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In de groene zone tussen Vught en Den Bosch 
verrijst op het voormalige fort en kazerneterrein 
Fort Isabella een bijzonder project. Gebouwd als 
onderdeel van de Zuiderwaterlinie en begin 20e eeuw 
getransformeerd naar kazerne, is anno 2021 een 
idyllisch woon-, werk- en verblijfgebied in de maak. 
De plannen zijn bedacht door Olivier Koning en Tjeerd 
Saatrube en zij zijn nog steeds de drijvende kracht 
achter het plan. In 2015 kochten ze het 10 hectare 
grote terrein van het COA. Hun streven: op historische 
grond een bruisende buitenstad realiseren, waar de 
mens centraal staat en wonen, werken, recreatie en 
educatie hand in hand gaan. In nauwe samenwerking 
met de initiatiefnemers zijn Laurens Maaijwee en 
ontwikkelaar Martijn van Sluijters namens INSPIRE 
actief op Fort Isabella.

Vijfster
Die gedroomde samenleving is over ruim een 

jaar een feit, weet Laurens Maaijwee, partner van 
INSPIRE Real Estate. INSPIRE, in 2014 opgericht door 
Bart van de Worp, vestigde met het eerste project de 
Willemstoren in Rotterdam zijn naam. Al snel kwam 

Daniel Boot aan boord. Als derde partner sloot in 
2017 Maaijwee zich bij hen aan. Momenteel heeft 
het project in Vught zijn volledige aandacht. ‘We zijn 
nu bezig met de realisatie van vijf bouwprojecten 
tegelijk, terwijl de eerste permanente bewoners 
hun appartementen betrekken. Ondertussen 
zitten de volgende projecten alweer in de pijplijn. 
We versterken ook de historische context van Fort 
Isabella door de ‘vijfster’ van het oorspronkelijke 
fort en een deel van de slotgracht weer zichtbaar te 
maken. De nieuwbouw wordt de derde tijdlaag in dit 
gebied. Het plan beslaat ruim 30.000 m2, waarvan 
driekwart transformatie en een kwart nieuwbouw.’

minisamenleving
Het concept gaat uit van een complete 

minisamenleving, vervolgt Van Sluijters. ‘Fort 
Isabella was al een levendige plek dankzij de 
wandelroute die er doorheen loopt en het restaurant. 
Het project heeft een programmatische diversiteit 
om van te watertanden. De honderd koop- en 
huurwoningen voor 55-plussers vormen de basis, de 
26 zorgwoningen voor psycho-geriatrische patiënten, 

‘�Fort�Isabella�heeFt�
een�dIversIteIt�om�
van�te�watertanden’In Vught legt INSPIRE Real Estate de laatste 

hand aan de bruisende buitenstad Fort 
Isabella. In hartje Maastricht transformeert 
de ontwikkelaar een oud kloostercomplex 
De Beyart naar een groen woonzorggebied. 
‘Als betrouwbare en flexibele partner weten 
we complexe gebiedsontwikkelingen snel en 
succesvol te realiseren.’

Martijn van Sluijters (l) en Laurens Maaijwee
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zestig studentenwoningen en een doorstroomhuis 
voor kwetsbare jongeren komen daar nog bij. 
Om de gewenste dynamiek te creëren is er een 
uitgebalanceerde mix van maatschappelijke en 
commerciële functies; van een onderwijs-incubator 
en kantoorlofts naar een foodhall, boksschool en 
muziekschool tot een hotel, restaurant, dierenkliniek 
en kinderdagopvang. Dankzij warmtekoude-opslag 
in het gebied en 1.630 zonnepanelen is het project 
volledig gasloos en duurzaam.’

Kantoorlofts
INSPIRE is zelf ook gevestigd op Fort Isabella. 

‘We zitten in een van de kantoorlofts die we hebben 
ontwikkeld in een voormalige stallingsgarage voor 
legervoertuigen met een extra verdieping erop. 
Ook na deze grote gebiedsontwikkeling blijven 
we hier, want het is een fantastische en centraal 

gelegen plek. Elke functie en huurder moet passen 
in dit totaalconcept. Zo moeten bedrijven die 
zich hier willen vestigen, bijdragen aan de sfeer 
en dynamiek van het fort. Nu zitten er onder 
meer een architectenbureau, reclamebureau, 
landschapsarchitect, designmeubelzaak en 
videomaker. Mensen komen hier speciaal voor de 
plek en het concept. De 42 koopwoningen zijn dan 
ook bijna allemaal verkocht. De andere 58 woningen 
nemen de eigenaren in belegging.’

