
Gemeente Alkmaar

In Stompetoren krijgt het dorpshart een heel nieuw 
uiterlijk. Met de bouw van een gevarieerd aanbod aan 
woningen slaat Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v. volgens 
NVM-nieuwbouwspecialist Bas Zuiderwijk van VLIEG 
Makelaars OG de spijker op de kop. “Ze hebben de 
visie om het dorp iets extra’s te geven, zijn bevlogen 
en zien dit echt als een prestigeproject.”

Een nieuw dorpshart 
voor Stompetoren

Nieuwbouwbrochure 2019



Stompetoren maakt deel uit van de HAL-regio 
(Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk), vertelt 
Bas Zuiderwijk van VLIEG Makelaars OG uit 
Heerhugowaard. “Dit is een groeikern en wordt 
ook weleens gezien als de bovenkant van de 
Randstad. Vroeger was Stompetoren echt een 
dorpje en nog steeds heeft het een dorps 
karakter, maar het is wel steeds meer bij de stad 
Alkmaar gaan horen. Met name mensen die dicht 
bij de stad willen wonen, maar toch de rust 
opzoeken van het landelijke trekken hier naartoe.” 

Hoewel flink gegroeid, heeft het dorp door de 
jaren heen zijn eigen identiteit behouden, vervolgt 
Zuiderwijk. “Er was hier al heel lang sprake van 
dat het dorpshart herontwikkeld moest worden. 
Er stond een ouderwets café met een zalen-
complex dat dienstdeed als dorpshuis. Met de 
komst van een nieuw horecagebouw/dorpshuis, 
een grote supermarkt en een gevarieerd aanbod 
aan woningen krijgt Stompetoren nu een nieuw 
dorpshart. De architect, FKG architecten uit 
Koog aan de Zaan, heeft in de opzet van dit plan 
het dorpse karakter heel goed weten te vatten. 
Er zijn veel verschillende woningtypen in een 
robuust-landelijke stijl. Die uitstraling en diversiteit 
maken dit plan echt bijzonder.” 

Kijken we naar de beoogde doelgroepen, 
dan kunnen zowel starters, doorstromers als 
60-plussers hier straks heerlijk wonen. “We 
bouwen hier elf rijwoningen waarvan vier levens-
loopbestendig met het woon- en slaapprogramma 
op de begane grond. Hierdoor bedienen we zowel 
een jonge als een wat oudere doelgroep. Dat 
geldt ook voor de appartementen. Mensen die niet 
langer het onderhoud van een tuin willen, wonen 
hier comfortabel in een appartementengebouw 
met lift en uitzicht op een plein. Diverse voorzie-
ningen zijn om de hoek. Zo wordt hier een grote 
supermarkt gerealiseerd en bouwen we een nieuw 
dorpscentrum dat onderdak gaat bieden aan 
diverse verenigingen”, vertelt ontwikkelend bouwer 
Richard Nat van Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v. 

Ook aan duurzaamheid wordt aandacht besteed 
in het nieuwe dorpshart. “Zo is het ons gelukt om 
hoewel dit project al een geruime tijd loopt, toch 
gasloos te bouwen. Dat bereiken we door middel 
van luchtwarmtepompen. Deze worden door 
zonnepanelen die in de daken van de woningen 
worden geïntegreerd, van de nodige stroom 
voorzien”, aldus Nat. 

Eigen identiteit
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Zuiderwijk raakte al vroeg in het proces bij het 
plan betrokken. “In de ontwerpfase dachten we al 
met Bouwbedrijf Nat & zn. mee over doelgroepen, 
typen woningen en prijzen. Geregeld spar je dan 
over wat haalbaar is. Daaruit komt een voorlopig 
ontwerp dat je gaat finetunen. Voor je het defini-
tief ontwerp hebt, ben je al snel een jaar verder.” 

‘ Dorpse karakter 
blijft behouden’

De samenwerking verloopt prima, vertelt de 
NVM-nieuwbouwspecialist. “We hebben een wat 
langere historie met Bouwbedrijf Nat & zn. en 
al vaker voor hen gewerkt. De lijnen zijn kort en 
dat werkt erg prettig.” Ook Nat is zeer tevreden: 
“Doordat we al eerder hebben samengewerkt 
weet je wat je aan elkaar hebt. Het advies dat 
zij ons geven betreft niet alleen woningprijzen, 
maar ook praktische zaken op het gebied van 
het ontwerp en bijvoorbeeld indelingen.”

Er zijn volgens Nat heel wat hobbels genomen 
voordat het huidige project door de gemeente 
werd goedgekeurd. “Door de jaren zijn nogal 
wat plannen voor een nieuw dorpshart de revue 
gepasseerd. Plannen die keer op keer werden 
afgekeurd. Dit project is gelukkig enthousiast 
ontvangen en nu staan alle seinen op groen.”

Bouwbedrijf Nat & zn. is dé partij om hier wat 
moois van te maken, aldus Zuiderwijk. “Ze hebben 
de visie om het dorp iets extra’s te geven, zijn 
bevlogen en zien dit echt als een prestigeproject. 
Als je kijkt naar wat ze in Stompetoren nog meer 
in aanbouw hebben, dan zie je dat ze het beste 
met het dorp voorhebben.”

Samenwerking Prestigeproject
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Over het project Dorpshart Stompetoren

In het dorpshart van Stompetoren realiseert 
Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v. elf rijwoningen 
(waarvan vier levensloopbestendig en twee 
starterswoningen), acht twee-onder-een-kap-
woningen en twaalf appartementen. Architect 
van het plan is FKG architecten uit Koog aan de 
Zaan. Het perceel waar de woningen gebouwd 
gaan worden is inmiddels bouwrijp en met de 
bouw van het nabij gelegen horecagebouw/

dorpshuis start Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v. 
begin 2019. De eerste fase van het plan (elf 
rijwoningen) is begin december in verkoop 
gegaan. De prijzen van deze eengezinswo-
ningen starten bij € 235.000. In maart 2019 zal 
de bouw van deze eerste fase starten. Daarna 
volgen de twaalf appartementen (vanaf ca. 
€ 155.000 en tot slot de acht tweekappers 
(vanaf ca. € 332.500). 

NVM-nieuwbouw-
specialist Bas 
Zuiderwijk: “In de 
ontwerpfase dachten 
we al met Bouwbedrijf 
J. Nat & zn. mee over 
doelgroepen, typen 
woningen en prijzen.”

“Mensen die niet 
langer het onderhoud 
van een tuin willen, 
wonen hier comfor-
tabel in een appar-
tementengebouw 
met lift en uitzicht op 
een plein”, aldus de 
ontwikkelend bouwer 
Richard Nat.
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