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woners bouwen de buurt

Particulier bouwen in collectief verband kan voordelen hebben 
ten opzichte van traditionele woningbouw. Succesvolle collec
tieve projecten leveren woningen op met een gunstige prijs/ 
kwaliteitsverhouding. Tevens blinken ze vaak uit in milieu
prestaties. De gemeente kan collectief particulier opdracht- 
geverschap inzetten als instrument om voor bepaalde doel
groepen passende woningen te bouwen. En het belangrijkste 
is misschien, dat het sociaal sterke buurten oplevert: al voor 
de eerste steen is gelegd, ontstaat er een gemeenschap. 
Bewoners bouwen de buurt. Verschillende overheids
programma's, waaronder het Innovatieprogramma Stedelijke 
Vernieuwing (IPSV), hebben goede voorbeelden opgeleverd. 
Deze voorbeeld projecten laten zien dat collectief particulier 
opdrachtgeverschap een manier van woningen ontwikkelen 
is die serieus genomen kan worden. Het is met recht een derde 
richting in de woningbouw, die de projectmatige woningbouw 
door ontwikkelaars en corporaties kan aanvullen. De leer
punten uit de voorbeeldprojecten helpen om nieuwe projecten 
goed op de rails te zetten en valkuilen te vermijden.

Waarom particulier opdrachtgeverschap?
De Nederlandse woningbouw staat op een hoog peil. Dankzij 
een systeem van seriematige bouw, zoals dat in de afgelopen 
decennia is ontstaan, kunnen in korte tijd veel woningen worden 
gerealiseerd. Projectontwikkelaars hebben know how, dragen 
financiële risico's en weten een efficiënte productie te bereiken. 
Maar de factor mens is hierdoor uit het bouwproces verdwenen. 
De laatste jaren groeit de kritiek op de eenvormigheid en het 
gebrek aan keuzevrijheid die met deze manier van bouwen 
samenhangen.
Bewoners willen meer zeggenschap. Zij willen niet alleen 
meebeslissen over de afwerking van hun woning, maar ook over 
de indeling van de woning en de inrichting van de buurt. Om te 
zorgen dat er meer te kiezen valt, moeten bouwprocessen anders 
worden georganiseerd. Veel mensen zijn geholpen met goede 
consumentgerichte projectontwikkeling. Anderen willen meer en 
willen bijvoorbeeld ook meebeslissen over de keuze van architect 
en aannemer. Zij willen zelf de inrichting van hun woonomgeving 
bepalen. Voor hen is particulier opdrachtgeverschap (ook wel 
eigenbouw genoemd] de manier om individuele woonwensen 
te realiseren.

Woonwerkcomplex de HBS, Den Haag
De voormalige HBS aan de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag 
is verbouwd tot woonwerkcomplex voor circa 35 bewoners met 
onder andere een restaurant, een drukkerij, een cateringbedrijf 
en werkplaatsen. De eerste en tweede verdieping bieden plaats 
aan ateliers en atetierwoningen en de zolder biedt plaats 
aan woonruimte. Er is veel aandacht besteed aan duurzaam 
bouwen en aan hergebruik van (bouwlmateriaal. Karakter
istieke monumentale onderdelen zijn zoveel mogelijk behouden, 
waaronder deuren, kozijnen, het leistenen dak en een 
scheikundelokaal.
De gebruikersgroep heeft zelf het initiatief tot de verbouwing 
genomen en de gemeente heeft het met subsidie mogelijk 
gemaakt. Er is een stichting opgericht die eigenaar is geworden 
van het gebouw. De bewoners huren van de stichting en 
bepalen via een vereniging van huurders het beleid van de 
stichting. De architect en de aannemer zijn in overleg met de 
gemeente en de stichting geselecteerd. Om de kosten in de 
hand te houden zijn de organisatie en de uitvoering van de 
verbouwing voor een groot deel door de bewoners zelf gedaan.

Dankzij het initiatief zijn goedkope ruimten beschikbaar voor 
een scala aan activiteiten. De kale huur bedraagt €24,- tot 
€50,- per vierkante meter. De bewoners vormen mede dankzij 
de gezamenlijk geleverde inspanning, een hechte groep. Een 
tweede resultaat van het project is, dat een karakteristiek 
gemeentelijk monument een nieuwe toekomst heeft gekregen.
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In Den Haag wordt de voorm alige H B S  voor een groot deel door de bewoners zelf 

gerenoveerd.

Waarom in collectief verband?
Particulier opdrachtgeverschap kent twee vormen: individueel en 
collectief. B ij individueel particulier opdrachtgeverschap is er één 
huishouden dat een kavel koopt en opdracht geeft tot het ontwerp 
en de bouw van een woning. Meestal gaat het hierbij om een 
vrijstaande woning in een duurdere prijsklasse. Soms wordt 
een woning uit een catalogus gekozen. Ook al komen er op deze 
manier veel woningen tot stand, gemeenten zijn er doorgaans 
niet erg enthousiast over. Ondanks alle zorg die aan de woning
bouw besteed wordt, zien woningen die in particulier opdracht
geverschap gebouwd worden er anders uit dan het gemiddelde 
Nederlandse huis. Particuliere opdrachtgevers richten zich 
immers primair op de eigen woning. Sommige gemeenten hebben 
daar moeite mee.
Collectief particulier opdrachtgeverschap werkt heel anders. 
Hierbij richt een groep particulieren een vereniging op om 
vervolgens samen een project te realiseren. Door de samen
werking is de stedenbouwkundige kwaliteit een startpunt van het 
project. Een collectief werkt aan een prettige woonbuurt en er 
ontstaat een sterke sociale betrokkenheid. Collectief particulier 
opdrachtgeverschap past goed bij de Nederlandse bouwcultuur

omdat er in een grotere bouwstroom wordt gewerkt. Op een 
efficiënte manier wordt een complete buurt tot stand gebracht. 
Zo organiseren kopers de keuzevrijheid die ze in projectmatige 
woningbouw niet vinden.
Individuele en collectieve eigenbouw zijn voor verschillende 
mensen interessant. Wie geïnteresseerd is in de ene vorm, is 
dat niet altijd in de andere. Dat bleek bij de voorbereiding van het 
project De Vrije Boomgaard in Utrecht. Alle kopers konden hier 
individueel het ontwerp van hun woning bepalen. Om het bouw
proces efficiënt te laten verlopen, moesten zij het project vervol
gens collectief aanbesteden aan een aannemer. Dat heeft niet 
gewerkt. Mensen die belangstelling hadden voor individuele 
architectuur lieten zich afschrikken door het collectieve karakter 
van het project.
Wel is het zo. dat bij een collectief project gaandeweg het proces 
steeds meer nadruk komt te liggen op individuele onderdelen.
In het project Nieuw Leyden is dat heel duidelijk. Daar wordt 
eerst collectief een parkeerkelder gerealiseerd waarvoor 
per blok gezamenlijk een architect en een aannemer wordt 
gezocht. Vervolgens zijn de leden individueel opdrachtgever 
voor hun woning.
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Voordelen voor gemeenten
Collectief particulier opdrachtgeverschap kan een instrument 
zijn voor gemeenten om beleidsdoelen op het terrein van wonen 
en leefomgeving te realiseren. Voorwaarde is wel dat projecten 
goed worden begeleid en een duidelijke plaats hebben binnen 
gemeentelijke woningprogramma's. Dan kunnen op de volgende 
punten beleidsdoelen worden verwezenlijkt:

Differentiatie van het woningbestand
Particuliere opdrachtgevers geven binnen hun mogelijkheden 
en behoeften vorm aan hun eigen woning. Daardoor ontstaan 
er binnen een project verschillen in prijs, grootte, typologie 
en uitrusting, zoals bijvoorbeeld in het Rotterdamse project 
Terbregse.nl. Daar zijn verschillende basisvarianten ontworpen, 
aangevuld met een assortiment van aanvullingen waar bewoners 
uit konden kiezen. Hierdoor zijn alle woningen verschillend, 
terwijl de buurt toch een duidelijke eenheid vormt. In het 
Utrechtse project de Kersentuin in Leidsche Rijn worden luxe 
koopwoningen gecombineerd met goedkope koop- en huur
woningen. Een ander voorbeeld is de renovatie van het Wallisblok 
in de wijk Spangen m Rotterdam. Particulieren renoveren het blok

en voegen woningen samen. Hierdoor wordt het woningbestand 
in de wijk dat vooral uit kleine meergezinswoningen bestaat, 
aangevuld met grote koopappartementen.

