Voorwoord

Het is zomer 2003. De Limburgse woningbouw zucht en kreunt. Niet van de hitte,
maar de nagenoeg absolute windstilte. De prognose van het aantal woningen
is schrikbarend. Een halvering van ongeveer 4000 naar 2000 is de sombere
verwachting. Het is economische crisis. De marktpartijen lijken apathisch en niet
meer vooruit te branden.
Gedeputeerde Ger Driessen (CDA, Volkshuivesting) komt in augustus van 2003
met een opmerkelijk en vermetel plan. Hij kondigt aan zonder gedoe van tijd
rovende regels en gegoochel met contingenten duizend goedkope woningen te
willen bouwen voor starters op de koopmarkt; mensen met een smalle beurs.
Het plan slaat in als een bom. Het provinciehuis staat zo ongeveer op z'n kop.
Er komt stevige kritiek. Het duizend-woningen-plan is niet meer dan een luchtbal
lon, een politieke stunt.
Zomer 2006. De start van de duizendste 'Driessen-woning' in Echt-Susteren is
een feit. De bouwterreinen in Limburg staan bol van de activiteiten. Er is weer
schwung in de markt. Dankzij de opverende economie, maar vooral ook dankzij de
injectie van duizend koopwoningen die de haperende bouw weer op gang hielpen.
Dit is een boek over die ommekeer, waarin alle hoofdrolspelers van het duizend
woningen-plan nog een keer terugblikken en soms opmerkelijke visies over de
toekomst geven. Plus uiteraard veel feiten.
De duizend starterswoningen zijn niet het enige bewijs voor het feit, dat de provin
cie duidelijk invloed heeft op de woningmarkt. Ook met de regeling Ruimte voor
Ruimte en de duizend startersleningen zorgt het provinciebestuur voor impulsen
in de sector. Ook die initiatieven komen aan bod.
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Peet Adams,
Redacteur.
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kunnen uitvliegen
naar een eigen huis
Als het moet gaat hij dwars door

Hij ergerde zich dood. Ja, er waren zelfs

planvoorbereidingen afgeweken: "Het was

frustraties. Die stagnerende woningbouw in

een spontaan idee, dat nog uitgewerkt moest

muren. Hij gruwt van gezapigheid

Limburg was hem een doorn in het oog.

worden. Het aantal van duizend woningen

Gedeputeerde

piekerde

was symbolisch. Veder had ik eigenlijk niets.

en teveel regeltjes. En hij is vooral

zich suf. Hoe kon hij als portefeuillehou

Ik wist niet hoe ik aan de grond moest komen

Ger

Driessen

der Volkshuisvesting een impuls geven?

en ik had niet echt een idee wat die huizen

onconventioneel. Een van zijn lijf-.

De zaak weer vlot trekken? Overal in de

zouden moesten kosten. Mijn ambtenaren

dorpen hoorde hij dat jongeren en mensen

wisten van niets en mijn collega-gedeputeer

spreuken: "Je moet er niet van uit-

met een kleine beurs niet meer aan de bak

den waren al net zo overdonderd. iedereen

gaan dat iets niet kan. Overal is een
oplossing voor". Gedeputeerde Ger
Oriessen (53) uit Horst aan de Maas.
Architect van het duizend-woningenplan. "Ook als provinciebestuurder
kun je concreet iets betekenen voor
mensen".

kwamen. Een koopwoning was voor die cate

vroeg zich af of het wel zo slim was, wat ik

gorieën onbereikbaar geworden.

had gedaan".

Het liet hem maar niet los. Uiteindelijk koos

Maar het was niet zomaar een luchtballonne

hij voor een verrassingsaanval. De tactiek

tje dat hij had opgelaten. In z'n achterhoofd

van de overrompeling. Hij zocht de publici

wist hij eigenlijk al dat hij een geweldige

teit. Eind augustus 2003 opende Dagblad

strategische zet had gedaan. De bevolking

De Limburger de voorpagina met het hoofd

was meteen enthousiast. "Met die woningen

artikel: 'duizend extra koopwoningen voor

konden we iets aan het probleem doen dat

starters'. Het sloeg in als een bom. In het

jongeren uit hun dorp en zelfs uit Limburg

provinciehuis, in gemeentekantoren en direc

wegtrekken bij gebrek aan betaalbare huis

tiekamers van corporaties, aannemers en

vesting. Voor de bouwsector betekende het

projectontwikkelaars verslikten ze zich in de

goud. Eindelijk weer opdrachten. Eindelijk

koffie bij het lezen van de krant.

weer goedkope woningen. Wie kon daar
eigenlijk op tegen zijn".

Driessen wil het achteraf best toegeven.
Hij heeft hoog spel gespeeld. Is van de

Het plan van Driessen was eigenlijk ronduit

geijkte bestuurlijke paden van jarenlange

revolutionair. "De grootste hindernis voor

1
een nieuwe bouwstroom was, dat we als

Gemeenten en projectontwikkelaars wél.

provincie heel traditioneel dachten. Dat we

Maar bij de gemeenten zat de zaak ook op

meenden de hoeder van het aantal woningen

slot. Te weinig ambtenaren, slechte bedrijfs

in Limburg te kunnen blijven spelen.

voering en weinig animo bij bestuurders.
Gemeenten zonder grondbedrijf hadden de

Eigenlijk waren we jarenlang niet meer dan

bouw uit handen gegeven. En veel projectont

cijferfetisjisten. In dorp zus twaalf huizen en

wikkelaars rekenden met onbehoorlijk hoge

in dorp zo zeven woningen. Meer niet. We

winstmarges. Maar ik krijg extra motivatie als

blokkeerden de marktwerking van vraag en

mijn omgeving zegt dat dingen niet lukken".

aanbod. Daarmee had ik de vraag nog niet
beantwoord hoe ik het zou waarmaken om

Driessen haalt alles uit de kast en kiest voor

binnen zo'n zeven, acht maanden te starten

een volledige nieuwe aanpak. Een omwente

met de bouw van die duizend woningen.

ling. Overboord dus met die richtcijfers over

En vooral niet hoe ik het spits kreeg om die

woningaantallen. Gemeenten die inhaken

huizen binnen twee jaar klaar te hebben. Ik

op het duizend-woningen-plan

had geen bouwplannen en ik had geen grond.

huizen extra......

Gedeputeerde Ger Driessen

De gedeputeerde krijgt daardoor snel veel
gemeenten achter zich. In ruil voor de extra
woningen moeten gemeentebestuurders ook

' , J

een duit in het zakje doen. Grond voor een
redelijke prijs aanbieden.

geving, die alleen maar tijdverlies oplevert
en overboord met het wantrouwen en de
achterdocht

Gemeente doet mee

C]

Overboord ook met de ballast van regel

tussen marktpartijen.

Overzichtskaart gemeenten
1000-woningen-plan

t
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Gemeente doet niet mee
Rijksgrens

Gennep
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Provinciegrens

Bergen

Gemeentegrens

Breng

ze bij elkaar en zorg voor een gezamen
lijk doel. Driessen lanceert het A(aanjaag)
team.

Projectontwikkelaars,

corporaties,

Provincie Noord-Brabant

(oud)bestuurders en de bankwereld opereren
in kleine groepjes gezamenlijk en helpen en

\..----

stimuleren gemeenten om heel snel bouw
plannen te ontwikkelen.
Het enthousiasme slaat snel over. Een pro
vinciale woondag levert tientallen woning
concepten, nieuwe hypotheekvormen en de
eerste concrete bouwplannen op. Uiteindelijk
doen ongeveer de helft van de 47 Limburgse
gemeenten aan het initiatief mee. Vooral
in Midden- en Noord-Limburg en de regio

Weert

Parkstad. De steden laten het afweten met het
argument dat ze voldoende voorraad goedko
pe huizen hebben. De kleinere gemeenten in
Zuid-Limburg hebben geen grond, of zeggen
dat de grond te schaars en te duur is voor de
bouw van starterswoningen.
"Wie nu nog slaapt, moet vooral blijven slapen.
Het ministerie van Volkshuisvesting reageer
de heel positief. En er is belangstelling voor
onze aanpak in Noord-Brabant, Overijssel en
Utrecht. Het doet je als bestuurder ook op het
persoonlijke vlak wel iets als je hoort en ziet,
dat stelletjes eindelijk de stap kunnen nemen
om te trouwen door de mogelijkheid een star
terswoning te kopen.

Echt en Susteren
Duitsland

Het is altijd een wetmatigheid geweest dat

lening van maximaal 30.000 euro, werd met

kinderen ervoor kiezen om op een gegeven

veel scepcis ontvangen, maar heeft inmid

ogenblik uit te vliegen. Dat kon niet meer.

dels de steun van de provinciale politiek.

Dat was niet natuurlijk. En het doet goed als

Grondgedachte achter dat plan is ook weer

kopers je vertellen dat ze zo tevreden zijn

het samenbrengen van partijen. In dit geval

over hun huis. Op de kwaliteit is echt niet

provincie, corporaties en gemeenten die

beknibbeld. Het zijn allemaal prima huizen

elk een derde deel van de kosten voor hun

geworden".

rekening nemen.

De nuchtere cijfers spreken ook boekdelen.

Meerlo-Wanssum is de eerste Limburgse

Eind juni 2006 startte de bouw van de dui

gemeente die met startersleningen gaat

zendste starterswoning. In het kielzog van

werken. Een lachende gedeputeerde: "Het

die starterswoningen zijn nog eens bijna

Rijk heeft dat idee inmiddels overgenomen

duizend woningen gebouwd. Vaak in de

en landelijk ook 40 miljoen ter beschikking

ietwat duurdere klassen om bouwplannen

gesteld voor startersleningen". Dan zijn er

financieel rond te breien, of omdat de vraag

ook nog plannen voor de sloop van duizend

zo groot was.

verouderde woningen en de bouw van bij

"Uiteindelijk kun je spreken over een injec

voorbeeld duizend woningen voor de snelst

tie voor de Limburgse economie van 400

groeiende bevolkingsgroep in Limburg: de

miljoen euro. Als je 2000 woningen bouwt,

senioren. Driessen: "De vergrijzing betekent

betekent dat niet alleen werk voor aanne

niet dat er niet meer gebouwd zal worden.

mers, maar ook voor woninginrichters, tuin

Maar wel anders en meer op kwaliteit

centra en stratenmakers. Maar er is meer. Ik

gericht."

proef duidelijk een mentaliteitsverandering
bij ambtenaren die nu meer positief insteken

Wat heeft hij trouwens toch met dat getal

op bouwwensen van inwoners. Als provincie

duizend? "Eigenlijk niets. Maar je moet

hebben we overduidelijk bewezen, dat we

jezelf altijd doelen stellen. Niet bang zijn om

iets kunnen betekenen.

daarop ook afgerekend te worden. Eerlijk
gezegd was ik ook al heel blij geweest als

Niet alleen voor de bevolking, maar ook

we vijfhonderd starterswoningen hadden

als het gaat om het vlottrekken van een

kunnen bouwen. Over het resultaat dat uit

deel van de economische markt. Maar ook

eindelijk uit de bus is gekomen, mogen we

projectontwikkelaars en corporaties hebben

allemaal best trots zijn". •

hun aandeel geleverd en moeten de prikkels
die het duizend-woningen-plan heeft opge
leverd vooral vasthouden."
Driessen zou Driessen niet zijn als hij niet

•

weer nieuwe initiatieven voor het verder
vlottrekken van de woningbouw in petto
had. Zijn plan om opnieuw duizend starters
aan een huis te helpen door een renteloze

Gedeputeerde Ger Driessen

•

De

lancering

van

het

duizend-

Die marktpartijen nemen vanaf september 2003

trouwens niet altijd gehaald. Ondanks de uiters

de handschoen op. De druk is groot. Drie maan

soepele interpretatie van regelljes, vormen we -

woningen-plan kan in feite worden

den later wordt een provinciale woondag georga

lelijke procedures bij sommige bouwplannen och

niseerd. Dan moeten de eerste concrete plannen

een sta-in-de-weg. Dat is bijvoorbeeld het geval

beschouwd als een prikkelende uit-

worden gepresenteerd. En vóór 1 januari 2006

als mensen bezwaren indienen tegen de bouw

moeten die duizend starterswoningen er staan.

van starterswoningen.

daging van de provincie aan de markt-

Uiteindelijk melden 24 van de 47 Limburgse
gemeenten zich aan voor de bouw van goedkope

Uiteindelijk kan 30 juni 2006, een half jaarlje la e

partijen. Aannemers, projectontwik-

woningen bedoeld voor jongeren, maar ook voor

dan de oorspronkelijke doelstelling, de vlag in top.

senioren. Zeventien projectontwikkelaars, grond

In het uitbreidingsplan 't Thaal in Echt-Sustere

kelaars, makelaars, corporaties en

eigenaren en corporaties komen aanzetten met

wordt het sartsein gegeven voor de duizends e

175 bouwplekken, waarvan ongeveer tweederde

woning. Het gaat om een project van 23

gemeenten moeten weer eens lef en
elan tonen om de bouwsector van

als kansrijk kan worden betiteld. Op die plekken

zen van de Stichting Woongoed 2Duizend, d·e

kunnen tweeduizend woningen verrijzen. Meer

ook voor de eerste starterswoning in Swalmen

dan 30 architecten, woningverenigingen en ande

tekende.

re ontwikkelaars komen met 67 concepten voor

slot te halen en de druk op de goed-

woningen binnen het prijsplafond van 140.000

Overigens zorgt het initiatief van gedeputeerde

euro inclusief de grond.

G. Driessen voor extra effecten op de Limburgse

Tijdens de provinciale woondag op 15 december

ningen worden in uitbreidingsplannen nog eens

2003 wordt duidelijk dat het nieuwe elan er daad

400 duurdere koophuizen gebouwd. B0vend1e

werkelijk is. Het A(aanjaag)-team, een ploeg van

komen gemeenten zelf nog met andere prOJec

kope huurmarkt te verminderen.

woningmarkt. In combinatie met de starterswo

marktdeskundigen, kan aan de slag. Dat team

ten in combinatie met starterswoningen. Da

bezoekt alle gemeenten om de plannen door

gaat het om nog eens 300 woningen. Oo ligge

te spreken, eventuele problemen uit het veld te

er nog bouwplannen op de plank, die du rde

ruimen en er vooral zorg voor te dragen dat de

zijn uitgevallen en/of later worden gebouwd. Da

vaart erin blijft. In de maanden die volgen, vallen

handelt om ongeveer 300 woningen. Het duizend

plannen af, maar komen er ook nieuwe projecten

woningen-plan zorgt dus uiteindelijk voor in totaal

bij. De beoogde snelheid in de uitvoering wordt

2000 woningen.

Het zijn vooral gemeenten in Midden- en Noord

met 60 procent. Vanaf 2000 toonde de curve van

Limburg die hebben meegedaan aan het dui

het aantal bouwvergunningen in de provincie al

zend-woningen-plan. De steden laten het afweten

een dalende lijn. Een duidelijke omwenteling.

met als belangrijkste argument dat zij voldoende
goedkope woningen in de aanbieding hebben.

