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Ontwikkelende architecten
Nu het aantal projectontwikke-
laars fors is gedaald, de ban-
ken voorzichtig zijn met fi nan-
ciering en de woningmarkt zo 
goed als stil ligt, moeten archi-
tecten creatief zijn in het ver-
werven van opdrachten. Welke 
nieuwe kansen liggen hier voor 
de architect? Powerhouse Com-
pany en BKVV architecten ver-
tellen over hun ervaringen.
Tekst Tineke Groot



83 — AWM 43

 EP
Economie en Praktijk

Ontwikkelende architecten

“Achter je bureau bij de telefoon zitten wachten tot 

een opdrachtgever je belt, werkt niet,” volgens 

Sander van Veen van Blok Kats Van Veen architecten 

(BKVV), “dus moet je zelf het initiatief nemen. Wij 

kwamen van gerenommeerde bureaus en waren 

gewend te werken aan grote projecten die je als klein 

zelfstandig bureau niet zomaar krijgt. Maar interes-

sante opdrachten hoeven niet per se groot te zijn en 

we vinden het vanzelfsprekend om zelf projecten te 

zoeken.” 

ARCHITECTENKAVELS

Zo ook in het Homeruskwartier in Almere, waar de 

gemeente architectenkavels uitgeeft die alleen door 

architecten kunnen worden gekocht. De architect 

neemt een optie op een kavel, betaalt een deel aan en 

maakt een ontwerp. Zodra de kavel met het ontwerp 

verkocht is, betaalt hij de gemeente de resterende 

som en gaat hij met de opdrachtgever aan de slag 

met de uitvoering. Robert van Kats: “Ons eerste 

ontwikkelproject heeft zeven kavels, waarvan we er 

inmiddels vijf hebben verkocht. Wel hebben we een 

jonge ontwikkelaar die onze visie deelt als partner 

erbij betrokken om de fi nanciële risico’s te spreiden.” 

BKVV werkt, afhankelijk van het project, ook samen 

met andere architecten, een makelaar en een 

specialist in city marketing. Allemaal mensen die net 

als zijzelf geloven in de projecten en bereid zijn er 

risico in te nemen. 

 “In Almere hebben we verschillende rollen: 

naast architect zijn we ook ontwikkelaar en opdracht-

gever van andere architecten”, legt Kats uit. “Dat is 

Het uitzicht is het 
uitgangspunt voor het 
ontwerp van de wonin-
gen die Nanne de Ru in 
Turkije ontwikkelt
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Boven In Veenendaal staat een 
van de vier reeds gerealiseerde 
Lofthomes, ontworpen door BKVV

Onder In Almere ontwikkelde 
BKVV zeven villa’s op aan elkaar 
grenzende kavels 

Lofthome XL standaard

1 entree
2 leefruimte
3 vide
4 rustruimte

1
2 4

3

Begane grond 1e verdieping
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soms confronterend. Je wilt als architect mooie 

dingen maken, maar je moet ook geld verdienen. 

Toch blijft ons doel goede architectuur maken. Het 

voordeel is dat we zelf de regie in handen hebben. 

Als medeontwikkelaar heb je meer zeggenschap in de 

keuzes die worden gemaakt. Dus kies je wanneer je 

moet bezuinigen voor een goedkopere, maar vanuit 

architectonisch oogpunt best mogelijke oplossing.”

CONTINUÏTEIT

Het gaat BKVV naast winst, vooral om het kunnen 

ontwerpen en bouwen. Zodra een kavel verkocht is, 

kunnen ze het ontwerp uitvoeren en weer investeren 

in een nieuwe kavel. Zo zorgen ze zelf voor continuï-

teit in hun opdrachtenportefeuille en bouwen ze 

ervaring op in het ontwikkelen. Van Veen: “We 

bespreken het budget van tevoren en maken vaste 

prijsafspraken. Dan weet elke deelnemer waar hij aan 

toe is en is meerwerk voor eigen risico. Toch kan het 

voorkomen dat we alsnog moeten bezuinigen en daar 

hebben we dan discussies over met onze partner 

ontwikkelaar. Wij redeneren vanuit het resultaat, hij 

vanuit de fi nanciële kant. We begrijpen elkaar, maar 

toch moeten we die discussie voeren. Daar blijf je 

scherp van.”

 Nu BKVV weet hoe ontwikkelen werkt, kopen 

ze ook kavels geheel voor eigen risico. In plaats van 

de kavel te verkopen met een ontwerp, dat meestal 

achteraf aangepast wordt aan de wensen van de 

koper, kiezen ze er nu voor de kavel inclusief 

architectenhonorarium te verkopen. Vervolgens 

maken ze samen met de opdrachtgever een ontwerp. 

Volgens Van Kats werkt dat effi  ciënter: “Het kost 

minder investering en de klant heeft meer invloed op 

het ontwerp. Dat is voor ons ook leuker.”

LOFTHOME

Een ander project van BKVV is Lofthome, een 

bouwsysteem gebaseerd op de industriële bouwme-

thode. Het is een soort hallenbouw, een metalen 

constructie met panelen, helemaal demontabel. Van 

Veen: “We werden twee jaar geleden benaderd door 

Daan Fröger, de initiatiefnemer van Lofthome. Hij 

had een grote stapel boeken bij zich over lofts en 

wilde dat wij voor hem in Almere een industriële 

ruimte zouden ontwerpen voor relatief weinig geld. 