Participatie van bewoners
Collectief particulier opdrachtgeverschap betrekt de bewoners 
bij hun woning, de directe buren en de buurt als geheel.
Dat blijkt onder andere uit projecten als De Kersentuin in 
Utrecht en Terbregse.nl in Rotterdam. De sociale cohesie maakt 
de buurt sterk en weerbaar. Bewoners zorgen zelf voor beheer 
en kwaliteitsbehoud. Ook bij herstructurering kan collectief 
opdrachtgeverschap ervoor zorgen dat bewoners sterk bij hun 
buurt betrokken blijven. Een goed voorbeeld daarvan is het project 
Terugbouwen eigen woning in Haarlem, waar bewoners na sloop 
hun eigen woning konden bouwen.

Goedkope koopwoningen
Bouwen in collectief verband kan tot prijsvoordeel leiden. Zo zijn 
de woningen in een project in het Brabantse dorp Casteren 
gerealiseerd voor een prijs die 38 procent onder de getaxeerde 
marktwaarde ligt. Het verschil zit in een scherpere aanbesteding,

Particulier Opdrachtgeverschap bij Herstructurering,
Leiden
Nieuw Leyden op het voormalige EWR/Slachthuisterrein in 
Leiden-Noord is de grootste binnenstedelijke locatie voor 
particulier opdrachtgeverschap in Nederland. Er komen 
bijna 700 woningen in verschillende categorieën: huur, koop. 
geschakeld, gestapeld, vrijstaand en halfvrijstaand en tien 
werkwoningen. Om aan te sluiten bij persoonlijke woonwensen 
is gekozen voor particulier opdrachtgeverschap in de koop
sector en consumentgerichte projectontwikkeling in de 
huursector. Er komt een dubbel maaiveld met in de verdiepte 
laag parkeerplaatsen, bergingen, fietsenstallingen en onder
grondse afvoer van vuilnis. In collectief opdrachtgeverschap 
wordt per achttien woningen met een doosconstructie één 
kelder gebouwd. De woningen komen er gedeeltelijk boven en 
gedeeltelijk naast. Toekomstige bewoners kunnen aangeven 
naar welke woonvorm, verkaveling en vorm van particulier 
opdrachtgeverschap de voorkeur uitgaat. Na verdeling van de 
kavels kunnen zij een architect selecteren. Als voorwaarde 
geldt, dat beslissingen per blok worden genomen en dat er per

blok één architect en één aannemer worden ingeschaketd. 
Daarna zijn de kopers individueel opdrachtgever voor de 
realisatie van hun woning. De bewoners bepalen ook groten
deels de inrichting en het beheer van de autovrije openbare 
ruimte. De gemeente zorgt voor begeleiding in de vorm van 
trainingen, workshops en werkbezoeken met aandacht voor 
architectuur, duurzaam bouwen, logistiek en calculeren. Via 
een virtuele gemeenschap op internet kunnen kopers kennis
nemen van de woningontwerpen elders in het plangebied.
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het vermijden van de inzet van een projectontwikkelaar, het 
uitsparen van verkoopkosten en makelaarskosten en een subsidie 
op de grondprijs. Dankzij deze prijsvoordelen kan een gemeente 
goedkope koopwoningen realiseren, het gat tussen sociale huur 
en vrije markt opvullen en de doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen. Voor bijzondere doelgroepen is er nieuw aanbod 
mogelijk. Zo is het project in Casteren ontwikkeld voor en door 
jonge starters.

Duurzaam bouwen
Groepen van particulieren kiezen vaak voor extra kwaliteit. 
Bijvoorbeeld extra milieukwaliteit, energiebesparing, water
beheer, natuur of flexibiliteit. Het prijsvoordeel dat met 
collectief bouwen behaald wordt zet men in voor extra 
woningkwaliteit. De projecten EVA-Lanxmeer in Culemborg en 
De Kersentuin in Utrecht zijn daarvan overtuigende voorbeelden. 
Voor de gemeente kan collectief particulier opdrachtgeverschap 
dus een instrument zijn om bepaalde doelen op het gebied van 
duurzaamheid te bereiken.

Stedenbouwkundige kwaliteit
Bijna alle voorbeeldprojecten in deze brochure laten zien dat de 
betrokken groepen zich veel gelegen laten liggen aan steden
bouwkundige kwaliteit. Mensen willen trots kunnen zijn op hun 
buurt en beseffen dat samenhang in vormgeving en materiaal
gebruik daarvoor belangrijk is. Bij Terbregse.nl hebben de kopers 
in overleg met de architect het stedenbouwkundig plan en de 
verkaveling ontworpen. Veel aandacht van de initiatiefnemers ging 
ook uit naar inrichting en beheer van de gezamenlijke (openbare 
of semi-openbare) buitenruimte.

Herbestemmen van erfgoed
Collectief particulier opdrachtgeverschap is een goede methode 
om bijzondere gebouwen een nieuwe bestemming te geven.
Dat is bijvoorbeeld te zien aan de realisatie van een woon- 
werkcomplex in een voormalige HBS in Den Haag. Door zelf
werkzaamheid van de bewoners is het mogelijk de kosten 
te drukken en een beeldbepalend pand in ere te houden. In 
Rotterdam blijft het markante Wallisblok in de wijk Spangen 
dankzij renovatie door particulieren in stand. KUUB in Groningen 
ontwikkelt samen met kunstenaars een monumentaal pand 
tot betaalbare ateliers, galeries en woningen.

Leerpunten
• Een collectief realiseert niet alleen de woningen, maar 

ook de woonomgeving en gezamenlijke voorzieningen. 
Dat versterkt de buurtbinding.

• Er is een groot verschil tussen collectief en individueel 
particulier opdrachtgeverschap. Deze twee vormen 
trekken verschillende doelgroepen.

• Door scherpere aanbesteding en vermijden van 
ontwikkelkosten, bespaart collectief particulier opdracht
geverschap veel geld. Dit levert goedkopere woningen op 
en biedt mogelijkheden voor extra kwaliteit.

• Groepen van particulieren willen vaak specifieke 
woonwensen realiseren. Dat leidt tot bijzondere steden
bouw en architectuur of vergaande maatregelen op het 
gebied van milieu.

• Collectief particulier opdrachtgeverschap is een 
mogelijkheid om bijzonder vastgoed nieuwe functies 
te geven.

