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Verbinden

De Nijl Architecten werkt samen met anderen aan de

De Nijl Architecten zet zich in om samen met

duurzame verbetering en vernieuwing van de bestaande

anderen een goed project te maken. We combineren

stad. Sociaal en betrokken. Dat doen we door strategieën

architectuur, stedenbouw en stadsstudies. We hebben

voor verandering te verbinden met concrete projecten:

ruime ervaring met uiteenlopende planprocessen en

architectuur van de stad.

bewonersparticipatie. Financieel en maatschappelijk
draagvlak is een vanzelfsprekend onderdeel van

Vitaliteit

onze projecten, evenals een goede technische

De Nijl Architecten houdt van de stad met al zijn

en administratieve uitwerking. Zo kunnen we een

verschillende plekken en gebruiken. Voor de vitaliteit

verbindende rol spelen in de complexe wereld van bouw

van de stad is het nodig gebouwen, locaties of gebieden

en ontwikkeling in de bestaande stad. Dat klinkt door

op te knappen, aan te passen of te vernieuwen. Vaak

in ons brede dienstenpakket: nieuwbouw, renovatie en

helpt een slimme strategie, een wervend vergezicht of

hergebruik, stedenbouwkundige plannen, strategie en

een uitgekiende ingreep om nieuw leven te brengen in

(super)visie.

een bestaande situatie. Dat kunnen we goed. Zowel op
strategisch niveau als in de praktische uitvoering. Van

Stadsbouwgroepen

ontwikkeling en ontwerp tot oplevering.

We benutten onze ervaring in Stadsbouwgroepen. Met
Stadsbouwgroepen spelen we in op de toenemende

Continuïteit

vraag naar een andere cultuur van wonen en ontwikkelen.

De Nijl Architecten werkt vanuit de kracht van het

Steeds meer mensen kiezen bewust voor de stad

bestaande. We kijken goed naar de aanwezige ruimtelijke

en willen met gelijkgestemden zelf hun (werk- en)

en sociale kwaliteiten, maar spelen natuurlijk ook in

woonomgeving vormgeven. Coöperatief, betrokken bij de

op de wensen en behoeften van deze tijd. Daarbij

buurt. Geïnspireerd door Berlijnse voorbeelden treden we

leggen we altijd een link met het grotere verband. Met

op als intermediair. We brengen groepen particulieren

onze projecten maken we herkenbare plekken, goed

samen om kleinschalige woonprojecten te realiseren.

verbonden met hun omgeving. Onze gebouwen zijn licht
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Stadsbouwgroepen
Met Stadsbouwgroepen* spelen we in op de
toenemende vraag naar een andere cultuur van
wonen en ontwikkelen. Steeds meer mensen kiezen
bewust voor de stad en willen met gelijkgestemden
zelf hun (werk- en) woonomgeving vormgeven.
Coöperatief, betrokken bij de buurt. Geïnspireerd
door Berlijnse voorbeelden treden we op als
intermediair. We brengen groepen particulieren
samen om kleinschalige woonprojecten te
realiseren. Kwaliteit en betrokkenheid zijn

Stadsbouwgroepen, proces

sleutelwoorden.

* Stadsbouwgroepen is een initiatief van de
architecten Jeroen Geurst, Joost Kühne en
Endry van Velzen.

Wat ?
We richten ons op kleinschalige woonprojecten in
een stedelijke omgeving, eventueel gecombineerd
met gemeenschappelijke voorzieningen of
werkruimten. De omvang kan variëren, afhankelijk
van de situatie. Kwaliteit in wonen en architectuur
is het uitgangspunt. Individuele woonwensen zijn

In Duitsland worden bouwgroepen steeds
sterker verankerd in de stadsontwikkeling.
Vele steden reserveren een deel van de
beschikbare grond voor bouwgroepen.
Mensen bouwen op een ontspannen en
kleinschalige manier hun droomwoning.
Dat levert bijzondere woonprojecten met
betrokken bewoners op.
www.bottomuparcam.blogspot.nl

Zanderroth Architecten, Berlijn

Inspiratie Bouwgroep Ze5 , 45 woningen rondom collectieve binnentuin

leidend. Duurzaamheid is vanzelfsprekend.
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Ontwerp

STOP

We maken niet alleen een goed ontwerp, maar
organiseren ook het proces met de bouwgroep en

i

de ontwikkeling van het woonproject. We werken

Contracten

Bouw

volgens een overzichtelijk stappenplan, waarin we
van week tot week aangegeven wat je van ons mag
verwachten en wat wij van jou verwachten.

Initiatief

Ontwerp

In deze stap zetten we het project op en

In deze stap werken we het plan uit,

vormen we de bouwgroep. We gaan op

samen met adviseurs. Met de bouwgroep

zoek naar een locatie, organiseren het

bepalen we de uitgangspunten voor

proces en bereiden de oprichting van een

het geheel (planopzet, woninggroottes,

vereniging voor. We geven inzicht in de

parkeeroplossing, duurzaamheid, materialen).

woonmogelijkheden aan de hand van een

Met jou bespreken we de indeling en het

globale planopzet met kostenindicatie. Ook

afwerkingsniveau van je eigen woning. We

voeren we overleg met de gemeente. Je meldt

ronden af met een definitief ontwerp, voorzien

je aan voor deelname en wordt lid van de

van een kostenraming en een kostenverdeling

vereniging.

over de woningen en deelnemers.

