
Van Wijnen heeft 25 locaties in Nederland. Vestiging Breda (sinds 

2018) is een relatief jonge vestiging en onderging de afgelopen 

jaren een mooie ontwikkeling. ‘Vandaag de dag staat er een stevige 

partner in bouw en ontwikkeling. Wij ondernemen van Tilburg tot 

Vlissingen, met Breda als onze kernstad. We zijn goed voor onze 

klanten, maar ook voor onze medewerkers. Zo zijn we in 2020 

uitgeroepen tot ‘top employer’ door het Top Employers Institute.’ 

Betaalbaar snel en duurzaam woningen bouwen
Deze missie heeft volgens Lodewijks vandaag de dag meer inhoud 

dan ooit: ‘Als maatschappij staan we voor complexe vraagstukken 

en uitdagingen. Daar willen wij invulling aan geven, onder meer op 

het gebied van wonen. Zo leverden we vorig jaar in heel Nederland 

4.081 nieuwbouwwoningen op. Daarin richten we ons met name op 

het betaalbare segment. Aangevuld met alle grote renovaties voor 

corporaties betekent dit dat we een heel jaar lang iedere 1,5 uur 

een bewoner gelukkig maken met een nieuw of een gerenoveerde 

woning.’

Boer noemt een ‘thuis’ méér dan alleen je huis. ‘Het gaat ook over 

waar je woont en hoe je woonomgeving is. Daarom denken wij 

vanuit maatschappelijke behoeftes en bijpassende woonproducten. 

Daar betrekken we, al in een vroeg stadium, potentiële kopers, 

bewoners en gemeenten bij. Daar begint het thuisgevoel: stap voor 

stap, met elkaar. Zodat we samen met de bewoners nadenken over 

dat ‘gevoel van thuis’.’ 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Bavel
Een mooi voorbeeld van deze bewonersparticipatie, zie je in Bavel. 

Daar leverde Van Wijnen in maart 34 nieuwbouwwoningen in 

Driessche Weide op. Lodewijks: ‘Deze wijk leent zich voor duurdere 

woningen, maar onderdeel van dit project is betaalbaarheid. 

Daarom realiseerden wij hier 11 starterswoningen, waarbij 

een groep jonge mensen uit Bavel en omstreken gezamenlijk 

opdrachtgever is voor hun eigen bouwproject. Deze mensen 

dachten zelf mee over hoe de woning eruit mocht zien en wat dat 

mocht kosten. Zo creëren wij levende dorpskernen.’

In deze nieuw wijk in Bavel is ook een park - van 45 bij 90 meter 

- aangelegd. Daar komt de naam ‘Driessche Weide’ vandaan. 

Lodewijks: ‘Een dries is een openbare dorpsruimte, begroeid met 

gras en hoge eikenbomen die in het verleden werd gebruikt als 

verzamelplek voor kuddes dieren uit het dorp. Middels deze ‘dries’ 

verbinden wij groen en wonen met elkaar.’

Groen wonen op vijftien minuten van Breda 
Centrum
Nog zo’n voorbeeld van ‘groen wonen’ is het project de Bouverijen, 

tussen Teteringen en Breda-Noord. Lodewijks: ‘Deze locatie ligt in 

de zuidelijke helft van de nieuwe woonwijk Bouverijen, tussen het 

water en de Burgemeester Verdaasdonkstraat in. Het gebied sluit 

aan de zuidkant aan op de Boomwal. De ligging is ideaal: op de 

grens met de uitgestrekte Vuchtpolder en 15 minuten fietsen van 

het centrum van Breda met al haar voorzieningen.’

4.000 woningen uit de woonfabriek per jaar
Naast traditionele bouw zet Van Wijnen in op industriële bouw: 

een manier waarop de organisatie woningen betaalbaar, maar ook 

kwalitatief hoogstaand houdt, zegt Boer: ‘Op dit moment bouwen 

wij in Heerenveen een eigen woningfabriek. Na de opening - dit 

jaar nog - kunnen we zo 4.000 woningen bouwen.’ Van Wijnen 

bouwde al eerder woningen in fabrieken, maar maakt binnenkort de 

kanteling naar geïndustrialiseerde bouw; van zowel grondgebonden 

woningen als appartementen. 