Zonder overdrijving kan geconcludeerd worden

Een andere reden is dat de grondprijs in de kleine

dat het initiatief om weer koopwoningen te realise

kernen in Zuid-Limburg een stuk hoger ligt dan in

ren aan de onderkant van de markt is uitgemond

de rest van de provincie. De meeste starterswo

in een succes. Toch is niet alles rozengeur en

ningen zijn gebouwd in clusters tot tien en van

maneschijn. Zo houden de steden de boot af,

tien tot 40 huizen. Slechts een handvol projecten

ofschoon duidelijk is dat de voorraad goedkope

bevatten meer dan 40 huizen.

woningen in de stad vooral kwalitatief niet meer
aan de eisen voldoet. Achteraf was het wellicht

De nuchtere cijfers wijzen uit hoe groot de impuls

beter geweest voor de Limburgse steden een

van de starterswoningen is geweest op de totale

apart plan te bedenken voor starters. Ook kunnen

woningbouwproductie.

niet alle bouwplannen met de beoogde snelheid
worden ontwikkeld. Het uitgangspunt dat de dui

Over heel Nederland gezien daalt het aantal

zend starterswoningen begin 2006 klaar moeten

opgeleverde woningen in 2003 met elf procent.

zijn, wordt niet gehaald. Maar die doelstelling was

In Limburg is het beeld nog somberder. In 2003

eigenlijk ook meer bedoeld om iedereen scherp te

worden in deze provincie maar liefst 23 procent

houden dan als ultieme datum.

minder woningen gebouwd dan in 2002. In de
twee daarop volgende jaren stijgt de productie in

De enorme belangstelling voor de koop van

Limburg met 26 procent. Dat is procentueel twee

starterswoningen is uiteindelijk het meest over

keer zoveel dan de nationale woningproductie, die

tuigende bewijs dat het duizend-woningen-plan

blijft steken op een toename van dertien procent.

gewoon een gouden greep is geweest. •

Wie het aantal bouwvergunningen bekijkt, ziet
nog duidelijker de positieve impulsen van het
duizend-woningen-plan. In 2004 en 2005 stijgt het
aantal verleende bouwvergunningen in Limburg

De Feiten

om iets te doen. voor de
m idtlen i n komens
De afhakers. Maar liefst 23 van de 4 7

Maastricht, Sittard-Ge/een, Brunssum, Venlo

Overigens erkennen Maastricht en ook Sittard

en Heerlen. Toch niet de minste gemeenten in

Geleen wel dat het initiatief om duizend starters

gemeenten deden niet mee aan het

Limburg. Ze lieten het allemaal afweten.

woningen te bouwen, is uitgemond in een succes.

duizend-woningen-plan. Soms heel

Vooral Maastricht en Sittard-Geleen hebben
een andere visie op de mogelijkheden om

twee steden heerst wel twijfel of het initiatief ook

bewust, omdat ze niet eens waren

de woningmarkt vlot te trekken en voldoende

leidt dat blijvende aandacht voor starters, of dat

doorstroming te krijgen. Beide steden oordelen

die extra bouwmogelijkheden de doorslag hebben

dat het beter was geweest om extra aandacht

gegeven. In beide gemeenten wordt opgemerkt

te besteden aan de middengroepen op de

dat het stadsbestuur altijd al aandacht heeft

Mede doordat het voor gemeenten een extra

met de strategie. Soms toevallig,
omdat ze te laat waren met het indienen van plannen, of eenvoudigweg
geen grond ter beschikking hadden.

lokkertje was om meer te mogen bouwen. In de

woningmarkt. De inwoners die een middeldure

besteed aan de onderkant van de woningmarkt

woning kunnen kopen in de prijsklasse van rond

en er voldoende goedkope woningen in voorraad

de 200.000 euro. Dat is een uiterst belangrijke

zijn en bij de herstructurering van wijken ook gelet

groep om eindelijk die zo gewenste doorstro

wordt op het realiseren van forse aantallen betaal

ming te bewerkstelligen, zo benadrukken beide

bare koopwoningen.

gemeenten. Die categorie met een middeninko

Een bloemlezing uit de gelederen
van de weigeraars.

men zit nu vaak in een huurhuis en komt niet in

In een gemeente als Mook en Middelaar staan veel

aanmerking voor financiële ondersteuning via

starters op wachtlijsten voor een (eigen) woning.

een huurtoeslag. Een koopwoning is, zonder

Net als in veel andere dorpen, heeft ook de

een extra steuntje in de rug, echter ook onhaal

gemeente Mook en Middelaar geen eigen grond

baar. Voor die middengroepen zou een nieuw

en slechts weinig plekken waar nog gebouwd

stimuleringsplan moeten worden uitgevoerd,

kan worden. Er is nu toch een plan voor twaalf

waarbij de aandacht vooral moet uitgaan naar

starterswoningen in voorbereiding. Dat geldt ook

de bestaande woningvoorraad. Die biedt meer

voor Stein waar volgend jaar de eerste vijftien

mogelijkheden dan nieuwbouw.

starterswoningen worden opgeleverd. Het gebrek
aan bouwgrond speelde ook Onderbanken par

"Wij richten ons dan ook vooral op het bouwen

ten. Maar in die gemeente is ook meer behoefte

van woningen in de middeldure sector", zo luidt

aan levensloopbestendige woningen zo blijkt uit

het commentaar in de twee steden.

overleg met de woningcorporaties.

In Valkenburg speelt weer een ander probleem.

Nuth stond voor honderd procent achter de bouw

Die gemeente benadrukt dat in de regio Maastricht

van duizend starterswoningen, maar die gemeen

en het Heuvelland de grondprijzen een stuk hoger

te voert geen actieve grondpolitiek en is daardoor

liggen dan in Parkstad, of in Noord-Limburg.

volledig afhankelijk van projectontwikkelaars.

Dat betekent volgens de gemeente dat het onmo

Er zijn weliswaar onderhandelingen gevoerd,

gelijk is woningen voor 140.000 euro te bouwen.

maar die liepen allemaal spaak.

Ook Beek had zo z'n eigen argumentatie om niet

In Meerssen, dat wel enkele plannen indiende

mee te doen. De gemeentebestuurders vonden

die echter niet de eindstreep haalden, wordt

de tijdsplanning en de prijstelling van de star

opgemerkt dat er bij de starterswoningen wat te

terswoningen te strak. Bovendien wordt in Beek

zeer is gelet op de kwantiteit en wat minder op de

gewezen op het gevaar dat jonge huishoudens

kwaliteit. "De gemeenten mochten de financiering

gestigmatiseerd worden door voor hen wonin

oplossen. Probleem is ook dat de bouwsector

gen te bouwen die niet meer mogen kosten dan

gewoon te weinig winstkansen ziet in de goed

1 40.000 euro. "Voor een deel van die huishou

kope woningbouw".

dens had ietsje meer ook gemogen en gekund",
zo heet het in Beek. De gemeente Heel vond de
vaart die betracht moest worden bij de bouw van
de duizend starterswoningen ook wat te snel.
In Brunssum wordt veel meer heil verwacht van
de verkoop van goedkope huurwoningen door

•

de corporaties dan door het uitbreiden van het
bestand met nieuwbouw. In Heerlen werd het
duizend-woningen-plan positief ontvangen, maar
het had ingebed moeten worden in bestaande
bouwprogramma's en al lopende plannen, zo luidt
daar het commentaar. Heerlen vond het initiatief
te ad hoc.

De afhakers --------

nodig om goed
weer te krij gen
Albert Kersten reisde maandenlang
kriskras door Limburg om als voorzitter
van het A(aanjaag)team gemeenten
enthousiast te maken en te helpen met

Hij is ervan overtuigd dat in Limburg een nieuwe

wachtte op iedereen". Het was min of meer van

trend is gezet met het A-team. De aanpak om

zelfsprekend dat een man met zo'n bestuurlijke

markt en overheid dichter bij elkaar te brengen

ervaring als Kersten aangezocht werd om het

en gezamenlijk te streven naar nieuwe doelen,

A-team te leiden.

was ook voor Kersten een openbaring. "Je kunt
alleen maar concluderen dat het een gouden

Hij had autoriteit, kende veel wethouders en

formule is", knikt hij enthousiast.

ambtenaren en was net als veel anderen
behept geraakt met het virus van enthou

de uitwerking van plannen voor de
duizend starterswoningen. De oudwethouder van Helden waarschuwt:

De oud-wethouder, die zelf twaalf jaar volks

siasme

dat

Driessen

verspreidde.

Toch

huisvesting in zijn portefeuille had, voorspelt

had ook Kersten aanvankelijk enige twijfel.

dan ook dat het A-team een middel is dat de

"Ik vroeg me af of die starterswoningen wel

komende jaren vaker zal worden ingezet om

het type huizen waren dat we nodig hadden.

definitief een eind te maken aan de passiviteit

De hele markt stagneerde immers. Ik begreep

en de gezapigheid die in het begin van deze

echter al snel dat het vooral om de signaalwer

"Gemeenten die niet voor hun jonge-

eeuw de volkshuisvesting in Limburg typeer

king ging, die van het project moest uitgaan. De

den. "Er liggen nogal wat opgaven. Er moet gas

boel moest opengebroken worden. En soms

ren zorgen, hebben geen toekomst".

worden gegeven om nadrukkelijk op senioren

heb je gewoon een storm nodig om weer goed

toegespitste huizen te bouwen. Met het oog op

weer te krijgen. Dikke nota's helpen dan niet.

de terugloop van de bevolking zal er ook veel

Wel onconventioneel gedrag. Het breekijzer.

meer gesloopt moeten worden" Kersten herin

Het lef om verhoudingen op z'n kop te zetten.

nert zich nog goed dat hij voor de lancering van

Driessen veroorzaakte die storm".

het duizend-woningen-plan al vaker in discussie
was met Driessen hoe de markt het beste open

Wat trof hij aan toen hij met het A-team op

te breken zou zijn.

pad ging? "Het was heel wisselend. De worst

"Er waren niet alleen problemen door het gebrek

dat ze geen rekening hoefden te houden met

aan goedkope woningen. "Alles zat vast, er was

richtcijfers. Gemeenten op hun beurt moesten

geen doorstroming. De provincie zette alles in

iets terugdoen. Grond verkopen voor een lagere

tabellen met woningaantallen vast. iedereen

prijs dan in de boeken stond. En de gemeenten

die de gemeenten kregen voorgehouden, was

moesten vooral ook in hun waarde gelaten

wethouder bent. Ik heb zelf achttien dienstjaren

worden. Ook kunnen meebeslissen. Daarom

als wethouder. Je wilt scoren. En woningbouw

besliste de gemeente over de toewijzing van

die problemen voor de eigen jeugd oplost, levert

de woningen. Dat leverde ook nogal wat vragen

doelpunten op".

op. Wat is bijvoorbeeld de definitie van een
starter? Is dat een twintiger, of kan dat ook

Kersten vat zijn werk als voorzitter van het A

iemand van vijftig zijn?" Ondanks die uitgekien

team samen in de term 'verfrissend'. "Eigenlijk

de balans, waren er gemeenten die verklaarden

was er sprake van het ultieme polderen. In

geen behoefte te hebben aan starterswoningen.

gezamenlijkheid snel problemen proberen op te

En vooral steden die zeiden dat ze voldoende

lossen. Ook de projectontwikkelaars leverden

voorraad hadden. Ik ben daar nog steeds ver

hun aandeel. Toch kleinere winstmarges, maar

baasd over, want zo'n opstelling betekent dat

evengoed kwaliteit. Kartonnen dozen zijn niet

je de jeugd verliest. Die gaat ergens anders z'n

afgeleverd. Dat kon ook niet, want alle partijen

heil zoeken. Maar veel gemeenten waren ook

keken over de schouders mee. Slechts in een

enthousiast en hebben samen met ons en de

incidenteel geval hebben we een bouwplan

provincie gezorgd voor snelle procedures en

moeten afkeuren. Er is gewoon voor heel veel

alternatieve oplossingen om maar geschikte

kwaliteit gezorgd".

grond voor de starterswoningen te vinden.
Volgens Kersten zullen de effecten van de
Dan heette het; "daar ligt nog een stukje groen,

duizend starterswoningen nog lang na ebben.

kunnen we dat niet gebruiken? En er waren

Belangrijkste effect is volgens hem het verdwij

ook gemeenten die verklaarden dat ze zelf al

nen van de tabellen met provincie richtcijfers

met starterswoningen bezig waren. Nou, dat

over het aantal woningen dat is toegestaan.

kreeg dan nu een extra injectie. Mijn voordeel

Wellicht 'het meest heilige huisje'

was, dat ik nog goed wist hoe het werkt als je

afgelopen twee jaar is gesloopt.

Albert Kersten

won i ng nood
Piet

Notten

(51)

is

manager

Woningmakelaardij en woningmarktconsultant

bij

makelaarskantoor

Ruijters in Sittard. Als lid van het
A-(aanjaag)team van het duizendwoningen-plan is er nog steeds de
verwondering over het verschil in

Hij begrijpt het nog altijd niet goed. De

dering gaat steeds sneller. Volgens hem

weigering van steden zoals Sittard-Geleen,

is het dan ook onvermijdelijk dat groot

Maastricht, Roermond en Venlo om mee te

schalige appartementencomplexen, zoals in

doen aan de provinciale actie voor betaal

het Limbrichterveld in Sittard-Geleen over

bare woningbouw voor starters op de markt.

maximaal tien tot vijftien jaar tegen de vlakte

" In de meeste dorpen waar we als A-team

gaan. Dat zal volgens hem ook het geval zijn

aanklopten, was er enthousiasme en werden

met woningen uit de zestiger en zeventiger

de plannen opgepakt. Landgraaf is daar een

jaren die in kwaliteit eenvoudigweg tekort

goed voorbeeld van. In de steden was de

schieten. "De woningnood in de zin van hui

sfeer al meteen anders. Daar was het moei

zentekorten is voorbij. In plaats daarvan heb

lijk om wethouders, of topambtenaren über

ben we een kwalitatieve woningnood gekre

haupt te spreken. En als dat eenmaal lukte,

gen." Volgens Natten beseffen nog te weinig

werd er vaak meteen gezegd: "We doen niet

bestuurders dat de bouw van goedkope,

mee. Het stikt hier van de goedkope wonin

maar kwalitatief goede koopwoningen een

aanpak tussen de Limburgse dorpen

gen". Maar dat klopt niet. Dat is gewoon niet

prima methode is om de neerwaartse spiraal

zo. Inderdaad, huizen zat aan de onderkant.

van vergrijzing en ontgroening een halt toe

en steden. "Het draait in de woning-

Maar de kwaliteit ontbreekt. . In de Limburgse

te roepen. "Je hebt daarmee eigenlijk goud

steden kun je best voor 130.000 euro een

in handen. Als je op die manier vijftien jonge

bouw om de kwaliteit".

appartementje ergens achteraf kopen, maar

gezinnen in je eigen dorp kunt houden, levert

daar help je de markt niet mee. En ook de

dat op alle mogelijke manieren rendement op

starters niet. Starters gaan niet alleen op

voor die lokale gemeenschap".

het goedkope af. Die willen toch een woning
waar ze ook een of meerdere kinderen willen
laten opgroeien", zegt Natten.

Natten twijfelde geen seconde toen hij door
gedeputeerde Driessen werd gevraagd om
deel uit te maken van het A-team. Hij kende

De makelaar Natten wijst ook op een nog

de gedeputeerde als vertegenwoordiger van

ander, weinig belicht aspect van de volks

de Nederlandse Vereniging van Makelaars

huisvesting in Limburg. Veel woningtypes

(NVM) in het Bestuurlijk Overleg Bouwen en

zijn verouderd en die economische verou-

Wonen (BOWB) van de provincie Limburg.

1

otten was toen nog zelfstandig make

effect gezorgd. "Het heeft de mensen aan

laar. "Het was mij toen al duidelijk dat het

het denken gezet en tot een ander gedrag

och grootschalige project er niet alleen om

aangezet. Ik heb het meegemaakt tijdens

draaide om starters aan een woning te hel

een overleg met het A-team dat een gemeen

pen. Het was vooral een initiatief om de hele

teambtenaar en een provincieambtenaar het

bouwsector een impuls te geven. Ik weet nog

binnen een minuut eens waren dat een hand

goed dat ik wel een gevoel had van 'wauw,

vol starterswoningen toch op een bepaalde

aar begint die gedeputeerde aan met dui

locatie gebouwd konden worden, ook al

zend woningen op het moment dat ik voor

was er een of ander onzinnig regeltje dat

het eerst las over dat plan", lacht Notten.

dat eigenlijk verbood. Zo behoor je zaken te
doen, maar dat was voorheen ondenkbaar.

De sleutel van het succes van het duizend

De verschillende overheden wilden vooral

woningen-plan is volgens Nollen dat er een

betuttelen en talloze regels naleven . .

concreet doel was, waar alle marktpartijen
en de overheid gezamenlijk aan konden wer

Dat leidde tot bureaucratie e n lange proce

ken. 'Voor mij als makelaar was het uiterst

dures. Het is prima dat de markt vlugger en

boeiend om aan de wieg van zo'n plan te

beter bij de besluitvorming is betrokken bij

staan en mee te helpen om bouwprojecten

die duizend woningen. Wat mij betreft, moet

ook gestalte te geven. Bovendien was het

dat vooral zo blijven". •

uiterst nuttig voor mijn netwerk. Er gaan
opeens deuren voor je open, die anders
hooguit op een kier gaan".
Het duizend-woningen-plan heeft in de ogen
van Nollen op alle fronten voor een shock-

Piet Notten

•

Je hebt een gedreven persoon nodig

om een sector weer op gang te krijgen. Gedeputeerde Driessen is zo 'n
figuur'. Dat is de verklaring van Rits

Verkerk (53), directeur projectontwik-

Ook bij de afdeling projectontwikkeling van de

jarenlang wethouder Volkshuisvesting in Horst.

Janssen de Jong Groep waren de verwachtin

Janssen de Jong was eerder betrokken bij de

gen in 2003 niet echt optimistisch. De econo

regeling Ruimte voor Ruimte; de sloop van

mie kwakkelde. De huizenverkopen stonden

honderden stallen op het Limburgse platteland.

onder druk. De looptijden liepen op. De bereid

Gemeenten in Midden- en Noord-Limburg zorg

heid onder de bevolking om te investeren in

den voor voorfinanciering van de sloopkosten.

een nieuwe woning was beroerd. Net als het

In ruil daarvoor mochten ze 750 woningen laten

gebrek aan vertrouwen in de economie. Door

bouwen op kavels van 1 000 vierkante meter.

de schaarste op de markt bleven de prijzen
echter toch stijgen.

keling van Janssen de Jong Groep
voor het succes van het duizendwoningen-plan.

Wat Verkerk vond van de bouw van duizend
woningen voor starters, wilde Driessen weten.

"Ook wij hadden last van die minder goede

"Een prima plan, dat de boel weer vlot zou

markt. Tot overmaat van ramp kondigde het

kunnen trekken. Maar er was één keiharde

Rijk alweer nieuwe regelgeving aan. De verdie

voorwaarde om succes te boeken. Er moesten

pingshoogte van nieuwbouwwoningen moest

zo weinig mogelijk regels aan te pas komen.

met twintig centimeter worden uitgebreid. En

Maximaal vijf vonden we beiden genoeg en

woningen moesten nog energiezuiniger. Ook al

op elke regel moesten uitzonderingen mogelijk

komt dat het leefklimaat in huis niet ten goede.

zijn".

Die maatregelen betekenden toch al gauw een
meerprijs van 5000 tot 7000 euro, die de klant

Die regels waren:

niet wilde betalen." verzucht Verkerk. Hij is een

De maximum woningprijs mag maximaal

van die spelers in de markt, die ervan overtuigd

1 40.000 euro vrij op naam zijn.

zijn dat de regelzucht van de overheid niet

De grondkosten mogen niet hoger uitval

alleen vertragend, maar vooral ook prijsopdrij

len dan 20.000 euro.

vend werkt.