€42,5 miljoen subsidie voor eigenbouw
Het ministerie van VROM stimuleert particulier opdracht
geverschap. Niet alleen door daarover in convenanten met 
20 stedelijke regio’s afspraken te maken, maar ook door 
de inzet van locatiesubsidie via het Besluit Locatiegebonden 
Subsidies (BLS). Binnen het BLS is een budget voor de 
stimulering van eigenbouw gereserveerd. Dit budget,
€42,5 miljoen, wordt van 2006 tot en met 2010 beschikbaar 
gesteld. Wanneer een regio meer woningen in eigenbouw 
realiseert dan (gemiddeld) in de periode van 1998 tot 2003, 
dan wordt voor iedere (extra) woning een stimulerings- 
premie van € 1.600,- uitgekeerd. Die uitkering vormt een 
aanvulling op het reguliere budget voor woningbouw.
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spelers, nieuwe rollen

Een collectief van particulieren is een vreemde eend in de 
bijt van de woningbouw. Gemeenten staan vaak huiverig 
tegenover deze onbekende partijen. Men twijfelt of een groep 
particulieren binnen een redelijke termijn een project kan 
realiseren dat aan de eisen van de gemeente voldoet. Daarom 
moeten particulieren tot een organisatievorm komen waarin 
op een adequate manier de juiste afspraken worden gemaakt. 
Corporaties en projectontwikkelaars kunnen helpen om 
risico’s te verkleinen en gespecialiseerde adviseurs kunnen 
helpen het proces op tempo te houden.

Stimulerend gemeentelijk beleid
Wanneer een gemeente collectief particulier opdrachtgeverschap 
wil bevorderen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de 
risico's te minimaliseren en om initiatiefgroepen te helpen goede 
projecten op te zetten. De opstelling van de gemeente is van grote 
invloed op de slagingskans van particuliere initiatieven. Je moet 
als gemeente de zeggenschap uit handen geven. Als gemeente 
moeten we minder dicteren, en meer inspireren", stelt Frits 
Pijnenburg, wethouder in Bladel.

Transparant grondbeleid
Welke ruimte heeft een gemeente eigenlijk voor collectief 
particulier opdrachtgeverschap? De gemeente kan inventariseren 
hoeveel en welke locaties er in de komende jaren voor woning
bouw beschikbaar zijn en op welke van die locaties al een claim 
van anderen rust. De resterende ruimte kan zij in principe 
oormerken voor collectief particulier opdrachtgeverschap. 
Sommige gemeenten willen collectieve projecten bevorderen en 
geven daarvoor een korting op de grondprijs, zoals de gemeente 
Bladel. Daar wordt de korting gecombineerd met koopgarant, een 
terugkoopregeling met winst- en verliesdeling. Hierdoor wordt 
speculatie voorkomen, blijven de woningprijzen laag en houdt de 
gemeente meer grip op het woningbestand. Een ander voorbeeld 
is Rotterdam waar bestaande woningen in het Wallisblok in 
Spangen om niet worden 'verkocht' in ruil voor de verplichting 
de woning te renoveren. Dure grond hoeft overigens geen 
belemmering voor particuliere initiatieven te zijn. Zo hanteert 
de gemeente Leiden ook in het project Nieuw Leyden een hoge 
grondprijs om daarmee intensief ruimtegebruik te bevorderen. 
Dat is haalbaar doordat er in Leiden een grote druk op de 
schaarse ruimte bestaat.

EVA-Lanxmeer, Culemborg
Lanxmeer is een ecologische woonwerkwijk in Culemborg 
met ruim 200 huur- en koopwoningen, verschillende werk
plaatsen en een stadsboerderij. Het project is opgezet door de 
stichting Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en 
Advies (EVA). Er is een visie ontwikkeld en een plan gemaakt. 
Vervolgens stelde de gemeente Culemborg voor het plan met 
de stichting te realiseren. Als één van de uitgangspunten van 
duurzaamheid gold de betrokkenheid van bewoners vanaf 
de start van de ontwikkeling tot en met het beheer van de 
woningen en de openbare ruimte. Er is geëxperimenteerd met 
verschillende vormen van opdrachtgeverschap. Voor de helft 
van de koopwoningen was de gemeente tot en met het bestek 
risicodragend opdrachtgever, bij een ander deelproject was de 
gemeente opdrachtgever tot het voorlopig ontwerp. Een klein 
aantal woningen is op risico van een aannemer gebouwd en 36 
woningen zijn volledig in opdracht van particulieren ontwikkeld 
en gebouwd. Er is een bewonersvereniging opgericht waar alle 
bewoners, ook de huurders, verplicht lid van zijn. Zij verbinden 
zich daarmee ondermeer aan afspraken over milieubewust

handelen. Voor het beheer van de binnenhoven zijn de 
bewoners gezamenlijk verantwoordelijk. Voor het beheer 
van de openbare ruimte in de wijk is de stichting Terra Bella 
opgericht. Volgens een groeimodel dat met de gemeente is 
afgesproken wordt de regie voor beheer van groen, water en 
straten, met de bijbehorende budgetten, stap voor stap aan 
deze stichting overgedragen. Voor één dag in de week is er 
een beroepskracht in dienst die het overleg met de gemeente 
en de betrokkenheid van bewoners organiseert.
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In Culem borg is door collectief particulier opdrachtgeverschap een duurzam e wijk 

gerealiseerd.

Belangrijker dan de hoogte, is misschien de wijze waarop 
de grondprijs wordt berekend. Particuliere initiatieven kunnen 
het best uit de voeten met een vaste grondprijs per vierkante 
meter, gebaseerd op de potentie van de specifieke locatie.
Zo'n berekening laat de minste twijfel bestaan over wat de 
grond uiteindelijk zal kosten. Naast een heldere prijsberekening 
moet er ook sprake zijn van een transparante toewijzing van 
grond aan belangstellenden.

Duidelijke stedenbouwkundige voorwaarden 
Aan uitgifte van de grond kan de gemeente stedenbouwkundige 
randvoorwaarden verbinden, bijvoorbeeld op het gebied van 
bestemmingen, woningtypologie, diversiteit, architectuur en 
duurzaam bouwen. Particuliere initiatiefnemers laten zich door 
zulke eisen niet afschrikken, ook al wil men voldoende vrijheid 
om daar zelf invulling aan te geven. Het belangrijkste is, dat deze 
eisen aan het begin van het traject duidelijk zijn, zodat initiatief
nemers van te voren weten waar zij zich aan moeten houden.
Zo stelde de gemeente Utrecht bij het project De Kersentuin een 
aantal zeer strikte voorwaarden. De bewonersvereniging heeft 
binnen de gestelde kaders toch een geheel eigen project kunnen

ontwikkelen. Het project De Vrije Boomgaard, eveneens in 
Utrecht, laat zien dat het een teveel aan regels en rand
voorwaarden onduidelijkheid oplevert. Hierdoor werd het project 
voor mogelijke kopers te risicovol. Het is blijkbaar van belang dat 
de gemeente de mogelijkheden van een locatie en de mogelijk
heden van de markt goed inschat en op grond daarvan haar eisen 
aan het begin van het traject duidelijk formuleert.

Een ambtelijk coördinator aanstellen
Voor particuliere initiatiefnemers die niet eerder met het bijltje 
hebben gehakt, is het belangrijk dat de gemeente duidelijk is 
over haar inbreng en over de faciliteiten op het gebied van budget, 
capaciteit en draagvlak. Waar kunnen initiatiefnemers terecht met 
vragen en welke ondersteuning kunnen zij verwachten? Het werkt 
goed wanneer de gemeente een coördinator aanstelt die naar 
buiten toe het contact met de vereniging onderhoudt en intern alle 
gemeentelijke afdelingen vertegenwoordigt, zorgt voor politiek 
en ambtelijk draagvlak en de procedures rond vergunningen en 
contracten stroomlijnt. Deze rol kan ook worden vervuld door een 
gespecialiseerd begeleidingsbureau of door een planteam met 
inbreng van verschillende afdelingen. De extra kosten hiervoor
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De Kersentuin  in Leidsche Rijn. Utrecht.

