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‘Projecten met betaalbare
woningen loPen goed door’

De toekomst van de Amsterdamse woningmarkt? 
Daar hoeft Siewertsz van Reesema niet lang over na 
te denken: die ziet er positief uit! ‘Het vertrouwen 
in de Amsterdamse woningmarkt is onverminderd 
groot’, constateert hij. ‘Er is meer vraag dan aanbod 
en projecten bestaande uit betaalbare woningen 
lopen goed door. De rente is laag, en beleggers blijven 
geïnteresseerd. Banken zijn voor woningbelegging en 
-ontwikkeling gewoon open en bouwers kunnen met 
de COVID-maatregelen nog goed de steiger op. En 
gemeenten werken daar graag aan mee.’  

Dat is goed nieuws voor Waterland Real Estate, 
specialist in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, 
herontwikkeling en transformatie naar mixed use 
gebieden. Het accent ligt op het ontwikkelen van 
betaalbare huurwoningen voor pensioenfondsen en 
corporaties, in en om de grote steden. Dat leidt tot 
bijzondere projecten, zoals het Meneba-terrein in de 
gemeente Zaanstad. 

Hoe vult waterland de vraag naar betaalbaar wonen 
in oP Het meneba-terrein?
‘Het gaat hier om de herontwikkeling van een groot 
terrein (ca. 75.000 m2 bebouwing) van de oude 
meelfabriek op een prachtige plek aan de Zaan. Een 
unieke locatie voor grootschalige woningbouw. Het 
plan voorziet in een deel sloop-nieuwbouw en een deel 
transformatie en renovatie van de cultuurhistorische 
gebouwen. Van de 625 nieuwbouwwoningen wordt ruim 
60% verkocht aan woningcorporaties en institutionele 
beleggers. Dit betreft sociale- en middenhuur. Een 
ander deel is bedoeld voor de BKZ-regeling (Betaalbare 
Koopwoningen Zaanstad). Daarnaast komen er 
voorzieningen, zoals een restaurant, een dienstencentrum 
met o.a. een huisartsenpost, een supermarkt en 
kantoorruimte. Beeldbepalende industriële blikvangers 
krijgen een nieuwe functie. Zo zijn we bezig om in de 
grote witte silo een hotel te krijgen. Dat is nu lastig, 
omdat de hotelmarkt door Covid-19 op slot zit. Maar 

De coronacrisis heeft veel bedrijven hard getroffen. Maar Waterland Real 
Estate ontwikkelt rustig door.  Met een goed gevoel voor de markt speelt 
deze specialist in betaalbare huur- en koopwoningen in op de enorme 

vraag naar huisvesting in dit segment. ‘Gemeenten willen graag met ons 
samenwerken’, stelt Feike Siewertsz van Reesema.  

meneba, wormerveer
Waterland transformeert in samenwerking met 

ontwikkel- en bouwbedrijf Van Wijnen Bouw en 

Ontwikkeling de cultuurhistorische meelfabriek gelegen 

aan de Zaan naar een woongebied bestaande uit ca. 

625 woningen met voorzienigen zoals commerciële 

functies, horeca en een supermarkt. 

Mecanoo is de architect van dit project.

Meneba-terrein in de gemeente Zaanstad

newa ii, amStelveen
Waterland heeft het plan om de bestaande 

showroom met het naastgelegen 

tankstation en nabij het winkelcentrum 

Groenhof van Amstelveen te transformeren 

naar een woongebied van ca. 75 

woningen bestaande uit huurwoningen en 

koopwoningen. Partner in dit project is

TB Verkerk Project.

Mecanoo is de architect.

Newa II, Amstelveen

we hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. 
Over een paar jaar ligt hier een bruisend, gewild woon-
werkgebied voor een divers publiek.’

er lag in recordtemPo een volumeStudie PluS 
maSterPlan dat beStuurlijk wordt gedragen. Hoe 
verklaar je die SnelHeid?
‘Het project sluit perfect aan bij de Woonvisie van 
de gemeente. Regio Zaanstad wil in ca. 5 jaar tijd 
van 150.000 inwoners groeien naar 200.000 en veel 
betaalbare woningen realiseren in mixed use projecten. 
Het Meneba-terrein sluit naadloos aan op die ambitie. 
We hebben in scrumsessies met de gemeente in ca. 4 
maanden toegewerkt naar een anterieure overeenkomst. 
Een flinke hobbel was de stikstofdiscussie, omdat Meneba 
tegenover een Natura-2000 gebied ligt. Maar dankzij de 
duurzame opzet van ons plan konden we aantonen dat de 
stikstofuitstoot van de nieuwe wijk lager ligt dan die van 
de voormalige fabriek. Daardoor kunnen we salderen.’

iS waterland alleen actief met grote gebiedS-
ontwikkelingen?
‘Wij bouwen ook binnenstedelijk op kleine plots. Zo 
zijn we in Amstelveen bezig met de herontwikkeling 
van een voormalige showroom met tankstation naar 
75 betaalbare koop- en huur appartementen. Hiermee 
sluiten we zowel aan bij de Woonvisie van de gemeente 
Amstelveen als bij de nieuwe Hoogbouwvisie die ons 

de kans biedt de hoogte op te zoeken. Dat is bijzonder, 
want er zijn maar een paar plekken waar dat mag nabij 
Schiphol. Deze ontwikkeling gaan we op een mooie, 
duurzame manier invullen.’

je Hebt ook getekend voor de Herontwikkeling van 
7 Ha. zorgvaStgoed in Huizen. wat iS dat voor een 
Project?
‘Dat gaat om de Trappenberg, een voormalig 
revalidatiecentrum op een bosrijk terrein midden in het 
Gooi. De Trappenberg is echt een heel mooi project 
dat Huizen stevig op de kaart zet. Wij herontwikkelen 
dit, samen met ontwikkelaar en belegger Amvest, tot 
een innovatief woon-zorgpark met een uniek concept. 
Ouderen worden vaak van elkaar gescheiden als een van 
de partners fysiek wordt beperkt. Dat is schrijnend en 
onnodig. Door een goede mix van betaalbare woningen, 
zorg en voorzieningen bieden wij mensen de kans 
om zo lang mogelijk samen te blijven in een reguliere 
woonomgeving.’ ■

Feike Siewertsz van Reesema (r) en zakenpartner

Richard Kaagman

Wij blijven actief in het realiseren van 
betaalbare huur- en koopWoningen en 
verWachten daarbij een proactieve en 
noodzakelijk flexibele houding van de lokale 
overheden met als gemeenschappelijk doel 
om aan de enorme vraag te kunnen voldoen.


