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Jan Wijnand Groenendaal
architect/eigenaar JWG Architecten

Jan Wijnand Groenendaal kijkt met 
enige verbazing naar de Nederlandse 
bouwpraktijk: de tenders en het bouwen 
van eengezinswoningen in een weiland. 
‘Eigenlijk hebben we nu al te veel 
gezinswoningen’, stelt hij. ‘Daarin wonen 
heel veel mensen die best iets anders 
zouden willen. Het probleem is alleen dat 
het aanbod niet aansluit op de vraag. En 
voor wie wel een eengezinswoning wil, 
is die vaak onbetaalbaar. Dat zou zelfs tot 
een situatie van woningnood én leegstand 
kunnen leiden.’

Jammer, en nergens voor nodig, vindt 
Groenendaal. Hij pleit voor een andere 
manier van denken. ‘Een ontwikkelaar 
bouwt voor de middelmaat. Hij wil zoveel 
mogelijk mensen aanspreken. Maar mensen 
zijn niet gelijk. Dus moet je niet denken 
in gemiddelden en modellen, maar in 
diversiteit. Je moet maken wat mensen 
willen, en de beste manier om dat te doen is: 
samen!’

Waar streef jij naar als architect?
‘De vraag is: ga je voor architectuur 

met een grote A of met een kleine a? Ik 
ga voor dat laatste: aandacht voor het 

persoonlijke karakter en optimaal tegemoet 
komen aan wensen van de individuele 
mensen. Een mooi voorbeeld is het 
project MarktMeesters. In een dynamisch 
proces van schetsen en schuiven konden 
de toekomstige bewoners hun eigen 
appartement vormgeven. Dat is maatwerk. 
We hebben 10 appartementen, en ze 
zijn alle 10 anders. Als ik die mensen 
nu spreek, vertellen ze mij: ik heb de 
mooiste! Dat is precies waar het om gaat. 
Ontwikkelaars zetten in op ‘de’ beste 
woning, maar bij mij krijgt iedereen de 
mooiste.’

Hoe bereik je overeenstemming over de 
invulling van gemeenschappelijke 
ruimtes?
‘Met ons concept Privacy Plus hebben 

bewoners volledige zeggenschap over wat 
achter hun eigen voordeur gebeurt: een 
Open Building met volledig vrije indeling. 
De ‘plus’ van de gemeenschappelijke 
ruimten gaan ze samen invullen. Het 
standaard democratische model (de helft 
plus 1) werkt hierbij niet. Wat wel werkt, 
is verschillende opties voorleggen en 
bespreken. Mensen zijn prima in staat hun 
voorkeur aan te geven. Deze aanpak creëert 
een gemeenschapsgevoel. Er zijn diverse 
gedeelde voorzieningen die aanspreken. In 
zo’n proces  hoeft niemand alles te krijgen. 

De een is super blij met een gedeelde 
fitnessruimte,  terwijl de buurman een 
verwarmd hobby hok helemaal ziet zitten. 
Dat is prima als je beide kan realiseren. 
Mensen gunnen dat elkaar, het komt 
daarom vanzelf goed.’

Hoe financier je de gemeenschappelijke 
ruimtes?
‘Aan het woonconcept van Pricay Plus ligt 

een businessmodel ten grondslag. Ik neem 
altijd de logeerkamer als voorbeeld. Een 
logeerkamer in je woning is ongeveer 10 
vierkante meter. In Utrecht is momenteel de 
vierkante meterprijs € 5000. Dat betekent 
dat één logeerkamer dus 50.000 euro kost. 
Stel, je bent met z’n tienen en je wilt een 
gemeenschappelijke logeerkamer. Als je 
allemaal 3 vierkante meter in “de pot” stopt, 
creëer je budget van 

€ 150.000,- voor een luxe hotelkamer 
in het gebouw. Omdat je tegelijk een 
logeerkamer in je woning bespaart, kan je 
€ 35.000,- extra budget besteden binnen je 
eigen woning.’

Is samen ontwikkelen alleen voor de 
happy few?
‘Zeker niet. Ik heb ook zo’n project 

voor single-starters gerealiseerd met 
grondgebonden woningen van € 185.000,- 
V.O.N (opgeleverd juli 2019).’

Is dit concept de oplossing voor de 
woningnood?
‘Deels. De woningmarkt zit muurvast. 

Met alleen starterswoningen bouwen, 
kom je er niet. Om de doorstroming te 
bevorderen moet je ook aan de bovenkant 
ingrijpen. Woningen bouwen die voor 
ouderen interessant zijn, kan een 
instrument zijn om de woningmarkt vlot te 
trekken en de flow erin te krijgen.’

Met wie wil je graag in zee?
‘Met partijen die houden van 

transparantie en een gezond businessmodel 
en die zich aangesproken voelen door deze 
sociale problematiek. Ik geloof niet in het 
competitie-model, maar in samenwerken 
in een harmonische, holistische omgeving. 
Bottom up werken zoals bij MarktMeesters 
zorgt voor grote betrokkenheid en 
enthousiasme. Dat geeft een prettige vibe. In 
zo’n omgeving hoef je niet te sleuren en te 
trekken. Het wordt een kwestie van gewoon 
doen.’