Het belastbaar inkomen

van de koper

mag niet meer dan 40.000 euro zijn.
In dat bepaald niet stralende perspectief, meld

De woningen worden gebouwd onder het

de gedeputeerde Driessen zich bij Verkerk.

vignet van het Garantie Instituut Woningbouw

Beiden zijn oude bekenden. Driessen was

met een anti-speculatiebeding.

De huizen zijn een extraatje voor gemeen

tenaar gaan inzetten. Andere gemeenten waren

ten. De provinciale richtcijfers, die voor

meteen enthousiast ook al moesten ze voor

schrijven hoeveel in elk dorp gebouwd mag

de starterswoningen verlies incasseren op de

worden, gelden niet.

grondprijs."

Verkerk: "Die richtcijfers betekenden dat de

Verkerk wijst er trouwens fijntjes op dat ook

woningbouw in de meeste dorpen op slot zat. Bij

de provincie voor de lancering van het dui

gemeenten bestonden dan ook weinig prikkels,

zend-woningen-plan volop meedeed

of creativiteit om alsnog voor nieuwe woningen

regelzucht die mede oorzaak was,

te bouwen. Terwijl dat toch ook alles met leef

de bouwsector nauwelijks nog vooruit te bran

baarheid van de kleine kern te maken heeft. Als

den was. "In het Provinciaal Omgevingsplan

je niet voor jongeren kunt bouwen, bloedt zo'n

Limburg was vooral voorgeschreven dat er in

gemeenschap dood". Driessen wilde aanvanke

stedelijke gebieden gebouwd moest worden.

lijk nog elk bouwplan voor starterswoningen op

Vooral jongeren moesten gedwongen hun dorp

kwaliteit laten toetsen door een extern bureau.

uit, omdat daar geen huis meer in de steigers

"Ik heb dat ten stelligste afgeraden. Het zou

kwam. Maar je kunt mensen niet dwingen om

alleen maar tijdrovend werken. En met die kwa

ergens te gaan wonen".

liteit is het gewoon goed gekomen".
De directeur projectontwikkeling van Janssen
Verkerk is ook lid van het A-team. In de contac

de Jong is ervan overtuigd, dat de no non

ten met de gemeenten verbaasde hij zich over

sense aanpak van de duizend-starterswonin

de afwerende houding van nogal wat ambtena

gen, geleid heeft tot een andere mentaliteit bij

ren. "De reacties waren soms echt opmerkelijk.

gemeenten. Niet meer meteen afkappen met

Zoals: "Die starterswoningen kunnen helemaal

een verwijzing naar de regeltjes, maar kijken

niet." Of: "Hiervoor moeten we een extra amb-

wat wel kan. Procedures worden ook korter.

Rits Verkerk

de
"Je kunt het als bestuurder en ambtenaar toch niet uitleggen dat de jeugd

kssten gelet
Hij neemt geen blad voor de mond. De

Hij wijst erop dat de Nederlandse bankwe

onbereikbaarheid van een eigen woning voor

reld bij de beoordeling van een hypotheek

starters met een laag inkomen, is volgens

verstrekking, door die prijsstijgingen, het

Boiten volledig terug te voeren op het feit,

inkomen van man en vrouw tegenwoordig

dat alle betrokkenen in de jaren negentig van

volledig meetelt. In Duitsland, waar de hui

de vorige eeuw de kostprijs van een woning

zenprijzen inmiddels een stuk lager liggen

kan. Dan schiet je in je eigen been".

uit het oog hebben verloren. "Het moest alle

dan in Nederland, wordt nog steeds alleen

maal steeds luxer en duurder en de winsten

één inkomen getoetst.

Ook de bankwereld speelde in op

moesten meestijgen. In die hausse van de

niet meer in het eigen dorp terecht

woningmarkt was het eerder een kwestie

"Het was hartstikke goed dat er iets voor de

het duizend-woningen-plan. Adjunct

van koophuizen verdelen dan verkopen. De

starters gedaan ging worden. Er moest iets

vraag was groter dan het aanbod. Dat bete

gebeuren om woningen weer bereikbaar te

regio-directeur Reinoud Boiten over

kent schaarste. Projectontwikkelaars hadden

maken voor starters. We hadden een onge

in die gouden tijden ook niet echt een prikkel

looflijk hoog niveau in de volkshuisvesting

om haast te maken met de uitvoering van

bereikt. Tot in China was er belangstel

bestemmingsplannen. Een jaartje wachten

ling voor onze aanpak. Maar we werden

betekende met de prijsstijgingen weer extra

gemakzuchtig en daarbij kwam steeds meer

winst. Een weg terug was er niet. Ga bij

regelgeving en aanscherping van normen.

voorbeeld maar eens tegen een aannemer

Daardoor lopen we inmiddels weer achter.

zeggen dat hij van het ene op het andere jaar

Op Duitsland bijvoorbeeld, waar de woning

met tien procent minder budget genoegen

bouw sneller en doeltreffender verloopt.

de rol van de woningfinanciers in
algemene zin en Rabo Vastgoed in
het bijzonder.

moet nemen. Om dat soort kostenbewustzijn
heeft jarenlang niemand gevraagd".

Het plan voor 1000 starterswoningen brengt
meer evenwicht in de bouwproductie. Andere

Boiten oordeelt dan ook dat met het plan

initiatieven in Limburg zoals de regeling Ruimte

voor de bouw van duizend goedkope wonin

voor Ruimte richten zich bijvoorbeeld op de

gen de sector vooral wakker geschud is en

dure prijsklasse met zo'n 750 bouwkavels die

voor een shockeffect heeft gezorgd. Hierdoor

ontwikkeld mochten worden in ruil voor de

is de betaalbaarheid van het product weer in

sloop van stallen:. Je moet voor alle doelgroe

de schijnwerpers komen te staan.

pen bouwen. Anders krijg je scheefgroei".

Volgens Boiten heeft Driessen het goed

Weet je wat het is; de bouwmarkt is altijd in

aangepakt door alle marktpartijen uit te

beweging. Een perpetuum mobile. Het is de

dagen mee te doen om die duizend star

taak van ons allemaal om die markt in bewe

terswoningen van de grond te krijgen. "Een

ging te houden".

kwestie van motivatie. Het gevoel van geza
menlijkheid los te weken. Een brok verant

Boiten voorspelt dat de komende decennia

woordelijkheid van allemaal. Onze dochters

veel nieuwe creativiteit vereist is om die

en zonen hebben toch ook recht op een

beweging erin te houden. Hij wijst op de

betaalbare woning? Die drive was weg. Net

honderdduizenden koopwoningen die in de

als het lef om gezamenlijk duidelijke doelen

zestiger en zeventiger jaren gebouwd zijn.

te stellen".

Ooit voor minder dan 50.000 euro gereali
seerd, vertegenwoordigen ze nu een waarde

Rabo Vastgoed kreeg in dat samenspel

van tot soms 200.000 euro, waarvoor banken

het verzoek om te bekijken of er voor die

ze ook financieren.

duizend koopwoningen ook speciale hypo
theekvormen te bedenken waren. Die waren

"In sommige wijken echter bestaat het risi

bij de Rabobank organisatie in ontwikke

co dat de waarde van de woningen gaat

ling en zijn versneld op de markt gebracht.

teruglopen als er niets aan die wijken

De springplankhypotheek bijvoorbeeld. Of

gebeurt. Dat zou kunnen leiden tot finan

de al wat langer bestaande generatiehypo

ciële drama's.

theek, waarbij ouders garant staan voor de

zaam maar zeker, om in die wijken ook

De geluiden klinken lang

hypotheekschuld van hun kinderen. Boiten

in gezamenlijkheid aan de slag te gaan om

staat achter de renteloze starterslening van

deze ontwikkeling voor te zijn" Met behulp van

maximaal 30.000 euro, die in 2006 als nieuw

ontwikkelingsmaatschappijen zullen die wij

fenomeen is gelanceerd door Driessen. Deze

ken deels moeten verdwijnen en opnieuw

lening helpt mensen met een bescheidener

gestalte moeten krijgen". •

inkomen toch aan een hypotheek. "Het zijn
allemaal kleine beetjes die helpen. Al moet je
je realiseren dat zo'n starterslening ook weer
wat prijsopdrijvend werkt.

Reinoud Boiten

worden steeds

verder verlegd

Henk Stevens

(59)

is

directeur

'Ik hoop dat het hem lukt'. Dat was de eerste

Kopers hoefden met de erfpachtconstructie

gedachte die bij Stevens opkwam op het

de grond eventueel pas over tien jaar te

van de woningstichting Woongoed

moment dat hij in augustus 2003 las over het

kopen met de garantie dat de grondprijs van

plan van gedeputeerde Driessen om duizend

dit moment blijft gelden. Stevens zorgde met

2-Duizend. Hij ontpopte zich bij de

woningen te bouwen voor starters op de hui

dat plan voor wat deining binnen het A-team.

zenmarkt.

uitvoering van het duizend-wonin-

Het was de enige keer dat er sprake was van
verdeeldheid binnen de club. Tegenstanders

Nieuw was de gedachtengang, dat mensen

wezen op het feit dat ontwikkelaars van star

gen-plan als een van de opmerke-

met een laag inkomen een handje geholpen

terswoningen zonder erfpacht benadeeld zou

moesten worden om een eigen woning te

den worden. De afgesproken spelregel was

lijkste leden van het A (aanjaag)-

kopen, bepaald niet voor Stevens. "Als corpo

immers dat de starterswoningen, inclusief de

ratie hadden we al eerder ingezien dat we iets

grond, maximaal 140.000 euro zouden bedra

moesten doen voor starters. We hadden voor

gen. De directeur van Woongoed 2-Duizend,

onze klanten al het fenomeen huurkoopwo

met bijna 4600 huurwoningen in Beesel,

team. "Eigenlijk moet je iedereen
een kans geven op een betaalbare
woning en je niet beperken tot een

ning, dat ondermeer het voordeel opleverde,

Swalmen,

dat je de overdrachtsbelasting kon omzeilen.

moest uiteindelijk inbinden. De erfpacht werd

Echt-Susteren en Maasbracht,

Voor bestaande woningen die we verkochten

daarom niet op grote schaal overgenomen bij

pasten we al de erfpachtconstructie toe."

de duizend starterswoningen. Die mogelijk

Die erfpachtconstructie wilde Stevens ook in

zen die de corporatie in Swalmen, Roggel,

kleine groep".

heid bleef beperkt tot de ruim 90 startershui
optima forma toepassen voor het duizend

Echt-Susteren en Beesel bouwde en waar

woningen-plan. Dat middel bood volgens de

voor grote belangstelling was.

directeur het grote voordeel dat starters een
kwalitatief nog betere woning kon worden aan

Stevens betreurt dat nog steeds: "Met die

geboden voor dezelfde prijs. De grondkosten

erfpacht hadden we nog betere huizen kun

hoeven namelijk niet bij de kostprijs van de

nen bouwen. Maar de eerlijkheid gebied dat

woning opgeteld te worden. De maximale

de kwaliteit van de duizend woningen over

koopsom van 140.000 euro kon grotendeels

het algemeen hoog is. En terecht. Als je

in de bouw van de woning gestoken worden.

'kartonnen dozen' had gebouwd, had je het

paard achter de wagen gespannen. Dan zat

provincie investeren nu jaarlijks onnodig mil

je met woningen die over tien jaar niemand

joenen guldens omdat mensen met relatief

meer wilt".

hoge inkomens in goedkope huurhuizen zitten
en de doorstroming belemmeren. Dit is weg

Stevens heeft ook moeite met het feit dat het

gegooid geld. Door de huur te bepalen aan de

fenomeen van goedkope starterswoningen

hand van het inkomen, krijgen de corporaties

geen blijvend karakter heeft. "De groep star

extra inkomen dat gebruikt kan worden om

ters die op dit moment naar een betaalbare

meer te doen voor de klanten aan de onder

oning zoekt, vangt weer bot. Nieuwbouw

kant van de woningmarkt.

tot 1 40.000 euro vind je weer nergens. De
drempel is opnieuw te hoog. Je moet een

"Vooral voor de huizenkopers worden de

1,1eg vinden om dat eerste opstapje naar een

grenzen steeds meer verlegd. Er was een tijd

eigen woning voor iedereen zo laag mogelijk

dat voor het verkrijgen van een hypotheek

te houden. Maar dan wel structureel. Dat is

alleen het inkomen van de man geteld werd.

ook mijn probleem met de starterslening die

Dat is nu vrijwel onmogelijk. Tegenwoordig

de provincie nu weer heeft geïntroduceerd.

moet de partner blijven meewerken om een

Je helpt een kleine groep en sluit anderen uit.

woning gefinancierd te krijgen. De gren

Dat is niet eerlijk".

zen worden steeds verder verlegd." Stevens
is blij dat met het duizend-woningen-plan

Stevens is een bijzonder type manager in het

de

Limburgse wereldje van de volkshuisvesting.

verder is aangescherpt. "Die regels belem

discussie

over

allerlei

regelgeving

Met een sterke sociale inborst en vooral

meren niet alleen, maar drijven de prijzen

boordevol nieuwe ideeën. Hij is bijvoorbeeld

ook op. Alsmaar strengere milieu-eisen en

voorstander van de invoering van huur naar

speciale waterafvoersystemen; het is je rein

drachtkracht. De woningcorporaties in deze

ste flauwekul."

Henk Stevens
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Wethouder Jo Verheesen (Volkshuisvesting,

Lijst

Samenwerking)

van Echt-Susteren gaat de komende
jaren structureel aandacht besteden
aan de bouw van starterswoningen.
Het duizend-woningen-plan heeft ook
lokaal z'n effecten.

pla'I 't Thaal tussen Pey en Hi1gen verrijzen 23

meer snelheid in prooedures en een minder hinder

... behDele 8M nieuwe woningen, :m heeft

huizen, waaronder de duizendste starterswoning.

lijke regelgeving. 'De doorlooptijd van een bouwplan

olderzoek uitgewezen. Volgens de wethouder

"Die zijn allemaal verkocht, maar ik vraag me af,

van enige omvang is nog altijd vijf tot zeven jaar en

VoMûsvesting Jo Verheesen biedt de gemeente

of er momenteel een markt is voor nóg meer star

dat is veel te lang. Overal moeten aparte onder

woningzoekenden een aantrekkelijk leefklimaat

terswoningen. En de extra eisen die aan kopers

zoeken voor worden gedaan. Lucht, water, stof,

en met de nabijheid van de autowegen A2. en de

van starterswoningen worden opgelegd, beperken

flora en fauna. En bij elk onderzoek moet je kijken

nieuwe A73-Zuid een prima bereikbaarheid. "En

toch de markt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om

of je belanghebbenden tegemoet kunt komen door

dan krijgen we ook nog het bovenregionaal bedrij

de eis dat aspirant-kopers niet eerder een eigen

bijvoorbeeld compenserende maatregelen. Maar

venterrein Sint Joost. Dat levert veel werkgelegen

huis mogen hebben gehad en binnen vijf jaar de

het blijft langdurig schipperen. Als je al die aparte

heid en dus ook potentiële bewoners op", zo blikt

woning niet met winst mogen verkopen. Ook de

onderzoeken nou eens in één onderzoek zou kun

de 52-jarige Verheesen vooruit.

startersmarkt heeft z'n grenzen".

nen vangen, was je al een heel eind".

Het gemeentebestuur van Echt-Susteren besloot

Toch gaat Verheesen het fenomeen starterswoning

Dat het sneller kan, heeft het duizend-woningen

zonder dralen mee te doen aan het initiatief van de

inbedden in het beleid. "Een deel van die duizend

plan bewezen, zo benadrukt Verheesen. Hij wijst er

provincie om starters de helpende hand te reiken

woningen die de komende tien jaar gebouwd wor

nog eens op, dat alle bouwaanvragen bij de provin

met goedkope woningen. Een zoektocht naar

den, zal van het type starterswoning zijn. Dat zullen

cie binnen zes tot acht weken werden afgehandeld.

mogelijke bouwterreinen wees al snel uit dat de

we in het programma van eisen voor projectontwik

"Als de wil er is, ben je een heel eind".

starterswoningen in Echt geconcentreerd zouden

kelaars opnemen. Bij grote bouwplannen heb je
toch de mogelijkheid om de winst uit te smeren

Ook in Echt-Susteren stonden de eerste jaren

over meer huizen dan alleen de starterswoningen.

van dit millennium in het teken van de stagnatie

'In Susteren had de gemeente geen geschikte

Dat het allemaal kan is wel bewezen in Maria

van de woningbouw. "Ontwikkelaars lieten het

bouwgrond in eigendom. In Maria-Hoop, Pey,

Hoop. Daar hebben we zelfs vrijstaande huizen

afweten en de kopers hadden geen vertrouwen

moeten worden.

Slek en Hingen was dat veelal wel het geval. Daar

kûnnen aanbieden als starterswoning. Ook aan de

door de economische dip. Je ziet dat de provincie

hebben we uiteindelijk zo'n vijftig starterswoningen

onderkant van de markt moet je kwaliteit bieden.

in zo'n ontwikkeling dan toch veel kan betekenen.

kunnen bouwen. De gemeente heeft die grond

En dat is niet altijd het geval geweest, zo hoor

Gewoon door heel creatief te zijn. Wat dat betreft

goedkoop ingebracht. We hebben op die wijze ons

ik van collega-bestuurders in Limburg. Ik begrijp

merken we de laatste jaren dat de provincie veel

steentje bijgedragen, omdat we het belangrijk vin

trouwens wel dat de steden het een beetje hebben

meer is gaan meedenken en meewerken. Dat is

den dat in onze gemeente starters op de woning

laten afweten. Daar spreek je toch over andere

wel eens anders geweest", aldus wethouder Jo

markt ook aan de bak kunnen", zegt Verheesen.

grondprijzen."

