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Een duurzaam uitzicht

De crisis brengt en houdt
duurzame partijen bij elkaar
De term duurzaam1: vrijwel iedereen denkt op dit moment dan aan een productieproces waarbij en waardoor zo weinig mogelijk schade aan natuur en
milieu ontstaat. Maar duurzaam was 30 jaar geleden iets van lange duur, blijvend, wat lang goed bleef (gelukkig nu ook nog steeds). We waren toen
helaas nog onvoldoende bezig met ons milieu en ook in de huidige economisch slechte omstandigheden lijkt de overheid, als de belangrijkste voortrekker
van duurzaamheid, haar beleid niet meer op duurzaamheid te richten. Het lijkt er zelfs op dat het kabinet helemaal geen aandacht heeft voor de bouw- en
vastgoedwereld, met alle gevolgen van dien.
Duurzaam ondernemen richt zich voornamelijk op de lange termijn. Maar duurzaam ondernemen richt zich ook op het telkens weer opnieuw en langdurig
samenwerken met partners en opdrachtgevers. Duurzaam ondernemen zegt ook iets over de verbinding van de medewerkers in de organisatie.
Als VORM bedrijven richten we ons al ruim 90 jaar op de lange termijn. Dat doen we op tal van gebieden. Zo is onze orderportefeuille met ruim 700
miljoen euro goed gevuld en deze loopt voor sommige projecten door tot 2020. Ons medewerkersbestand kent lange dienstverbanden, in 2010 hadden
we weer 16 jubilarissen met 12½- en 25-jarige dienstverbanden. Maar we investeren ook veel in jonge medewerkers: hun basisopleiding is vaak al
uitstekend (inmiddels hebben we naast de vertrouwde HBO-opleidingen ook al 10 universitair afgestudeerden in ons midden), maar met interne en externe
trainingen maken we ze nog beter voorbereid op de toekomst. Veel kennis maakt immers ook duurzaam. Ons opdrachtgeversbestand is zelfs dubbel duurzaam. Ze zijn zelf duurzaam, zowel in continuïteit als op andere vlakken, maar – voor ons minstens zo belangrijk – we houden ook continuïteit in onze
opdrachtenstroom. Opdrachtgevers, bedankt daarvoor!
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voorwoord

Uiteraard is duurzaam voor ons ook het zo min
mogelijk belasten van het milieu. Met Next Real
Estate als vastgoedbelegger investeren we alleen
nog in vastgoed dat maximaal voldoet aan alle
milieudoelstellingen op termijn. Daarnaast zijn
we bezig ons bestaande vastgoed daar waar
mogelijk verder te verduurzamen. Hiertoe is in
2010 een actieprogramma opgesteld.
Als ontwikkelaar richten wij ons naast het gebruik
van duurzame materialen en hoge isolatiewaarden ook op duurzame opwekking van energie.
Het project Het Terras aan de Maas in Spijkenisse (384 appartementen en 3.050 m2 voorzieningenplint) is door het Ministerie aangewezen als
één van de dertien excellente gebieden2. Verder
zijn we gestart of gaan we nog starten met vier
projecten waar we uiterst duurzame installaties
voor warmte-koudeopwekking (wko) gaan toepassen. Met deze projecten verminderen we de
CO2 uitstoot met 45% tot 100%.
Ook als bouwer richten wij ons steeds meer
op duurzaam. De recessie in de bouw en vastgoedmarkt helpt ons ook een handje, de minst
bekwame vaklieden zijn niet meer werkzaam bij
onze onderaannemers, waardoor de kwaliteit
van product en proces steeds verder toeneemt.
Het zal helaas nog wel tien jaar duren voordat
we geen afvalcontainers meer nodig hebben op
de bouw, maar nu al richten we ook daar onze
pijlen op. Als bouwer en VORM Servicebouw
zijn wij steeds meer initiatiefnemer en betrokken
bij het verduurzamen van vastgoed, want ook renoveren in plaats van sloop/nieuwbouw kan de
duurzaamheid vergroten.
Als bedrijf gaan we in het eerste kwartaal van
2011 een CO2-bedrijfsscan doen. Daaruit zal
blijken waar wij ons verder kunnen en moeten
verduurzamen. We reserveren daar nu al 1 miljoen euro voor. Het zal op tal van onderdelen
gevolgen hebben. Dan denken we aan ons autopark. De transporten van en naar de bouw (onze

materieeldienst geeft daarin het goede voorbeeld
door aanschaf van transportauto’s die aan de
hoogste milieu-eisen voldoen). De woon/werkafstanden, het energieverbruik van ons kantoor en
onze bouwplaatsen. De afvalstromen, verdere automatisering en nog meer focus op een faalkostenvrije bouw met het zogenaamde “lean” bouwen
en BIM (Bouw Informatie Model) als hulpmiddelen.
Uiteraard willen wij al onze opdrachtgevers,
partners, adviseurs, leveranciers en medewerkers bedanken voor de duurzame samenwerking.
2010 was voor de VORM bedrijven een uitstekend jaar. We verkochten in 2010 437 woningen aan particulieren en 283 woningen aan beleggers en coöperaties. We zijn gestart met 981
woningen en hebben 620 woningen opgeleverd
met een gemiddelde van 0,74 opleverpunten.
We zijn inmiddels gestart met 60.000 m2 zorg-

vastgoed en 55.000 m2 zorgvastgoed in portefeuille. We behalen een omzet van ruim 110
miljoen als bouwer en 75 miljoen als ontwikkelaar.
Onze winst voor belastingen eindigt voor VORM
Holding boven de 10 miljoen. Ook 2011 ziet
er uitstekend uit voor zowel bouw als ontwikkeling. Inmiddels lukt het ondanks de enorme concurrentie om met VORM Servicebouw meer voet
aan de grond te krijgen in de kleinere projecten,
onderhoud en renovatie. Een scherpe prijs met de
vertrouwde VORM-kwaliteit helpt hier gelukkig bij.
In deze VORM & Inhoud staan weer tal van
projecten benoemd, als directie van de VORMbedrijven kijken we met trots terug op 2010 en vol
vertrouwen naar 2011.
Wij wensen u allemaal fijne feestdagen toe.
Daan van der Vorm en Hans Meurs

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien
in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

1

2
De excellente gebieden zijn 13 innovatieve nieuwbouwprojecten waar energiezuinige bouwmethoden op grote schaal worden toegepast. Deze excellente gebieden variëren van een CO2-neutrale straat tot het meest groene bedrijventerrein van Nederland De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) in deze gebieden loopt steeds een fase voor op de
afspraken in het Lente-Akkoord. De kennis en ervaring wordt gebruikt om in 2020 energieneutraal te kunnen bouwen. Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partners
experimenteren met technieken, het bouwproces en de financiering. De resultaten van deze experimenten worden door Agentschap NL verzameld en verspreid.
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op de tekentafel projecten
Karakteristiek villapark op Sancta Maria
Op de grens van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
ligt Sancta Maria. Een landschappelijk terrein waar vroeger een
psychiatrisch woon- en zorgcentrum was gevestigd. In opdracht
van stichting Rivierduinen, een organisatie voor de geestelijke
gezondheidszorg, gaan wij samen met Bouwfonds Ontwikkeling deze locatie herontwikkelen tot een villapark met vrijstaande woningen en appartementen. Uiteraard met behoud van de
cultuurhistorische bebouwing, het waardevolle karakter en de
natuurrijke omgeving.
Het exclusieve buitengebied Sancta Maria ligt pal tegen de duinen van Noordwijk en Noordwijkerhout aan. Eerder al had Rivierduinen overeenstemming bereikt met beide gemeenten over de
herontwikkeling van het terrein. De nieuwbouw zal zich zowel in vormgeving als in situering schikken
naar de landgoedachtige opzet Met een totaal van circa 200 woningen op een oppervlakte van
44 hectare is er sprake van een uniek project. Het terrein wordt ingedeeld in een viertal zones: Park, Bosrand, Bebouwde Kamers en Onbebouwde Kamers.
Potentiële kopers kunnen een keus maken uit een aantal zeer verschillende ontwerpen, die in exclusiviteit niet voor elkaar onderdoen. Vooral de bosvilla’s –
gelegen op zeer royale kavels van 1.000 tot 5.000 m2 – zorgen voor een bijzondere uitstraling van het gehele plan. De resterende 20 hectare van Sancta
Maria blijft weidegebied. Ook na oplevering blijft het terrein open voor wandelaars en fietsers. Speciaal voor dit herontwikkelingsproject wordt de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV opgericht.
Initiatiefnemer: Stichting Rivierduinen

Ontwikkeling: Bouwfonds Delft, VORM Ontwikkeling BV

Hoffelijke eenheid in

Oosterhout
In historisch Oosterhout gaan wij eenheid creëren in het centrumgebied rond de St. Josephstraat. Dit herontwikkelingsplan is na een Europese aanbesteding – door de gemeente Oosterhout – aan VORM
Ontwikkeling gegund. Hoffelijk Oosterhout behelst 54 grondgebonden woningen met een moderne eigentijdse architectuur, in een
prijsrange van 225.000 tot 275.000 Euro v.o.n.