De Kersentuin, Utrecht - Leidsche Rijn
Het initiatief voor De Kersentuin is in 1996 genomen en in 
2003 zijn alle woningen opgeleverd. Er zijn 93 woningen in 
tien varianten gerealiseerd; dertig procent huur, de rest koop. 
Onderdeel van De Kersentuin is een Centraal Wonen-project 
van vijftien woningen. Het project is volledig in beheer van de 
bewoners ontwikkeld. De daarvoor opgerichte Vereniging 
De Kersentuin was zowel namens de kopers als namens de 
huurders opdrachtgever. Zij hebben het kernbegrip duurzaam 
wonen' aan het project gekoppeld en uitgewerkt in respect voor 
de natuur en respect voor elkaar. De woningen zijn levensloop- 
bestendig en uitbreidbaar. Alle woningen zijn uitgerust met een 
glasvezelinfrastructuur voor telefoon en internet. Verder zijn er 
diverse gemeenschappelijke voorzieningen zoals een project- 
huis, kantoorruimte, een was- en klusruimte en gemeen
schappelijke tuinen. Eens per kwartaal is er eetclub en iedere 
vrijdag borrel. De wijk is rijk aan groen en autoluw dankzij een 
lage parkeernorm van 0,5, een deelautoproject en een gemeen
schappelijke parkeergarage voor vijftig auto's. Wie een auto 
heeft, betaalt circa €40,- per maand voor een parkeerplaats.

kunnen bijvoorbeeld worden terugverdiend uit de BLS subsidie 
op eigenbouwwoningen.

De opzet van een collectief
Ook al is het moeilijk en ongewis, steeds meer mensen willen zelf 
vormgeven aan hun woonomgeving. Een gemeente die collectief 
particulier opdrachtgeverschap wil bevorderen, moet met deze 
mensen in contact zien te komen.

Beginnen bij een locatie of bij een groep?
Er zijn in beginsel twee manieren waarop een groep particuliere 
opdrachtgevers zich kan vormen. Of er is al een locatie waarna 
een groep zich vormt, of er vormt zich eerst een groep die daarna 
op zoek gaat naar een geschikte locatie. In het eerste geval is 
het vaak de gemeente die een locatie voor eigenbouw bestemt en 
die vervolgens via advertenties in lokale kranten kandidaten werft 
die daar aan de slag willen. In Rotterdam is dat zo gedaan voor 
het project Terbregse.nl. Ook de gemeente Bladel werkt op die 
manier, evenals de stichting KUUB in Groningen. In het tweede 
geval gaat het meestal om een groep met een bepaalde ideologie. 
Een voorbeeld is het project EVA-Lanxmeer in Culemborg dat is

In De Kersentuin is het getukt een bijzondere woonomgeving 
te realiseren voor relatief weinig geld. Op projectontwikkeling 
is geld bespaard en dat is geïnvesteerd in extra kwaliteit.
De lange realisatietijd van het project komt vooral doordat 
de gemeente halverwege het traject de planning voor de 
ontwikkeling van Leidsche Rijn veranderde, waarna het 
project alle onderhandelingen opnieuw moest voeren.
Een videoreportage over dit project is beschikbaar 
op www.iceb.nl

http://www.iceb.nl
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Het zogenaam de Wallisblok in de Rotterdam se wijk Spangen: de gemeente stelde 

het huizenblok beschikbaar aan de bewonersvereniging, die het voor eigen rekening 
renoveert.

De Dichterlijke Vrijheid, Rotterdam
De Dichterlijke Vrijheid is de naam van het renovatieproject 
van het Wallisblok in de Rotterdamse wijk Spangen, een 
probleemwijk met de hoogste prioriteit. De gemeente draagt 
het oude woonblok met 78 appartementen om niet over 
aan een bewonersvereniging die het voor eigen rekening en 
risico op hoog niveau (conform het bouwbesluit nieuwbouw) 
renoveert. Na een oproep en een voorlichtingsbijeenkomst zijn 
33 mensen lid geworden van deze vereniging. De gemeente 
draagt het woonblok in onbewoonde staat aan de vereniging 
over. De vereniging geeft vervolgens opdracht aan een archi
tect en een aannemer voor renovatie van het casco en de 
functiescheidende wanden. Ook zorgt de vereniging voor 
herverkaveling van het woonblok. De nieuw gevormde woon
eenheden worden vervolgens verkocht aan de leden die daarna 
zelf zorgen voor renovatie van de inbouw. De kosten worden 
geschat op €70.000,- voor een appartement van één etage 
tot €200.000,- voor een woning met vier etages. De gemeente 
zorgt waar nodig voor funderingsherstel. Na oplevering is de 
bewonersvereniging als een normale vereniging van eigenaren

verantwoordelijk voor onderhoud. Het project wordt in opdracht 
van de gemeente en de bewonersvereniging begeleid door het 
onafhankelijke Steunpunt Wonen. De collectieve renovatie van 
het blok trekt een nieuwe doelgroep naar de oude woonwijk. 
Vooral jonge, creatieve stedelingen voelen zich aangetrokken. 
Door samen met particulieren te investeren in kwaliteit, hoopt 
de gemeente de wijk weer gezond te kunnen maken.
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Het project Terbregse.nl in Rotterdam.

opgezet om een ecologische woonwijk te realiseren. Een stichting 
maakte een plan en verzamelde om dat plan een groep en 
zocht er een passende locatie voor. Een ander voorbeeld is het 
Rotterdamse project Biz Botuluyuz, dat is opgezet om betaalbare 
koopwoningen met Turkse architectonische kenmerken te 
bouwen. Er was een groep die vervolgens met de gemeente 
zocht naar een geschikte locatie.

Een rechtspersoon oprichten
Om verplichtingen aan te kunnen gaan, moeten de initiatief
nemers een rechtspersoon oprichten. Meestal is dat een 
vereniging. Niet alleen de kopers worden lid van deze vereniging, 
maar ook de huurders (als dat in een project van toepassing is). 
Daarom wordt meestal gesproken van een bewonersvereniging 
of een locatievereniging. De leden betalen inschrijfgeld waarmee 
de vereniging aanloopkosten kan financieren. Het inschrijfgeld 
maakt bovendien het lidmaatschap minder vrijblijvend. Soms zijn 
er meer kandidaten dan er kavels zijn uit te geven. In dat geval 
moet een loting bepalen wie er lid kan worden. De loting bepaalt 
meestal ook de rangorde volgens welke de leden hun kavel 
kunnen kiezen.