Betaalbaar en snel 
Ook ‘snelheid’ is een voordeel van geïndustrialiseerd bouwen, zegt 

Lodewijks: ‘Waar we met een traditioneel project doorgaans negen 

maanden nodig hebben om een wijk te bouwen, zijn we nu al in 

twee maanden klaar. Dat is een geweldige versnelling. En dat is fijn, 

want daarmee beperken we geluidsoverlast en verkeershinder. Er 

staat een nieuwe wijk, nog voordat je er als buurman of buurvrouw 

last van hebt.’

Minder CO2, minder afval
Van Wijnen zet naast betaalbaar en snel ook in op duurzame bouw. 

Normaal gesproken zorgt de bouw van een woning voor behoorlijk 

wat afval. Van Wijnen zet, in alle projecten, in op het reduceren van 

afval. Boer: ‘Dat wat vroeger afval was, gebruiken we opnieuw of 

vormen we om tot grondstof; daarmee zetten wij in op circulariteit. 

En dankzij onze eigen betoncentrale reduceren we de uitstoot nu al 

met 65 procent.’ Van Wijnen heeft de ambitie om in 2025 al haar 

projecten 100 procent afvalvrij te bouwen.

100 dagen-aanpak
Eind 2022 start Van Wijnen, in opdracht van Maas-Jacobs / NBU 

projectontwikkeling , aan de bouw van het woningenproject 

Blossem. Daar richten de drie organisaties zich op betaalbaarheid 

en snelheid van 600 woningen. Het wordt een unieke stedelijke 

wijk voor Breda. Lodewijks: ‘Dit project maakt onderdeel uit 

van de 100 dagen-aanpak van Breda: de begeleiding van de 

gemeente bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de 

ruimtelijke procedure, om zo de verkenningsfase van grootschalige 

bouwprojecten te versnellen van gemiddeld vierhonderd naar 

honderd dagen. Deze aanpak zorgt voor versnelling in de 

planvorming, iets wat heel welkom is om zo de grote opgave in de 

stad te realiseren.’

Samen bouwen aan een vitale stad
Het bouwen aan een stad is meer dan alleen wonen, zegt Lodewijks: 

‘Van Wijnen Breda draagt bij aan vitale steden. Zo namen wij in 

bouwconsortium FourCare de volledige nieuwbouw en renovatie 

van het Amphia Ziekenhuis op ons. En starten we in mei met de 

bouw van het Talentencentrum in opdracht van Gemeente Breda. 

Met dit nieuwe complex bieden wij ruimte aan diverse (top)sporters 

én zo’n 450 zitplaatsen voor publiek.’

Sla de handen ineen met overheden, corporaties en 
investeerders
Volgens Boer zit succes in samenwerking: ‘De overheden roepen 

om snel en betaalbaar. Wij kunnen dat realiseren. Mijn oproep is de 

handen ineen te slaan met overheden, corporaties en investeerders. 

Hoe sneller, hoe beter.’ Volgens Lodewijks is het daarnaast ook 

belangrijk om de proceduretijd te verkorten. Zoals de Gemeente 

Breda dat al deed met haar 100 dagen-aanpak. Dat resulteerde in 

een snelle en daadkrachtige manier van werken. Ik wil de gemeente 

uitdagen om daarmee door te gaan en dit plan uit te breiden naar 

kleinere locaties. Zo kunnen we samen de woningnood snel én goed 

aanpakken.’

Van Wijnen creëert een thuis(gevoel) voor iedereen, nu 
en in de toekomst. Hoe? Dat vertellen Marlijn Lodewijks 
(vestigingsdirecteur Van Wijnen Breda) en Herman Boer 
(directeur Projectontwikkeling Zuid). ‘We maken ons hard 
voor betaalbare woningen. Voor vitale wijken waar iedereen 
zich thuis voelt. Met een duurzaam bouwproces met oog 
voor de generatie na ons.’
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Tekst: 

Crissy Mulder 

Beeld:

Peter van Aalst

Herman Boer

directeur Projectontwikkeling Zuid

Beste restaurant: 

Wolfslaar

Favo public space: 

Brouwhuisplein

Mooiste straat: 

Boschstraat

Eerste herinnering aan Breda: 

Bezocht met de trein op tienertour (ik 

kom uit Rotterdam eo)

Wat gaat er goed in de stad: 

Ambitie 

Wat wilde je vroeger later worden: 

