
Gemeente Amsterdam

De Houthaven in Amsterdam is van oorsprong een 
handelshaven. Waar zich eens industrie bevond, 
ontstaat nu een nieuwbouwwijk met een echt 
Amsterdams karakter. Maar dan wel een dicht bij de 
stad en op verschillende groene eilanden. Dit nieuwe 
woon- en werkgebied krijgt bovendien een grote 
diversiteit aan gebouwen en gebruikers. 

Houthaven in Amsterdam 
wordt levendige, 
karaktervolle eilandenwijk
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Arno de Haas van ontwikkelaar VORM vertelt: 
“De Houthaven is een transformatiegebied. Dit 
gebied waar zich oorspronkelijk industrie bevond, 
wordt nu omgeturnd tot woongebied. Bij de 
planvorming is gekeken naar het vasthouden van 
gezinnen in de stad. Zij zijn dan ook de voor-
naamste doelgroep. Het is fijn en hip om in de 
stad te wonen. Mensen herkennen dat ook en 
willen hier blijven. Die groep werd en wordt 
onvoldoende bediend. Wat nu in de Houthaven 
wordt gerealiseerd, is vooral met die gedachte 
gemaakt.” 

De eerste bouwfase bestaat voor het grootste 
deel uit appartementenblokken, vervolgt De 
Haas. “Hiervan zijn inmiddels twee gebouwen 
opgeleverd. Bij elkaar gaat het hier om circa 150 
woningen. Daarnaast hebben we nog zo’n drie-
honderd woningen in aanbouw.” Deze woningen 
trekken vooral gezinnen, maar ook stellen zonder 
kinderen. “Met name huizen voor iets grotere 
gezinnen zijn in de stad maar heel beperkt 
beschikbaar. Daarom hebben we hier ook heel 
prominent voor die doelgroep gekozen.”

Wat dit project voor De Haas heel bijzonder 
maakt, is dat het heel Amsterdams is. “De 
Houthaven is de grootste nieuwbouwlocatie van 

de afgelopen paar jaar. Heel dicht bij de stad. Het 
is bovendien echt Amsterdam, als je naar de 
gevels en de gracht kijkt, als je kijkt naar hoe we 
aansluiten op de buurt ernaast. Amsterdamser 
kan bijna niet. Dat zie je ook terug in de klanten. 
De koopsommen zijn inderdaad hoog, dus het 
project trekt de hogere inkomens. Vaak gaat het 
hierbij om Amsterdamse ondernemers. Dat komt 
hier heel mooi samen, en dat maakt het heel leuk.”

NVM-nieuwbouwspecialist Barbara de Rijk van 
Hallie & Van Klooster Makelaardij uit Amsterdam 
begeleidt VORM sinds 2014 bij de projecten in 
de Houthaven. “Dat doen we samen met Ramón 
Mossel Makelaardij. Op deze ontwikkeling van 
de Houthaven is heel lang gewacht. De nabij 
gelegen industrie heeft lang geprobeerd om deze 
woonwijk tegen te houden, om redenen van 
milieuregelgeving. Anderzijds heeft dat ook een 
beetje bijgedragen aan de verbijzondering van 
deze plek. Want dat wat niet komt, wil je des te 
liever hebben.”

Toen VORM begon met de ontwikkeling van 
Houthavens was dit hun eerste serieuze project 
in Amsterdam, vertelt De Haas. “Dat was even 
wennen, want een binnenstad is heel anders dan 
bouwen in suburbane steden of landelijk gebied. 

Appartementen

Lang gewacht
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13%

Aandeel nieuwbouwwoningen 
in alle woningverkopen

7,1%

Prijsstijging per m2



Je product, marketing en klantgerichte aanpak zijn 
anders. Barbara de Rijk heeft ons daar enorm bij 
geholpen. Zo hebben we veel gesprekken gehad 
over hoe de inrichting eruit zou moeten zien. 
Amsterdammers houden van stijl, maar het mag 
ook wel wat rauw zijn. Bij die look en feel hebben 
we niet alleen de ontwerpers en het interieur 
gezocht, maar ook de klank in onze communicatie. 
Daarvoor heb je lokale kennis nodig. Dat is het 
leuke van zo’n samenwerking.”