Nul bezwaren
De doorlooptijd van deze grote 

gebiedsontwikkeling van nu amper zes jaar is 
behoorlijk snel, realiseert Maaijwee zich. ‘Vanuit 
een sterk maatschappelijk concept kregen de 
initiatiefnemers zonder vastgoedachtergrond snel 
voet aan de grond bij gemeente Vught. Ook zijn 

Laurens Maaijwee

NoeM eeN voordeeL voor de 

wooNoNtwikkeLiNg door 

Covid-19 eN eeN NadeeL:

voordeel is dat we opeens toch 

echt weer zijn na gaan denken over 

of de manier waarop we wonen en 

leven wel de manier is die duurzame 

toekomstwaarde heeft. wat als we meer 

thuis gaan werken en minder gaan 

reizen, waar willen we dan wonen? 

Nadeel is dat de overheid mogelijk gaat 

denken dat meer bemoeienis op andere 

terreinen de woningmarkt gaat helpen. 

risico is meer regelgeving en een markt 

die verder op slot wordt gezet.

weLke diSCuSSie iS reLevaNt op 

het gebied vaN woNeN:

dat symboolpolitiek zoals de ‘prins 

bernhard belasting’ de boventoon 

voert is ongelofelijk. daarmee worden 

woningbeleggers in het verdomhoekje 

gezet en maken we investeringen in 

broodnodige woningen alleen maar 

moeilijker.

wat iS eeN Mooi voorbeeLd vaN 

eeN geSLaagd wooNprojeCt Met 

de juiSte Mix:

alles wat er in rotterdam op 

katendrecht gebeurt. Sinds de eerste 

pioniers die de kaap bedwongen tot 

aan de recent voltooide zeer geslaagd 

Fenix-loodsen.

ZijN je eigeN wooNweNSeN 

iN aNder perSpeCtieF 

gekoMeN door Covid-19 eN het 

thuiSwerkeN:

jazeker, ik houd zowel van de 

dynamiek van de stad als van ruimte 

en groen. Compacter wonen in 

combinatie met ruimer wonen buitenaf 

is met meer thuiswerken wel een stuk 

makkelijker geworden.

wat iS er Nodig oM prettig te 

woNeN iN de CoMpaCte Stad:

wat de stad de stad maakt is 

dynamiek en diversiteit. om dat voor 

elkaar te krijgen moet je op zoek 

gaan naar verblijfsmotieven en dat 

stimuleren door kwaliteiten toe te 

voegen in de stad. kleine woningen 

met een hoog voorzieningenniveau 

in de directe nabijheid is mogelijk 

voor een bepaalde doelgroep. Maar 

sturen op minimale woninggroottes 

zonder onderliggende context van 

een stadswijk of gebied is niet de 

oplossing.

wat wordt het beLaNgrijkSte 

keNMerk vaN woNeN iN de 

toekoMSt:

Nederland is steeds minder de 

homogene samenleving die het 

was. woningen gaan zich dan 

ook kenmerken door specifieke 

behoeftes per doelgroep. in bepaalde 

mate gaan gelijkgestemden elkaar 

opzoeken. dat is prima, zolang we op 

wijkniveau maar een goede woning- en 

voorzieningenmix behouden.

wat iS de grootSte uitdagiNg:

versnellen van de woningbouwopgave 

door betere samenwerking tussen 

markt en overheid. wij blijven 

optimistisch zonder naïef te worden. 

een houding waarbij we elkaar niet 

afstraffen voor fouten en elkaar 

verwijten maken, maar waar we 

gezamenlijk op zoek gaan naar 

oplossingen en wederzijds respect 

tonen.

weLke iNNovatieS gaaN het 

verSChiL MakeN:

Modulair bouwen brengt snelheid 

en stimuleert de volgende slag in 

duurzaamheid, die volop gaande 

is, namelijk circulariteit en 

natuurinclusiviteit. door innovatie kan 

dit ook met voldoende diversiteit en 

architectonische kwaliteit.

ze gelijk om tafel gegaan met belangengroepen 
zoals natuurbeschermers. Op hun advies hebben 
ze de bijzondere bomen en natuur behouden en 
geïntegreerd in het plan. Het resultaat is dat er 
nul bezwaren tegen dit plan zijn gekomen, wat 
vrij uniek is. Die harmonieuze relatie met de eigen 
omgeving is precies wat de initiatiefnemers voor 
ogen hebben. Alle gebruikers en bewoners worden 
actief betrokken bij wat hier gebeurt: bij de zorg 
voor elkaar, de vrijdagmiddagborrel, samen sporten 
of een specifieke workshop in het cultuurhuis. 
Studenten doen computerklussen voor ouderen, 
ondernemers begeleiden afstudeerders.’

Lessons learned
De ervaring die INSPIRE Real Estate opdoet 

bij deze gebiedsontwikkeling, is waardevol voor 
nieuwe projecten, betoogt de ontwikkelpartner. 