VORM Ontwikkeling kwam als beste uit de bus van de in totaal vijf inzendingen. Een resultaat waar wij erg trots op zijn.
Het integrale gebiedsontwikkelingsproject Hoffelijk Oosterhout – aan de rand van het centrum – kent twee verschillende gebieden:
de Leijsenhoek en de omgeving van de Touwbaan. De Leijsenhoek is nu een doorgaande route met gevarieerde bebouwing.
De omgeving van de Touwbaan is nu nog niemandsland dat gedomineerd wordt door een
basisschool en achtertuinen. Nu ligt er een plan om van deze twee gebieden een eenheid
te creëren in de vorm van een groen en karakteristiek hof, met als kloppend hart de school.
Vertrekpunt van het plangebied is het hoffelijk omgaan met het historisch erfgoed van
de stad ten oosten van Den Hout. Voor de stedenbouw en architectuur betekent dit dat
we warmte toevoegen aan de stad, maar ook bouwen aan de historie door eigentijds
vorm te geven. In 2011 staan de verdere ontwikkeling en de start verkoop van de
hofwoningen centraal. Het doel is om in 2012 te kunnen starten met de realisatie.
Architect:			
Aanbestedende dienst:

Hans Been Architecten BNA
Gemeente Oosterhout

op de tekentafel
Oostvoorne fase 2: wonen
in strandsfeer

Vlak bij de zee, het strand en de duinen komt Oostvoorne fase
2, onderdeel van Centrumplan De Ruy. Een fris en kleurrijk
nieuwbouwproject met 18 eengezinswoningen in de koopsector en 27 appartementen in de duurdere huur- Oostvoorne is een sfeervolle, pittoreske badplaats aan de Zuid-Hollandse kust. Hier realisector. Net zoals de opgeleverde woningen in seert WAVO, een samenwerking tussen Koninklijke Aannemingsmaatschappij Van Waning en
fase 1 zijn ook deze woningen voorzien van een VORM Ontwikkeling, 3 woonblokken met 6 eengezinswoningen en een hoekgebouw met 27
frivole strandarchitectuur. Als alles volgens plan ruime huurappartementen. Fase 2 ligt pal aan de nieuw te graven singel op De Ruy.
verloopt, start de verkoop van de eengezinswoArchitect:		
Hans van Egmond Totaal Architectuur
ningen in mei 2011.
Opdrachtgever:
Ontwikkeling:

Gemeente Westvoorne
WaVo (Koninklijke Aannemingsmaatschappij van Waning en VORM Ontwikkeling)

Rotterdamse Slinge krijgt twee gebouwen
met zorgvoorziening
WAVO Projectontwikkeling, het samenwerkingsverband tussen Koninklijke Aannemingsmaatschappij Van Waning en VORM Ontwikkeling, ontwikkelde in samenwerking met de gemeente Rotterdam
een plan voor de bouw van twee woongebouwen aan de Slinge in
de wijk Charlois. Zoals het er nu naar uitziet, start de bouw aan het
begin van het tweede kwartaal van 2011.
Het ontwerp en de realisatie van het project op de plaats van de voormalige
kerk aan de Slinge bestaat uit twee geschakelde woongebouwen. In totaal
komen er 138 woningen voor verschillende doelgroepen. Het lage gebouw
huisvest 40 grotere appartementen en is bestemd voor mensen die grotendeels zelfstandig kunnen wonen. Het hoge woongebouw omvat 98 kleinere
groepswoningen. Al deze wooneenheden zijn bestemd voor mensen met een
lichtere of zwaardere zorgindicatie. Een grote ontmoetingsruimte op de begane grond verbindt de gebouwen met elkaar. Hieraan grenst ook het terras,
dat op het zuiden is georiënteerd. Daarnaast is er een verdiepte parkeervoorziening opgenomen, zodat de auto’s deels aan het zicht worden onttrokken.
WAVO Projectontwikkeling bereikte met Stichting Aafje (v/h De Stromen/Opmaat) en
de gemeente Rotterdam overeenstemming over de ontwikkeling en realisatie van dit
project. Al eind 2009 is de samenwerkings- en realisatieovereenkomst ondertekend.
Architect:
Opdrachtgever:
Ontwikkeling:

1-10 Architecten
Stichting Aafje
WaVo
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in de steigers eerste paal-start verkoop
Eerste paal nieuwe
Golden Tulip Hotel de grond in
Na maanden van voorbereiden en plannen was het in
november zover: de eerste paal voor het nieuwe Golden
Tulip Hotel in Papendrecht werd geslagen. Met het slaan
van deze paal is de eerste fase van de herontwikkeling van
het gebied tussen de Lange Tiendweg, de Burgemeester
Keijzerweg en de Veerweg ingeluid. Het nieuwe hotel annex congrescentrum krijgt 75 hotelkamers, bestaande uit
35 nieuwe en 40 gerenoveerde kamers, 9 multifunctionele
vergaderzalen, bar en een nieuw restaurant. Als dit hotel
eind 2011 gerealiseerd is, gaan we direct de tweede fase
in: de realisatie – op initiatief van de gemeente – van de
langverwachte sportzone.
Gelijktijdig met de bouw van het hotel bouwen we 31 appartementen. Appartementen die door
Woningstichting Forta-WwW in de vrije sector worden verhuurd. Deze voor Papendrecht unieke
appartementen bieden de bewoners de mogelijkheid om te genieten van een op maat aangeboden
hotelservice. Na de realisatie van het hotel staat de bouw van een openbaar binnen- en buitenzwembad en een sportcentrum op het programma. Hiervoor doorloopt de gemeente Papendrecht nu een
Europese aanbestedingsprocedure.

Investering

De nieuwbouw van het Golden Tulip Hotel wordt naast de huidige locatie gerealiseerd. Gedurende
de verbouwing blijft het hotel volledig operationeel. Het nieuwe hotel blijft in eigendom van Next Real
Estate en is via een langlopende overeenkomst verhuurd aan Apollo Hotels & Resorts. De ontwikkeling
en bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door VORM Bouw. De totale investering voor de realisatie van het nieuwe complex bedraagt ruim 13 miljoen euro.

Kwaliteit

Na – en gedurende – de realisatie van het nieuwe sportcentrum worden de bestaande sporthal De
Donk, sporthal De Laaght, het zwembad De Hooght en het binnen- en buitenzwembad gesloopt. De
vrijkomende locatie herontwikkelt VORM Ontwikkeling tot een kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving. Op zo’n manier dat het gebied ten noorden van de Lange Tiendweg een kwalitatief hoge
stedenbouwkundige invulling krijgt, die goed aansluit op de stedenbouwkundige kwaliteit van de directe
omgeving. Al met al een mooie en uitdagende opgave in onze eigen achtertuin.
Architect:
Interieurarchitect:
Bouwkunde:
Opdrachtgever:
		

Juli ontwerp en advies (hotel en appartementen)
Estida Amsterdam
IOB
VORM Ontwikkeling in samenwerking met Woningstichting Forta-WwW,
NEXT Real Estate B.V. en de gemeente Papendrecht

in de steigers
Herontwikkeling Zeehospitium
in Katwijk
Met de start van de verkoop van 14 appartementen op 18 november jl. is de ontwikkeling
van een gezondheidscentrum op het terrein
van het Zeehospitium in Katwijk aan Zee in
een nieuwe fase beland. Het multifunctionele
gebouw komt op het centrale plein en omvat
naast de 14 koopappartementen 32 zorgwoningen en een parkeergarage met 200 plaatsen. Als alles volgens plan verloopt, begint de
bouw in april 2011.
Het nieuwe gezondheidscentrum beslaat ruim 16.000 m2 en
wordt door ons gebouwd in opdracht van stichting Het Raamwerk
en NeXt Real Estate. Het Raamwerk is een zorginstelling die kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking begeleidt en ondersteunt. De 32 woningen vormen samen
vier woongroepen, waarin steeds acht cliënten van Het Raamwerk
onder begeleiding wonen.

Ontmoetingen stimuleren

Het gezondheidscentrum is niet alleen bedoeld voor de cliënten en
medische en paramedische diensten van Het Raamwerk. Ook alle
inwoners van Katwijk kunnen hier terecht. Zo komen er een apotheek, een huisartsenpraktijk, een kinderdagverblijf, een fysiotherapeut, een diëtist, een psycholoog, een podotherapeut, een priklab
en een logopedist in het pand. En een winkelplein met een kleine
supermarkt, kapper, pedicure en grand café. Met de nieuwbouw
hoopt Het Raamwerk ontmoetingen tussen mensen met en zonder
beperking te stimuleren en is er sprake van omgekeerde integratie.

