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Heddes Bouw & ontwikkeling: 
Bouwen op de rand van

een postzegel
De mensen van Heddes Bouw & Ontwikkeling hebben een passie voor bouwen. 

Hier wordt gewerkt aan projecten met een integrale aanpak, waarbij Heddes 
vanaf het begin deskundigheid en creativiteit inzet om te komen tot de beste 

oplossingen. Directeur Niels Doodeman: ‘Wij zijn gewend (modulair) te bouwen 
in het centrum van grote steden. Om te bouwen op slechts de ‘rand van een 

postzegel’ en dan op tijd en goed op te leveren. Dat is onze meerwaarde.’

niels, wilde jij altijd al directeur van een 
Bouw- en ontwikkelBedrijf worden?
‘Na mijn opleiding wilde ik vooral heel 
graag aan de slag. Ik wilde mijn kennis in de 
praktijk brengen. Dat betekende: werken bij 
een bedrijf waar ik veel kon leren. In 1990 
stuurde ik een open sollicitatie naar Heddes. 
Ik werd aangenomen en ging aan de slag op de 
calculatie. Vanuit een passie voor de inhoud, 
rolde ik door in allerlei functies. En dan ben je 
ineens directeur van Heddes.’

waar komt jouw passie voor de Bouw 
vandaan?
‘Wat is er nou mooier dan werken aan 
gebouwen? Die continue deadlines, de 
dynamiek en het klantcontact. De combinatie 
van techniek, dingen maken, met mensen 
werken en samen doelen halen. Ik kan me 
niets mooiers voorstellen.’

in de afgelopen jaren koos Heddes voor 
een Bepaalde focus, vertel…
‘Na een doorstart, verscherpten wij onze 
focus. We herontdekten onze kracht. Die zit 

in design en build. Vandaag de dag kiezen wij 
daarom alleen nog voor projecten met een 
integrale aanpak. Bij Heddes kennen we geen 
kloof tussen de ontwerp- en uitvoeringskant. 
Nee, dat wat wij aan tafel beloven, maken 
we buiten waar. Dit doen wij met een hechte 
club van vakmensen. We lachen veel, kennen 
weinig verloop en zijn scherp gefocust op 
het resultaat. Kortom, zoek je een nuchter, 
transparant, maar ambitieus bouwbedrijf dat 
bijzondere projecten realiseert en dit vooral 
met een goede samenwerking en passie voor 
bouwen bereikt? Dan moet je bij Heddes zijn!’

Hoe zie jij de stad van de toekomst?
‘Een leefbare stad is voor mij een plek met veel 
groen en ruimte om te ademen. Dat betekent 
een toekomst met gebouwen waarin we elkaar 
ontmoeten, maar ook rust en ruimte ervaren. 
Vandaag de dag hebben we al alle technieken 
om op afstand met elkaar te werken. Dat 
betekent dat wonen en werken steeds meer 
samensmelt. Dit zie je terug in de stad van 
de toekomst: woningen met werkplekken en 
kantoren met horeca en recreatie. En dat op 

zWelke trend(s) zie 

je op het gebied van 

Wonen? 

Woningen worden 

duurzamer en 

kleiner. Verder zie 

je dat woningen 

flexibeler worden, 

ook met het oog 

op ‘boomerang-

kinderen’

Wat vind jij een 

mooi voorbeeld van 

modern Wonen?

Ik denk direct aan 

de combinatie van 

wonen en werken, 

goed internet en 

woonkeukens, 

hoe ouderwets dat 

ook is. Het gaat 

om leefruimtes, 

de keuken wordt 

steeds vaker 

weer de kern van 

de woning. Is 

dat modern? Of 

misschien was het 

vroeger ook al zo… 

Een andere trend: 

oudere mensen 

blijven, dankzij 

mogelijkheden 

voor flexibele zorg, 

steeds vaker en 

langer zelfstandig 

wonen 

Welke functie(s) 

hebben Woningen 

nog meer in de 

toekomst?

Wonen en werken

Wat is er nodig om 

prettig te Wonen in 

de compacte stad? 

Veel groen in 

combinatie met 

parkeerfaciliteiten 

en mogelijkheden 

om buiten te zijn en 

sporten
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een betaalbare manier. Stadswoningen van 
40 m2 waarin we wonen en werken, dat kan 
niet meer. Op dit moment zie ik, bijvoorbeeld 
in Amsterdam, al hele mooi ontwikkelingen 
ontstaan op dat gebied. Hier wordt de overgang 
van kantoorzones naar woonwijken gerealiseerd. 
Die toekomst creëren we dus nu al.’