Terbregse.nl, Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft in 1999 in de Vinex-locatie 
Nieuw Terbregge een kavel beschikbaar gesteld voor een 
collectief project. Na een wervingscampagne hebben zich 
hiervoor bijna 160 mensen opgegeven. Vervolgens vond een 
loting plaats en zijn 65 potentiële kopers toegetreden tot de 
vereniging Terbregse.nl. In het project zijn 61 woningen 
gebouwd. Ontwikkelaar Proper-Stok fungeerde als achter- 
vang, maar van die rol is uiteindelijk geen gebruik gemaakt.
Bij de ontwikkeling van het project zijn eerst alle gemeen
schappelijke keuzes gemaakt: een zo goed mogelijk plan voor 
iedereen. Er zijn twee bouwblokken met enkele basisvarianten 
en beukmaten ontworpen. De vereniging heeft daarnaast 
gekozen voor hoge ambities op het gebied van energie, 
flexibiliteit, materialen en installaties. Nadat de kavels op 
volgorde van loting waren verdeeld, konden individuele kopers 
hun woning afmaken en zich concentreren op detaillering. 
Uitgaande van de basismodellen zijn veel verschillende 
woningen gemaakt. Daarvoor is, eveneens in verenigings
verband, een 'bouwdoos' samengesteld met elementen als

een serre, een veranda, dakkapellen, een verhoogd dak, 
balkons en terrassen. Ondanks de grote variatie, vormt 
het totale plan door deze opzet toch een duidelijke eenheid.
Er is een bewonersvereniging opgericht die zorgt voor het 
beheer van het gemeenschappelijke binnengebied, het 
onderhoud van de buitenschil en de organisatie van sociale 
activiteiten. Direct na oplevering is bijna een kwart van de 
woningen direct doorverkocht met een winst van naar schatting 
gemiddeld €60.000,-. Dat was mogelijk omdat bij het aangaan 
van het lidmaatschap van de vereniging en bij de verkoop van 
de grond hierover geen afspraken zijn gemaakt.

Een videoreportage over dit project is beschikbaar 
op www.iceb.nl

http://www.iceb.nl
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De Vrije Boom gaard in Utrecht.

Leerpunten
• Het is voor een groep particuliere opdrachtgevers 

belangrijk dat de gemeente duidelijk is over de grondprijs 
en over de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

• Transparante prijsbepaling en toewijzing van de grond 
bieden zekerheid aan de particuliere opdrachtgevers.

• Een projectontwikkelaar of corporatie kan een rol spelen 
als achtervang voor het project.

• Een coördinator bij de gemeente helpt particuliere 
opdrachtgevers de weg te vinden en vergroot het politiek 
en ambtelijk draagvlak.

• Een onafhankelijke adviseur is essentieel om een project 
op tempo en op koers te houden.

De Vrije Boomgaard, Utrecht -  Leidsche Rijn
Onder de noemer 'collectief bouwen aan individuele dimensies' 
heeft de gemeente Utrecht in Leidsche Rijn het initiatief 
genomen om individuele kaveluitgifte te combineren met 
collectief opdrachtgeverschap. In de wijk De Boomgaard had 
de gemeente daarvoor de Vrije Boomgaard gereserveerd: een 
gebied met 21 vrij uit te geven kavels. Kopers werd optimale 
vrijheid geboden: iedereen mocht een eigen architect inschake
len en er golden slechts beperkte randvoorwaarden ten aanzien 
van het ontwerp. Maar, om kosten te besparen, moest het 
ontwikkelproces collectief worden georganiseerd. Het project 
is begeleid met uitgebreide verkoopdocumentatie, bestaande 
uit de stedenbouwkundige randvoorwaarden, modelcontracten 
onder andere voor de opzet van een beheerstichting, en 
een inspiratieboekje met ideeën voor afmetingen, vormen, 
indelingen, gevels, toevoegingen en materiaalgebruik.
Twee wervingsrondes leverden slechts zes serieuze kandidaten 
op. Het bleek dat veel mensen opzagen tegen de hoeveelheid 
werk en tijd, de onzekerheid over de totale kosten en de 
afhankelijkheid van medekopers. Veel mensen vonden ook de

locatie en de gevraagde prijzen tegenvallen. Verder speelde 
de onzekere woningmarkt op het moment van uitgifte parten. 
Daarnaast bood het project geen duidelijke keus tussen indivi
dueel en collectief opdrachtgeverschap. Kopers die individuele 
vrijheid willen, hebben geen zin in collectief opdrachtgever
schap, terwijl mensen met interesse in collectief opdracht
geverschap juist veel verwachten van samenwerking en 
afstemming in een buurt en niet zo sterk hechten aan zaken als 
individuele architectuur. Het project is uiteindelijk stopgezet.
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Vereniging De Kersentuin  in actie.

Een corporatie of ontwikkelaar als zekerstelling
Veel collectieve projecten vragen een woningcorporatie op de 
achtergrond mee te doen. De betrokkenheid van een corporatie 
ligt enigszins voor de hand: historisch zijn corporaties immers als 
woningbouwverenigingen uit dergelijke projecten voortgekomen.
Via een corporatie kunnen binnen een project huurwoningen 
worden gerealiseerd zoals in De Kersentuin in Utrecht.
De corporatie kan ook als achtervang dienen zoals in de 
gemeente Bladel. Het collectief kan een project dan in ieder 
geval realiseren, ook al zijn niet op tijd alle woningen in het 
project verkocht. De corporatie zegt vooraf toe de eventueel niet 
verkochte woningen over te nemen. Uiteraard wil de corporatie 
dan op cruciale momenten tijdens de planvoorbereiding kunnen 
meebeslissen. Het hoeft overigens niet altijd een corporatie te 
zijn. In het project Terbregse.nl heeft de projectontwikkelaar 
die in de rest van Nieuw Terbregge veel woningen bouwt, die rol 
op zich genomen.

Bureaus voor bouwbegeleiding
Projectontwikkeling is een vak apart en de dynamiek van een 
groep tamelijk onvoorspelbaar. Om bij de realisatie van een project 
valkuilen te vermijden is professionele begeleiding essentieel.
De begeleider kan helpen op het juiste moment beslissingen te 
nemen, waardoor het ontwikkelingsproces op koers en op tempo 
blijft. Tijdverlies en vooral het herstellen van fouten in eerdere 
stappen van de voorbereiding drijven de kosten onnodig op. 
Bovendien wordt de samenwerking binnen een groep erdoor 
bezwaard, waardoor enthousiasme verloren kan gaan.
Een externe begeleider spreekt duidelijke spelregels af en zorgt 
dat er een strak stramien is voor het nemen van beslissingen.
Hij of zij vult de gaten en kennislacunes die een groep met in 
huis heeft en maakt optimaal gebruik van de capaciteiten die een 
groep wel heeft. Bij alle projecten in deze brochure is een bouw- 
begeleider betrokken (geweest) die de groep langs alle stappen 
van het traject van projectontwikkeling leidt. Het Groningse bureau 
KUUB is met IPSV-steun door huiseigenaren, de corporatie en 
de gemeente Groningen speciaal voor dit doel opgericht.
De gemeente kan het belang van een bouwbegeleider onder
strepen en in het overleg met initiatiefnemers aandringen op zijn 
of haar inzet. De gemeente kan een deel van de kosten betalen of 
voorschieten. Een overzicht van bureaus die betrokken zijn bij de 
IPSV projecten is hiernaast opgenomen.

Bureaus voor bouwbegeleiding
Nederland kent een aantal bureaus die gespecialiseerd 
zijn in de begeleiding van collectief particulier opdracht- 
geverschap. Ook gemeenten kunnen er terecht voor 
meer informatie. De volgende bureaus zijn bij veel 
IPSV-projecten betrokken.
• Bouwen In Eigen Beheer (BIEB): 

www.bouwenineigenbeheer.nl
• De Regie: www.deregie.nl
• Centrum voor particuliere bouw (KUUB): www.kuub.info

http://www.bouwenineigenbeheer.nl
http://www.deregie.nl
http://www.kuub.info
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private samenwerking
De vernieuwde woningen in Haarlem.

