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Duinsfeer in Duingeest
IdeaalWONEN in Monster

Een Visie op de Ontwikkeling van de Duingeest

Door Toverstralen Architectuur BV



 
De crisis heeft binnen de volkshuisvesting flink 
toegeslagen. Vrijwel iedereen binnen de professie 
besteedt de meeste tijd aan reorganiseren en na-
denken over de nieuwe rol en positie na deze crisis. 
Dit geldt voor gemeenten, politiek, woningbouw-
verenigingen, ontwikkelaars, bouwers, architecten, 
stedenbouwkundigen en alle andere, direct bij de 
volkshuisvesting betrokken partijen.

De branche is van slag net nu de schwung er zo 
goed in zat. Kwaliteit was de laatste jaren steeds 
beter geworden, duurzaamheid een steeds belang-
rijker thema, de betekenis van goed vormgegeven 
woonbuurten werd steeds meer erkent. En dan ziet 
de wereld er ineens heel anders uit. Nieuwbouw-
woningen worden vrijwel niet meer verkocht. De wo-
ningmarkt zit op slot en gaat een nieuw tijdperk in.

Ook in Duingeest is de crisis niet ongemerkt voorbij 
gegaan. Met ideaalWONEN in Duingeest schetsen 
we een woonvisie waarmee wij denken dat dit sa-
men met de ‘Planvisie en Concept’ van bouwfonds  
ontwikkeling in de huidige markt voor Duingeest 
succesvol kan zijn.

De nieuwe woningmarkt
in Duingeest
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De lokatie Duingeest kent een aantal opvallende kenmerken:

A. grond is aangekocht

Voor een prijs van voor de crisis.

B. projecten zijn nu moeilijk te financieren. 

Financiële posities van ontwikkelaars en woningbouwverenigingen 

zijn verslechterd. Banken zijn voorzichtig geworden. 

C. Kopers hebben minder te besteden en zijn onzeker. 

Weliswaar is dit een prachtige lokatie, maar toch geldt ook hier dat 

banken strengere regels hebben t.a.v. te verstrekken hypotheken. 

Een zwakke economie creëert onzekerheid over het te besteden 

inkomen. De discussie over de hypotheekrenteaftrek komt daar 

dan nog eens dunnetjes overheen.

Een nieuwbouwwoning vraagt de consument om inschattingen te 

maken die (te) ver vooruit liggen. 

D. Consument wordt kritischer t.a.v. het eindproduct.

Zomaar een woning kopen voor enkele jaren en daarna (met winst) 

verkopen is niet meer aan de orde. Locatie en de (groei) mogelijk-

heden van het product zullen een veel belangrijker rol gaan spelen. 

Er ontstaat  een meer vraaggestuurde woningmarkt. De consument 

wil meer invloed op het eindprocuct.

Co-creatie, workshops, één op één relatie met de architect zijn de 

middelen waar men niet meer buiten kan, zeker ook bij kwalitatief 

hoogstaande lokaties als deze. 

E. De vrouw gaat een nog belangrijker rol spelen in het woning 

aanschaf traject.

Dit deed zij al, maar het gaat nog meer zichtbaar worden en wij als 

professionals zullen er meer rekening mee moeten gaan houden.

Kenmerken   
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Ontwikkelstrategie
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- flexibiliteit in het ontwikkelingsproces. 

- flexibiliteit  en snelheid in het bouwproces. 

- (bouwen in kleinere clusters/fasen)

- goedkopere en duurzame (basis)woningen.

- meer invloed van de consument op het hele proces 

- eventueel als mede- of particulieropdrachtgever.

- grote mate van keuzevrijheid.

- inzicht in de kosten is van groot belang.

- wees helder en transparant. 

- laat zien hoe de woningprijs is opgebouwd.

Transparant
Laat de consument meedelen in de problemen van de ontwik-

kelaar, maar laat ook overduidelijk zien hoe de ontwikkelaar 

meedenkt in de problemen van de consument;

- Laat zien wat de grondprijs is.

- Laat zien wat de bouwprijs is.

- Laat zien wat de architect kost.

- Laat zien wat de winst is.

- Laat zien dat op de opties geen winst wordt gemaakt.

