgeleverd zullen zijn. Volgend jaar 
brengen we dan weer nieuwe deelplannen in verkoop”, 
besluit Stricker.
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op een locatie waar tot voor kort naar hartenlust 
gesport werd, verrijst binnenkort park Harga. deze 
duurzame wijk vormt straks een verbinding tussen 
schiedam-noord en het centrum van schiedam.

Onder de naam ‘Schiedam in beweging’ ontwikkelt de 
gemeente Schiedam nieuwe mogelijkheden voor sport, 
wonen en groen. “Schiedam in Beweging is een hele grote 

gebiedsontwikkeling”, licht Lydia Buist-Izelaar, directeur van 
Schiedam in Beweging, toe. “Die gebiedsontwikkeling is redelijk 
bijzonder, omdat het hier om 33 hectare binnenstedelijk gebied 
gaat, op verschillende locaties in de stad.”

Een van die projecten is Park Harga. Daar waar deze nieuwe 
groene woonwijk verrijst, bevonden zich voorheen sportvelden. 
“Met het doortrekken van de A4 van Schiedam naar Delft is 

Park Harga, duurzaam wonen 
in het groen
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op het groene dak van de Ketheltunnel ruimte ontstaan voor 
sportvelden. Door de verhuizing van sportclubs naar dit nieuwe 
sportpark ontstond op deze mooie groene locatie in Harga 
ruimte om een woonwijk te realiseren”, vertelt Linda van Ooijen 
Knook van Anke Bodewes Makelaardij uit Schiedam. 

groen doorpakken
“De ondertunneling van de A4 betekent een groene 
impuls voor Schiedam, en dan wil je uiteraard geen 
standaardwoonwijk bouwen met gasaansluitingen, maar 
meteen groen doorpakken en toekomstgericht bouwen”, vult 
Yvonne Sieders van VolkerWessels Vastgoed aan.

“Het is sowieso de filosofie van VolkerWessels Vastgoed om 
geen woningen te bouwen die te veel CO

2
 uitstoten, want je 

wilt met het oog op de toekomst eigenlijk geen gebruik meer 
maken van fossiele brandstoffen. Vandaar dat voor Park Harga 
is gekozen voor EPC-0-woningen.”

De woningen krijgen vloerverwarming en vloerverkoeling door 
middel van een warmtepompsysteem. Zonnepanelen op het 

dak zorgen voor de energievoorziening. “Optioneel kunnen 
mensen kiezen voor een nul-op-de-meterwoning. Dan wordt 
het gehele dak aan de zuidzijde vol gelegd met zonnepanelen, 
zodat ook de energie wordt opgewekt voor het huishoudelijke 
gebruik. Op die manier voorzie je zelfstandig in je eigen 
energiebehoefte”, vertelt Sieders.

Dit project past volledig in de woonvisie van de gemeente 
Schiedam, vertelt Buist-Izelaar. “De woonvisie is erop 
gericht om de eenzijdigheid in de woningaantallen en 
woningtypologieën te verminderen. Wij bouwen woningen 
in segmenten waar we nu een tekort aan hebben. Dat 
zijn grondgebonden woningen, tweekappers, vrijstaande 
woningen en echt grote appartementen met minimaal 100 m2 
woonoppervlak.”

grote belangstelling
In Park Harga komen eengezinswoningen, in verschillende 
typen: Singelwoningen, Hofwoningen, twee-onder-een-kap- 
en vrijstaande woningen. Daarnaast komen in dit plan twee 
blokjes met appartementen. Deze hebben vijf lagen met vier 
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appartementen per verdieping. De belangstelling voor de wijk 
is groot. Er zijn inmiddels meer dan duizend inschrijvingen 
op de website. Het grootste gedeelte daarvan is voor de 
eengezinswoningen.

“We merken dat met name jonge stellen zonder kinderen 
interesse hebben voor de hofwoningen. De singelwoningen, 
die in een wat duurder segment vallen, trekken mensen met 
een iets hoger inkomen. De twee-onder-een-kapwoningen 
zijn interessant voor mensen die al wat grotere kinderen 
hebben en nog een keer een doorstart maken. Voor de 
appartementen hebben we getracht de doelgroep heel 
breed te trekken, dus van jong tot oud”, aldus Van Ooijen 
Knook.
 
volwaardige sparringpartner
Anke Bodewes Makelaardij is vanaf het allereerste begin 
bij dit project betrokken geraakt. “Al heel vroeg, bij het 
initiatief voor dit project in 2013, hebben wij Anke Bodewes 
Makelaardij ingeschakeld. Zij hebben ons niet alleen 

Linda van Ooijen Knook 

(Anke Bodewes Makelaardij): 

“Door de verhuizing van 

sportclubs naar het nieuwe 

sportpark op het groene 

dak van de Ketheltunnel 

ontstond op deze mooie 

groene locatie ruimte om 

een woonwijk te realiseren.” 

Lydia Buist-Izelaar (Schiedam 

in Beweging): “Park Harga 

past volledig in de woonvisie 

van de gemeente. Wij 

bouwen woningen in 

segmenten waar we nu een 

tekort aan hebben.”
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geadviseerd wat betreft doelgroepen, maar ook bij het 
woningontwerp, en zaken als afwerking en uitbreiding. Daar 
zijn we uiterst tevreden over. Het is een heel enthousiast 
damesteam en een volwaardige sparringpartner voor ons. De 
samenwerking is echt uitstekend”, aldus Sieders.

De verkoop van de eerste twee fases van de eengezins-
woningen is inmiddels gestart. “In september gaan we de 
verkoop starten van het eerste blok appartementen. De 
eengezinswoningen worden naar verwachting in de zomer 
van 2017 opgeleverd”, aldus Van Ooijen Knook.

over Het project park Harga
Park Harga is een nieuwbouwproject in Schiedam. 

Op de plek waar voorheen sportvelden waren, verrijst 

een duurzame woonwijk midden in het groen met 

een mix van eengezinswoningen en appartementen. 

Alles draait hier om duurzaamheid. Zo wordt iedere 

woning voorzien van een eigen warmtepompsysteem 

en zonnepanelen om in de energiebehoefte van 

de gebouwgebonden installaties te voorzien. Het 

eerste plan omvat 156 eengezinswoningen en ruime 

appartementen. Het plan kent 24 Singelwoningen en 

72 Hofwoningen, 16 Waterwoningen, type twee-

onder-een-kap en 2 Waterwoningen, type vrijstaand. 

Daarnaast worden 42 appartementen, 4 ateliers/

studio’s en 5 garageboxen gebouwd.

De woningen zijn ontworpen door Groosman 

Architecten uit Rotterdam en worden gebouwd door 

VolkerWessels Vastgoed. Op dit moment wordt de 

grond geschikt gemaakt voor de bebouwing door het 

voorbelasten van de ondergrond. De eerste fases zijn 

inmiddels verkocht. De bouw zal in november 2016 

starten. De eerste woningen worden in de zomer van 

2017 opgeleverd.

Aantal woningen: 156 (koop, 4 fasen)

Woningtypen: diverse woningtypen

Aandeel verkocht: 37% (fase 1 + 2)

Prijsniveau koopwoningen: 225.000 – 350.000 euro

woningmarkt gemeente scHiedam
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 59

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 37

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 12,8

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 235.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen vooral rijwoningen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 6%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
scHiedam
• aantal woningen 36.751

• koopwoningen 49%

• appartementen 69%

• grondgebonden woningen 31%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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op de locatie van de voormalige busremise in 
de bredase wijk princenhage realiseren maas-
jacobs en nederlandse bouw unie (nbu) zestig 
grondgebonden woningen in diverse varianten en 
met volop keuzemogelijkheden voor de kopers.

Op de plek waar zich ooit de tram- en later de busremise 
van Breda bevond, verrijst een nieuwe woonwijk. “Tien jaar 

geleden is deze locatie te koop gekomen en verkocht aan 
Burgfonds. Zij kochten dat terrein met de bedoeling om 
daar woningen te ontwikkelen, maar de crisis gooide roet in 
het eten. Uiteindelijk is de locatie geveild en hebben Maas-
Jacobs en Nederlandse Bouw Unie gezamenlijk deze locatie 
gekocht”, vertelt Jan-Kees Fait van NBU. “Vervolgens heeft 
het nog een goed jaar geduurd voordat het bestemmingsplan 
is aangepast.”

Volop keuzemogelijkheden in 
Remise Princenhage
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lijnen
“De naam – Remise – is uiteraard gehandhaafd”, vertelt 
Patricia van de Wijer van Van der Sande Makelaars uit Breda. 
Samen met Kin Makelaars en De Boer, Storimans & Partners 
raakte zij bij dit project betrokken op uitnodiging van de 
ontwikkelingscombinatie Nederlandse Bouw Unie (NBU) en 
Maas-Jacobs. Dat gebeurde volgens Maikel Foesenek van 
Maas-Jacobs al voor de veiling. “Op dat moment heb je al een 
financieel plaatje nodig, moet je kunnen bieden etc. Deze drie 
makelaars kennen wij goed. Uit ervaring en track records blijkt 
bovendien dat zij het beste gevoel hebben met de wijken in 
Breda. Daarom hebben wij voor hen gekozen.”

De verschillende woningtypes worden heel toepasselijk lijn 1 
tot en met lijn 9 genoemd. “Daarbij zijn lijn 1 instapwoningen 
en staat lijn 8 voor de vrijstaande woning. Bovendien liggen 
op de koppen zogenaamde LOOF-woningen, wat staat voor 
Living On One Floor. Deze levensloopbestendige woningen 
hebben het programma op de begane grond”, aldus Van de 
Wijer. En niet alleen de naam van de woningen is geïnspireerd 
op de oude remise. Dit geldt ook voor de architectuur waarbij 
het stoere horizontale lijnenspel met vierkante ramen als 
detaillering terugkomt in de erkers. Alle woningen springen 
bovendien zuinig om met energie en zijn voorzien van 
zonnepanelen, hoogwaardige isolatie en vloerverwarming.

De drie betrokken makelaars die de 60 nieuwe 

woningen op het oude Remiseterrein in Breda 

Princenhage in een recordtempo verkochten. V.l.n.r.: 

Pascal de Wit (Kin Makelaars), Patricia van de Wijer 

(Van der Sande Makelaars) en Bart Kimenai (De Boer, 

Storimans & Partners)

Maikel Foesenek (Maas-

Jacobs): “De presale 

leek wel een attractie 

van de Efteling; de 

belangstellenden 

stonden in de rij.”

Jan-Kees Fait (Nederlandse Bouw 

Unie): “Als de ontwikkelaar, 

de gemeente en makelaars 

samenwerken, komen er dit soort 

mooie projecten uit.”
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grote belangstelling
De inbreng van de drie makelaars was in eerste instantie 
adviserend, vertelt Van de Wijer. “Waar ligt de behoefte, 
welke typologieën zijn gewenst? Verder zijn wij gevraagd om 
kritisch mee te kijken naar de plattegronden. En uiteraard wat 
deze woningen zouden kunnen opbrengen. Daarnaast zijn wij 
betrokken bij de samenstelling van de verkoopbrochure en het 
hele verkooptraject.”

De belangstelling voor het project was enorm. “Wij hebben 
meer dan duizend inschrijvingen ontvangen”, vertelt Van 
de Wijer enthousiast. Dit heeft volgens haar te maken met 
een jarenlang gebrek aan nieuwe grondgebonden woningen 
in Breda. De begin oktober 2015 georganiseerde presale 

werd meteen door een kleine vijfhonderd belangstellenden 
bezocht. “Het leek wel een attractie van de Efteling”, zegt 
Foesenek. Naar aanleiding hiervan ontvingen de makelaars 
bijna tweehonderd aanmeldingen. Van de Wijer: “Uit die 
inschrijvingen hebben we met z’n drieën dit project binnen 
ongeveer drie maanden kunnen verkopen.”

doelgroepen
Op de diverse typen woningen komen ook verschillende 
doelgroepen af. “Zo trekt lijn 1 met name jonge stellen. 
De belangstellenden voor de wat kleinere tweekapper, 
zijn net wat ouder. Zij komen uit een appartement of een 
kleine woning en willen de volgende stap zetten in hun 
wooncarrière. En zo loopt het langzaam verder op”, aldus 
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Van de Wijer. Daarbij zijn de meeste belangstellenden 
(oorspronkelijk) afkomstig uit Breda. 

Over de samenwerking met de gemeente Breda vertelt 
Fait: “Hier hebben we wel enige discussie gehad met de 
beleidsmakers over bevolkingsprognose en wenselijke 

woningtypes. Uiteindelijk lukte het om de gemeente ervan 
te overtuigen het bestemmingsplan voor deze locatie aan 
te passen. Wat dit leert? Als de ontwikkelaar, de gemeente 
en makelaars samenwerken, komen er dit soort mooie 
maatwerkprojecten uit.”

