
Zwanenhalg 'nieuwe kans' 
voor Helderse aannemerij 
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Van onze verslaggever tiatieven en risico's moet ne- bouwleges" grapte wethouder 

DEN HELDER-De Helder
se aannemers krijgen (op
nieuw) alle gelegenheid om te 
bouwen in Julianadorp, waar 
zij die kansen tot dusver 
steeds aan zich voorbij heb
ben laten gaan. PvdA-wet
houder stadsontwikkeling J .. 
Manderfeld benadrukte dat 
gistermiddag nadat de ge
meente en projectontwikke
laar NBM-Amstelland het ex
ploitatiecontract voor de vil
lawijk Zwanenbalg hadden 
ondertekend. Al jaren consta
teert de gemeente dat er in Ju
lianadorp alleen vrije-sector
bouw gepleegd wordt door de 
plaatselijke aannemer Kuin 
en bedrijven uit andere delen 
van het land. 

P. van Ommen, groepsdirec
tie-voorzitter van NBM-Am
stelland was nog explicieter in 
het aangeven van de 'uitda
ging' voor de Helderse aanne
mers toen hij zei dat men niet 
altijd kan blijven zeuren, maar 
op zeker moment ook zelf ini-

men. Zijn directeur planont- grondbedrijf G. Nijpels. ,,Maar 
wikkeling G. Rodewijk zal wel- de reden om een minimale ver
dra contact met een aantal koopprijs vast te stellen is in 
plaatselijke bouwers opnemen feite dat we daarmee kwaliteit 
over samenwerking bij de rea- garanderen."
lisering van de negen verschil-
lende standaard-typen wonin- MEOB'ers 
gen die Amstelland zelf ont- Om aan die architectonisch 
wikkelt. Hij zei te verwachten en bouwkundig hoogwaardige 
dat ook de door te verkopen ka- kwaliteit te voldoen, is in eerste 
vels door Helderse firma's be- instantie een zaak voor de par
bouwd gaan worden. ticulieren die in Zwanenbalg 

"Alles wat goed is, duurt wat willen wonen. De top van de 
langer dan eerst gedacht is", Helderse woningmarkt en de 
gaf burgemeester W. Hoekze- Oegstgeester MEOB'ers die 
ma een eigen draai aan het be- vanaf '98 naar de marinestad 
kende gezegde toen hij terug- moeten verhuizen, vormen de 
blikte op de langdurige, moei- eerste groep kandidaat-kopers 
zame besluitvorrningsprocedu- waar de gemeente, NBM-Am
re. Dat uiteindelijk een onver- stelland en makelaardij Van 
wacht grote meerderheid van Twillert op mikken. Laatstge
de gemeenteraad geloofde in de noemde heeft er tot dusver 
waarde van het project en in de twaalf concreet belangstellen
betrouwbaarheid van Amstel- den voor gehad en ongeveer 25 
land, stelde hem tevreden. 'zeer geïnteresseerden'. Zij zul-

Het college van b en w ver- len na de . bouwvakvakantie 
wacht dat het contract, waar- kunnen zien hoe de 20 hectare 
van de uitvoering vijf-zes jaar wordt voorzien van een volledi
zal duren, een prachtige wijk ge infrastructuur van water, 
oplevert met uitstraling tot ver wegen en groen. 
buiten de regio. ,,En een hoop De advertentie-campagne 

,,f 

voor de eerste kavels-tranche 
wordt gericht op de hele regio 
boven Amsterdam, en daarna 
zonodig op de rest van Neder
land. Het college ziet vooral 
kansen in de overlopende rand
stad, waar de prijzen voor 
grond en huizen in de vrije sec
tor een veelvoud van de Hel
derse bedragen. ,,Voor een 
twee-onder-een-kapwoning in 
Oegstgeest betaal je tegen
woordig al snel zes ton. En toch 
staat men ervoor in de rij", al
dus Van Ommen. Volgens de 
project-ontwikkelaar kunnen 
ook de matig verdienende 
MEOB'ers ·met de winst die zij 
in Oegstgeest maken, best in 
Zwanenbalg gaan wonen. 