‘�Alle�plattegronden�zijn�
gecustomized’

Ook De Rijk ervaart de samenwerking als heel 
prettig: “Het was voor ons ongelofelijk leuk, om 
eens met een ontwikkelaar aan tafel te zitten die 
niet in het Amsterdamse bekend is. Omdat we 
hier al jaren makelen, weten we goed wat wel en 
niet werkt.” Dat uit zich bijvoorbeeld in de woning-
typen die hier gebouwd worden. Zoals drielaags 
herenhuizen, waar je de combinatie maakt met 
water, tuin en een gezinshuis. 

Kijken we naar consumentgerichtheid, dan is 
dat hier ver doorgevoerd. “We hebben hier alle 
plattegronden gecustomized. Alle types waren 
al bijna allemaal verschillend. Als je dan ook nog 
in ieder huis alles anders gaat maken, dan is dat 
wel heel klantgericht. Zo zijn er mensen geweest 
die woningen hebben samengevoegd en mensen 
die delen van woningen hebben ingericht om 
weer apart te kunnen verhuren. Er zijn mensen 
die de badkamer ergens anders hebben gemaakt, 
keuken en wonen omgedraaid hebben, het 
slaapgedeelte hebben samengevoegd, of juist 
gesplitst.” Die flexibiliteit was volgens De Rijk 
een zegen. “VORM zei meteen: we gaan iedereen 
gewoon vragen wat ze met de woning willen. Dat 
horen we als makelaar heel graag, want dat is een 
leuke manier om met mensen om tafel te zitten. 
Geen lijstjes, maar zelf bedenken en tekenen.” 

Ook de samenwerking met de gemeente verliep 
voorspoedig. “De ambitie die ze hier neergelegd 
hebben, is eigenlijk heel eigentijds. De grachten 
terugbrengen. Elk blok een eigen thema in de 
architectuur, waar ze regie op voeren. Dat doen 
ze hartstikke goed. Dat is ook de formule om 
kwaliteit te krijgen”, is de mening van De Haas. 
De Rijk sluit zich hierbij aan: “Wat ze heel goed 
hebben gedaan, is de manier waarop ze op de 
gemeentelijke website informatie hebben gegeven 
over de Houthaven. De stedenbouwkundige 
opzet, het stedenbouwkundig plan. Het gaat hier 
tenslotte om een heel nieuw gebied.”

Klantgericht
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Over het project Houthaven

Bij elkaar komen er in de Houthaven zo’n 2.700 
woningen, verdeeld over zeven eilanden. De 
namen verwijzen naar oude steden waar het 
hout vandaan komt. Ontwikkelaar VORM bouwt 
hier in totaal 450 woningen. Het gaat hierbij 
om herenhuizen en appartementen. Daarvan 
zijn inmiddels 157 woningen opgeleverd. In het 
tweede halfjaar van 2019 volgen weer 80 ople-

veringen, waarvan 19 herenhuizen, op het Narva 
eiland. Daarnaast bouwt VORM twee gebouwen 
op het Reval eiland, daarvan moet het eerste 
eind 2019, begin 2020 gereed zijn. Het laatste 
blok zal vermoedelijk midden 2020 opgeleverd 
worden. De architecten van het plan zijn Klunder 
Architecten uit Rotterdam en Van Aken Archi-
tecten uit Eindhoven.

NVM-nieuwbouw-
specialist Barbara de 
Rijk: “Het was voor 
ons ongelofelijk leuk, 
om eens met een 
ontwikkelaar aan 
tafel te zitten die niet 
in het Amsterdamse 
bekend is.”

Projectontwikke-
laar Arno de Haas: 
“De Houthaven is 
de grootste nieuw-
bouwlocatie van de 
afgelopen paar jaar. 
Heel dicht bij de stad 
en echt Amsterdams.”
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