De samenwerking in het project Remise Princenhage leidt 
tot een evenwichtiger woningmarkt in Breda, betere door-
stromingsmogelijkheden en is een impuls voor de hele stad.

over Het project remise princenHage
De Remise Princenhage is een nieuwbouwproject 

in Breda. Op de locatie van de voormalige tram- en 

later busremise in de karakteristieke wijk Princenhage 

worden zestig grondgebonden woningen gebouwd 

in diverse varianten. De verschillende woningtypes 

worden hierbij heel toepasselijk lijn 1 tot en met lijn 

9 genoemd. Hierbij staan lijn 1 en 2 voor in totaal 25 

hoek- en rijwoningen in diverse varianten en oplopend 

in prijs, lijn 3 voor zes drie-onder-een-kapwoningen, 

lijn 4 t/m 7 bestaat in totaal uit 26 twee-onder-een-

kapwoningen in diverse typen en prijsklassen. Lijn 8 is 

een vrijstaande woning en lijn 9 tot slot betreft twee 

LOOF-woningen (levensloopbestendige woningen) 

met het hele woonprogramma op de begane grond. 

De woningen zijn ontworpen door Van Egmond Totaal 

Architectuur uit Noordwijk. De bouw is in handen van 

de Nederlandse Bouw Unie (NBU) en Maas-Jacobs. 

Met de bouw van de woningen en het aanleggen van 

de benodigde infrastructuur wordt binnenkort gestart, 

de oplevering volgt waarschijnlijk eind 2017, begin 

2018.

Aantal woningen: 60 (koop)

Woningtypen: diverse woningtypen

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau koopwoningen: 235.000 – 699.000 euro

woningmarkt gemeente breda
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 193

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 206

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 7,5

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 310.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen diverse woningtypen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 10%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
breda
• aantal woningen 81.649

• koopwoningen 54%

• appartementen 38%

• grondgebonden woningen 62%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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waar ooit piloten en het vliegveldpersoneel 
gelegerd waren, ontwikkelt Hegeman 
bouwontwikkeling samen met de provincie 
overijssel en de gemeente enschede parkwonen 
in ’t vaneker. Hierbij ondergaan de historische 
gebouwen een transformatie tot woningen en 
verrijzen er acht moderne geschakelde parkvilla’s. 

Aan de rand van Enschede wordt Parkwonen in ’t Vaneker 
ontwikkeld. Het betreft hier een bijzonder project, aldus 
Jacqueline Achterhuis van ADT (Area Development Twente, 
het samenwerkingsverband tussen de provincie en de 
gemeente Enschede). “Het oorspronkelijke gebied blijft 
gehandhaafd. Een gebied dat vijftig jaar onaangetast is 

Parkwonen in ’t Vaneker, 
wonen op een historische locatie
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geweest, omdat het altijd afgesloten is geweest van de 
buitenwereld. Het gaat hier namelijk om een voormalig militair 
terrein. De natuur heeft daar dus al die jaren ongestoord haar 
gang kunnen gaan.” 

unieke locatie
Hegeman Bouwontwikkeling verwierf op deze locatie als 
enige projectontwikkelaar een deel van de grond om daar 
nieuwbouw op te ontwikkelen. “Wij hebben samen met de 
gemeente en ADT dit plan ontwikkeld”, vertelt Marita Flier, 
conceptontwikkelaar bij Hegeman Bouwontwikkeling. 
De locatie beschikt over een aantal voormalige legergebouwen 
zoals een mess en een kapel. De vraag rees wat hiermee het 
beste gedaan zou kunnen worden. “Een transformatie naar 
wonen lag redelijk voor de hand, maar hoeveel woningen en 
van welke afmetingen en voor welke doelgroep?” 

“Uiteindelijk is gekozen voor vijf hele ruime woningen 
en acht woningen in het gebied erachter”, aldus Caspar 

Branderhorst van Snelder Zijlstra Makelaars. In vergelijking 
met andere woningbouwprojecten in Enschede, gaat het 
om een bijzonder woonconcept; wonen in en te midden van 
historische gebouwen op een prachtige groene locatie in het 
buitengebied. “Een project met woningen op deze bijzondere 
locatie past dan ook prima binnen de woonvisie van de 
gemeente Enschede”, vertelt Achterhuis. 

transformatie
Hegeman Bouwontwikkeling transformeert een heel groot 
legergebouw, de voormalige mess en kapel, naar vijf 
woningen. Een transformatie waar Branderhorst aanvankelijk 
wel wat vraagtekens bij zette, vertelt hij. “Met name omdat 
iedereen hier gewend is om veel grond en veel ruimte te 
hebben en men hier opeens meer dan drie ton betaalt voor 
een woning die toch vastzit aan een andere woning. Daar 
zijn hele mooie impressies van gemaakt en is ook een goed 
plan voor geschreven. Met als resultaat dat we op ieder 
bouwnummer nu meer dan acht optanten hebben.” 

Marita Flier (Hegeman Bouw-

ontwikkeling): “Mensen die heel graag 

veel woonruimte willen hebben en dat 

op hun eigen manier willen indelen, 

vinden dit project heel interessant.” 

Caspar Branderhorst (Snelder 

Zijlstra Makelaars): “De villa’s liggen 

geschakeld in het park. Hierbij krijgen 

de toekomstige eigenaren naast 

eigen grond ook een aandeel in het 

gezamenlijke park, waarvoor ze dus ook 

samen verantwoordelijk zijn.”

Jacqueline Achterhuis (Area 

Development Twente): “Dit bijzondere 

woonconcept, wonen in en te 

midden van historische gebouwen op 

een prachtige groene locatie in het 

buitengebied, past prima binnen de 

woonvisie van de gemeente Enschede.” 
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In het park achter dit gebouw worden acht parkvilla’s 
ontwikkeld. “Het bijzondere daarvan is dat de villa’s 
geschakeld in het park liggen, waarbij de toekomstige 
eigenaren eigen grond krijgen en een aandeel in 
het gezamenlijke park, waarvoor ze dus ook samen 
verantwoordelijk zijn. Ook dat maakt dit project bijzonder.” 

kavels
De doelgroep is divers, vertelt Branderhorst. “Zo heb je 
de mensen die echt voor het historische gaan en het gaaf 
vinden om een open ruimte te hebben en daar hun eigen 
invulling aan te geven. Anderen gaan liever voor helemaal 
nieuwbouw.” Flier beaamt dit: “Mensen die heel graag veel 
woonruimte willen hebben en dat op hun eigen manier 
willen indelen vinden dit project heel interessant. Dat kan een 
kunstenaar zijn met een atelier, of iemand met een werkplek 
aan huis.” 

over Het project parkwonen in ’t 
vaneker
Parkwonen in ’t Vaneker wordt ontwikkeld 

aan de noordrand van Enschede, op de locatie 

van een voormalig militair vliegveld. Hegeman 

Bouwontwikkeling transformeert hier legergebouwen, 

de voormalige mess en kapel, naar vijf woningen. 

Daarnaast ontwikkelen zij in het park achter dit 

gebouw acht nieuwe parkvilla’s. De drie woningen 

in de voormalige mess zijn respectievelijk 282 

m², 277 m² en 267 m² groot. De twee woningen 

in de voormalige kapel bieden circa 185 m² 

woonoppervlak. De prijs van deze woningen begint 

bij 325.000 euro. De architectuur van de acht luxe 

parkvilla’s is geïnspireerd door de jaren 20 en 30. De 

prijs van een parkvilla bedraagt 475.000 euro. In juni 

2016 is gestart met het project. Alles is inmiddels 

onder optie, zowel de villa’s, als de woningen in de 

voormalige mess en de kapel. De bouw start eind 

2016, de oplevering van de woningen zal in 2017 

plaatsvinden. 

Aantal woningen: 13 (koop)

Woningtypen: rijwoningen en geschakelde woningen

Aandeel verkocht: alles onder optie

Prijsniveau koopwoningen: 325.000 – 475.000 euro
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De overige woningen in dit gebied worden ontwikkeld op 
basis van de uitgifte van kavels, vertelt Branderhorst. “Daar 
gaan mensen zelf de woning ontwikkelen. De promotie 
daarvoor doen wij ook. Wij hebben daarvoor een hele 
intensieve en plezierige samenwerking met ADT. We zijn in 
juni gestart met dit project, en alles is nu onder optie, dus 
de villa’s, de mess en de kapel. Voor sommige woningen zijn 
er zelfs meerdere optanten. Zoals het er nu uitziet start de 
bouw eind 2016, en zullen de woningen in 2017 opgeleverd 
worden.”

woningmarkt gemeente enscHede
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 221

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 191

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 9,3

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 236.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen diverse woningtypen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 15%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
enscHede
• aantal woningen 75.056

• koopwoningen 48%

• appartementen 37%

• grondgebonden woningen 63%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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in een tijd waarin iedereen zich afvroeg of je 
überhaupt wel nieuwbouw moest ontwikkelen, 
werd Het nieuwe zand in ridderkerk ontwikkeld. 
een wijk met voor ieder wat wils, ontwikkeld voor 
en in samenwerking met de bewoners. 

Het Nieuwe Zand: 
vraaggericht bouwen ten top
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co-creatie
Vanaf het begin zag Richard Revier, projectmanager bij 
projectontwikkelaar Herkon, de mogelijkheden van de 
locatie in Ridderkerk. Nadat Herkon een onderzoek had laten 
uitvoeren naar de doelgroepen voor Het Nieuwe Zand, stelden 
zij de gemeente Ridderkerk voor gebruik te maken van een 
co-creactieproces. Zij schakelden daarbij Atrium Makelaardij 
uit Ridderkerk in voor advies bij en begeleiding van het gehele 
proces. “Niet alleen omdat zij goede verkoopcijfers lieten 
zien, maar ook omdat zij een goed plan van aanpak hadden 
voor ontwikkeling op de locatie. Daarnaast konden ze ons 
een goede ondersteuning bieden. Tot slot hadden we na 
gesprekken met Atrium Makelaardij ook het gevoel, dat zij 
het beste de gesprekken met onze klanten zouden kunnen 
voeren”, vertelt Revier. 

De gemeente bleek open te staan voor het concept van 
co-creatie en wilde Herkon hierin graag faciliteren, vervolgt 
Revier. “Dit deed zij door de mogelijkheden en kaders voor 
ons inzichtelijk te maken. Daar heeft de gemeente ons vrij 
veel ruimte in geboden. Weliswaar lag er het een en ander 
vast qua wegen en riolering, maar daarbinnen mochten we 
afstemmen met de doelgroepen.”

Saskia Hooijmaaijers, projectleider voor Het Nieuwe Zand bij 
de gemeente Ridderkerk beaamt dit. “Voor ons is de relatie 
met de bestaande woningen, de aanwezigheid van voldoende 
parkeerruimte en de kwalitatieve uitstraling van de wijk heel 
erg belangrijk. Het is een wijk waar met duurzame materialen 
gebouwd wordt. Ook is er veel aandacht besteed aan de 
erfscheidingen. Hierdoor oogt de wijk degelijk en behoudt 
ook in de toekomst zijn waarde. Daarnaast vinden wij het 
van belang dat er voldoende variatie is. Dus niet meer van 
hetzelfde bouwen, maar kijken wat er mist voor een goede 
balans van woningen voor starters, doorstromers, senioren 
etc.”

jarendertigwoning
Om te achterhalen waar de voorkeur lag van de toekomstige 
bewoners, toonden op drie zaterdagen een aantal 
architecten de verschillende modellen van de huizen. 
Middels een enquêteformulier konden de mensen die 
panelen beoordelen. “Daarbij heeft men en masse gekozen 
voor een jarendertigwoning, variërend in prijs van 170.000 
tot 500.000 euro en in allerlei typen. Dan heb ik het over 
rijtjeswoningen, grotere rijwoningen, kleinere en grotere 
twee-onder-een-kapwoningen en seniorenwoningen. 
Dus eigenlijk voor ieder wat wils”, vertelt Joke van Vliet 
van Atrium Makelaardij uit Ridderkerk. “Het project 
trekt daarmee starters, maar vooral doorstromers. De 



30

seniorenwoningen zijn levensloopbestendig, met een bad- 
en een slaapkamer beneden en een kleine tuin, waardoor 
mensen er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen.”

Dankzij de informatiemarkten ontstond al een behoorlijke 
binding met de klanten, aldus Revier. “Ondanks de crisis werd 

de database dan ook snel gevuld, en nog steeds hebben we 
een database van ruim duizend mensen die geïnteresseerd 
zijn. Bij de verkoop was heel gericht in beeld welke mensen 
daadwerkelijk tot koop wilden overgaan en wat nodig was 
om hen over de streep te trekken. De samenwerking met 
Atrium Makelaardij was in dat opzicht ideaal. Bij loting 
ontvingen zij een database met klanten die ze konden gaan 

over Het project Het nieuwe zand
Het Nieuwe Zand in Ridderkerk is een 

nieuwbouwproject in de wijk Het Zand. Na een 

uitgebreide inventarisatie van de woonwensen van 

de toekomstige bewoners, startte het verkoopproces 

voor fase I, met 34 woningen, eind maart 2013. 

Deze fase bestond uit starterswoningen, rijwoningen, 

flexwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en 

vrijstaande woningen en werd in 2014 opgeleverd. 

Fase II is in 2014 in verkoop gegaan. Deze dertig 

woningen zijn verdeeld over diverse varianten 

rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, 

starterswoningen en semi-vrijstaande woningen en 

werden in 2015 opgeleverd. Fase III bestaat uit 39 

woningen. Deze zijn verdeeld over rij-, twee-onder-

een-kap- en vrijstaande woningen. Ook deze waren 

snel verkocht en worden in 2016 opgeleverd. De 

woningen zijn ontworpen door BIAS Architecten & 

Van der Padt en Partners. De bouw is in handen van 

Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam. 

