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Hofje van Noit in Nootdorp

Kennis door persoonlijke gesprekken
Programma: 14 geschakelde
hofwoningen, 1 vrijstaande
woning
Architecten: Nowotny
Architecten
Start ontwikkeling: 2010
Start bouw: 2012
Oplevering: 2013

Jolanda den Hollander,
kocht een woning in Hofje
van Noit

De consument in een veel vroeger stadium bevragen over het woningontwerp: dat was de inzet bij het
Hofje van Noit. Met een sneak preview konden tientallen belangstellenden aangeven hoe zij het voorlopige ontwerp waardeerden. Het resultaat: meer inzicht in consumentenwensen, een enthousiaste groep
aspirant-kopers en een succesvolle afzet.

Op een locatie in Nootdorp ontwikkelde
Bouwfonds een plan voor vrijstaande
woningen, dat in de markt weinig respons
kreeg. Bij de herontwikkeling werd
besloten om niet alleen een nieuw
woningtype te introduceren, maar om de
markttoets tevens naar voren te halen in
het ontwikkelingstraject. Het voorlopige
ontwerp van de patiowoningen in een
traditionele architectuur werd gepubliceerd in de lokale pers en op internet.
Belangstellenden die meer over de
14 hofwoningen wilden weten, konden
zich opgeven; dat deden er ruim 50. Zij
werden uitgenodigd voor een sneak
preview: een persoonlijk gesprek waarbij
ze gevelvarianten en diverse plattegronden te zien kregen. Ter plekke konden de

belangstellenden aangeven welke
aanpassingen en veranderingen zij zouden
willen aanbrengen. Op basis hiervan is het
deﬁ nitieve ontwerp voor de woningen
vervaardigd.

Optiepakketten
De gesprekken leverden veel speciﬁeke
kennis op over de kenmerken van de groep
die geïnteresseerd is in het woonproduct
patiowoning en over hun woonwensen.
De voorkeuren voor woningopties
kwamen in beeld en werden scherp
geprijsd aangeboden, vergelijkbaar met de
optiepakketten in de auto-industrie. Boven
op de basiswoning ‘Ambitie’ werden de
woningtypes ‘Allure’ en ‘Comfort’
aangeboden. Beide typen bestonden uit

een samenhangend pakket van opties. In
plaats van deze twee pakketten konden
kopers ook individuele opties toevoegen
aan hun woning, zoals een uitbouw en
een veranda.
De extra inzet in de voorfase betaalde zich
in waardering van de klant en daarmee in
meer binding en een vlotter proces. De
belangstellenden die bij de sneak preview
hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn
in de koop van een woning, kregen bij de
start van de verkoop een voorkeurspositie.
De opgebouwde goodwill bij de consument resulteerde uiteindelijk in een
voorspoedige verkoop. Door de toepassing
van de pakketten en de individuele opties
hebben alle woningen een eigen uitstraling en indeling gekregen.

‘Een paar jaar geleden zijn we rond
gaan kijken omdat we iets anders
wilden. Toen stond dit project in de
plaatselijke krant en ik was meteen
verkocht. Diezelfde avond hebben we
ons aangemeld. Het was vooral het
beeld dat me aansprak; een woning
met veranda. We zijn Amerika-liefhebbers en dat beeld had ook wel iets
romantisch.
We namen deel aan de sneak preview
– een leuke ervaring – en mochten na
enkele weken langskomen om onze
keuze te maken. Dat werd de Ambitiewoning, maar wel met de keuken aan
de voorkant, de veranda, de dakkapellen en de luikjes aan de buitenkant.
Daarmee maken we het onze eigen
persoonlijke woning. En dat direct
vanaf het begin. Het huis waarin we nu
wonen in Nootdorp was een premie
A-koopwoning; we hebben er tien jaar
over gedaan om dat helemaal naar onze
hand te zetten. In onze nieuwe woning
is alles meteen zoals wij het graag
willen.’