Gemeenten zijn gewend aan samenwerking met corporaties 
en met professionele projectontwikkelaars. Met collectieve 
initiatieven van particulieren komt er een derde samen
werkingsvorm bij. Op sommige punten vraagt dat om een 
iets andere werkwijze van de ambtelijke organisatie.

Afspraken vastleggen in een startdocument 
Bij de start van een initiatief kunnen de gemeente en de 
bewonersvereniging hun afspraken vastleggen in een intentie- 
overeenkomst of een startdocument. Hierin biedt de gemeente 
aan de afgesproken locatie te reserveren voor de beoogde 
woningen, mits de vereniging erin slaagt binnen een bepaalde 
tijd een bouwaanvraag in te dienen. Het startdocument krijgt 
extra gewicht als de wethouder het ondertekent. Dat is bijvoor
beeld gebeurd bij de ontwikkeling van De Kersentuin in Utrecht. 
Toenmalig wethouder Rijckenberg heeft zich hier persoonlijk 
mee beziggehouden en dat heeft veel opgeleverd.

Een strakke tijdsplanning is belangrijk
Het is belangrijk om in het startdocument een duidelijke en
realistische tijdsplanning vast te leggen. Daarmee kan worden

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (Terugbouwen 
eigen woning), Haarlem
De Amsterdamse buurt in Haarlem wordt ingrijpend 
geherstructureerd. Onder andere vanwege funderings- 
problemen moet een groot aantal woningen worden gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw. Onder de noemer terugbouwen 
eigen woning' worden eigenaar-bewoners aangespoord om 
collectief op te treden als opdrachtgever. De gemeente biedt 
faciliteiten en advies: hypotheken en leningen, het ontwikkelen 
van een programma van eisen, eventuele herverkavelingen, 
maatregelen op het vlak van duurzaam bouwen, eventuele 
bodemsanering, tijdelijke huisvesting, procesbegeleiding et 
cetera. Verder neemt de gemeente zoveel mogelijk obstakels 
weg op het gebied van regelgeving, kadastrale aanduidingen, 
aanvullende financiering en financiële zekerstelling. Eigenaar- 
bewoners krijgen een tijdelijke wisselwoning en een financiële 
tegemoetkoming van €38.500,-. Voor resterende problemen 
zoekt de gemeente in overleg een maatwerkoplossing. In het 
uiterste geval volgt onteigening.
Gemeente en eigenaren sloten een overeenkomst met daarin 
de rechten en plichten van beide partijen. Met enquêtes zijn alle

wensen geïnventariseerd en vervolgens vastgelegd in een 
programma van eisen. Uiteindelijk zijn 83 particuliere woningen 
gesloopt, waarvoor 74 grotere woningen naar wens van de 
bewoners zijn teruggebouwd. Het resultaat gaat de bouw
kundige ingreep ver te boven. De wijk vaart er wet bij en de 
sociale cohesie wordt versterkt.

Een videoreportage over dit project is beschikbaar 
op www.iceb.nl

http://www.iceb.nl
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Biz ' Botuluyuz in Rotterdam, een initiatief van Turkse Nederlanders.

voorkomen dat het initiatief uitloopt. Ook individuele leden hebben 
behoefte aan een duidelijk tijdpad; soms haken leden af omdat 
ze niet langer kunnen wachten op een nieuwe woning. Zo is er 
door een lange voorbereidingstijd bij het Rotterdamse project 
Biz' Botuluyuz niemand meer van de initiatiefnemers over, nu 
het project er werkelijk komt. De afgesproken tijdsplanning bindt 
beide partijen. Het collectief moet zich voldoende inspannen om 
de planning te halen. Gebeurt dat niet, dan kan de gemeente de 
grond aan de betrokken corporatie of ontwikkelaar uitgeven.
Maar ook de gemeente moet zich aan de planning houden.
Een hoog tempo is snel verstoord als de gemeente steken laat 
vallen. Als alle afdelingen op één lijn zitten, kan een initiatief vlot 
(binnen 1 jaar) tot realisatie komen. Bureau KUUB in Groningen 
laat dat met project De Linie overtuigend zien.

De overdracht van de grond
Zodra er een haalbaar plan is, kan de bewonersvereniging 
bouwvergunningen aanvragen Met het verlenen van de vergun
ningen komt het project in een volgende fase. Dan wordt de grond 
formeel overgedragen en verlenen de particuliere ontwikkelaars 
een opdracht aan de aannemer. Dit is ook het moment waarop de

Biz' Botuluyuz, Rotterdam
De kopersvereniging Biz' Botuluyuz bestaat uit Turkse Neder
landers die wonen in de Rotterdamse herstructureringswijk 
Bospolder-Tussendijken. Toen de woningen waarin zij woonden 
om bouwkundige redenen moesten worden gesloopt, namen zij 
het initiatief om een eigen plan te ontwikkelen: een complex 
met 24 betaalbare koopwoningen met Turkse architectonische 
kenmerken. Corporatie Com Wonen steunt het project en de 
woningen worden met een MGE-Koopgarant-regeling aan de 
bewoners verkocht.
De Turkse cultuur en architectuur zijn in het project niet 
gekopieerd, maar als inspiratiebron gebruikt om tot een 
specifiek ontwerp te komen. Zo is er gekozen voor een 
duidelijke scheiding van ruimten die voor meerdere functies 
geschikt zijn: met daglicht (Hayat) en zonder daglicht (Sofa).
Er is een vrij ruime centrale hal, de woonkamer is vierkant, de 
keuken is gestoten en er is een verborgen toilet voorzien van 
extra geluidsisolatie. Verder is er een besloten binnentuin in 
het ontwerp opgenomen. In 2001 ging het project van start met 
een enthousiaste groep van eerst vijftien en later ruim dertig

voor het merendeel Turkse huishoudens. Er is een woon- 
wensenonderzoek uitgevoerd en door Turks-Nedertandse 
architectenbureaus zijn ontwerpen gemaakt. Het project kende 
echter een lange en onzekere voorbereidingsfase. Daardoor is 
het aantal deelnemers aan het project flink teruggelopen en 
later weer aangetrokken. Nu het project daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd, is er van de oorspronkelijke groep initiatief
nemers niemand meer over. Er zijn ook kopers toegetreden 
die niet van Turkse afkomst zijn.
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W oningen voor jonge starters in het Brabantse Casteren.

Bouwen in betrokkenheid, Casteren
De Brabantse gemeente Bladel wil meer woningen realiseren 
voor starters en senioren om daarmee in te speten op de 
vraag van de eigen bevolking. De gemeente werkt aan die 
doelstelling door bouwen in collectief particulier opdracht- 
geverschap te promoten. Via een bericht in het huis-aan- 
huisblad van Bladel heeft de gemeente de uitgifte van kavels 
voor dit doel bekendgemaakt. Uit de aanmeldingen die hierop 
zijn binnengekomen, zijn via een openbare loting 38 kandidaten 
geselecteerd. Deze mensen hebben een locatievereniging 
opgericht die opdrachtgever voor het project werd. De grond 
is aan de individuele kopers uitgegeven, opnieuw op basis van 
een loting. De gemeente stelde daarbij als voorwaarde dat het 
plan collectief zou worden ontwikkeld. Om de prijs van de 
woningen laag te houden zijn de kavels met een korting van 
€100,- per vierkante meter overgedragen, gekoppeld aan een 
koopgarantregeling. Die regeling houdt in dat woningen niet 
verhandelbaar zijn op de vrije markt, maar bij verkoop moeten 
worden aangeboden aan de plaatselijke corporatie.
De eigenaar krijgt de waardestijging van zijn huis slechts voor

initiatiefnemers de financiering rond moeten hebben.
De gemeente kan de grond overdragen aan de individuele kopers 
of aan de vereniging als geheel. In dat laatste geval verzorgt het 
collectief de verdeling van de kavels en de overdracht aan de 
leden. Het is ook mogelijk dat de gemeente de grond overdraagt 
aan een geselecteerde aannemer die de grond met woning later 
overdraagt aan de individuele kopers.