Op en top duurzaam

Naast de bouwer zijn wij ook medefinancier van dit gezondheidscentrum. De grond kopen
wij van Het Raamwerk en de opbrengst investeren zij in hun nieuwbouw. Daarnaast belegt NeXt Real Estate in dit duurzame gebouw. Zo komt er een warmte-koude-installatie, in
combinatie met een pelletkachel. Bij deze secundaire warmtebron dienen pellets – geperste
houtkorrels die honderd procent CO2-neutraal zijn – als brandstof. Niet alleen wordt er naar
energie gekeken, maar ook naar gescheiden afvalstromen en waterbesparende maatregelen. Ecologisch gezien past het ontwerp binnen het bestaande duinlandschap en waar mogelijk vloeit het gebouw over in de duinen. Bovendien worden auto’s zoveel mogelijk uit het
zicht onttrokken uit respect voor de omgeving. Kortom: een complex maar schitterend project!
www.hoogerduyn.nl
www.dunesse.nl
Architect:
Opdrachtgever:

Groosman Partners architecten
Stichting Het Raamwerk en VORM Ontwikkeling BV
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in de steigers
Zorg onder één dak in Leiden Rijnveste
In mei sloeg burgemeester Henri Lenferink de eerste paal van het nieuwe
Rijnveste aan de Albinusdreef in Leiden. Hier ontwikkelen wij een goed
bereikbaar gebouw – pal achter het
centraal station – voor de geestelijke
gezondheidszorg. Rijnveste geniet
straks een oppervlakte van 28.000 m2
en is voorzien van twee prachtige binnentuinen. Ook komt er een restaurant,
een sportcomplex en een ondergrondse parkeergarage van 11.000 m2.
Het nieuwe Rijnveste biedt onderdak aan GGZ Leiden en omstreken, GGZ
Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Centrum Autisme en Kristal Centrum Psychiatrie en Verstandelijke Beperking. Ook Bureau Jeugdzorg is in het gebouw
gehuisvest. De nieuwbouw en het bestaande gebouw gaan uiteindelijk één
geheel vormen.
Om de overlast van de bouw zo veel mogelijk te beperken, is er een nieuwe,
tijdelijke ingang gebouwd aan de achterzijde van het bestaande pand van

Rijnveste. Daarbij zijn de fietsenstalling en mindervalidenplaatsen verhuisd.
Tijdens alle bouwactiviteiten gaat de gespecialiseerde zorg aan kinderen,
volwassen en ouderen gewoon door. Oplevering vindt plaats in de eerste
helft van 2012.
Architect:		
Opdrachtgever:

De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
Syntrus Achmea Vastgoed

Een thuis voor Leidse studenten
In Leiden is er een groot tekort aan studentenwoningen. Reden voor VORM
Ontwikkeling om een studentencomplex te ontwerpen. Syntrus Achmea
Vastgoed heeft dit complex onlangs van ons gekocht. Het studentencomplex ligt op het universiteitsterrein aan de Albinusdreef. Op loopafstand
van het centraal station en het LUMC.

Nog een jaartje forensen en dan kunnen de studenten hun
intrek nemen in een van de 50 appartementen en studio’s.
Het gebruiksoppervlak van de woningen varieert van ongeveer 27 m2 tot circa 80 m2 en ze hebben allemaal een eigen
badkamer en keuken. Er zijn zowel gezamenlijke als privébuitenruimtes. De woningen maken deel uit van een groot zorgcomplex met een ondergrondse parkeergarage. Dit complex
bouwen wij in opdracht van Stichting Rivierduinen. De bouw
van de parkeergarage is in volle gang. Naar verwachting krijgen de studenten in het eerste kwartaal van 2012 de sleutel.
Architect:		De Jong Gortemaker Algra Architecten
en ingenieurs
Belegger:
Syntrus Achmea Vastgoed
Ontwikkeling:
VORM Ontwikkeling BV

in de steigers
Eerste woningen Hartelveld Spijkenisse
in de verkoop

Speciaal voor deze fase schreef woningcorporatie Maasdelta als opdrachtgever een ontwerpwedstrijd uit. In de wijk Hoogwerf waren de bestaande woningen verouderd en degene met het beste
plan mocht aan de slag. Samen met Juli Ontwerp en Advies uit Rotterdam wonnen wij de selectie.

Het nieuwe hart van Spijkenisse Noord is
te koop. In de vorm van 33 riante eengezinswoningen, waarvan er 24 de allure
hebben van statige herenhuizen. De andere negen eengezinswoningen worden met
Koopgarant verkocht. Zo is het nieuwbouwproject Hartelveld – fase 2 is in het
meerjarige herstructureringsproject Noord
in Beweging – ook voor starters en gezinnen betaalbaar. Op vrijdag 8 oktober jl.
ging de verkoop van start.

Zo bouwen wij in de Leliestraat twee bouwblokken die elk bestaan uit 12 grote eengezinswoningen met de tuin op het zuiden. De woningen die met Koopgarant te koop
staan, komen in de Lobeliastraat en beschikken over vier kamers en een zolder. Naast
de 33 koopwoningen realiseren wij 37 huurwoningen in Hartelveld, opgedeeld in
twee bouwblokken met 14 appartementen en een blok van 9 eengezinswoningen.
Hartelveld grenst aan het Hartelpark waarachter het Hartelkanaal stroomt. Met de komst van
Hartelveld wordt Spijkenisse een nieuw hart rijker.
www.hartelveld.nl
Ontwikkelaar:
Opdrachtgever:
Architect:		

VORM Ontwikkeling BV
Maasdelta Groep
Juli ontwerp en advies

9 woningen Lobeliastraat
9 huurwoningen

12 woningen Leliestraat

14 huurappartementen
14 huurappartementen

12 woningen Leliestraat
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in de steigers
Starterswoningen De Buitenhof
in Delft nagenoeg verkocht

De 52 starterswoningen van het Hofkwartier (blok A) in Delft zijn op één
na allemaal verkocht. Dit individuele
bouwblok vormt samen met de jongeren- dan wel studentenwoningen (blok
B) en de sporthal met studentenwoningen en parkeergarage (blok C) het herontwikkelingsplan De Buitenhof, gesitueerd langs de Martinus Nijhofflaan en
de Buitenhofdreef in Delft.
In het Hofkwartier komt een stallinggarage met 48 plekken waar bewoners hun auto kunnen parkeren. Op het garagedek worden de tuinen van de 18 dekwoningen aangelegd. Verder bestaat het plan uit twee studio’s en 32 beneden- en bovenwoningen. Kenmerkend voor het Hofkwartier is de korte voorbereidingsperiode tot de start van de bouw. Eind januari 2010 lag er
slechts een globale schets. Op 28 juni ging de eerste paal de grond in. Toen was ook 85 procent van de grond- en appartementsrechten getransporteerd en op één na alles verkocht. Inmiddels is het hoogste punt bereikt en de oplevering staat dan ook gepland in het tweede kwartaal
van 2011. Er is door alle betrokken partijen hard aan getrokken en het resultaat mag er zijn.
www.woneninhethofkwartier.nl
Architect:		
Ontwikkelaar:

Mei Architecten en Stedenbouwers
VORM Ontwikkeling BV

in de steigers
Het Terras aan de Maas in
spijkenisse van start als excellent
gebied
Dat ontwikkeltrajecten niet altijd lang hoeven te duren, bewijst het
project Het Terras aan de Maas in Spijkenisse. In iets minder dan een
halfjaar tijd ontwikkelden wij de plannen voor twee woontorens met
in totaal 384 koop- en huurappartementen. Zo gaf prof. dr. Hans
Becker, bestuursvoorzitter van Humanitas, het startschot voor de
bouw van woontoren 1C op 30 juni 2010. En als klap op de vuurpijl
werd het Terras aan de Maas geselecteerd als ‘excellent gebied’.
In excellente gebieden wordt ervaring opgedaan met zeer energiezuinige nieuwbouw, vooruitlopend op het aanscherpen van de energiezuinigheid van gebouwen, ook wel aangeduid met energieprestatiecoëfficient (EPC). Dit betekent dat
bij de realisatie van het Terras aan de Maas energiezuinige bouwmethoden en
-technieken worden toegepast, zoals het gebruik van aardwarmte en warmte-koudeopslag. Kees Duijvestein, oud-hoogleraar milieutechnisch ontwerpen én expert
op het gebied van duurzaam bouwen, was als voorzitter betrokken bij de selectie van de in totaal 13 excellente gebieden. Uiteindelijk moeten alle bouw- en
ontwikkelbedrijven in Nederland profiteren van de opgedane kennis en ervaring.

Groot element

Het Terras aan de Maas is een deelproject van De Elementen, dat geheel gerealiseerd wordt door Dijkzone V.O.F., een samenwerkingsverband tussen Dura
Vermeer Rotterdam, Ballast Nedam West, VORM Ontwikkeling en de gemeente
Spijkenisse. Het Terras bestaat uit twee torens – van ruim negentig en ruim zeventig meter hoog – met in totaal 384 levensloopbestendige koop- en huurappartementen, geschikt voor zowel starters als senioren. De gebouwen hebben een
eigen parkeervoorziening en beschikken over enkele zorglagen. Alle appartementen zijn voorzien van een groot terras en bieden uitzicht over de Oude Maas.

