
Haag & Hof
Vernieuwend Ontwikkelen

De verhalen van doorstroming in de wijk



Stel je eens voor

Gerben Kamphorst 

 Verbinder tussen inwoner - grondbedrijf – projectontwikkeling

 Zakelijke advisering 

 Haag en Hof als inwoner gedaan 

 Betrokken bij wooncoöperatie Overhoop



Aanleiding: basisschool 

vertrekt 

Een basisschool in de buurt:  

 is een ontmoetingsplek

 geeft uitstraling en identiteit

 geeft ruimte 

 is een speelplek

 is vertrouwd

Het vertrek van een basisschool is geen 

ruimtelijk vraagstuk…



Waarom Haag & Hof? 

 Terugbrengen ontmoetingsplek

 Nieuwe plek op trots op te zijn

 Passend in de context: kleinschalig, vriendelijk, Houtens DNA 

 Participatie als doel (meedoen) niet als middel (draagvlak) 

 Duurzame ontwikkeling

 Plezier in gebiedsontwikkeling



Beste van drie werelden 

1. Voordelen projectontwikkeling: 

snelheid, geld en risicobeheersing 

2. Voordelen van CPO: 

betrokkenheid, kwaliteit en woonwensen

3. Voordelen inwonersinitiatief: 

(politiek) draagvlak, PR, persoonlijke aanpak 

Het Nieuwe Ontwikkelen in Haag & Hof 

 Gemeente Houten durfde inwoners plan te laten maken

 Ander krachtenveld: betere machtsbalans 

 Goede ontwikkelende partner (Bolton) 

 Vrijwillige inzet van initiatiefnemers en buurt 

 Balans in: Geld – voortgang – kwaliteit – betrokkenheid



12 Hofwoningen

8 Parkwoningen

Het Lokaal



Beneden: huiskamer en keuken

Verdieping: twee sociale short-stay

Stichting Het Lokaal wordt niet van de kopers van de buurt. 





Doorstroming
Doorstroming vanuit een sociale en maatschappelijke context



Gericht op Houten Noord

 Grote doelgroep tussen 55 en 60 jaar (plaatje volgende pagina) 

 In een “sociale” wijk: harmonie, ontmoeting en verbondenheid (Smart Agent) 

 Doelgroep is redelijk honkvast: wil niet (nu) naar appartement 

 Gehecht aan de buurt (“kinderen hier op de basisschool gezeten”)

 Geen aanbod in grondgebonden levensloopbestendige woningen 

 Gelijk oversteken: koopprijs vergelijkbaar met waarde huidige woning 



Jonge senioren



Aanpak en resultaat 

Aanpak

 Minimaal 75% senior (eis gemeente) parkwoningen 100%, hofwoningen 60%

 Levensloopbestendig beukmaat ca. 7 m. badkamer beneden

 Veel lokale PR vóór verkoop inwonersinitiatief en goede connecties

 Veel persoonlijke contacten schoolplein, buurt, kerk, politiek

 Verkoop gericht op Houten mensen uit Houten kregen voorrang

 Wonen in het hofje? Motivatiebrief nodig hogere drempels (niet drempelloos…)

 Sociale short-stay (2 studio’s) omdat huisvesting soms een uitdaging is 

Resultaat inschrijvingen

 188 inschrijvingen 179 uit Houten (95%) 7 omliggende gemeenten (5%) 



Belangrijkste reden om niet te kopen

We wonen nog zo fijn in onze huidige woning

En nemen het risico van later moeten verhuizen voor lief

Lijkt op de zgn. tijdsbias: grote problemen in de toekomst zijn minder 

vervelend dan kleine problemen in het heden.



Achtergrondverhalen 

 Oude buren uit de jaren ‘80 worden weer elkaars nieuwe buren 

 Koper met (progressieve) spierziekte gaat bewust in sociaal project wonen 

 Koper verkoopt huidige woning en wisselt tijdelijk met de nieuwe kopers van huis in een 

woongemeenschap Timon. 

 Stel uit woongemeenschap Timon 

 Koper werkt bij woningcorporatie en koopt vanwege NOM

 Stel verhuist naar Houten om in aanmerking te komen voor woning

 Drie kopers gaan kamers verhuren (van twee naar vijf “short stay”) 

 Een kopers is onlangs onverwacht overleden. Op (besloten) begrafenis spraken toekomstige

(over)buren

 De mensen uit de Parkwoningen doen allemaal mee met de werkgroepen



We creëren als inwoners 

meerwaarde en meer waarde

 Hoge mate van betrokkenheid tussen buurt en kopers 

 Wellantcollege (groencollege) helpt met inrichting en onderhoud 

 De Krachtfabriek helpt met inrichting Het Lokaal 

 Subsidies eenvoudiger (zoals Oranjefonds en VSB fonds) 

 Duurzaamheidsfonds Houten mooie stimulans 

 Diverse professionals geven gratis advies

 Verbinding met welzijnswerk 

 Minder verkooprisico ontwikkelaar dus financieel meer zekerheid 

 Sociale cohesie en betrokkenheid: tegen eenzaamheid 

 Lokale samenwerkingen maken het toekomstvast



Van doorstroming naar stroming

 Het zijn geen “eindgebruikers” of “kopers” 

maar “nieuwe buren” en “nieuwe inwoners”

 Niet alleen een fysieke opgave maar een sociale (betekenis) 

 Stimuleer onderlinge contacten 

 Wel projectmanagers voor het project  maar

geen procesmanagers voor de participatie en sociale cohesie? 



Zakelijke afspraken: nét iets anders

Uitgangspunten samenwerking

 Werken met een open begroting 

 Basisafspraak: bij alle beslissingen rekening houden met elkaar belangen 

 Basisvoorwaarde: samenwerking in vertrouwen 

Financieel

 Winst is een vast bedrag (oorspronkelijk % van verkoopprijs) 

 Algemene Kosten zijn een vast bedrag  

 Meer winst? Deel voor ontwikkelaar en deel voor project 

 Zeggenschap besteding extra winst: bij initiatiefnemer

 Alle financiële risico’s voor ontwikkelaar 