In de komende jaren kunnen nog vier fasen 

gerealiseerd worden.

Aantal woningen: 103 (koop)

Woningtypen: diverse woningtypen

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau koopwoningen: 169.000 – 439.000 euro

woningmarkt gemeente ridderkerk
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 85

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 73

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 9,3

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 249.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen rijwoningen en appartementen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 15%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
ridderkerk
• aantal woningen 20.680

• koopwoningen 52%

• appartementen 44%

• grondgebonden woningen 56%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 



bellen. De meeste mensen op die lijst, zijn meteen tot koop 
overgegaan.”

balans
Dat het project alleen koopwoningen betreft, is een bewuste 
keuze geweest van de gemeente vertelt Van Vliet. “Enerzijds 
was het doel om de balans koop-huur wat meer in evenwicht 
te brengen, omdat Ridderkerk relatief veel huurwoningen 
heeft. Daarnaast was het belangrijk om ervoor te zorgen 
dat de mensen die wat meer te besteden hebben ook in 
Ridderkerk blijven. Voor hen was hier eigenlijk niet zoveel 
keus. Door dit plan is de markt hier behoorlijk gaan leven.  
En dat was daarvoor toch een stuk minder.”
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Richard Revier (Herkon): “Nadat wij een 

onderzoek had laten uitvoeren naar de 

doelgroepen voor Het Nieuwe Zand, 

stelden we de gemeente voor gebruik te 

maken van een co-creactieproces.”

Joke van Vliet (Atrium Makelaardij): 

“Men heeft en masse gekozen voor een 

jarendertigwoning, variërend in prijs van 

170.000 tot 500.000 euro en in allerlei 

typen.”

Saskia Hooijmaaijers (gemeente 

Ridderkerk): “Voor ons is de relatie 

met de bestaande woningen, de 

aanwezigheid van voldoende parkeer-

ruimte en de kwalitatieve uitstraling van 

de wijk heel erg belangrijk.”
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een huis met een bijzondere architectuur dat 
bij oplevering al helemaal klaar is, speciaal 
ontwikkeld voor starters. in bastion 2.0 in dronten 
werd dit readyforliving-concept enthousiast 
ontvangen. 

De woningen in Bastion 2.0 zijn zeer geschikt voor starters. Ze 
zijn bij oplevering namelijk al helemaal af. Zo zit er een keuken 
in, is de vloer afgewerkt en zijn de wanden geschilderd. “Je 
kunt er in feite zo je spullen in zetten en er morgen in gaan 
wonen”, vertelt makelaar Harm Boer van Sinke Dronten. 

In Bastion 2.0 kun je direct je huis in
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De negen rijwoningen waar het hier om gaat zijn inmiddels 
verkocht, de eerste zijn ook al opgeleverd. “De prijsklasse 
ligt zo rond de 179.000 euro en voor die prijs krijgt de koper 
een compleet huis. Er was dan ook voldoende belangstelling 
voor.”

Helemaal af
Dit project is onderdeel van een groter plan van 52 
woningen. “Die wonnen we destijds vanuit een prijsvraag 
van de gemeente Dronten”, vertelt Paul Rosier van 
projectontwikkelaar Partiplan. “In 2008 verwierven we van 
de gemeente 52 kavels om ons plan daarop te realiseren.” 
Murk Falkena, projectmanager Ruimtelijke ontwikkeling bij 
de gemeente Dronten vult aan: “Wij vonden het daarbij 

belangrijk dat deze wijk aan de buitenrand van Dronten een 
soort vesting-achtige aanblik zou krijgen. In die stijl, als een 
bastion, is het ook gebouwd. Die aparte architectuur maakt 
deze wijk echt bijzonder.”
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Eind 2008 begon echter de crisis, waardoor het alles bij 
elkaar relatief lang geduurd heeft voordat alles verkocht en 
gebouwd is, aldus Rosier. “De verkoop ging heel gedoseerd, 
waarbij als laatste dit deelplan van negen woningen 
overbleef. Op het moment waarop we ReadyforLiving gingen 
toepassen, ging het echter ineens heel snel.” Rosier is dan 
ook enthousiast over dit nieuwe concept. “De kracht zit ’m 
erin dat zaken als keuken, vloer- en wandafwerking allemaal 
zijn meegefinancierd in de koopsom. Vaak ontbreekt het juist 
bij starters aan het benodigde budget hiervoor. Vanuit dat 
perspectief heeft ReadyforLiving uit Amsterdam dit concept 
bedacht. Als alles bij de woningprijs in zit, wordt deze 
misschien wel hoger, maar is de woning wel eenvoudiger 
te financieren. Want vaak is niet zozeer de hoogte van de 
financiering het probleem als wel de bijkomende kosten die 
dan niet meegefinancierd kunnen worden.”

nieuwbouwmakelaar
“Aan de hand van een aantal monsters van tegelwerk, 
laminaat en dergelijke konden mensen die bij ons op bezoek 
kwamen een eerste indruk krijgen van de mogelijkheden”, 
vertelt Boer. “Daarna konden ze in de showroom in Lelystad 
uitzoeken wat ze voor hun huis wilden. Er waren ongeveer zes 
mogelijkheden in het standaardpakket. Daarnaast kon tegen 
meerprijs bijvoorbeeld een parketvloer geleverd worden.”

Sinke Dronten is al vanaf het begin betrokken geweest bij dit 
project. “Partiplan is op het moment dat ze een grondpositie 
hadden naar ons toe gekomen om het hele traject op de rit 
te zetten. Rosier beaamt dit: “Wij doen als Partiplan al jaren 
zaken met Sinke Makelaars. De samenwerking met Sinke 
Dronten is heel plezierig. Het is echt een nieuwbouwmakelaar. 

Harm Boer (Sinke Dronten): “De 

woningen zijn bij oplevering helemaal 

af. Je kunt er in feite zo je spullen in 

zetten en er morgen in gaan wonen.”

Murk Falkena (gemeente Dronten): “De 

aparte architectuur maakt deze wijk 

echt bijzonder.”

Paul Rosier (Partiplan): “De kracht 

zit ’m erin dat zaken als keuken, 

vloer- en wandafwerking allemaal zijn 

meegefinancierd in de koopsom.”
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over Het project bastion 2.0
Bastion is een nieuwe wijk aan de rand van Dronten. 

De bouw van de woningen is hier geïnspireerd op een 

vestingwerk uit vroeger tijden. De negen rijwoningen 

in deelgebied Bastion 2.0 zijn daarbij echt bedoeld 

voor starters. Deze woningen gebouwd volgens het 

ReadyforLiving-concept zijn bij de oplevering al zo 

goed als klaar. Zo zit er een keuken in, de vloer is 

afgewerkt en de wanden zijn geschilderd. De luxe 

keuken, het tegelwerk, sanitair en laminaat kunnen 

hierbij geheel naar wens samengesteld worden middels 

diverse pakketten. De kaveloppervlakte varieert van 

ca.122 m² tot ca. 307 m². De woonoppervlakte van 

ca. 118 m² tot ca. 139 m². De vanafprijzen bedragen 

165.000 euro voor een tussenwoning en 195.000 euro 

voor een hoekwoning. Architect van de woningen 

is Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten. 

Aannemer is Oude Lenferink Bouw B.V. Alle woningen 

zijn verkocht, de eerste serie woningen is inmiddels 

opgeleverd. 

Aantal woningen: 9 (koop)

Woningtypen: rijwoningen en hoekwoningen

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau koopwoningen: 167.750 – 217.300 euro

woningmarkt gemeente dronten
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 39

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 22

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 14,2

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 205.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen rijwoningen en tweekappers

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 6%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
dronten
-aantal woningen 16.495

-koopwoningen 64%

-appartementen 12%

-grondgebonden woningen 88%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 

Zij kunnen kopers op de juiste manier benaderen en goede 
informatie verstrekken, zich ook heel goed in de kopers 
verplaatsen. Daarnaast kennen zij de markt erg goed.”

open samenwerking
Ook over de samenwerking met de gemeente Dronten is 
Rosier zeer te spreken. “De gemeente Dronten heeft ook in de 

tijd van de crisis behoorlijk vooropgelopen met het nemen van 
maatregelen, zoals kortingen op de grondprijs, en meedenken 
over andere plannen op een bepaalde locatie.” 

Falkena beaamt dit. “Er is altijd goed overleg geweest, ook 
toen het in de crisis even wat moeilijker ging. Er was steeds 
sprake van een goede en open samenwerking.”
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een huis waar je in principe alles tot je beschikking 
hebt op de begane grond, dat is de gelijkvloers+ 
woning. in meerstad in groningen worden tien 
van deze woningen gebouwd waarbij allerlei 
invullingen mogelijk zijn.

NVM-makelaar Luit Tebbens Torringa van Nieuwbouw 
Groningen is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van de Gelijkvloers+ woning. “Wij zagen dat 
er een grote markt is voor woningen met een woon-, slaap- 
en badkamer beneden, maar ook voor andere gevarieerde 

Gelijkvloers+ wonen in Meerstad
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invullingen zoals een kantoor aan huis. Kortom, een 
standaardwoning waarbij allerlei invullingen mogelijk zijn.”

verscHillende varianten
“Het initiatief van de invulling, de opties en de verschillende 
indelingsvarianten, alles komt uit onze koker en is ontworpen 
op basis van wat wij van mensen horen. Wij zijn dus vanaf 
het allereerste begin betrokken geweest en hebben dat 

vervolgens samen met een gerenommeerd architectenbureau 
in Groningen uitgewerkt”, aldus Tebbens Torringa. 

Architect Derk Flikkema van bureauNoordeloos vult aan: 
“Tebbens Torringa merkte aan zijn clientèle dat er vraag is 
naar andere typen woningen waarbij meer programma op 
de begane grond gerealiseerd kan worden. Dat zijn we gaan 
onderzoeken. Als je bij een normale twee-onder-een-kapper 
de slaapverdieping als het ware eruit trekt, en dit volume naast 
of achter de woning zet, dan heb je voor hetzelfde geld een 
woningtype met veel kubieke meters op de begane grond en 
weinig onder de kap.” 

Vervolgens kunnen binnen deze vorm alle mogelijke 
indelingen gegenereerd worden. Een wandje naar links of naar 
rechts verplaatsen is geen probleem. 

Dit soort meeropties zijn bovendien heel erg betaalbaar, omdat 
ze niets met de fundering, de constructie of de buitenschil 
te maken hebben, vertelt Flikkema. “Dus het concept zit 
met name in het aanbieden van één eenduidig, betaalbaar 
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casco, waarbij je de koper tien indelingsmogelijkheden 
biedt.” Het product wordt nu door projectontwikkelaars op 
een aantal plekken uitgerold in en rondom Groningen. Een 
van deze locaties bevindt zich in Meerstad. Hier komen tien 
Gelijkvloers+ koopwoningen. 

doelgroep
De doelgroep voor de Gelijkvloers+ woning is zeer 
divers, aldus Tebbens Torringa. “Deze bestaat enerzijds 
uit 55-plussers, maar ook uit mensen die op zoek zijn 
naar een kantoor aan huis, of die te maken hebben met 
een zorgbehoefte van zichzelf of een familielid. Er zijn 
al verschillende varianten langsgekomen, waarmee het 
bestaande aanbod aan nieuwbouwwoningen te weinig 
rekening houdt.” 

Ook de woonvisie van de gemeente Groningen geeft aan 
dat er behoefte is aan huisvesting voor senioren, maar 
zoekt dat volgens Tebbens Torringa eigenlijk altijd in de 
appartementensfeer. “Terwijl 55-plussers vaak nog geen 
behoefte hebben aan een appartement met een klein 
balkonnetje. Die willen wel van hun grote huis af, maar 
nog wel de beschikking hebben over een tuintje. Die 
mogelijkheden zijn er in deze grondgebonden woningen. De 
gedachte is dat je alles in principe op de begane grond tot je 
beschikking hebt. De plus is dan een kapje dat boven op de 
verdieping zit. Hier kunnen bijvoorbeeld kinderen die thuis 
komen een mooie ruime slaapkamer en een badkamer voor 
zichzelf hebben.” 

landelijke succesformule
De prijs van deze woningen is regionaal afhankelijk, vertelt 
Tebbens Torringa. “Hier in Groningen betaal je voor een twee-
onder-een-kapwoning tussen de 275.000 en 325.000 euro, 

NVM-makelaar Luit Tebbens Torringa van Nieuwbouw Groningen is 

vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 

Gelijkvloers+ woning.

“Het concept zit met 

name in het aanbieden 

van één eenduidig, be-

taalbaar casco, waarbij je 

de koper tien indelings-

mogelijkheden biedt”, 

aldus architect Derk Flik-

kema van bureauNoor-

deloos. 
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over Het project gelijkvloers+  
in meerstad
Aan de rand van de stad Groningen, ten noorden 

van de A7, verrijst Meerstad. In een gebied van meer 

dan 2.500 hectare worden uiteindelijk zo’n 6.500 

woningen gerealiseerd rond het Woldmeer, een 

nieuw recreatiemeer. In deze nieuwe wijk worden 

binnenkort tien Gelijkvloers+ woningen gebouwd. 