Boswachter

Welke wijze les neem jij ter harte: 

Hoe meer woorden hoe groter de 
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Bredase

‘ Wij BEtREkkEn PotEntiëlE koPERs,
  BEWonERs En gEMEEntEn Al in EEn 
vRoEg stAdiuM, WAnt AllEEn sAMEn 
cREëER jE EEn succEsvol tHuisgEvoEl’

R&B

optimist of pessimist: 

optimist

Favoriete vakantiebestemming: 

costa Rica

Welk jaargetijde is het fijnst: 

lente

Wat ga je zeker nog een keer doen: 

iets bijzonders in Breda

leugen

Ben jij altijd zeker van je zaak: 

dat lijkt van wel, maar is zeker niet zo

Waar kunnen ze jou voor wakker maken: 

op reis gaan

Waar kun je wakker van liggen: 

de impact van mijn besluiten op mensen

Waar ben je ongerust over: 

de toekomst voor mijn kinderen

Waar moet je heel erg om lachen: 

Hans teeuwen, theo Maassen

Wie is jouw held: 

Floris (Rutger Hauer)

guilty pleasure: 

Rammstein

Wat is je favoriete sport: 

Wielrennen

Wat is je favoriete muziek: 

‘ EEn vitAlE stAd BouW jE niEt AllEEn, 
dAt doE jE sAMEn’

‘ WAAR WE MEt EEn tRAditionEEl PRojEct 
dooRgAAns nEgEn MAAndEn nodig 
  HEBBEn oM EEn Wijk tE BouWEn, Zijn WE 
nu Al in tWEE MAAndEn klAAR’

‘ in dRiEsscHE WEidE is EEn gRoEP 
jongE MEnsEn uit BAvEl En oMstREkEn 
gEZAMEnlijk oPdRAcHtgEvER vooR 
Hun EigEn BouWPRojEct’

Marlijn Lodewijks

vestigingsdirecteur van Wijnen Breda

Beste restaurant in Breda: 

Port du sud in de zuidpoort passage. 

italië op haar best in Breda

Waar staat de stad voor: 

gezelligheid, aanpakken, waar maken 

en de natuur op loopafstand

Favo public space: 

Het Mastbos

Eerste herinnering aan Breda: 

Wat is je favoriete muziek: 

ik houd erg van jazz, zoals lucy 

Yeghiazaryan

Wat is je favoriete sport: 

2 jaar geleden heb ik mijn oude 

jeugdsport hockey weer opgepakt, 

maar dan in een mix team met 

wedstrijdjes van 7-7

optimist of pessimist: 

optimist, ik zie altijd kansen 

Welke eigenschap waardeert u in uw 

partner: 

Zijn analytische vermogen en 

zorgzaamheid 

guilty pleasure: 

na 1 dropje kan ik niet meer stoppen. 

de snoeppot staat dus nooit op mijn 

bureau

Welk jaargetijde is het fijnst: 

de lente en de herfst, juist van de 

verandering kan ik enorm genieten

Favoriet vakantie bestemming: 

ik trek het liefste door een landschap 

dat ik niet eerder heb gezien. dat kan 

met de camper, op de fiets of te voet

landen in een studentenhuis met 3 

kunstenaars op de Baronielaan

Welke buurt is echt in opkomst: 

Met de toevoeging van Blossem wordt 

tuinzicht de wijk in opkomst

Wat wilde je vroeger later worden: 

Bruggenbouwer met een groot team 

over de hele wereld civiele werken 

realiseren

Ben jij altijd zeker van je zaak: 

ik stel graag vragen om ook de 

mening van een ander te horen en 

besluit dan

Wat/wie maakt je blij: 

Reizen met mijn gezin en buiten aan 

een grote lange tafel met vrienden 

lekker eten  

Waar moet je heel erg om lachen: 

delirious van Eddy Murphy 

Waar kun je wakker van liggen: 

onuitgewerkte ideeën 

Waar ben je trots op: 

Mijn twee kids van 14 en 16, ze zijn 

allebei zo heerlijk eigengereid

Wie is jouw held: 

Eerlijk gezegd heb ik die niet 

Eigen woningfabriek

de Bouverijen

driessche Weide

Het talentencentrum

vanwijnen.nl 

Blossem

https://www.vanwijnen.nl/locaties/breda/