Kroon op het werk

De bovenste vier verdiepingen van elke toren, ook wel de Kroon genoemd, bestaan
uit twintig topappartementen die begin 2011 in verkoop gaan. Doordat deze vier
verdiepingen steeds terugspringen ten opzichte van de onderliggende verdieping,
krijgen de hier gesitueerde appartementen een extra groot terras met een maximum
van zestig vierkante meter. In de plint van het gebouw – die de twee woontorens
met elkaar verbindt – komen een restaurant, een buurtwinkel en bijzondere voorzieningen van zorginstelling Stichting Humanitas Huisvesting, zoals een gezondheidscentrum, een kinderopvang en een bibliotheek.
www.hetterrasaandemaas.nl
Architect:		
Ontwikkelaar:
Opdrachtgever:
		
Huurder:
		

Dam & Partners Architecten
VORM Ontwikkeling BV
82 app. + voorzieningenplint Maasdelta Groep
V.O.F. Dijkzone
50 app. Stichting Humanitas
40 zorgeenheden Stichting Humanitas
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Bouwers Havenkwartier
in de startblokken
Vooral het geslaagde ontwerp, de gunstige ligging en de aantrekkelijke
prijsstelling trokken kopers over de streep. Naast de 27 koopwoningen
bouwen wij in het verkeersluwe Havenkwartier 47 grondgebonden
huurwoningen en 25 huurappartementen in opdracht van Tablis Wonen. Onder de 22 starterswoningen en de 25 huurappartementen komt
een halfverdiepte stallinggarage met 60 parkeerplaatsen.
Op de locatie zijn de bestaande huurwoningen – sommige bijna een
eeuw oud – van Tablis Wonen inmiddels gesloopt. Het terrein bouwrijp
maken en het boren van de eerste palen is gestart. Om in 2011 voortvarend aan de slag te gaan met het tot nu toe grootste herstructureringsproject in de gemeente Sliedrecht.
www.woneninhethavenkwartier.nl
Lugien Malschaert Architecten
Tablis Wonen
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Deelgebied A

Pannenbier in Vlietwijk
Het hoogste punt van het woonzorgcentrum
Vlietwijk in Voorschoten is bereikt! Op donderdag
7 oktober hesen de heer Van Beveren van zorgorganisatie Topaz en toekomstige bewoners de vlag
naar de top op bijna 16 meter. Een mijlpaal voor
het vakpersoneel dat sinds april bezig is met de
bouw van dit nieuwbouwplan.

gen en een buurthuis in deze wijk. Al met al een gevarieerd
woningproject voor starters, jonge gezinnen en senioren. Ruim
van opzet, rustig gelegen en omgeven door groen.

Het woonzorgcentrum biedt straks huisvesting aan 71 ouderen. Ook komen er onder andere een dienstencentrum, een
restaurant, een kapper en een praktijkruimte voor fysiotherapie.
Naast het vier verdiepingen tellende woonzorgcentrum – in
totaal maar liefst 5.500 m2 – realiseren wij 74 huurwonin-

www.vlietwijk.info

Na voltooiing van deze eerste fase – naar verwachting in het
derde kwartaal van 2011 –start de volgende fase. Deze tweede
periode omvat 40 woningen, te weten 23 sociale driekamerhuurwoningen en 17 ruime eengezinswoningen met een tuin.

Architect:
Opdrachtgever:

VVKH architecten
Woonzorg Nederland
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In het eerste kwartaal van 2011
start de bouw van de eerste fase
van het Havenkwartier in het
centrum van Sliedrecht. In het
plan worden 27 koopwoningen
gerealiseerd, waarvan 22 starterswoningen en vijf eengezinswoningen. De architectuur is in
de stijl van de jaren dertig. De
kopers popelen van ongeduld,
want alle woningen waren binnen een recordtijd van vier weken volledig uitverkocht.
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Start verkoop fase
van Het Land in Spijkenisse
Fase 1
Fase 2
Fase 3

JOHAN VAN DER POORTENLAAN

JOHAN VAN DER POORTENLAAN
GERARD FONKERT

PIETE
R SPEE
SING EL

SINGEL

LMAN
ARNOUT VAN WESTENRIJKLAAN

ARNOUT VAN WESTENRIJKLAAN

Op 9 oktober 2010 startte de verkoop
van de derde fase van Het Land in Spijkenisse. Belangstellenden namen een
kijkje op de bouwplaats van fase 1 en
2 waar straks nog eens 39 eengezinswoningen verrijzen in jarendertigstijl.
Speciaal voor de start verkoop waren
drie in aanbouw zijnde woningen opengesteld voor bezichtiging. Medewerkers
van VORM Ontwikkeling, VORM Bouw
en Atta Makelaars verstrekten informatie over de verschillende woningtypen,
optiemogelijkheden, keuzevrijheden en
verkoopprijzen.

Situatietekening
HET PARK

DE VIER WERELDEN

ROKADE
IN ONTWIKK

ELING

De eengezinswoningen maken deel uit van het grootschalige project De Elementen.
Net zoals de woningen uit de eerste en tweede fase
liggen ook deze woningen aan een brede laan en
zijn ze omgeven door veel groen. Naast de parkachtige setting van de wijk beschikt elke woning over een
‘ouderwetse’ voortuin en flinke achtertuin. Ze worden
gebouwd door VORM Bouw en zijn ontworpen met
authentieke stijlelementen zoals roodgetinte bakstenen,
brede dakoverstekken, dwarskappen en extra gevelornamenten. Naar verwachting gaat in het voorjaar van
2011 de eerste spade van fase 3 de grond in.

Zichtbare contouren

OUDE MAAS

In april van dit jaar begon de bouw van 34 grondgebonden woningen uit fase 2. Hiervan zijn er nog
maar een paar te koop. En met de reeds opgeleverde
woningen uit fase 1 – in totaal 41 woningen – zijn
de contouren van deze unieke en prachtige nieuwe
woonwijk goed zichtbaar. Dat ons hele bouwproces
erop is gericht om een nieuwbouwwoning zo optimaal
mogelijk op te leveren, bleek wel uit het geringe aantal
geconstateerde opleverpunten. Dit tot volle tevredenheid van de kopers.

Sfeervol wonen

Uiteindelijk zal Het Land ruim vierhonderd sfeervolle woningen tellen, die VORM ontwikkelt in
samenwerking met Dura Vermeer Rotterdam, Ballast Nedam West en de gemeente Spijkenisse.

www.woneninhetland.nl
Architect:		
		
Opdrachtgever:
Ontwikkelaar:

Schippers Architecten BNA
en Van Egmond Totaal Architectuur
V.O.F. Dijkzone
VORM Ontwikkeling BV
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Park Rijnsoever, Katwijk:
start bouw Lavendel in 2011
In Katwijk komt Park Rijnsoever. Een
groots nieuwbouwproject met circa
435 nieuwe woningen in een groene
omgeving. In januari 2011 starten we
met de bouw van het tweede bouwblok Lavendel. Een appartementencomplex met twaalf wooneenheden,
die via woningcorporatie Dunavie
met korting te koop zijn aangeboden.
De belangstelling is groot en naar
verwachting zijn alle appartementen
voor het kerstreces verkocht.

Elk KoopGarant appartement geniet een oppervlakte van meer dan 90m2. Er is voorzien in een
royale woonkamer met open keuken, tegelijkertijd met de bouw van Lavendel start de bouw van
een wooncomplex – geschakeld aan Lavendel – met 28 kleinschalige zorgappartementen. Dit gebouw huisvest huurwoningen die bestemd zijn voor mensen met een beperking. Via Stichting Philadelphia Zorg kunnen zij zelfstandig wonen en tegelijkertijd 24-uursbegeleiding krijgen. Naast de
individuele, gelijkvloerse appartementen is er op elke verdieping een centrale woonkamer aanwezig.
De oplevering van Lavendel en het zorgcomplex staat gepland in het eerste kwartaal van 2012.
Park Rijnsoever wordt gebouwd aan de noordrand van Katwijk, tegen de grens met Noordwijk.
Het project wordt ontwikkeld in drie fasen. De eerste fase realiseert de Katwijkse Ontwikkelings
Maatschappij. VORM Ontwikkeling bouwt – na het winnen van een prijsvraag – fase 2. Dit wordt
een mix van eengezinswoningen, herenhuizen, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen.
In de toekomst volgt nog een derde fase.
www.parkrijnsoever.nl		
				

Architect:		
Opdrachtgever:

Hans Been Architecten BNA			
Woningcorporatie Dunavie
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Het kloppend hart van Spijkenisse
Op donderdag 28 oktober jl. gaven Paul Tankink,
directeur van Corio Vastgoed Ontwikkeling, en wethouder Gert-Jan ’t Hart het startsein voor de herontwikkeling van De Kopspijker in Spijkenisse. Ook
werd het nieuwe logo van het winkelcentrum onthuld. De renovatie neemt ongeveer één jaar in beslag en wordt door ons gefaseerd uitgevoerd.
Een eigentijds en modern karakter. Dat is het uitgangspunt van het herontwikkelingsplan De Kopspijker dat architectenbureau Buro van der
Goes heeft opgesteld. Dit plan sluit naadloos aan op het in aanbouw
zijnde Stadsplein en Kolkplein dat samen met De Kopspijker het totale
centrumplan beslaat. Volgens Paul Tankink en Gert-Jan ’t Hart zorgt de
herontwikkeling voor een nieuwe en aantrekkelijke winkelroute, die
de consument extra reden geeft de binnenstad van Spijkenisse te bezoeken. Ook geeft de upgrading en uitbreiding van De Kopspijker
met voorzieningen zoals 20 starterswoningen – verhuurd via woningcorporatie De Leeuw van Putten – en een fietsenstalling een sterke
impuls aan het nieuwe hart van Spijkenisse.