De gedachte bij deze twee-onder-een-kapwoningen 

is dat je alles in principe op de begane grond tot je 

beschikking hebt. Dit maakt deze woningen voor vele 

doelgroepen interessant: niet alleen voor 55-plussers, 

maar ook voor mensen die op zoek zijn naar een 

kantoor aan huis, of die te maken hebben met een 

zorgbehoefte van zichzelf of een familielid. Het 

product dat is ontwikkeld door makelaar Luit Tebbens 

Torringa van Nieuwbouw Groningen in samenwerking 

met architect Derk Flikkema van bureauNoordeloos 

wordt nu door projectontwikkelaars op een aantal 

plekken in en rondom Groningen uitgerold.

Aantal woningen: 10 (koop)

Woningtypen: 8 vrijstaand en 2 halfvrijstaand

Aandeel verkocht: 70%

Prijsniveau koopwoningen: 325.000 – 425.000 euro

woningmarkt gemeente groningen
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 141

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 238

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 4,7

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 232.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen rijwoningen en appartementen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 11%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
groningen
• aantal woningen 99.250

• koopwoningen 41%

• appartementen 64%

• grondgebonden woningen 36%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 

afhankelijk van de locatie. Maar in de Randstad zouden deze 
prijzen anders liggen.” 

Want dat dit een landelijke succesformule zou kunnen zijn, 
staat voor de makelaar als een paal boven water. “Deze 
problematiek bestaat immers ook in Brabant of in Noord-

Holland. Dit is een vergeten deel van de woningmarkt. 
Regelmatig spreek ik hier dan ook over met collega’s, onder 
andere in de NVM-commissie Nieuwbouw. Dat is ook 
belangrijk, want juist met dit soort ideeën kunnen we de 
invulling van de rol van de NVM nieuwbouwspecialist naar 
ontwikkelaars toe meer body geven.” 
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exclusief wonen aan de rand van gorinchem. 
dat kan sinds kort in villawijk dalemburgh en 
binnenkort ook in het duurzame sedum. beide 
wijken, geïnspireerd op de nieuwe Hollandse 
waterlinie, voorzien in een behoefte aan 
woningen in het luxe segment. 

In Gorinchem worden in de nieuwbouwwijk Hoog Dalem 
een winkelcentrum, diverse maatschappelijke voorzieningen 
en circa 1400 woningen gerealiseerd, vertelt Ger Biesheuvel, 
afdelingshoofd REO bij de gemeente Gorinchem. “De 
woningbouwcategorieën zijn gebaseerd op de woonvisie, 

de woonagenda die door de gemeenteraad is vastgesteld en 
die regionaal is afgesteld. Uiteraard willen we daar een mix 
van woningen realiseren. Daarbij bouwen we geen sociale 
huurwoningen, omdat Gorinchem daar al voldoende voorraad 
van heeft.”

nieuwe Hollandse waterlinie
Het bijzondere is dat de hele wijk Hoog Dalem ontwikkeld 
wordt binnen het thema van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
vervolgt Biesheuvel. “Dat moest niet alleen terugkomen in het 
stedenbouwkundig ontwerp, maar ook in alle architectonische 
kenmerken die het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Wonen op niveau in 
Dalemburgh en Sedum



41

zo kenmerkend maken. Dat betekent dat je ook in villawijk 
Dalemburgh en in Sedum typische ronde vormen, hout, maar 
ook sedum terugziet, zaken die refereren aan allerlei uitingen 
van de forten en dijken van de waterlinie.”

Gezien de locatie en de prijs van de grond was de ambitie 
om hier luxere woningen te bouwen, vertelt Luuk Ophoff van 
Woonaccent Makelaars. “Dat gecombineerd met de wens 
om enerzijds voor gezinnen ruimte boven te creëren, maar 
tegelijk de gootlijn laag te houden, hebben we gekozen voor 
een gebogen kapvorm. Door de kap met riet te bedekken en 
te laten uitsteken, krijg je die luxe. Dalemburgh is bovendien 
gebouwd in een cirkel, waarbij gestart is op een hoek. Zocht 
iemand een vrijstaande woning, dan tekenden we die in. 
Wilde iemand een twee-onder-een-kapwoning, dan tekenden 
we een twee-onder-een-kapper in. We bouwden dus echt wat 
de markt vroeg. Zelfs de kavelgrootte en indeling kon men 
kiezen.” Inmiddels zijn bijna alle woningen verkocht. 

korte lijnen
Nog voor de grondverwerving is Woonaccent Makelaars bij 
het project betrokken geraakt, vertelt Ophoff. Zo adviseerde 
hij onder meer het geplande speeltuintje te verplaatsen naar 
een plek waar woningen met een tuin gericht op het noorden 
gepland stonden, die vaak wat moeilijker verkopen. Ook het 
type en model woningen werd op zijn advies gekozen. De 
samenwerking met projectontwikkelaar Merwestreek en de 
gemeente Gorinchem verliep hierbij prima. 
Ook Biesheuvel is zeer te spreken over de samenwerking met 
zowel de projectontwikkelaar als de makelaar. “Merwestreek 
is voor onze begrippen een wat kleinere onderneming. 
Ik heb het idee dat ze daardoor wat makkelijker het 
‘keukentafelgesprek’ aangaan. Zij staan erg dicht bij de klant 
en denken heel erg gericht met de klant mee, en dat zie je 
ook aan de verkoopsnelheid. Doordat ik zelf al jaren bij de 
gemeente en overheid op het gebied van projectontwikkeling 
werk, zijn ook mijn contacten met de plaatselijke makelaars 
erg goed. De lijnen zijn hierdoor erg kort, we kennen elkaar. Er 
zijn geen drempels om vragen te stellen en problemen samen 
op te lossen in het belang van de klant.”

Luuk Ophoff 

(Woonaccent 

Makelaars): 

“Gezien de locatie 

en de prijs van 

de grond was de 

ambitie om hier 

luxere woningen te 

bouwen.”

Ger Biesheuvel 

(gemeente Gorinchem): 

“Het bijzondere is dat 

de hele wijk Hoog 

Dalem ontwikkeld wordt 

binnen het thema van 

de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.”
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sedum daken
Project Sedum ten slotte wordt een duurzame wijk in het luxe 
segment. Zo komen er sedum daken en is het mogelijk om de 
woningen energieneutraal te maken middels zonnepanelen. 
Sedum bevindt zich nu nog in de oriënterende fase. 

Ophoff heeft hiervoor inmiddels een korte marktverkenning 
gedaan. “We hebben een twintigtal mensen uit onze 

over de projecten dalemburgH en sedum
Villawijk Dalemburgh is een nieuwbouwproject in Hoog 

Dalem aan de rand van Gorinchem. Het project met 36 

woningen uit het duurdere segment bestaat uit twee-

onder-een-kap- en vrijstaande woningen. De laatste drie 

woningen worden in 2016 opgeleverd. Het woonplan 

is geïnspireerd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Daarom zijn de woningen ook in een ringbebouwing 

gebouwd. Het prijsniveau van de woningen ligt op 

500.000 tot 800.000 euro. Brand BBA | BBA Architecten 

uit Alblasserdam tekende voor het ontwerp. De bouw is 

in handen van Merwestreek uit Hardinxveld-Giessendam. 

Nieuwbouwproject Sedum is nog in ontwikkeling. Het 

gaat hierbij om vermoedelijk elf duurzame woningen 

in het hogere segment, die middels zonnepanelen 

eventueel energieneutraal gemaakt kunnen worden. Het 

doorlopende dak met sedumplanten zorgt hier voor een 

optimaal binnenklimaat. 

De woningen in Sedum beginnen bij 800.000 tot 

900.000 euro en zijn ontworpen door architect Erik 

van den Bos. De bouw is ook hier in handen van 

Merwestreek. 

dalemburgh  
Aantal woningen: 34 + 

Woningtypen: 2-onder-1-kap / vrijstaand 

Aandeel verkocht: 94% 

Prijsniveau koopwoningen:  384.500 tot 812.500 euro

 

sedum  
Aantal woningen: 10 tot 12 

Woningtypen: vrijstaand

Aandeel verkocht:  0%

Prijsniveau koopwoningen:  50.000 tot 1.000.000 euro

woningmarkt gemeente gorincHem
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 44

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 87

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 4,0

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 274.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen vooral rijwoningen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 24%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
gorincHem
• aantal woningen 16.092

• koopwoningen 46%

• appartementen 44%

• grondgebonden woningen 56%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag.
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database gebeld en hen verteld over dit project. Op basis 
van die gesprekken passen we nu het plan aan. Het gaat 
hier vermoedelijk om elf woningen. Wanneer deze gebouwd 
gaan worden is nu nog niet bekend, maar dat het een mooie 
aanvulling in de wijk gaat worden, is helder.” 
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Smart wonen in De Plancius

de plancius is een bijzondere herontwikkeling 
van een voormalig zusterhuis in amsterdam. 
Het gebouw werd opnieuw ingericht met kleine 
appartementen (xxs suites), uitgerust met 
hoogwaardige apparatuur en uiterst efficiënt 
ingedeeld. 

De Plancius is een project waarbij het gaat om de 
herontwikkeling van een oud zusterhuis. “Het project is 
bijzonder, omdat het vooral kleine, compacte woningen 

zijn van circa 30 m2. Daarnaast omvat het gebouw een 
penthouse en drie wat grotere appartementen. Het zijn met 
name woningen voor mensen die voor het eerst een woning 
in Amsterdam kopen, voor een betaalbare prijs en helemaal 
kant-en-klaar ingericht”, vertelt Frenk Sligting, directeur van 
Innova Investments.

In verband met de structuur van het gebouw, met betonnen 
secties die doorgebroken konden worden, schakelde Innova 
Investments een architect in om te kijken wat mogelijk was. 
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“Jullian Wolse van OTH architecten bedacht en ontwierp 
hierop een concept waarbij er kleine woningen (XXS suites) 
gecreëerd zouden worden”, aldus Sligting. “Vanaf dat 
moment zijn ook wij aan tafel gekomen en hebben we dat 
samen verder uitgewerkt”, vult makelaar Daniël de Bont van 
Broersma Nieuwbouw uit Amsterdam aan.

bestemmingsplan
“Onze gedachte was dat er in Amsterdam markt is voor kleine, 
maar luxe woningen binnen het centrum die helemaal turn-
key worden opgeleverd”, vervolgt De Bont. “Daar moest de 
projectontwikkelaar in eerste instantie even aan wennen, zij 
hadden het idee om de woningen eerst op papier te verkopen 

en daarna pas met de bouw te starten. Ons advies was om dat 
niet te doen, om eerst helemaal af te bouwen en daarna pas te 
starten met verkopen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd.”

Voor herontwikkeling was wel een aanpassing van het 
bestemmingsplan noodzakelijk. “Als dergelijke grote 
gebouwen beschikbaar komen, is het heel belangrijk om met 
de gemeente vooraf te kijken wat de mogelijkheden zijn en 
hoe dat procedureel het beste aangepakt kan worden om dit 
zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen”, benadrukt 
Greetje Bakker van de gemeente Amsterdam. “Daarnaast is 
het van belang om de buurt goed te informeren over wat er 
gaat gebeuren. Dat is in dit geval allemaal prima verlopen.”
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smart
Zo ontstonden 44 kleine woningen (van 24 tot 30 m2), 
die heel smart in elkaar zitten. De woningen hebben geen 
radiatoren om zo min mogelijk ruimte te verliezen. Daarnaast 
hebben ze ingebouwde wasmachines en drogers, collectieve 
verwarmingsinstallaties en zo min mogelijk deuren. Daardoor 
zijn zelfs de woningen van 24 m2 kleine, maar volwaardige 

woningen met een aparte slaapkamer, een badkamer, keuken 
en woonkamer. 

De doelgroep voor deze woningen is divers, van young 
professionals, kopers van een tweede woning tot particuliere 
beleggers. “Zij werden benaderd met behulp van traditionele 
kanalen zoals Funda en onze eigen website. Daarnaast hebben 
we gebruik gemaakt van Facebook, Instagram en advertenties 
in Het Parool. Het project is in de zomer van 2015 in de 

over Het project de plancius
De Plancius is een project waarbij het gaat om de 

herontwikkeling van een voormalig zusterhuis aan 

de Planciusstraat in Amsterdam. Het gebouw omvat 

44 kleine, compacte woningen van circa 30 m2. 

Daarnaast beschikt het gebouw over een penthouse 

en drie wat grotere appartementen. De woningen 

zitten heel smart in elkaar en hebben geen radiatoren 

om zo min mogelijk ruimte te verliezen. Daarnaast 

beschikken ze over ingebouwde wasmachines en 

drogers, collectieve verwarmingsinstallaties en zo min 

mogelijk deuren. Daardoor zijn zelfs de woningen 

van 24 m2 kleine, maar volwaardige woningen met 

een aparte slaapkamer, een badkamer, een keukentje 

en een woonkamer. OTH architecten ontwierp de 

woningen. Het project is in de zomer van 2015 in 

de verkoop gegaan, toen alle woningen al waren 

opgeleverd. Alle XXS suites zijn binnen drie weken 

verkocht. De prijs van deze XXS suites varieerde van 

135.000 tot 200.000 euro.