- Laat zien dat iedere professional binnen het proces er voor        

200% voor gaat om voor de consument de allermooiste woning 

te maken.

- Laat zien wat energieneutraal kost. 

- Laat alles zien, maar wel op een ontspannen manier, 

ontspannen in product en proces.

 ontwerpstrategie

 realisatiestrategie

 ontwikkelstrategie

‘Ideaal WONEN richt zich op: 
kwaliteit, flexibiliteit, snelheid, 
duurzaamheid, betaalbaarheid, 
transparantie, meedenken,       
co-creatie en keuzevrijheid.’ 
Maar wel duurzaam ontspannen, 
zowel in product als proces  

Ideaal WONEN combineert al de mogelijkheden in 3 strategieën;      Gericht op ontwikkeling, ontwerp, en realisatie. De strategieën kunnen samen, maar ook afzonderlijk worden ingezet. Dit afhankelijk van opgave en opdrachtgever.

     06



Een basiswoning

De kleinst mogelijke bruikbare eenheid vormt de 
basis voor alle woningtypen en schakelingen. 
Geoptimaliseerd in constructie, indeelbaarheid en 
installaties. De basiswoning heeft een uitgebreid en 
uitgekiend pakket aan energiebesparende toepas-
singen. 

Hierboven een voorbeeld van een basiswoning met 
een maat van 5,4x7,2 m. De woning kan ook een 
kwartslag gedraaid worden en met een entree in de 
kopgevel worden uitgevoerd.   09

Ontwerpstrategie
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Dit is een voorbeeld uit een ander 
project, voor Duingeest wordt een 
specifiek voor die lokatie geschikt  
woonontwerpconcept gemaakt.
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maximaal volumebasisvolume



Ontwerpstrategie
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Maximale keuzevrijheid in omvang programma  
en kosten van de individuele woning

De basiswoning kan afhankelijk van de schake-
ling op verschillende manieren worden uitge-
breid. De koper heeft maximale keuzevrijheid in 
volume en oppervlak van zijn woning. Keuzevrij-
heid tijdens het ontwikkelingstraject maar ook 
daarna! Een koper moet eenvoudig kunnen stu-
ren in de uitgaven. En niet gedwongen worden 
om meteen voor de hoofdprijs te gaan.
De gebruiksoppervlakte van basiswoning tot uit-
gebouwde woning moet kunnen variëren tussen 
100m2 en 180m2.

Alle onderdelen kunnen zelfstandig uitgewerkt 
worden: materiaal / kleur / principedetails. En 
naderhand gecomponeerd worden tot 1 woning. 
Architectuur en vormgeving staan los van het 
totaal concept en kunnen per opgave bepaald 
worden.

‘De consument bepaalt zelf de grootte cq 
omvang van zijn / haar woning.’   

PLANVISIE EN CONCEPT
PROJECT DUINGEEST TE MONSTER

Dit staat in de PLANVISIE:
Ruimte voor een vraaggestuurde ontwikkelingen 
met een marktconform programma.

Onze visie IdeaalWONEN sluit in feite perfect 
aan op de notitie PLANVISIE EN CONCEPT.
De voorgestelde architectuur sluit prima aan bij 
de lokatie, hoewel meer afwisseling en individu-
aliteit beter aansluit  bij  de huidige markt vraag. 
Ook in vergelijkbare strandlokaties als Schoorl 
en Bergen aan Zee komen toch nog veel archi-
tectuur variaties voor.
Ook kan met eenzelfde vormtaal nog veel vari-
atie worden bereikt door materiaal en kleur. 
Bouwfonds constateert zelf dat het een kopers-
markt is, laat dat dan ook overal duidelijk uit 
blijken.

