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Van circulair bouwen in Groningen tot het  
bouwen voor studenten in Utrecht: elke  

situatie vraagt maatwerk. Van Wijnen speelt 
hierop in met een aanpak waarin innovatie  

en creativiteit voorop staan – steeds inspelend 
op de wensen van de eindgebruiker.  

Regiodirecteur Peter Hutten en Directeur  
Projectontwikkeling Frank Klomp laten zien 

hoe zij met verve invulling geven aan de ‘meer 
dan bouwen’-propositie van hun bedrijf.

De vernieuwende inzet van Van Wijnen komt 
duidelijk naar voren bij het project De Loskade 
in Groningen-Stad. De ambitie is hier om de 
woonwijk van de toekomst te maken. Peter 
Hutten is er als regiodirecteur bij Van Wijnen 
nauw bij betrokken: ‘Het project komt tot stand 
op het terrein van de voormalige Suikerunie-
fabriek, aan de westkant van de stad. Een 
gebied met enorm veel potentie, dichtbij de 
binnenstad. Tot 2030 geeft de gemeente het 
gebied “in bruikleen” aan tijdelijke gebruikers, 
een bijzondere aanpak. En een perfecte moge-
lijkheid voor ons om te laten zien waar wij voor 
staan: ruimte bieden voor leven. Wij hebben 
een kavel van 2.500 m2 afgenomen en realise-
ren daar nu 45 short stay woningen. Ze worden 
circulair gebouwd. Het eerste prototype van 
onze circulaire woning hebben we in Gorredijk 
al gebouwd en met De Loskade schalen we 
nu nadrukkelijk op. In de zomer moeten de 
eerste woningen er staan.’ In de markt merkt 
Hutten inmiddels al veel enthousiasme voor dit 
concept: ‘Onze circulaire woningen zijn snel te 
realiseren, efficiënt, betaalbaar, verplaatsbaar. 
De eerste gemeenten, corporaties en beleg-
gers hebben zich al gemeld. We spelen met de 
Loskade in op een actueel en prangend maat-
schappelijk vraagstuk: betaalbaar wonen in de 
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stad, door ook tijdelijke locaties slim te benut-
ten. En we anticiperen op veranderende gebrui-
kerswensen zoals compact, betaalbaar en zelf-
voorzienend wonen. Maar tegelijkertijd is het 
een invulling van de ambitie om CO2-neutraal 
te gaan bouwen en met elkaar de doelstellingen 
van Parijs 2050 te halen.’

Nieuwe verbiNdiNgeN
Bijzonder is niet alleen de bouwtechniek, maar 
ook de totstandkoming van De Loskade. Hier-
voor heeft Van Wijnen een ‘challenge’ uitge-
schreven. ‘Daarbij nodigen we nadrukkelijk 
partijen uit om hun kennis en concepten hier 
toe te passen. Heb je een idee over een nieuwe 

‘betaalbaar wonen in de 
stad, door ook tijdelijke 
locaties slim te benutten

’

gevel? Of over een kansrijk installatieconcept? 
Kom het hier toepassen! Iedereen kan aanha-
ken in deze experimenteeromgeving. Ook het 
onderwijs betrekken we er intensief bij; dit plan 
genereert allerlei nieuwe verbindingen.’ Verge-
lijkbaar innovatief is de manier waarop Van 
Wijnen in dit gebied ook het nieuwe werken 
wil integreren: ‘Een aantrekkelijke stad is meer 
dan wonen. Daarom huisvesten we hier straks 
onze creatieve denktank van Van Wijnen: de 
Ideeënjagers. Zij gaan vanuit het gebied ideeën 
ophalen voor de leefomgeving van de toekomst 
en betrekken daar de toekomst van het werken 
bij. Dat doen ze met de Luchtstroom; een 
community waarbinnen bedrijven, startups en 
onderwijsinstellingen kennis kunnen delen. 
Daarmee krijgt De Loskade een aanjaagfunctie 
voor een veel breder debat, over de toekomst 
van de ruimte in Nederland.’