Dat is dit bouwpakket geworden, zijn woning.” Het 

beviel zo goed, dat BKVV en Fröger, van beroep city 
marketeer, besloten samen van Lofthome een product 

te maken. Er is veel belangstelling voor dit type 

prefab huizen want het biedt veel ruimte voor relatief 

weinig geld en het is binnen twee maanden gebouwd. 

Van Kats: “Lofthome past bij onze manier van 

werken: het is mooi, praktisch, fl exibel en betaal-

baar.”

UITZICHT

Voor Nanne de Ru, medeoprichter van Powerhouse 

Company, diende de kans om zelf te ontwikkelen 

zich aan in Turkije. De Ru: “De prijs van een kavel 

daar hangt af van hoeveel footprint je erop mag 

bouwen. Kavels waar weinig op gebouwd mag 

worden, zijn goedkoop. Ik heb een kavel van 4000 m2 

gekocht op een mooie locatie, heb daar een huis voor 

ontworpen en dat verkoop ik. Vervolgens investeer ik 

weer in nieuwe kavels, in Turkije of ergens anders op 

de wereld. Het is een relatief risicovolle onderne-

ming, maar als het lukt, levert het genoeg op om 

weer andere projecten mee op te pakken.” Samen 

met een bevriende Turkse architect heeft De Ru een 

optie op twee andere kavels genomen. Het ontwerp 

voor het huis heeft hij gemaakt met het fenomenale 

uitzicht als uitgangspunt. Het is een paviljoenachtig 

gebouw. Twee plateaus, een bodemplaat en een 

dakplaat, gedraaid ten opzichte van elkaar, vormen 

een horizontaal geheel. Glazen schuifwanden maken 

van de woonkamer bijna helemaal terras, met 

zwembad. Een verdieping lager, aan één kant 

verzonken in de bergwand, liggen de slaapkamers, 

koel en besloten. 

COMFORT

Het doel voor De Ru is mooie, comfortabele 

woningen ontwerpen. “Als jongen heb ik in Califor-

nië gewoond. Daar hebben ze zeer comfortabele 

huizen, met een aangename routing en veel privacy. 

Over die plattegronden is goed nagedacht. Slaap-

kamers en woonkamer liggen ver uit elkaar zodat 

je elkaar niet stoort. Die kwaliteit wil ik ook 

bereiken, zowel in het luxe segment als in goed-

kopere  woningen.”  

—
“We zorgen zelf voor 
continuïteit in onze
opdrachtenportefeuille”
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XS villa – Being home

1 entree
2 woonkamer
3 eetkeuken
4 slaapkamer
5 badkamer
6 toilet

Vide house - Being home

1 entree
2 eetkamer
3 woonkamer
4 badkamer
5 slaapkamer

Begane grond

1e verdieping

Begane grond

4

3

2

5

5 5

4

6

1

5

3

2
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PREFAB

Ontwerpen voor een levensstijl, een relaxte manier 

van leven, het lijkt eerder op design. “Dat klopt,” 

beaamt De Ru, “vergelijk het met meubelmakers. 

Ze verkopen hun ontwerpen aan fabrikanten om in 

productie te nemen en krijgen de ontwerpkosten 

vergoed, maar niet de tijd die ze erin hebben 

geïnvesteerd. Vervolgens ontvangen ze royalty’s 

over elk verkocht exemplaar. Daar zit de winst. 

Iets soortgelijks doe ik voor Being Development, 

jonge jongens die op een duurzame manier betaal-

bare woningen ontwikkelen. Voor hen heb ik zes 

types ontworpen met puntdaken en platte daken, 

horizontaal of verticaal georganiseerd. Dat viel goed 

samen met mijn fascinatie voor prefabwoningen. 

Ik wil laten zien dat je niet alleen kwaliteit kan 

realiseren binnen een ambachtelijk systeem, maar 

ook binnen een marktconform bouwsysteem. 

Het spanningsveld tussen een specifi ek ontwerp en 

een brede doelgroep; die balans vinden, dat boeit me 

enorm. Maar het is ontzettend moeilijk om te 

ontwerpen zonder context.”  

PLATTEGRONDEN

Relaxt wonen voor een betaalbare prijs is voor al deze 

woningen het uitgangspunt. “Nadenken over 

plattegronden vind ik leuk,” zegt De Ru. “Natuurlijk 

gaat het ontwerp ook over de verschijningsvorm van 

het huis, maar omdat dit project geen locatie heeft, 

gaat het vooral over woonkwaliteit.”

 “Zelf ontwikkelen is een interessant proces”, 

vindt De Ru. “Het is fantastisch om je eigen 

opdrachtgever te zijn, maar je komt er ook achter hoe 

moeilijk het is een project te ontwikkelen. Je moet de 

bouwkosten onder controle houden, de investerings-

kosten redelijk kunnen dekken, goed nadenken over 

de doelgroep en waar je kwalitatief op inzet omdat je 

keuzes moet maken binnen je budget, met als doel: 

topkwaliteit leveren voor een toegankelijke prijs.”—
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Loft house – Being home

1 entree
2 woonkamer
3 keuken
4 bijkeuken
5 slaapkamer
6 badkamer

Begane grond
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2
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