Aantal woningen: 48 (koop)

Woningtypen: appartementen

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau  

koopwoningen: 135.000 –1.232.500 euro k.k.

woningmarkt gemeente amsterdam
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 153

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 439

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 2,8

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 470.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen rijwoningen en appartementen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 6%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
amsterdam
• aantal woningen 424.390

• koopwoningen 27%

• appartementen 88%

• grondgebonden woningen 12%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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verkoop gegaan, toen alle woningen al waren opgeleverd. 
Alle XXS suites zijn toen binnen drie weken verkocht. De prijs 
van de woningen lag tussen de 135.000 euro tot net onder de 
200.000 euro”, aldus De Bont. 

samenwerking
De samenwerking met zowel de gemeente Amsterdam als 
de makelaar is prima verlopen, aldus Sligting. “Wij hebben 
destijds een pitch gehouden voor drie makelaarskantoren, 
en wij vonden Broersma Nieuwbouw daarvoor het meest 
geschikt. Wij hebben open dagen georganiseerd toen 
alle appartementen klaar waren, waarna de verkopen zijn 
begonnen. Die heeft Broersma Nieuwbouw allemaal gedaan, 
evenals de begeleiding van het traject bij de notaris. Ook 
hebben zij in het voortraject meegekeken naar zaken als de 
splitsingsakte. Daar hebben zij ons goed in begeleid.”

Daniël de Bont 

(Broersma 

Nieuwbouw): 

“Onze gedachte 

was dat er in 

Amsterdam 

markt was voor 

kleine, maar luxe 

woningen binnen 

het centrum 

die helemaal 

turn-key werden 

opgeleverd.”
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Het project first in den Haag betreft een 
renovatieplan bestaande uit 24 appartementen. 
na een volledige renovatie voldoen de woningen 
weer aan alle huidige moderne woonwensen. 

FIRST is gelegen aan de Bouwlustlaan in Den Haag Zuidwest, 
een herstructureringswijk. Deze wijk bestaat goeddeels uit 
portiekwoningen uit de zestiger en zeventiger jaren, vertelt 
Jos Borgdorff van Borgdorff Makelaars uit Den Haag. “De 
wijk kende daardoor een eenzijdige woningvoorraad en 

daarmee ook een eenzijdige bevolkingsopbouw. Om de wijk 
nieuw leven in te blazen, en meer diversiteit te geven, is 
herstructurering op gang gekomen. Hierbij worden verouderde 
portiekwoningen gesloopt ten behoeve van nieuwe 
appartementen of grondgebonden eengezinswoningen.” 

jonge doelgroep
De projectontwikkelaar in dit gebied is Wijk-
ontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest (kortweg 
WOM DHZW). “Toen Vestia in heel moeilijk vaarwater 

FIRST: een compleet gerenoveerd 
appartement voor een scherpe prijs



terechtkwam, is de gemeente niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Vestia mocht zelf niet meer investeren in de 
stad. De gemeente heeft, samen met Vestia, de WOM 
DHZW opgericht. De WOM DHZW gaf ons de mogelijkheid 
op verschillende plekken in Zuidwest door te gaan met 
de vernieuwing”, aldus Joris Wijsmuller, wethouder 
Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur.

Mirjam Huffstadt, directeur-bestuurder bij WOM DHZW, 
vertelt dat in het geval van FIRST bewust gekozen is voor 
renovatie in plaats van sloop. “De plattegronden van deze 
woningen leenden zich hier namelijk goed voor, omdat 
ze net iets groter zijn, zo’n 60 tot 85 m2. Dat geeft de 
mogelijkheid om binnen het casco te renoveren, zonder al te 
grote plattegrondswijzigingen. Een tweede overweging was 
dat je met deze renovatie woningen met een goede prijs-
kwaliteitverhouding kon realiseren, geschikt voor de doelgroep 
starters. De derde reden is van stedenbouwkundige aard. We 
wilden hoogte behouden aan de Bouwlustlaan. De portiekflats 
achter FIRST zijn gesloopt voor de bouw van grondgebonden 
woningen.”

jonge doelgroep
“De 24 appartementen in het project FIRST, zijn verdeeld over 
drie-, vier- en vijfkamerwoningen, in een oppervlaktecategorie 
van 60 tot 85 m2, variërend in prijs van 102.000 tot net geen 
125.000 euro”, aldus Borgdorff. Daarnaast voldoen ze na 
de renovatie aan alle moderne woonwensen. “De bewoners 
hebben maximale vrijheid gekregen in de afwerking van de 
binnenkant van de woning, dus qua keuken, indeling van de 
zitkamer en eetkamer, afwerking van de douche en het toilet 
enzovoorts”, vult Huffstadt aan.

49
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De (jonge) doelgroep werd op diverse manieren benaderd. 
“Natuurlijk via de reguliere uitingen, er heeft een groot 
bouwbord gestaan en we hebben gebruik gemaakt van de 
Stichting Wonen in Den Haag en van Facebook-campagnes 
specifiek voor de doelgroep. Eigenlijk zijn alle registers 
opengetrokken. Er was veel belangstelling voor, de start 
verkoop was goed bezocht en de eerste reacties waren gelijk 
enthousiast”, aldus Borgdorff.

nieuwe producten
Omdat de corporatiesector in de afgelopen jaren onder 
druk lag, is het moeilijk geweest sociale huur- en betaalbare 
koopwoningen te realiseren, vertelt Wijsmuller. “Dat terwijl 
de druk op de stad en de vraag naar betaalbare woningen 
is toegenomen. Ik ben blij dat met een project als FIRST 
betaalbare woningen gerealiseerd zijn”.

“Door het toevoegen van nieuwe producten, nieuwbouw-
eengezinswoningen en -appartementen en deze betaalbare 
renovatiewoningen, zorg je er bovendien voor dat een nieuwe 
groep de wijk in trekt. Dat zijn vaak jonge mensen, starters, 
met een baan. Door hier ook andere woningproducten te 
bouwen zorg je er bovendien voor dat de kopers van het plan 
FIRST hun wooncarrière in de wijk kunnen voortzetten en 
doorstromen binnen de wijk”, aldus Borgdorff.

Over de samenwerking zijn alle partijen het eens: die is 
heel prettig. “We werken vaker samen met de WOM 
DHZW. Ook over dit project hebben we goed en open met 
elkaar gecommuniceerd, onder andere over doelgroepen, 
prijsvorming, waar behoefte aan was et cetera. Dat heeft er 
uiteindelijk ook aan bijgedragen dat het plan succesvol in de 
markt is gezet en verkocht is”, besluit Borgdorff.

Jos Borgdorff (Borgdorff Makelaars): 

“Door het toevoegen van 

nieuwe producten, nieuwbouw-

eengezinswoningen en -appartementen 

en deze betaalbare renovatiewoningen, 

zorg je ervoor dat er een nieuwe groep 

de wijk in trekt.”

Mirjam Huffstadt (WOM DHZW): “De 

bewoners hebben maximale vrijheid 

gekregen in de afwerking van de 

binnenkant van de woning.”

Wethouder Joris Wijsmuller (gemeente 

Den Haag): “Ik ben blij dat met een 

project als FIRST betaalbare woningen 

gerealiseerd zijn.”
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over Het project first
FIRST in Den Haag betreft een renovatieplan. Het 

appartementengebouw is gelegen aan de Bouwlustlaan 

in Den Haag, in de wijk Den Haag Zuidwest, een 

herstructureringswijk. Om deze wijk nieuw leven 

in te blazen, en meer diversiteit te geven, worden 

verouderde portiekwoningen gesloopt ten behoeve 

van nieuwe appartementen of nieuwe grondgebonden 

eengezinswoningen. Ook dit appartementengebouw 

stond oorspronkelijk op de nominatie om gesloopt te 

worden. Na onderzoek bleek echter dat renoveren, en 

dan specifiek voor de jonge doelgroep, erg kansrijk zou 

zijn. De 24 appartementen zijn verdeeld over drie-, vier- 

en vijfkamerwoningen, in een oppervlaktecategorie van 

60 tot 85 m2. De prijs van de appartementen bedroeg 

102.000 tot net geen 125.000 euro. Er was dan ook 

veel interesse voor. Alle appartementen zijn inmiddels 

verkocht en opgeleverd. Bureau Bart Duvekot tekende 

voor het ontwerp van de woningen. De renovatie was in 

handen van Van Mierlo/ Dinkq. 

Aantal woningen: 24 (koop)

Woningtypen: appartementen

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau koopwoningen: 102.000 – 124.900 euro

woningmarkt gemeente den Haag
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 165

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 455

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 2,9

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 319.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen diverse woningtypen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen 2016 

10%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
den Haag
• aantal woningen 253.210

• koopwoningen 43%

• appartementen 79%

• grondgebonden woningen 21%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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prinses van geldrop is een bijzonder 
woningbouwproject dat bestaat uit tien 
nieuwbouwwoningen en zes loftwoningen die 
gerealiseerd zijn in een voormalige monumentale 
wollendekenfabriek. 

Het begon allemaal met een oude fabriekshal uit de jaren 20 
van de vorige eeuw. Het Rijksmonument Wollendekenfabriek 
De Wit aan de Parallelweg in Geldrop stond al tijden leeg. 
De gemeente was dan ook blij dat Houta Projectontwikkeling 
uit Geldrop het complex wilde opknappen, vertelt Hans 
Snijders, Beleidsadviseur Stedenbouw bij de gemeente 

Prinses van Geldrop: vorstelijk 
wonen achter een monumentale gevel 
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Geldrop. “Het gebouw stond al tijden op de nominatie om 
opgeknapt te worden. Bovendien is in onze gemeente op dit 
moment met name behoefte aan koopwoningen, want wij 
zijn een van de gemeenten binnen de regio met het grootste 
aantal huurwoningen. Dit project was een goed begin om die 
disbalans te verkleinen.”
 
monumentale fabriek
In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
mochten de opstallen afgebroken worden, met uitzondering 
van de karakteristieke voorgevel van de monumentale fabriek. 
“Wij hebben toen potentiële bewoners uitgenodigd om over 

de invulling van het project te praten. Deze kick-off in juni 
2014 bleek een daverend succes. Meer dan tweehonderd 
geïnteresseerden bezochten de informatiedag. Een groot 
aantal aanwezigen had serieuze interesse. Met deze groep zijn 
wij samen met architect Paul Goltstein van BO2 architecten 
de woningen en het plan gaan uitwerken. Zowel het in- als 
exterieur van de woningen is hierin meegenomen. Zo kreeg 
iedere toekomstige bewoner een woning met een individueel 
karakter. Ook het ontwerp voor het openbaar gebied is in 
collectief verband met de toekomstige bewoners uitgewerkt”, 
aldus Patrick Houtakkers van Houta Projectontwikkeling. 

Aan de hand van deze sessies werd besloten om in het 
deel van de fabriek dat bleef staan zes loftwoningen te 
realiseren. Op het resterende deel van het terrein werden vijf 
patiowoningen, drie vrijstaande en twee (semi)bungalows 
gerealiseerd. “De loftwoningen waren in eerste instantie casco 
ruimtes en zijn gesitueerd direct achter de gerestaureerde 
buitengevel die de begrenzing vormt van het bouwplan. Een 
schitterend historisch element dat grandeur toevoegt aan het 
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achterliggende woonhof. Achter deze historische façade heeft 
zich een onalledaagse mix van woonvormen verzameld”, aldus 
Houtakkers.

veel belangstelling
Ook bij de nieuwbouwwoningen hadden kopers veel inspraak 
en alle ruimte voor eigen ideeën. Het zijn dus geen standaard 
nieuwbouwwoningen, maar woningen die Houta in directe 

samenspraak met de kopers gerealiseerd heeft. “Het project 
benadert daarmee collectief particulier opdrachtgeverschap”, 
vertelt Robert Jan Bekkering van ERA vb&t makelaars 
uit Eindhoven. “Er is ondanks de hogere prijsklasse veel 
belangstelling voor. Die komt met name van 60-plussers. 
Dit heeft ook te maken met het gelijkvloerse karakter van 
de woningen. Bij de loftwoningen, die een wat industriëlere 
uitstraling hebben, zien we ook wat vijftigers.”

over Het project prinses van geldrop
Prinses van Geldrop is een opmerkelijk nieuw- en 

vernieuwbouwproject op de locatie van de voormalige 

Wollendekenfabriek De Wit aan de Parallelweg in 

Geldrop. Achter de gevel van dit Rijksmonument 

verrezen zes prachtige loftwoningen en in het gebied 

daarachter werden vijf patiowoningen, drie vrijstaande 

en twee (semi)bungalows gerealiseerd. Het bijzondere 

is dat het hier om een project gaat waarbij de kopers 

veel inspraak hadden en alle ruimte voor eigen ideeën. 

Het zijn dus geen standaard nieuwbouwwoningen, 

maar woningen die Houta in directe samenspraak 

met de kopers gerealiseerd heeft. Prinses van 

Geldrop benadert daarmee collectief particulier 

opdrachtgeverschap. Het betreft hier bovendien een 

doorstroomproject in de hogere prijsklasse. Het project 

dat in de verkoop is gegaan in 2014 wordt op dit 

moment opgeleverd. Architect van dit project is Paul 

Goltstein van B02 architecten uit Tilburg. De bouw is in 

handen van Houta Bouw B.V. 