Verheesen. •

De wethouder benadrukt overigens dat die star

De wethouder van Echt-Susteren merkt ondanks

tersmarkt ook z'n grenzen kent. In het uitbreidings-

alle beloften van Rijk en provincie nog weinig van
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Gemeente Kerkrade
De gemeente Kerkrade zorgde voor
maar liefst

1 85 starterswoningen.

Volgens Sandra //brink (35), hoofd van
de afdeling ruimtelijke ordening, betekende dat niet alleen dat de gemeente
de helpende hand toestak aan jongeren en senioren die een eigen woning
zochten. Het zorgde ook voor een
verlichting van de druk op de overvolle
huurmarkt in Kerkrade.

Het was 2003. In Kerkrade bleek de situ

Voor Kerkrade kwam het duizend-woningen

atie op de woningmarkt behoorlijk anders,

plan dan ook precies op het goede moment.

dan de gemeente had gedacht en deskun

Het bouwprogramma werd snel aangepast

digen hadden voorspeld. In het Regionaal

en door intensieve samenwerking met de

Volkshuisvestingsplan had de gemeente

woningcorporaties en enkele projectontwik

aangegeven dat er vooral behoefte zou zijn

kelaars werd veel nadrukkelijker gekozen

aan koopwoningen in de middenklasse. Zeg

voor de onderkant van de huizenmarkt.

maar huizen van 1 70.000 euro en meer. Die
bleken echter nauwelijks te slijten. De eco

Er werden plannen ingediend voor de bouw

nomische dip en het gebrek aan vertrouwen

van 220 woningen. Twee projecten van 35

van de consument hadden hun uitwerking.

startershuizen konden tot nu toe niet uit

"Daar tegenover werden we geconfronteerd

tijdstip alsnog verrijzen. De 1 85 starterswo

met oplopende wachtlijsten voor een huur

ningen, waarvan het overgrote merendeel al

woning. De doorstroming van huur naar

bewoond is, zijn appartementen , rijtjeswo

gevoerd worden, maar zullen op een later

koop was zo ongeveer stil komen te liggen,

ningen en huizen van het type twee-onder

omdat er te weinig aanbod in de goedkope

een-kap.

sector was".
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Kerkrade is een van de gemeenten in Limburg

"De ruimte die ontstaat door de sloop willen

Veruit

die als eerste met de gevolgen van de ver

we gebruiken voor nieuwe kwaliteitsimpulsen.

Kerkrade waren trouwens snel bewoond.

grijzing te maken krijgt. Dat betekent volgens

Een ruimtelijk woonklimaat bieden, waarin

De huurwoningen vonden gretig aftrek en

llbrink dat er de komende jaren veel aandacht

ook de wat duurdere woningen goed tot hun

voor één project waren er zelfs vijf gega

moet worden besteed aan de bouw van zorg-

recht komen".

digden voor elke koopwoning". •

de

meeste

starterswoningen

in

oningen, seniorenhuizen en de sloop van
verouderde woningcomplexen.
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De gemeente Weert bouwde 1 20
starterswoningen en nam daarmee
bijna een achtste deel van de provinciebrede productie van duizend startershuizen voor haar rekening. "Daar

Weert is de Limburgse stad met de duurste

heeft veel losgemaakt. Vooral bij gemeenten en

huizenprijzen van heel Limburg. De gemeente

corporaties. Het plan heeft accenten gezet en een

heeft Maastricht van de eerste plek verdrongen.

duidelijke voorbeeldfunctie gehad. Bij de lancering

Oorzaken zijn de grote vraag naar woningen van

van het initiatief werden er links en rechts vraag

mag voorwaar niemand over moppe-

uit Noord-Brabant en vooral de regio Eindhoven

tekens gezet, of er wel zoveel behoefte aan was.

in combinatie met de schaarste. In zo'n situatie

En nu zijn starterswoningen geen thema meer. Het

ren", zegt Anton Kirkels (43) wethou-

hebben vooral mensen met een smalle beurs het

besef is er dat ze nodig waren en nodig blijven", zo

nakijken. Dat is ook meteen de belangrijkste ver

zegt Kirkels.

der van onder meer volkshuisvesting
en stadsontwikkeling in Weert.

klaring voor het grote aantal starterswoningen,
waarvoor Weert de ruimte bood. "Het initiatief van

In Weert wordt dan ook stevig voortgeborduurd op

de duizend starterswoningen van de provincie

het thema starterswoningen. Niet alleen door de

Laarderschans

oorporatie Wonen Weert, die het aanbieden van

lopende plannen afwerken en niet weer nieuwe

worden alleen verstrekt voor bestaande woningen

startswoningen ook tot prioriteit heeft gemaakt,

uitbreidingen, die alleen nog op papier staan, weer

in wijken met weinig tot geen nieuwbouw. Het zijn

maar ook door het gemeentebestuur.De wethou

op de bestaande stapel leggen."

ook woningen waarin de koper nog het een en
ander moet investeren, om alles weer echt op orde

der is volop bezig met de uitwerking van plannen

te krijgen. Op die manier denken we het risico van

om bestaande bedrijfsgebouwen i9n en rond de

Kirkels benadrukt dat extra aandacht voor star

nnenstad te verbouwen tot vier, of vijf volwaar

ters nodig blijft, maar dat Weert toch vooral 'alle

prijsopdrijvingen zo klein mogelijk te houden", zegt

cige woningen, die als koopwoning onderdeel

beurzen wil blijven bedienen op de woningmarkt'.

de wethouder.

;:maken van een beheersstichting voor het totale

De wethouder wijst erop dat de markt voor alle

pand. "In Weert wordt over het algemeen nogal

mogelijke vormen van seniorenwoningen inmid

De toekomst? Kirkels noemt twee elementen; de

snel beslist tot sloop van oude panden. Met deze

dels ruim voorzien is in de stad . 'Vooral de markt

woningproductie moet op een hoog niveau blijven,

· uwe aanpak kunnen we jaarlijks 20 tot 25 extra

voor appartementen in, of nabij het stadscentrum

omdat er in het verleden te weinig is gebouwd.

zullen we stilaan moeten stroomlijnen om geen

Maar daarbij gaat de kwaliteit wel voor de mas

overaanbod te krijgen".

saliteit. De wethouder voorspelt dat er de komende

Ofschoon het bouwprogramma in Weert fors is,

Weert heeft zich inmiddels ook al aangemeld voor

zijn op bepaalde categorieën bewoners. Hij noemt

ent ook die stad de problemen van de tijdrovende

het verstrekken van startersleningen; het nieuwste

bijvoorbeeld seniorenwijken met kleinschalige win

orocedures. In uitbreidingsgebieden is het vooral

initiatief van de provincie waarbij gemeenten en

kelvoorzieningen en wijken gericht op gezinnen

t archeologisch onderzoek dat voor vertraging

corporaties moeten aanhaken. Ruim dertig aspi

met kinderen, waar de nabijheid van scholen een

zorgt. Als het om de stadsvernieuwing gaat, zijn

rant-woningkopers kan het gemeentebestuur blij

noodzakelijkheid is. "Dat is een natuurlijk proces.

het de grondverwerving en de lange duur die er

maken met een renteloze lening van maximaal

Als we die keuze niet alleen aan de projectontwik

s'.arterswoningen aan de markt toevoegen", zo
rzekert Kirkels.

decennia wijken gebouwd worden, die toegespitst

nodig is om tot overeenstemming te komen met

30.000 euro. Kirkels heeft inmiddels maatregelen

kelaars overlaten, maar vooral luisteren naar wat

grondeigenaren de elementen die snel handelen in

genomen om te voorkomen dat die starterslening

de burgers willen, zal dat de toekomst worden",

de weg staan. "De komende jaren willen we vooral

voor prijsopdrijvingen gaat zorgen. "De leningen

aldus Kirkels. •
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De eerste. • •

Keurig gegroepeerd rond een pleintje liggen in Swalmen in het uitbreidings
plan Bosstraat Aan de Sprunck de allereerste dertig starterswoningen die in
Limburg gêbouwd zijn.

------- De eerste... ---------------------------

Starters zijn al
kleine dingen

Architecten en Adviesbureau Hw1s in Horst met zustervestigingen in Arcen,
Breda en Gennep had een fors aandeel in het duizend-woningen-plan. Gesprek
met architect Johan Driessen (36) van het bureau ,n Horst over het ontwerp
van de starterswoning. "De grondprijzen gaan pas echt voor problemen in de
bouwwereld zorgen".

om voor de provinciale woondag een concept te

zo dat het eigenlijk niemand opvalt. Daardoor

leveren voor de starterswoning. "Ik ging er toen

krijg je financiële ruimte om aan de buitenkant

nog vanuit dat het ontwerp van een starterswo

iets extra's te doen. Een luifeltje, een afwijkende

ning vooral flexibel zou moeten zijn. Niet alleen

stenenrand aan de gevel en bijvoorbeeld het

voor de jongeling, maar ook voor de senior. Dat

gebruik van keramische pannen. Daardoor kon

bleek uiteindelijk toch niet mogelijk, omdat het

ik de starterswoning toch iets meer geven en

totale budget van 1 40.000 euro, die ruimte een

ben ik achteraf heel tevreden dat je voor die prijs

voudigweg niet toelaat", legt Driessen uit.

zo'n woning toch kunt maken. Want alle partijen,
van ontwikkelaar, tot gemeente en aannemer

De Horster architect verdomde het echter om een

hebben genoegen moeten nemen met minimale

sobere eenheidsworst te ontwerpen. Hij besloot

winstmarges. En in sommige bouwplannen zijn

allerlei slimmigheidjes toe te passen, die de

belendende woningen in de duurdere prijsklasse

starterswoning toch een eigen karakter zouden

nodig geweest om de zaak financieel rond te

geven. "Van binnen heb ik de kaasschaaf gehan

breien. Dat zijn de zogenaamde donorwoningen",

teerd. Het interieur iets kleiner gemaakt, maar

benadrukt Driessen. .....
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De filosofie van Driessen om ook het star

culier, waarmee je samen aan tafel zit. Je moet

tershuis iets eigens te geven, is dat ook in de

vanuit jezelf te werk gaan. Je proberen voor te

woningbouw het individualisme hoogtij viert en

stellen hoe jij zo'n woning zou willen gebruiken

dat een eigen huis in de huidige samenleving

en daarbij steeds voor ogen houden: hoe kan

vol onzekerheden, geborgenheid en veiligheid

ik de indeling zo praktisch mogelijk maken".

biedt. "My home is my castle". Met het oog op
die individualiteit oordeelde Driessen dat een

Volgens de Horster architect zorgde de aan

rijtje niet meer dan vier woningen mag tellen

slag op het World Trade Center in New York

en vooral mooi vorm gegeven kapwoningen

op 11 september 2001 voor de ommekeer in

moet hebben. De indeling van zijn starterswo

de bouw. Vanaf dat moment hield iedereen de

ning is vooral functioneel. Een woonkamer met

hand op de knip. De grondschaarste, de lange

een zit en eetgedeelte, een kleine keuken, drie

procedures en de woningprijzen deden de rest.

slaapkamers en een badkamer plus een zol

Driessen benadrukt dat het duizend-woningen

der, bereikbaar met een vaste trap. Driessen:

plan als een katalysator heeft gewerkt voor

"Het ontwerp van een projectwoning is toch

de hele markt en ook het bouwklimaat heeft

heel anders dan een opdracht voor een parti-

veranderd.

En dan is het anti-speculatiebeding niet meer

Grootste probleem dat de architect uit Horst

van toepassing, waardoor er aan die onder

voorziet, is een verdere stijging van de grond

kant van de markt toch ook weer ruimte ont

prijzen. Een vierkante meter grond in Limburg

staat voor doorstroming. Want een woning is

schommelt al tussen de 200 en 250 euro. In

tegenwoordig niet meer bedoeld als verblijf

de regio Eindhoven zijn er al plekken waar je

van de wieg tot aan het graf'.

400 euro betaalt.

De architect uit Horst denkt dat een tweede

"Het fenomeen grondvluchtelingen doet zich

tranche van starterswoningen niet eens zo'n

in Limburg al voor. Mensen die naar Limburg

slecht idee zou zijn. Vooral omdat er elk jaar

komen met het oog op het feit dat ze hier nog

nieuwe starters op zoek gaan naar een nieuwe

relatief goedkope bouwgrond kunnen krijgen.

koopwoning en huizen in het echt goedkope

Maar die prijsstijgingen gaan aan deze provin

segment nu al niet meer te koop zijn. "Het

cie gegarandeerd niet voorbij". •

begint nu een beetje bij de categorie door
startwoningen. En die kosten nu al rond de
1 80.000 euro. Het instrument starterslening
ziet Driessen niet zo zitten. "Dat kan prijsop
drijvend werken. Het risico bestaat al snel dat
marktpartijen die renteloze lening van 30.000
euro in de koopprijs incalculeren".
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Dit is een
enorme.

Hegelsom. Pareltje in Noord-Limburg. Toch vluchtten de inwoners de afgelopen jaren weg bij gebrek aan voldoende huisvesting. Met dank aan de
contingentering dte voor Hegelsom nog geen twee woningen per jaar in petto
had Door het quizend-woningen-plan is het tij gekeerd. Gesprek met regiomanager Geert Martens (39) van de Venrayse vestiging van Janssen de Jong
Projectontwikkeling

LJ LJ �
De regiomanager wijst nog eens een keer op

Martens wijst er ook op dat door het beleid

de fatale gevolgen van de richtcijfers voor de

van gedeputeerde Driessen verkorte pro

woningbouw, zoals de provincie die vroeger

cedures konden worden gevolgd en mede

hanteerde. Sevenum telt zo'n 7000 inwoners

daardoor de ambities van veel gemeenten

en mocht jaarlijks 25 woningen bouwen.

nu op een hoog niveau liggen. Niet alleen

Horst aan de Maas met 28.000 inwoners

als het gaat om de kwaliteit, maar ook de

stond voor slechts 50 woningen genoteerd

kwantiteit.

in de boeken in het provinciehuis. "In Horst
zat daardoor echt alles op slot. Gelukkig

"We moeten oppassen voor overdaad. In

zijn de contingenten verleden tijd. Ik hoop

het bestaande segment zijn nu meer dan

dat de wind die vanuit het provinciehuis

voldoende goedkopere woningen te vinden.

in Maastricht is komen aanwaaien ook in

Denk aan al die huizen die in de zestiger

zuid-oostelijke richting gaat. Richting Noord

en zeventiger jaren gebouwd zijn en nu

Brabant, want daar zit de woningmarkt nog

bewoond worden door mensen tussen de

compleet op slot".

60 en 75 jaar. Met wat ingrepen zijn daar
prima starterswoningen van te maken. En
de huizen die echt slecht zijn, sloop je zodat
die wijken ook niet meer zo mudjevol auto's
staan. Want met dat toegenomen autobezit
is veertig jaar geleden onvoldoende rekening
gehouden", argumenteert Martens.
De regiomanager van Janssen de Jong is
ervan overtuigd dat de nadruk de komende
jaren vooral moet liggen op de bouw van
goede seniorenwoningen in het binnenste
delijk gebied, kleinschalig en van een hoog
niveau. "Dan krijg je ook doorstroming van
die zestigers en zeventigers. Maar ook daar
bij moet je oppassen voor overkill. In de
regio Venray hangen nu plannen voor vele
honderden appartementen boven de markt.
Dat is wat erg veel van het goede".
Wat er wel nodig is? Martens: "We moeten
zorgen voor voldoende differentiatie, zodat
je kunt aansluiten op de behoefte van de
markt". •

47
Janssen de Jong Projectontwikkeling

De vaart
erin bre
Starterswonmgen te Horn

Horn was ook zo'n dorp dat de dupe werd van de contingentering.
Vijf woningen per jaar mochten er gebouwd worden. Projectontwikkelaar
BBOM uit Sittard ontwikkelde er vorig jaar 26 in één keer, dankzij
het duizend-woningen-plan. BBOM-directeur Wil Rüland over die forse
huizeninjectie voor het Haelense kerkdorp.

u�u
ontwikkelaar en het is juist daarom zijn belang

e.d. Woningen die ook nog met diverse inde

rijkste taak om de vaart erin te brengen en

lings- en uitbreidingsvarianten konden worden

vervolgens te behouden.In het uitbreidings

opgeleverd, zodat ze ook voor onder andere

plan Kloppeven realiseerde BBOM de bouw

senioren geschikt zijn, of geschikt gemaakt

van 26 halfvrijstaande starterswoningen, waar

kunnen worden en dus een levensloopbesten

veel belangstelling voor was. De grond in

dige woning wordt gerealiseerd. "De onder

Horn was reeds eigendom van het bedrijf en

moderne architectuur gebouwde woningen

in samenwerking met de gemeente werd het

zien er mooi uit en voor 140.000 euro hebben

bouwplan ingebracht als onderdeel van het

we een goed product geleverd. Ik durf zelfs te

1000-woningen-plan.

zeggen; een beetje uniek".

