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Van een huurwoning
naar een 
nieuwbouwhuis
in tien vragen
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Weg met de amorfe
en kleurloze
vinexwoning, bouw
je huis op maat!
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Makelaars over de
woningmarkt:
‘Laten we elkaar
niet gek maken’
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alles over
‘nieuwe stenen’
en hun
(toekomstige)
bewoners



nieuwbouw amsterdam

De kredietcrisis
heeft directe
gevolgen voor
de nieuwbouw,
en voor de grote
koopmarkt van
bestaande
woningen. Hoe
somber zijn de
makelaars?

BERT STEINMETZ

D
e huizenmarkt in Amster-
dam ingezakt? “Nou,”
zegt Pieter Joep van den
Brink, voorzitter van de
Makelaarsvereniging Am-

sterdam (MVA). “De markt is in ok-
tober versuft. Het aantal kopers is
beduidend minder, de mensen zijn
nu niet meer zo bezig met het kopen
van een huis.”

Maar ingezakt – nee. “Als er hele-
maal geen markt is, kun je niet meer
bewegen. In het derde kwartaal zijn
er in Amsterdam altijd nog 2250 wo-
ningen verkocht. Die verkopers
moeten allemaal nog een huis
kopen. Alleen hebben die mensen
nu een langere adem. Ze bekijken
meer huizen voordat ze kiezen, en
letten meer op een scherpe vraag-
prijs en op kwaliteit.”

Het record van 2007, een verkoop

van 9500 woningen, wordt dit jaar
niet gebroken, verwacht Van den
Brink. Het zullen er uiteindelijk tus-
sen de 8000 en 8500 zijn. “We ver-
kopen in het vierde kwartaal nor-
maal rond de tweehonderd wonin-
gen per week; op dit moment zijn
dat er 170 .”

De koopwoningmarkt in Amster-
dam is een nogal afwijkende markt.
Er zijn hier veel minder huizen te
koop dan in de rest van het land. Het
bestand aan koophuizen in de stad
beslaat slechts 24 procent van het
totaal aantal woningen.

Die koopmarkt blijft, tot genoegen
van de MVA, nog wel jaar op jaar
stijgen. “Zo is er nog een giganti-
sche vijver van gesplitste woningen
in eigendom van de corporaties,”
aldus Van den Brink. “Die hadden
daarmee een groot succes aan de

onderkant van de markt, bij de jon-
ge starters.”

Op 1 oktober stonden er in heel
Amsterdam 3500 woningen te koop.
Van den Brink: “Dat is niks, op het
totaal van 385.000 woningen in de
stad. Er is nog steeds veel te weinig
aanbod, vergeleken met de vraag.”

Zijn grootste zorg is dat daar een
stagnatie ontstaat. “Het mag geen
stilstaand water worden, er moet
wel beweging blijven. Daarom is het

van het grootste belang dat er hypo-
theken verstrekt blijven worden.”

“Het gaat de verkoper niet om de
hoogste bieding, maar om de beste
bieding. Dus van iemand die niet
heeft aangeklopt bij één of andere
internetbank die niet meer bestaat.
Als de financiële zekerheden blij-

ven zoals nu, krijgen kopers weer
een hypotheek en kunnen wonin-
gen worden verkocht.”

“Natuurlijk, de banken zijn kriti-
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‘November bezorgt ons tot nog toe het dub-
bele van de gemiddelde omzet.” Simone
Carrée, makelaar bij Gaikhorst Make-

laars in Oud-West, zit er zelf een beetje verbaasd
bij te kijken. Het resultaat tot halverwege deze
maand duidt bepaald niet op een zware terugval
in de woningmarkt.

“Het mocht ook wel, want augustus en septem-
ber waren juist slecht.” Haar verklaring voor de
goede omzet is dat juist nuchtere zoekers, die de
laatste jaren heel moeilijk aan de bak konden ko-
men, nu veel rustiger kunnen rondkijken en
onderhandelen.

“Maar er is wel degelijk wat aan de hand,” be-
nadrukt Carrée. “De berichten over de wereldwij-
de kredietcrisis zijn heel negatief, en dat brengt
mensen er absoluut toe even pas op de plaats te
maken.”

“De kopers wachten af. Wij hebben een huis in
de verkoop waarvoor twee serieuze gegadigden
zijn. Een van hen vroeg ons te bellen als de ander
een bod had gedaan, maar dat doen we natuur-
lijk niet. Iedereen is heel afwachtend en neemt
de gelegenheid te baat om meer na te denken.”

“Dat is wel heel anders dan een jaar geleden.
Toen kreeg je de tijd niet om na te denken; er

stonden tien anderen te dringen. De mensen bo-
den blind over elkaar heen.”

“Dat doen ze nu niet meer. De nuchterheid
komt terug op de huizenmarkt; de mensen staan
weer met beide benen op de grond. Nu heb je
veel meer rust, en dat is een goede ontwikke-
ling.”

Intussen verkeert iedereen wel in onzekerheid
over de ontwikkeling van de huizenprijzen. “Als
je niet hoeft te verhuizen, wacht je nu liever – ze-
ker in het hogere segment,” is de waarneming
van Carrée. Ze doelt dan op de huizen boven de
half miljoen euro. “Wij hebben zelf vooral wo-
ningen in het middensegment, zo rond de vier,
vierenhalve ton. Daar zijn veel minder proble-
men.”

“Aan de onderkant van de markt, bij de star-
ters, valt vaak geen keuze te maken. Daar koop je
voornamelijk een huis om tegen een aan-
vaardbare prijs ergens te kunnen wonen. Want
wonen moet je toch.”

De grootste verandering op de huizenmarkt is
dat niet langer de verkopers, maar de kopers de
markt dicteren. “Wie een ander huis wil, gaat
eerst zijn woning verkopen en dan pas zoeken
naar een nieuwe. De vraag naar woningen is niet

anders dan een jaar geleden, hooguit is er meer
druk op de prijs. Maar dat is, verwacht ik, ook
maar tijdelijk.”

“En laat er nu eens vijf procent van de prijs af
gaan, of zelfs tien procent. De markt was toch
overspannen, de prijzen waren omhoog gegierd.
Zo bezien is de markt op een meer reëel peil ge-
komen. Maar daarbij passen geen krantenkop-
pen over ‘kelderende huizenprijzen’. Er is hele-
maal geen sprake van een extreme beweging
naar beneden.”

“Dat mensen eerst hun huis verkopen, heeft tot
gevolg dat het aanbod toeneemt. Bovendien
staan woningen langer te koop. Dat betekent dat
er eindelijk wat gezonde ruimte op de woning-
markt komt. Als een huis wat langer te koop
staat, hebben ook meer gegadigden de gelegen-
heid daar nog een tweede keer naar te komen kij-
ken.”

Dat neemt niet weg dat ook volgens Simone
Carrée het fundamentele probleem van de Am-
sterdamse woningmarkt blijft bestaan: de krap-
te. “Zeker als de nieuwbouw stokt door proble-
men met de financiering, neemt de druk alleen
maar toe. Er is nog steeds een grote vraag naar
nieuwbouw.”

‘Er is nog altijd veel meer   

‘Er moet nieuwbouw op de markt
blijven komen. Als de productie
achterblijft, is dat dodelijk.’

Makelaar Simone Carrée in Oud-West: ‘Krantenkoppen over kelderende huizenprijzen zijn misplaatst.’

‘Natuurlijk
is er wat

aan de
hand. Men

maakt
even pas

op de
plaats’



scher. Als je bij de BKR in Tiel gere-
gistreerd staat, wordt het lastiger
een hypotheek te krijgen. Maar als
dat niet het geval is, krijg je die
hypotheek heus wel. Dat loopt op
dit moment ook wel weer.”

Spookverhalen over een forse stij-
ging van het aantal executoriale
verkopen doordat mensen in de
knel zijn gekomen met het betalen
van hun hypotheekrente, doet Van
den Brink ook af als ‘onzin’. “In
Nederland staan vier miljoen wo-
ningen met een hypotheekschuld.
Vorig jaar zijn er daarvan 1811 ge-
veild vanwege hypotheekschulden.
Dus laten we elkaar niet gek ma-
ken.”

“Voor dit jaar hebben we nog geen
cijfers. Volgens de Vereniging Eigen
Huis loopt voor 250.000 mensen dit
jaar een renteperiode af. Maar nie-
mand kan zeggen hoeveel van hen
de rente niet meer kunnen betalen.”

En er móét nieuwbouw op de
markt blijven komen. Van den
Brink: “Het achterblijven van de
nieuwbouwproductie is dodelijk
voor deze sector. Nieuwbouw is no-
dig om het water stromende te hou-
den. Maar als je ziet hoe weinig
nieuwbouw er nu wordt toege-
voegd.”

Voor angst voor een waardedaling
van enige omvang ziet de MVA-voor-
zitter ook geen reden. “Zolang de
voorraad van te koop staande wo-
ningen relatief zo klein blijft, zullen
de prijsbewegingen geen giganti-
sche schommelingen laten zien.”

“We zitten nu op een min van drie
procent ten opzichte van het tweede
kwartaal; vergeleken met het derde
kwartaal van 2007 nog op een plus
van 5,5 procent. Na de vorige terug-
val, rond 2001, hadden we wel een
paar jaar een daling van twee of drie
procent, maar in 2004 alweer een
stijging van drie procent. En dan
nog hebben we het niet over verlies,
maar over wat minder winst.”

Om een huis te verkopen moet het
kwaliteit bieden én direct beschik-
baar zijn, is Van den Brinks erva-
ring. Van papier kopen is nu niet
meer aantrekkelijk. “Wie is er nog
bereid zeven procent bouwrente te

betalen, plus het risico te lopen dat
hij twee jaar moet wachten voordat
zijn huis wordt opgeleverd?”

Daarom moeten ontwikkelaars
meer op eigen risico durven te bou-
wen. De grondeigenaar – en dat is in
Amsterdam vrijwel altijd de ge-
meente – kan dat stimuleren door
iets aan de grondprijs te doen, of
door de ontwikkelaar die grondprijs
gefaseerd te laten betalen.

En, Van den Brink bepleit het be-
paald niet voor de eerste keer, er
moet een ruimer splitsingsbeleid
komen. 

“Geef de particuliere huiseigenaar
de vrijheid om te gaan splitsen en
verkopen. De sociale sector is de
taak van de corporaties, niet van de
particuliere huiseigenaar. Zie de In-
dische Buurt, waar het succes te
danken is aan het splitsingsbeleid.
Daar willen mensen graag gaan wo-
nen, daar wordt geïnvesteerd.”

“De markt van koopwoningen is in
de tien jaar sinds 1997 meer dan ver-
dubbeld. En dat komt voornamelijk
door nieuwbouw én door het split-
sen van oude panden door corpora-
ties en particuliere bezitters.”
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 vraag dan aanbod’

Type woning: Appartement
Woonoppervlak: 80 m2

Prijs: 215.000 euro (inclusief parkeer-
plaats)
Buitenruimte: Balkon (7 m2)
Locatie: Elzenhagen in Noord

Het is nu nog een grote zandvlakte,
maar in de herfst van 2010 hopen Caroli-
ne Klein en Inge van der Kooi er hun
nieuwe huis in te richten. Klein, tech-
nisch medewerker bij een vliegtuig-
onderhoudbedrijf: “We hebben nu zestig
vierkante meter en een balkon van één
bij één waar je zo bij de buren op het
bord kijkt. Straks wonen we in een mo-
dern 20ste-eeuws grachtenpand aan
het water zonder bovenburen, met een
balkon van zeven meter lang.” Van der
Kooi, re-integratiecoach: “Op het zuid-
oosten. Dat wordt ’s ochtends lekker
ontbijten in het zonnetje.”
De twee geboren en getogen Amster-
dammers hoefden niet lang na te den-
ken om weer voor een aantal jaar bij te

tekenen in Noord. Al was de overstap
van West naar Noord vijf jaar geleden
niet gemakkelijk: “Noord is geen Am-
sterdam, riepen we toen. Het is te ver
weg, niet gezellig. De bekende kreten.”
Daar komen ze nu op terug: “Onze vrien-
den, collega’s en families wonen er nu
ook. En met het openbaar vervoer of de
auto ben je zo in het centrum.”
Echt op zoek naar een nieuwbouwwo-
ning waren ze niet. Van der Kooi: “Dit
sluit helemaal aan op onze wensen: veel
ruimte en weinig onderhoud.” Klein: “We
kunnen er straks zo in. Alleen nog wat
verven, een nieuwe vloer erin en de bad-
kamertegeltjes uitzoeken.”
Ook de financiën speelden een rol. “We
kwamen erachter dat groter huren bijna
net zo duur was als kopen. Bovendien
had dit appartement een betaalbare
buitenruimte.” 
Veel nieuws zijn Klein en Van der Kooi
niet van plan te kopen voor hun toekom-
stige appartement. Alleen de ontbijtta-
fel voor op het balkon dan, misschien.

Caroline Klein (28) en Inge van der Kooi (29): nieuwbouwproject de Singel van Noord
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Vier miljoen huizen hebben een
hypotheek. 1811 zijn er geveild. 
Laten we elkaar niet gek maken’
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De Rabobank. Thuis in Amsterdam.

www.rabobank.nl/amsterdam

Ga voor de financiering 
van uw nieuwbouwwoning 
naar Rabobank Amsterdam.
Bel voor een afspraak met een nieuwbouwspecialist 
(020) 777 83 30.
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1Waarom zou ik eigenlijk
kopen?

Een huurwoning heeft zo zijn voor-
delen: de opzegtermijn is kort, de
verhuurder (particulier of corpora-
tie) regelt het groot onderhoud en je
kunt eventueel huursubsidie aan-
vragen als het je financieel minder
gaat. Maar ja, in Amsterdam is een
huurhuis moeilijk te vinden. En
over het algemeen zijn huurhuizen
klein of (in de vrije sector) duur. Een
eigen huis kopen, kan dan een uit-
komst zijn. Dat is vaak ook duur,
maar je bouwt er wel vermogen mee
op. En als je voor nieuwbouw kiest,
heeft dat als voordeel dat je al bij de
bouw een vinger in de pap hebt bij
de indeling van het huis.

2Wat is mijn budget? 
Hoeveel u kunt én wilt betalen aan
hypotheek, zijn twee verschillende
vragen. Een hypotheekverstrekker
kijkt vooral naar wat u kúnt betalen.
Hoeveel dat is, hangt af van uw in-
komsten, uitgaven, vermogen, de
rentestand en de waarde van het
huis dat u wilt kopen. Een hypo-
theekofferte is vaak niet langer dan
zes tot negen maanden geldig. 

3Ik wil een nieuwbouwhuis
kopen. Waar begin ik?

Nieuwbouwwoningen worden
meestal verkocht voordat er nog
maar één steen is gelegd. Op de
websites nieuwbouwwijzer.nl en
nieuwbouw.com staat een overzicht
van alle nieuwbouwprojecten in
Nederland. Grote projecten hebben
vaak een maquette en bezichti-
gingsdagen. Als er meer gegadig-
den dan woningen zijn, wordt er ge-
loot. Het is bij nieuwbouw gebruike-
lijk om op een toegewezen woning
eerst een optie te nemen. In de op-
tietermijn, uiteenlopend van een
paar dagen tot een paar weken, hebt
u als eerste het recht om de woning
te kopen. Knoop doorgehakt? Na
het tekenen van de koopovereen-
komst heeft u toch nog minstens
drie werkdagen bedenktijd.

4Help, ik heb spijt! Kan ik nog
onder de voorlopige koop-
overeenkomst uit?

U krijgt toch die felbegeerde baan in
het buitenland, of de relatie met uw
partner loopt onverhoeds op de
klippen. Als de bedenktijd is ver-
lopen, kan het voorlopige contract
alsnog ontbonden worden. Er staat

dan wel een boete tegenover. Direct
doorverkopen van de woning kan
ook, maar ook daar zitten (financië-
le) haken en ogen aan.

5Moet ik bij een nieuwbouw-
huis op andere dingen letten
dan bij bestaande bouw?

Jazeker, er staat immers nog geen
huis waarin u vooraf kunt kijken of
alles wel naar wens is. Nieuwbouw-
huizen worden opgeleverd met ge-
middeld vijfentwintig tot dertig ge-
breken. Slordige afwerking, lelijk
schilderwerk en scheve tegels sco-
ren hoog op de lijst. 

Koper en aannemer sluiten na de
koop een koop-/aannemingsover-
eenkomst, waarin afspraken staan
over de bouw en oplevering. Op de
site van Vereniging Eigen Huis staat
een voorbeeld van zo’n overeen-
komst. 

Koop geen keuken of badkamer
voordat u zeker weet dat de opleve-
ring van de woning definitief is. En
maak hele duidelijke afspraken
over meer- en minderwerk met de
aannemer. Doe dat vóóraf, achteraf
onderhandelen is lastig. De ene
bouwer rekent bijvoorbeeld 165 eu-
ro voor een grotere cv-ketel, een an-

der vraagt daarvoor zonder blikken
of blozen 1850 euro.

6Hoe weet ik wanneer ik kan
verhuizen?

Wie een nieuwbouwhuis koopt dat
nog alleen op papier bestaat, weet
nooit precies wanneer hij de sleutel
in de voordeur kan steken. In het
koopcontract staat de globale ter-
mijn voor de bouwtijd. Meestal is
deze bouwtijd uitgedrukt in zogehe-
ten werkbare werkdagen. Dus geen
zon- en feestdagen, geen bouwvak
en geen dagen dat vanwege slecht
weer alles stil ligt. Gemiddeld zitten
er honderdtachtig werkbare werk-
dagen in een kalenderjaar. Een ga-
rantie van het Garantie Instituut
Woningbouw (GIW) zorgt er voor
dat het huis hoe dan ook wordt afge-
bouwd, zelfs als de bouwer failliet
gaat. Niet alle nieuwbouwprojecten
bieden deze GIW-garantie.

7Heb ik een notaris nodig?
Alleen een notaris is bevoegd een
notariële akte op te maken die no-

dig is voor het sluiten van een hypo-
theek of de overdacht van een huis.
Voor het tekenen van de eigen-
domsakte hoeft u niet zelf een nota-
ris te kiezen, dat doet de bouwer, die
hem ook betaalt.

