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H
et zijn kenmerkende woorden voor Sander te Hoonte, de 
directeur die sinds 2016 vol enthousiasme een frisse wind door 

het bedrijf in Velsen-Noord laat waaien. De organisatie ging vol aan 
de slag met LEAN, om interne processen te verbeteren en zette vol 
in op de toepassing van virtueel bouwen in het bouwproces.  ‘Ik 
geloof daar heilig in,’ zegt te Hoonte. ‘Niet alleen om alle informatie 
over het gebouw inzichtelijk te krijgen, maar vooral om eventuele 
risico’s vooraf op het scherm al te kunnen signaleren en beheersen. 
Want hoewel Lokhorst zich ook in de crisistijd knap staande 
wist te houden, was het tijd om onszelf opnieuw uit te vinden als 
ontwikkelende bouwer.’

Toegevoegde waarde _  Op de verdieping van de afdeling 
Ontwikkeling springt een enorm moodboard in het oog, vol 
steekwoorden, pijlen en lijnen. ‘Zaaien, groeien, oogsten’ staat er in 
grote kleurige letters geschreven. Het kenschetst de nieuwe stijl bij 
Lokhorst.  ‘Het credo was eerst: vinden, scoren en winnen. Dat is 
een wezenlijk verschil. Het is kouder en afstandelijker. Ik geloof in 
het leveren van toegevoegde waarde.’ 

Te Hoonte ziet daarbij een verschuiving voor de rol van Lokhorst 
van een aanbestedingsaannemer naar een bouwpartner. ‘Dat biedt 
meer perspectief voor de lange termijn. Er valt nog veel resultaat 
te behalen als we processen anders inrichten, met elkaar. Dat is 
zelfs noodzakelijk om nog betaalbare woningen te kunnen blijven 
bouwen. De prijs van een huis is al lang niet meer terug te rekenen 
naar de ruimte, de materialen en de inspanningen tijdens de bouw. 
Ontwikkelen is helaas vaak meer een kwestie van prijsvechten en 
risico’s afdekken geworden, in plaats van waarde creëren.’

gezonde woning _ Lokhorst ontwikkelde als tegenwicht de 
nieuwe lijn van de ‘Gezonde woning’. Te Hoonte legt uit: ‘Van het 
ontwerp en materialenkeuze, tot het fysieke bouwproces, naar het 
veilige gebruik van de woning tot en met de circulaire fase, staan in 
het teken van ‘Gezond’. Het is een constant leerproces. We passen 
het zo veel mogelijk toe in onze projecten, testen het in de praktijk 
en nemen die ervaringen weer mee in nieuwe projecten.’ 
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Gezond is het
nieuwe duurzaam 

voor Lokhorst
Bouwen is een teamsport. reden voor Lokhorst Bouw en ontwikkeling om 

voortdurend de dialoog aan te gaan. Met collega’s, met overheden, bouwpartners en 
bovenal met de klant.  ‘We werken bewust aan langdurige relaties. die persoonlijke 

betrokkenheid is ook een vorm van duurzaam bouwen.’

Het vergt flexibiliteit van de organisatie, beseft Te Hoonte, maar 
geeft ook veel energie. ‘We motiveren onze mensen om in alle 
projecten iets extra’s te doen, anders dan gebruikelijk, om ons 
zo te onderscheiden. En het dwingt ons om bewuster met de 
eindgebruiker bezig te zijn. En dat is dus de toekomstige bewoner, 
waar we het allemaal voor doen.’

kenTering _  Te Hoonte merkt dat er in het vak langzaam een 
kentering in gang is gezet om projectontwikkeling te herdefiniëren. 
‘Wat ik gaaf vind van de voorlopers is dat ze even een stap terug 
durven te doen om processen nog eens scherp door te nemen, de 
eigen rol kritisch te bekijken en vervolgens opnieuw te beginnen en 
zo sneller stappen vooruit te kunnen zetten. We willen daar in mee, 
samen met andere partners met dezelfde mindset.’

Een nieuw project op IJburg, in het kader van mede-opdracht-
geverschap, is daarvan een sprekend voorbeeld. ‘We zitten in een 
ontwikkelcombinatie met CrowdBuilding NL, waarbij we in nauwe 
samenspraak met de toekomstige bewoners veertig appartementen 
ontwikkelen. Dat geldt voor het ontwerp, maar ook voor de 
technische uitwerking. Zo is er in het budget een bedrag beschikbaar 
voor een reeks duurzaamheidsmaatregelen, dat ze zelf naar keuze 
mogen inzetten.’

nieuwe generaTie _  Te Hoonte heeft vertrouwen in die 
aanpak en sluit graag aan bij die ‘nieuwe generatie ontwikkelaars’. 
Dat gevoel is wederzijds, blijkt ook uit de reactie van Marthijn 
Pool van CrowdBuilding NL.  ‘De nuchtere Noord-Hollandse 
mentaliteit van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling past goed bij 
onze hands-on aanpak. Wij zijn ontwikkelaar van vooruitstrevende 
projecten waarin de rol van de gebruiker al vroeg in het ontwikkel- 
en ontwerpproces centraal staat. Vooruitstrevend in duurzaamheid, 
innovatief in circulariteit en geëngageerd in het maken van de 
inclusieve stad. Een snuggere manier van ontwikkelen past goed bij 
een nuchtere manier van organiseren en bouwen.’

Daarmee is de gezonde klantrelatie weer leidend, constateert Te 
Hoonte, ‘terwijl we historisch sterk vanuit incidentele samenwerking 

opereerden. Nu hebben andere partijen de voorkeur, die ook voor 
die vernieuwing open staan. We willen niet alleen strak in kopen, 
maar samen toegevoegde waarde leveren. Ook dat is een vorm van 
gezond ondernemerschap.’

Losse TheMa vragen _  Wat kunt u betekenen voor 
deze grote en gezamenlijke opgave?  ‘Wij zetten onze kennis, 
ervaring, capaciteit graag op een pragmatische wijze in voor 
samenwerkingen, die gebaseerd zijn op droomambities zoals: 
‘de gezonde stad’. Ontwikkelen en bouwen met als doel een 
GEZONDE-leefomgeving voor de kinderen van onze kinderen is 
waar wij ons op richten.’  

weLke MogeLijkheden zieT u oM MeT ideeën, 
concepTen, visies, invesTeringen of andere 
iniTiaTieven Bij Te dragen ToT de gezonde 
ToekoMsT van onze sTad/sTeden? _   ‘Wij werken aan 
een Gezonde woning die niet alleen op lange termijn een bijdrage levert 
aan onze gezondheid, maar ook financieel bereikbaar is voor iedereen. 
Door conceptuele samenwerkingen aan te gaan met partners in de hele 
keten zijn wij er van overtuigd dat dit binnen handbereik is.’  
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