Aantal woningen: 16 (koop)

Woningtypen: diverse woningtypen

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau koopwoningen: 275.000 – 650.000 euro

woningmarkt gemeente geldrop-
mierlo
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 104

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 77

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 10,8

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 270.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen vooral tweekappers

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

 2016 20%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
geldrop-mierlo
• aantal woningen 17.305

• koopwoningen 64%

• appartementen 21%

• grondgebonden woningen 79%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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Het project betreft een doorstroomproject binnen een hogere 
prijsklasse. “Ons streven is dat de woningvoorraad in een 
gemeente zo optimaal mogelijk is. Rijwoningen zouden dan 
makkelijk verkopen, maar daar voorziet Geldrop ruimschoots 
in. Interessanter is het dan om woningen toe te voegen die 
complementair zijn. Zoals loftwoningen, die bleken een 
uitstekende aanvulling”, aldus Bekkering.

samenwerking
Het project met de kick-off in 2014 wordt op dit moment 
opgeleverd. Eind dit jaar zijn alle woningen opgeleverd en 

kijken alle partijen terug op een prettige samenwerking. 
Houtakkers: “Met Robert Jan Bekkering hebben wij al 
meerdere projecten gedaan. Dat is goed bevallen en zo werd 
de samenwerking gecontinueerd.” 

Ook met de gemeente verliep het overleg heel plezierig. 
“Samen met Houta Projectontwikkeling hebben we heel veel 
overleg gehad met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Het behoud van de gevel van de fabriek was het primaire 
uitgangspunt bij de Rijksdienst, maar uiteindelijk bij alle drie 
de partijen. Dat is gelukt”, besluit Snijders.

Hans Snijders (gemeente Geldrop): “Het 

Rijksmonument Wollendekenfabriek De 

Wit aan de Parallelweg in Geldrop stond 

al tijden leeg. De gemeente was dan 

ook blij dat Houta Projectontwikkeling 

uit Geldrop het complex wilde 

opknappen.” 

Robert Jan Bekkering (ERA vb&t 

makelaars): “Deze woningen heeft 

Houta in directe samenspraak met 

de kopers gerealiseerd. Het project 

benadert daarmee collectief particulier 

opdrachtgeverschap.”

Patrick Houtakkers (Houta 

Projectontwikkeling): “Iedere 

toekomstige bewoner kreeg een woning 

met een individueel karakter. Ook het 

ontwerp voor het openbaar gebied is in 

collectief verband met de toekomstige 

bewoners uitgewerkt.”
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Energiezuinigheid 
troef in RijswijkBuiten 
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rijswijkbuiten is de gebiedsontwikkeling van de 
gemeente rijswijk gericht op duurzaam wonen. 
diverse projecten worden hier in samenwerking 
met een aantal projectontwikkelaars tot stand 
gebracht, waaronder de tuinen van sion. 

“Bij de Tuinen van Sion is gekozen voor een ruime opzet en 
een speelse vorm van stedenbouw. Dat houdt in dat niet alles 
strak en recht gekaveld is, maar dat er veel ruimte is voor 
groen en speelruimte voor kinderen. Daarbij is er een heel 
hoge duurzaamheidsambitie vastgelegd”, vertelt Joris Stouten 
van projectontwikkelaar Dura Vermeer. 

Het gaat hier bovendien om een bijzondere samenwerking. 
“De gemeente Rijswijk is namelijk ook risicodrager in het 
geheel. Toen het plan RijswijkBuiten in 2009 werd bedacht, 
heeft de gemeente aangegeven dat op deze locatie een 
nieuwbouwwijk moest verrijzen met een extra toegevoegde 
waarde. Die heeft men gevonden in de energiezuinigheid”, 
aldus Robert Kuiper van Frisia Makelaars uit Den Haag. 

nul op de meter
De gemeente gaf aan een wijk te willen ontwikkelen met 
een EPC van maximaal 0,4 met een ambitie voor EPC-nul, en 
schreef daarvoor een prijsvraag uit. Die werd gewonnen door 
Dura Vermeer. “Wij hebben, eigenlijk tegen de bewegingen 
van de markt in, gezegd dat wij alle woningen EPC-nul wilden 
maken, dat is één van de criteria geweest waarop we de 
prijsvraag destijds gewonnen hebben”, aldus Stouten. 

“EPC-nul-woningen voorzien in de eigen energiebehoefte als 
het gaat om de gebouwgebonden installaties”, legt Kuiper 
uit. Het is het kenmerk van de hele wijk; alles draait hier om 
duurzaamheid. Dat uit zich in zonnepanelen op de daken, 
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een warmtepompsysteem dat zorgt voor de verwarming 
van het huis, zwaardere isolatiepakketten en het ontbreken 
van gasaansluitingen. “Klanten vinden zo’n duurzaam 
huis heel aantrekkelijk. We bieden nu zelfs huizen met nul 
op de meter aan. Naast de energie die nodig is voor de 
gebouwgebonden installaties wordt dan ook voorzien in de 
eigen energiebehoefte”, aldus Kuiper.

in de rij
Volgens Suzanne Bergers van RijswijkBuiten sluit dit project 
goed aan op de woonvisie van de gemeente Rijswijk. “Met 
dit project willen we de doorstroming vanuit andere locaties 
en vanuit de sociale woningbouw – denk aan scheefwoners – 
bevorderen. Daarnaast was het aspect duurzaamheid een van 
de voorwaarden die we gesteld hebben toen we begonnen 
met de ontwikkeling van deze wijk.”

over Het project tuinen van sion
RijswijkBuiten is een bijzondere 

nieuwbouwontwikkeling in de gemeente Rijswijk. 

Niet alleen omdat het gebied volledig onder regie 

van de gemeente wordt ontwikkeld, maar ook 

omdat toen het plan RijswijkBuiten in 2009 werd 

bedacht de gemeente heeft aangegeven dat op 

deze locatie een nieuwbouwwijk moest verrijzen 

met een extra toegevoegde waarde in de vorm van 

energiezuinigheid. Inmiddels zijn zo’n negenhonderd 

woningen verkocht en gerealiseerd. In totaal 

worden in RijswijkBuiten ongeveer 3500 woningen 

gebouwd. Daarvan staan er zo’n zevenhonderd in de 

Tuinen van Sion. Deze EPC-nul-woningen voorzien 

in de eigen energiebehoefte als het gaat om de 

gebouwgebonden installaties. De eengezinswoningen 

van 107-170 m2 vallen in de prijsklasse van 240.000 

tot 450.000 euro. Toch zal de wijk niet uitsluitend uit 

koopwoningen bestaan. Om een goede afspiegeling te 

bewerkstelligen, zal ook een flink gedeelte sociale en 

vrije sector huur toegevoegd gaan worden. 

Aantal woningen: 497 (koop)

Woningtypen: diverse woningtypen

Aandeel verkocht: 90%

Prijsniveau koopwoningen: 197.500 – 485.000 euro

woningmarkt gemeente rijswijk
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 231

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 309

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 6,0

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 331.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen rijwoningen en tweekappers

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 36%

bestaande woningvoorraad 2015  
in rijswijk
• aantal woningen 25.606

• koopwoningen 45%

• -appartementen 74%

• grondgebonden woningen 26%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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Toen de eerste woningen in 2012, midden in de crisis, in de 
verkoop gingen stonden de mensen in de rij. “Inmiddels zijn 
zo’n negenhonderd woningen verkocht en gerealiseerd. In 
totaal worden in RijswijkBuiten ongeveer 3500 woningen 
gebouwd. Daarvan staan er zo’n zevenhonderd in de Tuinen 
van Sion. Het gaat hier met name om eengezinswoningen 
van 107-170 m2 in de prijsklasse van 240.000 tot 450.000 
euro, omdat hier de meeste vraag naar is”, aldus Kuiper. 
Uiteindelijk zal de wijk bestaan uit een mix van huur en koop, 
vervolgt Kuiper. “We zijn nu met een eerste deel sociale 
huurwoningen gestart. Daarnaast hebben we een jaar geleden 
ook vrije sector huureengezinswoningen aangeboden en 
er is nog een blokje met vrije sector huurappartementen. 
De gemeente heeft daarbij de intentie om nog eens 150 
huurbeleggerswoningen aan het gebied toe te voegen.”

samenwerking
De samenwerking tussen alle partijen is uitstekend. Stouten: 
“We schakelen Frisia Makelaars op heel veel projecten in. 
Ze adviseren goed en weten wat er in de markt gebeurt. 
Daarnaast bestrijken ze ook een groter gebied dan alleen 
Den Haag, waar ze gevestigd zijn. Dat is handig.” 
Ook Bergers is enthousiast. “Iedereen die hier staat, staat er 
niet namens zijn eigen partij, maar namens RijswijkBuiten. 
Dat is ook de kracht van RijswijkBuiten, de samenwerking 
tussen gemeente, ontwikkelpartijen en makelaars.” 
Kuiper besluit: “Van het gebied gaat een enorme 
aantrekkingskracht uit en ik ben ervan overtuigd dat we dat 
alleen hebben kunnen bewerkstelligen door goed met elkaar 
samen te werken.” 

Joris Stouten (Dura Vermeer): “Wij 

hebben, eigenlijk tegen de bewegingen 

van de markt in, gezegd dat wij alle 

woningen EPC-nul wilden maken.”

Robert Kuiper (Frisia Makelaars): 

“Van het gebied gaat een enorme 

aantrekkingskracht uit. Dat hebben we 

alleen kunnen bewerkstelligen door 

goed met elkaar samen te werken.”

Suzanne Bergers (RijswijkBuiten): “Met 

dit project willen we de doorstroming 

vanuit andere locaties en vanuit de 

sociale woningbouw bevorderen.”
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aan de rand van het centrum van nijmegen 
krijgt de voormalige arbeiderswijk wolfskuil 
een volledige metamorfose. op de wens van de 
gemeente om in iedere wijk zowel koopwoningen, 
sociale, als commerciële huurwoningen te hebben, 
sluit nieuw nachtegaalplein naadloos aan.

“In de voormalige arbeiderswijk Wolfskuil stonden eigenlijk 
te kleine woningen. Om de onderhoudstoestand en de 
energieprestaties aan de huidige woonwensen aan te 
passen, had fors geïnvesteerd moeten worden. Daarom heeft 
woningcorporatie Portaal besloten om de wijk te slopen en 
nieuwbouw te plegen”, beschrijft Huub van Rumund van Hans 

Nieuw Nachtegaalplein, de ultieme 
metamorfose van een arbeiderswijk 
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Janssen Garantiemakelaars uit Nijmegen de totstandkoming 
van de nieuwbouwwijk Nieuw Nachtegaalplein. 

Herstructurering
Het doel was hierbij om de wijk een ander aanzien te geven, 
niet alleen wat betreft architectuur maar ook wat betreft 
sociale opbouw. Dat maakt dit project volgens Van Rumund 
ook tegelijk bijzonder. “Herstructurering is heel mooi, dat je 
van iets slechts iets heel nieuws kan maken.
De wijk bestond vroeger voor 100 procent uit sociale huur, 
behalve aan de randen, daar was wat particulier eigendom.” 

“In 2007 is het besluit genomen om te gaan slopen, en 
in 2011 is vervolgens gesloopt. Toen heeft het een tijdje 

stilgelegen in verband met de financiering van corporaties. 
Eind 2013 zijn we gestart met bouwen”, vertelt Robert 
Hendriks, projectmanager bij Portaal. Van de bewoners van 
de oorspronkelijke 207 woningen zijn er 114 teruggekeerd 
naar de sociale huur. “De rest van de woningen was eigenlijk 
voorbestemd voor de verkoop, maar dat is in de crisistijd 
gewijzigd. Toen hebben we er uiteindelijk 22 verkocht, de rest 
is door Portaal verkocht aan Bouwinvest, die daar nu met vrije 
sector huur is gestart”, vertelt Van Rumund. 

ongedeelde stad
De gemeente Nijmegen is vanaf dag één betrokken bij het 
project en is ook een van de grote motivatoren geweest om 
dit op deze manier aan te pakken. “Het doel van de gemeente 

Huub van Rumund (Hans Janssen 

Garantiemakelaars): “Het doel was om 

de wijk een ander aanzien geven, niet 

alleen wat betreft architectuur maar ook 

wat betreft sociale opbouw.”

Marie Louise Verschure (gemeente 

Nijmegen): “Het doel van de gemeente 

Nijmegen is altijd om te werken aan een 

ongedeelde stad.”

Robert Hendriks (Portaal): “De 

samenwerking met zowel Hans Janssen 

Garantiemakelaars als met de gemeente 

is prima verlopen.”
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Nijmegen is altijd om te werken aan een ongedeelde stad. 
Uiteraard bevinden zich daarin clusters, maar het is zaak 
dat die clusters niet te groot worden. Dus niet een hele 
wijk met alleen maar sociale huurwoningen. Wij proberen 
dat zoveel mogelijk te mengen, zodat ook verschillende 
bevolkingsgroepen met elkaar mengen”, vertelt Marie 

Louise Verschure van de gemeente Nijmegen. “Daarnaast 
is de structuur van het gebied behouden gebleven en het 
oorspronkelijke poortgebouw in oude glorie hersteld. Dat is 
stedenbouwkundig van grote meerwaarde.” 

