
Haag & Hof
Vernieuwend Ontwikkelen

Hoe leuk een bouwproject kan worden 

als je het anders aanpakt



Stel je eens voor

Gerben Kamphorst 

 Eigenaar Genoeg Ruimte

 Adviseert vooral gemeentelijke overheden over geld in gebiedsontwikkeling

 Woont in Houten 

 Maakt van werk een hobby

Geld kan (anderen) gelukkig maken! 



Programma gastcollege Haag & Hof

Vooraf context projectontwikkeling 

1. Beginnen met eind voor ogen wat is bouwproject Haag & Hof? 

2. Het spel van belangen het krachtenveld van Haag & Hof

3. De koper en duurzaamheid waarom niet alles gasloos en nul-op-de-meter? 

4. Geld verdienen van winst naar impact

5. Tot slot



Vooraf

Traditionele projectontwikkeling



De Projectontwikkelaar 

 Realiseert voor eigen rekening en risico vastgoed 

 Verantwoordelijk voor: kwaliteit, voortgang, budget 

 Verdienmodel: winstpercentage + extra marges 

 Nadelen: geld en risico staan centraal. 

Waarde = Financieel 

Meer winst is beter dan meer kwaliteit. 

 Voordelen: minder risico, meer voortgang, professioneel

Belangenconflict

Algemeen belang en kwaliteit versus geld en risico



Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap 

 Individuele kopers realiseren voor eigen rekening en risico 

 Volledige zeggenschap over ontwerp en bouw 

 Uiteindelijk is realisatie van de woonwens (binnen budget) maatgevend

 Nadelen: veel praten, traag, risico’s nemen niet 

mogelijk. 

 Voordelen: betrokkenheid, individuele woonwensen, 

meer budget (geen winstmarges)

Belangenconflict

Algemeen belang (van gemeente of collectief) 

versus Individueel belang (woonwensen en budget) 



Beste van twee werelden 

 Voordelen projectontwikkeling: 

snelheid, geld en risicobeheersing 

 Voordelen van CPO: 

betrokkenheid, kwaliteit en woonwensen 

Het Nieuwe Ontwikkelen in Haag & Hof 

 Een ander krachtenveld: betere machtsbalans 

 Goede ontwikkelende partner (Bolton) 

 Vrijwillige inzet van initiatiefnemers en buurt 

 Geld – voortgang – kwaliteit – betrokkenheid

zijn beter in balans



Beginnen met het eind voor ogen
Toelichting op project Haag & Hof 
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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? 

De wil het volgende te bereiken: 

 Terugbrengen ontmoetingsplek

 Nieuwe plek op trots op te zijn

 Passend in de context: kleinschalig, vriendelijk, Houtens 

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

 Duurzame ontwikkeling  



De wil het anders dan anders te doen: 

 Anders doen dan een projectontwikkelaar: geen “hit & run”

 Ander verdienmodel: geen winstmaximalisatie 

 Geen eindeloos gepraat over individuele belangen (buurt, koper) 

De gemeente Houten had ook de wil het anders te doen:

 Uitnodigingsplanologie (soort van) 

 Meer oog voor belangen én competenties eigen inwoners

 Wilde beetje experimenteren met vernieuwende aanbesteding 



• Ontmoeting

• Trots

• Context 

• Meedoen

• Duurzaam



Beneden: huiskamer en keuken

Verdieping: twee sociale short-stay

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



Het 
Krachtenveld

Zoeken naar een “Best of Both Worlds”
en zoeken naar een betere machtsbalans
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Het suffertje in het krachtenveld

→ Gratis reclame

→ Mobiliseren buurt 

→ Draagvlak én druk politiek



Belangenconflicten in de praktijk 

1. Gemeente wil ineens meer woningen (lees: appartementen) 

2. Rolstoeltoegankelijkheid versus Individuele koperswensen

3. Duurzaamheid: goed voor het klimaat maar te duur?!  



De koper
en duurzaamheid

Een kijkje in de keuken van 

duurzaamheid in Haag & Hof
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Waarom willen kopers wél duurzame 

maatregelen? 