Speculatie tegengaan
Collectief particulier opdrachtgeverschap levert woningen tegen 
een kostprijs die meestal (ver) onder de marktprijs ligt. Het is 
daardoor niet denkbeeldig dat er mensen alleen om redenen van 
speculatie lid worden van een kopersvereniging. Direct of kort na 
oplevering zouden zij de overwaarde te gelde kunnen maken.
De gemeenschapszin in een collectief project wordt dan onder- 
mijnd. De gemeente kan hiervoor een anti-speculatiebeding 
koppelen aan de uitgifte van de grond. Dat is vooral belangrijk als 
er korting op de grondprijs is gegeven of als de woningen voor 
een bepaalde doelgroep zijn bestemd. De vereniging kan ook zelf 
maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door in een deelnamebesluit 
een ontwikkelvergoeding vast te stellen. Wanneer een woning

de helft vergoed. Speculatie wordt hiermee voorkomen, zodat 
de woningen ook in de toekomst voor de doelgroep (starters 
en senioren) bereikbaar blijven. Voor de bouw van de woningen 
zijn vier basistypen ontworpen in blokken van vier en drie 
woningen. Binnen het basistype kon de koper zijn woning vrij 
indelen. Op deze manier zijn 34 woningen gerealiseerd voor 
een gemiddelde prijs van €122.800,-, bijna veertig procent 
onder de taxatiewaarde. Na het project in Casteren heeft de 
gemeente locaties beschikbaar gesteld in de dorpen Netersel 
en Hoogeloon met ruimte voor in totaal 55 woningen.

Een videoreportage over dit project is beschikbaar 
op www.iceb.nl

http://www.iceb.nl


Bewoners bouwen de buurt

Het project Reitdiep in Groningen van De Zwarte Hond is één van de projecten 

waarbij KU U B  de bew oners in hun opdrachtgeversrol begeleidt.

direct of kort na oplevering wordt doorverkocht, moet de 
verkoper deze vergoeding aan de vereniging afstaan. In het 
project Terbregse.nl zijn dergelijke clausules niet afgesproken. 
Het gevolg was, dat 10 van de 41 woningen direct na oplevering 
werden doorverkocht.

Na realisatie
Een centraal kenmerk van collectief ontwikkelde projecten is, 
dat niet slechts de woningen, maar een straat of complete buurt 
wordt gerealiseerd. Binnen het collectief worden meestal 
afspraken gemaakt (en via een kettingbeding gegarandeerd) over 
bekostiging, gebruik en beheer van collectieve voorzieningen en 
over het instandhouden van bepaalde architectonische uitgangs
punten, zoals kleur, materiaalgebruik en erfafscheidingen.
Soms willen de bewoners ook zeggenschap over het beheer 
van de openbare ruimte bij de woningen. Zo zijn de bewoners 
van EVA-Lanxmeer in Culemborg via een stichting zelf 
verantwoordelijk voor het schoonhouden van delen van de 
openbare ruimte en voor groenonderhoud. In een aparte 
over-eenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdeling van 
verantwoordelijkheden en budget. De besparingen die men

Centrum voor Particuliere Bouw, Groningen
De Groningse vereniging Huiseigenaren Oosterpoort heeft in 
2001 het initiatief genomen tot oprichting van het Centrum 
voor Particuliere Bouw (KUUB). Doel is collectief particulier 
opdrachtgeverschap meer bekendheid geven en concrete 
projecten in Groningen tot stand brengen. De gemeente 
Groningen en woningcorporatie Nijestee juichen het initiatief 
toe en hebben de oprichting van het bureau met een lening 
mogelijk gemaakt. KUUB is gesprekspartner voor de gemeente 
op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap. 
zowel op het gebied van beleidsontwikkeling als voor de 
begeleiding en realisatie van concrete projecten.
Kavels worden verkregen via de gemeente en met hulp van 
Nijestee. Met groepen worden strakke werkafspraken en 
spelregels vastgelegd over hoe besluiten tot stand komen.
Door deze daadkrachtige aanpak lukt het om snel te werken. 
Vier jaar na de oprichting van het bureau zijn er acht projecten 
met in totaal circa 200 woningen in ontwikkeling. De Unie en 
Reitdiep zijn nieuwbouwprojecten met in totaal 40 woningen.
De Hippocrateslocatie met 50 woningen is ook in ontwikkeling,

als kleinere projecten zoals Bloemenstraat 10 waar in een 
monumentaal pand onder andere een galerie, ateliers en 
woningen worden gerealiseerd. Het blijkt dat er genoeg 
enthousiaste groepen zijn te vinden. Het grootste knelpunt 
bij het verder opvoeren van de particuliere bouwproductie 
is de beschikbaarheid van kavels.
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Foto links: Het restaurant in woonwerkcomplex De H B S

Foto rechts: Het dek boven de parkeerplaatsen in het project Terbregse.nl

door zelfwerkzaamheid realiseert, wordt opnieuw in de 
inrichting van de buitenruimte geïnvesteerd. Hiermee is 
collectief particulier opdrachtgeverschap een goed startpunt 
voor wijkontwikkeling en beheer van de openbare ruimte.

Leerpunten
• Stel een startdocument of intentieovereenkomst op.

Als de wethouder die mede-ondertekent, vergroot dat 
het draagvlak voor het project binnen de gemeente.

• Een te lange voorbereidingstijd ondermijnt het initiatief. 
De gemeente moet zich aan de afgesproken tijdsplanning 
houden door alle diensten en afdelingen te laten 
meewerken.

• Een anti-speculatiebeding bij de grondoverdracht of een 
ontwikkelvergoeding in een deelnamebesluit verkleint de 
kans dat woningen direct na oplevering met winst worden 
doorverkocht.

• Als bewoners dat willen, kan de gemeente budgetten 
voor beheer van de openbare ruimte deels overdragen 
aan de vereniging. Vaak is dan een hoger kwaliteitsniveau 
mogelijk.
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De Am sterdam se  buurt in Haarlem  na de herstructurering.

Informatiecentrum Eigen Bouw
Bij het Informatiecentrum Eigen Bouw kunnen particulieren 
èn professionals informatie krijgen over alle fasen en alle 
vormen van particulier opdrachtgeverschap.
In de eerste plaats wil het centrum particulieren die zelf 
opdrachtgever zijn of willen worden voorzien van informatie 
en advies. Daarnaast ondersteunt het alle partijen die 
professioneel betrokken zijn bij eigen bouw - gemeenten, 
architecten, aannemers en anderen.

Het Informatiecentrum Eigen Bouw is een onafhankelijke 
instelling, opgericht in opdracht van het ministerie van 
VROM door de Vereniging Eigen Huis, Architectuur Lokaal. 
Bouwcentrum Rotterdam en 5EV Realisatie. Via de website 
www.iceb.nl hebben deze partijen hun kennis gebundeld. 
Daarnaast verzorgt het Bouwcentrum de kaveldatabank die 
op de website wordt aangeboden.