8Wanneer moet ik verhuisdo-
zen regelen?

De koopovereenkomst is getekend,
de hypotheek is rond. Tijd om ver-
huisdozen te gaan pakken en nieuw
behang uit te zoeken? Niet zo snel.
Zeg de huur van uw huidige woning
nog niet op, want het is niet zeker
dat het huis op de afgesproken da-
tum wordt opgeleverd. Afdwingen
van de opleverdatum is helaas niet
mogelijk. Als de bouw vertraging,
oploopt, heeft u echter wel recht op
een schadevergoeding, per kalen-
derdag een half promille van de
koopsom. Bij een huis van 125.000
euro is dat dus 62,50 euro per dag. 

9Waarop moet ik letten bij de
sleuteloverdracht?

De sleuteloverdracht is de daadwer-

kelijke oplevering van het huis en
hét moment om alle tekortkomin-
gen na te lopen. Sommige aanne-
mers hebben een zogeheten voor-
oplevering om nog voor de sleutel-
overdracht eventuele gebreken vast
te stellen, en waar mogelijk te repa-
reren. Deze vooroplevering heeft
geen juridische waarde, teken dus
niets en accepteer zeker geen sleu-
tels.

10Alles is af, de meeste
dozen uitgepakt.
Kan het genieten be-
ginnen?

Meestal wel, maar er zijn gebreken
die pas na een paar weken of maan-
den zichtbaar worden. Als de pro-
blemen duidelijk uit een bouwfout
voortvloeien, moet de aannemer ze
repareren. Ook zogenoemde ge-
volgschade van zo’n fout (het dak
lekt en de parketvloer is geruïneerd)
is voor rekening van de bouwer.

Meer weten?
www.eigenhuis.nl
www.nieuwbouw.com
www.nieuwbouwwijzer.nl

Voor het eerst een huis kopen: spannend! Hoe zoek je, waar
moet je op letten en hoe zit dat met een nieuwbouwwoning
die nog alleen op papier bestaat? Van een huurwoning naar
een nieuwbouwhuis in tien vragen.

ANNEMIEK VERBEEK

Opleverdatum geen garantie

VRIJDAG 28 NOVEMBER 2008 5

Nieuwbouw in de Cornelis Zillesenlaan op het Steigereiland op IJburg. Een jaar telt voor de bouw gemiddeld 180 werkbare werkdagen. FOTO FLORIS LOK
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De kredietcrisis heeft ertoe geleid
dat banken voorzichtiger zijn
geworden met het verstrekken van
hypotheken. Is een huis nu dan
nog wel te financieren?
JOOST ZONNEVELD

H
et lijkt er sterk op dat de
kredietcrisis de voorbode
is van een recessie. De
groei is er in elk geval wel
uit. En velen maken zich

zorgen over waardedaling van hun
huis, als het echt mis gaat.

Bas Millenaar, commercieel direc-
teur van De Hypotheker, valt het in
Amsterdam allemaal nog wel mee
met de huizenmarkt. “De vraag 
is nog steeds veel groter dan het
aanbod. De hele dure woningen,

van meer dan acht ton, zijn wel in
prijs gedaald, maar die van drie of
vier ton die erg gewild zijn, zeker
niet.” 

Koopjesjagers kunnen het in Am-
sterdam volgens Millenaar dus wel
vergeten en daar komt bij dat de
voorwaarden die banken stellen om
geld te lenen voor een huis, steeds
strenger worden. “De uitzonderin-
gen, mensen zonder vast inkomen,
kleine zelfstandigen en starters krij-
gen het moeilijker. Het is vreemd

dat mensen die al jaren een huur
van zevenhonderd euro betalen,
moeite hebben een hypotheek te
krijgen die precies even hoog is als
hun huur.” Ten onrechte vindt hij:
“Banken zouden dat risico gewoon
moeten durven nemen.”

Maar terecht of niet, potentiële ko-
pers van een woning zullen er reke-
ning mee moeten houden. Tegelij-
kertijd kunnen kopers zich goed in-
dekken tegen de risico’s die de kre-
dietcrisis met zich meebrengt en de

nieuwe situatie biedt ook zo z’n mo-
gelijkheden voor onderhandelin-
gen. 

Bob Maas van de Vereniging Eigen
Huis: “Het is belangrijk om reke-
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Type woning: Hoekwoning
Woonoppervlak: 120 m2

Prijs: 317.000 euro
Buitenruimte: Tuin (60 m2)
Locatie: De Banne in Noord

Eigenlijk hadden ze liever een oud huis
in de buurt gekocht, maar de hoge hui-
zenprijzen deden Floris van Hall en Sita
Manichand kiezen voor nieuwbouw in
Noord. Volgens Van Hall en Manichand,
beiden acteurs, konden ze niet anders.
Manichand: “Als je kinderen hebt in Am-
sterdam, word je gewoon de stad uitge-
dreven. Tenzij je vijf ton op tafel kunt
leggen.”
Toch zien ze ook voordelen. Zo zal het
een hele verademing zijn hun krappe
huurhuis aan het drukke Beukenplein in
2010 in te ruilen voor de autoluwe buurt
in de Banne. Manichand: “En er ligt een
groot grasveld voor de deur waar onze
twee kinderen lekker kunnen spelen.” 
Van Hall verwacht dat het contact met
de buren ook makkelijker zal gaan: “Het

zijn bijna allemaal jonge gezinnen die er
min of meer op hetzelfde moment ko-
men wonen.”
Manichand vult aan: “Dat pioniersge-
voel vind ik heel bijzonder. Je moet er
met zijn allen iets van zien te maken.” Al
is dat ‘met zijn allen’ ook wel weer eng:
“We zitten straks in een buurt waar 39
andere gezinnen hetzelfde huis hebben.
Dat is pas burgerlijk.” Van Hall: “Maar
ook wel om te lachen. En dat je bij de
buurman niet hoeft te vragen waar de
wc is.”
Nieuwbouw was financieel gezien ook
aantrekkelijker, zegt Manichand: “Je
speelt meer op zeker dan bij oudbouw.
We hebben hier een bouwtechnische
garantie op ons huis met een aflossings-
vrije hypotheek van tien jaar, met rente-
vaste, overzichtelijke maandlasten.”
Het meest nog van alles kijkt Van Hall uit
naar zijn bankje bij de voordeur: “Die
heeft iedereen. Dat je dan gewoon je
voordeur openlaat en met je glas wijn
naar de buurman toe loopt. Geweldig.”

Floris van Hall (39) en Sita Manichand (37): nieuwbouwproject De Kaapstander
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De behoefte aan woonruimte is in Amsterdam              

De kredietcrisis
maakt financiering
wel iets moeilijker



ning te houden met een ruime ter-
mijn van de overdracht zodat je vol-
doende tijd hebt om je oude woning
te verkopen. Het is in theorie moge-
lijk extra ontbindende voor-
waarden in het koopcontract op te
nemen, bijvoorbeeld dat de koop
niet doorgaat als je je oude woning
niet binnen een half jaar en tegen
een minimumbedrag hebt kunnen
verkopen.”

Bovendien is onlangs de zoge-
noemde ‘kredietcrisisclausule’ ge-
introduceerd. Die moet er voor zor-
gen dat huizenkopers die een voor-
lopig koopcontract hebben gete-
kend en vervolgens hun hypotheek-
bank failliet zien gaan, niet opgeza-
deld worden met de tien procent
kosten koper van de koopsom. In de
nieuwe clausule kan afgesproken
worden dat de verkoper geen kosten
in rekening brengt als de lening
– en dus de koop – niet doorgaat
door een liquiditeitsprobleem van
de bank.

Hoewel de hypotheekverstrekkers
Gmac, Elq en Sparck door geldge-
brek al gedwongen werden om te
stoppen met het verlenen van hypo-
theken, vinden zowel Maas als Mil-
lenaar de ‘kredietcrisisclausule’
overdreven. Volgens Maas ging het
hier om hypotheekverstrekkers in
een nichemarkt, vooral bedoeld

voor mensen die zonder vast inko-
men zitten of mensen die een nega-
tieve BKR-notering hebben (iemand
krijgt zo’n notering als hij andere le-
ningen heeft waarbij betalingsach-
terstand is ontstaan waardoor kre-
dietverstrekkers meestal huiverig
zijn met het geven van een hypothe-
caire lening). “Die groepen krijgen
het inderdaad lastiger, maar bij een
gewone bank is zo’n clausule echt
niet nodig,” aldus Millenaar.

Specifiek voor kopers van nieuw-
bouwprojecten hebben Maas en
Millenaar nog wel wat tips. De
bouwbedrijven hebben het moeilijk
en gaan pas bouwen als zeventig
procent van de geplande woningen
op papier is verkocht. Omdat kopers
aarzelen, kan dat betekenen dat de
oplevering langer op zich laat wach-
ten of zelfs helemaal stilvalt. 

Volgens Maas kan in het koopcon-
tract echter rekening gehouden
worden met die vertraging zonder
daarbij als koper al te veel financi-
eel risico te lopen. “In een koopcon-
tract kan geregeld worden dat de
koop alsnog ontbonden wordt als
het bouwplan verandert of dat de
prijs van de woning omlaag gaat als
dat bij de rest ook gebeurt. Dat is
een kwestie van onderhandelen.”

En dan zijn er nog de verschillen-
de garanties, zoals de bekende Na-

tionale Hypotheekgarantie (NHG),
waarvan de Vereniging Eigen Huis
(VEH) vanwege de kredietcrisis
heeft voorgesteld om die te verho-
gen naar 350.000 euro. Nu staat de
NHG nog garant voor de terugbeta-
ling van een bedrag van 265.000 eu-
ro aan de hypotheekverstrekker.
Daarnaast is de hypotheekrente van
woningen met NHG ongeveer een
half procent lager dan een huis zon-
der hypotheekgarantie.

De minder bekende garantie van
het Garantie Instituut Woningbouw
(GIW) is in deze roerige tijden geen
overbodige luxe. Als een nieuw-
bouwkoopwoning wordt gebouwd
met GIW-garantie, dan is de koper
ervan verzekerd dat zijn woning
wordt afgebouwd als de aannemer
onverhoopt failliet gaat.

Omdat goed onderhouden wonin-
gen populair zijn, verwachten zo-
wel Millenaar als Maas dat die in-
vestering zich wel terug zal ver-
dienen. Maas: “Maar het is ook be-
langrijk om niet voor de korte ter-
mijn te kopen. Ga uit van minimaal
zeven jaar. In deze onzekere tijden
zal het minimaal zo lang duren
voordat de kosten voor de over-
dracht – notaris en makelaar – zijn
terugverdiend.”

Het risico dat kopers in de proble-
men komen, is nooit helemaal uit te

sluiten, maar de algemene regel dat
maximaal 4,5 keer het jaarinkomen
geleend mag worden voor een hypo-
theek, biedt huiseigenaren volgens
Millenaar voldoende bescherming
tegen overfinanciering. Het advies
om niet het maximale bedrag te le-
nen, geeft Maas altijd al, ‘maar dat
wordt nu vaker opgevolgd’.

Ook al zijn kopers voorzichtiger en
worden ze tegen zichzelf be-
schermd, veel hangt simpelweg af

van de specifieke situatie van de ko-
per. “Als je een huis met overwaarde
hebt, een goede baan met wat
spaargeld, dan ben je natuurlijk
veel minder kwetsbaar dan een star-
ter.” 

De Vereniging Eigen Huis raadt
starters daarom aan om te kijken
naar startersleningen of -subsidies
en of bijvoorbeeld ouders willen in-
vesteren in een deel van de woning.
Dat kan hypotheekverstrekkers
over de streep trekken.
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            onverminderd groot. De huizen in de populaire prijsklasse van drie tot vier ton zijn daarom nog niet goedkoper geworden. FOTO PETER HILZ / HOLLANDSE HOOGTE

‘De algemene regel om niet meer
dan 4,5 keer het jaarinkomen 
te lenen, biedt huiseigenaren
voldoende bescherming’



nieuwbouw amsterdam

De kredietcrisis treft weinig sectoren zo hard als de
bouw. En dat juist nu Amsterdam schreeuwt om
nieuwe woningen. Wethouder Maarten van
Poelgeest is bezorgd.
BERT STEINMETZ

H
et stadsbestuur, de wet-
houders Maarten van
Poelgeest (Ruimtelijke
Ordening en Grondzaken)
en Tjeerd Herrema (Volks-

huisvesting) voorop, heeft er een
hard hoofd in. De doelstelling die
het zichzelf had opgelegd – in vier
jaar twintigduizend woningen erbij
bouwen – wordt niet gehaald.

“We komen een eind in de rich-
ting,” zegt Maarten van Poelgeest.
“Maar we moeten het wel nuchter
bekijken. De laatste tien, vijftien
jaar haalden we een gemiddelde
van 3500 tot 4000 per jaar. Duco
Stadig slaagde er tijdens zijn laatste
periode in achttienduizend nieuwe
woningen neer te zetten. Die twin-
tigduizend van ons was ook wel erg
ambitieus.”

Maar dat was allemaal nog voor-
dat de kredietcrisis in uitbarstte. 

Van Poelgeest somt een reeks ob-
stakels op die de woningproductie-
cijfers ondergraven. Om te begin-
nen kosten bouwprojecten in de
binnenstad meer tijd, het bouwpro-

ces is daar veel lastiger dan daar-
buiten. Vervolgens blijken ontwik-
kelaars en woningcorporaties heel
terughoudend met aanbesteden.
“Er waren zelfs projecten waarop
helemaal niet werd ingeschreven,”
aldus Van Poelgeest.

De aannemers waagden zich lie-
ver niet aan complexe projecten, en
hadden bovendien te kampen met
stijgende prijzen en een tekort aan
arbeidskrachten. “Dat brak ons al-
lemaal op. De procedures voordat
we konden bouwen, duurden lan-
ger dan we hadden verwacht.”

En daar kwam dus de kredietcrisis
overheen.

Toch ziet de wethouder de resulta-
ten van dit jaar nog wel met enig
vertrouwen tegemoet. Alleen al in
september en oktober zijn 1150 wo-
ningen in aanbouw genomen. In
september was de bouw van 650
woningen begonnen, in oktober
kwamen daar nog eens vijfhonderd
bij.

“Dat brengt het aantal tot novem-
ber op 3066,” telt Van Poelgeest zijn

zegeningen voor dit jaar.
Maar dat de kredietcrisis hard zal

toeslaan in deze sector, daar twijfelt
hij niet aan. Daarvoor is de woning-
bouw veel te afhankelijk van de fi-
nancieringsketen. Van Poelgeest:
“De ontwikkelaar begint pas te bou-
wen als hij een bepaald percentage
heeft verkocht. En de kopersmarkt
is duidelijk al aan het krimpen, dat
merken de ontwikkelaars, beleg-
gers en woningcorporaties direct.
Die bespreken nu al wat ze wel of
niet zullen laten doorgaan. De ko-
mende maanden zullen we dat pas
echt gaan zien.”

De wethouder schetst hoe alles
met elkaar samenhangt. Ook de be-
leggers die huurwoningen bouwen,
krijgen bij hun bank problemen met
de financiering. De banken probe-
ren hun risico’s te verkleinen en ei-
sen dat ontwikkelaars meer van
hun eigen vermogen in nieuwe pro-
jecten steken.

En ook de sociale huursector loopt
gevaar. Als in een groot complex de
koopwoningen niet verkocht kun-

nen worden, valt het hele project
stil, inclusief de corporatiewonin-
gen die ook deel van het project uit-
maken. 

“Toch hebben wij er alle belang bij
dat de herstructurering van de wij-
ken doorgaat,” zegt Van Poelgeest.
“Dat betekent dat de woningcorpo-
raties gemakkelijk aan financiering
moeten kunnen komen.”

Hij vindt dat de overheid, zowel de
gemeente als het rijk, nu ‘anticy-
clisch’ moet opereren, tegen de eco-
nomische trend in. De wethouder
doet daarvoor drie suggesties.

Allereerst wil hij de overdrachts-
belasting aanpakken, in krappe tij-
den een belangrijke rem op woning-
verkoop. “Het zou een uitkomst zijn
als ontwikkelaars een project dat ze
eigenlijk voor de verkoop hadden
bestemd, nu tijdelijk voor de ver-
huur kunnen bouwen,” legt hij uit.
“Later, als de economie weer wat op
orde is gekomen, kunnen ze die wo-
ningen dan alsnog verkopen. Al-
leen zitten ze dan wel met de belem-
mering dat er nog zes procent over-

Type woning: Rijwoning
Woonoppervlakte: 121 m2

Prijs: 300.000 euro
Buitenruimte: Tuin (50 m2)
Locatie: De Banne in Noord

Met pijn in hun hart zullen Gert-Jan Nij-
hoff en Cristina Negroiu over een jaar
hun oude woning aan de Marnixkade
verlaten. De avonden dat ze vanuit hun
huis nog even snel in de Jordaan een
hapje gingen eten of voor een snel
drankje na het werk de kroeg nog even
indoken, zullen ze gaan missen.
Want hoewel hun nieuwe huis in Noord
maar op twintig minuten fietsen van het
centrum ligt, zullen de avondjes uit toch
spaarzamer worden, vreest Negroiu:
“Als we moe zijn of het regent, stap je
niet zo snel meer op de fiets.”
En ook de maandelijkse lasten zullen
stijgen: “We betalen nu bijna niets, 250
euro huur per maand.” 
Toch is het stel vol goede moed. Zo is Ne-
groiu, onderwijzeres op een basisschool,

erg blij dat het nieuwe huis beter geïso-
leerd is: “In onze keuken is het in de win-
ter net zo koud als buiten.”
Een ander voordeel is de ruimte. De
nieuwe woning is bijna drie keer zo
groot en heeft een grote tuin. Dat is gun-
stig voor eventuele uitbreidingsplannen
in huize Nijhoff. 
De keuze tussen een bestaand huis of
nieuwbouw was niet moeilijk. Volgens
Nijhoff, als projectorganisator werk-
zaam in de bouwsector, is nieuwbouw
een betere investering: “Ik zie in mijn
werk veel nieuwbouwhuizen die volle-
dig zijn gemaakt volgens de laatste ei-
sen in de woningbouw.”
Hoewel verder van de gezelligheid in het
centrum, is Nijhoff hoopvol over de
buurt: “Noord heeft de toekomst, zeg-
gen ze.”
Al benadrukt hij nogmaals: “De ruimte is
de reden, niet de locatie.”
Al had het in zijn ogen wel slechter ge-
kund: “IJburg ligt nog verder van het
centrum.”

