
Gemeente ‘s-Gravenhage

Betaalbare en kwalitatief goede eengezinswoningen 
bouwen, zodat mensen in de wijk kunnen 
doorstromen. Dat was de insteek bij project 
Het Vermeerkwartier in de Haagse Schilderswijk. 
“Je revitaliseert een wijk door ondernemende 
bewoners vast te houden, maar ook aan te trekken”, 
aldus Yvette Poell-van den Heuvel van Van Wijnen. 

Het Vermeerkwartier: 
goed voorbeeld van 
geslaagde revitalisatie

Nieuwbouwbrochure 2019



Toen een locatie in de Schilderswijk, waar 
voorheen vijfhonderd sociale huurappartementen 
stonden beschikbaar kwam, werd Olsthoorn 
Makelaars in Den Haag ingeschakeld door de 
projectontwikkelaar. “Van Wijnen zag hier 
namelijk kansen om meer differentiatie aan 
brengen in de wijk, door de vijfhonderd sociale 
huurappartementen te vervangen door tweehon-
derd betaalbare koopwoningen. Dit levert een 
daadkrachtigere wijk op. ‘Samen bouwen aan 
ruimte voor een beter leven’, luidt de slogan van 
Van Wijnen. Ze vroegen ons om advies ten 
aanzien van woningtypen, plattegronden en 
doelgroepen. Wij hebben vervolgens een rapport 
geschreven en een prijsadvies uitgebracht. Op 
basis daarvan heeft Van Wijnen een haalbaar-
heidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat het 
project mogelijk was”, vertelt Esther Olsthoorn. 

Volgens Yvette Poell-van den Heuvel, verkoop-
manager bij Van Wijnen, willen de mensen die in 
deze wijk wonen, het liefste doorstromen naar een 
gezinswoning met een tuin. Met de ontwikkeling 
van Het Vermeerkwartier wordt in die behoefte 
voorzien. “Je maakt de wijk bovendien daad-
krachtiger door ondernemende bewoners vast te 
houden, maar ook aan te trekken. Want ook heel 
veel mensen die inmiddels uit de wijk vertrokken 

waren, zijn teruggekomen. Dat bereik je alleen 
door betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
woningen aan te bieden”, aldus Yvette Poell-van 
den Heuvel. 

Volgens Esther Olsthoorn is Het Vermeerkwartier 
een arbeidsintensief, maar dankbaar project. “Met 
name de multiculturele doelgroep maakt het 
bijzonder. Veel mensen woonden in een huurwo-
ning in de wijk en waren niet goed bekend met 
koop. Dat vergde een intensieve begeleiding. Deze 
doelgroep maakt bovendien niet veel gebruik van 
mail, maar belt liever. Zodra een fase in verkoop 
ging, stond de telefoon hier dan ook roodgloeiend. 
Dat vergt een andere verkoopstrategie dan 
normaal. Je kunt mensen letterlijk bij de hand 
nemen en door het hele proces leiden. Dat maakt 
het meteen heel erg leuk, want ook wij hebben 
hiervan heel veel geleerd.” 

In iedere fase was de belangstelling massaal. 
Naast aankondigingen via social-mediakanalen, 
speelde ook een bouwbord bij de ingang naar de 
wijk een belangrijke rol. “Mensen die niet meer in 
de wijk woonden, kwamen daar langs. Kopers van 
een eerdere fase, namen bij start verkoop vaak 
hun hele familie mee en fungeerden zo weer als 
ambassadeurs”, aldus Yvette Poell-van den Heuvel.

Dankbaar project
Massale belangstelling
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Alle fases zijn inmiddels verkocht, de laatste fase 
wordt medio 2019 opgeleverd, licht Yvette 
Poell-van den Heuvel de stand van zaken toe. 
“Per fase nam de belangstelling toe. Dat resul-
teerde in een positieve ontwikkeling van de wijk. 
Hoe verder je in de fases kwam, hoe meer het 
inkomens- en opleidingsniveau van de kopers 
steeg. Ik denk dat je daarmee niet alleen een 
positieve impuls geeft aan Het Vermeerkwartier 
en de Schilderswijk, maar ook aan de stad zelf.” 

Over de samenwerking zijn beide dames erg 
te spreken. “Van Wijnen is een fijne partij om 
mee samen te werken, omdat je hele korte 
lijntjes hebt. Ze nemen ons advies echt aan”, 
aldus Esther Olsthoorn. Yvette Poell-van den 
Heuvel vindt het feit dat Olsthoorn Makelaars 
een NVM-nieuwbouwspecialist is erg belang-
rijk. “Een nieuwbouwproject verkopen is toch 
beduidend anders dan het verkopen van 
bestaande bouw. Je ziet dat Olsthoorn Makelaars 
zich erg goed verdiept in de klant, ze weten wat 
belangrijk is voor de doelgroep.”

‘ Betaalbare en kwalitatief 
hoogwaardige woningen’

De gemeente Den Haag is blij met het eind-
resultaat. Al was de gemeente volgens Esther 
Olsthoorn op stedenbouwkundig gebied ook 
best streng. “Het project is ingepast in de wijk 
die een jaren-30-uitstraling heeft. Die uitstra-
ling moest behouden blijven. Daarom was het 
belangrijk dat de huizen een bepaalde goot-
hoogte zouden krijgen met zadeldaken. Dat is 
goed gelukt en het project is daarmee echt een 
verrijking van de wijk geworden.” 

Samenwerking 
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Over het project Het Vermeerkwartier

Het project Het Vermeerkwartier is gestart in 
december 2015 en bestaat uit 145 betaalbare 
eengezinswoningen, zeven appartementen, 
één commerciële ruimte en 41 vrije sector 
huurwoningen. Deze laatste worden verhuurd 
door Syntrus Achmea. De prijzen voor de koop-
woningen varieerden van € 160.000 - € 231.500 
in fase 1 tot € 240.000 - € 289.000 in fase 5. 
De prijzen van appartementen varieerden 
van € 152.500 - € 199.500. De commerciële 

ruimte was erg populair bij lokale ondernemers, 
uiteindelijk is deze ruimte per opbod verkocht. 
De appartementen variëren in grootte van 
65 tot 96 m2. De eengezinswoningen hebben 
een woonoppervlakte van 104 m2 tot 147 m2. 
Dakkapellen of een aanbouw waren opties. Voor 
het ontwerp tekende Venster Architekten uit 
Gouda. In het vierde kwartaal van 2016 zijn de 
eerste woningen opgeleverd en rond de zomer 
van 2019 zullen alle woningen opgeleverd zijn.

NVM-nieuw-
bouwspecialist 
Esther Olsthoorn: 
“Het Vermeerkwartier 
is een arbeidsinten-
sief, maar dankbaar 
project. Met name 
de multiculturele 
doelgroep maakt het 
bijzonder.” 

Volgens Yvette 
Poell-van den Heuvel, 
verkoopmanager bij 
Van Wijnen, willen de 
mensen die in deze 
wijk wonen, het liefste 
doorstromen naar een 
een gezinswoning 
met een tuin.
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