
Gemeente Waalre

Aan de oever van De Meeris, ook wel bekend als “het 
Gat van Waalre”, realiseert Dura Vermeer The Lodge. 
In dit nul-op-de-meterwoningbouwproject komen 
naast rijwoningen, twee-onder-een-kap- en 
vrijstaande woningen ook sociale huurappartementen. 
“Als kantoor zijn we in alle stadia bij dit project 
betrokken”, aldus NVM-nieuwbouwspecialist 
Pieter van Santvoort van Van Santvoort Makelaars 
uit Eindhoven.

Prijsvraagwinnaar 
The Lodge eerste 
NOM- project in Waalre
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Het begon allemaal in september 2016, toen de 
gemeente Waalre een plancompetitie uitschreef 
voor de ontwikkeling van een locatie in Waalre -
Noord. Hierop besloot projectontwikkelaar Dura 
Vermeer een team van deskundigen te vormen. 
“Een integraal team van ontwerpers, diverse 
adviseurs en een makelaar ging met deze 
competitie aan de slag. Architectuur en aanpak 
waren daarbij leidend. Daarnaast was duurzaam-
heid een belangrijke eis van de gemeente”, vertelt 
Michiel Roelofs, manager Ontwikkeling bij 
Dura Vermeer. 

Ook NVM-nieuwbouwspecialist Pieter van 
Santvoort van Van Santvoort Makelaars uit 
Eindhoven werd door Dura Vermeer bij het 
team betrokken. “De gemeente had het bestem-
mingsplan en het beeldkwaliteitsplan weliswaar 
al vastgesteld, maar je kon je op een aantal 
elementen onderscheiden. Energiezuinigheid 
was daar een van. Het mooie is dat we samen 
deze uitdaging zijn aangegaan en kennis hebben 
ingebracht en gedeeld. Op het vlak van consu-
mentengericht bouwen, scoren we hier maximaal. 
Als kantoor hebben we al in een heel vroeg 
stadium hard meegedacht over de te ontwikkelen 
producten in relatie tot de doelgroep. Daarvoor 
hebben we veel marktonderzoek gedaan. De 

architect, Geesink Weusten Architecten uit 
Arnhem, heeft dit vervolgens vertaald.” 

Om de doelgroep goed te kunnen bepalen, 
organiseerde Van Santvoort onder andere een 
avond voor geïnteresseerden in nieuwbouw-
woningen in het algemeen. “Uit de enquêtes die 
we gedurende die avond hielden, volgde dat in 
deze regio met name behoefte is aan grotere en 
duurdere woningen. Die informatie was heel 
waardevol, waardoor we ook echt vanuit die 
marktvraag zijn gaan ontwikkelen.” 

Uiteindelijk kwam Dura Vermeer met het plan 
The Lodge, als winnaar uit de bus. “Het plan 
moest vervolgens nog wel vertaald worden naar 
een visie en een uitwerking, en daar hebben 
we intensief met de potentiële kopers over 
gesproken.” 

Dura Vermeer en Van Santvoort organiseerden 
een informatieavond voor bewonersparticipatie. 
“Geïnteresseerden in het plan werden in staat 
gesteld om kennis te nemen van het project 
en daarnaast ook hun input te leveren voor 
de nieuwe woningen. Naar aanleiding van die 
gesprekken is het product nog verder gedefinieerd 
en aangepast”, vertelt Van Santvoort. “We zijn 
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dus echt in alle fasen van het traject bij dit plan 
betrokken geweest. Vanaf de advisering ten 
behoeve van de planpresentatie, tot het uitein-
delijk vermarkten van de koopwoningen en de 
verhuur van de appartementen.” 

‘ Architectuur en aanpak 
waren leidend’

In totaal worden in The Lodge 35 woningen 
gebouwd; 23 koopwoningen en twaalf huur-
appartementen. Het gaat hierbij om vier 
rijwoningen, dertien luxe lodges aan het water, 
vier twee-onder-een-kapwoningen en twee 
luxueuze vrijstaande woningen. De twaalf 
appartementen zijn verkocht aan een belegger. 
Deze worden op verzoek van de gemeente 
verhuurd in de sociale sector. 

 
Alle woningen worden nul-op-de-meter (NOM) 
en gasloos uitgevoerd. “Om de grondgebonden 
woningen en appartementen in The Lodge te 
verwarmen, maken we gebruik van aardwarm-
tepompen. Dura Vermeer is al ruim zes jaar bezig 
met het ontwikkelen van gasloze woningen. Al 
ver dus voordat de huidige regelgeving van kracht 
werd. Verder worden de woningen extra goed 
geïsoleerd en uiteraard voorzien van zonnepa-
nelen om de gebouwgebonden elektriciteitsbe-
hoefte op te wekken”, aldus Roelofs.

Over de samenwerking met Van Santvoort is 
Roelofs zeer te spreken. “We hebben vertrouwen 
in Pieter en zijn medewerkers. Dat heeft alles te 
maken met kennis en kunde. Omdat zij een 
duidelijke toegevoegde waarde hebben, vinden 
wij het van belang dat de makelaar zo vroeg 
mogelijk in het proces instapt en meedenkt.” 

The Lodge bevindt zich in Waalre-Noord. Deze 
 wijk heeft een dorps karakter en sluit aan op de 
dorpskern van Waalre met basisscholen, winkels, 
restaurants en een sportpark. Het project ligt aan 
de rand van het water De Meeris (ofwel het “Gat 
van Waalre”) en wordt omringd door bosachtige 
natuur. Waalre-Noord heeft weliswaar een dorps 
karakter, maar heeft ook goede aansluitingen 
op de A2 en A67, daarnaast zijn Eindhoven en 
Eindhoven Airport snel bereikbaar. 
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Over het project The Lodge

In Waalre-Noord realiseert Dura Vermeer The 
Lodge. Na het uitschrijven van een competitie 
door de gemeente Waalre in september 2016, 
is dit plan van Dura Vermeer in november 2016 
als winnaar aangewezen. De 35 woningen die 
hier worden gebouwd zijn alle nul-op-de-meter 
en gasloos. Het gaat hierbij om twaalf huurwo-
ningen, vier betaalbare rij- en hoekwoningen, 
dertien luxe lodges aan het water, vier twee-on-
der-een-kapwoningen en twee luxueuze 

vrijstaande woningen. De prijzen varieerden 
van € 200.000 voor de rij- en hoekwoningen tot 
€ 724.500 voor de vrijstaande woningen. De 
twaalf appartementen die door een belegger 
zijn gekocht, worden alle in de sociale sector 
verhuurd. Architect van het plan is Geesink 
Weusten Architecten uit Arnhem. De woningen 
zijn inmiddels in aanbouw en zullen naar 
verwachting in mei 2019 worden opgeleverd. 

“Naar aanleiding van 
de gesprekken met 
potentiële kopers 
is het product nog 
verder gedefinieerd 
en aangepast”, vertelt 
NVM-nieuwbouw-
specialist Pieter 
van Santvoort.

Over de samenwerking 
met Van Santvoort is 
ontwikkelaar Michiel 
Roelofs zeer te 
spreken. “We hebben 
vertrouwen in Pieter en 
zijn medewerkers. Dat 
heeft alles te maken 
met kennis en kunde.”