Gert-Jan Nijhoff (37) en Christina Negroiu (31): nieuwbouwproject De Kaapstander
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De gemeente als
makelaar én belegger
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drachtsbelasting bovenop de ver-
koopprijs komt. Of die huizen wor-
den te duur, of de ontwikkelaar
moet die zes procent als korting op
de verkoopsom voor eigen rekening
nemen.”

“Daarom zou de overheid voor
zulke gevallen de termijn waar-
binnen je zonder overdrachtsbe-
lasting mag verkopen – nu twee
jaar – moeten verlengen tot zes,
acht, of tien jaar. Dat kan voor ont-
wikkelaars een stimulans zijn toch
nu al te beginnen met de bouw.”

En ja, als partijpoliticus van
GroenLinks is Van Poelgeest er na-
tuurlijk voor de hele overdrachtsbe-
lasting te schrappen, en het inkom-
stenverlies voor de staatskas te dek-
ken door dan de aftrek van hypo-
theekrente te verminderen.

Een tweede suggestie is een parti-
cipatiefonds van rijk en gemeenten.
De gemeenten kunnen dan, als wa-
ren zij commerciële beleggers, een
contingent woningen overnemen
– helemaal, of anders samen met
een belegger. “Niet om die wonin-
gen in bezit te houden,” verzekert
Van Poelgeest. “Maar zo te partici-
peren, kan beter zijn dan direct te
subsidiëren.”

Tijdens de vorige dip in de wo-
ningbouw, rond 2001, probeerde de
gemeente de bouw een zetje te ge-
ven door de grondprijs te verlagen.
“Maar dat geld hebben we nooit
teruggezien.”

Wel heeft de wethouder nu al be-
sloten de grondprijzen voor volgend
jaar voorlopig niet te verhogen. De
vrij-op-naamprijzen van nieuw-

bouwwoningen stijgen ook niet, zo
ziet het eruit, en de grondprijzen
volgen die trend.

Zijn derde suggestie is de garant-
stelling van rijk en gemeenten voor
woningcorporaties te verhogen. Als
die van de huidige twee ton per wo-
ning gaat naar tweeënhalve ton, is
het voor de corporaties alweer wat
goedkoper om geld bij de bank te le-
nen.

“Een maand geleden hebben wij
een openhartig gesprek gehad met
ontwikkelaars, beleggers en corpo-
raties,” vertelt Van Poelgeest. “Zij
hebben uiteengezet hoe lastig het
nu voor ze is aan financiering te ko-
men. Dat heeft tot gevolg dat con-
crete projecten, waarvoor de bouw-
vergunning en alles klaar ligt, toch
niet beginnen.”

“Ik hoor sombere verhalen uit de
markt. De bouwsector is heel afhan-
kelijk van de financiering. Ik ben er
niet gerust op.”

nieuwbouw amsterdam

‘De overheid
moet nu
anticyclisch
opereren, tegen
de economische
trend in’

Maarten van Poelgeest: ‘De komende tijd zullen we zien wat de projectontwikkelaars gaan doen.’ FOTO JAN VAN BREDA 

Type woning: Penthouse
Woonoppervlak: 124 m2

Prijs: 300.000 euro
Buitenruimte: Balkon (10 m2)
Locatie: Bos en Lommer

Zijn oude huis bij het Erasmuspark en
zelfs de Westertoren kan hij zien. Het ri-
ante uitzicht vanaf zijn nieuwe pent-
house aan het Bos en Lommerplein doet
kersverse eigenaar Jaap Versteeg goed:
“Dit is na vijf jaar huren echt mijn buurt
geworden. Ik had nergens anders willen
wonen.” 
Ook de locatie, aan de A10, kan voor de
veel bereisde financieel adviseur niet
beter: “Ik maak zeventig, tachtig vluch-
ten per jaar. Met een taxi ben ik in tien
minuten op Schiphol.”
Twee weken geleden verhuisde Versteeg
naar het ruime appartement op de ze-
vende verdieping van nieuwbouwpro-
ject Collage. Versteeg heeft nooit getwij-
feld over nieuwbouw: “De prijs-kwali-
teitverhouding is gunstiger.” Bovendien

is alles nieuw: “Ik heb er niets voor hoe-
ven doen. Ik moet er niet aan denken al-
les zelf te verbouwen. Of te stuken, nog
erger.”
Al heeft nieuwbouw ook zo zijn nadelen.
Versteeg waarschuwt: “Je moet vooral
geen haast hebben. De bouw loopt altijd
vertraging op.” Nog een tip: zoek tijdens
de bouw al contact met andere toekom-
stige bewoners en zet een kopersvereni-
ging op. Versteeg: “Makelaars spelen je
altijd uit. Met een organisatie sta je ster-
ker en ben je beter op de hoogte.”
De 704 dagen dat Versteeg op zijn sleu-
tel moest wachten, zijn het meer dan
waard geweest. Trots laat hij zijn mo-
dern ingerichte kantoor zien, de spotjes,
de dimmers – ‘ik hou van gadgets’ – en
de twee koepelramen die uitkomen op
de plek waar ooit nog een dakterras
moet komen. Zelfs de rood beklede stoe-
len, de breedbeeldtelevisie en de mas-
sieve kandelaren zien er in zijn nieuwe
huis anders uit: “Door de ruimte komt al-
les hier veel beter tot zijn recht.”

Jaap Versteeg (31): nieuwbouwproject Collage
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...

• Actueel en betrouwbaar 
• Uitgebreide omgevingsinformatie
• Professionele aanbieders
• Gratis voor woningzoekenden

Vrije sector
huurwoningen?



... Wonen met de grote stad binnen handbereik?

Dat is wonen in Abcoude
Steigerwoningen

Een tuin aan het water is iets waar veel

mensen van dromen, maar ook aan de

binnenzijde bieden deze herenhuizen veel

wooncomfort. De woningen beschikken

over drie volledige verdiepingen met een

inpandige berging, die desgewenst als

garage kan worden uitgevoerd. 

Hier woont u riant, met volop ruimte om

uw woning naar eigen wens in te richten

en te genieten van het wonen in een dorp

dichtbij de stad.

� woonkamer van 45 m2

� ruime eetkeuken

� drie slaapkamers

� aangename badkamer

� parkeren op eigen terrein

� berging op begane grond

� heerlijke tuin aan het water

� prognose oplevering eind 2008

� prijs vanaf: f 398.000,– v.o.n.

INLICHTINGEN

& VERKOOP
Raad-Huis Makelaardij
Raadhuisplein 2, 1391 CV  Abcoude
Tel.: 0294 - 282 940

Vlaanderen Meybaum Makelaardij
Koppelkade 1, 1391 CT  Abcoude
Tel.: 0294 - 281 670

www.broekzijdsehof.nl

Nieuwbouwproject Broekzijdsehof in Abcoude biedt u een

unieke combinatie: stijlvol wonen aan de groene rand van

een karakteristiek dorp en u bent in no-time in de grote

steden Amsterdam en Utrecht. Woongemak, comfort en

stressvrij reizen met het openbaar vervoer zijn de

kernwoorden van Broekzijdsehof. De ruime herenhuizen

liggen aan het water, in het groen en vlakbij het station.

De oplevering is gepland voor eind 2008. Nu kopen

betekent dus vrijwel direct wonen. Veel makkelijker 

kunnen wij het niet maken! En dat voor zeer scherpe en

interessante prijzen.
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V
eel bezoekers aan IJburg
rijden er zo voorbij, maar
het loont de moeite eens
direct na de Enneüs Heer-
mabrug rechtsaf te slaan.

Daar op het westelijke deel van Stei-
gereiland hebben de plannenma-
kers een kraamkamer voor experi-
mentele woningbouw bedacht, en
intussen is er al veel verrassends te
zien.

Dit deel van Steigereiland is een
speeltuin geworden voor particulier
opdrachtgeverschap, een vorm van
woningbouw die in hoog tempo aan
populariteit wint.

Wie op zoek gaat naar een koop-
huis, kan traditioneel uit twee op-
ties kiezen: een bestaande woning
uit het aanbod van de makelaars, of
een nieuwe woning uit een ontwik-
kelingsproject. Het tweede biedt het
voordeel dat je niet het hebben en
houwen van een ander hoeft over te
nemen, maar met een schone lei
kunt beginnen.

Tenminste, in theorie. Want ook
veel nieuwbouw zadelt de koper op

met van alles wat hij of zij liever an-
ders had willen zien. Het stan-
daardhuis uit de folder is nu een-
maal niet ieders ideaal.

Je kunt natuurlijk zelf een huis (la-
ten) bouwen, maar dat geeft meteen
een rompslomp waar de meeste as-
piranthuizenkopers niet aan moe-
ten denken. Een kavel zoeken en
kopen, en dan een architect en een
aannemer. Plus heel die tijdrovende
papierwinkel van een bouwvergun-
ning en de goedkeuring van een
welstandscommissie.

Bovendien: wie kan dat betalen?
Een eigen huis bouwen is slechts
weggelegd voor mensen met een
dikke portemonnee of grote bouw-
kundige talenten.

Toch willen stedenbouwkundigen
graag dat er meer variatie in de
nieuwe stadswijken komt, en dat
degenen die voor een nieuw huis in
een nieuwe buurt kiezen, veel meer
de vrije hand krijgen. Daarom zijn
welstandsvrije wijken gepland, zo-
als Steigereiland. De bureaucrati-
sche barrière van de welstandscom-
missie is daar bij voorbaat al wegge-
nomen.

Maar daarmee krijg je nog niet di-
rect allemaal aspirantkopers aan
het werk op zelfbouwkavels, zo leert
de praktijk. Niet iedereen durft zo-
maar te beginnen in zo’n giganti-
sche winderige zandbak. En boven-
dien: de terreuraanslagen van 11
september 2001 brachten de bouw-

drift tot zowat het nulpunt terug. Er
moesten stimulansen komen. De
planners van IJburg hadden daar-
voor een experimenteel gebouw in
gedachten waarin wonen en wer-
ken gemengd konden worden. Er
werd een prijsvraag uitgeschreven
en die werd gewonnen door de jon-
ge en tegendraadse projectontwik-
kelaars van Lingotto, samen met
woningcorporatie Ymere. Het resul-
taat is gebouw Multifunk.

“Iedereen zei: dat kan nooit,” ver-
telt Bob Jansen (41), met Frank van
Beek oprichter en eigenaar van Lin-

gotto. “Aan bedrijfsgebouwen wor-
den heel andere eisen gesteld dan
aan woningen. Het was voor ons
een uitdaging te laten zien dat het
dus wél kan.”

“In de nieuwbouw zie je meestal
eerst de bewoners komen, en dan
pas de voorzieningen. Maar het is
veel mooier het open te laten. Multi-
funk is een gebouw geworden waar-
in je zowel kunt wonen als werken,
maar waarin de functie ook steeds
kan worden veranderd.”

Het Steigereiland op IJburg. Ondanks de grote vrijheid die de opdrachtgevers in materiaalkeuze hadden, is vooral voor baksteen gekozen. FOTO FLORIS LOK

Nieuwbouw-
op-maat wordt

steeds
populairder.

Particulier
opdrachtgever-

schap is er
intussen in

diverse vormen.
Steigereiland op

IJburg is een
prima proeftuin.

BERT STEINMETZ

Een woning op maat,
zonder de zorgen

Niet bouwen voor de hype

Hun onvrede over de gang van zaken in de vastgoedwereld bracht Frank van
Beek en Bob Jansen er acht jaar geleden toe een eigen bedrijf op te zetten
dat het anders wilde doen.
Zij noemden zichzelf Lingotto, naar de legendarische (voormalige) Fiatfa-
briek in Turijn, gebouwd in 1918 met de testbaan op het dak.
Maar vooral ook naar het gedurfde multifunctionele gebouw dat de archi-
tect Renzo Piano er tussen 1993 en 2002 van heeft gemaakt: een combinatie
van wonen, werken en uitgaan, met universiteit, hotel en congrescentrum,
winkelcentrum en megabioscoop en nog steeds die baan op het dak.
“Het gaat ons niet om het neerzetten van aantallen woningen,” beschrijft
Jansen de filosofie van Lingotto, “Maar om het realiseren van vernieuwende
concepten. Nadenken over gebouwen. Niet wat bouwen voor de hype, zodat
het gesloopt moet worden zodra de hype over is.”
Bekend werd Lingotto met de aankoop in 2006 van de Kauwgomballenfa-
briek, het voormalige complex van Maple Leaf aan de Spaklerweg. Daarin is
16.000 vierkante meter bedrijfsruimte voor kleine en grote creatieve onder-
nemers ontwikkeld, voor zowel commerciële huurders als gebruikers van
broedplaatsen.

Niet iedereen durft zomaar
te beginnen in zo’n
gigantische winderige zandbak

lees verder pagina 13



... Wonen met de grote stad binnen handbereik?

Dat is wonen in Abcoude
Steigerwoningen

Een tuin aan het water is iets waar veel

mensen van dromen, maar ook aan de

binnenzijde bieden deze herenhuizen veel

wooncomfort. De woningen beschikken

over drie volledige verdiepingen met een

inpandige berging, die desgewenst als

garage kan worden uitgevoerd. 

Hier woont u riant, met volop ruimte om

uw woning naar eigen wens in te richten

en te genieten van het wonen in een dorp

dichtbij de stad.

� woonkamer van 45 m2

� ruime eetkeuken

� drie slaapkamers

� aangename badkamer

� parkeren op eigen terrein

� berging op begane grond

� heerlijke tuin aan het water

� prognose oplevering eind 2008

� prijs vanaf: f 398.000,– v.o.n.

INLICHTINGEN

& VERKOOP
Raad-Huis Makelaardij
Raadhuisplein 2, 1391 CV  Abcoude
Tel.: 0294 - 282 940

Vlaanderen Meybaum Makelaardij
Koppelkade 1, 1391 CT  Abcoude
Tel.: 0294 - 281 670

www.broekzijdsehof.nl

Nieuwbouwproject Broekzijdsehof in Abcoude biedt u een

unieke combinatie: stijlvol wonen aan de groene rand van

een karakteristiek dorp en u bent in no-time in de grote

steden Amsterdam en Utrecht. Woongemak, comfort en

stressvrij reizen met het openbaar vervoer zijn de

kernwoorden van Broekzijdsehof. De ruime herenhuizen

liggen aan het water, in het groen en vlakbij het station.

De oplevering is gepland voor eind 2008. Nu kopen

betekent dus vrijwel direct wonen. Veel makkelijker 

kunnen wij het niet maken! En dat voor zeer scherpe en

interessante prijzen.



O
p de begane grond zijn
alle ruimtes ongewoon
hoog: drieënhalf tot
viereneenhalve meter;
op de verdiepingen va-

rieert de hoogte tussen drie en drie-
enhalve meter. Dat betekent dat alle
ruimtes in het gebouw overal voor
benut kunnen worden.

Jansen: “Het kan best een gebouw
zijn dat eerst in hoofdzaak wordt ge-
bruikt voor woningen, later ver-
kleurt tot voornamelijk bedrijven,
en zo nodig weer terugverandert in
meest woningen.”

De woonconsument is beduidend
kritischer en veeleisender gewor-
den, meer mensen willen zelf uit-
maken in wat voor huis zij komen te
wonen. Steigereiland is wat dat be-
treft een schot in de roos, vindt Jan-
sen. Een mooi voorbeeld is ook Vrij-
burcht, een product van collectief
particulier opdrachtgeverschap.

In dat complex heeft een groep ge-
lijkgestemde aspirantkopers zich
verenigd in een stichting die naar
ieders wens een complex met 56 wo-
ningen, ateliers, een café-restau-
rant en theaterzaal plus een kinder-
opvang heeft gebouwd. Ook dat is
dus een vorm van ‘zelfbouwen’,
maar dan zonder dat je alle zorgen
op je nek hebt. 

De ervaring met Multifunk bracht
Lingotto bij een volgend experi-
ment op Steigereiland. Daar raak-
ten in een paar straten 29 kavels die
bedoeld waren voor zelfbouw, niet
verkocht. “De gemeente vroeg ons
daarvoor een idee te ontwikkelen,
dat uitdrukkelijk moest passen
binnen de vrijheid van het particu-
liere opdrachtgeverschap,” aldus
Jansen. “Wij bedachten een tussen-
weg, waarbij de kopers wel het
voordeel hebben van het bouwen
van een eigen huis, maar niet het
nadeel van de rompslomp en het
enorme tijdsbeslag zonder te weten
waar ze financieel uitkomen.”

“De particuliere opdrachtgever
ontwerpt zijn eigen huis, maar wij
halen alle sores bij hem weg. De ko-
per kan aan de keukentafel zijn wo-

ning samenstellen op de internet-
website ultimulti.nl, en krijgt bij elke
keus die hij aanklikt meteen te zien
wat het kost. Een verdieping meer of
minder, wel of geen dakterras, veel
of weinig ramen.”

Ultimulti werd Ligotto’s proeftuin
voor dit soort particulier opdracht-
geverschap. Dat gebeurde elders
ook al, maar nog niet zo uitwerkt
met een website waarop kopers zelf
hun huis in elkaar kunnen legoën.
Bouwer Heijmans is bijvoorbeeld
bezig met het project Wenswonen in
Almere, waar wethouder Adri Dui-
vesteijn een vurig pleitbezorger is
van het ‘wilde wonen’.

Daar in Almere wacht Lingotto nu
de opdracht het idee van particulier
opdrachtgeverschap vorm te geven
in een appartementengebouw.
“Daarin kun je natuurlijk nooit vijf-
tig verschillende meningen laten
samengaan,” schetst Jansen de uit-
daging. “Het is niet volledig vrij.
Maar wel kun je bijvoorbeeld vijf
doelgroepen of levensstijlen voor-
leggen. Pure individualisten, of
mensen die juist van alles samen
willen doen. Mensen die een grote
woning willen, of juist een kleine.
Wij bouwen als het ware de stam en
takken van een urban tree, waar ie-
dereen zijn eigen ‘boomhut’ in kan
zetten.” 