Hoe draagt Heddes Haar steentje Bij?
‘Wij maken de stad van de toekomst haalbaar 
en realistisch. We zijn niet de partij die het 
concept neerzet, maar de partij die het concept 
volledig uitwerkt en aflevert. ‘Bouwen plus’ 
noemen wij dat. Dat wat we binnen aan de 
tafel inbrengen, maken we buiten waar door 
het op te leveren. En dat met de modernste 
bouwtechnieken, bijvoorbeeld modulair.’

modulair Bouwen, wat zijn daar de 
voordelen van?
‘Deze manier van bouwen kun je vergelijken 
met LEGO. Op de bouwlocatie stapelen 
we kant-en-klare woningen op elkaar, om 
zo razendsnel tot een gebouw te komen. 
Samen met Ursem Modulaire Bouwsystemen 

- Wonen

en Schouten Techniek voorzien wij in een 
razendsnel bouwsysteem en ook direct in de 
afwerking en complete installaties. Modulair 
bouwen stelt ons in staat de gevraagde 
kwaliteit en snelheid te leveren voor een 
realistische prijs. Dat betekent dus een 
efficiëntere en financieel interessantere manier 
van bouwen.’

3x: waar zien we Heddes terug in de stad?
1. West Beat in Amsterdam: dit projecten 
komt voort uit een gewonnen tender van de 
gemeente Amsterdam. West Beat moet als 
‘sprong over de ring’ een verbinding leggen 
tussen het centrum en stadsdeel Nieuw-West. 
Het gebouw telt zo’n 150 woningen, werk-, 
cultuur- en ontmoetingsfuncties plus een 
ondergrondse parkeergarage. Verder levert het 
gebouw een bijdrage aan de transformatie van 
de Lelylaan en moet het de aantrekkelijkheid 
van de plek als woonomgeving vergroten. 
Kern van het ontwerp is een ‘superruimte’ op 
de begane grond. Dankzij een constructie van 
84 betonbogen ontstaan hier verschillende 
ruimtes, terwijl het vloeroppervlak wordt 

‘ modulair bouWen stelt ons in staat de 
gevraagde kWaliteit en snelheid te leveren 
voor een realistische prijs’
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Wat Wordt het 

belangrijkste 

kenmerk van Wonen 

in de toekomst? 

Duurzaamheid

Wat is de grootste 

uitdaging?

Betaalbaarheid

Wat zouden partijen 

op de nederlandse 

Woningmarkt 

anders en beter 

kunnen doen? 

Dit is tegenstrijdig 

aan betaalbaarheid, 

maar soms zie je 

dat de kwaliteit 

heel erg is 

gestandaardiseerd. 

terwijl hogere 

kwaliteit 

(bijvoorbeeld 

houten deuren en 

kozijnen) niet altijd 

extra duur hoeft 

te zijn, zolang je 

dat maar op tijd 

in het ontwerp 

meeneemt.

Wat valt je op als 

het gaat om de 

WoonWensen? 

uiteindelijk gaat 

het vaak toch 

om de grootte 

van de woning in 

combinatie met 

de prijs. Verder wil 

men individuele 

keuzes maken.

Welke innovatie(s) 

gaat het verschil 

maken?

Smart living wordt 

steeds breder 

toegepast.

Studentenwoningen, Laan van Spartaan in Amsterdam

West Beat in Amsterdam
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vrijgelaten. Op die manier kunnen we de 
superruimte flexibel gebruiken. Kortom, een 
prachtig voorbeeld van hoe wonen, werken en 
recreëren heel flexibel samenkomen.

2. Kavel 1N2 ‘Gare du Nord’ in het 
Stationsgebied van het nieuwe Centrumgebied 
Amsterdam-Noord: hier realiseren wij 361 
huur- en studentenwoningen, een hotel met 
302 kamers en een 2-laagse parkeergarage met 
140 plekken. De bouwlocatie ligt direct naast 
Station Noord, het beginpunt van de Noord/
Zuidlijn, en daarmee zeer centraal. Naast het 
grote volume brengt hier de logistiek een flinke 
uitdaging met zich mee. Een mooi voorbeeld 
van ‘bouwen op een postzegel’.

3. The British School of Amsterdam: in de 
voormalige strafgevangenis aan de Havenstraat 
in Amsterdam Oud-Zuid realiseren wij een 
nieuwe locatie voor The British School 
of Amsterdam. Daarmee kan The British 
School of Amsterdam haar wens, om de vier 
afdelingen onder één dak te huisvesten, in 
vervulling laten gaan. En dat in een gebouw 
met karakter en historie. De uitvraag voor het 
ontwerp was beknopt, maar heel veelzeggend: 
draai de functie van het ‘gebouw waar iedereen 
uit wil’ om, naar een school waar iedereen wil 
blijven.’

tot slot, nog een wens voor de toekomst? 
‘De focus die staat. Nu is het aan ons de vraag 
of wij willen doorgroeien. Als dat kan met een 
integraal contract, een klik met de klant en een 
goede teamspirit, dan zeg ik: ja!’ ■

‘ draai de functie van Het ‘geBouw 
waar iedereen uit wil’ om, naar een 
scHool waar iedereen wil Blijven’

‘ bouWen 
op een 
postzegel’

Kavel 1N2 ‘Gare du Nord’ in Amsterdam Noord

The British School of Amsterdam (voormalige strafgevangenis)