ROiand is trots op het resultaat. Veel starters

Bij B BOM heerst vooral tevredenheid dat de

woningen zijn rijtjeswoningen. BBOM voegde

richtcijfers van de provincie voor de aantal

halfvrijstaande woningen aan deze starters

len woningen verleden tijd zijn. "De meeste

markt toe, zonder haken of ogen als erfpacht

woningen gingen naar de steden. Bij veel
van die plannen in de stad gaat het om
inbreiding.
En dat levert vaak grote problemen op, omdat
je met bestaande bebouwing rekening moet
houden. Dus werd er ook in de steden minder
gebouwd, dan eigenlijk de bedoeling was. Ik
ben heel tevreden dat die belemmering nu
weg is en in de regionale volkshuisvestings
plannen wat meer ruimte komt", zo benadrukt
ROiand.
De directeur van BBOM constateert dat de
dip in de bouw van de afgelopen jaren over
het dieptepunt heen is. Volgens ROiand gaat
het allemaal weer redelijk, maar doemen
de volgende problemen alweer op. Hij wijst
erop dat aannemers nauwelijks nog geschikt
personeel kunnen vinden, waardoor het aan
tal buitenlandse vaklieden op bouwplaatsen
hand over hand toe neemt. •
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Net dat extra
door de.

De positie van WoonGoed 2-Duizend in het plan voor de bouw van duizend
starterswoningen is bijzonder. De corporatie uit Reuver. die in heel MiddenLimburg actief is, nam de allereerste starterswoning in Swalmen voor haar
rekening en schrijft ook het duizendste huis in Echt op haar conto. Gesprek met
directeur pro1ectontwikkeling Peter Beeks (55).

Er is nog een bijzonderheid aan het product van

Maar het is natuurlijk ook zo dat er elke dag

de Midden-Limburgse corporatie. Die heeft het

weer starters bijkomen. Op termijn zou je het

eerste recht van aankoop als een starter het huis

project kunnen herhalen, maar je moet ook niet

van de hand wil doen. Wel tegen de dan gelden

overdrijven".

de marktprijs. "Zo kunnen de starterswoningen
ook starterswoningen blijven", aldus Beeks.

Beeks wijst op de 'omvangrijke ontwikkelingspor
tefeuille' van WoonGoed 2-Duizend, die binnen

Volgens de corporatie-directeur heeft het dui

vijf tot tien jaar voorziet in de bouw van 1500

zend-woningenplan een 'heel belangrijke bij

wooneenheden. In een heel breed scala. Huur,

drage' geleverd aan het vlottrekken van de

koop, brede maatschappelijke voorzieningen en

Limburgse woningmarkt. Een herhaling van dat

bijvoorbeeld zorgwoningen voor gehandicapten;

project komt volgens Beeks op dit moment nog

het zit er allemaal in. Volgens Beeks verliest de

te vroeg. "Met die duizend woningen is er in

corporatie haar sociale functie daarbij beslist

dat segment net voldoende toegevoegd aan

niet uit het oog. "In tegenstelling tot echte com

de markt. En is er extra schwung ontstaan.

merciële projectontwikkelaars hebben wij ook
alle oog voor de ontwikkeling en vitaliteit van
dorpen en kernen. Vanuit dat stukje zorg voor
de gemeenschap zijn we daar ook meer bij
betrokken en zorgen we voor kinderopvang in
bijvoorbeeld Swalmen en leveren een bijdrage
aan gemeenschapsvoorzieningen in onder meer
Beesel. We kijken daarbij ook heel goed naar de
markt. Als stabiele partner willen we ook stabiele
producten leveren."
Ofschoon het gewoon lekker loopt bij de
Reuverse coporatie en het ambitieniveau toren
hoog is,

bespeurt Beeks toch nog wel wat

bewolking aan de hemel. De creativiteit in regel
land is ver te zoeken. Het overboord kieperen
van overbodige regels stagneert. Dat probleem
ligt vooral bij de overheid. Dat heeft ook alles
met het politieke systeem te maken. Maar ach,
daar tegenover staat weer de voldoening die het
geeft, als je erin slaagt sociale koopwoningen te
realiseren, die hetzelfde, of zelfs 50 euro minder
per maand kosten dan een huurwoning." •
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WoonGoed 2-Duizend

Een fantastis
initi
Mana-Hoop

Paul Berben (45) is directeur van 38/Bouwinvest in Herten. Bij het bedrijf
werken 50 mensen Berben is trots dat hij met zo 'n relatief klein bedrijf toch
een for e bijdrage heeft geleverd aan de duizend starterswoningen. Berben
zorgde voor 45 starterswomngen in het Echter dorp Diergaarde en de gemeen
te Roerdalen

LJ lJ
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Ook voor 3B/Bouwinvest zat de markt redelijk op

te weinig gebouwd. Ik ben blij dat die tijd voorbij

slot door de richtcijfers die bouwen in de dorpen

is. Mensen moeten lekker zelf kunnen kiezen

bijna onmogelijk maakte. Een ander probleem

waar ze willen wonen. Laat die markt gewoon vrij

vormde de trage besluitvorming. Berben zocht

en de wet van vraag en aanbod z'n werk doen.

zelf naar potentiële plekken om mee te doen aan

Natuurlijk is enige regelgeving hierin gewenst,

het project van duizend woningen en kon uitein

maar niet zoals het nu gebruikelijk is".

delijk aan de slag in Roerdalen en Echt.
Volgens Berben is de bouwsector na de vrije val
Berben is nog steeds hogelijk verbaasd over het

van drie, vier jaar geleden, weer pijlsnel opge

tempo waarin de woningen werden verkocht.

klommen naar grote hoogten. "Het vertrouwen

Vooral in een dorp als Maria-Hoop. "Je merkt dan

van de consument is er weer. Maar de invloed

toch dat contingentensysteem ook de sociale

van provincie en zelfs het Rijk is maar relatief.

structuur in dorpen heeft aangetast. Bewoners

Ook de bouw is afhankelijk van de wereldpoli

werden min of meer verplicht om naar de stad te

tiek. Als er morgen nieuwe aanslagen volgen,

verhuizen. In hun dorp werd immers niet meer, of

kunnen we meteen weer in een dip zitten", zo
waarschuwt hij.
De vraag naar starterswoningen blijft volgens
de directeur van 3B/Bouwinvest onverminderd
groot. Daarnaast neemt ook de markt voor
seniorenwoningen toe. Het nieuwste middel van
provincie, gemeenten en corporaties om starters
over de drempel te helpen, de starterslening,
betitelt Berben als 'een goed initiatief'. "Maar
wellicht was het toch beter als gemeenten had
den besloten om verder te gaan met het ver
strekken van goedkope grond, desnoods met
extra subsidie van de provincie. Het risico van
prijsopdrijvingen is dan een stuk kleiner. Het
voordeel blijft altijd bij de klant. Bovendien zorg je
met goedkope bouwpercelen dat er een aanbod
blijft voor starters".
Berben signaleert overigens ook dat de prijzen op
alle fronten weer fors stijgen. "Starterswoningen
voor 1 40.000 euro zijn inmiddels verleden tijd.
Je moet nu al van prijzen uitgaan die beginnen
bij 1 60.000 euro. En ik denk dat het nog even
doorgaat met die prijsstijgingen." •
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38 Bouw /nvest

Van uit vijf vestigingen, verspreid ove r de hele provincie, sta an de ruim honderd med ewerkers van Bonnema Stienstra dag elijks voor
u kla a r om u zorgen u it handen te nemen. O bje ctiviteit en m a atwerk sta a n centraal i n ons h a ndelen. M et a l uw vra gen over d e onroe
rendgoedma rkt, van besta and goed tot nieuwbouw en bed rijfs onroerend goed en van ko pen tot h u ren bent u bij onze m a ke l a a rs a a n
h e t juiste a d res. Ook voor een deskundig a dvies op h e t ge bied van p roje ctontwikkeling kunt u b i j ons terec ht. Vra gen over u w fin a n ciële
situ atie? O nze fi n a n c ieel a dviseurs laten er geen enkele onbeantwoord. Overtu i g u zelf. Kijk voor meer informatie en voor de adressen van
onze ka ntoren op onze site. Voor u maken wij het verschil.
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Mensen stellen a ndere eisen aan wonen,

materialen. Of neem Zorgpark, waa rmee vast

a lleen tijd en geld, maar vergroot ook nog eens

er en en winkelen dan voorheen. Heijmans

goedvraagstu kken va n zorginstelli ngen na uw

de kans op i nnova tie en een d u u rza me realisatie.

as goed gaat de u itdag ing aan een omgeving te

keu rig in kaart worden gebracht. De manier om

Heijmans bewandelt n ieuwe wegen, waa rbij ons

·eeren waa rin mensen zich lekker voelen. Een

maa toplossingen te ontwikkelen voor een opti

vakmanschap en onze betrokkenheid natuurlijk

....,geving die 'klopt' en voorziet in alle behoeften.

male omgeving voor gebru i kers én patiënten .

onveranderd blijven.

Deze ontw i kkelingen komen van de grond door

ieuwe wegen.

gebieden en buurten te analyseren en vooral

3 nen de ontwikkeling van n ieuwe woon- en

goed te luisteren naar specifieke wensen.

e· gebieden is Heijmans Vastgoed altijd op
:ue naar hoe het beter kan. Een vernieuwend

Een full service aa npak.

:- cept is Wenswonen®. Even ty perend voor

De full service strateg ie van Heijmans kan gerust

-e ;ma ns als de gele h uiskleur. Met dit interactief

vernieuwend genoemd worden. Door de expertise

:-mputerprog ra m ma kunnen toekomstige eige

van de divisies vastgoed, bouw en i n fra te koppe

-aren h u n eigen d roomhuis samenstellen. Van

len kan Heijmans het hele traject aan. Van advies

- e; formaat tot pla tteg ronden en de te gebruiken

tot u i tvoeri ng en onderhoud. Dit bespaart niet

r,eijmans

Heijmans Vastgoed, I.B.C. weg 2, 5683 PK Best, tel. 0499 - 36 82 50 www.heij mans.nl

starters•
won i ng moet je je
Ook i n

Soms vallen ontwikkelingen gewoon samen Enkele maanden voordat gedeputeerde Driessen z 'n duizend-woningen-plan presenteerde was architect
Ben Levels uit Wessem samen met een projectontwikkelaar en aannemer gestart om een kleine. goedkope woning te ontwikkelen. Die schetsen
werden de basis voor starterswomngen in Melick. Herkenbosch. Tungelroy
en Ittervoort
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De kostenbesparingen zocht hij in een makke

Deze woningen zullen dan ook altijd in tre

lijke bouwwijze, een eenvoudige constructie en

ven," benadrukt de Wessemse architect. Levels

eenheid en repetitie van vormen zoals raamko

noemt het duizend-woningen-plan een 'per'ea

zijnen en muuropeningen. Installatie-technisch

idee'."Met alle prijsstijgingen denk ik dat kope

werd gezocht naar de meest ideale opstelling

met een kleinere beurs in de woningma

met zo klein mogelijke leidinglengtes.

ten de boot vallen omdat er in deze prijs'<lasse
weinig te koop is. Die situatie heeft de

"Toch is van alle kanten een grote inspanning

doorbroken met dit plan en geeft zo edere€� ::e

gevraagd om het allemaal waar te maken.

kans een eigen woningbezit op te bouwe-·

De winstmarges van alle partijen zijn beperkt
gehouden.

De toekomst in de woningbouw ? De WessefT'se
architect denkt dat levensbestendig wone"

Bij starterswoningen gaat het om mensen met

kleinschalige appartementencomplexen . inbre -

een kleine beurs. Het geeft voldoening als je

dingen in bestaande gebieden en de vei!ighe

ziet dat die kopers blij zijn met wat ze krijgen.

belangrijke thema's zullen zijn in de sector. •

Levels Boonen Architecten

E r kon weer
volop geb
wo
14 Woningen Melderslo, waarvan 7 starterswonmgen

Koos Camps (57) is projectontwikkelaar bij de Haegens Groep in Horst.
Dat bedrijf met een omzet van ca. 50 miljoen en 240 medewerkers ontwikkelde
de plannen en bouwde ook zestien starterswoningen in Sevenum en Melderslo.
Camps is tevreden, maar oordeelt dat er toch wat beter nagedacht had moet worden
over de markteffecten van de starterswoningen.

De sociale koopwoningen zoals corporaties

worden, op plekken waar dat voorheen niet

die momenteel aanbieden, kosten meestal

kon. We hadden voorheen ook wel in de

al 170.000 euro. De belangstelling was trou

goedkoper sector gebouwd. Maar aan een

wens zo groot, dat we hebben moeten loten,"

duurdere woning is nu eenmaal meer te ver

aldus Camps.

dienen en bovendien was een rijtjeswoning
stedebouwkundig ook niet zo in trek".

De Haegens Groep, die in heel Limburg
actief is, had rond 2003 verschillende loca

De vaart die er met de starterswoningen

ties die door de strenge contingentenregeling

weer in kwam, is volgens Camps alweer

van de provincie niet in het gewenste tempo

verdwenen. "De regelgeving wordt alsmaar

bebouwd mochten worden "We hadden er

uitgebreider en complexer. Het werkt alle

dus wel oor naar om mee te doen, toen het

maal prijsopdrijvend".

duizend-woningen-plan werd gepresenteerd.
Dat is ook de grote waarde van het initiatief

De aandacht voor woningen in het goedkope

van de provincie; er kon weer volop gebouwd

prijssegment zal in de ogen van Camps de
komende jaren groot blijven. Maar ook op
andere fronten wijzigt de markt. De traditi
onele twee-onder-een-kap is minder in trek.
Semi-bungalows waarin wonen en slapen
zich op de begane grond afspeelt, worden
steeds populairder. De Haegens Groep heeft
met het oog op die ontwikkeling al bouwplan
nen aangepast, zo benadrukt Camps.
De Horster onderneming is in grote lij
nen toch tevreden over de effecten van
het duizend-woningen-plan. Maar er wordt
gemopperd over het nieuwe initiatief van de
provincie om VORm beleid (Verhandelbare
OntwikkelingsRechten methode) in te voe
ren, waarbij de provincie financieel gecom
penseerd moet worden wanneer buiten de
aangegeven contouren gebouwd wordt.
Dit zal ongetwijfeld een remmend effect heb
ben opde ontwikkeling van (starters)woningen
in nieuwe uitleggebieden. •
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Haegens Groep

Nu de vaart
houden

De corporatie Wonen Roer & Maas in Roermond heeft 4 1 00 huurwoningen in
en rond de bisschopsstad in beheer. De corporatie was al langer actief op de
markt van koopwoningen en zorgde uiteinde/ijk voor 26 starterswoningen in
Roerdalen en Maasbracht. Directeur Karel Smitsmans: "Het is nu de uitdaging
om de vaart erin te houden".

zegt Smitsmans. De starterswoningen in beide

Smitsmans voorspelt dat de Limburgse corpora

van 1 40.000 euro meer bouwen". In Roerdalen en

dorpen waren in een mum van tijd verkocht. We

ties de komende jaren een groter deel van hun

Maasbracht kon de corporatie toch de helpende

merkten wel dat het voor jongeren moeilijk is een

huidige bestand aan huurwoningen zal verkopen.

hand bieden, omdat beide gemeenten water bij

hypotheek rond te krijgen. Diverse gegadigden

"Een deel van onze klanten wil graag een eigen

de wijn deden en de grond voor een speciale prijs

voor een starterswoning hebben daardoor moeten

woning". Door de vergrijzing en het teruglopend

ter beschikking stelden. Dat leidde tot de bouw

afhaken." Roer en Maas heeft inmiddels ook beslo

inwonertal, zal er extra ruimte op de huizenmarkt

van mooi vormgegeven woningen, met twee

ten om mee te doen aan de starterslening van de

ontstaan.

kleuren baksteen, twee woonverdiepingen en

provincie Limburg.

En met die prijzen kun je bijna geen woningen

"Als we niet verkopen, komt er een dag da·

een ruime zolder. "Daar zie je de invloed van de
provincie en natuurlijk ook de mores in de politiek.

"Een lovenswaardig initiatief. Je kunt daarmee

we met leegstand worden geconfronteerd. De

Voor elke wethouder is het goed als hij kan zeg

weer een grote groep starters helpen. Het nadeel

sociale taak van de corporaties zal alleen maar

gen dat hij voor starterswoningen heeft gezorgd",

kan zijn dat zo'n maatregel prijsopdrijvende effec

groter worden. Ons resterende huizenbestand

ten heeft. Maar dat is geen reden om maar niets

zal verkleuren. Het zullen niet meer de traditio

meer te doen". De directeur van Roer & Maas

nele gezinshuishoudens zijn die bij ons aanklop

constateert dat het duizend-woningen-plan voor

pen, maar de zwakkeren in de samenleving d"e

een piek in het bouwtempo van de Limburgse

zichzelf niet meer kunnen redden. Gescheiden

woningmarkt en een versnelling van procedures

mensen, huurders die begeleid moeten wonen

heeft gezorgd".

en alleenstaande jongeren. Mensen die ons ech
nodig hebben, omdat ze anders tussen wal en
schip vallen".
In de regio Roermond, waar 80 procent van de
inwoners een eigen woning heeft, consta ee
Smitsmans dat er voor eengezinswoninge

op

dit moment nog ruim voldoende vraag is. -Elke
huurwoning die we aanbieden levert 40 o 50
gegadigden op". De eisen die senioren ste
aan een huurwoning, worden alsmaar hoger. Vee
bestaande seniorenwoningen zijn of te kle·n. o'
hebben niet de juiste ligging. Veel senioren me
een eigen woning willen alsnog doorstromen
naar een semi-bungalow zonder trappen, of naar
een kwalitatief goed en aangepast huurhuis.
Binnenkort zullen we in dat segment ook kno
pen moeten doorhakken. Bestaande complexen
van seniorenwoningen slopen, of misschien toch
verbouwen en als starterswoningen op de markt
brengen". •
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Wonen Roer & Maas

M i nder zeu ren
de overheid maar

Bouwbedrtjf Clabbers tn Horst aan de Maas zorgde voor zestien starterswoningen tn Broekhwzen en Horst-Amenca Directeur Paul Driessen (52)
vindt dat de sector soms wat teveel zeurt over de overheid en soms te
weinig eigen verantwoordelijkheid toont.