“Particulier opdrachtgeverschap
is in het algemeen wel geaccepteerd
in de meeste gemeenten, maar de
tussenvorm die wij bieden, stuit
nog op problemen,” is Jansens erva-
ring.

In Amsterdam is wethouder Maar-
ten van Poelgeest (Ruimtelijke
Ordening en Grondzaken) een
warm voorstander van particu-
lier opdrachtgeverschap: “Daar

kunnen we veel meer mee doen dan
nu. We leren ook steeds beter hoe
we dat moeten opzetten.”

Niet alle soorten zijn in de stad
even gemakkelijke toepasbaar,
waarschuwt Van Poelgeest. Het
klassieke vrij bouwen van een eigen
woning op een eigen kavel ligt niet

het eerst voor de hand: “We moeten
in Amsterdam de spaarzame ruimte
zo intensief mogelijk gebruiken.”
Het worden veel meer proeftuinen,
zoals op Steigereiland.

“Het voordeel voor de gemeente
is: die woningen worden écht ge-
bouwd, dat is in het eigen belang
van die mensen.” Met complexen
van ontwikkelaars is het vaak nog
afwachten wel bouwtempo door de
conjunctuur wordt gedicteerd.

De wethouder ziet veel in een hele
wijk volgens de methode van collec-
tief particulier opdrachtgever-
schap: het idee van Vrijburcht,
maar dan veel groter. Hij heeft
zoiets als het GWL-terrein in Wester-
park voor ogen, de autoluwe eco-
wijk op het terrein van de voormali-
ge Gemeentewaterleiding, dat tien
jaar geleden in nauw overleg met de
bewoners is opgezet. “De mensen
blijven daar relatief lang wonen. Zij
ervaren de wijk als een onderdeel
van hun identiteit. Op het Zeebur-
gereiland zou ik wel nog zo’n wijk
willen opzetten, op dezelfde
schaal.”

Maar ook andere variëteiten van
particulier opdrachtgeverschap
moeten aan bod komen, vindt Van
Poelgeest. In de tweede fase van IJ-
burg ziet hij weer kansen voor de
aanpak die op Steigereiland is toe-
gepast. “In beide vormen, zowel het

echt zelf bouwen als de tussenvorm
van Ultimulti.” Maar dan wel nog
steeds met strikte regels: een voor-
geschreven rooilijn, een minimum-
en maximumhoogte. “Binnen die
grenzen kan iedereen zijn gang
gaan, zodat een rijk palet aan wo-
ningen ontstaat.”

Toch hebben juist die strenge
voorschriften bij het project op Stei-
gereiland uiteindelijk een nogal
saai gevelbeeld opgeleverd: alle-
maal baksteen, met sterk op elkaar
lijkende raampartijen. “Ja,” geeft
Jansen toe, “als wij het zelf in elkaar
hadden gezet, was een veel gevari-

eerder beeld ontstaan. We hadden
ook heel andere gevelmaterialen
aangeboden, maar de kopers kozen
allemaal voor baksteen.”

“We weten dat er meer diepte in de
gevels moet kunnen komen, maar
we waren gebonden aan die strikte
rooilijnen. En we hadden op de be-
gane grond de mogelijkheid van
een grotere hoogte moeten aanbie-

den. Dat nemen we onszelf kwalijk.
Een plafond van drieënhalf of vier
meter hoog, had hier prima gepast.”

“Iedereen wil in zijn droomhuis
wonen, maar het is de vraag of ie-
dereen wel beseft wat dat bete-
kent,” weet Jansen. “Ik geloof dan
ook niet dat je het particulier op-
drachtgeverschap echt op grote
schaal kunt toepassen. Maar het
leert wel hoe je samen met de woon-
consument meer kunt bereiken. Het
komt erop aan dat wij niet zeggen
dat wij het wel weten. Maar dat wij
aanbieden: zegt ú het maar, dan
bouwen wij het wel.”

nieuwbouw amsterdam

‘Iedereen wil in zijn droomhuis
wonen, het is alleen de vraag of
iedereen weet wat dat betekent’
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Type woning: Appartement
Woonoppervlak: 120 m2

Prijs: 215.000 euro
Buitenruimte: Gezamenlijke binnen-
tuin
Locatie: Slotervaart

Het plan van Sander Maertens te gaan
samenwonen met zijn vriendin kwam
eigenlijk pas na de koop van zijn huis.
Maertens: “We waren net een jaar sa-
men toen ik het huis kocht. Maar zij
moest haar huis in Utrecht toch uit. La-
ten we dan maar gaan samenwonen,
dachten we toen.” 
Dat haar vriend een nieuwbouwwoning
heeft gekocht en geen oudbouw, vindt
Madelon Gielen niet erg: “Oudbouw
heeft zijn charme, maar dit huis kunnen
we helemaal naar onze eigen smaak in-
richten.”
Maertens: “Ik heb in vijf, zes huurwonin-
gen gewoond en altijd in de troep van
een ander geleefd. Daar heb ik nu geen
last van.” Al gaat er wel wat meer werk in

zitten dan hij dacht: “Naar een bestaand
huis zou je in één dag kunnen verhuizen.
Dit wordt helemaal kaal opgeleverd.
Geen vloer, geen behang, geen keuken of
badkamer.” Op de keuken na hebben
Gielen en Maertens alles zelf gedaan:
“We hebben geluk dat we veel handige
vrienden hebben. Dat is ook gezellig, een
dagje de handen uit de mouwen met je
vrienden. Muziekje aan, biertje erbij.”
Met Slotervaart hebben ze niet veel.
Maertens: “Er is hier ook niks voor ons.
Op de Albert Heijn na dan misschien.”
Gielen grapt: “En de jongerencentra voor
mij.”
Dat de tas van Gielen een paar maanden
geleden bijna werd gejat uit hun auto
die voor hun toekomstige woning stond
geparkeerd, maakte de band met het
stadsdeel er niet beter op. Gielen: “Ik ben
niet bang aangelegd, maar ik kijk nu wel
uit voordat ik de flat binnenstap.”
Maertens: “Gelukkig kunnen we de auto
nu onderin het gebouw in de parkeerga-
rage zetten.”

Sander Maertens (29) en Madelon Gielen (23): nieuwbouwproject Jatopa
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Bob Jansen, één van de oprichters en eigenaren van Lingotto, bij de kauwgomballenfabriek. FOTO KLAAS FOPMA
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nieuwbouw amsterdam

Vier projecten die slechts met elkaar gemeen hebben dat ze in dezelfde stad liggen, nieuwbouw z

foto’s PETER ELENBAAS
tekst LAMBIEK BERENDS

H
et Funen kwam bij de Vierde Uit-
leg, de stadsuitbreiding van Am-
sterdam in 1658 waarbij de type-
rende vorm van de binnenstad
met de gordel van concentrische
grachten werd voltooid, binnen

de stadswallen te liggen. De naam dankt het
gebied aan de euforie die een jaar later ont-
stond, toen Michiel Adriaensz. de Ruyter sa-
men met de Denen het Zweedse leger op het
eiland Funen in de pan hakte, waarmee weer
een belemmering voor de vaart op de Oostzee
was weggenomen. 

O Koppenhaegen, steeck de kruinen / Nu in
de wolcken met uw kroon: / Uw koning triom-
feert op Fuinen / Hoe klinckt zijn velttrompet
zoo schoon, aldus een lofdicht op de veldslag
van Joost van den Vondel, die ook meldt: de
braefste Ruiter schuimt de Belt.

Het Funen maakte aanvankelijk deel uit van
het scheepsbouwgebied op de Oostelijke Ei-
landen, werd in latere tijden gebruikt als ran-
geerterrein en tenslotte door de pakketver-
voerder Van Gend & Loos. Projectontwikke-
laar Heijmans legde er eind vorige eeuw de
hand op en begon in het nieuwe decennium
met de bouw van een nieuwe stadswijk op
deze stedenbouwkundig ingewikkelde plek,
tussen een spoordijk en een verbindingska-
naal. 

De hoogbouw langs de spoorbaan, de Spo-
renboog, dient tevens als geluidsscherm voor
de kleinere woongebouwen erachter – door
architecten hidden delights (verborgen heer-
lijkheden) genoemd.

Tussen die heerlijkheden van het Funen en
de negentiende-eeuwse Czaar Peterbuurt
komt een groenstrook van 45 bij vierhonderd
meter, waarin ook de restanten van het bol-
werk Zeeburg, een onderdeel van de zeven-
tiende-eeuwse verdedigingswerken in de
stadswallen die werden teruggevonden bij de
aanleg van het Funen, in ontgraven toestand
zullen worden getoond.

Ook op het Rieteiland West (of Klein Rietei-
land) is van hidden delights sprake. De villa’s
aan de zuidkant hebben een tuin aan het wa-
ter en uitzicht op het natuurgebied Diemer-
park.

Om de ontsluiting van Amsterdam-Noord
door de Noord/Zuidlijn uit te buiten, heeft
men op de noordelijke oever van het IJ groot-
se plannen ontwikkeld, die zich niet beper-
ken tot Overhoeks – dat tot in lengte der da-
gen wel ‘het voormalige Shellterrein’ zal he-
ten – en het voormalige NDSM-terrein. Ook
het hart van het stadsdeel wordt gerenoveerd
en uitbreid. Dit deel van de plannen heet het
project Centrum Amsterdam Noord (CAN). 

In het kader van het CAN wordt het winkel-
centrum Boven ’t IJ opgeknapt en verrijst
daar in de buurt, deels op het voormalige
volkstuincomplex Buikslotermeer, de nieu-
we woonwijk Elzenhagen. Rond het begin-
station (vanuit Noord gezien, vanaf de ande-
re oever beschouwd is het het eindstation)
van de Noord/Zuidlijn wordt een Stationsge-
bied ontwikkeld. Elzenhagen, zo belooft het
stadsdeel, wordt ‘kindvriendelijk’. Een ver-
bindingsweg tussen het noordelijke en zuide-
lijke deel van de wijk is mogelijk daarom al-
vast Eeuwige Jeugdlaan gedoopt.

En dan de Bijlmer in Zuidoost, waar in een
paar jaar tijd enorm gesloopt en ‘vernieuw-
bouwd’ is. De typische honingraatflats bepa-
len het beeld van de ooit zo ambitieus opge-
zette Bijlmer niet meer. Daartoe heeft men ra-
dicaal moeten breken met het oorspronke-
lijke stedenbouwkundig ontwerp. Tot ver-
driet van de puristen. Het zij zo.
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Het Funen. Rechtsboven de Cruquiuskade langs de Nieuwevaart, linksboven de spoordijk. FOTO VAN 14 MEI 2008

De Bijlmer bij de Daalwijkdreef (links) met de deels afgebroken flats Echtenstein, Eeftink en Egeldonk, en op de achtergrond de gehandhaafde flat
Gravestein. Rechts van de flats de nieuwe laagbouw. FOTO VAN 31 AUGUSTUS 2008

Verborgen heerlijkheden in 



nieuwbouw amsterdam

zijn en vanuit de lucht zijn gefotografeerd
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IJburg: Rieteiland-West op de voorgrond, daarachter Haveneiland-West. Rechts de Diemerparklaan. FOTO VAN 24 JULI 2008

Noord: nieuwbouw in de toekomstige wijk Elzenhagen Zuid tussen de G.J. Scheurleerweg, de Nieuwe Leeuwarderweg en de IJdoornlaan, onderdeel van de
ontwikkeling van het nieuwe Centrum Amsterdam Noord.  FOTO VAN 14 MEI 2008

vogelvlucht
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Beleef de Warande Fair in Lelystad!

Zaterdag 29 november van 10.00 - 18.00 uur
Gierende roofvogels, rennende sledehonden
en schaatsen in november!

Entertainment op hoog niveau
Aan de Buizerdweg 29, aan de rand van de nieuwe wijk Warande in Lelystad, vindt op zaterdag 29 november een bijzonder evenement plaats dat u niet mag missen.  Er is 
entertainment op hoog niveau. Met verrassend theater, indrukwekkend decor, demonstraties door kunstenaars, een grote winterfair voor al uw Sinterklaas- en kerstaankopen en 
spannende buitenactiviteiten, ervaart u Warande op een bijzondere en betoverende manier. Natuurlijk krijgt u ook beelden te zien van wonen in Warande.

Openbaar vervoer
Maak het u gemakkelijk en kom met de bus naar de Warande Fair. Vanaf het Stationsplein bij het NS station in Lelystad vertrekt tussen 10.00 en 16.00 uur om het hele en halve uur 

Kom 29 november naar de Buizerdweg in Lelystad!
Meer informatie en routebeschrijving: www.warande.nl
De toegang is gratis.



Z
onnecollectoren die als
‘postzegels’ op een dak
geplakt lijken te zijn, het
stuit menigeen tegen de
borst. Het bedrijf Triple

Solar heeft nu echter een dak ont-
wikkeld dat in het geheel als zonne-
collector kan dienen en amper van
traditionele daken te onderschei-
den is: het dak – met reliëf – kan in

zwart, donkergroen, donkerblauw
of grijs worden uitgevoerd. De eer-
ste nieuwbouwwoningen in En-
schede die met een Triple Solardak
zijn uitgevoerd, zijn zwart, want dat
absorbeert de warmte het best.

Volgens Cees Mager, Amsterdam-
mer en één van de eigenaren van het
bedrijf, is het geïntegreerde
systeem het eerste in zijn soort in

Nederland en is het bij nieuwbouw-
woningen eenvoudig te installeren.
Ook bestaande woningen en in-
dustriepanden met een plat of
schuin dak kunnen voorzien wor-
den van het gepatenteerde alumini-
um zonnecollectordak.

Het idee is eigenlijk zo voor de

nieuwbouw amsterdam

Dwarsdoorsnede van een woning met een Triple Solardak. Het bestaat uit vlakke aluminium profielen die aan elkaar gekoppeld zijn. Het koude water in de buizen daaronder wordt opgewarmd door de zon.
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5 weken voor 
maar € 15-

Reageer snel via
www.parool.nl/abonnementen

en ontvang de krant
1 extra week gratis

Of stuur deze bon gratis naar:
Het Parool, Antwoordnummer 2470

1000PA Amsterdam
of bel tijdens kantooruren 020 558 4402

Zonne-energie heeft de toekomst.
Maar velen vinden de traditionele

blauwkleurige zonnecollectoren
lelijk. Een nieuw ontwerp maakt

aan dat bezwaar een einde.
JOOST ZONNEVELD

Het hele dak als
zonnecollector

lees verder pagina 19
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www.mobi.nl

17209

Huiswaarderplein 5a, 1823 CP Alkmaar • Tel.: 072 - 5119691

Website: www.mobi.nl • Volg de borden • Eigen parkeerterrein

Openingstijden: Ma./Di./Wo./Za.: 9.30-17.30 uur. 

Do.: 9.30-21.00 uur. Vr.: 9.30-18.00 uur. • Zondag gesloten

Steeds verrassende aanbiedingen in trendy & tijdloos!

Aanbiedingen zijn ongemonteerd en geldig zolang de (bestelde) voorraad strekt. Bestellingen vanaf 500,- worden kosteloos in Nederland bezorgd.

Mobi Moods #113
Ontdek aanstormende namen en de bekende merken met een prettige prijs. Voor 

alle eigentijdse woonwensen en -moods! Kom langs of check mobi.nl om een indruk 

te krijgen van onze verrassende collecties. U vindt onze winkel alléén in Alkmaar, 

maar bezorging is mogelijk in heel Nederland.

Exclusief designvoordeel

± 250 opruimingsartikelen. Kijk op de Van Til-website! www.vantil.nl

Openingstijden:
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur
Zondags gesloten
www.vantil.nl

Ons adres: 
Noorderkade 1038 
1823 CJ Alkmaar
Telefoon (072) 5112760
Volg de borden
P Eigen parkeerterrein

Internationale topmerken
3B. Aleph. Alessi. Anta. Antipode by Leolux. Arco. Arflex. Arketipo. Art of Living. Artanova. Artemide. Artifort. 
Auping. Banz Bord. Behr. Belgo chrom. Bellato. Bert Plantagie. Bielefelder. Blomus. Bonacina. Bonaldo. 
Bontempi. Brand van Egmond. Bree’s New World. Brühl. Carpanelli. Cascade. Castelijn. Cattelan. Ciacci. 
Cinderella. Classicon. Cloak. Conde House. Cor. Danca. De Ploeg. de Sede. Desalto. Design on stock. 
Designers Guild. Die Collection. Domicil. Draenert. Driade. Duresta. Durlet. Dutch Originals. Eijffinger. Erik 
Jørgensen. Estiluz. Fasem. Fendi. Fiam. Fischbacher. FontanaArte. Foscarini. Framati. FSM. Gallotti & Radice. 
Gealux. Gedelux. Gelderland. Ghyczy. Glas Italia. Grange. Harvink. Heldense Exclusive. Herman Miller. 
hülsta. Ingo Maurer. Interprofil. Interstar. Jab. Jasno Shutters. Jensen. Jori. Kartell. Kendix. Kessels. Koekoek. 
Label. Leolux. Ligne Roset. Linteloo. Lourens Fisher. Lumina. M Line®. Machalke & Machalke. Mariani. Masimo. 
McGregor. Metaform. Minotti. Mirodan. Molinari. Molteni. Montis. Moroso. Mulleman Meubelen. Musterring. 
Nelo. Norma. Noteborn. now! by hülsta. OH2. Palau. Pastoe. Phi-Ton. Pilat&Pilat. Poliform. Poltrona Frau. 
Pullman. Raanhuis. RAC. Riegel. Rietveld by Rietveld. Riva 1920. Rolf Benz. Ronald Schmitt. Schuitema 
Furniture. SDB Design. Silvana. Sisley Casa. Sofa-Bed. Spectrum. Stelton. Sumisura. Swissflex. Team by Wellis. 
Tecta. Terzani. Thonet Vienna. Tonelli. Tonon. Van Besouw. Van Gaasbeek & Van Tiel. Van Maanen. Van 
Rossum. Verardo. Vipp. Walter Knoll. Wittmann. Zack. Aanbiedingen kunnen van de afgebeelde (kleur)uitvoeringen verschillen, zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt en hebben een beperkte looptijd.

w w w. v a n t i l . n l

Classicon. E-1027.