Duinsfeer, prima. Sterke identiteit en goede sa-
menhang, prima. In de basis traditioneel, prima. 
Maar ook in Schoorl staan modene villa’s tussen 
prachtige jaren dertig. Allemaal in de Duinsfeer.
Allemaal in een duurzaam ontspannen synthese 
tussen Stedenbouw, Landschap en Architectuur. 
Als dat overeind blijft dan is het goed.
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Beeldkwaliteit en Welstand
 
In deze notitie wordt heel erg gefocust op de ver-
schijningsvorm van de woningen. Op de architec-
tuur dus. In de eerdere opzet werd nog heel erg van 
uit het landschap geredeneerd. Dat de aandacht 
voor het landschap op de achtergrond is geraakt 
vind ik persoonlijk een verlies. Met het predikaat 
“DUINSFEER” en de keuze voor een bepaald type 
(Duinsfeer) architectuur en met het onderscheid 
tussen duin en vallei wordt dit mijns inziens niet 
voldoende gecompenseerd. Hoe het binnenduin-
landschap zich straks na bebouwing zal tonen is 
voor mij, landschappelijk gezien nog niet voldoende 
gedefinieerd. 
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Ontwerp Differentiatie   15Ontwerp Schema

De Synthese tussen Stedenbouw, 
Landschap en Architectuur is ons 
inziens essentieel.
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De Referenties
De architectuur is afwisselend en varieert in sfeer 
van statige strandvilla´s zoals die 100 jaar terug 
werden gebouwd, villa´s en rijenhuizen in een 
statige architectuur afgewisseld met patiowoningen 
in een meer aardse architectuur tot eigentijdse ap-
partementengebouwen. Het groene landschap is 
het verbindend element! De gebouwen staan aan 
de voorzijde van de kavels! De overgang tussen de 
gebouwen en de openbare ruimte is indirect met 
gras langs de wegen en voortuinen van wisselen-
den breedte.

De grondgebonden woningen staan in de regel 
minder vrij in het groen. Zij maken deel uit van een 
straatbeeld, waarin een hoofdsfeer is gekozen met 
statige panden met een heldere hoofdvorm op een 
verhoogd maaiveld. Om de panden van elkaar te 
laten onderscheiden is afwisseling nodig, hetzij in 
de hoofdvorm door onderscheid in bijvoorbeeld de 
kap hetzij in kleinere massa´s zoals uitgebouwde 
entreepartijen, veranda´s en serres.
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Toverstralen Architectuur
TOVERSTRALEN : Stedenbouw – Landschap – Architectuur

De Projecten waar de laatste jaren aan gewerkt is ademen voor 

een groot deel al een duurzaam ontspannen sfeer.

Nieuwe projecten zullen nog meer het stempel duurzaam en ont-

spannen moeten gaan krijgen dan nu al het geval is.

Het project waarbij de ideeën vooralsnog het beste uit de verf zijn 

gekomen is Park Smeetsland - Rotterdam. 

Lommerrijk wonen, Ecologische zones, Stedenbouw, Landschap 

en Architectuur komen hier wat ons betreft op een mooie manier 

samen. Het is zelfs de bedoeling om een appartementengebouw 

energie-neutraal te realiseren. 

Daarnaast voorziet het plan in groene hoven en een ecologische 

vijverzone , groene elementen, waardoor het plan zeker als land-

schappelijke stedenbouw kan worden aangemerkt.

Al deze thema’s willen wij ook in ons werk uitdragen. Ons daarbij 

laten bijstaan door deskundigen die op soortgelijke manieren met 

de gebouwde omgeving willen omgaan. 

Duurzame productmaximalisatie moet het doel zijn.

In projecten met corporaties, collectief of individueel opdrachtgever-

schap, met bouwers en ontwikkelaars. Duurzame productoptimali-

satie is daarbij het doel. Collectieve Co Creaties zijn het gevolg.

TOVERSTRALEN, de duurzaam ontspannen synthese tussen 

Stedenbouw, Landschap en Architectuur.

Modern Klassiek Romantisch Moderne Retro
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voor Duurzaam, Energieneutraal. 

voor Eetbaar, Moestuin, Eetbare Stad. 

voor Synergie tussen Wonen, Werken, Leren en Recreëren. 

voor Groen, Lommerrijk, Ecologie. 

voor slimme Woonconcepten, voor Lean. 

voor ontspannen, zowel in Product als Proces. 

voor de synthese tussen Stedenbouw, Landschap en Architectuur



     20 MOLLENBURG
Hiernaast staan sfeerimpressies van de Mol-

lenburg, een locatie in Gorichem. De Zwarte 

Hond heeft hiervoor het stedenbouwkundig 

ontwerp gemaakt, wij hebben de woningen 

ontworpen in een samenhangende architec-

tuur.