BOUWBEDRIJF

clabbers BV

--- Horst---

In Broekhuizen had de bouwgroep de grond in

die huizen binnen enkele jaren volledig worden

eigendom. In dat dorp werden nog maar twee,

vertimmerd en zo weer in de duurdere prijsklasse

of drie woningen per jaar gebouwd. De zeven

terecht komen. Het moeten over tien jaar ook

starterswoningen, die in combinatie met vrije

nog starterswoningen zijn, zodat je gegarandeerd

sectorhuizen werden gebouwd, betekenden dan

bent van doorstroming op de markt. De behoefte

ook een forse lokale injectie voor de woningmarkt.

aan grondgebonden woningen op het Limburgse

De bouw en de verkoop verliepen rimpelloos. In

platteland zal ook in de toekomst blijven. Deze

Horst-America was het ook geen enkel probleem

mensen hebben toch het liefst een woning met

om de woningen aan de man te brengen. Op het

een stukje grond in plaats van een appartement.

laatste moment werd Clabbers geconfronteerd

Voor appartementen in de regio is zeker ook

met een flinke tegenvaller. De grond was niet

een markt. Maar dan wel met een goed voor

stabiel genoeg voor een normale fundering en dat

zieningenniveau waarbij parkeren, en veiligheid

betekende dat de starters- en vrijesectorwonin

belangrijke items zijn." Bouwbedrijf Clabbers doet

gen op palen moesten worden gefundeerd. Extra

zelf onderzoek naar de mate van tevredenheid

onkosten die voor rekening van de aannemer/ont

van de kopers na de oplevering van de woningen.

wikkelaar kwamen.

Dat gebeurde ook met de nieuwe eigenaren van
de starterswoningen.

"Als we op die plek quitte spelen, hebben we
het goed gedaan. Maar het gaat niet altijd alleen

"De kopers waren veelal jonge stellen. En ze zijn

om de winst. Je moet als bedrijf soms ook

gewoon tevreden. Door slim te bouwen en vooral

tonen dat je oog hebt voor de problemen die

goed te organiseren zijn we binnen de 140.000

in de samenleving spelen. Bij het ontwerp van

euro gebleven. Maar voor ons is het echt geen

onze starterswoningen hebben we ook naar de

vetpot geweest". Driessen en Van Roosmalen

toekomst gekeken. Het moet niet zo zijn, dat

benadrukken dat de provincie en het Ri jk op de
achtergrond vooral een rol moeten blijven spelen
als het gaat om het regulering op de bouwproduc
tie. "Als de overheid zich volledig terugtrekt, lopen
de steden leeg en raakt het platteland overvol",
zegt Van Roosmalen. Driessen oordeelt trouwens
dat er naar zijn mening vaak wat al te gemakkelijk
wordt afgegeven op ambtenaren en bestuurders
over lange procedures en de regelgeving. We
zouden wat meer begrip en eigen verantwoor
delijkheid kunnen tonen. Zelfs bij burenruzies
stappen mensen naar de gemeente met de eis
dat ze daar maar een oplossing moeten zoeken.
We zouden juist wat minder een beroep moeten
doen op de overheid en de overheid dichter bij
het bedrijfsleven halen."•
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Laat de markt
haar werking

Uiteinde/ijk waren het de aannemers die de klus moesten klaren

om in ruim

twee jaar tijd duizend woningen te bouwen voor starters op de koopmarkt.
Bouwbedrijven Jongen, de overkoepelende organisatie van aannemerbedrijf
Jongen in Landgraaf, Louis Scheepers in Roermond, Van Kan-Jongen in
Maastricht en Van Nieuwenhuizen-Jongen in Venlo, namen ruim honderd van
die starterswoningen voor hun rekening. "Er is weer beweging in de markt
gekomen".
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Zo dreigde het uitbreidingsplan Schrames in Helden

bouw van starterswoningen ook een positief imago

in het honderd te lopen door archeologische voor

oplevert bij gemeentebesturen. In Swalmen (30),

schriften. Het hele bouwterrein van 1 3 hectare zou

Helden (23), Echt (23), Beesel ( 1 6) en Kerkrade

eigenlijk moeten worden afgegraven. "In de hoop

(42) zorgde Jongen uiteindelijk voor die starterswo

dat er mogelijk nog één Romein onder de grond

ningen. Door het gebruik van prefab-onderdelen,

lag", grapt Baggen. Door tussenkomst van de

betonnen binnenwanden en veel standaardmate

provincie kon uiteindelijk het grootste gedeelte van

rialen en minimale winstmarges kon de prijs voor

het bouwterrein met één meter verhoogd worden,

een twee kapper met garage binnen de 140.000

zodat mogelijke Romeinse vondsten in elk geval

euro blijven.

ongerept blijven. Kneepkens: "Het is trouwens niet
de regelgeving alleen. Ook de economische situ

Kneepkens en Baggen oordelen dat er extra

atie speelde een rol: "Het duizend-woningen-plan

aandacht nodig blijft voor de starters op de woning

maakte woningen weer betaalbaar".

markt. "Zonder hulp hebben ze ook nu weer niet de
mogelijkheid om een huis te kopen".De starterswo

Bouwbedrijven Jongen deed volgens beide direc

ning was voor Bouwbedrijven Jongen overigens

teuren mee aan het duizend-woningen-plan uit

geen nieuw fenomeen. In 2002 brachten ze al

een stuk maatschappelijke betrokkenheid. 'Winst

een huis op de markt waarvan de prijs rond de

maken op kort termijn hoeft niet altijd voorop te

1 30.000 euro schommelde. Beide directeuren zijn

staan". Op de achtergrond speelde mee dat de

overigens een vurig pleitbezorger voor het volledig
vrijlaten van de woningmarkt. Ze wijzen erop dat
de nieuwe Regionale Volkshuisvestingsplannen
(RVP's) ook niet de oplossing bieden voor het
minimale aanbod van nieuwbouw in met name
de dorpen. Die RVP's zijn in de plaats gekomen
van de contingenten. "Als in zo'n RVP het grootste
deel van de koek is verdeeld over de steden, blijft
er voor de kleinere gemeenten nog steeds weinig
over. Laat de markt gewoon haar werking doen en
geef ons de ruimte om samen met de gemeenten
de koers uit te zetten. Wij gaan heus niet voor
leegstand bouwen en zullen met de vraag rekening
moeten houden. En de mensen maak je niets meer
wijs. Die zijn kritisch genoeg en willen kwaliteit.
Kwantitatieve woningnood is er ook niet meer.
Waar het aan ontbreekt zijn huizen van voldoende
kwaliteit", zegt Baggen.
Net als de meeste ander starterswoningen, was er
voor de huizen van Jongen enorm veel belangstel
ling. "We hebben ze moeten verloten om ze zo
eerlijk mogelijk aan de man te brengen".•
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De kopers
stonden

Karel Janssen rs directeur van BouwmlJ Janssen rn Venray Het bednJf rs actref
n een straal van 1 25 kilometer rond Venray en heeft 125 mensen rn dienst, die
nret alleen bouwen maar ook ontvVJkkelen. tn samenwerkrng met het Venlose
a h,tectenbureau Quant A rchitectuur zorgde Janssen voor de bouw van 44
starter appartementen an de rand var, het wtbre1drngsplan Aan de Heuvel rn
Venr y. Janssen blrkt samen met Frans van Dun van Quant Architecten terug.
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Van Dun verduidelijkt dat de appartementen een

"Er was heel veel behoefte aan dergelijke wonin

woningen. Janssen: "We wilden een natuurlijke

gebruiksoppervlakte hebben van 75 vierkante

gen. In 2003 was er in dat segment nauwelijks

overgang van hoog naar lager. Er komt ook nog

meter. De indeling: een woonkamer met half

aanbod. Van doorstroming kwam niets meer

een appartementencomplex, gecombineerd met

open keuken. twee slaapkamers, badkamer,

terecht. En dat is toch waar het vooral draait in

stadswoningen, van drie verdiepingen. Daarom

toilet en een berging. "We hebben de gevel

de sector; dat die doorstroming op gang komt.

hebben we de zevende etage ook laten vallen.

van het gebouw gevarieerd kunnen invullen.

Daarvoor zouden we best nog wat extra instru

Mede in verband met schaduwwerking voor de

De noordgevel wat meer gesloten in verband met

menten mogen ontwikkelen. Bij voldoende door

omgeving. Ook hebben we goed opgelet op de

de geluidsbelasting. De zuidgevel vertoont veel

stroming blijven er immers ook starterswoningen

privacy. We hebben geprobeerd de inkijk in de

glas. De twee delen van het complex staan wat

op de markt", aldus Janssen.

tuinen te minimaliseren door bijvoorbeeld de bal

taps uit elkaar, zodat we hebben kunnen werken

Het bouwbedrijf heeft vooral veel moeite gedaan

kons op een andere plek te situeren en wat kleiner

met vides. Dat werkt ruimtelijk.", aldus Van Dun.

om de 44 startersappartementen in te passen

te maken." Van Dun vult aan: "Ik denk dat we er

"Een gouden greep", zo betitelt Janssen het

in de omgeving. Naast de appartementen staat

heel goed in geslaagd zijn om een volwassen

initiatief van de provincie om duizend starters

een flatgebouw van tien verdiepingen; de Hoge

appartementencomplex neer te zetten, dat toch

woningen op de markt te zetten.

Beek. In de omgeving staan ook grondgebonden

heel goed past bij het karakter van Venray. Het
zijn woningen die voor jongeren, maar ook voor
de senioren heel aantrekkelijk zijn".
Door de prima samenwerking met de provincie en
de gemeente zijn de appartementen heel snel van
de grond getild. "Jammer genoeg is die vaart er
nu weer wat uit. Het gaat tegenwoordig weer een
stuk stroperiger", zo zegt Janssen. Creativiteit,
samenwerking en slimmigheid, zijn de sleutel
woorden die gehanteerd werden om de appar
tementen binnen de maximumprijs van 140.000
euro te kunnen aanbieden. "Maar eigenlijk werken
we zo altijd. We opereren in veel projecten met
bouwteams. De kwaliteit staat bij ons voorop. Ook
al betekent dat. dat we niet altijd de goedkoopste
kunnen zijn. Het blijft toch een raar dat in onze
sector nagenoeg alleen maar naar de prijs wordt
gekeken en pas dan naar de kwaliteit".
Zowel Van Dun als Janssen benadrukken dat de
markt inmiddels weer is aangetrokken. "Er is heel
veel druk op die markt. Er staan veel bouwplannen
in Noord-Limburg op stapel. Gelukkig maar". •
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Mensen

voor

kwa

Riante pat,obungalows

Ook de Heerlense projectontwikkelaar Nouville Ontwikkelaars en het Landgraafse
bouwbedrijf Riksen droegen ee11 steen;e bij aan het dwzend-wonmgen-plan. 'Het was
een wtdagmg ! , zo oordeelt ontw,kkelmgsmanager Bart Mertens (33) van Nouville
Ontwikkelaars over het verzoek van de gemeente Landgraaf om een deel van de 48
huizen m het plan Sales,anenstraat te bestempelen als starterswonmgen passend
binnen de wtgangspunten van het duizend-woningen-plan van de Provmc,e.

De prijzen voor deze kwalitatief hoogwaardige

"We hebben kritisch naar het woningontwerp en

starterswoningen kwamen keurig uit op 139.900

detaillering moeten kijken. Ofschoon het finan

euro.

cieel best moeilijk was, hebben we kwalitatief
gewoon goede starterswoningen kunnen bouwen.

"Het was even puzzelen om het plan voor de star

Het gros van de kopers is dan ook heel tevreden,

terswoningen haalbaar te maken. Met name de

zo is gebleken uit persoonlijke gesprekken".

grondprijs drukten zwaar op het plan. De kavels
van de starterswoningen zijn over het algemeen

Neuville Ontwikkelaars bestrijkt Limburg vanuit

iets kleiner. Maar de verhouding tussen prijs en

Heerlen met 23 medewerkers. Gemiddeld verko

kwaliteit is dik in orde. De woningen hebben nu

pen ze 450 woningen per jaar. De trends voor de

al een prijskaartje van zeker 175.000 euro", bena

komende jaren? Volgens Neuville zal de invulling

drukt Mertens.

van nieuwbouwwoningen zich verplaatsen van de
randen van dorpen en steden naar locaties in de

Ralf Habets wijst erop, dat beide bedrijven al grond

dorpen en steden.

hadden verworven in het plan Salesianenstraat.
Daarbij is volgens Mertens de uiterste zorgvuldig
heid nodig. "We zullen goed moeten afstemmen,
waar we wat bouwen. Dit betekent Voor voldoen
de differentiatie zorgen, woningen ontwikkelen
die voor alle doelgroepen bereikbaar zijn dus ook
starterswoningen die passen binnen het impuls
plan van de Provincie maar vooral ook levens
loopbestendige woningen realiseren. Inbreiding
vraagt wat meer aandacht om te komen tot
een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving maar
levert wel optimaal gebruik van beschikbare ruim
te. Mensen kiezen voor kwaliteit als het gaat om
de leefomgeving en hieraan besteden wij volop
aandacht."
Bij Riksen Bouw verdienen 45 mensen hun boter
ham in de bouw en de projectontwikkeling. Van
Habets mag de provincie best nog een keer met
het initiatief komen voor de bouw van goedkope
koopwoningen, in combinatie met de startersle
ningen die provincie, corporaties en gemeenten
inmiddels verstrekken. "De behoefte is groot. Dat
blijkt ook wel uit het feit, dat die huizen vrij snel
worden verkocht'', aldus Habets.•
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Er moeten h ier
nieuwe banen

rlaagens!Derksen Bouw in Korkraclo tekemde voor do ontwikkeling en de bouw
van 74 tarlorswomngon m liet pi in Gruchterh ,de Pro1ec//01cier Hub Kessen
(50) 001doelt clat CJr

nol meer workgologonheid moot komen ,n

Anrlors blijft het kwc,likol n aan do 011de1kant van do markt.

Kerkrade.
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riet probleem waar wij meer geconfronteerd

Kessen is uiterst tevreden dat het bedrijf waar

keld, zijn rolstoelvriendelijk en gegroepeerd rond

werden, was dat veel jongeren die dolgraag een

hij zijn boterham verdient toch iets heeft kunnen

een binnenplein. Het is de bedoeling dat daar

slarterswoning wilden kopen, geen vaste baan

betekenen voor de jongeren die wel vast werk

voor de bewoners nog een jeu de boules baan

hebben. Dat is misschien wel 80 procent. Ze heb

hebben. Op Grachterheide zorgde Haegens/

komt. Jong en oud wonen er samen en de sfeer

ben veelal een jaarcontract en de banken vinden

Derksen (zo'n 80 personeelsleden) voor 45

is geweldig. De jongeren helpen de ouderen en

dat onvoldoende zekerheid voor een hypotheek.

appartementen en 29 tweekappers en wonin

zo hoort het". De appartementen waren in een

Dat is zo zonde. Bij gebrek aan werkgelegenheid

gen in een rijtje van vier. Winst is er nauwelijks

mum van tijd aan de man gebracht.

trekt de jeugd massaal weg uit Kerkrade. Er moe

behaald met die starterswoningen. Op de appar

ten hier snel nieuwe banen komen".

tementen moest zelfs geld worden toegelegd.

De ontwerpen van de tweekappers en de rij

Maar Grachterheide telt in totaal 1 96 woningen,

tjeswoningen ademen de sfeer van de jaren

dus was er ruimte om het verlies te compense-

dertig. Een heel populaire stijl op dit moment.

De projectleider van Haegens/Derksen erkent dat

De inhoud is 450 kuub en de kavels schom

de woningmarkt in Kerkrade bijzonder is. Plannen

melen rond de 200 vierkante meter. "We moeten

voor woningbouw in de middenklasse (1 80.000
Kessen is trots op het product dat op Grachterheide

slim bouwen om die grens van 1 40.000 euro te

ales te maken met de sociale structuur van de

voor starters is gerealiseerd en/of in aanbouw is.

halen. Door het gebruik van standaard-materi

bevolking, zo beaamt Kessen. Veel mensen met

"Je woont in het groen. De appartementen, die

alen bijvoorbeeld. Basis voor die woningen is

een minimuminkomen en veel ouderen.

samen met de Hestia Woongroep zijn ontwik-

een ontwerp waarmee we in Duitsland ooit een

en hoger) zijn niet te slijten en liggen stil. Dat heeft

prijs hebben behaald voor goedkoop, maar toch
kwalitatief hoogwaardig bouwen.".
De gemeente Kerkrade heeft in het bestem
mingsplan voor Grachterheide vastgelegd dat
die woningen de komende vijftien jaar niet ver
timmerd, of uitgebreid mogen worden. "Op die
manier blijven het echte starterswoningen. Als de
bewoners na vijf jaar willen verhuizen naar een
grotere woning, ontstaat er nieuwe ruimte voor
starters. Een prima aanpak".
Kessen is blij dat hij heeft kunnen meehelpen
aan de bouw van die duizend starterswoningen.
"Ook voor Kerkrade geldt dat de jeugd de toe
komst heeft. En als die jeugd door gebrek aan
werk en woningen vertrekt, ziet het er gewoon
heel somber uit". •
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G root is niet
altijd

In samenwerking met de gemeente zorgde de Woningstichting Voerendaal
voor dertien starterswoningen aan de Van Elmptstraat in Kunrade. Voor die huizen meldden zich maar liefst 90 gegadigden. "Dat bewijst hoezeer Voerendaal
in trek is als gemeente in het groen waar het prima toeven is", zegt directeur
Leon Creugers (44). die voor het gesprek wordt gesecondeerd door zijn coördinator Vastgoed Bert Feron.
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Dat is echter lastig, omdat de gemeentebesturen

om zelfstandig te blijven. " Groot is niet altijd

in het samenwerkingsverband Parkstad hebben

beter. Bij ons zijn de lijntjes met de huurders

afgesproken, dat het woningbestand in principe

erg kort. We bieden een prima pakket van dien

niet meer uitgebreid mag worden. Nieuwbouw

sten. Bovendien moeten bewoners altijd iets te

mag, maar dan moet daar tegenover hetzelfde

kiezen kunnen hebben. Ook in de huursector.

aantal woningen gesloopt worden. "Dat betekent

We hebben geen leegstand en heel weinig

in ons geval dat we huurwoningen moeten slo

verhuizingen. Ook in de toekomst zullen we

pen en daarvoor is de belangstelling voor huur

een belangrijke taak hebben voor doelgroepen

in Voerendaal eenvoudigweg te groot", zegt de

die voor projectontwikkelaars niet interessant

corporatie-directeur..

zijn". Creugers doelt daarmee op jongeren, vaak
zonder werk, lichamelijk en geestelijk gehan

Woningstichting Voerendaal is een kleine speler

dicapten en senioren. "Vooral die huisvesting

in de wereld van Limburgse corporaties waar

voor de jongeren is belangrijk om ze een kans

fusieperikelen aan de orde van de dag zijn.

te bieden zich te ontplooien in de maatschappij.