Wat wordt de volgende uitdaging?
‘Kijken hoe we dit soort projecten 

financieel circulair kunnen maken. De 
meerwaarde die wordt gecreëerd in het 
project houden.’

Noem eeN voordeel voor 

de wooNoNtwikkeliNg 

door Covid-19 eN eeN 

Nadeel?

de eenzaamheid van vooral 

alleenstaande ouderen in en 

buiten onze zorggebouwen heeft 

mij getoond dat wonen met of 

zonder zorg inclusiever moet.

welke disCussie is 

relevaNt op het gebied 

vaN woNeN?

van links tot rechts is men het 

er over eens dat er een miljoen 

woningen bij moeten komen. 

wonen is een mensenrecht en 

ons neoliberale systeem zal 

daarvoor op de schop moeten.

wat is eeN mooi voorbeeld 

vaN eeN geslaagd 

wooNprojeCt met de 

juiste mix?

het complex Fenix in rotterdam

ZijN je eigeN wooNweNseN 

iN aNder perspeCtieF 

gekomeN door Covid 19 eN 

het thuiswerkeN?

in 2013 heb ik besloten volledig 

vanuit huis te gaan werken. 

dat beviel en de oproep thuis 

te gaan werken in maart 2020 

heeft geen invloed gehad op 

noch mijn woon-, noch mijn 

werk situatie.

wat is er Nodig om prettig 

te woNeN iN de CompaCte 

stad?

goede, diverse voorzieningen 

en een uitstekend openbaar 

vervoer.

wat wordt het 

belaNgrijkste keNmerk 

vaN woNeN iN de 

toekomst?

om het betaalbaar te houden 

zullen we dingen moeten gaan 

delen.

wat is de grootste 

uitdagiNg?

de mensen meenemen dat dit 

een verrijking is in plaats van 

een verarming.

wat ZoudeN partijeN 

op de NederlaNdse 

woNiNgmarkt aNders eN 

beter kuNNeN doeN?

Naast het snel bouwen van 

betaalbare starterswoningen, 

zich richten op het bouwen 

van een comfortabel thuis in 

onze laatste woonfase. een 

goede doorstroming zal “de 

Nederlandse woningmarkt” een 

relatief goedkope, ontspanning 

kunnen bieden.

wat valt op als het gaat 

om de wooNweNseN?

gebrek aan solidariteit tussen 

de “haves” en de “have-nots”.

wat ZijN je top vijF 

wooNprojeCteN iN 

NederlaNd eN Noem 1 top 

loCatie iN het buiteNlaNd?

woningen rond de brink in 

betondorp (amsterdam-oost), 

stadstimmerhuis in rotterdam, 

woontoren haut in amsterdam 

en het elders genoemde 

woongebouw patch22. de 

woningbouwprojecten van 

de bjarke ingels group in 

kopenhagen.

waar beN je graag als 

je eveN tijd voor jeZelF 

Nodig hebt:

een keer in de week in de 

sauna: ontspanning van het 

lichaam, samen met tijd voor 

contemplatie voor de geest

passie voor:

Zeilen, toen ik 13 werd heeft 

mijn vader een klein zeilbootje 

gekocht

grootste iNspiratie:

patch22 van collega tom 

Frantzen

dit raakt mij persooNlijk:

dat onze kinderen zich geen 

woning kunnen permitteren

topserie NetFlix:

op dit moment kijken we samen 

naar borgen

Favoriet vervoersmiddel:

de sion van sonomotors (een 

start-up uit munchen die in 2023 

een elektrische auto gaat leveren 

die opgeladen wordt door de 

zon). ik heb er al een besteld

ultieme oNtspaNNiNg:

met een goed boek in een luie 

stoel in de zon

beste sportprestatie:

ik heb 45 jaar competitie 

basketbal gespeeld

guilty pleasure:

Chocola

beste advies:

dat is niet aan mij

waaruit bestaat eeN 

perFeCte dag voor jou:

een “perfecte dag” blijkt 

altijd achteraf “perfect”, de 

verrassing is belangrijk

voor wat iN het leveN beN 

je het meest daNkbaar:

dat ik heb kunnen studeren 

met behulp van een 

studiebeurs

is er iets waarvaN je al 

heel laNg droomt:

mijn “dromen” veranderen 

per dag

als je morgeN Zou kuNNeN 

wakker wordeN met eeN 

goede eigeNsChap oF 

taleNt erbij, wat Zou dat 

ZijN:

Zoals vermeld, dromen 

veranderen per dag

wat maakt de stad slim:

Zijn bewoners

post Covid 19, waar kijk je 

het meest Naar uit:

samen uit eten, samen staan 

bierdrinken aan de bar

‘�Je�moet�niet�denken�in�
gemiddelden�en�modellen,�
maar�in�diversiteit’
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JWG Architecten is gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
woningen samen met de bewoners. Een fijne manier van 
werken en een mooi instrument om de doorstroming te 
bevorderen, vindt Jan Wijnand Groenendaal. Inspraak bij 
het ontwerp is het beste recept voor tevreden bewoners. 
‘Met Privacy Plus krijgt iedereen altijd zijn mooiste woning.’
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