Opdrachtgevers waren Bam Vastgoed en  

en Bemog Projectontwikkeling BV. 

Het ging hierbij om 120 woningen.
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Duingeest te Monster, direct achter de dui-

nen. Opdrachtgever Bouwfonds. Het gaat 

hierbij om zo’n 240 luxe woningen. Wij heb-

ben opdracht om 25% hiervan te ontwerpen.

De opdracht is verkregen uit een prijsvraag, 

die wij gezamenlijk met Bouwfonds en de 

andere ontwerpers hebben gewonnen.

DUINGEEST
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Vathorst is een gerealiseerd project in 

Amersfoort, 24 dure vrije sectorwoningen. 

Ook hier heeft de koper veel keuzemoge-

lijkheden bij de realisatie van zijn/haar huis 

gekregen. Opdrachtgever was Proper-Stok 

Groep BV.

VATHORST

  25
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Hiernaast staan sfeerimpressies van Park 

Smeetsland. Hofjes, Veranda’s, Pergola’s, 

groen en waterzones bepalen hier het lom-

merrijk sfeerbeeld.

Opdrachtgevers zijn AM en Com.Wonen.

PARK SMEETSLAND



     28 OOSTENDAM
Een locatie tussen de dijk en het Waaltje.

Een mooie locatie, met lux wonen aan het 

water en meer besloten patiowoningen in 

de “boomgaard”. Sfeervol buiten wonen op 

een steenworp afstand van de stad.

Opdrachtgever: AM
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Duingeest & Toverstralen 
- Wat is onze visie op het gebied.
Hierop zijn we in de vorige bladzijden uitvoerig ingegaan.
Wij pleiten voor meer Landschap en meer afwisseling.
- Wat is onze architectuurvisie op de vier woningtypen.
Op zich prima, maar flexibiliteit naar de consument blijft vereist!
Meer en meer zal de inbreng van de (vrouwelijke) consument 
een rol bij de ontwikkeling gaan spelen. Hier moet op kunnen 
worden ingespeeld. Dus meer flexibiliteit en meer transparantie.
- Welke bestaande ontwerpen kunnen worden gebruikt.
Als basis kan het IdeaalWONEN concept worden gebruikt, 
maar met een op de situatie toegespits woonontwerpconcept. 
Dat heeft onze voorkeur. Uiteraard kan in de bibliotheek naar 
geschikte plattegronden worden gezocht, maar deze zullen dan 
in het concept verwerkt moeten worden.
En dat is tegelijk het antwoord op de volgende vraag!
- Hoe komt u tegemoet aan de basiswoning met een diver-
siteit aan aan- en uitbouwen.
Zie bovenstaand.
- Hoe gaat uw kantoor flexibel om met specifieke kopers-
wensen.
Hier ligt met name onze kracht.
Kopers benaderen alsof zij particulier opdrachtgever zijn.
Wij zijn bereid daar veel werk van te maken.
Ons 200% inzetten ook daadwerkelijk in de praktijk bren-
gen.
De koper krijgt alle individuele aandacht die nodig is.
En Bouwfonds kost dat toch slechts 100%!
- Hoe zien wij ons honorarium in combinatie met herhaling 
binnen het plan.
Wij denken dat het Woonconcept helder moet zijn, daarin zit 
ook de herhaling. Maar de klant moet zijn individule woning 
kunnen maken, dat gevoel moet zij/hij krijgen, daarvoor moeten 
we met zijn allen gaan, dat is het sterkste verkoopargument op 
dit moment. 
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NAAST LOKATIE, LOKATIE, LOKATIE 
(en dat is hier wel OK)

Telt momenteel maar één ding:
KLANT, KLANT, KLANT, KLANT, KLANT

ALS WE ONS DAT MET ELKAAR GOED BEWUST 
ZIJN DAN WORDT DUINGEEST ZONDER TWIJFEL 

EEN GROOT SUCCES.



T O V E R S T R A L E N
Stedenbouw  -  Landschap  -  Architectuur

IdeaalWONEN in Monster
Een Visie op de Ontwikkeling van de Duingeest

Duinsfeer in Duingeest