Ontwerp: Eileen Gray. Bijzettafel in helder 
glas met chroom. In hoogte verstelbaar. 
Van 674,- nu 545,-

545,-

Het Nederlandse Schuitema Furniture behoort tot de internationale top. De meubelcollecties 

dragen subtiele, oorspronkelijke kenmerken van roemruchte stijlperiodes als Art Deco, Art Nouveau 

en Arts & Crafts. Laat u voor uw eigen interieur inspireren door deze exclusieve ontwerpen, 

die door hun ambachtelijke detaillering aansluiten op de woonwensen anno nu. Van Til voert 

een zeer uitgebreide collectie met onder meer stijlvolle zitgroepen, eetsets en bergmeubelen. 

Deels afgewerkt met fraaie bubbinga of eiken details en met panelen in stof of leder.

Speciale studio van Schuitema Furniture

Tecnolumen. WG-24/25.

Ontwerp: W. Wagenfeld. Tafellamp met 
kap van wit glas. Voet in chroom of glas. 
Van 421,- nu 385,-

385,-

Desede. DS-50.

Relaxfauteuil met traploos verstelbare rug 
en zitting. In diverse kleuren dik leder Neck. 
Van 4350,- nu 2195,-

2195,-

Framati. Alpha. Eetfauteuil met traploos 
verstelbare rug. Op zwenkwielen. 
In zwart leder van 821,- nu 399,- 
In overige kleuren leder van 821,- nu 445,-

Framati.Oslo.Boxspring-combinatie,180x210cm. 
Inclusief electrisch verstelbare bodems, 
hoofdbord, binnenvering- en topmatrassen. 
In diverse kleuren stof. Van 4498,- nu 2499,-

2499,-

Gelderland. 3260. Originele klassieker uit 1967. 
In diverse kleuren stof Primo. 
Aanbieding: fauteuil 1095,- 2-zits 1550,- 
en 3-zits 2070,-

Nepal karpet. All Seasons. Handgetuft 
vloerkleed van zuiver scheerwol. 
Maat 170x240 cm van 1515,- nu 845,-
Maat 200x250 cm van 1845,- nu 1045,-

845,-

Leolux. Carabita.

Ontwerp: Hugo de Ruiter. Fauteuil in diverse 
kleuren leder Saiga. Van 1650,- nu 990,-

990,-

Wittmann. Aura.

Ontwerp: Paolo Piva. Fauteuil in diverse 
kleuren leder Nappa.
Van 2232,- nu 1599,-

1599,-

Rolf Benz. RB 390.

Fauteuil in diverse kleuren leder.
Van 1369,- nu 995,-

995,-

399,-
Vanaf

2070,-
3-zits Vanaf

bij VanTil

Troy 

Salontafel met 3 draaibare 
glasplaten. Onderstel in chroom.
Van 451,- Nu 265,-

Galaxy 

Eettafel met blad in hoogglans 
wit. Onderstel vernikkeld. 
Maat: 200x110 cm.
Van 680,- Nu 399,-

Underground 

Bijpassende eetstoel in 
zwart leder. 
Van 314,- Nu 185,-

Karlstad 

Electrisch verstelbare boxspring-
combinatie. Met hoofdbord, 

afstandsbediening, 
matrassen met 
pocketvering en 
matrastoppers. 
In diverse 
kleuren stof. 

Maat: 180x210 cm.
Setaanbieding: 

van 4.498,- 
Nu 2.499,-

Mathilde 

Luchtige fauteuil 
in zwart leder. 
Frame in chroom.
Van 130,- Nu 75,-

Neo 

Televisiemeubel in hoogglans wit. 
Onderstel vernikkeld. Maat: 160x60x40 cm.

Van 663,- 
Nu 395,-

Becca 

Bijzettafel met blad van 
helder glas. Voet in 
chroom. Diameter: 57 cm.
Van 155,- Nu 85,-

Chano 

Sideboard in kleur 
wengé of hoogglans 
wit. Met 4 deuren 
en 2 laden. 
Maat: 200x50x86 cm.
Van 1049,- Nu 595,-

Barkrukken 

In hoogte verstelbare barkrukken. 
In zwart leder, voet in chroom.

Venezia 

Van 158,- 
Nu 95,-

Blaise 

Van 158,- 
Nu 95,-

Dallas 

Van 150,- 
Nu 90,-

Mathilde 

Van 178,- 
Nu 115,-

Becky 

Bartafel met blad van helder glas. 
Voet in chroom. Diameter: 70 cm.
Van 263,- Nu 155,-

Peking 

Ambachtelijk vervaardigd televisiemeubel. 
In diverse lakkleuren. Maat: 175x57x56 cm.
Nu 450,-

Terry 

Buro in hoogglans wit. 
Met 3 laden. 
Onderstel in chroom.
Van 505,- Nu 295,-

Jamie 

Eettafel in kleur wengé. 
Ovaal model, 210x120 cm. 
Van 1.144,- Nu 675,-
Rond model, diameter 120 cm.
Van 731,- Nu 445,-

Magnum 

Bijpassende eetstoel 
in zwart leder.
Van 340,- Nu 195,-

Wij maken plaats voor TOPFORM

Binnenkort worden op de 2e etage vele modellen van het bekende merk TOPFORM gepresenteerd. 

Om ruimte te maken kunt u nu profiteren van een totale leegverkoop. Bezoek onze winkel of website 

voor talloze scherp geprijsde opruimingsartikelen. Hieronder alvast een kleine selectie.

Totale leegverkoop van de 2eetage!

Sam. Boekenkast in teak, maat 100x190 cm Van 1.150,- Nu 699,-

Pacific. Set van 2 fauteuils in leder Van 998,- Nu 599,-

Crack 521. Loveseat in stof Van 1.159,- Nu 699,-

Biba. Fauteuil in leder Van 748,- Nu 449,-

5025. Chaise longue in stof Van 999,- Nu 599,-

Vivre. Set van 6 eetfauteuils in leder Van 2.256,- Nu 1.349,-

Groove. Dressoir in walnoot, 200x90 cm Van 2.038,- Nu 1.249,-

Roots. Televisiemeubel in eiken, 151x57 cm Van 1.475,- Nu 849,-

Genua. Dressoir in noten, 219x80 cm Van 1.845,- Nu 999,-

Juliette. Boekenkast in eiken, 220x60 cm Van 1.309,- Nu 799,-

Solido. Eettafel in eiken, 200x100 cm Van 472,- Nu 299,-

Move. Eettafel in eiken, 200x95 cm Van 884,- Nu 549,-

Steel. Salontafel in noten, 140x80 cm Van 1.155,- Nu 699,-

Max. Televisiemeubel in eiken, 240x55 cm Van 1.616,- Nu 949,-

Arctic. Dressoir in hoogglans zwart, 240x84 cm Van 1.850,- Nu 1.099,-

Barcelona. Salontafel in helder glas, 120x80 cm Van 666,- Nu 399,-

Zaza. Eettafel in teak, 220x100 cm Van 939,- Nu 549,-

Flexo. Set van 6 eetstoelen in leder Van 2.010,- Nu 1.199,-

Rock. Fauteuil in leder Van 955,- Nu 599,-

Enna. Eettafel in matglas, 200x90 cm Van 1.240,- Nu 749,-

Proton. Salon- en bijzettafel met bladen in matglas Van 1.217,- Nu 699,-

Gigi. Set van 6 eetstoelen in leder Van 1.368,- Nu 799,-

Indiana. Ligbank in leder Van 926,- Nu 549,-

Stephano. Set van 2 fauteuils in stof Van 1.920,- Nu 1.149,-

Malou

Verstelbare zit-/slaapbank 
in diverse kleuren stof.
Van 699,- Nu 445,-
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hand liggend dat het opvallend is
dat het niet eerder bedacht is. Ma-
ger: “Het dak bestaat uit vlakke alu-
miniumprofielen. Die kunnen aan
elkaar gekoppeld worden en war-
men op door de zon, zodat het water
in de buizen, die onder de platen
lopen, verwarmd wordt.”

De warmte wordt vervolgens in
een warmtebuffer, een soort tank,
opgeslagen en kan gebruikt worden
in perioden dat het huis verwarmd
moet worden of om warm water uit
de kraan te laten stromen. Mager:
“In de zomer kan de collector de
meeste warmte opnemen, maar in
het voor- en najaar bereik je het
hoogste rendement omdat dan de
zon relatief veel schijnt en mensen
de verwarming zo nu en dan gebrui-
ken. In de winter, als het echt kou-
der is, moet een beetje worden bij-
gestookt.”

U
iteindelijk komt het ren-
dement neer op ongeveer
zeventig procent. De in-
vestering van vijftiendui-
zend euro voor een ge-

middelde eengezinswoning kan
met de huidige energieprijzen wor-
den terugverdiend in acht à tien
jaar. Maar de investering betaalt
zich ook op een andere manier uit,
is de verwachting. “Omdat de col-
lectoren onderdeel van het huis
zijn, voegt het systeem ook waarde
toe aan het huis. Duurzaamheid
wordt voor potentiële kopers in de
toekomst alleen maar belangrij-
ker.”

Het low-tech dak produceert niet
alleen op een duurzame manier
energie, het kan ook volledig gere-
cycled worden als de eigenaren het
ooit willen verwijderen. Een nadeel
kan zijn dat het dak bij warm weer
gloeiend heet wordt, tot zo’n zeven-
tig graden. “Maar áls je dan een keer
het dak op wilt, dan kan je de werk-
zaamheden ook op een andere dag
uitvoeren,” zegt Henk van der
Mark, één van de andere drie eige-
naars. 

Het aluminiumprofiel kan ook
goed in huis gebruikt worden, bij-

voorbeeld om een vloer te verwar-
men. “Veel materialen zijn niet ge-
schikt voor vloerverwarming omdat
de warmte niet goed verdeeld
wordt, met alle nadelige gevolgen
voor de vloer. Door aluminiumpla-
ten te gebruiken, heb je daar geen
last van.”

Het Triple Solarsysteem biedt niet

alleen mogelijkheden om water te
verwarmen. Om elektriciteit op te
wekken, kunnen op hetzelfde dak
flexibele zonnepanelen worden ge-
plakt, in dezelfde kleur als het dak.
Mager: “Bijkomend voordeel is dat
het koude water dat naar het dak
stroomt om verwarmd te worden, de
zonnepanelen koelt, wat het rende-

ment van de zonnecellen aanzien-
lijk verhoogt.” 

Mager en Van der Mark zijn met
projectontwikkelaars in gesprek in
de hoop dat zij het geïntegreerde
dak in nieuwbouwprojecten opne-
men. Een voordeel is dat gemeenten
tegenwoordig eisen stellen op het
gebied van duurzaam bouwen. “Als
een projectontwikkelaar wil mee-
dingen om een aantal nieuwbouw-
woningen neer te zetten, dan moe-
ten die duurzaam zijn. Anders komt
een nieuwbouwplan niet eens in
aanmerking.”

Toch, zegt Van der Mark, heeft
Nederland nog de nodige barrières
te slechten als het gaat om zonne-
energie. “Veel aannemers in de
bouw zitten niet te wachten op in-
novaties, die hebben het liefst stan-
daard productiewerk. Nieuwe me-
thoden van duurzaam bouwen wor-
den daarom regelmatig tegenge-
werkt.”

Bovendien vinden de onderne-
mers de bureaucratie voor het aan-
vragen van subsidie veel te groot.
De Nederlandse overheid zou, wat
duurzame energie betreft, een voor-
beeld kunnen nemen aan Duits-
land. Van der Mark: “Daar heeft de
overheid de energiesector verplicht
energie te kopen die door particu-
lieren wordt opgewekt. In Neder-
land durft de overheid dat niet aan.
Als het wel zou gebeuren, dan wordt
het ineens interessant voor eigena-
ren van woningen en bedrijven om
in duurzame energie te investeren.” 

Van der Mark wijst erop dat nu
miljoenen vierkante meters dak in
Nederland onbenut blijven. Of die
daken massaal voorzien worden
van een Triple Solarsysteem, zal de
toekomst uitwijzen. Het vertrouwde
beeld van dakpannen is in het ont-
werp niet opgenomen. Mager: “Dat
is misschien wat particulieren wel
het liefste zouden willen, maar de
vorm van een dakpan heeft een
functie die je in dit systeem niet no-
dig hebt. Het zou onze daken ook
veel duurder maken.”

www.triplesolar.eu

Type woning: Appartement
Woonoppervlak: 115 m2

Prijs: 220.000 euro
Buitenruimte: Balkon (12 m2)
Locatie: Osdorp

Twaalf jaar heeft Yolanda Wendt samen
met haar man op het KNSM-eiland van
de gigantische waterpartij van het IJ
voor haar deur kunnen genieten.
Prachtig, maar niet goed voor haar ge-
zondheid: “Ik heb last van reuma en de
kou van het water gaat steeds meer in
mijn botten zitten. De twintig minuten
die ik lopend naar winkelcentrum Brazi-
lië moet afleggen, worden te veel voor
me.”
Jammer dus, maar de nieuwe woning
aan de Tussenmeer in Osdorp maakt
veel goed. Het gebouw waarin ze komt
te wonen, over twee jaar, is heel bijzon-
der: “Het is vernoemd naar de Opgang,
de kerk die er stond. Hiervoor in de
plaats komt een nieuwe kerk waarbij als
een oester om een parel woningen wor-

den gebouwd.” Deze opstelling brengt
wel een bijzondere voorwaarde met zich
mee: “We moeten toestaan dat iedere
zondagochtend om tien uur de kerkklok-
ken worden geluid.” Niet erg, ook al zijn
ze dan geen kerkgangers: “We zijn toch
vroege vogels.”
De nieuwe woning zal nog iets groter
zijn dan het al ruime appartement op
het KNSM-eiland. Wendt: “De bedoeling
is dat we er de rest van ons leven blijven
wonen, dan moet je niet te veel op el-
kaars lip zitten.”
Wendt en haar man zijn geen ‘oudbouw-
liefhebbers’: “Wij houden van een com-
fortabele leefomgeving waar het niet
tocht en die makkelijk warm te stoken is.
Bovendien is mijn man geen klusser.”
Hoewel er nog niet veel te zien is, gaan
Wendt en haar man regelmatig even kij-
ken hoe de bouw vordert: “Dat is goed
voor de binding. We kijken er zo naar
uit.”

MARIANNE LAMERS

Yolanda Wendt (53): nieuwbouwproject De Opgang
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In Nederland blijven nu vele 
miljoenen vierkante meters
dakoppervlak onbenut

Eén van de huizen in Enschede met het Triple Solardak



... binnenkort IN VERKOOP

het nieuwe stedelijke wonen

eigen PARKEERPLAATS
in afgesloten parkeergarage

uitstekende woonlokatie

LUXE entree met LIFTEN

Royale penthouses met een woonoppervlak tot 210 m2

Koningslaan 14
1075 AC  Amsterdam
T 020 - 305 97 77
E info@broersma.nl

VERKOOP INFORMATIE

T 020 - 305 97 77

www.eurocenterzuidas.nl

luxe appartementen
Zuidas Amsterdam

Voor meer informatie en de mogelijkheid van 

vooraanmelding, zie de previewsite

• Bouw gestart
• Eigen grond

• Luxe sanitair en keukens

• Ruime woningen

• Uitzicht op de Zaan

www.deconrad.nl

Tel: 075 617 99 22

Tel: 075 612 64 00

Verkoop en informatie:

Projectrealisatie is
en samenwerking van:

Prachtig wonen aan de Zaan(dam)

Prijzen appartementen vanaf 172.000 t/m 635.000 v.o.n.
Eengezinswoningen vanaf 299.000 v.o.n. 

Prijzen vanaf 378.000 v.o.n. 



nieuwbouw amsterdamVRIJDAG 28 NOVEMBER 2008 21

Joop Tang (62) woont nu met zijn
vrouw in De Banne in Amsterdam-
Noord. Eind van het jaar begint de
bouw aan hun nieuwe appartement
in Almere-Poort. Als alles goed gaat,
vertrekken ze medio 2010 naar de pol-
der.

“Weg uit Noord? Nee, dat wilden we
geen van beiden. Wij zijn Noorder-
lingen, geboren en getogen in
Noord. De stap naar buiten is dan
echt niet makkelijk gemaakt. Maar
we maken geen schijn van kans

hier. Vorig jaar schreven we ons nog
in bij een appartementencomplexje
hier in de buurt, maar we werden
uitgeloot. ‘De PC Hooftstraat’ van
Noord wil het stadsdeel van de Van
Der Pekbuurt maken. Met allemaal
leuke winkeltjes en met rijke men-
sen in de huizen. Kent u de buurt? 

Een chique boel maken van het
Mosplein, kom op nou. Pure volks-
verlakkerij is het. Om mensen te
lokken die daar voor veel geld een
huis willen kopen. Belachelijk. En
ik kan het weten, want ik fiets door

alle buurtjes en weet wat er speelt.
Alles gaat hier achteruit. Neem het
complex waar wij nu wonen: de
helft is koop en de andere helft so-
ciale huur. Toen wij hier kwamen,
werd gezegd dat alles in de verkoop
zou gaan, maar de corporatie wil de
helft plus één houden, zodat ze
binnen de VVE alles met een veto-
recht kunnen wegstemmen. Wij ko-
pers krijgen niets voor elkaar. En
die huurders nemen het niet zo
nauw met het netjes houden van de
huizen. 

Almere leek ons eerst helemaal
niets. Een slaapstad, onsamenhan-
gend en groot. In Almere-Poort zijn
ze net begonnen met de bouw van
vierentwintig appartementen, een
kleinschalig complex aan het water
met uitzicht over het water en de
jachthaven van Muiden. We zijn er
een paar keer wezen kijken en het
leek ons toch wel erg leuk. Boven-
dien houden we van fietsen en dan
is het daar ideaal.”