Creugers geeft er duidelijk de voorkeur aan

Zonder steuntje in de rug dreigt die categorie in
de regio Parkstad tussen wal en schip te raken.
Ook met het oog daarop zie ik de noodzaak van
een fusie niet in".
Met ingang van 1 januari 2007 wacht de corpora
tie trouwens ook een nieuwe taak. Op die datum
wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) ingevoerd. Dat betekent dat gemeen
ten verantwoordelijk worden voor onder meer
woningaanpassingen voor ouderen en gehan
dicapten. De Woningstichting Voerendaal en de
gemeente gaan ook op dat vlak samenwerken.
Creugers beseft dat het fenomeen vergrijzing en
de bevolkingsdaling die dat fenomeen met zich
meebrengt op termijn ook niet aan Voerendaal
voorbij gaat. Maar voorlopig is er nog die grote
druk op de lokale huurdersmarkt. Die druk bete
kent dat de Woningstichting zich niet al te
nadrukkelijk manifesteert met de verkoop van
huurwoningen. De corporatie heeft in twee gere
noveerde woningcomplexen, onder meer in de
kern van Voerendaal nu nog zo'n vijftien huizen
in de verkoop. Creugers: "Voor de doorstroming
zou het natuurlijk beter zijn om meer huizen te
koop aan te bieden. Maar kennelijk zijn de huur
ders zo tevreden dat de animo beperkt is". •
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Starterswoningen
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De laatste Jaren zijn de huurprijzen m Nederland aanzienlijk gestegen.
Dit heeft er toe geleid dat er een zeer grote behoefte bestaat aan betaalbare
koopwoningen. Helaas sluit het huidige nieuwbouwaanbod veelal niet aan op
de vraag van de huizenkoper.

I LJJ o V o
Montforts Vastgoed B.V. heeft als ontwikke

Hierdoor werd de verwachte grote vraag naar

Dit stelde Montforts Vastgoed B.V. in staat

laar deelgenomen aan het 1 000-woningen-plan

zulke woningen in de praktijk bevestigd. Reden

een mooie bijdrage te leveren aan de starters

van de heer Ger Driessen van de provincie

voor Montforts Vastgoed B.V. om het realiseren

markt.

Limburg. De plannen van de provincie waren

van betaalbare woningen tot één van haar kern

reeds lange tijd onderwerp van discussie bij

activiteiten te maken.

ren moet de grondprijs van een starterswoning

Montforts Vastgoed B.V. en passen perfect in

haar bedrijfsformule.

Om meer van zulke projecten te kunnen realise

Montforts Vastgoed B.V. heeft in 2006 in 2

aanzienlijk lager zijn dan de huidige marktprij

kerkdorpen van de gemeenten Echt-Susteren,

zen. Alleen dan zijn zulke woningen realiseer

Het destijds eerste project in dit kader, betref

te weten Pey en Slek, seniorenwoningen en

baar voor de ontwikkelaars / aannemers en

fende 9 vrijstaande starterswoningen te Maria

starterswoningen en combinatie gebouwd. Door

betaalbaar voor kopers. Door het verstrekken

Hoop, leverde een behoorlijk aantal gegadigden

deze combinatie konden de grondprijzen zoda

van bepaalde subsidies of het uitgeven van

op die voor deze woningen in aanmerking

nig worden verdeeld dat er een betaalbare

gronden tegen reële tarieven zou de overheid

wilden komen.

grondprijs voor de starterswoningen overbleef.

haar bijdrage kunnen leveren om het ook door
haar gewenste resultaat te bereiken.
Een andere markt die zeker niet valt te onder
schatten is de seniorenmarkt. De steeds ver
dergaande vergrijzing doet de vraag naar deze
woningen nog steeds stijgen. Ook hier zou
de overheid haar bijdrage kunnen leveren.
Door bijvoorbeeld combinaties van senioren- en
starterswoningen te stimuleren, kunnen ontwik
kelaars mooie en betaalbare producten neer
zetten die maatschappelijk gezien verantwoord
en bovendien zeer noodzakelijk zijn. Montforts
Vastgoed B.V. blijft zich terdege inzetten om de
droom van het hebben van een eigen huis voor
starters werkelijkheid te maken. •
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6 Starterswonmgen Tungelroy

Bouwbedrijf Van Heur uit Kelpen opereert met 55 personeelsleden in heel
Limburg van de regio Venlo tot Maastricht. Van Heur zorgde ook voor twaalf
starterswoningen in het Weerter kerkdorp Tungelroy en het Nederweertse
Leveroy. Van directeur Huub van Heur (59) mag de provincie meteen met een
tweede ronde van duizend starterswoningen beginnen.
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Voor de starterswoningen mocht de grondprijs

Het Kelpense bouwbedrijf merkte in 2003 al dui

maximaal 20.000 euro bedragen. De gemeenten

delijk dat er grote behoefte was aan goedkope

hebben die puur uit sociaal oogpunt voor die prijs

woningen. Het bedrijf voelde ook de stagnatie in

weggedaan. De grond was minstens twee keer

de bouw door onder meer het gebrek aan door

zoveel waard en blijft maar stijgen. Als je die

stroming, omdat starters in de kou bleven staan.

goedkope grondprijs even niet doorberekend, zou

Volgens Van Heur is er nu weer sprake van

zo'n starterswoning al gauw 1 80.000 euro moeten

een explosieve situatie in de bouwsector. "Het

kosten. En dan moet je al tweeverdiener zijn om

is stilaan weer een drama. Met alsmaar grotere

een hypotheek te verkrijgen. Je zou de lucht in

drukte en toenemende verkopen. De prijzen trek

kunnen en appartementen gaan bouwen om die

ken weer supersnel aan. En dat betekent dat de

dure grondprijs te kunnen compenseren. Maar in

starters opnieuw het nakijken hebben. Betaalbare

het dorp moet je al niet aankomen met rijtjeswo

starterswoningen worden immers steeds schaar

ningen en al helemaal niet met appartementen.

ser".

De mensen in het dorp willen een tuintje bij hun
woning", aldus Huub van Heur.

Van Heur heeft de provincie inmiddels attent
gemaakt op de zogenaamde kangoeroewoning
die uitkomst zou kunnen bieden voor starters. De
kangoeroewoning is een groot huis dat eigenlijk
twee woningen herbergt. Geschikt om bijvoor
beeld ouders en kinderen gezamenlijk, maar
toch apart te huisvesten. Grote voordeel is dat
(klein)kinderen voor hun ouders kunnen blijven
zorgen, zodat de gang naar het verpleeghuis
helemaal niet, of pas later nodig is. Het financiële
voordeel is dat ouders en kinderen de financiële
lasten van zo'n kangoeroehuis gezamenlijk kun
nen delen. Nederland trekt nog niet hard aan dit
nieuwe type woning. Te groot om in gangbare
percelen in te passen en te moeilijk als ouders
komen te overlijden en het huis daardoor voor
de helft leeg komt te staan. De banken zijn ook
huiverig om hypotheken te verstrekken voor de
kangoeroewoning. Van Heur: "De Belgen zijn er
wel al volop mee bezig. Soms zijn die gewoon
wat praktischer in het oplossen van problemen.
Ofschoon er weer een duidelijke behoefte is aan
een mix van woningen in alle prijsklassen, staat
het voor mij als een paal boven water, dat er extra
aandacht nodig blijft voor de starters". •
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Bouwbedrijf Van Heur
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Het bestemmingsplan 't Thaa/ in Echt. Nu nog een bouwput bij de noorde/ijke entree van Echt. Over enkele jaren een nieuwe wijk met 285 woningen
en appartementen in alle prijsklassen.
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d rem pel naar eigen
huis te slechte

Ondanks de lage rente lukt het duizenden

de Nationale Hypotheek Garantie vast als een

De 30 miljoen die provincie, corporaties en

Limburgers, die dolgraag een eigen woning

huis. En hoe starters dan ook rekensommetjes

gemeenten

ter

beschikking

stellen,

wor

kopen, niet om de financiering rond te krijgen.

blijven maken; vaak resteert er een gat van zo'n

den beheerd door de landelijke Stichting

Ook huizen van rond de 1 60.000 euro zijn net

20 tot 30.000 euro.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

te hoog gegrepen, omdat het salaris te klein
is. Vooral omdat er nog allerlei extra kosten

gemeenten (SVn). Die instantie verstrekt ook de
De provincie wil de komende drie jaar voor

leningen.

om de hoek komen kijken, zoals de over

1 000 van die Limburgers de financiële drempel

drachtsbelasting, notariskosten en afsluitprovi

naar dat zo felbegeerde eigen huis slechten.

De maximale koopprijs van een woning waarvoor

sie. Gemiddeld bedragen die kosten zo'n tien

Niet alleen, maar in samenwerking met de

een starterslening kan worden aangevraagd,

procent van de koopprijs. Ofschoon de banken

Limburgse gemeenten en de corporaties. Met

bedraagt 1 70.000 euro. Omdat de huizenprijzen

allerlei acties voeren om nieuwe hypotheek

de starterslening, waarvoor de drie partijen in

per Limburgse regio nogal verschillen, kunnen

klanten binnen te halen, staan de normen van

totaal 30 miljoen euro ter beschikking moeten

gemeenten ontheffing aanvragen om dat pla

stellen. De provincie heeft al tien miljoen euro

fond verder te verhogen. In principe zijn 750

gereserveerd. Voorwaarde van de provincie om

startersleningen bedoeld voor de aankoop van

geld te steken in de lokale woningmarkt door

bestaande woningen. De provincie gaat ervan

startersleningen mede te financieren, is dat

uit, dat de kopers snel aan de slag gaan met het

het gemeentebestuur en de corporatie in die

opknappen van die huizen en daarmee een forse

plaats ook meedoen en de spelregels onder

kwaliteitsimpuls kan worden gegeven aan de hui

schrijven. Gemeenten als Meerlo-Wanssum,

dige woningvoorraad. De overige 250 leningen

Maastricht, Venlo, Voerendaal, Vaals, Venray

worden verstrekt voor nieuwbouwwoningen.

en Beek hebben al toegezegd mee te doen.
Net als bijvoorbeeld de corporaties Wonen

De gemeenten die aan het initiatief van de

Limburg, Woonpunt, St. Joseph Stramproy en

provincie meedoen, krijgen de ruimte om de

Zo Wonen.

starterslening zelf in te kleuren en eigen accenten

Hoe zo'n starterslening in elkaar steekt?

welke doelgroep als eerste in aanmerking komt

te geven. Zo kunnen gemeentebesturen bepalen
Eigenlijk is het een aanvullende lening op

voor de lening. Dat kunnen minima zijn, maar ook

de eerste hypotheek van maximaal 30.000

aspirant-huizenkopers met een modaal inkomen.

euro. De eerste drie jaar hoeft er geen rente

Ook de vraag of de leningen worden verstrekt

en aflossing betaald te worden. Daarna is de

voor nieuwbouw, bestaande woningen, of huur

terugbetaling afhankelijk van de stijging van het

woningen van corporaties, kunnen gemeenten in

inkomen van de woningeigenaar, dat periodiek

principe zelf beantwoorden. Op deze manier kan

getoetst wordt. Statistieken van de inkomens

gericht worden ingespeeld op de behoefte van de

ontwikkeling wijzen uit, dat er na verloop van tijd

woningmarkt in afzonderlijke dorpen.

voldoende ruimte ontstaat om de starterslening,
inclusief rente, terug te betalen. Dat betekent

Het Rijk heeft inmiddels ook ingespeeld op het

dat de kosten van provincie, gemeenten en

initiatief van gedeputeerde Ger D�:essen. Het

corporaties uiteindelijk beperkt blijven tot het

ministerie van Vrom heeft landeliï 40 miljoen

renteverlies over de bedragen die aan star

euro ter beschikking gesteld voor starterslenin

tersleningen worden uitgegeven. Bij verkoop

gen. Gemeenten die de leningen verstrekken

van de woning moet de starterslening overigens

kunnen rekenen op een bonus van het Rijk uit

wel volledig terugbetaald worden.

die geldpot. •
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een beetje stabilisatie, zien we dat de prijzen

Zo krijgen mensen die met behulp van de

ze-prijzen zijn zodanig gestegen, dat een

echt weer omhoog schieten". Nelissen wordt

starterslening een huis kopen met de nati

e gen woning voor jongeren die net van school

vaak geconfronteerd met de teleurstelling van

onale hypotheek garantie een speciaal ren

en. of aan het begin van hun carrière

woningzoekenden als blijkt dat hun inkomen

tetarief, dat toch al gauw een voordeeltje

s:aan. steeds vaker onbereikbaar wordt. De

ontoereikend is om hun droomhuis te kopen.

van 0,2 procent oplevert. Bovendien biedt

e merken het als bank ook goed. De hui

salanssen stijgen veel minder snel dan de

Hij benadrukt dat starters zich over het alge

de bank bij bestaande woningen een taxatie

-... .zenprijzen. Mensen die de afgelopen jaren

meen goed voorbereiden en eerst naar de

en bij nieuwbouw een opleveringskeuring,

a eens een huis hebben gekocht, hebben een

bank komen om de vraag beantwoord te krij

plus hypotheekakte. overdrachtakte en nota

g•oot voordeel. Ze kunnen de winst gebruiken

gen: tot hoever kunnen we gaan? " Nogal eens

riskosten aan voor 1 000 euro. Dan zijn er ook

door te stromen. Voorlopig verwachten

blijkt uit onze berekeningen dat ze met een

nog aanbiedingen op allerlei verzekeringen,

1,e als Rabo-organisatie ook geen daling van

eigen huis niet eens zoveel meer aan maande

waarvan een deel kan worden afgesloten met

e huizenprijzen. Integendeel. In plaats van

lijkse lasten kwijt zijn, dan de huurprijs die ze

een korting van tien procent voor een periode

betalen. Maar toch kunnen ze dan niet aan de

van vijf jaar. Nelissen is eerlijk: "Voorop staat

normen voldoen die gelden om in aanmerking

dat we starters de aankoop van een huis wat

te komen voor een nationale hypotheek garan

gemakkelijker willen maken. Maar we zijn niet

tie. Vooral in Maastricht hebben starters het

roomser dan de paus. Uiteraard hopen we

extra moeilijk. De prijzen liggen hier nog een

met dit pakket ook nieuwe klanten binnen te

stuk hoger dan in andere Limburgse regio's".

halen".