1. Lagere energierekening (besparing)  

2. Extra wooncomfort 

3. Goed voor het klimaat en het milieu 

4. Goede verhalen over gehoord 

5. Innovatief

6. Er subsidie voor krijgen 

7. Minder onderhoud 

8. Luxe en uitstraling 

9. Hogere woningwaarde 

10. Steeds meer mensen hebben het 

11. Gezond binnenklimaat 

Professionals denken Kopers zeggen

1. Lagere energierekening (besparing)  

2. Er subsidie voor krijgen 

3. Extra wooncomfort 

4. Goed voor het klimaat en het milieu 

5. Hogere woningwaarde 

6. Gezond binnenklimaat 

7. Innovatief 

8. Steeds meer mensen hebben het 

9. Minder onderhoud

10. Goede verhalen over gehoord 

11. Luxe en uitstraling 



Waarom willen kopers geen duurzame 

maatregelen? 

Professionals denken Kopers zeggen

1. Te hoge investering 

2. Onvoldoende financiële middelen beschikbaar 

3. Onduidelijk of het wordt terugverdiend 

4. Ziet onvoldoende meerwaarde 

5. Onbekendheid met de mogelijkheden

6. Geen zin of tijd om het uit te zoeken 

7. Nooit over nagedacht 

8. Ziet op tegen nieuwe vormen van energieverbruik 

9. Negatieve verhalen over gehoord 

10. Leidt tot ongezonder binnenklimaat 

11. Leidt tot minder wooncomfort 

1. Ziet onvoldoende meerwaarde 

2. Te hoge investering 

3. Onduidelijk of het wordt terugverdiend 

4. Onvoldoende financiële middelen beschikbaar 

5. Nooit over nagedacht 

6. Geen zin of tijd om het uit te zoeken 

7. Onbekendheid met de mogelijkheden

8. Negatieve verhalen over gehoord 

9. Ziet op tegen nieuwe vormen van energieverbruik 

10. Leidt tot ongezonder binnenklimaat 

11. Leidt tot minder wooncomfort 



Hoe verkoop je een (dure) duurzame 

woning? 

Vraag van de koper(s)

Hoeveel betaal ik precies voor een bodemwarmtepomp? 

Verdien ik de meerkosten terug?



kenmerken

“waarden”



Geld 

verdienen!?
Het andere verdienmodel van Haag & Hof



Opstalexploitatie

Verkoopprijs € 250.000

BTW (21%) € 43.000

Investering

Bouwkosten € 100.000

Bijkomende kosten € 15.000

Algemene Kosten € 5.000

Winst & Risico (6%) € 13.000

Grondkosten (grondprijs) € 74.000



Hoe verdient een ontwikkelaar? 

1. Percentage Winst & Risico

2. Verlagen bouwkosten

 Standaardisatie en ketenintegratie (ook effect op bijkomende kosten) 

 Bezuinigen op materiaal en installaties

3. Verlagen bijkomende kosten 

4. Vergroten verkoopwaarde

 Juiste product (uitstraling, doelgroep, locatie, etc.) 

 Marketing

 Toevoegen extra woningen (verdichten)

5. Verlagen Algemene Kosten  

 Zo min mogelijk interne inzet 



In Haag & Hof gaat het 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 



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) 

 Diverse professionals geven gratis advies

 Verbinding met welzijnswerk 

 Minder verkooprisico ontwikkelaar dus financieel meer zekerheid 

 Sociale cohesie en betrokkenheid: tegen eenzaamheid 



Tot slot



Haag & Hof

 Inwonersinitiatief 

 Samenwerking met projectontwikkelaar: best of both worlds

 Sturing op impact en maatschappelijke meerwaarde 

 Ander verdienmodel voor projectontwikkelaar: 

minder winst, minder risico en soms anders denken 

 Ander spel van macht en belangen 

Vraag: is volgens jullie dit concept van Haag & Hof te herhalen? 



Een mens is nooit te fout om te leren

 Bij de 1e beoordeling door de gemeente werden we uitgesloten 

 De 1e groep geïnteresseerde kopers voor het hofje haakte 100% af

 We hadden de kosten voor Het Lokaal veel te laag geraamd 

 De ontwikkelaar had tikfoutje in de spreadsheet gemaakt…

 We hebben de interesse overschat 

 De architect had verkeerde levensloopbestendige indelingen gemaakt



De uitdaging

Misschien kan jij ook iets voor jouw omgeving betekenen?


