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Nieuwbouwspecialist Atta 
Makelaars is de perfecte partner voor 
vastgoedprofessionals. Het bedrijf 
adviseert sinds 1987 projectontwikkelaars, 
institutionele beleggers en 
woningcorporaties op het gebied van koop- 
en huurprojecten. Het werkgebied omvat 
de regio Rotterdam en Haaglanden met  
verdere uitloop naar Zuid-Holland, Noord-
Brabant en Zeeland. 

Atta Makelaars is onder andere bekend 
van haar betrokkenheid bij Nederlands 
grootste transformatieproject The Lee 

Towers (bijna 900 woningen) en de 
gebiedsontwikkelingen op de Kop van Zuid, 
Wilhelminapier (met de eerste skyscrapers 
van Nederland), Katendrecht en Nesselande. 
Ook is Atta een van de initiatiefnemers 
van de grootschalige gebiedsontwikkeling 
Feijenoord XL. 

Dat trackrecord is niet alleen te danken 
aan de deskundigheid van het team, maar 
ook aan de gedrevenheid. Het vak van 
makelaar lijkt te draaien om stenen, maar 
eigenlijk draait het vooral om mensen - 
en dat is precies wat Michael Troost zo 
aanspreekt. ‘We zitten in een dynamisch 
werkgebied met interessante projecten, 
schitterende woningen en een grote 
diversiteit aan mensen. Daardoor is elke 
dag anders en dat maakt ons werk enorm 
boeiend.’

wat maakt Atta makelaars een 
goede partner voor professionele 
vastgoedpartijen?
‘Wij hebben een brede expertise op alle 

gebieden van wonen. Daardoor kunnen we 
niet alleen adviseren bij verkoop, maar ook bij 
verhuur. Wij zijn goed thuis in ons werkgebied 
en weten precies voor wie waar wat gebouwd 
moet worden. Onze kracht zit niet alleen in 
de markt van vandaag, maar ook in de visie 
op de toekomst. We hebben alles in huis om 
zelfs de grootste nieuwbouwprojecten met 
succes te begeleiden en af te ronden. Daarbij 
is het wel belangrijk dat we in een zo vroeg 
mogelijk stadium van het ontwikkelingsproces 
bij een project betrokken worden. Door 
vanaf het begin in een ontwikkeling mee te 
denken, kunnen we als adviseur de meeste 
toegevoegde waarde realiseren.’

Hebben we in Nederland een 

woon-PROBLEEM of woon-

CRISIS? 

Als iedereen zou doen wat men 

zou moeten doen, hebben we 

geen van beide.

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Bij sommige woningtypes 

in bepaalde prijsklasses op 

bepaalde plekken wel doordat 

er meer animo bijkwam. In 

sommige gemeentes is daarom 

zelfs een opkoopbescherming 

ingesteld.

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken?

Ons vakgebied heeft zeker in 

de huidige tijd weer een eigen 

minister nodig en zal daardoor 

gelukkig weer de nodige 

aandacht krijgen.

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet?

Dit is gedeeltelijk 

binnenstedelijk te realiseren 

maar niet iedereen wil in 

de grote stad of in een 

appartement wonen. Ook 

bouwen aan de rand van stad 

of dorp en in het groen lijkt 

onvermijdelijk.

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan?

In veel gemeentes betreft 

dat de sociale huurder. Deze 

groep is groot en staat vaak 

door een tekort (en doordat 

“scheefhuurders” blijven 

zitten) jarenlang op een 

wachtlijst.

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst?

Alle voorzieningen dichtbij, 

zoals onder andere winkels, OV, 

scholen, recreatie, etcetera.

Heeft de stad grotere woningen 

nodig? 

Een bepaalde doelgroep wenst 

dit zeker, maar door de groei 

van het aantal singles in de 

grote stad is juist voor hen 

weer een kleinere (betaalbare) 

woning geschikt.

We hebben alles in huis 
om nieuWbouWprojecten 
met succes te begeleiden 
en af te ronden

Atta Makelaars is al jaren de nummer 1 makelaar in Rotterdam en dat is niet 
voor niets. Hier weten ze precies wat er nodig is om een nieuwbouwproject met 
succes op te zetten en af te sluiten. En dat alles op een typisch Rotterdamse 
manier, zegt Michael Troost: met opgestroopte mouwen en een glimlach. 

noem eens een paar projecten waar jullie 
momenteel mee bezig zijn?
‘We zijn recent gestart met de 

verkoop van nieuwbouwproject KOER 
met 168 woningen op de Kop van Zuid 
in Rotterdam. Dit project valt op door de 
grote diversiteit aan woningtypes en de 
grote gemeenschappelijke binnentuin 
(3.500 m2!). Daarnaast gaan verschillende 
nieuwbouwprojecten in de verkoop die 
allemaal iets bijzonders hebben. ’t Groen 
(142 woningen in Heinenoord) blinkt 
uit in rust en ruimte, groen en water. In 
Dykstede (12 woningen in Barendrecht) 
kun je intiem wonen in een groene oase 
op een afgesloten schiereiland. En Buiten 
de Veste omvat 24 ECO 2-onder-1- kap-
woningen in Steenbergen in een groot 
gemeenschappelijk park. Daarnaast zijn 
we dit jaar o.a. ook gestart met de verhuur 
van Rive Tower (84 woningen in het nieuwe 
Rivium in Capelle aan de IJssel) en de 
bekende Hillegondaflat (62 woningen in 
Hillegersberg).’

wat is jullie drive?
‘Wij worden blij van tevreden klanten! En 

dat ze tevreden zijn, blijkt wel uit de reviews. 
Atta Makelaars scoort al jarenlang hoog 

nieuwbouwproject Koer van Vorm

michael troost, directeur atta makelaars

in de landelijke ranking van makelaars. In 
onze thuishaven Rotterdam zijn we met een 
waardering van 9,8 op een schaal van 10 al 
jaren de beste, en in Zuid-Holland nemen we 
de derde plaats in. Daar zijn we best trots op.’

wat is het geheim van jullie succes?
‘Dat we gewoon onszelf zijn. Wij zijn een 

Rotterdams bedrijf en dat merk je aan alles. 
De Rotterdamse kernwaarden zitten echt 
in ons DNA. Wij geloven in hard werken en 
goede service. We houden van aanpakken, 
de mouwen opstropen, doen wat je belooft, 
samen optrekken met de klant en vooral: 
resultaten boeken - en dat alles met een 
glimlach.’

wat verwacht je van de nieuwe minister 
van wonen?
‘De regelgeving rondom bouwprojecten 

vormt al jaren een groot obstakel, waardoor 
projecten die keihard nodig zijn niet 
uitgevoerd kunnen worden of vertraging 
ondervinden. Ik zou graag zien dat de 
nieuwe minister een lans zou breken voor 
minder regelgeving en snellere procedures.’ 
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