Spin in het web

Terwijl het herontwikkelingsplan van De Kopspijker net is gestart, wordt
het nieuwe Stadsplein in het derde kwartaal van 2011 geopend.
Deze nieuwe entree van de binnenstad van Spijkenisse omvat circa
12.500 m2 met winkels, 41 koopwoningen, horeca, 42 huurwoningen voor woningcorporatie Maasdelta, een ondergrondse parkeergarage, 71 huurwoningen voor Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
en een nieuw plein met talrijke terrasjes. Dit Stadsplein verbindt als

een spin in het web alle delen van de binnenstad. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk winkel-, woon- en uitgaansgebied. Het lager gelegen deel van het plein aan het
water biedt ruimte voor diverse zomerse activiteiten. Kortom: Stadsplein Spijkenisse
wordt de bruisende entree van de binnenstad.
Architect:		
Opdrachtgever:
		

Bureau van der Goes
Corio Retail Nederland, De Leeuw van Putten,
gemeente Spijkenisse

Berlicum: bouwen met zorg
Vóór de kerstvakantie barsten de bouwwerkzaamheden los aan de Kerkwijk in Berlicum. Hier worden in opdracht van VORM
Ontwikkeling een nieuw educatief cluster voor de Norbertusschool en achttien zorgappartementen gerealiseerd. Een bijzondere
combinatie die tegemoetkomt aan een langgekoesterde wens van een groep ouders.
De educatieve cluster bestaat uit een transparante, lichte nieuwbouw en de renovatie
van een monumentale vleugel van de oude school. Deze cluster huurt de gemeente
van Woonveste. De appartementen voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking worden door Woonveste verhuurd aan zorginstelling Cello.
Nadat de bouw van de zorgappartementen en de educatieve cluster is afgerond,
wordt gestart met fase 2: de realisatie van circa 1.000 m2 aan commerciële ruimte,
100 parkeerplaatsen, 65 appartementen in verschillende prijsklassen en 10 grondgebonden woningen. Ook leggen we het volledige openbare gebied opnieuw aan.
Architect:
FAME Architectuur & Stedenbouw
Opdrachtgever: Woonveste en VORM Ontwikkeling BV
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Champagne knalt voor
zorgcentrum Yulius
in Sliedrecht
Op maandagmiddag 29 november jl. knalde de champagne op het bouwterrein aan de Wilhelminastraat in Sliedrecht. Die dag boorde wethouder Lavooi
de officiële eerste paal van het nieuwe zorgcentrum Yulius in de grond. Daarna ontkurkte Jean-Luc Klompenhouwer als bestuurslid van Yulius met Wilma
Kranendonk van medisch centrum Balans een grote fles met bubbels. Een bruisend begin van een unieke en krachtige samenwerking.
De start van de bouw werd voorafgegaan door een intensieve overlegperiode van ruim een halfjaar. In dit tijdspad bereikte Tablis Wonen overeenstemming met Yulius en Balans voor de realisatie van een nieuw zorgcentrum. Een centrum waar niet alleen huisvesting wordt geboden aan
ouderen met psychische klachten, maar waar ook fysiotherapeuten en huisartsen – op een speciale verdieping – hun beroep uitoefenen. Daarnaast
komen er een kantoorruimte, een parkeervoorziening en een buitenruimte.

Dankzij de goede en effectieve samenwerking met de gemeente Sliedrecht
verliep de vergunningsprocedure vlot. Zo konden wij op 15 november al
beginnen met de start van de bouw. Volgens planning wordt het nieuwe
zorgcentrum in januari 2012 opgeleverd.
Architect:
Opdrachtgever:
Huurders:

More For You
Tablis Wonen
Yulius en Balans

Nieuwe voorzieningen op
Kolkplein
Het begin is gemaakt! Op 15 november jl. startten de heiwerkzaamheden
van het project Kolkplein in Spijkenisse. Dit project maakt deel uit van het
grootse centrumplan Stadsplein, waar ook het herontwikkelingstraject De
Kopspijker onder valt.

In opdracht van Multi Vastgoed – expert in het
ontwikkelen van binnenstadsprojecten – bouwen wij hier een vier verdiepingen tellend gebouw. Op de begane grond komen een supermarkt van circa 2.000 m2 en een openbare
fietsenstalling. De bovendekse parkeergarage
bestaat uit vier lagen – inclusief het dak – en
telt 387 plekken. Corio wordt eigenaar van
de supermarktlocatie. De parkeergarage en de
fietsenstalling zijn van de gemeente Spijkenisse.
Het ontwerp van Kolkplein komt van UNStudio
uit Amsterdam, dat ook het nabijgelegen nieuw
te bouwen theater ontwierp. Ook liggen er nog
plannen voor de realisatie van een entertainmentcenter met casino, discotheek en hotel. De
oplevering van Kolkplein staat gepland voor
half september 2011.

Architect:
Opdrachtgever:

Unstudio Amsterdam
Multi Vastgoed
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Wakker worden in Dromenrijk
In Dromenrijk in Almere-Poort is fase 3
van start gegaan. Deze aanvang van
de bouw van 80 woningen werd feestelijk gevierd op 8 december jl. Naar
verwachting kunnen de eerste kopers
nog in het najaar van 2011 hun kerstboom optuigen in hun nieuwe woning.
In het bouwproject Dromenrijk in het
Homeruskwartier maken woningzoekenden hun woonwensen waar: een
betaalbare koopwoning die ze als
‘medeopdrachtgever’ samen met ons
kunnen ontwikkelen. Ongeacht of hun
keus nu valt op een chic herenhuis,
betov e r e n d wo n e n i n h e t h om e r u s k wa r t i er, almere-poort
een comfortabel
appartement of een
mooie beneden- of bovenwoning voor
Van dit bijzondere en succesvolle bouwproject werden in het najaar van 2011 de 64 woningen van
starters.

Herenhuizen met kap
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Groen licht voor betoverend
in Katwijk

In de duinen van Katwijk aan Zee komen 80 ruime appartementen, verdeeld
over vier stijlvolle gebouwen. Een unieke plek die vraagt om een gedoseerde
hand van bouwen. Bijzonder is dan ook de kleinschaligheid. Geen hoogbouw, maar vriendelijk ogende complexen met vijf verdiepingen die opgaan
in het omringende natuurlandschap. Alle comfortabele en lichte appartementen kijken uit op de Noordzee en over de duinen. Naast een schitterend uitzicht krijgen de bewoners de beschikking over één of twee parkeerplaatsen
in de eigen stallinggarage. Per twee woongebouwen komt er een stalling-

Midden in de duinen, op het terrein van het
voormalige Zeehospitium, realiseert VORM
Ontwikkeling een uniek bouwproject: Dunesse. Op deze inspirerende locatie in Katwijk
aan Zee is wonen aan het strand en de zee
straks geen droom meer maar werkelijkheid.
Eind januari start de bouw van de eerste twee
woongebouwen – Groote Kaap en Vuurduin –
met in totaal 40 luxe appartementen. Niet alleen is de bouwvergunning binnen, ook is 70
procent van het aantal appartementen al verkocht. Een zeer goed begin voor deze unieke
locatie.

garage. Deze garage is volledig aan het oog onttrokken, omdat de duinen
er als het ware overheen getrokken worden.
www.dunesse.nl
Architect:		
Opdrachtgever:
Initiatiefnemer:

Groosman Partners Architecten
VORM Ontwikkeling BV
Stichting Het Raamwerk

Hooghe Hes in de wolken
Op 19 oktober jl. bereikte het centrumplan Hooghe Hes in Rotterdam Ommoord het hoogste punt. Een groots project dat niet alleen
104 ruime appartementen telt, maar ook 2.900 m2 aan winkelruimte en een parkeergarage. Uiteindelijk zal Hooghe Hes het bestaande winkelcentrum in het sfeervolle Ommoord compleet maken.
De appartementen komen in een gebouw dat twintig verdiepingen telt. Alle woningen
zijn ruim van opzet en geschikt voor stellen, senioren, alleenstaanden of jonge gezinnen.
Er is keuze uit maar liefst acht verschillende typen. Van een comfortabel appartement tot
een zeer luxueuze penthouse. In totaal is nu al 60 procent verkocht. Ook is er nog maar
een beperkt aantal vierkante meters aan winkelruimte te huur. Hooghe Hes realiseren wij
in opdracht van Leyten© uit Rotterdam. De verwachting is dat de toekomstige bewoners
hun nieuwe appartement in het tweede kwartaal van 2011 kunnen betrekken.
www.hooghehes.nl
Architect:		
Opdrachtgever:

AGS Architecten & Planners
Leyten©

in de steigers
Wonen in literaire sfeer op
de nieuwe Boekenberg
Spijkenisse krijgt een nieuwe bibliotheek. En niet zomaar een
bibliotheek, het is een heuse Boekenberg van circa 15.000 m2.
Ook komt er een ondergrondse Bibliotheekgarage. Op het dek
van deze garage – met twee parkeerlagen – komen nog eens
43 studio’s en appartementen. Hiervan startte eind december
2010 de bouw, in opdracht van de gemeente Spijkenisse. Eén
ding is zeker: voor boekenwurmen is de Boekenberg – met
Zwagerman en Siebelink als buurman – de ideale woonlocatie!