➜➜➜erin of 
eruit ➜➜➜

‘We zijn stadsratten, wilden graag terug naar de levendigheid.’ FOTO AMAURY MILLER

De één verlaat Amsterdam om in
nieuwbouw elders te wonen.
Anderen zoeken de nieuwbouw in
de stad juist op. Vier keuzes, vier
portretten.

ANNEMIEK VERBEEK

➜➜➜➜➜ erin
Michiel Plugge (60) en zijn vrouw Jan-
neke (60) verkopen hun twee-onder-
één-kap-woning in het landelijke
Leusden om in een appartement op
Overhoeks in Noord te gaan wonen.

“Het was zomer 2006 en we zaten
met vrienden in de IJ-kantine op
het NDSM-terrein in Noord. Het was
een prachtige avond en we keken
naar de zon die langzaam wegzakte
achter de passerende schepen. Wat
zou het fantastisch zijn om dit elke
dag te zien, zeiden we tegen elkaar.

Onze vrienden wezen ons toen op
Overhoeks, het nieuwbouwterrein
dat naast de oude Shelltoren gerea-
liseerd wordt.

Wonen aan het water is altijd een
droom geweest. We wonen nu der-
tig jaar in Leusden, alle drie onze
kinderen zijn uitgewaaierd, het was
tijd om die droom waar te maken. Ik
ben als Hagenees een echte stads-
rat. Nu we weer met zijn tweetjes
zijn, wilden we graag terug naar de
levendigheid van een echte stad.
Den Haag, Utrecht of Amsterdam.

Dat waren de drie opties. We schre-
ven ons in bij Overhoeks en werden
ingeloot bij een appartement met
uitzicht over het water en de
havens. Precies wat we wilden. 

Door die pont waren we meteen
om, daardoor zijn we razendsnel in
het centrum. Mijn kritiek op Am-
sterdam was dat ze er altijd met de
rug naar het water bouwden. Met
de ontwikkeling van de IJ-oevers is
het eindelijk zoals het hoort te zijn:
vol trots met het gezicht naar het
water toe.”

‘Nu heeft Amsterdam zijn gezicht weer naar het water’

eruit ➜➜➜➜➜➜➜
Jong gezin trekt weg

In 2007 kwamen er 51.587 nieuwe Am-
sterdammers bij. Nagenoeg hetzelfde
aantal mensen, 52.245 Amsterdam-
mers, keerde de stad de rug toe om el-
ders een bestaan op te bouwen. De
meeste nieuwkomers zijn tussen de
zeventien en 29 jaar oud, zestien pro-
cent komt uit de regio. De vertrekkers
zijn kinderen onder de vier en volwas-
senen tussen de twintig en 29 jaar.
Kortom: de jonge gezinnen die binnen
de stadsgrenzen niets van hun gading
kunnen vinden.

Bron: O en S

‘De stap naar buiten is echt niet makkelijk gemaakt’

lees verder pagina 23
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Tuincentrum Osdorp • Osdorperweg 247 • 1069 LL Amsterdam-Osdorp

KERSTVERLICHTING
voor binnen
én buiten!

a.s. Zondag open!

Heeft u nog geen seizoenpas?

Bestel ’m dan snel op www.osdorp.nl

Knip deze bon uit en ontvang:

BIJ BESTEDING VANAF € 25,-

OP ALLE KERSTVERLICHTING5,- KORTING*

* één bon per klant. Geldig t/m zondag 30 november 2008.
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Judith Groeneveld (31) verhuisde met
haar vriend Martijn Mersmann (34)
van veertig vierkante meter oud-
bouw in De Pijp naar 120 vierkante
meter nieuwbouw in Aalsmeer. Ze
hebben twee dochters: Amber (5) en
Jasmijn (1).

“Als je me een paar jaar geleden
had gezegd dat ik ooit hier zou wo-
nen én er nog gelukkig zou zijn ook,
had ik je recht in je gezicht uitgela-
chen. Wij zijn allebei echte Amster-
dammers. Ik vind het ook vreselijk
dat onze jongste dochter dat niet
als geboorteplaats heeft. Maar hier,
in deze superburgerlijke nieuw-
bouwwijk in Aalsmeer, kunnen zij
elke dag buiten spelen en wonen al-
le vriendjes in de buurt. Als ik wat
later ben van mijn werk, bel ik de
buurvrouw met de vraag of zij Am-
ber van school haalt. En parkeer-
problemen komen nooit meer voor.
Natuurlijk wil ik óók de Albert
Cuypmarkt om de hoek, maar je
kunt niet alles hebben.

We hebben ook naar huizen in de
stad gekeken, maar we waren kies-
keurig qua buurt en dan loop je al
snel tegen de grenzen van je budget
aan. Inschrijven op huurwoningen
leverde niets op. We werden niet
eens uitgenodigd om te komen kij-
ken. Toen zag ik in het woningkran-
tje deze twee rijtjes van twaalf
huurwoningen in Aalsmeer staan
en heb gewoon de gok gewaagd.
Eerlijk, ik wist niet eens precies
waar het lag. 

Tijdens de bezichtiging werden
we verliefd op het huis en een week
later stonden we verhuisdozen in te
pakken. Het inburgeren was een

moeizaam proces, het is niet niks
als je buren ongevraagd in de keu-
ken staan als ze zin hebben in een
kop koffie. Nu doe ik gewoon het
tuinhek op slot als ik geen zin heb

in bezoek. Misschien dat we over
een paar jaar wel wat kopen in de
buurt. Als de kinderen groot zijn
kunnen we altijd nog terug naar de
stad.”

➜➜➜➜➜➜➜➜➜➜ erin
‘Amsterdam bruist meer dan Barcelona’

eruit ➜➜➜➜➜➜➜➜➜
‘Ik wist niet eens waar Aalsmeer lag’

Albert Diks (48) en Margo Vereijken
(32) hebben een hotel in het Spaanse
Girona. Om dichter bij de familie van
Vereijken te zijn, kochten ze onlangs
een nieuwbouwappartement op het
KNSM-eiland.

Margo: “Toen mijn vader vorig jaar
overleed, wilde ik dichter bij mijn
moeder en zus wonen. Mijn zusje
woont hier om de hoek op het Java-
eiland, dus ik wist hoe leuk deze
buurt was. Prima, zei Albert, dan
kopen we ook een huis in Amster-
dam. Dit is onze tweede week, de
verhuisdozen staan nog ingepakt.
Net zijn er twee logeerbedden ge-
bracht. Het is de bedoeling dat we
hier een week per maand zijn, de
rest van de tijd in Spanje.”

Albert: “We misten ook het asfalt
van de stad. Ons hotel Castell d’Em-
ordà in Girona zit in een eeuwen-

oud kasteel op het Spaanse platte-
land. Een buitengewoon prachtige
plek, maar er gebeurt weinig. Am-
sterdam bruist meer dan Barcelo-
na, voor creativiteit moet je echt
hier zijn.”

“We wilden per se nieuwbouw:
van al dat klussen hebben we de
buik wel vol na de jarenlange ver-
bouwing van het hotel. Dit was het
tweede appartement wat we zagen
en we waren meteen om. We zitten
op de bovenste etage, met uitzicht
op de Ersthaven en het Lloydhotel.
Door de kamerbrede ramen kunnen
we na zonsondergang genieten van
het uitzicht met al die lichtjes. Dit
deel van de stad is groots. Het is zo
dicht bij het centrum, maar tegelij-
kertijd ademt het een serene rust.
Het leuke van een tweede huis
kopen is trouwens dat je niets hoeft
te verhuizen, alles hier is nieuw.”

‘Dit deel van de stad is groots.’ FOTO AMAURY MILLER 

‘Het is niet niks als je buren ongevraagd in de keuken staan als ze zin hebben in een kop koffie.’ FOTO AMAURY MILLER 
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nieuwbouw amsterdam