De doelgroep blijkt heel gedifferentieerd. “We zien dat 
met name heel veel jonge starters naar zo’n opgepimpte 
arbeiderswijk komen. In een universiteitsstad zie je vaak dat 
jonge mensen in de stad willen blijven wonen, dicht bij het 
centrum. Daarnaast zien we ook een aantal terugkeerders. 

over Het project nieuw 
nacHtegaalplein 
Nieuw Nachtegaalplein is een nieuwbouwproject 

in Nijmegen. Aan de rand van het centrum van de 

stad vindt in de voormalige arbeiderswijk Wolfskuil 

een ingrijpende herstructurering plaats. Omdat 

de bestaande woningen niet meer voldeden aan 

de moderne woonwensen en -eisen, besloot 

woningcorporatie Portaal om de wijk te slopen 

en opnieuw te gaan bouwen. Er worden in totaal 

210 woningen gebouwd, waarvan 67 bestemd 

zijn voor de vrijesectorhuur. Op dit moment zijn 

al 22 koopwoningen en 64 sociale huurwoningen 

gerealiseerd en bewoond. Binnenkort wordt 

gestart met de verhuur van de eerste 29 vrije sector 

grondgebonden huurwoningen (fase 1) met een 

grootte van 110 tot 136 m². In 2017 wordt gestart met 

de verhuur van de laatste 38 vrije sector huurwoningen 

(fase 2) samen met 57 sociale huurwoningen. 

Deze woningen worden eind 2017 opgeleverd. De 

woningen zijn ontworpen door MIX Architectuur. De 

bouw is in handen van Klok Bouw B.V. 

Aantal woningen: 210 (2 fasen, koop en huur)

Woningtypen: rijwoningen en appartementen

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau koopwoningen: 179.500 – 242.500 euro

woningmarkt gemeente nijmegen
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 157

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 474

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 2,6

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 267.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen diverse woningtypen

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 27%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
nijmegen
• aantal woningen 79.593

• koopwoningen 41%

• appartementen 46%

• grondgebonden woningen 54%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag. 
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Alle voormalige huurders zijn verspreid over de stad”, aldus 
Van Rumund. 

afstemming
Hans Janssen Garantiemakelaars is al vroeg bij het project 
betrokken geraakt, vertelt Van Rumund. “Toen fase 1 op de 
kaart stond, hebben wij met Portaal om de tafel gezeten om 
advies te geven over de verhouding huur/koop. Ook zijn wij 
betrokken geweest bij de verkoop aan particulieren. Daarnaast 
zijn we ook door Bouwinvest betrokken bij de commerciële 
verhuur.” 

Over de onderlinge samenwerking zijn alle partijen goed te 
spreken. “Er is steeds afstemming geweest, er zijn continu 
overlegsituaties geweest. Tijdens de crisis was het wel even 
spannend hoe het moest gaan lopen. Maar uiteindelijk is met 
de oplossing met Bouwinvest een prima resultaat bereikt en 
kan nu ook de laatste fase helemaal afgemaakt worden”, 
aldus Van Rumund. 
Hendriks sluit zich hierbij aan: “Wij hebben al vaker 
zaken gedaan met Hans Janssen Garantiemakelaars. De 
samenwerking met hen en met de gemeente is prima 
verlopen.”
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in nieuwveen kregen starters en doorstromers in 
land van boer bos en de beuk de kans om zelf 
hun droomhuis samen te stellen door middel van 
gestructureerd particulier opdrachtgeverschap.

Toen het voormalige stuk grond van boer Bos in Nieuwveen 
een woonbestemming kreeg, zag aannemingsbedrijf Van 
Wengerden en Visser uit Zevenhoven hierin een mooie kans. 
Zij ontwikkelden en bouwden een nieuwe woonwijk voor een 

Bouw je droomhuis in 
Land van Boer Bos en De Beuk 
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brede doelgroep en noemden het toepasselijk Land van Boer 
Bos. Twee jaar later werd De Beuk gebouwd.

De verkoop van Land van Boer Bos ging van start in 
2009, vertelt Albert de Boer van De Koning makelaars uit 
Nieuwkoop. Aansluitend ging het project De Beuk in 2011 
in verkoop. “Beide projecten zijn midden in de crisis 100 
procent verkocht, en dat in een dorpskern van ongeveer 
4500 inwoners. Bijzonder dus! In Land van Boer Bos ging het 
daarbij om dertig eengezinswoningen. De Beuk betreft 25 
eengezinswoningen, twaalf twee-onder-een-kapwoningen en 
twee vrijstaande woningen.” 

gestructureerd po
Het bijzondere van zowel Land van Boer Bos als De Beuk 
is Gestructureerd Particulier Opdrachtgeverschap (GPO). 
“Mensen vinden het, tot op zekere hoogte, prettig om zelf 
keuzes te maken, maar willen daarbij wel begeleid worden. 
GPO is hiervoor de oplossing”, aldus De Boer. “Wat wij 
hebben geprobeerd, is om de individuele koperswensen 
vanaf het begin tot het einde in die woningen te realiseren, 
bij beide projecten”, vult Bob Könst, directeur van Van 
Wengerden en Visser, aan. “Dat begon al bij het kiezen van de 

woningbreedte. Een smallere woning heeft een iets smallere 
kavel, en dus lagere aankoopkosten. Zo kies je de woning 
die het best bij jouw financiële mogelijkheden past. In een 
woningblok konden kopers zelf de plek en de breedte van de 
woning uitkiezen zonder restricties.” 

Daarnaast konden kopers ook het uiterlijk van hun woning 
mede bepalen. Könst: “Denk aan de gevel, hoge of lage 
kozijnen, breed of juist smal. Dat gold ook voor de kleur 
van de gevelsteen en het type en de kleur van de voordeur. 
Kortom, de buitenkant van de woning werd helemaal 
individueel gemaakt. Hierdoor is in een woningblok ook 
geen enkele woning hetzelfde. Mede dankzij deze vele 
keuzemogelijkheden, maar zonder ellenlange trajecten, was 
de belangstelling bijzonder groot.” 

starters plus
Het gaat in beide projecten om koopwoningen met een 
woningplattegrond die in de basis al goed was. Geen te 
kleine woon- of slaapkamers, het moet in één keer goed, 
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is de filosofie. “Er is gebouwd voor de starters plus en 
doorstromers. Deze groep is op zoek naar een grotere 
woning en deze consument heeft wensen. Die zoekt niet 
een vergelijkbare woning, maar een woning die 100 procent 
klopt”, vertelt De Boer. “En dat is juist het mooie, terwijl in de 
omgeving in de crisis kleinere woningen werden gebouwd, 

zijn er hier juiste grotere woningen met een hogere prijs 
gerealiseerd.”

De Koning makelaars was al in het beginstadium bij beide 
projecten betrokken. “Vanaf grondaankoop tot het ontwerp 
van de woningen, samen met de architect. Eigenlijk de totale 
ontwikkeling vanaf nul tot aan de verkoop, inclusief een groot 
deel van de woningdetaillering als kopersbegeleiding”, vertelt 
De Boer. 

over de projecten land van boer bos 
en de beuk
Land van Boer Bos en De Beuk zijn 

nieuwbouwprojecten met een hoge mate van 

gestructureerd particulier opdrachtgeverschap in 

Nieuwveen, een dorpskern met 4500 inwoners bij 

Nieuwkoop. De start van de verkoop van Land van 

Boer Bos is begonnen in 2009. Aansluitend ging het 

project De Beuk in 2011 in verkoop. In Land van Boer 

Bos ging het daarbij om dertig eengezinswoningen, 

waarvan tien starterswoningen, in de prijsklasse tot 

300.000 euro. De Beuk betreft 25 eengezinswoningen 

tussen de 200.000 en 300.000 euro, twaalf twee-

onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning 

variërend in prijs van 330.000 tot 370.000 euro. 

De woningen in Land van Boer Bos zijn ontworpen 

door WK Wilmink Architecten uit Den Haag. Voor 

het ontwerp van de woningen in De Beuk tekende 

Architekten- en Ingenieursbureau H.W. van der Laan 

uit Mijdrecht. In beide gevallen was de bouw in 

handen van Van Wengerden en Visser. 

Aantal woningen: 30 + 39 (koop)

Woningtypen: rijwoningen en tweekappers

Aandeel verkocht: 100%

Prijsniveau koopwoningen: 190.000 – 370.000 euro /  

  210.000 – 425.000 euro

woningmarkt gemeente nieuwkoop
Aantal nieuwbouwwoningen te koop* 65

Aantal nieuwbouwwoningen verkocht** 50

Keuze aantal nieuwbouwwoningen per koper*** 10,4

Transactieprijs verkochte  

nieuwbouwwoningen 305.000 euro

Meest verkochte typen  

nieuwbouwwoningen rijwoningen en tweekappers

Aandeel nieuwbouw in alle woningverkopen  

2016 22%

bestaande woningvoorraad 2015 in 
nieuwkoop
• aantal woningen 10.835

• koopwoningen 68%

• appartementen 13%

• grondgebonden woningen 87%

* NVM, stand 1 juli 2016

** NVM, t/m augustus 2016

***  De zogenoemde krapte-indicator die de verhouding aangeeft 

tussen het aanbod te koop staande woningen en de verkopen. 

Een krapte-indicator kleiner dan 5 is een verkopersmarkt: veel 

vraag, weinig aanbod. Bij een krapte-indicator tussen de 5 en 10 

is de woningmarkt in evenwicht.   

Een krapte-indicator groter dan 10 is een kopersmarkt: veel 

aanbod, weinig vraag.
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samenwerking
Na verwerving van de gronden was de projectontwikkelaar 
er met de gemeente Nieuwkoop vrij snel uit hoe het gebied 
ingevuld zou moeten worden. “Die samenwerking verliep 
prima. Alle gevels en alle gevelstenen waren vergund, dus dat 

maakte dat de woningen snel gebouwd konden worden”, 
vertelt De Boer. Wel was de eis van de gemeente dat in Land 
van Boer Bos tien starterswoningen gebouwd zouden worden, 
dus in een prijsklasse onder de 200.000 euro. “Dat is ook 
gebeurd. Voor De Beuk was het vrij.”

Bob Könst (Van Wengerden en Visser): 

“Wat wij hebben geprobeerd, is om 

de individuele koperswensen vanaf het 

begin tot het einde in die woningen te 

realiseren, bij beide projecten.” 

Albert de Boer (De Koning makelaars): 

“Terwijl in de omgeving in de crisis 

kleinere woningen werden gebouwd, 

zijn hier juiste grotere woningen met 

een hogere prijs gerealiseerd.”



lessons learned

NVM nieuwbouwbouwspecialisten 
dragen bij aan 

een gezonde woningmarkt
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alle makelaars die aan deze uitgave hebben mee-
gewerkt zijn werkzaam bij een kantoor dat bij de 
nvm geregistreerd staat als nvm nieuwbouwspe-
cialist. om nvm nieuwbouw specialist te worden, 
is aantoonbare praktijkervaring en een kennistest 
noodzakelijk en ook werkt de specialist volgens 
een vastgestelde kwaliteitsnorm. de specialisten 
komen regelmatig bijeen om kennis en ervaring 
uit te wisselen en om samen te werken aan de 
kwaliteit van hun dienstverlening. Het werken met 
een nvm nieuwbouwspecialist kent vele voorde-
len. voor particulieren, maar vooral voor project-
ontwikkelaars en gemeenten. in dit afrondende 
hoofdstuk vertellen de nvm nieuwbouwspeci-
alisten en projectontwikkelaars in korte quotes 
wat het nieuwbouwproject in hun gemeente zo 
bijzonder maakt en welke toegevoegde waarde de 
samenwerking heeft opgeleverd.

De woningmarkt is volop in beweging. Na een tijd van crisis is 
het herstel zichtbaar. Ook de nieuwbouw van woningen trekt 
aan en er wordt op steeds meer kavels door het hele land 
gebouwd. 
Bij de verkoop van nieuwbouw kunnen projectontwikkelaars 
en gemeenten nieuwbouwwoningen en kavels direct aan 
particulieren verkopen. Huizenzoekers zijn op hun beurt 
zelfstandiger geworden en kunnen zich op internet niet alleen 
oriënteren op het nieuwbouwaanbod, maar ook bieden en 

kopen. Zonder tussenkomst van een makelaar. 
De rol van een makelaar lijkt hiermee kleiner te worden. De 
NVM is ervan overtuigd dat de rol van de makelaar, met name 
bij nieuwbouwprojecten, juist belangrijker is geworden. Veruit 
de meeste kopers willen liever een nieuwbouwwoning kopen 
bij een makelaar. 

Meer dan ooit is het belangrijk dat er weloverwogen gebouwd 
wordt, dat er wordt gebouwd waar behoefte aan is. De 
stedelijke uitbreiding ligt onder vuur. Er is behoefte aan 
stabiliteit en een langetermijnvisie op de woningmarkt, aan 
garantie voor doorstroom, ook over 20, 30 of 40 jaar. 