bouweN voor studeNteN
Ook in de oververhitte Randstad laat Van 
Wijnen zien waar ‘meer dan bouwen’ op neer-
komt. Frank Klomp, directeur projectontwik-
keling bij Van Wijnen, verwijst naar een aantal 
grote gebiedsontwikkelingen waar hij mee 
bezig is, in en vlakbij de stad, zoals Bloemen-
daler Polder en Campus Diemen. Begrippen 

als toekomstbestendigheid, vraaggerichtheid, 
de eindgebruiker en het bouwen voor speci-
fieke doelgroepen komen daarbij opnieuw 
aan de orde, maar dan in de context van de 
Randstedelijke woningmarkt. Klomp pakt 
voor zijn werkgebied het project Op Dreef in 
Utrecht eruit, als illustratie van hoe Van Wijnen 
bijdraagt aan het oplossen van het nijpende 
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3, 4 Lorentz, 
Leiden:
Een centrale plek 
in de stad Leiden 
waar bezoekers 
prettig kunnen 
wonen, werken, 
winkelen, reizen 
en verblijven. 
Dat is wat de 
gemeente Leiden 
met de transfor-
matie van het 
stationsgebied 
beoogt. Als 
multifunctioneel 
gebouw voor 
toekomstig 
eigenaar Syntrus 
Achmea biedt 
Lorentz hieraan 
een belangrijke 
eerste bijdrage. 
Het gebouw heeft 
een oppervlakte 
van 50.000m2 
en biedt ruimte 
aan studio’s, 173 
appartementen, 
parkeerplaatsen, 
een grote fietsen-
kelder, commer-
ciële ruimten en 
kantoren. 
Met Lorentz zet-
ten we de eerste 
stap in de trans-
formatie van het 
stationsgebied 
van Leiden. Met 
als doel een 
levendige buurt te 
creëren die aan-
sluit op de oude 
binnenstad.
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Frank Klomp (L) en Peter Hutten

Wat heeft bouwend Nederland de 

komende jaren met stip nodig? 

Frank Klomp: ‘Locaties, capaciteit en 

vakkundig personeel en creativiteit, 

onder meer voor effectief ruimtegebruik.’

Peter Hutten: ‘Een industrie die integraal 

en betaalbaar in de woonbehoeften van 

de bewoner voorziet.’

 

Welke regel moet echt afgeschaft worden? 

Frank Klomp: ‘Vereenvoudig de 

regelgeving: minder op individu gericht 

en meer op het algemeen belang. 

Voldoe je aan het bestemmingsplan, 

dan krijg je de vergunning.’

Peter Hutten: ‘We moeten ophouden 

met zeuren over regels. De bouw moet 

performance gaan leveren, dat gaat veel 

verder dan regels.’ 

  

Welke innovatie gaat het verschil maken? 

Frank Klomp: ‘Duurzaamheid: de meest 

efficiënte oplossing, zowel economisch 

als in prestatie.’

Peter Hutten: ‘Artificial intelligence.’ 

 

Waar haal jij je inspiratie vandaan? 

Frank Klomp: ‘Uit onze toekomstige 

klanten; uiteindelijk doen we het voor de 

gebruikers en bewoners. Maar ook uit  

het buitenland; in de grote wereldsteden 

is sprake van veel grotere dichtheden 

en dus lange ervaring op gebied van 

tekort aan studentenhuisvesting in de Domstad. 
Het denken in termen van communities speelt 
ook hier een belangrijke rol: ‘De voormalige 
NPD-bedrijvenstrook wordt hier herontwik-
keld, met een betekenis en impuls voor de 
aangrenzende wijk Overvecht. We ontwikkelen 
hier in nauwe samenspraak met de eindge-
bruiker en IC Netherlands, die tevens eigenaar 
wordt van het gebouw, in totaal 635 apparte-
menten, aangevuld met een aantal collectieve 
ruimtes zoals gezamenlijke woonkamers, een 
bibliotheek en een zogenaamde wasbar. Allerlei 
plekken voor informele ontmoeting dus, die het 
gevoel van de community versterken.’ 

bijdrage aaN de wijK
Net als De Loskade gaat Op Dreef om veel 
meer dan alleen wonen, aldus Klomp: ‘Op de 
begane grond komen allerlei openbaar toegan-
kelijke ruimtes zoals een restaurant met leerbe-
drijf, innovatie-lab, coffeebar en een filmzaal. 
Hierdoor wordt een optimale integratie met 
de buurt bevorderd, waardoor een brug wordt 
geslagen tussen studenten en Overvechters.’ 

efficiënt ruimtegebruik. En uit collega’s 

en partners; de samenwerking in 

teamverband.’ 

