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Urban tips?
We zijn benieuwd naar uw mening over het vernieuwde 
Urban Living, maar ook uw tips op woongebied zijn van 

harte welkom. Mail ons op wonen@depers.nl.

Niet-westerse migranten die in ge-
kleurde wijken leven, hebben min-
der vaak contact met autochtonen 
dan migranten die in witte wijken 
wonen. Dat is een van de conclusies 
uit een onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. De menging 
van autochtonen en allochtonen in 
een wijk vergroot de kans op con-
tact. Ook blijkt dat opleiding, taal, 
werk en generatie belangrijke ver-
klaringen zijn voor het ontstaan van 
onderling contact. De etnische sa-
menstelling van de buurt heeft niet 

alleen invloed op de mate van contact 
tussen allochtonen en autochtonen in 
de buurt zelf, maar ook op de contac-
ten die de bewoners aanknopen op 
het werk, in het verenigingsleven, tij-
dens het sporten en in vriendschap-
pen en partnerkeuze. Hoe meer niet-
westerse allochtonen een buurt telt, 
hoe minder contact de allochtone in-
woners hebben met autochtonen. 
Andersom geldt dat autochtonen in 
een gekleurde wijk vaker met alloch-
tonen omgaan dan autochtonen die 
in een witte wijk wonen.

Integratie
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Wonen in een gigantische open 
ruimte, maar zonder dat je je blut 
stookt? Lofthomes zijn de spik-
splinternieuwe oplossing. Als je een 
lapje grond over hebt, tenminste.

Floor van Dijck
AMSTERDAM...
Veel mensen zijn de standaard nieuw-

bouwwoning beu en willen iets ei-

gens. Een loft, bijvoorbeeld. Dat zijn 

grote woningen van één ruimte, die je 

veel in oude stedelijke panden vindt. 

De lofttrend is al jaren geleden uit de 

VS komen overwaaien en inmiddels 

betekent het woord ‘loft’ in woning-

land ook meteen ‘twee keer zo duur’. 

En deze mooie industriële ruimtes 

of boerenschuren zijn ook vaak een 

drama om te verwarmen. Maar daar 

komt vanaf nu verandering met een 

nieuw en milieuvriendelijk concept;  

de ‘Lofthome’. Het idee komt uit de 

koker van Daan Fröger, van oor-

sprong adviseur in de stedelijke ge-

biedsontwikkeling. ‘Ik had al jaren 

het idee van een vrijstaand huis met 

veel ruimte, maar met behoud van 

energie. Het gevoel van pakhuizen en 

boerenstallen terugbrengen in een 

‘gewoon’ huis.’ 

En zo begon de zoektocht van Frö-

ger naar partijen om dit plan verder 

uit te werken. Hij ging in zee met ar-

chitectenbureau BKVV en vond 

bouwbedrijf Hardeman, dat normaal 

eigenlijk hallen bouwt en ook zijn 

eigen materiaal ontwikkelt. ‘Zo zaten 

we aan de bron van het onderzoek 

naar nieuwe energiewerende bouw-

materialen. Ook vonden we een be-

drijf dat zonnecollectoren en water-

pompen kon leveren, zodat we een 

totaalpakket konden bieden.’ 

En dat totaalpakket werd vorig 

weekend gepresenteerd op een grote 

bouwbeurs in Utrecht. Met succes. 

Fröger: ‘Het was een gekkenhuis, we 

stonden met vier man bij onze stand 

en konden de drukte bijna niet aan. 

Waarom? Omdat wij een woning 

aanbieden in industriële bouw, waar-

bij we alle franje laten zitten. Daar-

door is onze prijs voor een standaard 

woning van 224m2 woonoppervlak 

maar 185.000 euro inclusief btw. Dat 

is ongeveer de helft van wat een villa 

normaal kost, en je krijgt er veel meer 

ruimte voor.’ 

Tegen de traditie in
‘Plus dus met een zeer laag energie-

verbruik. Wij gaan tegen tradities in. 

Op zo’n bouwbeurs zie je veel van 

hetzelfde, maar wij bieden echt iets 

bijzonders. Je ziet de markt schrik-

ken: ‘een huis, voor zo weinig geld, 

en nog duurzaam ook.’ Dat kan om-

dat we drie bedrijven samen zijn. Op 

de beurs bleven mensen maar zeggen 

dat het een gat in de markt is.’

De Lofthomes, zoals Fröger en zijn 

medeontwikkelaars nu aanbieden 

zijn zilverkleurige gebouwen met een 

gevel van ‘aluzink’. Het woonconcept 

biedt vrijheid voor iedereen die licht, 

ruimte en fl exibiliteit in zijn of haar 

huis wil. ‘Omdat we direct met de 

bouwer aan tafel zitten, heb je nog 

meer mogelijkheden. Er was al ie-

mand die een apart zaaltje in de 

ruimte wilde bouwen om daar zijn 

vleugel neer te zetten, zodat hij thuis 

concerten kon geven.’ 

De woningen kunnen bovendien 

aan de wensen van de kopers worden 

aangepast, omdat de huizen geheel 

onder architectuur gebouwd worden. 

‘De architecten gaan het hele proces 

met de koper mee. Groter kan, klei-

ner kan ook en de prijs groeit en 

krimpt mee met de maat van het huis. 

Liever geen aluzink-gevel? Riet of 

hout kan ook.’ 

Kaveltje nodig
Het enige nadeel: je hebt voor een 

Lofthome wel een kavel nodig van 

minimaal 300m2. En zie daar maar 

eens aan te komen in het dichtbe-

volkte Nederland. Maar, er zijn plaat-

sen waar het wel kan. ‘In Lelystad 

bijvoorbeeld, zijn kavels van 400 m2 

te koop onder de 100.000 euro. Dan 

heb je dus nog voor geen drie ton je 

eigen, vrijstaande loft aan de bos-

rand. In Almere ligt de prijs hoger. 

Maar een Lofthome in de Randstad 

wordt een hele dure grap.’ 

De architecten hebben nu tiental-

len gesprekken, daarom verwacht 

Fröger over zeven maanden het eer-

ste Lofthome opgeleverd te hebben. 

‘Er is zoveel aandacht. We zijn ook al 

bezig met een soort boerenerven, 

waarbij meerdere van onze wonin-

gen bij elkaar staan, kriskras, en de 

buitenruimte  gemeenschappelijk 

wordt beheerd. Het wachten is op 

vergunningen; we kunnen een Lof-

thome in twee maanden bouwen.’ 1

www.lofthome.nl

Nieuwbouw  Lofthomes

Het gevoel van boerenstal in je huis

Een Lofthome biedt een zee aan ruimte, is milieuvriendelijk, maar je hebt er wel een behoorlijk lapje grond voor nodig. 

ALLE INGREDIËNTEN
VOOR

HEERLIJK WONEN

www.wonenindevlinder.nl

Kijk binnen bij de ingerichte model-
woningen tijdens de Open Huizen
Route op zaterdag 27 maart a.s.
van 11.00 tot 15.00 uur. Adres:
Harrie van de Laakstraat 5 en
Alfred Smithlaan 109 in Zaltbommel.

Er zijn nog drie luxe penthouses en
drie vrijstaande patiowoningen met
garage beschikbaar.