10582 Aalsmeer N-Holland Machineweg 197 975.000 975.000 Slot Makelaardij O.G. Doornbos Bouwadvies & Makelaardij
10368 Aalsmeer N-Holland 48 riante eengezinswoningen 261.000 Kennemerland Beheer BV Kennemerland Beheer / Combinatieb. Kennemerland BV
8039 Aalsmeer N-Holland Wonen aan de Oever 372.463 601.782 Mantel ERA / Brockhoff Nieuwbouwmakel. Van Hoogevest Ontwikkeling B.V.
10646 Akersloot N-Holland De Kwekerij 498.000 Kuijs Reinder Kakes BN Vastgoed BV
8478 Almere Flevoland Isola Domenica, Noorderplassen Verkocht 435.000 715.000 Vlieg Makelaars Zondag Ontwikkeling BV
3710 Almere Flevoland De Buitenplaats 527.500 740.000 Bröring ERA Makelaars Rabo Vastgoed BV
9146 Almere Flevoland De Verwondering 261.000 281.000 Arcuris Makelaardij Koopmans Bouwgroep
9143 Almere Flevoland De Boskamer 330.000 375.000 Arcuris Makelaardij Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV
9140 Almere Flevoland De Versprong 236.000 264.000 Arcuris Makelaardij Amstelkom Noppert V.O.F.
9005 Almere Flevoland De verwondering, type Cascada 315.000 375.500 Makelaardij van der Linden
9004 Almere Flevoland De verwondering, type Fahrenheit 261.000 281.000 Makelaardij van der Linden
9003 Almere Flevoland Tribeca 148.500 165.000 Makelaardij van der Linden AM | Utrecht / Woningstichting GoedeStede
9248 Almere Flevoland De Proeverij, 28 2/1-kapwoningen 369.500 388.000 Van der Linden / Arcuris / Van Westrhenen Koopmans Bouwgroep / Ymere Wonen Almere
8501 Almere Flevoland Meerland 150.000 250.000 PFC
9249 Almere Flevoland De Proeverij, 24 appartementen 233.000 307.000 Van der Linden / Arcuris / Van Westrhenen Koopmans Bouwgroep / Ymere Wonen Almere 
8412 Almere Flevoland De Opstap 306.000 306.000 WBV de Opstap WBV de Opstap
7862 Almere Flevoland Atlantis 199.000 272.000 Makelaardij van der Linden Leyten
7718 Almere Flevoland Appartementen het Hof, Almere-Hout 527.500 Brˆring ERA Makelaars Rabo Vastgoed BV
7643 Almere Flevoland Verwondering Almere-Poort 173.400 400.000 Van Westrhenen Makelaardij Koopmans Bouwgroep
7558 Almere Flevoland Waterhoven 190.000 Van der Linden / Van Westrhenen Van Hoogevest Ontwikkeling BV / Delta Lloyd Vastgoed
6711 Almere Flevoland ’t Tuinlaantje 325.000 Arcuris Makelaardij Jorritsma Bouw Almere
6219 Almere Flevoland Rumah Senang 160.000 180.000 Arcuris Makelaardij
8852 Almere Flevoland ’t Tuinlaantje 299.000 325.000 Van der Linden / Arcuris Makelaardij Jorritsma Bouw Almere
10277 Almere Flevoland Het Karakter 289.500 350.000 Makelaardij van der Linden De Alliantie Ontwikkeling
11164 Almere Flevoland Y am home - 2/1-kap 386.000 Makelaardij van der Linden Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling / AM | Utrecht
11160 Almere Flevoland Y am home - Appartementen 136.500 Makelaardij van der Linden Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling / AM | Utrecht
11141 Almere Flevoland Y am home - Rij- en tussenwoningen 236.000 Makelaardij van der Linden Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling / AM | Utrecht
10934 Almere Flevoland Admiraal Ontdekt 345.000 500.000 Makelaardij van der Linden Ballast Nedam Bouw Oost 
10932 Almere Flevoland Admiraal Ontdekt 343.000 487.000 Van der Linden / De 4 Linden Makelaardij BV Ballast Nedam Ontwikkelingsmij BV / BAM Vastgoed bv
10930 Almere Flevoland De Laatste Strip 363.500 373.500 Makelaardij van der Linden Kingma Bouw BV
10280 Almere Flevoland Combihuis 410.000 513.000 Makelaardij van der Linden Projectontwikkeling Noordersluis
9247 Almere Flevoland De Proeverij, 6 villa’s 450.000 Arcuris Makelaardij Koopmans Bouwgroep
10278 Almere Flevoland Woondorst Blauw 327.500 565.000 Van der Linden / Arcuris Makelaardij BAM Vastgoed bv, regio Noordoost
11194 Almere Flevoland Europa Kwartier Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling / AM | Utrecht
10111 Almere Flevoland BeNeLux 238.500 309.500 De 4 Linden Makelaardij BV Verwelius Projectontwikkeling BV
10110 Almere Flevoland Fenicië 229.000 245.000 De 4 Linden Makelaardij BV Verwelius Projectontwikkeling BV
10108 Almere Flevoland Hollandse Meesters fase 2 185.500 296.000 De 4 Linden Makelaardij BV Bun projectontwikkeling
9541 Almere Flevoland Het Karakter 289.500 350.000 Woonvast Flevoland ERA Makelaars Kingma Bouw BV / De Alliantie Ontwikkeling
9278 Almere Flevoland Landgoed De Vier Linden 628.000 Spijker Makelaardij Future Elements BV
9254 Almere Flevoland De Spelerij, 56 rijwoningen 179.760 227.400 Van der Linden / Arcuris Makelaardij Koopmans Bouwgroep
9253 Almere Flevoland De Spelerij, 4 woon-werkwoningen 334.260 Arcuris Makelaardij Koopmans Bouwgroep
10279 Almere Flevoland Homerun 190.000 300.000 Makelaardij van der Linden Trebbe Oost & Noord
10056 Alphen a/d Rijn Z-Holland Villapark Burggooi - 26 woningen Waterkant 529.900 679.900 Muns’ Makelaarshuys Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV
4959 Alphen a/d Rijn Z-Holland Luxe eengezinswoning in L’Universa Van ’t Hof Rijnland Vastgoed / Amvest BV HB, Heijmans Bouw, Leiderdorp
10865 Alphen a/d Rijn Z-Holland Project ‘De voormalige Emmaschool’ 475.000 585.000 B&L Vastgoed Tromp’s Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij bv
10866 Alphen a/d Rijn Z-Holland Hooftstraat 129 370.000 370.000 B&L Vastgoed Kobus Alphen aan den Rijn
8781 Alphen a/d Rijn Z-Holland Belgrano 307.500 310.000 Drieman Garantiemakelaars o.g. Variant Vastgoed Ontwikkeling BV
9519 Alphen a/d Rijn Z-Holland Pieter Doelmanstraat 229.000 Koppes Makelaardij Variant / Alborgh Beheer BV / Bloemen Architecten BV
9520 Alphen a/d Rijn Z-Holland Pieter Doelmanstraat 235.000 Koppes Makelaardij Variant / Alborgh Beheer BV / Bloemen Architecten BV
9521 Alphen a/d Rijn Z-Holland Pieter Doelmanstraat 219.000 Koppes Makelaardij Variant / Alborgh Beheer BV / Bloemen Architecten BV
9525 Alphen a/d Rijn Z-Holland Pieter Doelmanstraat 429.000 Koppes Makelaardij Variant / Alborgh Beheer BV / Bloemen Architecten BV
9526 Alphen a/d Rijn Z-Holland DaVinci 462.000 Koppes Makelaardij Boele en van Eesteren / Variant Bouwonderneming
4958 Alphen a/d Rijn Z-Holland Huurappartementen L’Universa Van ’t Hof Rijnland / Amvest BV HB, Heijmans Bouw, Leiderdorp
9528 Alphen a/d Rijn Z-Holland DaVinci 482.000 Koppes Makelaardij Boele en van Eesteren / Variant Bouwonderneming
11019 Alphen a/d Rijn Z-Holland Dansende Daken 475.000 Koppes Makelaardij Kalliste Woningbouwontwikkeling BV
10057 Alphen a/d Rijn Z-Holland Villapark Burggooi - Kloostertuinen 629.900 629.900 Muns’ Makelaarshuys Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV
10422 Alphen a/d Rijn Z-Holland ‘Groen en Gras’, deelgebied Klop, Kerk en Zanen 181.500 425.000 Makelaardij Holland West Synchroon
10541 Alphen a/d Rijn Z-Holland Villa Scala 815.000 1050.000 Koppes Makelaardij Variant Bouwonderneming
10542 Alphen a/d Rijn Z-Holland Scala Parkappartementen 355.000 525.000 Koppes Makelaardij Variant Bouwonderneming
10941 Alphen a/d Rijn Z-Holland Nieuwbouwproject ‘Rijnhart’ 325.000 525.000 Makelaardij Holland West Westerland BV
10955 Alphen a/d Rijn Z-Holland Nieuwbouwproject ‘Rijnhuizen’ 409.000 Makelaardij Holland West
11016 Alphen a/d Rijn Z-Holland Dansende Daken 165.000 Koppes Makelaardij Kalliste Woningbouwontwikkeling BV
11017 Alphen a/d Rijn Z-Holland Dansende Daken 250.000 Koppes Makelaardij Kalliste Woningbouwontwikkeling BV
11018 Alphen a/d Rijn Z-Holland Dansende Daken 340.000 Koppes Makelaardij Kalliste Woningbouwontwikkeling BV
9527 Alphen a/d Rijn Z-Holland Davinci 385.000 Koppes Makelaardij Boele en van Eesteren / Variant Bouwonderneming
10411 Amerongen Utrecht Prattenbergh 265.600 500.000 Klaassen Daalmans Regiomakelaars BV Van Wijnen Groep N.V.
11066 Amstelveen N-Holland Handweg 149 1450.000 Slot Makelaardij O.G. Bouw inverst
9126 Amsterdam N-Holland De Zeepziederij 420.000 1250.000 Hoekstra & van Eck Amsterdam BV Addetra Services
10783 Amsterdam N-Holland NieuwZeeland 206.000 Van der Linden Amsterdam Smit’s Bouwbedrijf / Rochdale / Delta Forte
11165 Amsterdam N-Holland Het Palet 260.000 292.500 Van der Linden Amsterdam Delta Forte
10644 Amsterdam N-Holland Kalfjeslaan te Amsterdam, bouwnr 49 735.000 735.000 Slot Makelaardij O.G. Thunnissen Ontwikkeling
10610 Amsterdam N-Holland IJburg Blok 62 - waterwoningen 620.000 650.000 Geraldine Hallie Groep De Principaal BV
10609 Amsterdam N-Holland IJburg Blok 62 - stadswoningen 332.500 500.000 Geraldine Hallie Groep De Principaal BV
10471 Amsterdam N-Holland Javastraat 159.000 169.000 Voet van der Velden Makelaars 
10254 Amsterdam N-Holland Buyskade 305.000 Hoekstra & van Eck / Kuijs Reinder Kakes BAM Vastgoed bv / Ymere Gebieds- en Projectontw.
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10047 Amsterdam N-Holland Villa Sloterweg 1088 895.000 Direct Wonen Verkoop Makelaars BV
9876 Amsterdam N-Holland Amberhof 330.000 849.000 Vondel Vastgoed / Caza / De Nederlanden 
3361 Amsterdam N-Holland IJburg Plandeel 23B2 35.000 Geraldine Hallie Groep
9556 Amsterdam N-Holland The New Kit 245.000 775.000 Hoekstra & van Eck Nieuwbouwwinkel Dura Vermeer Bouw A’dam BV / Eigen Haard Olympus 
10893 Amsterdam N-Holland De FactorIJ - penthouses 815.000 1015.000 Geraldine Hallie Groep ING Vastgoed
8782 Amsterdam N-Holland De Opgang 150.000 265.000 Hoekstra & van Eck Nieuwbouwwinkel NL- develepment BV
8552 Amsterdam N-Holland Villa Nieuwendammerdijk 349 977.500 997.500 Hoekstra & Van Eck Noord / J. Westerneng BOA construction BV
8486 Amsterdam N-Holland Het Atelier 147.000 285.900 Gerard W. Bakker Makelaars BV Far West / Kristal Amsterdam
7944 Amsterdam N-Holland Hof van Osdorp 207.000 378.000 Brockhoff Nieuwbouwmakelaars Eigen Haard / Ymere / Van Wijnen Alphen a/d Rijn BV
7929 Amsterdam N-Holland Cadiz 255.000 399.500 Boer Hartog Hooft Woningmakelaars
7927 Amsterdam N-Holland Uit de Kunst 235.000 254.500 Boer Hartog Hooft Woningmakelaars Huib Bakker Bouw / HBB Planontwikkeling
6793 Amsterdam N-Holland Brood en IJzer 420.000 450.000 Boer Hartog Hooft Woningmakelaars Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling
6207 Amsterdam N-Holland Het Funen-Park - Amsterdam 620.000 810.000 Direct Wonen Verkoop Makelaars BV
5377 Amsterdam N-Holland Crystal Court 450.000 2000.000 Gerard W. Bakker Makelaars BV Hillen & Roosen Projectontwikkeling BV 
9597 Amsterdam N-Holland Elzenhagen Noord 394.500 475.000 Gerard W. Bakker BV / ERA Van de Steege AM | N-Holland / BAM Woningbouw Amsterdam
11111 Amsterdam N-Holland Nieuwendammerdijk 349 1950.000 1950.000 Hoekstra & van Eck Nieuwbouwwinkel BOA construction BV
11178 Amsterdam N-Holland Waterlandplein ERA Van de Steege / RamÛn Mossel Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling
11177 Amsterdam N-Holland Het Steigereiland Noord Blok A 545.000 575.000 Kuijs Reinder Kakes Delta Forte
11173 Amsterdam N-Holland Steigereiland Blok Botter appartementen 315.500 337.500 Kuijs Reinder Kakes Amsterdam Nieuw West Delta Forte
11170 Amsterdam N-Holland Steigereiland Blok Botter eengezinswoningen 490.000 610.000 Kuijs Reinder Kakes Delta Forte
11139 Amsterdam N-Holland De Kaapstander 299.500 ERA Van De Steege te Amsterdam-Noord Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling
11137 Amsterdam N-Holland Buitenhart Omber 256.000 353.500 Boer Hartog Hooft Woningmakelaars Delta Forte
11135 Amsterdam N-Holland Blok 32 Waterview Van Nieuwpoort / Kuijs Reinder Kakes Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling
11134 Amsterdam N-Holland De Prinsendam Overhoeks makelaars Overhoeks
11133 Amsterdam N-Holland De Oranje Overhoeks makelaars Overhoeks
10785 Amsterdam N-Holland Cuypershof 285.000 Boer Hartog Hooft Woningmakelaars Stadgenoot / Delta Forte
11112 Amsterdam N-Holland Nieuwendammerdijk 373 1250.000 1250.000 Hoekstra & van Eck Nieuwbouwwinkel
10786 Amsterdam N-Holland Getijenveld 297.500 Geraldine Hallie / Nieuw West Makelaardij bv Far West / Delta Forte
11089 Amsterdam N-Holland Heart en Soul 198.500 353.500 Van der Linden Amsterdam Delta Forte
11081 Amsterdam N-Holland Leuke Buurt 213.000 Van Nieuwpoort Makelaars Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling
11015 Amsterdam N-Holland Waterbuurt West 373.000 534.000 Gerard W. Bakker Makelaars BV Olympus Ontwikkeling BV / Het Waterhuis BV
10997 Amsterdam N-Holland De Engel van Amsterdam 289.000 649.000 Thuis in Vastgoed Addetra Services
10904 Amsterdam N-Holland Tweede Atjehstraat 35 237.500 289.000 Voet van der Velden Makelaars 
10899 Amsterdam N-Holland De FactorIJ - topappartementen 547.500 640.000 Geraldine Hallie Groep ING Vastgoed
10898 Amsterdam N-Holland De FactorIJ - waterwoningen 690.000 742.500 Geraldine Hallie Groep ING Vastgoed
10897 Amsterdam N-Holland De FactorIJ - gracht appartementen 312.500 336.000 Geraldine Hallie Groep ING Vastgoed
10895 Amsterdam N-Holland De FactorIJ - IJ-appartementen 295.000 545.000 Geraldine Hallie Groep ING Vastgoed
11192 Amsterdam N-Holland Hof van Socrates, 2e fase Keijser & Drieman Nieuwbouw Makelaars BV Ymere/ Hoofdkantoor Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV
11131 Amsterdam N-Holland Singel van Noord 233.000 Era Van de Steege Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling
11181 Amsterdam-ZO N-Holland De Kemper appartementen 173.500 221450 Van der Linden Amsterdam Delta Forte
11176 Amsterdam-ZO N-Holland Fénice Toren ERA Van de Steege Projectmakelaars Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling
11175 Amsterdam-ZO N-Holland Grubbehoeve appartementen 127.000 165.000 Van der Linden Amsterdam Delta Forte
10157 Assendelft N-Holland Hof van Saendelft 264.000 297.500 Vos Verkoopmaatschappij BV Vos Verkoopmaatschappij BV
9651 Assendelft N-Holland Smeeke Ven 179.500 199.500 Hoorn de Vos Metselaar & Sturop Parteon
9288 Assendelft N-Holland Hof van Saendelft 417.000 435.000 Vos Verkoopmaatschappij BV Vos Verkoopmaatschappij BV
9287 Assendelft N-Holland Hof van Saendelft 386.000 402.000 Vos Verkoopmaatschappij BV Vos Verkoopmaatschappij BV
9286 Assendelft N-Holland Hof van Saendelft 264.000 297.500 Vos Verkoopmaatschappij BV Vos Verkoopmaatschappij BV
9266 Assendelft N-Holland Hof van Saendelft 246.000 289.000 Vos Verkoopmaatschappij BV Vos Verkoopmaatschappij BV
9087 Assendelft N-Holland Hof van Saendelft 227.000 285.000 Willemars makelaars Bouwbedrijf Deurwaarder / Eigen Haard
9086 Assendelft N-Holland Hof van Saendelft 320.000 415.000 Willemars makelaars Bouwbedrijf Deurwaarder / Eigen Haard
9016 Assendelft N-Holland Saendelft 9B 324.000 389.000 Bert van Vulpen Makelaardij Noorderweg BV
8682 Austerlitz Utrecht Ville Verte 547.000 598.000 Lettinga van Ee Woningmakelaars Goldewijk Projectontwikkeling BV
10127 Baarn Utrecht Ardeidae 196.000 Prins Makelaars BV Gerritsen BV /Ontwikkelingsmaatschappij OVOM BV
9310 BenschopP Utrecht De Ellenborgh 295.000 Reinerie Garantiemakelaars Artica Vastgoedontwikkeling BV
9431 Beverwijk N-Holland Broekpolder, Waterwijk-Zuid ‘Waterweelde’ 598.000 598.000 Tromp Makelaardij AM | N-Holland / Bouwonderneming P. Meijer BV
8946 Beverwijk N-Holland Broekpolder deelplan ‘De Ladder 2’ 251.000 421.000 Tromp Makelaardij AM | N-Holland / Witkamp Bouw BV
9427 Beverwijk N-Holland Broekpolder, Waterwijk-Zuid ‘Waterweelde’ 457.000 479.000 Tromp Makelaardij AM | N-Holland / Bouwonderneming P. Meijer BV
8131 Beverwijk N-Holland Laan der Nederlanden 138.000 282.000 Teer Makelaars BAM Woningbouw Alkmaar
7444 Beverwijk N-Holland Laan der Nederlanden 196.500 272.000 Teer Makelaars / Kuijs Reinder Kakes Preferent Projectontwikkeling BV
8801 Bodegraven Z-Holland Residence Willemstaete 268.000 466.000 Drieman Garantiemakelaars o.g. Bouwbedrijf Groenen BV
7638 Bodegraven Z-Holland 2 royaal bemeten driekamerappartementen 555.000 570.000 Burgland Makelaars BV
9129 Boskoop Z-Holland 34 appartementen aan de Parklaan 200.000 300.000 J & W Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf BV
10322 Breukelen Utrecht Buitenplaats Overweer 890.000 Van Hoogevest BV / Dols Project Ontwikkeling
10488 Bussum N-Holland Villa’s Oragneboom 630.000 750.000 Drieklomp Makelaars BK Bouw BV - Hoofdkantoor Bussum
6387 Bussem N-Holland Landstraat Noord Siewe ERA Makelaars Planoform Vastgoedontwikeling BV
10232 Castricum N-Holland Triade 344.500 388.100 VLIEG Makelaars OG / Van Amsterdam Mulder Obdam Ontwikkeling BV
10618 De Kwakel N-Holland DrechtStaete 189.000 719.000 Ohlenbusch Makelaardij o.g. Bot Bouw BV Hoofdkantoor / Bot Bouw Initiatief BV
6253 Driebergen Utrecht Villa Nuova 580.000 750.000 Giesberts BeÎdigde Makelaars BV 
9775 Elt Utrecht De Oude Weg 599.000 715.000 Martens & Van Schuppen Makelaars Roelofs & Haase Projectontwikkeling
11145 Haarlem N-Holland Deo Neo 325.000 850.000 Teer, Ridder & Strijbis / Mooijekind Vleut AM | N-Holland / De Principaal BV
11136 Haarlem N-Holland Doctorshof 260.000 Mooijekind Vleut Makelaars Ymere Gebieds- en Projectontwikkeling
9329 Haarlem N-Holland Bethelkerk 299.000 399.000 Be Mi Projects BV
5939 Haarlem N-Holland Mariastichting 182.000 802.000 JRS Makelaars Haarlem / De Bie BV Bouwfonds Ontwikkeling BV
8758 Halfweg N-Holland Hollandse Spiegels 399.500 Rob Wijnen Makelaardij o.g. / Cees Steur Bokx Vastgoed Ontwikkeling bv
8755 Halfweg N-Holland Hollandse Spiegels 695.000 Rob Wijnen Makelaardij o.g. / Cees Steur Bokx Vastgoed Ontwikkeling bv
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8754 Halfweg N-Holland Hollandse Spiegels 815.000 Rob Wijnen Makelaardij o.g. / Cees Steur . Bokx Vastgoed Ontwikkeling bv
11027 Hazersw.-Dorp Z-Holland Veenweyde 545.000 605.000 IJsselstreek Makelaars / Re/Max Woerden Reebun Projecten bv
11026 Hazersw.-Dorp Z-Holland Veenweyde 795.000 880.000 IJsselstreek Makelaars / Re/Max Woerden Reebun Projecten bv
9334 Hazersw.-Dorp Z-Holland Plan Zuidhof, 1 vrijst. woning Makelaardij De Huizenbeurs J & W Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf BV
8983 Hazersw.-Dorp Z-Holland Nieuwbouw boerderij aan de Voorweg 97 650.000 750.000 De Pater Makelaardij J & W Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf BV
6116 Hazersw.-Dorp Z-Holland 10 Appartementen Dorpstraat / Gemeneweg J & W Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf BV
5592 Hazersw.-Dorp Z-Holland Woonboerderij aan de Zuiddijk J & W Verweij Bouw- en Aannemersbedrijf BV
9609 Heemskerk N-Holland Broekpolder deelplan ‘De Ladder 2’ 406.000 421.000 Brantjes ERA Heemskerk / Beverwijk / Tromp AM | N-Holland
10652 Heemstede N-Holland Belle Rive 443.000 1172.000 De Bie Makelaardij BV Synchroon / Stichting Ymere / Slokker Vastgoed
9257 Heemstede N-Holland De Watertoren / Park Zuid 278.000 413.000 Teer, Ridder & Strijbis Makelaars Thunnissen Bouw BV
9255 Heemstede N-Holland De Watertoren / Compagnie 289.000 531.000 Teer, Ridder & Strijbis Makelaars Thunnissen Bouw BV
7636 Heemstede N-Holland Hagenduin 34 832.000 837.000 De Bie Makelaardij BV Synchroon
4300 Heemstede N-Holland Hageveld 890.000 1085.000 De Bie Makelaardij BV / Michiel van Maanen Synchroon
2959 Heemstede N-Holland Hagenduin 605.000 105.000 Teer, Ridder & Strijbis Makelaars Synchroon
10133 Hillegom Z-Holland Vosselaan/Mariastraat 495.000 De Raad Makelaars BV De Raad Bouw BV
8257 Hillegom Z-Holland De Marel - Appartementen 237.500 495.000 Max Sedelaar Makelaars / Heemborgh Van Hoogevest Ontwikkeling bv / HILLGATE Properties nv
4926 Hoofddorp N-Holland Luxe huurappartementen Chicago 1.000 1.380 Amvest BV
11036 Houten Utrecht Residence Amalia FLORIE projectontwikkeling
8086 Houten Utrecht ’t Nieuwe Waal 544.500 594.500 Brecheisen Woningmakelaars / De Keizer FLORIE projectontwikkeling
7418 Houten Utrecht Woonplan Atlantis fase II 306450 524.000 Brecheisen Woningmakelaars / De Keizer MEGA-NPB.NL
7417 Houten Utrecht Atlantis fase II 589.650 692.600 Brecheisen Woningmakelaars / De Keizer MEGA-NPB.NL
6125 Houten Utrecht Woonplan Atlantis in Loerik V 539.750 651.950 Brecheisen Woningmakelaars / De Keizer MEGA-NPB.NL
11182 Huizen N-Holland De Oude Haven 450.000 450.000 Voorma en Walch Makelaars Slokker Vastgoed
11108 IJsselstein Utrecht Fransche Poort 212.000 247.500 IJsselstreek Makelaars Tetteroo bouw & projectontwikkeling BV
10663 IJsselstein Utrecht ’t Groene Balkon 752.943 783.161 Reinerie Garantiemakelaars
10662 IJsselstein Utrecht ’t Groene Balkon 801.047 801.047 Reinerie Garantiemakelaars
6014 IJsselstein Utrecht New Limits 197.000 349.000 Reinerie Garantiemakelaars ERA Bouw BV
9869 Koog a/d Zaan N-Holland De Raadsheer 189.000 249.000 Kuijs Reinder Kakes Zaanse Bouw Maatschappij BV
8506 Kudelstaart N-Holland 34 herenhuizen 344.000 Kennemerland Beheer BV Noorderweg BV / Combinatiebouw Kennemerland BV
2218 Kudelstaart N-Holland Herenweg 839.493 884.871 Mantel ERA Makelaars o.g. BV
10623 Landsmeer N-Holland Dorpsstraat 67 (voormalige bakkerij) 182.000 249.000 Voet van der Velden Makelaars
10518 Landsmeer N-Holland Het Schrijvershuis 279.500 387.500 Voet van der Velden Makelaars Heddes Bouwgroep BV
10515 Landsmeer N-Holland Casandrahof 347.500 362.500 Voet van der Velden Makelaars Eigen Haard
10513 Landsmeer N-Holland De Bron 380.000 495.000 Voet van der Velden Makelaars ’t westende
10510 Landsmeer N-Holland De Bron 285.000 465.000 Voet van der Velden Makelaars ’t westende
8783 Landsmeer N-Holland De Unie 300.000 1175.000 Hoekstra & van Eck Nieuwbouwwinkel Aannemersbedrijf H.C.M. Feld BV
9574 Leersum Utrecht Klein Darthese, Middelweg 715.000 715.000 Renes Makelaars Utrechtse Heuvelrug VOF Nederbrug / TS Veluwsebouw Apeldoorn BV
7190 Lelystad Flevoland 32 sfeervolle stadsvilla’s in Lelystad 265.628 De Wit Bloemendaal Makelaars Bokma Wonen BV
1421 Lelystad Flevoland 15 3/1-kapwoningen 387.500 395.000 Levago Projektontwikkeling BV / De 4 Linden Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV
9261 Lelystad Flevoland Maranatha2/1-kapwoning 271.500 314.500 Sinke Makelaars Lelystad / De 4 Linden Kingma Bouw BV
9260 Lelystad Flevoland Villapark-Oost 460.000 460.000 Sinke Makelaars Lelystad / De 4 Linden Kingma Bouw BV
8626 Lelystad Flevoland Parkeiland 385.000 420.000 Makelaarskantoor De Boer Moes Bouwbedrijf West BV
8576 Lelystad Flevoland De Gaarden 297.500 333.500 Sinke Makelaars Lelystad / De 4 Linden Kingma Bouw BV
9383 Lelystad Flevoland Voorhof 142.500 Levago Projektontwikkeling BV / De 4 Linden Nikkels Bouwbedrijf
7268 Lelystad Flevoland 29 geschakelde en vrijstaande villa’s Hanzepark 259.900 359.900 Makelaardij van der Linden Groothuis Woningbouw
10044 Lelystad Flevoland Hanzepark 267.500 280.000 De 4 Linden Makelaardij BV Bun projectontwikkeling
5665 Lelystad Flevoland Houtribhoogte, dijkwoning 1 379.000 Makelaardij van der Linden / Mak. De Boer Zuiderzee vastgoed BV
5663 Lelystad Flevoland Houtribhoogte, dijkwoning 2 355.000 Van der Linden / Makelaarskantoor De Boer Zuiderzee vastgoed BV
5662 Lelystad Flevoland Duinwoning 1 en duinwoning 1 geschakeld 345.000 Van der Linden / Makelaarskantoor De Boer Zuiderzee vastgoed BV
5661 Lelystad Flevoland Etagevilla’s aan de zilverparkkade 328.000 Van der Linden / Makelaarskantoor De Boer Projectontwikkeling Noordersluis
5654 Lelystad Flevoland Batavia Haven 180.000 475.000 Van der Linden / De Boer / Amvest BV Bouwfonds Property Development Business Unit
1423 Lelystad Flevoland 4 robuuste vrijstaande woningen 615.000 Levago Projektontwikkeling BV / De 4 Linden Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV
8171 Lelystad Flevoland Flevo Golf Resort Dop Makelaars
10212 Lelystad Flevoland Olympia 145.000 220.000 Makelaardij van der Linden Giesbers-Wijchen Bouw
10343 Lelystad Flevoland Hanzepark Obrecht: 7 ruime 2/1-kap, gar. 291.000 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
10341 Lelystad Flevoland Hanzepark Ruysdael: 5 ruime vrijstaande, gar. 359.000 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
10339 Lelystad Flevoland Hanzepark Florisz: 14 ruime tussenwoningen 197.500 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
10338 Lelystad Flevoland Hanzepark Metsu: 6 ruime 2/1-kap, garage 287.000 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
10337 Lelystad Flevoland Hanzepark Saenre: 4 ruime vrijstaande , garage 359.000 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
9262 Lelystad Flevoland Maranatha vrijstaand 399.500 399.500 Sinke Lelystad / De 4 Linden Makelaardij BV Kingma Bouw BV
10335 Lelystad Flevoland Hanzepark Baerle: 2 ruime hoekwoningen 219.000 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
10344 Lelystad Flevoland Hanzepark Wouwer: 7 ruime 2/1-kap. gar. 288.900 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
10094 Lelystad Flevoland Hanzepark type Flinck: 2 ruime hoekwon., gar. 254.900 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
10051 Lelystad Flevoland Brederode 60 615.000 615.000 Levago Projektontwikkeling BV / De 4 Linden 
10050 Lelystad Flevoland Brederode 72 en Brederode 54 387.500 395.000 Levago Projektontwikkeling BV / De 4 Linden 
10048 Lelystad Flevoland Zuiderzee, project Werkeiland. Pioniersstraat 55 375.000 375.000 De 4 Linden Makelaardij BV Waterfront Hotel Exploitatie BV
10046 Lelystad Flevoland Polderhof / Polderzicht, Werkeiland 244.000 269.000 De 4 Linden Makelaardij BV Waterfront Hotel Exploitatie BV
10045 Lelystad Flevoland Hanzepark vrijstaande woningen 372.500 395.000 De 4 Linden Makelaardij BV Bun projectontwikkeling
10336 Lelystad Flevoland Hanzepark Maes: 6 ruime 2/1-kap, garage 289.000 De 4 Linden Makelaardij BV Ter Steege Vastgoed Lelystad
5869 Limmen N-Holland kantoor/winkel/praktijk ruimte op A -locatie Versteeg Makelaardij
3642 Maarsbergen Utrecht Woudenbergseweg/Van Beuningenlaan. 397.000 451.500 Rijksen en Gerlagh Heuvelrugmakelaars Renova Bouw Maarsbergen BV
10323 Maarssen Utrecht Vecht in Zicht 1675.000 2650.000 Van Hoogevest BV / Phoenix Bouwontwikkeling
8999 Maarssen Utrecht Beaulieu aan de Vecht 469.000 479.000 ERA Ritter Makelaardij Bruns bouw
8985 Maarssen Utrecht Op Buuren Dorp Fase I 346.500 346.500 Van Scherpenzeel Makelaars o.g. BV Kondor Wessels Projecten bv
8900 Maarssen Utrecht Op Buuren Dorp Fase I 346.500 346.500 Van Scherpenzeel Makelaars o.g. BV Kondor Wessels Projecten bv
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nieuwbouw amsterdam