Peter Hutten: ‘Uit de ontwikkelingen en 

bewegingen in de verschillende lagen 

van de maatschappij.’ 

Wat is jouw favoriete stad? 

Frank Klomp: ‘Dichtbij huis Amsterdam: 

multicultureel en een stad van uitersten; 

monumentale grachten, dorpen, Zuidas. 

Verder weg New York; Een wereldstad 

van uitersten met veel iconen, 

Manhattan, Bronx, Central Park. De 

wijze waarop invulling is gegeven aan de 

dichtheden met wolkenkrabbers en een 

ruimtelijk openbaar gebied met brede 

avenues vind ik imponerend.’

Peter Hutten: ‘Amsterdam.’ 

 

Waar drink je de lekkerste koffie? 

Frank Klomp: ‘Daar waar ik thuis ben; 

In een gezellige omgeving met fijne 

mensen.’ 

Peter Hutten: ‘Daar waar het momentum 

en het gezelschap op een plezierige en/

of inspirerende manier samenkomt.’ 

Welke Netflix-serie is je favoriet en welke 

kijk je nu? 

Frank Klomp: ‘Extra ordinary 

houses’ laat uiteenlopende 

architectuurhoogstandjes zien.’

Peter Hutten: ‘Ik ben geen persoon 

van series, maar kijk gericht naar 

inspirerende programma’s, die mijn 

maatschappelijk denken kunnen 

verrijken, zoals ‘Door het hart van China’ 

en ‘Over de rug van de Andes’.’

5, 6 Kwintijn, 
Amsterdam:
Kwintijn omvat 
de ontwikkeling 
en realisatie van 
6 bouwblokken 
met 275 wonin-
gen, een Oranje 
Huis voor de 
Blijf Groep, twee 

besloten binnen-
tuinen, 700m² 
commerciële 
ruimte en twee 
ondergrondse 
parkeergarages 
met circa 650 
parkeerplaatsen. 
Het project 
bevindt zich in 

De bijdrage aan de wijk krijgt ook vorm door 
middel van het energieconcept: ‘Het gebouw 
krijgt energie-opwekkende gevels en daken en 
stadsverwarming in combinatie met warmte/
koudeopslag. Mogelijk wekt het gebouw 
zoveel energie op dat we kunnen leveren aan 
de omliggende wijk.’ In de gemeentelijke 
uitvraag voor de ontwikkelingscompetitie die 
Van Wijnen winnend afsloot, was het thema 
healthy living als onderscheidend element 
genoemd. Klomp over de manier waarop dit 
is verwerkt in het concept: ‘Het gebouw heeft 
getrapt oplopende verdiepingen met op elke 
verdieping een daktuin. Sportvoorzieningen 
zoals een bootcamp-track en een fitnessruimte 
nodigen de studenten uit tot een gezonde leef-
stijl.’ 

‘Plekken voor informele 
ontmoeting versterken het 
gevoel van de community

’

de binnenstad 
van Amsterdam, 
direct naast de 
voormalige tram-
remise: een rijks-
monument, waar 
nu De Hallen in 
gevestigd is.

 

7, 8 Zijdebalen, 
Utrecht:
Op een unieke 
locatie in Utrecht, 
aan de Vecht en 
op rand van het 
historische cen-
trum, ontstaat een 
nieuwe woonwijk: 
Zijdebalen. Fase 
1 is naar tevre-
denheid opgele-
verd en bestaat 
uit: 12 luxe 
herenhuizen, 46 
koopappartemen-
ten en 177 appar-
tementen voor de 
vrije huursector. 
Met Zijdebalen 
ondergaat het 
gebied een hele 
metamorfose: 
van bedrijventer-
rein naar een 
multifunctioneel 
binnenstedelijk 

woongebied. De 
verscheidenheid 
van woningtypes 
(van statige 
herenhuizen tot 
aan fraaie lofts en 
appartementen) 
en het aanbod 
van zowel koop-, 
sociale huur- en 

vrije sectorhuur-
woningen maakt 
van Zijdebalen 
een gewilde buurt 
om in te wonen, 
voor zowel starters 
als doorstromers 
en speelt goed in 
op de Utrechtse 
woningmarkt. 

Hiermee sluit 
Zijdebalen ook 
aan bij de ambitie 
van Utrecht om te 
groeien naar een 
stad met een kwa-
litatieve leefomge-
ving van 400.000 
inwoners.
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