‘�Nul�bezwareN�
tegeN�eeN�
dergelijk�
groot�project�
is�bijzoNder’

Laurens Maaijwee en Martijn van Sluijters 

Fort isabella in ontwikkeling

het ‘loftkantoor’ van iNSpire real estate op de grens van stad en natuur, het grenst direct 
aan een ecologische verbindingszone tussen de natura 2000 gebieden, de gement en het 
bossche broek
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‘INSPIRE gaat ook elders inspelen op de 
toenemende vergrijzing. Wij zetten in op 
dynamische woon- en verblijfgebieden voor 
senioren, waar zowel rust als reuring is en de 
bewoners nog midden in het leven kunnen staan. 
Zo ontwikkelen we voor Rosewood een bijzonder 
woonzorgproject in hartje Maastricht in het 
voormalige klooster De Beyart. Ons plan behelst 
een woonzorgcomplex van 35.000 m2 verdeeld over 
meerdere gebouwen te realiseren met kwalitatief 
hoogwaardig buitengebied en voorzieningen zoals 
een restaurant, wellness en allerlei zorgfuncties. 
De kloostertuin wordt een groene oase voor de 
bewoners. Door de tuin beperkt open te stellen voor 
publiek komt er meer leven en dynamiek op de 
locatie.‘

District-U
In Blaricum is INSPIRE met een soortgelijk project 

bezig, voegt Van Sluijters toe. ‘Hier gaan we het Tergooi 
ziekenhuis transformeren naar (zorg)woningen, 
zorgfuncties en voorzieningen in opdracht van DHG. 
Een gebiedsontwikkeling voor een nog bredere 
doelgroep is District-U in Vlaardingen. Op het terrein 
van het voormalige Unilever R&D center ontwikkelen 
we samen met Van Adrighem en Leyten 800 woningen, 
scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen, leisure en horeca 
pal aan de Maas.’

Partner
Sleutelwoord bij een succesvolle ontwikkeling 

van al deze projecten is betrouwbaarheid in de 
samenwerking, benadrukt Maaijwee. ‘Ontwikkelaars 

waar beN je graag aLS je eveN 

tijd voor jeZeLF Nodig hebt:

Martijn: buiten aan het hardlopen

Laurens: op de racefiets

paSSie voor:

Martijn: goede architectuur

Laurens: ontwikkelen van goede 

gebieden en gebouwen én lekker eten 

en drinken

grootSte iNSpiratie:

Laurens: Nieuwe plaatsen en steden 

bezoeken, ik ben altijd op zoek naar 

plekken die werken

dit raakt Mij perSooNLijk:

Laurens: de gemoedstoestand van 

mijn kinderen

topSerie NetFLix:

Martijn: hbo heeft betere series: 

westworld bijvoorbeeld

Laurens: house of Cards

Favoriete vervoerSMiddeL:

Martijn: Snowboard

Laurens: Zeilboot

uLtieMe oNtSpaNNiNg:

Martijn: dagje sauna

Laurens: idem

‘�Fort�isabella�
biedt�rust�eN�
reuriNg’

hebben vaak de schijn tegen en deels is dat terecht. 
Ontwikkelaars laten niet altijd het achterste van hun 
tong zien. INSPIRE is altijd een betrouwbare partner. Dat 
vertrouwen verdienen we door in een vroeg stadium alle 
kaarten op tafel te leggen, flexibel te zijn en te zoeken 
naar het gemeenschappelijk belang. Wij begrijpen de 
complexiteit van de besluitvorming en belangen aan de 
zijde van de gemeente. Door het respect voor de rol van 
de gemeente lopen ze dan soms harder voor ons. Ook 
onze opdrachtgevers dagen ons uit trage en stroperige 
processen te versnellen. Die snelheid heeft INSPIRE zich 
eigen gemaakt bij de herontwikkeling van winkelcentra, 
waar harde deadlines gelden. Onze primaire drijfveer 
is te doen wat goed is voor de stad en de leefomgeving. 
Daarom zijn de gemeente en wij het over de wezenlijke 
dingen meestal eens.’

guiLty pLeaSure:

Laurens: Mars icecream

beSte advieS:

Martijn: Luister naar je gevoel

Laurens: oordeel niet te snel

voor wat iN het LeveN beN je het 

MeeSt daNkbaar:

Martijn: het vermogen om te genieten 

van kleine, alledaagse dingen

Laurens: Mijn vriendin en kinderen

iS er ietS waarvaN je aL heeL 

drooMt:

Laurens: echte onafhankelijkheid

wat Maakt de Stad SLiM:

Martijn: Samenwerking

Laurens: juiste functiemix

poSt Covid-19, waar kijk je het 

MeeSt Naar uit:

Martijn:  aan een tafel zitten die 

afgeladen vol is met vrienden, wijn en 

goed eten

Laurens: Carnaval in den bosch! 

Martijn van Sluijters