“Om de wijk nieuw leven in te 
blazen en meer diversiteit te 
geven, is herstructurering op gang 
gekomen. (…) Door het toevoegen 
van nieuwe producten, nieuwbouw-
eengezinswoningen en -appartementen 
en deze betaalbare renovatiewoningen, 
zorg je er bovendien voor dat een nieuwe 
groep de wijk in trekt. Dat zijn vaak 

jonge mensen, starters, met een baan. Door hier ook andere 
woningproducten te bouwen zorg je er bovendien voor dat de 
kopers van het plan FIRST hun wooncarrière in de wijk kunnen 
voortzetten en doorstromen binnen de wijk.” 
Jos Borgdorff, Borgdorff Makelaars uit Den Haag
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Het woningaanbod moet tegemoet komen aan de kritische 
woningzoekers en woningzoekers willen invloed en 
inspraak. Meer dan ooit is er dus behoefte aan iemand 
die woningzoekers kent en ze begrijpt, die weet waar er 
behoefte aan is en die kennis heeft van de lokale en regionale 
woningmarkt. Dat is de NVM nieuwbouwspecialist.
 
analist, adviseur, makelaar
Vraaggestuurd bouwen, dat is bouwen waar behoefte 
aan is, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met als 
doel een structureel gezonde woningmarkt. Daarbij 
is de relatie tussen de bestaande woningvoorraad en 
toekomstige nieuwbouwplannen erg belangrijk. Een NVM 

nieuwbouwspecialist is analist, adviseur en makelaar in 
één. Een NVM nieuwbouwspecialist analyseert lokale en 
regionale data verkregen vanuit de NVM-database en vanuit 
de Funda marktverkenner. Bovendien doet hij zo nodig eigen 
onderzoek, bijvoorbeeld naar woonwensen. 

Gestaafd door de data uit deze analyse en lokale marktkennis, 
heeft de NVM nieuwbouwspecialist een helder beeld van 
wat er leeft op de woningmarkt en waar behoefte aan is met 
betrekking tot woningbouw. De NVM nieuwbouwspecialist 
vertaalt de vraag vanuit de markt naar een onderbouwd advies 
voor projectontwikkelaars of de gemeente. Vervolgens kan 
de NVM nieuwbouwspecialist een actieve rol spelen bij de 
marketing en de verkoop of verhuur van een project. 

“Met de gemeente Breda hebben 
we enige discussie gehad 
met de beleidsmakers over 
bevolkingsprognosegroei en wenselijke 
woningtypes. Uiteindelijk lukte het om 
de gemeente ervan te overtuigen het 
bestemmingsplan voor deze locatie 
aan te passen. Wat dit leert? Als de 
ontwikkelaar, de gemeente en makelaars 

samenwerken, komen er dit soort mooie projecten uit.” 
Jan-Kees Fait, Nederlandse  
Bouw Unie, over het project Remise Princenhage

“Enerzijds was het doel om de balans 
koop-huur wat meer in evenwicht te 
brengen, omdat Ridderkerk relatief veel 
huurwoningen heeft. Daarnaast was 
het belangrijk om ervoor te zorgen dat 
de mensen die wat meer te besteden 
hebben ook in Ridderkerk blijven. Voor 
hen was hier eigenlijk niet zoveel keus. 
Door dit plan is de markt hier behoorlijk 

gaan leven. En dat was daarvoor toch een stuk minder.” 
Joke van Vliet, Atrium makelaardij uit Ridderkerk

“Wij doen als Partiplan al jaren zaken 
met Sinke Makelaars. De samenwerking 
met Sinke Dronten is heel plezierig. Het is 
echt een nieuwbouwmakelaar. Zij kunnen 
kopers op de juiste manier benaderen 
en goede informatie verstrekken, zich 
ook heel goed in de kopers verplaatsen. 
Daarnaast kennen zij de markt erg goed.” 
Paul Rosier, Partiplan over het project 

Bastion 2.0 in Dronten

“Het project Tudorpark in Hoofddorp 
trekt veel bekijks én geïnteresseerden, 
niet alleen vanuit de gemeente zelf, 
maar ook heel veel vanuit gemeentes 
daarbuiten. Wij zijn er al in een 
vroegtijdig stadium bij betrokken geraakt, 
met name in de prijsvorming en zaken 
als de fasering hebben wij ons aandeel 
gehad. De samenwerking met de 

woningcorporatie en de gemeente verloopt prima; de lijnen 
zijn erg kort.” 
Menno Mönch, Hoekstra & Van Eck Makelaars
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overzicHtelijk lokaal platform 
voor de consument die zicH wil 
oriënteren op nieuwbouw
In steeds meer regio’s ontstaan uit samenwerking tussen NVM 
nieuwbouwspecialisten digitale platforms. Websites waarop 
niet alleen het huidige aanbod van alle nieuwbouwprojecten 
in de regio te vinden is, maar ook toekomstig aanbod van 
projecten. Zo lanceerden NVM makelaars onlangs bijvoorbeeld 
www.nieuwbouwutrecht.nl. Geïnteresseerden blijven op de 
hoogte van nieuw aanbod via een nieuwsbrief, zij kunnen 
projecten online volgen en invloed uitoefenen op toekomstige 
ontwikkelingen door hun woonwensen kenbaar te maken. 

Hieruit haalt de NVM nieuwbouwspecialist waardevolle 
informatie voor advies over vraaggestuurd bouwen. 
 
nvm nieuwbouwspecialist en 
projectontwikkelaar trekken 
samen op 
Voor projectontwikkelaars heeft een NVM nieuwbouw-
specialist toegevoegde waarde op meerdere vlakken. Met 
name als de NVM nieuwbouwspecialist voorafgaand aan 
de ontwerpfase aan tafel zit. Bijvoorbeeld bij een tender of 
prijsvraag, wanneer alle aspecten voor een projectontwikkelaar 
bij elkaar komen: doelgroepen, begroting, afzetprijzen, 
afzetrisico’s enzovoorts. Omdat hij veel kennis heeft van de 
lokale woningmarkt en de woonwensen in de omgeving, kan 
de NVM nieuwbouwspecialist bijdragen aan risicoreductie en 
optimalisatie van het rendement. 

”Van het gebied RijswijkBuiten gaat 
een enorme aantrekkingskracht uit. Dat 
hebben we alleen kunnen bewerkstelligen 
door goed met elkaar samen te werken.” 
Robert Kuiper,  
Frisia Makelaars uit Den Haag

“De doelgroep is divers. Zo heb je de 
mensen die echt voor het historische gaan 
en het gaaf vinden om een open ruimte te 
hebben en daar hun eigen invulling aan te 
geven. Anderen gaan liever voor helemaal 
nieuwbouw. De overige woningen in 
dit gebied worden ontwikkeld op basis 
van de uitgifte van kavels. Daar gaan 
mensen zelf de woning ontwikkelen. De 

promotie daarvoor doen wij ook. Wij hebben daarvoor een hele 
intensieve en plezierige samenwerking met Area Development 
Twente. We zijn in juni gestart met dit project, en alles is nu 
onder optie, dus de villa’s, de mess en de kapel.” 
Caspar Branderhorst, Snelder Zijlstra Makelaars uit 
Enschede

“Toen fase 1 op de kaart stond, hebben 
wij met Portaal om de tafel gezeten om 
advies te geven over de verhouding huur/
koop. Ook zijn wij betrokken geweest bij 
de verkoop aan particulieren. Daarnaast 
zijn we ook door Bouwinvest betrokken 
bij de commerciële verhuur.” 
Huub van Rumund, Hans Janssen 
Garantiemakelaars uit Nijmegen

“Onze gedachte was dat er in Amsterdam 
markt is voor kleine, maar luxe woningen 
binnen het centrum die helemaal turn-
key worden opgeleverd. Daar moest de 
projectontwikkelaar in eerste instantie 
even aan wennen, zij hadden het idee om 
de woningen eerst op papier te verkopen 
en daarna pas met de bouw te starten. 
Ons advies was om dat niet te doen, om 
eerst helemaal af te bouwen en daarna 

pas te starten met verkopen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd.” 
Daniël de Bont, Broersma Nieuwbouw uit Amsterdam
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Wanneer een NVM nieuwbouwspecialist nauw betrokken 
wordt bij het ontwikkelproces, levert dit uiteindelijk voordelen 
op bij de verkoop of verhuur. Dit omdat de woning aansluit op 
de vraag, maar ook omdat de NVM nieuwbouwspecialist op 
de hoogte is van de achtergrond van bepaalde beslissingen die 
genomen zijn in de ontwerpfase. 

Gedurende het hele traject genereert de NVM nieuwbouw-

specialist relevante leads en verzamelt hij woonwensen van 
particulieren die zich melden op het online platform. 

De NVM nieuwbouwspecialist vertaalt de woonwensen van 
particulieren in concrete producten en in een gedegen advies 
voor de projectontwikkelaars. 

Tot slot trekken NVM nieuwbouwspecialisten en 
projectontwikkelaars samen op in de marketing die tot 
verkoop of verhuur van de woningen moet leiden.

waardevol advies voor gemeenten
Gemeenten kunnen op de expertise van de NVM 
nieuwbouwspecialist rekenen in de fase waarin er georiënteerd 
wordt op de mogelijkheden van bepaalde locaties. Vaak nog 
voordat er een projectontwikkelaar in het spel is. 
Ook voor de gemeente heeft de NVM nieuwbouwspecialist 
waardevolle informatie over de lokale woningbehoefte en kan 
er desgewenst nader onderzoek gedaan worden naar een te 
bebouwen gebied. 
De kracht zit hem in het combineren van data-analyse 

“Al heel vroeg, bij het initiatief voor het project Park Harga in 
2013, hebben wij Anke Bodewes Makelaardij ingeschakeld. 
Zij hebben ons niet alleen geadviseerd wat betreft 
doelgroepen, maar ook bij het woningontwerp, en zaken als 
afwerking en uitbreiding. Daar zijn we uiterst tevreden over. 
Het is een heel enthousiast damesteam en een volwaardige 
sparringpartner voor ons.” 
Yvonne Sieders, VolkerWessels Vastgoed

“Ons streven is dat de woningvoorraad 
in een gemeente zo optimaal mogelijk 
is. Rijwoningen zouden dan makkelijk 
verkopen, maar daar voorziet Geldrop 
ruimschoots in. Interessanter is het 
dan om woningen toe te voegen die 
complementair zijn. Zoals loftwoningen, 
die bleken een uitstekende aanvulling.” 
Robert Jan Bekkering, ERA vb&t 
makelaars uit Eindhoven

“De wijk Dalemburgh is gebouwd in een 
cirkel, waarbij gestart is op een hoek. 
Zocht iemand een vrijstaande woning, 
dan tekenden we die in. Wilde iemand 
een twee-onder-een-kapwoning, dan 
tekenden we een twee-onder-een-kapper 
in. We bouwden dus echt wat de markt 
vroeg. Zelfs de kavelgrootte en indeling 
kon men kiezen.” 

Luuk Ophoff, Woonaccent Makelaars uit Gorinchem

“De doelgroep voor de Gelijkvloers+ 
woning is zeer divers. Deze bestaat 
enerzijds uit 55-plussers, maar ook uit 
mensen die op zoek zijn naar een kantoor 
aan huis, of die te maken hebben met 
een zorgbehoefte van zichzelf of een 
familielid. Er zijn al verschillende varianten 
langsgekomen, waarmee het bestaande 
aanbod aan nieuwbouwwoningen te 
weinig rekening houdt.”  

Luit Tebbens Torringa, Nieuwbouw Groningen  
over het project Meerstad
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en nauwe contacten van makelaars met bewoners en 
woningzoekenden. Op basis van de gesprekken met 
woningkopers en verkopers kan een makelaar niet 
alleen een actueel beeld geven van de vraag, maar ook 
van de betaalcapaciteit en de beslistermijn. Een NVM 
nieuwbouwspecialist kan als vertegenwoordiger van de 
vraagzijde, het verhaal achter de cijfers vertellen. 

een gezonde woningmarkt
Juist in tijden van duurzaam herstel is het belangrijk dat er 
weloverwogen wordt gebouwd. Vraaggestuurd bouwen 
voorkomt uitdagingen in het verkoopproces, maar op langere 
termijn ook disbalans in het lokale woningaanbod, reduceert 
faalkosten, onvrede onder eigenaren, dalende huizenprijzen 
en uiteindelijk leegstand. 

Een NVM nieuwbouwspecialist heeft alles in huis om een 
waardevol advies te geven voor vraaggestuurde woningbouw. 
Zo draagt de NVM, ook op het gebied van nieuwbouw, bij aan 
een gezonde woningmarkt.

“Het bijzondere van zowel Land van 
Boer Bos als De Beuk is Gestructureerd 
Particulier Opdrachtgeverschap (GPO). 
Mensen vinden het, tot op zekere 
hoogte, prettig om zelf keuzes te maken, 
maar willen daarbij wel begeleid worden. 
GPO is hiervoor de oplossing.” 
Albert de Boer, De Koning makelaars 
uit Nieuwkoop
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colofon

‘Bouwen voor de vraag heeft de toekomst’ is een uitgave van 
de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in 
onroerende goederen NVM. 
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