INFORMATIE ”

EIGEN!
BOUWi

http://www.iceb.nl
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Project Locatie P rogram m a P lann ing IPSV-bijd rage Nadere  inform atie

1. Woonwerkcomplex 

de HBS

(IPSV -nr 12210)

W aldeck Pyrmontkade, 

Den Haag

3.600 m 2 woon- 

en werkruimte

2002-2005 6382.763 Stichting Wonen, Werken 

Waldeck Pyrmontkade 

De heer A. van den Hoek 

pyrOantenna nl 

www.grotepyr.nl

2. Particulier

Opdrachtgeverschap 

bij Herstructurering 

(IPSV -nr 23205)

EWR/Slachthuisterrein.

Leiden-Noord

750 tot 800 w oningen in 

verschillende catego

rieën, herbestem m ing 

5 h istorische panden,

2 hectare openbare 

ruimte en verdiept 

tweede maaiveld met 

onder andere 600 

parkeerplaatsen

2006-2009 69.200.000 Gemeente Leiden 

De heer A. de Vries 

a.de.vries0leiden.nl 

www.nieuwleyden.nl

3. EVA-Lanxmeer 

(StlR-nr 00115)

Culemborg 33 hectare met daarop 

228 huur- en koopwonin

gen en appartementen in 

verschillende p rijsk las

sen, bedrijven en enkele 

bijzondere voorzieningen

(vier fasen) 

1999-2006

ƒ200.000

(690.756)

Stichting EVA 

Mevrouw  M. Kaptein 

stichting.eva0wxs.nl

6. De Kersentuin 

(StlR-nr 00120)

Leidsche Rijn, Utrecht 93 woningen, enkele 

gemeenschappelijke 

voorzieningen, parkeer

garage en openbare 

ruimte

1996-2003 ƒ200.000

(690.756)

Vereniging De Kersentuin 

De heer R. Koekkoek 

info0kersentuin.nl 

www.kersentuin.nl

5. De Dichterlijke 

Vrijheid

IS E V -E X -n r25016.0)

Spangen, Rotterdam 33 koopappartementen in 

verschillende groottes en 

prijsklassen.

2005-2007 620.000 Gemeente Rotterdam, dS+V 

Mevrouw  D. Blom 

d. blom0dsv.rotterdam.nl

6. Terbregse.nl 

IIFD -nr 001531

Nieuw  Terbregge, 

Rotterdam

61 woningen 2000-2002 ƒ171.000

(677.596)

Vereniging Terbregse.nl 

De heer G. Aerts 

postbus0aerts.dem on.nl 

www.terbregse.nl

7. De Vrije Boom gaard  

(IPSV -nr 122181

Leidsche Rijn, Utrecht 21 vrij uit te geven kavels stopgezet teruggetrokken Gemeente Utrecht 

Mevrouw  E. de Kroon 

e.kroon0utrecht.nl

8. Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap  

(Terugbouwen eigen 

woning),

(IPSV -nr 13206)

Am sterdam se  buurt, 

Haarlem

Sloop en vervangende 

nieuwbouw van ruim 

180 woningen

2003-2006 63.630.261 Gemeente Haarlem 

De heer M. van Baarsen 

m.baarsen0haarlem .nl

9. Biz' Botuluyuz 

(IPSV-nr 11303 en 

22206)

Bospolder-Tussend  ijken, 

Rotterdam

26 nieuwbouwwoningen 2005-2006 676.639 en 

6820.530

Bewonersorganisatie 

Bospotder-Tussendijken 

De heer J. Draaism a 

jdraaism a0dds.nl

10. Bouwen in 

betrokkenheid

Casteren, gemeente 

Bladel

36 starterswoningen 2003-2005 n.v.t. Bouwen in eigen beheer BV 

De heer J. Walrecht of 

de heer H. Vlemmix 

giraffe0iae.nl of stone0iae.nl

11. Centrum voor 

Particuliere Bouw 

(IPSV -nr 11227)

Groningen 200 w oningen op diverse 

locaties in ontwikkeling

vanaf 2001 voor 

onbepaalde tijd

653.753 KU U B

De heer B. Bodewes

info0kuub.info

www.kuub.info

Informatie over de IPSV-projecten is ook te vinden op www.vrom.nl/voorbeeldprojectenipsv

http://www.grotepyr.nl
http://www.nieuwleyden.nl
http://www.kersentuin.nl
http://www.terbregse.nl
http://www.kuub.info
http://www.vrom.nl/voorbeeldprojectenipsv


Bewoners bouwen de buurt 22

IPSV-publicaties

2005
• Bewoners bouwen de buurt [VROM 5130]
• Actieve parken, sociaal cement [VROM 5131]
• Betrekken van allochtonen bij stedelijke vernieuwing 

[VROM 5127]
• Funderingsherstel [VROM 5128]
• Heerlijke Stad [VROM 5092]

2004
• De kracht van de stad [VROM 4194]
• Kwaliteit van de stad [VROM 3266]
• Particulier opdrachtgeverschap en stedelijke vernieuwing 

[SEV publicatie ISBN 90-5239-191-2]

2003
• IPSV Indienmgen 2003 [VROM 3249]
• Publiek-private samenwerking [VROM 3125]
• De maakbare binnenstad [VROM 3124]
• Effectief beheer van de openbare ruimte [VROM 3123]
• Participatie als troefkaart voor kwaliteit [VROM 3118]
• Cultuur als katalysator [VROM 3122]
• Water als economische impuls [VROM 3121]
• Infrastructuur als uitdaging voor de stad [VROM 3120]
• Vernieuwing historische binnensteden [VROM 3119]
• Strategische Ruimtelijke visies [VROM 3117]
• Ruimte voor economische verscheidenheid [VROM 3115]
• Water als ecologische drager [VROM 3116]
• Duurzame stedenbouw geeft meerwaarde aan de stad 

[VROM 3114]
• Bekeken beheer [rapport]
• Innovaties voor de bereikbare binnenstad [VROM 3157]
• Uitdaging in uitvoering [VROM 2143]

2002
• Inspiratie voor innovatie [VROM 2122]
• Nieuw leven voor oude havens en industriegebieden 

[VROM 3158]
• Ondergrondse bedrijven; zwoegen onder het maaiveld 

[VROM 3156]

Bovenstaande publicaties zijn te bestellen of te downloaden 
via www.vrom.nl/ipsv (publicaties). Per telefoon kan ook: 
Postbus 51 Infolijn, telefoonnummer 0800-8051 [gratis].

Verantwoording
Deze brochure is gemaakt in het kader van het Innovatie
programma Stedelijke Vernieuwing, een programma van de 
ministeries van VROM. EZ en LNV. De inhoud van deze brochure 
is gebaseerd op gegevens die zijn aangereikt door de beschreven 
projecten en op basis van voortgangsverslagen en voortgangs
rapportages.

SEV Realisatie ondersteunt het ministerie van VROM bij de 
uitvoering van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing.

Tekst
Henk Bouwmeester

SEV
Redactie
SEV Realisatie

Fotografie
Cover en pagina 10 en 14: Erik Honig
Pagina 5. 9, 15, 19 [links] en 20: Joost Brouwers
Pagina 11. 12 en 19 [rechts]: Hulshof Architecten B V.
Pagina 13: De Jager en Lette
Pagina 16: beschikbaar gesteld door het project
Pagina 17: Kopersvereniging Zandstraat Casteren
Pagina 18: De Zwarte Hond bv

Meer informatie
www.vrom.nl/ipsv
ipsvfdminvrom.nl
ipsvf3sev-realisatie.nl

September 2005

http://www.vrom.nl/ipsv
http://www.vrom.nl/ipsv




Ministerie van VROM
staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. 
Nederland is klein. Denk groot.