Geen wonder dat de Rabo-directeur de star

De Rabo-directeur beaamt dat 1000 leningen

terslening van provincie, gemeenten en cor

een druppel op een gloeiende plaat is en in de

poraties betitelt als 'een heel goed instrument

praktijk niet meer betekent dan dat er in dor

om starters de helpende hand te reiken'. Met

pen een handvol starters en in steden hooguit

het oog daarop bracht Rabo-Nederland eerder

enkele tientallen woningzoekenden mee over

al een nieuwe financieringsvorm op de markt;

de drempel kunnen worden geholpen. "Het

de zogenaamde generatie-hypotheek. Het bij

Rijk zou wat nadrukkelijker geld moeten vrij

zondere van die hypotheek is dat familieleden

maken voor deze categorie. Startende bedrij

(ouders, grootouders) een stukje van de finan

ven kunnen ook een beroep doen op allerlei

ciering voor hun rekening nemen, of voor een

fiscale regelingen. De overheid moet nog

gedeelte borg staan. Voorwaarde is wel dat de

maar eens goed kijken naar mogelijkheden

huizenkoper dat deel van de hypotheek na een

om ook die starter op de woningmarkt verder

aantal jaren terugbetaalt. Nelissen: "Dat is ook

te ondersteunen. Voor de doorstroming is dat

een beetje de parallel met de starterslening.

van het allergrootste belang", zo benadrukt

Die moet ook na een tijd toch weer terugbe

Nelissen. •

taald worden".
Om het initiatief van de provincie verder
te

ondersteunen,

hebben de

Limburgse

Rabobanken nog wat extraatjes bedacht.
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een gemeente als Meerlo-Wanssum

Lukraak bouwen is er niet bij, want dat bete

eel starters eenvoudigweg geld tekort

kent dat het huidige karakter van de zes

een eigen woning te kopen. De gemeente

dorpen snel verdwenen is. Maar de afgelopen

:-e:

s er dan ook als een van de eersten bij om

jaren werd er gewoon te weinig gebouwd,

-ee te doen aan het plan van de provincie om

waardoor inwoners hun heil elders moesten

samen met gemeenten en corporaties star

zoeken. Er waren meerdere problemen die de

:ersleningen te verstrekken. "Voor inwoners

bouw parten spelen. Het bouwverbod langs

ei slechts één inkomen, of een minimum

de Maas als onderdeel van de richtlijn Ruimte

salaris is een eigen huis onbetaalbaar met de

voor de Rivier en de strenge richtcijfers van

idige prijzen.

de provincie.

s wethouder steek ik dan graag mijn nek uit

provinciale contouren een rol die aangeven

om die mensen te helpen en ze vooral aan

waar wel en waar niet meer gebouwd mag

huisvesting binnen de eigen gemeente te hel

worden. "We hebben nog enkele plekken voor

In Noord-Limburg spelen daarbij ook nog de

pen. Anders lopen die inwoners weg. Zijn ze

inbreidingsmogelijkheden. Verder zitten we

gedwongen elders een woning te zoeken", zo

moeilijk met de grond, die veelal in handen

benadrukt Carla Brugman.

is van de particuliere markt die toch vooral
commercieel denkt en niet als eerste oogmerk

De wethouder had er geen idee van hoeveel

heeft om jongelui aan een huis te helpen."

inwoners zouden reageren op oproepen voor
de starterslening. Het werden er uiteindelijk

De wethouder wijst erop, dat het effect van

tien. Na toetsing van onder meer het inkomen

te geringe woningbouw uiteindelijk is dat de

en de maandelijkse lasten, heeft de gemeente

inwoners hun heil ergens anders zoeken. "En

Meerlo-Wanssum inmiddels de allereerste

zonder mensen is er ook geen leefbaarheid en

startersleningen in Limburg verstrekt aan drie

is er niemand om de mooie ruimte en natuur te

inwoners die de maximale bijdrage van 30.000

gebruiken die we hebben of om voor elkaar te

euro hebben gekregen. Volgend jaar wacht

zorgen", aldus Brugman.

een nieuwe ronde, want Meerlo-Wanssum
doet dan uiteraard ook weer mee. "iedereen

De wethouder van Meerlo-Wanssum komt

heeft recht op een eerlijke kans om een eigen

oorspronkelijk uit Amsterdam, vertoefde jaren

woning te kunnen kopen. Het is mooi dat je

in Mechelen (Zuid-Limburg), verkaste weer

als gemeente voor dat extra steuntje in de rug

naar Utrecht, maar zocht uiteindelijk Meerlo

kunt zorgen", aldus de wethouder.

Wanssum op. "Als ·stadse· zocht ik naar rust

Brugman benadrukt dat de woningbouw in een

Maar wel met woningbouw die op de behoefte

dorp als Meerlo-Wanssum (7700 inwoners)

is afgestemd".

en ruimte. En die moeten we ook behouden.

vooral in het teken staat van zoeken naar
evenwicht. "Bouwen naar behoefte", zo vat

Brugman is blij met het fenomeen startersle

ze het zelf samen. De gemeente biedt veel

ning als vervolg op het provinciale initiatief om

ruimte, rust en groen.

duizend starterswoningen te bouwen.

Meerlo-Wanssum

rans van Velzen laat er geen twijfel over

Van Velzen: "De leefbaarheid van wijken

Daarom hebben we ook niet meegedaan

estaan. Als het aan hem ligt, worden de

waar nu vooral huurwoningen staan, gaat er

aan het duizend-woningen-plan van de pro

s artersleningen van maximaal 30.000 euro

flink op vooruit als meer bewoners eigenaar

vincie. Goedkope nieuwbouw herbergt het

ooral verstrekt aan huurders die eigenaar

van hun huis worden. De betrokkenheid bij

risico dat je er veel lelijke eendjes bij krijgt",

an hun woning willen worden. De directeur

de woning, de straat en de wijk neemt dan

zegt Van Velzen.

van ZO Wonen voert daarvoor twee redenen

namelijk fors toe. Uit onderzoek is gebleken

aan: de leefbaarheid van de wijken en het

dat 30 procent van de huurders liever wil

De corporatiedirecteur waarschuwt de sec

groot aantal huurders dat dolgraag een eigen

kopen. Maar die koopwens kunnen ze niet

tor voor een overaanbod. Ofschoon hij con

oning wil, maar dat nu, veelal om financiële

realiseren, zonder een laatste steuntje in de

stateert dat er in het middensegment, hui

redenen, niet kan.

rug. De starterslening kan voor die categorie

zen van 180. 000 tot 200.000 euro, en de

uitkomst bieden".

duurdere huurhuizen nog rek zit, benadrukt
hij dat de tijd is aangebroken om pas op de

ZO Wonen overlegt

inmiddels met de

plaats te maken en vooral de bestaande

gemeentebesturen over de uitvoering van de

woningvoorraad op peil te houden. "We

regeling. Volgens de directeur zal die erop

moeten oppassen dat er niet veel te veel

neerkomen dat de provincie 50 procent en

nieuwe woningen worden toegevoegd. Het

de gemeenten en de corporatie elk 25 pro

grootste gevaar is dat de prijzen kelde

cent van de starterslening voor hun rekening

ren. Een van de effecten zal dan zijn, dat

nemen. Bovendien denkt ZO Wonen er ook

veel goedkope huurwoningen leeg komen

over om een koopkorting te geven als huur

te staan en kwetsbare wijken leegstromen.

ders besluiten hun woning in eigendom te

We merken nu ook de eerste gevolgen van

verwerven. Maar wel onder de voorwaarde

het feit dat de Limburgse bevolking afneemt.

dat de woning bij verkoop weer aan de cor

Vergeleken met een aantal jaren geleden is

poratie moet worden aangeboden. "Noem

de druk op de huurmarkt afgenomen. En die

dat maar onderdeel van ons nieuwe denken

krimp zal verder doorzetten".

op weg naar een veel flexibelere woonmarkt.
De verkoop van betaalbare woningen maakt

Van Velzen benadrukt ook dat Limburg veel

ook onderdeel uit van onze maatschappelijke

te traag is met de sloop van verouderde

taak. Zo'n korting bij woningaankopen bete

wooncomplexen. Volgens hem is er over 25

kent dat die huizen ooit weer bij ons terug

jaar geen behoefte meer

komen en weer als starterswoningen kunnen

flats, rijtjeswoningen en portiekwoningen van

worden ingezet", aldus Van Velzen.

aan hoogbouw

meerdere etages zonder lift. "De welvaart
blijft toenemen en daarmee ook de vraag

'ZO Wonen heeft 15.000 woningen (verhuur

naar nog meer woonkwaliteit. Dat betekent

eenheden) in eigendom. Gemiddeld worden

dat we als woningcorporatie ons vooral op

er 100 bestaande woningen per jaar verkocht.

de opwaardering van het bestaande bezit

De corporatie heeft echter 1500 woningen in

moeten concentreren. Van mij mag de pro

de verkoop. "We denken dat daar in elk geval

vincie dan ook best met een regeling komen

een deel van de mensen zit, die met een

ter stimulering van de woningsloop". •

starterslening overgaat tot aankoop. Uit deze
cijfers blijkt dat we genoeg goede starters
woningen in voorraad hebben.
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' 'onen Limburg doet mee aan het initiatief

Rudy de Jong laat er geen twijfel over bestaan,

aangedragen voor het aanpakken van de pro

1aJ1 de provincie om het starters financieel wat

waarom Wonen Limburg op eigen wijze starters

blemen voor woningstarters, plaatst De Jong

emakkelijker te maken. Maar wel op een eigen

en andere mensen met lagere inkomens gaat

vraagtekens bij de effectiviteit van de maat

nier. Afhankelijk van de prijs van de woning

helpen. "We vrezen dat die startersleningen

regelen. "Het zijn incidenten, terwijl we juist

en het inkomen van de kandidaat-koper gaat de

zullen leiden tot een verdere verhoging van de

een structurele aanpak nodig hebben. Het dui

corporatie maximaal dertig procent korting geven

koopprijs. Niet de kopers, maar de marktpartijen

zend-woningen-plan was eigenlijk niet op z'n

op de koopprijs. Dat bedrag hoeft pas terugbe

zullen minstens een deel van die lening opstrij

plaats. Het barst in Limburg namelijk van de

taald te worden als het huis ooit een keer wordt

ken. De koopprijzen zijn al enorm gestegen en

starterswoningen. De meeste huurwoningen zijn

verkocht. De corporatie is in afrondend overleg

dat is terug te voeren op het feit dat er nog steeds

in principe starterswoningen. Probleem is alleen

met het ministerie van Vrom over de korting voor

een tekort aan aanbod is in bepaalde segmenten

dat ze niet vrijkomen. omdat er onvoldoende

woningstarters, die waarschijnlijk op 1 januari

in de koopsector en natuurlijk door de "subsidie"

doorstroming is. Daarom moeten we juist wonin

2007 van kracht wordt.

die kopers krijgen: de hypotheekrente-afrek.

gen bouwen die wel voor doorstroming zorgen",

De huizenkorting die wij invoeren, zal de markt

zo benadrukt De Jong.

beslist niet zo verstoren als de starterslening ",
aldus de directeur van Wonen Limburg.

Welke woningen dat zijn? De directeur van
Wonen Limburg somt ze zonder aarzelen op.

Hij benadrukt dat de starterslening vooral

Woningen voor senioren. die nog steeds te

geschikt is voor regio's met weinig druk op de

weinig gebouwd worden, huizen waarin wonen

huizenmarkt. Als er voldoende aanbod is, zal

en zorg kan worden gecombineerd en woningen

dat extraatje voor starters minder snel leiden tot

op locaties in of nabij centra van gemeenten.

prijsverhogingen. "In gemeenten als Weert, of

"Dan krijg je wel voldoende doorstroming. Veel

Maastricht met toch al torenhoge huizenprijzen,

ouderen die nu in eengezinswoningen zitten,

is de starterslening geen verstandig middel".

willen best verhuizen, maar dan moet er wel

De corporatie verkoopt jaarlijks zo'n 250 wonin

rele aanpak is veel beter dan ondernemers en

voldoende kwalitatief aanbod zijn. Zo'n structu
gen uit de bestaande voorraad. Bovendien wor

gemeenten te verleiden om zich alleen maar te

den er elk jaar zo'n 200 nieuwe koopwoningen

concentreren op starters", zegt De Jong.

aan de markt toegevoegd door Wonen Limburg.
"Ook een groot deel van onze huurders heeft

Wonen Limburg was trouwens al langer bezig

liever een eigen huis. Maar noodgedwongen

met de uitwerking van plannen om mensen met

staan ze in de rij voor een goedkopere huur

een smalle beurs toch aan een eigen woning te

woning, omdat ze dat koophuis niet kunnen

helpen. "Omdat wij ook merkten dat de drem

betalen. Ondanks dat we ook zo'n 250 nieuwe

pel voor veel mensen alsmaar hoger wordt.

'huurwoningen per jaar bouwen, blijft de vraag

In dat opzicht is het bijzonder lovenswaardig

naar goedkope huurwoningen groot. Voor dure

dat de provincie haar nek uitsteekt en plannen

huurwoningen is echter maar weinig belangstel

lanceert. Dat is een verademing vergeleken

Begijnhofstraat 37-39

ling. Maar dat is wel logisch. Voor een dure huur

bij het restrictieve beleid dat het provinciebe

6041 GW Roermond

woning krijg je immers geen huursubsidie en ook

stuur jarenlang voerde. Dat kwam erop neer

T: (0475) 85 08 50

geen hypotheekrente-aftrek," aldus De Jong.

F: (0475) 85 08 51
E: post@wonenlimburg.nl

dat in grote delen van Limburg veel minder
kon worden gebouwd dan de vraag", benadrukt

Ofschoon Wonen Limburg zich goed kan vin

De Jong. "Gelukkig ligt die tijd nu achter ons. •

den in de oplossingen die de provincie heeft
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Bouwbedrijven
Jongen
Landgraaf

In uw regio:
Bouwbed rijven Jongen
Hompertsweg 34, 6371 CX Landgraaf
Postbus 31007, 6370 AA Landgraaf
Telefoon: 045-570 02 00
Fax: 045-572 69 15
www.bouwbedrijvenjongen.nl

Aa nnemersbedrijf:

Jongen bv, Landgraaf

Van Kan-Jongen bv, Maastricht

Bouwbedrijven Jongen is een toonaangevende bouwondernemi
Limburg en al meer dan 75 jaar actief in de bouwwereld.
Momenteel bestaat Bouwbedrijven Jongen uit 4 aannemersbed1
met ca. 500 werknemers en een jaaromzet van ruim Eur 130 milj
De activiteiten variëren van woningbouw en utiliteitsbouw, ond

Louis Scheepers bv, Roermond

Va n Nieuwenhuizen-Jongen bv, Venlo

c0 n
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VolkerWessels oncternemin9

en renovatie, tot projectontwikkeling.
Bouwbedrijven Jongen staat voor een klant- en service-gerichte
instelling, hoge kwaliteit en vakmanschap. 24 uur per dag voor t

Ü N Z E A DV I S E U R S Z I J N G E S P E C I A L I S E E R D
1 N A DV I E S O V E R :

Verzekeri ngen
Hypotheken
Woni ngmakelaardij
Bedrijfs ma kei aard ij
Vastgoedbeheer
Pensioenen
Lease en
Bedrijfsfi nancieri ngen

läll RUIJTERS

Makelaars & Financieel Adviseurs

WM a,nÀerr!
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Eigenlijk Is de regeling Ruimte voor Ruimte
een IOOl't voorbode van de duizend starters
woningen en de sterterslening. Groot verschil;
niet de woningmarkt staat centraal, maar de
verbetering van de kwaliteit van het platteland.
Toch zorgt ook Ruimte voor Ruimte voor een
forse aanvulling van de Umburgse woning
markt en slaat daarmee twee vliegen In één
klap. Dat vereist uiteraard enige uitleg.
De regeling van het Rijk bestaat uit twee
hoofdmoten. Het ministerie van LNV geeft
300 mlljoen euro voor het opkopen van de
mestrachten van varkenshouders, kippenfok
kers en rundveebedrijven. Dat opkopen van
die rechten betekent feitelijk dat de veehouders
met hun bedrijf moeten stoppen. -

Ruimte voor Ruimte

Valt het rendement tegen dan kunnen er

van de Rabobank geen korte termijn visie

nog eens 1 67 extra bouwterreinen worden

op projectontwikkeling veroorloven", alsdus

gezocht, waarmee het totaal aantal extra

adjunct-regiodirecteur Reinoud Boiten (48)

woningen voor Limburg op ruim 1 1 00 kan

van Rabo Vastgoed.

uitkomen.
"Naast reguliere projecten zoals Brandevoort
Rabo Vastgoed staat, net als haar moederbe

in Helmond zoeken wij als ontwikkelaar actief

drijf, dicht bij de lokale gemeenschappen en

naar ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe

is daardoor sterk betrokken bij de problema

maatschappelijke vraagstukken. Daarbij kun

tiek van plaatselijke klein- en grootschalige

je denken aan actief gebiedsbeheer in Amster

leefomgevingen. "Wij kunnen ons als dochter

damse wijken om de teruggang van die wijken

Ruimte voor Ruimte

::
ee

a

e in het kwadraat. Ouderwets, met

Hoe zit het trouwens met die stallensloop?

imte en veelal naar eigen inzicht,

Wat heeft de voorfinanciering van al die mil

en op kavels van 500, 800 en 1000

joenen voor de aanblik van het platteland

e ante meter, zo luidt de slogan. Volstrekt

opgeleverd? De nuchtere cijfers wijzen uit

ers dan in nieuwe stadswijken, waar het

dat de operatie aanzienlijke gevolgen heeft

oe eren is met de ruimte en bouwkavels

gehad. In totaal is zo'n 700.000 vierkan

oaardoor nogal eens klein uitvallen. De M2-

te meter aan staloppervlakte verdwenen.

o wkavels bieden niet alleen veel ruimte;

Bovendien is ongeveer een vijfde deel van

ze zijn ook nog eens gelegen op de mooi

de mestrechten verkocht aan de overheid.

s e plekken in Limburg, zo prijzen Rabo

Ruim 450 Limburgse veehouders hebben

Vastgoed en de provincie hun product aan.

besloten aan de regeling mee te doen en

De mooiste en grootste bouwkavels van

te stoppen met hun bedrijf, of hun stallen

imburg', luidt de advertentieslogan van de

te laten slopen.

beide partners dan ook.
Over ruim vier jaar moeten alle 750 bouw
"Met dat aanbod voegen we duidelijk iets

kavels zijn verkocht. De regeling loopt

extra's toe aan de markt en we bevorderen

volgens afspraak tot en met 2010. Boiten

ook nog een keer de doorstroming. Dat blijft

gaat er vanuit, dat die opgave best te halen

immers het grootste probleem in de sector",

moet zijn. "De partijen hebben elkaar leren

zo legt Boiten uit.

kennen.

Ruimte voor Ruimte

Bouwmij

Janssen

G e w o o n b o u w e n of h et p roj ect n u
e e n v o u d i g of i n g ew i k k e l d i s . D a n
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