10581 Nieuwegein Utrecht De moreestraat 3 en 5 219.000 Aspekt ERA Makelaars Crassus Projecten V.O.F.
10579 Nieuwegein Utrecht Henri Dunantlaan 306.000 364.000 Aspekt ERA Makelaars Berghare Invest BV
9131 Nieuwegein Utrecht Hof van Jutphaas 242.000 595.000 Ans de Wijn Woningen Nieuwbouw Hillen & Roosen Projectontwikkeling BV 
8054 Nieuwegein Utrecht De Nieuwe Baten/ParkView 257.950 649.950 De Keizer Makelaars / Brecheisen Makelaars FLORIE projectontwikkeling
5941 Nieuwegein Utrecht Vrijstaande villa’s in Villapark Het Eiland 519.000 De Keizer Makelaars / Gevaert Makelaars AM | Utrecht
5940 Nieuwegein Utrecht 2/1-kapvilla’s in Villapark Het Eiland 375.000 De Keizer Makelaars / Gevaert Makelaars AM | Utrecht
8485 Nieuwkoop Z-Holland Buytewech Oost 300.000 570.000 Muns’ Makelaars / Deerenberg & V. Leeuwen Vink Bouw Nieuwkoop BV
10130 Nieuw-Vennep N-Holland Villapark Vroonhof 915.000 De Raad Makelaars BV De Raad Bouw BV
10129 Nieuw-Vennep N-Holland Nova Luxus 463.500 De Raad Makelaars BV De Raad Bouw BV
8800 Odijk Utrecht Rhijngaerde - 22 luxe villa’s in jaren ‘30 stijl 795.000 795.000 Hol en Molenbeek ABB ONTWIKKELING BV
10327 Renswoude Utrecht Fliertsebeek / Beekweide 410.000 625.000 Schoeman Makelaars Van Hoogevest Ontwikkeling BV
8934 Rijsenhout N-Holland Aalsmeerderdijk 497 495.000 Alkemade Makelaardij
3334 Rijsenhout N-Holland Vrijstaande villa met garage 1245.000 1245.000 Keijser en Drieman Nieuwbouw Makelaars Bouwbedrijf Jos Jansen BV
8997 Ter Aar Z-Holland 4 appartementen 299.500 339.500 Drieman Garantiemakelaars o.g.
6429 Uithoorn N-Holland Buitenhof 292.000 317.000 Koop Lenstra Makelaars o.z. / EKZ | Uithoorn Horsman & Co
10460 Utrecht Utrecht Utregs Geluk Brecheisen / Van Scherpenzeel BAM Vastgoed bv
10346 Utrecht Utrecht Prins Bernhardlaan Van Scherpenzeel Makelaars o.g. BV
9891 Utrecht Utrecht Groen Zuilen Fase 3 234.000 296.500 Van Nieuwpoort / Van Scherpenzeel o.g. BV Synchroon / Midreth BV
9555 Utrecht Utrecht Dynamiek 192.500 545.000 De Keizer / Van Scherpenzeel / Brecheisen BAM Vastgoed bv / 2DVlop BV 
9553 UtrechT Utrecht De Toren 136.500 147.600 Van Scherpenzeel Makelaars o.g. BV Lithos bouw & ontwikkeling / Portaal Vastgoed Ontw.
9095 Utrecht Utrecht Laan van Chartroise 299.000 324.000 Van Scherpenzeel Makelaars o.g. BV AM | Utrecht
8774 Utrecht Utrecht Het Kleine Wijk 245.000 270.000 Gevaert Makelaars / Van Scherpenzeel AM | Utrecht / BAM Woningbouw Utrecht
4726 Utrecht Utrecht Apollo Residence 763.000 Ans de Wijn Woningen Nieuwbouw Midreth BV
4724 Utrecht Utrecht Apollo Residence 489.000 Ans de Wijn Woningen Nieuwbouw Midreth BV
4592 Utrecht Utrecht Apollo Residence 483.000 Ans de Wijn Woningen Nieuwbouw Midreth BV
4591 Utrecht Utrecht Apollo Residence 464.000 Ans de Wijn Woningen Nieuwbouw Midreth BV
4589 Utrecht Utrecht Apollo Residence 485.000 Ans de Wijn Woningen Nieuwbouw Midreth BV
10115 Veenendaal Utrecht Het Engelse Werk 487.500 499.500 Kerckewijck Makelaardij og bv HVG, Vos en Teeuwissen BV
8693 Veenendaal Utrecht Rembrandt Residence 309.000 529.000 Diepeveen / Kerckewijck Makelaardij og bv Trabis Vastgoedontwikkeling BV / Goldewijk Doetinchem
6470 Veenendaal Utrecht Appartementen ‘Sajet’ in het centrum 276.000 325.000 Schoeman / Van Burken & Van Ginkel ERA BAM Vastgoed bv
4612 Veenendaal Utrecht D’ouwe Backerij 225.000 279.000 Excellent Makelaardij Aannemersbedrijf Pellikaan BV
11041 Velsen-Noord N-Holland Ladderbeekstraat 217.000 272.500 Tromp Makelaardij
10992 Vinkeveen Utrecht Vive Fase 2 Pijlstaartlaan 278.000 690.000 Vida makelaars og Memid Investments BV
9910 Westzaan N-Holland Westerweegh 280.000 325.000 Kuijs Reinder Kakes / Hoorn de Vos Metselaar Van der Gragt BV
9909 Westzaan N-Holland Westerweegh 569.000 815.000 Kuijs Reinder Kakes / Hoorn de Vos Metselaar Van der Gragt BV
8203 Westzaan N-Holland ‘Vicomte’ aan de Overtoom 290.000 450.000 Gerard Wijma Vastgoedadviezen Somass Bouwbedrijf BV
7292 Westzaan N-Holland De Molenaer 279.000 649.000 Kuijs Reinder Kakes / Gerard Wijma Rabo Vastgoed BV / Zaanse Bouw Mij en Ontw.mij 
4682 Westzaan N-Holland Molen ‘de Veldmuis’ 2200.000 Gerard Wijma Vastgoedadviezen Somass Bouwbedrijf BV
4658 Westzaan N-Holland Appartementen Alida Maria 385.000 Gerard Wijma / Brantjes ERA Makelaars Aannemersbedrijf H.C.M. Feld BV
10366 Wilnis Utrecht Veldzijde 383.000 723.000 Vida makelaars og H.M. van Scheppingen Beheer BV
10301 Wilnis Utrecht Herenweg 273 848.000 848.000 Vida makelaars og H.M. van Scheppingen Beheer BV
7046 Wilnis Utrecht Zonnezijde 263.000 270.000 Vida makelaars og Bouwonderneming Bolton BV
7040 Wilnis Utrecht Wonen in het hart 505.000 505.000 Koop Lenstra Makelaars o.z.
11025 Woerden Utrecht Heeren van Woerden 314.500 599.000 IJsselstreek Makelaars / Re/Max Woerden Reebun Projecten bv
11021 Woerden Utrecht Heeren van Woerden 178.000 464.500 IJsselstreek Makelaars / Re/Max Woerden Reebun Projecten bv
10113 Woerden Utrecht Leidsche state Heijwaal
10112 Woerden Utrecht Steigerwoningen Waterrijk 550.000 765.000 Gevaert / Drieman Garantiemakelaars Heijwaal
9630 Wormer N-Holland Poort van Wormer 260.000 350.000 Parteon
9615 Wormer N-Holland Poort van Wormer 150.000 350.000 Parteon
9638 Wormerveer N-Holland Rietvelden 255.000 375.000 Parteon
9628 Wormerveer N-Holland Gasfabriekterrein 220.000 235.000 Parteon
9621 Wormerveer N-Holland Indische buurt west 240.000 275.000 Kuijs Reinder Kakes Parteon
10521 Zaandam N-Holland Zuiddijk 325 371.000 Voet van der Velden Makelaars
10305 Zaandam N-Holland De Tsaar (Rustenburg) 220.000 400.000 Kuijs Reinder Kakes / Gerard Wijma Brantjes AM | N-Holland / Rochdale / BAM Woningbouw Alkmaar
10293 Zaandam N-Holland Kroonenburg 191.500 441.000 Hoekstra en Van Eck Kristal Amsterdam
10292 Zaandam N-Holland Aurum 239.560 241.560 Hoekstra en Van Eck Kristal Amsterdam
9680 Zaandam N-Holland Kerk Herengracht 226.000 274.000 Koelman Projecten Be Mi Projects BV
9629 Zaandam N-Holland De Eilanden 290.000 385.000 Parteon
9612 Zaandam N-Holland De eilanden 290.000 385.000 Parteon
9602 Zaandam N-Holland Figaro 125.000 Parteon
7339 Zaandam N-Holland Lage Horn 1, 2 en 3 210.000 230.000 Gerard Wijma Vastgoedadviezen Somass Bouwbedrijf BV
11180 Zeewolde Flevoland Pentakel 141.000 Kiers Vastgoed Zeewolde Pentakel
11179 Zeewolde Flevoland Pentakel 106.000 Kiers Vastgoed Zeewolde Pentakel
11174 Zeewolde Flevoland Pentakel 84.000 Kiers Vastgoed Zeewolde Pentakel
10995 Zeewolde Flevoland 4 vrijstaande en 12 2/1-kap Makelaardij van der Linden Bimo Bouw BV
10994 Zeewolde Flevoland 4 vrijstaande en 12 2-/1kap Makelaardij van der Linden Bimo Bouw BV
10675 Zeewolde Flevoland Pentakel Woningen Kiers Vastgoed Zeewolde Pentakel
10238 Zeewolde Flevoland Parkkwartier Zuid fase 1 214.500 299.000 Makelaardij van der Linden / Sinke Zeewolde Bemog Projectontwikkeling Almere BV
9406 Zeewolde Flevoland 4 patiowoningen Polderwijk 279.000 295.000 Makelaardij van der Linden Bimo Bouw BV
10936 Zeist Utrecht Hof van Holland 210.000 278.000 Giesberts Zeist BV / Antoon Verkaik Bunnik Projekten / Reebun Projecten bv / Bunnik Bouw
8775 Zevenhoven Z-Holland 6 2/1-kapwoningen 384.500 389.500 Drieman Garantiemakelaars o.g.
10864 Zwammerdam Z-Holland De Heren van Swaanenburgh 195.000 849.000 B&L Vastgoed Van Wijnen Projectontwikkeling West BV
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Brood & IJzer
Amsterdam Centrum

Appartementen
•  3 kamers
•  oppervlakte vanaf ca. 80 m2

•  prijs vanaf ca. c 420.000,- v.o.n.

www.broodenijzer.nl

De Fénice Toren
Amsterdam Zuidoost

Appartementen
•  2, 3 en 4 kamers
•  oppervlakte vanaf ca. 55 m2 

tot ca. 135 m2

•  start verkoop 1e kwartaal 2009

www.fenice.nl

Doctorshof 
Haarlem

Eengezinswoning en patiowoning
• minimaal 3 kamers
•  oppervlakte vanaf ca. 91 m2 

tot ca. 137 m2

• prijs vanaf ca. c 260.000,- v.o.n.

www.wonenindoctorshof.nl

Singel van Noord
Amsterdam Noord

Appartementen
• 3 kamers
•  nog enkele woningen te koop 
•  oppervlakte vanaf ca. 90 m2

•  prijs vanaf ca. c 228.000,- v.o.n. 

www.singelvannoord.nl

Leuke Buurt
Amsterdam West

Appartementen en eengezinswoningen
• 3 en 4 kamers
•  oppervlakte vanaf ca. 80 m2

tot ca. 119 m2

•  prijs vanaf ca. c 213.000,- v.o.n.

www.leukebuurt.nl

Meerwijk 
Haarlem

Eengezinswoningen
• 4 kamers plus zolder
•  oppervlakte vanaf ca. 141 m2

tot ca. 172 m2

• prijs vanaf ca. c 270.000,- v.o.n.

www.meerwijkcentrum.nl

De Kaapstander
Amsterdam Noord

Eengezinswoningen
• 4 kamers
• oppervlakte vanaf ca. 121 m2

•  prijs vanaf ca. c 229.500,- v.o.n. 
tot ca. c 328.000,- v.o.n.

www.wonenindekaapstander.nl

Bloom
Amsterdam West

Appartementen - hoog niveau renovatie
• 2, 3 en 4 kamers
•  oppervlakte vanaf ca. 45 m2 tot 

ca. 100 m2

•  prijs vanaf ca. c 180.000,- k.k. 
tot ca. c 370.000,- k.k. 

www.woneninbloom.nl

MySpace
Haarlem

Eengezinswoningen
• 5 kamers
•  oppervlakte vanaf ca. 122 m2

tot ca. 182 m2

• prijs vanaf ca. c 305.000,- v.o.n.

www.meerwijkcentrum.nl

Batik
Amsterdam Oost

Appartementen - hoog niveau renovatie
• 2 en 3 kamers
•  oppervlakte vanaf ca. 46 m2 

tot ca. 102 m2

•  prijs vanaf ca. c 160.000,- k.k. 
tot ca. c 335.000,- k.k.

www.woneninbatik.nl

Vogelpark Urban villa’s
Heemstede

Luxe appartementen 
• nog enkele appartementen te koop
• oppervlakte vanaf ca. 130 m2

•  prijs vanaf ca. c 468.500,- v.o.n. 
(incl. parkeerplaats)

www.vogelparkheemstede.nl

Y AM HOME
Almere – Poort

Diverse woningen en appartementen
•  Prijs appartementen vanaf 

ca. 136.500,- v.o.n.
•  Prijs woningen vanaf ca. 236.000,- v.o.n.
•  Binnenkort in verkoop

www.yamhome.nl

www.ymere.nl