Aan de Markt en het Vredehofplein is de bouw van de Boekenberg en de Bibliotheekgarage in volle gang. Er komt niet
alleen een bibliotheek, maar ook een boekenwinkel, een restaurant, een leescafé, een auditorium, een denksportcentrum en
vergaderruimten. Het unieke ontwerp is van Winy Maas, de wereldberoemde architect van MVRDV architecten uit Rotterdam.

Tree voor tree

In de Boekenberg zijn alle voor het publiek gesloten ruimten zoals
de kantoren, magazijnen en vergaderkamers gestapeld. Zo ontstaat
er een trappiramide. Tegen deze ‘berg’ worden alle boekenkasten
langs spiraalvormige looppaden gemonteerd. Het hele gebouw
wordt afgedekt met een glazen stolp. Van buitenaf gezien is de nieuwe bibliotheek dan ook echt een ‘openbare bibliotheek’. Deze hoogstaande architectuur gaat gepaard met een hoog technisch kwaliteitsniveau, gerealiseerd door VORM. Eind 2011 kan heel boekminnend
Spijkenisse genieten van dit opzienbarende culturele bouwwerk.

Boven op de berg

Vanzelfsprekend is de architectuur van de bibliotheekwoningen – ook
van de hand van Winy Maas – geheel in de literaire stijl van de
Boekenberg en de omgeving. Zo bestaan de appartementen en studio’s uit metselwerk en wordt er gewerkt met leien als dakbedekking.
Uiteindelijk worden alle woningen door woningcorporatie De Leeuw
van Putten aangeboden. Naar verwachting in het eerste kwartaal
van 2012.
Architect:
Opdrachtgever:
		

MVRDV Architecten
Gemeente Spijkenisse
De Leeuw van Putten (woningen)
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in gebruik opgeleverde projecten
Jongeren
voelen zich
thuis in

Zuiderstergebouw

in gebruik
In de Afrikaanderwijk aan de Hillelaan in Rotterdam
staat het markante Zuiderstergebouw. Dit modern
ogende pand met schuingeplaatste ramen – onderdeel
van het project Hillekop – biedt een adembenemend uitzicht over de constant veranderende omgeving. In de 45
nieuwbouwappartementen wonen niet alleen studenten,
maar ook jongeren die met hulp van Stichting Flexus op
eigen benen leren staan. De bouw van dit duurzaam
ontworpen gebouw namen wij voor onze rekening, in
opdracht via ontwikkelaar Estrade Projecten namens
Vestia Rotterdam Feijenoord.

Dertig van de 45 appartementen zijn duowoningen, waar twee
jongeren – onder begeleiding van de jeugdhulpverleningsinstantie – in één ruimte wonen. Naast de appartementen huisvest het gebouw ook een commerciële ruimte in de plint. Van
deze 800 m2 is 250 m2 in gebruik door hoogwaardige horeca.

Kwetsbaar

Volgens Estrade passen jongeren heel goed bij het dynamische
karakter van de Afrikaanderwijk. “Als het om wonen gaat, bevinden deze jongeren zich in een kwetsbare positie”, verduidelijkt Patrick Verhoeven van Estrade. “Ze hebben het moeilijk op
de woningmarkt, omdat er nauwelijks betaalbare en kwalitatieve woningen voor ze zijn. En daar willen wij als zelfstandig
bedrijf binnen woningcorporatie Vestia iets aan doen. Zo is
een flink deel van onze woningvoorraad gereserveerd voor
jongeren. Het Zuiderstergebouw is daar een voorbeeld van.”

Samenwerking

Uit financieel oogpunt zat de bouw van het pand in een continue spagaat. Verhoeven: “Het is een redelijk duur appartementencomplex, afgezet tegen de gegenereerde huuropbrengsten.
Samen met de architect en VORM is hierover doorlopend overleg gevoerd. Want hoe kregen we een balans tussen een mooi
ontwerp, de geboden kwaliteit en de structurele opbrengsten.
Dit evenwicht zorgde voor een spanningsveld, maar desondanks verliep de samenwerking goed en in alle harmonie. De
jongeren die er hun intrek in hebben genomen, zijn erg enthousiast over hun nieuwe huis.”
Architect:
Opdrachtgever:

Groosman Partners architecten
Estrade Projecten
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in gebruik

Sporten in De Buitenhof
in Delft
Op zaterdag 6 maart was de nieuwe sporthal De Buitenhof in
Delft een feit. Inclusief 88 studentenwoningen daarbovenop
en voorzieningen zoals een openbare parkeergarage en
fietsenstalling. Dit gecombineerde sport- en wooncomplex
besluit de eerste fase van het project De Buitenhof, dat in
totaal drie fases kent.
De sporthal realiseerden wij in samenwerking met Vaessen
Algemeen Bouwbedrijf. Dé specialist als het gaat om het
bouwen van sportcomplexen. Zo is de nieuwe sportvloer
ook geschikt voor bijvoorbeeld evenementen. Ook kan de
grote zaal in drieën worden gedeeld waardoor er specifieke
zaalruimten ontstaan, zoals een turnzaal en een spelzaal.

Architect:
Mei Architecten en Stedenbouwers BV
Opdrachtgever:
Gemeente Delft
Syntrus Achmea Vastgoed
Medebouwer:
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf
Ontwikkelaar:
VORM Ontwikkeling BV

in gebruik
Nieuwe jas voor winkelpassage

Statenplein
SCM Development Services herontwikkelde – in
opdracht van Syntrus Achmea Vastgoed – de passage in het winkelcentrum Statenplein in Dordrecht.
En om de uitbreidingsplannen te realiseren, namen zij VORM Servicebouw in de arm. De nieuwe
passage werd eind oktober 2010 gepresenteerd
aan het winkelende publiek.
De extra gecreëerde winkelruimte is grotendeels door modeketen Hennes & Mauritz in gebruik genomen. Hun zaakuitbreiding ging gepaard met een grondige
restyling. H&M was erg te spreken over de oplevering en bedankte SCM voor de
zeer voortvarende aanpak. In totaal sloot SCM voor ruim 260 m2 aan nieuwe huurovereenkomsten af. Naast H&M namen ook ABN Amro, Leonidas en Kapperazzi
hun intrek in de grondig verbouwde winkelpassage.
Architect:
Opdrachtgever:

Charles VandenHove Architects Associes Luik
Syntrus Achmea Vastgoed

Starters onderdak in
Berkel en Rodenrijs
In het dorp Berkel en Rodenrijs leverden wij 54 koopappartementen
gefaseerd op. Dit project Parkdomein biedt Meerpolder, een prachtig nieuw woongebied vlak bij Berkel en Rodenrijs, kwalitatieve appartementen voor starters op de woningmarkt.
De appartementen zijn verdeeld over drie gebouwen, die elk achttien startersappartementen
tellen. Het eerste complex kwam op 11 december vorig jaar op de markt. Het tweede op 29
januari en het derde op 16 februari van dit jaar. De behoefte aan dit type appartementen was
groot, want binnen enkele maanden waren ze allemaal verkocht. De appartementen – gerealiseerd in opdracht van Staalblauw Berkel Grond C.V. – hebben de signatuur van de Deense
architect Vandkunsten.
Architect:
Opdrachtgever:

Vandkunsten, Inbo (uitgewerkt)
Staalblauw Berkel Grond C.V. (Blauwhoed en Mn Services)
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in gebruik
Voltooid: Spijkenisse Leliepark
Begin december werd de finale hand gelegd aan de laatste
woningen van Spijkenisse Leliepark. Dit nieuwbouwproject omvat een Escherachtige woontoren met 33 koopappartementen, 14 chique koop-eengezinswoningen en 96
huurappartementen. Leliepark ligt aan het gouden randje
van Spijkenisse Noord. Het biedt uitzicht op het oudste en
mooiste park van Spijkenisse, het Hartelpark.
Het eerste blok – van in totaal drie – van de huurappartementen werd eind 2009 opgeleverd.
De rest volgde gefaseerd en nu is het project helemaal klaar. Hoewel de verkoop even op zich
liet wachten, zijn na een nog scherpere prijsstelling nagenoeg alle woningen verkocht. Het
Leliepark is onderdeel van Noord in Beweging. Een grootschalig herstructureringsproject in Spijkenisse Noord, uitgevoerd door de Maasdelta Groep en de gemeente Spijkenisse. De totale
oplevering wordt in het nieuwe jaar nog officieel gevierd.
www.lelieparkspijkenisse.nl
Architect:
Inbo BV
Opdrachtgever:
Maasdelta Groep

in gebruik
Achterom, de voordeur
van Dordrecht is geopend
Na jaren van plannen, ontwikkelen en bouwen was het dan eindelijk zover. Op 10 maart werd Achterom-Bagijnhof, de voordeur van
het historische centrum in Dordrecht, geopend. De handeling werd
verricht door voormalig wethouders Hans Spigt en Ferdinand van
den Oever. Met Achterom is Dordrecht een bereikbaar, sfeervol en
kwalitatief hoogwaardig winkel- en woongebied rijker.
In opdracht van Multi Vastgoed bouwden wij de parkeergarage voor 425
parkeerplaatsen, circa 2.000 m2 aan winkelruimte en de maisonnettes. Ook
werd het pand van de aanwezige HEMA grondig aangepakt, waaronder
het aanbrengen van een nieuwe gevel. Next Real Estate is eigenaar van de
winkels en de maisonettes. Zij verzorgen ook de verhuur. De parkeergarage
is eigendom van de gemeente Dordrecht. Door de hoogwaardige afwerking
en lichte kleurstelling is het in deze garage altijd plezierig parkeren. Albert
Heijn, Gall & Gall, Bakker Bart, een betaalautomaat van ING Bank en Mr.
Kumpir (een winkelketen gespecialiseerd in gepofte aardappels) hebben hun
intrek genomen in de winkelruimten. Het grootste gedeelte van de woningen
is nu verhuurd. Er zijn er nog slechts enkele beschikbaar.
Partij:		
Architect:
Beleggers:
Opdrachtgever:

Ontwikkelaar Multi Vastgoed Gouda
Claus & Kaan Rotterdam
Gemeente Dordrecht (parkeergarage), Next Real Estate
Multi Vastgoed
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in gebruik
Papendrecht: eerste woningen
Oostpolder fase 4B opgeleverd
Nog geen vijftien jaar geleden bestond de Oostpolder in Papendrecht uit weilanden. Nu staat deze polder
bekend als een prettige woonomgeving. En terecht, want de nieuwbouwwijk is omgeven door groen en water. In
maart 2010 gaf burgemeester De Bruin het startsein voor de bouw, begin oktober werd het hoogste punt bereikt
en eind november werden de eerste woningen opgeleverd.
Oostpolder fase 4B bestaat uit een appartementencomplex met 50 (zorg)appartementen,
29 grondgebonden sociale huurwoningen en 33 koopwoningen. Inmiddels zijn alle
koopwoningen verkocht. Nu schitteren er naast de huurwoningen – richting de dijk aan de
rand van Papendrecht – negen eengezinswoningen, veertien geschakelde twee-onder-eenkapwoningen en tien vrijstaande woningen. Alle in de stijl van de jaren dertig. Zo is er een
natuurlijke overgang van het nieuwbouwplan naar het bestaande beeld van Papendrecht.
De appartementen en huurwoningen realiseerden wij in opdracht van Woningstichting
Forta-WwW. De corporatie verhuurt alle appartementen aan Yulius, een organisatie voor
geestelijke gezondheidszorg.
Architect:		
Opdrachtgever:
Ontwikkelaar:

Schippers Architecten
Forta-WwW
VORM Ontwikkeling BV

Toekomstmuziek stopt in Vlaardingen
In opdracht van Waterweg Wonen verrichtten
wij – onder de naam De Toekomst fase 2 –
groot onderhoud aan drie woonblokken
in de Sperwerlaan in Vlaardingen. Een niet
alledaags project, want bestaande casco’s
moesten worden gerenoveerd, opgetopt en
uitgebreid met aanbouw. In totaal ging het
om 146 woningen.
Zo bleef het casco staan van twee lange woonblokken met
elk 54 woningen. De voor- en achtergevel werden voorzien
van nieuwe elementen, kunststof kozijnen en trespa bekleding.
Op de vier koppen realiseerden wij nieuwe trappenhuizen en
liftschachten. Het korte blok met 38 woningen onderging een
ware metamorfose. De achterzijde werd uitgebouwd, op één
kop kwam een nieuw trappenhuis en een extra woonlaag met
acht appartementen werd toegevoegd. Alle volledig vernieuwde
beneden- en bovenwoningen worden via Waterweg Wonen
aangeboden.
Architect:
Opdrachtgever:

3A Architecten
Waterweg Wonen

in gebruik
Sleutel voor bewoners
Driehoek Kinderdijk
Op 1 juni was het feest in Alblasserdam. Toen vond de officiële opening
plaats van het nieuwbouwproject Driehoek Kinderdijk. Naast een multifunctioneel centrum (mfc) annex brede school bouwden wij – in het hart van
de wijk Kinderdijk in Alblasserdam – 21 wooneenheden voor cliënten van
zorginstelling Yulius (v/h De Grote Rivieren), 27 seniorenappartementen en
28 koop-eengezinswoningen.
Voor de bewoners van de nieuwe appartementen was het openingsfeest extra
bijzonder: zij ontvingen de sleutel van hun nieuwe woning. En nu ook de renovatiewerkzaamheden aan het aangrenzende verzorgingshuis De Wielen nagenoeg af
zijn, is Alblasserdam met de Driehoek Kinderdijk een bruisende wijk rijker.
Begin 2009 kwam de opdracht voor dit project van Westwaard Wonen (nu Woningstichting Forta-WwW). De koopwoningen bracht VORM Ontwikkeling in de
verkoop en voor oplevering waren ze volledig verkocht. VORM Bouw realiseerde
het gehele project.
Architect:
Opdrachtgever:
		

Bureau Bos Architecten
Forta-WwW,
VORM Ontwikkeling BV (28 koop eengezinswoningen)

Fase IV en V van prestigeproject Merwehoofd
afgerond

Voor Bouwfonds Ontwikkeling en VORM Ontwikkeling was 2010 een bijzonder jaar. Want
in dit jaar kwam zowel aan fase IV als aan fase V van het succesvolle Merwehoofd in
Papendrecht een einde. In april leverden wij de laatste appartementen op van fase IV. In juli en september volgden
gefaseerd de 18 grondgebonden woningen en 30 appartementen in fase V. Een mooi resultaat om trots op te zijn.
Merwehoofd is een historische plek en kent een ideale centrale ligging. Op de plek waar ooit Fokker vliegtuigen bouwde, is nu een schitterende nieuwe woonwijk verrezen. Fase IV telt vijf woongebouwen waar in totaal 78 royale appartementen en één hoogwaardige horecaruimte zijn gehuisvest. Van de appartementen – langs de
rivier of grenzend aan het nieuwe park – zijn er nog een aantal te koop. De koopwoningen van fase V zijn vooral bestemd voor starters. Deze nieuwe doelgroep voor
Merwehoofd kon een keuze maken uit eengezinswoningen of een comfortabel appartement.
Syntrus Achmea Vastgoed nam een ensemble met 12 appartementen af, bestemd voor verhuur.
Woningstichting Forta-WwW nam 16 grondgebonden woningen af die door de woningstichting verkocht zijn. Deze verkoop gebeurde gelijktijdig met de verkoop van de overige woningen.
Na de oplevering van fase IV en V zitten Bouwfonds Ontwikkeling en VORM Ontwikkeling
niet stil op het Merwehoofd. Wij hebben onze tanden alweer gezet in fase VII: de bouw van
eengezinswoningen en appartementen op het dek van de al gerealiseerde stallinggarage.
Wordt vervolgd dus.
Architecten:	MH1 Architecten, Rudy Uytenhaak, Jo Crepain, Heren5, Marx Steketee, Köther Salman Koedijk
Opdrachtgever:
Bouwfonds Ontwikkeling, VORM Ontwikkeling BV
			
Syntrus Achmea Vastgoed (huurappartementen)
			
Forta-WwW (starterswoningen)
Stedenbouw:
Reingeurtsen Stadsontwerp
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in gebruik
Hendrik Ido Ambacht

Volgerlanden

fase 1 afgerond

De wijk Volgerlanden in Hendrik-IdoAmbacht is met de oplevering van fase
1 – in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling – 72 woningen rijker. Al in maart
en april van dit jaar overhandigden we
de sleutels van de 25 herenhuizen aan
de individuele kopers. Nu ook Syntrus
Achmea Vastgoed op 17 september de
47 appartementen in beheer kreeg, is
aan fase 1 een einde gekomen.
Toch blijven we actief in Volgerlanden. Op dit moment werken wij aan nog eens 47 appartementen,
die in spiegelbeeld van het bestaande appartementencomplex worden gebouwd. Eind 2011
verwachten we ook deze woningen op te leveren.
Architect:
Opdrachtgever:
		

Kokon Architectuur Stedenbouw
Syntrus Achmea Vastgoed
Bouwfonds Ontwikkeling

0 - puntenwoning
Gert-Jan Bezemer, adjunct-directeur VORM Bouw:

“Gemiddeld is voor ons niet goed genoeg.”
Bij VORM staat kwaliteit bovenaan. Ongeacht wat we doen. Niet voor niets
leveren wij veel woningen op met nul opleverpunten. Maar daar werken we dan
ook hard voor. Adjunct-directeur Gert-Jan Bezemer legt uit.
Een scheef tegeltje, een slecht sluitend slot,
een licht beschadigde traptrede of een
scheefhangend douchescherm. Allerlei punten
die na oplevering van een nieuwbouwwoning
gesignaleerd kunnen worden. Maar niet
bij VORM. “Het is en blijft mensenwerk,”
verduidelijkt Bezemer. “Daarom is het van
belang dat we de aandacht op de juiste plek
leggen. Alleen dan leveren wij een woning op
conform de wensen van de kopers en wat is
overeengekomen.