Contracten

Bouw

In deze stap worden de verplichtingen

In deze stap wordt het plan gebouwd.

aangegaan. Het definitief ontwerp is de basis

We begeleiden de bouw en zorgen dat

voor de grondovereenkomst, de aanvraag van

alles wordt uitgevoerd zoals afgesproken.

de bouwvergunning en de prijsvorming met

Uiteraard word je op de hoogte gehouden

de aannemer. Met de bouwgroep kiezen we

en kun je op vaste momenten de bouwplaats

de aanbestedingsvorm en selecteren we de

bezoeken. De bouw wordt afgesloten met de

aannemer. We zorgen dat alle contractstukken

oplevering van je woning. De bouwgroep gaat

per woning beschikbaar zijn. Dat is nodig voor

over in een Vereniging van Eigenaren.

je hypotheekaanvraag. Ook regelen we de
notaris.

Inspiratie, Stadsbouwgroep Overmaat, Geurst & Schulze architecten, Architektenburo Kühne & Co, De Nijl Architecten, © Jannes Linders
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TUSSENSTOPS

Hoe ?

Kwaliteit ?
We zetten ons in voor bijzondere projecten die
aansluiten bij hoe mensen zelf (en met anderen)
willen wonen. Door de manier van ontwikkelen van
Stadsbouwgroepen staat de unieke kwaliteit van
elk project voorop. Die kwaliteit kan liggen in de
opzet van de woning, de maat van de terrassen, de

Inspiratie Stadsbouwgroep Overmaat

of ...

Bij Stadsbouwgroepen is er volop ruimte voor
individuele woonwensen. Zo creërden de
bewoners van een van de laanhuizen op de
bovenste verdieping een ‘mini appartement’
met dakterras, zodat Braziliaanse familie
gemakkelijk kan komen logeren bij een
bezoek aan Nederland.

Geurst & Schulze architecten, Architektenburo Kühne & Co, De Nijl Architecten, © Jannes Linders

combinatie met gemeenschappelijke voorzieningen

Locatie ?
Bouwgrond is schaars. We gaan graag met de
bouwgroep op zoek naar een geschikte locatie.
De aanpak van Stadsbouwgroepen kan ook
voor gemeenten of andere grondeigenaren
interessant zijn. Door de kleinschalige aanpak
verbeteren we op een organische manier
stedelijke gebieden en dorpskernen, ook
moeilijke locaties of incourante plekken.
Bovendien betekenen op maat gesneden
woonprojecten met betrokken bewoners vaak

De Nijl Architecten, © Jannes Linders

Inspiratie Stadsbouwgroep Minidorp in de stad

een impuls voor de omgeving.

Kosten ?
We streven naar betere kwaliteit tegen lagere
kosten. Niet de marktwaarde is leidend, maar de
kostprijs van je woning. Daarin zijn we transparant.
Je krijgt een overzicht van de stichtingskosten
van het project (grondkosten, bouwkosten en
bijkomende kosten voor ontwerp, adviseurs, notaris,
vergunning en organisatie). Dit noemen we het
financieel kader. Het financieel kader geeft je en de
deelnemers comfort tijdens de planontwikkeling en
voorkomt dat er tussentijds onenigheid over kosten

Anders dan bij een gewone koopwoning
moet je rekening houden met kosten voor
de planontwikkeling, die je moet (voor)
financieren voordat je een hypotheek kunt
afsluiten.

De Nijl Architecten, © Jannes Linders

Inspiratie Stadsbouwgroep Minidorp in de stad

ontstaat.

Naar een andere bouwcultuur
Bouwgroepen bieden een alternatief voor de
gangbare Nederlandse bouwcultuur, waarin
economische drijfveren, schaalvergroting en
winstoptimalisatie centraal staan. Een kleinschalig
project nodigt uit tot een andere benadering,
waarin het project zelf de drijfveer is. Minder

karakter en samenhang. Minder management, meer
ambachtelijkheid. Minder partijen, meer betrokken

Inspiratie Stadsbouwgroep Overmaat

deelnemers.

Geurst & Schulze architecten, Architektenburo Kühne & Co, De Nijl Architecten, © Jannes Linders

fixatie op winst en productie, meer aandacht voor

Interesse ?
Graag nodigen we je uit om mee te doen. Heb je
interesse in onze aanpak, wil je graag met anderen
een bouwgroep vormen óf heb je een locatie in te
brengen? Laat het ons weten met een mail of via het
aanmeldingsformulier op onze website.

Je kunt onze bouwgroepen ook volgen op onze
website, linkedin of instagram.

www.stadsbouwgroepen.nl
info@stadsbouwgroepen.nl
linkedin De Nijl Architecten

Stadsbouwgroepen, proces

instagram De Nijl Architecten

Stadsbouwgroep Minidorp in de Stad
Opdrachtgever: Stichting Minidorp in de stad
Aannemer: RIZ bouw
Stadsbouwgroep Overmaat
Opdrachtgever: Coöperatieve Vereniging Overmaat
Aannemer: Martens Aannemingsbedrijf