Samen door het proces

Volgens Bezemer is een perfect opgeleverde
woning geen utopie. “Als bouwonderneming
moet je er wel wat voor doen. Dit betekent
dat ons hele bouwproces erop is gericht
om een nieuwbouwwoning zo optimaal
mogelijk op te leveren. Dit protocol begint al
in de verkoopbrochure. Die bevat duidelijke
informatie, zodat er reële verwachtingen
worden geschapen. We werken uitsluitend
samen met partijen die kwaliteit hoog in het
vaandel hebben staan. Voordat de bouw
van start gaat, bespreken we uitgebreid
de voor dat werk specifieke aanvullende
aandachtspunten. Ook duidelijke instructies
en tussentijdse controles zijn onmisbaar. Zelfs
de laagdikte van de verf wordt tussendoor
gekeurd. Bovendien organiseren we tijdens
het bouwproces kijkdagen voor kopers. Zo
kunnen zij de vorderingen zien en eventuele
opmerkingen doorgeven. Die worden ter
plekke genoteerd en daadwerkelijk verwerkt.
Een nieuw huis kopen mensen hooguit een
paar keer in hun leven. Als bouwer heb je de
verantwoordelijkheid de kopers mee te nemen
in dit belangrijke proces. Niet zaken afraffelen.
Zeker bij een woning geldt dat de afwerking
een zeer belangrijk facet is in het uiteindelijke
woongenot.”

Onafhankelijke controle

Een objectieve maatstaf om de kwaliteit van
onze dienstverlening te meten biedt Stichting
Klantgericht Bouwen. Als certificaathouder
voeren wij het keurmerk voor klantgerichte
bouwers. “Alle punten die kopers, al dan niet
vertegenwoordigd door een deskundige, na
oplevering constateren, worden doorgegeven
aan de stichting,” legt Bezemer uit. “Na vijf
dagen volgt er nog een meting. En na een
maand komt de laatste. Onze scores zien we
blijvend terug in de hoogste ranking. En op die
positie willen we ook blijven, want gemiddeld
is voor ons niet goed genoeg.”
VORM beseft zich dat niet de oplevering
alleen goed moet zijn. De daarop volgende
garantieperiode moet er een zijn waarin er
zo min mogelijk gebreken ontstaan. En als
die er zijn, deze vlot en correct te verhelpen.
Voor de betrokken partijen in het voortraject
houdt VORM daar reeds rekening mee in
de contractvorming; hoe om te gaan met het
voorkomen van gebreken en hoe te handelen
met daarbij de maximale te volgen doorlooptijd.
Dit wordt met ingang van het laatste kwartaal
2010 strikter gemonitoord. VORM beschikt
inmiddels over een gedetailleerde ranking
van partijen. Deze worden daar niet alleen
door onze afdeling Nazorg wekelijks op
aangesproken maar ook alvorens er voor
andere projecten adviseurs, onderaannemers
en leveranciers geselecteerd worden en
uiteraard voordat de inkoop gesloten wordt.
Het doel moet duidelijk zijn: oog houden voor
zaken die goed gaan en per direct leren wat
beter moet.”

1. Hillekop Rotterdam		
Aantal appartementen:
45
Gemiddeld aantal opleverpunten per appartement
0,02
2. Bagijnhof Dordrecht		
Aantal appartementen:
10
Gemiddeld aantal opleverpunten per appartement
0,1
3. Parkdomein Berkel en Rodenrijs
Aantal appartementen:
Gemiddeld aantal opleverpunten per appartement

54
0,38

4. Elisabethhof Oostvoorne
Aantal appartementen:
Gemiddeld aantal opleverpunten per appartement

47
0,54

5. Volgerlanden Hendrik Ido Ambacht
Aantal appartementen /woningen:
72
Gemiddeld aantal opleverpunten per woning/appartement 0,58
6. Dromenrijk Almere
Aantal appartementen /woningen:
80
Gemiddeld aantal opleverpunten per woning /appartement 0,88
7. Driehoek Kinderdijk Alblasserdam
Aantal appartementen /woningen:
28
Gemiddeld aantal opleverpunten per woning /appartement 0,93
8. Het Land Spijkenisse
Aantal woningen:
Gemiddeld aantal opleverpunten per woning

41
1

9. Merwehoofd Papendrecht
Aantal appartementen:
Gemiddeld aantal opleverpunten per appartement

125
1,46

10. Leliepark Spijkenisse
Aantal appartementen /woningen:
118
Gemiddeld aantal opleverpunten per woning /appartement 1,47

NB: Stichting Klantgericht bouwen heeft cijfers van de gehele
bouwmarkt welke gemiddeld 15,27 stuks opleverklachten per
woning of appartement meet.			

Alle betrokken personen danken wij hartelijk voor hun inzet en feliciteren wij met dit goede resultaat.				
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algemeen
VORM Ontwikkeling sponsort de bouw
van het “Klokhuis”
in Almere
Hussel een taart, een kinderprijsvraag, architectuur, duurzaamheid
en Almere Poort door elkaar en je krijgt geheid het KlokHUIS. De
Vrolijke Taart, zo heet het door kinderen ontworpen KlokHUIS dat
in Almere Poort wordt gebouwd. Na een behoorlijk proces van
knutselen, ontwerpen en selecteren is de bouw van dit bijzondere
huis op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, echt van
start gegaan. Het opvallende gebouw zal verrijzen in het Cascadepark West, het toekomstige duurzame stadspark in Almere Poort.
www.klokhuis.nl

ProVada
VORM zal ook in 2011 weer aanwezig zijn
op de ProVada op 7,8, en 9 juni in de Rai in
020. Hiertoe werd onlangs het contract getekend met de Provada organisatie.

Beukenhof

Breda

In Breda (Ginneken) vordert de bouw van Beukenhof gestaag. Inmiddels
zijn flink wat appartementen verkocht in dit bijzondere ontwerp van Charles
VandenHove uit Luik. Kopers van de appartementen kunnen straks genieten
van het comfort&care pakket dat wordt aangeboden door De Veste Groep.
www.vesteresidenties.nl
Opdrachtgever:
Architect:
Realisatie:

Veste Residenties B.V.
Charles VandenHove Architects Associes Luik
PBO Bouw B.V. Rosmalen

algemeen
Bezoek VORM online
Surf naar de vernieuwde website www.vorm.nl

Medio december 2010 ging de spiksplinternieuwe website www.vorm.nl
in de lucht. Een bron van informatie.
Voor zakelijke relaties, maar ook voor
woningzoekenden.

www.vorm.nl

Duidelijk, overzichtelijk, informatief en gebruiksvriendelijk. Dat is de nieuw ontwikkelde website
van VORM. “In een strakke, eigentijdse vormgeving is er een heldere tweedeling gemaakt”, licht
communicatiemedewerkster Carolien van Dalen toe. “Er is een apart gedeelte voor de zakelijke markt
en een apart gedeelte voor consumenten. Op deze manier hoef je als bezoeker niet lang te zoeken
naar antwoord op je vraag. Al onze bouwprojecten staan in woord en beeld online. En alle actuele
nieuwtjes staan op de homepage én op elke andere webpagina, zodat niemand iets hoeft te missen van
al onze bouwontwikkelingen. Ook is er alle aandacht voor de social media-kanalen waarop wij actief
zijn, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Kortom, onze nieuwe website is een bezoek meer dan waard.”
Overigens is het afgelopen jaar ook een koppeling gebouwd tussen de NIKI database (Dit zijn vrijwel
alle nieuwbouw woningen in Nederland bij elkaar, waar ook onze nieuwbouwprojecten in staan)
en onze mobiele website (http://m.vorm.nl/) Met deze koppeling, waarmee een mobiele gebruiker
zeer snel toegang heeft tot de gegevens van onze nieuwbouwprojecten, hadden wij een primeur in
Nederland.
In 2011 zullen wij nog meer aandacht gaan besteden aan de informatievoorziening naar onze
kopers door het vroeg inzetten van “social media” en het verzamelen van gegevens op internet.
Momenteel wordt tamelijk veel informatie verspreid en vergaard met Twitter (@vandervorm). In 2011 zal
gewerkt worden aan nieuwe en duurzame structuur voor deze vorm van communicatie.

Mobiele website met
Niki-koppeling
Als modern bedrijf gaat VORM met de
tijd mee. Zo is er een speciale nieuwe
mobiele website in de lucht. Een verkleinde versie van onze bestaande
website, die gemakkelijk mobiel en
via pda is te raadplegen. Bovendien is
deze website gekoppeld aan de database van Niki wat ons een brancheprimeur opleverde.

Het opvragen van informatie gebeurt steeds meer onderweg. Dit betekent dat we ons digitale
informatieaanbod hierop af moeten stemmen. Daarom lanceerde VORM de mobiele website.
Na het intoetsen van www.vorm.nl op een mobiele telefoon komt de gebruiker direct uit bij onze
mobiele website. De vormgeving is afgestemd op het specifieke beeldschermformaat. De webpagina’s omvatten een verkort keuzemenu met essentiële informatie over onze organisatie, het
laatste nieuws en de contactgegevens. Ook is het mogelijk een online bouwcam te volgen. En
dankzij een dynamische koppeling met Niki – een initiatief van stichting Landelijk Nieuwbouw
Portaal – kan ook het aanbod van nieuwbouwwoningen worden opgevraagd. Het inzetten van
deze nieuwe mediatechnologie is nog nooit eerder in de branche vertoond.
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