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De loftwoningen kenmerken zich door hoge ruimten en grote ramen. 
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Deze woensdag start - na vijftien jaar voorbereiding - de voorkeurfase van 
de verkoop van het eerste plukje woningen in de nieuwe wijk 
Holenkwartier. Het gaat om 36 loftwoningen, die vanaf oktober worden 
gebouwd door Scholtens Bouw uit Wognum. 

De ’urban houses’ komen in verschillende blokken, met elk een eigen stijl en 
indeling, op de hoek van de Holenweg aan de kant van de sauna. Ze zijn 
ontworpen door Marc Koehler Architects uit Amsterdam en kenmerken zich 
door het loftprincipe: hoge ruimten, grote ramen. De loftwoningen zijn 
bijna 5,5 meter breed, ruim elf meter diep en drie woonlagen hoog, maar 
door een grote variatie in materialen, kleuren en plattegronden zal vrijwel 
geen enkele woning hetzelfde zijn. 

Toeloop 

Ontwikkelaar Terra Marique, een onderneming van Zeeman Vastgoed, 
verwacht ondanks prijzen van 385.000 tot 425.000 euro (inclusief een 
eigen plek in de toekomstige parkeergarage) veel toeloop. Voor een woning 



in de nieuwe wijk tussen Holenweg en Provincialeweg hebben zich in de 
loop der tijd meer dan 3000 belangstellenden ingeschreven. Die zijn 
ongetwijfeld lang niet allemaal in de markt voor de ’hippe stadswoningen’ 
die als eerste worden gebouwd, maar directeur Peter Langenberg van 
Zeeman Vastgoed verwacht zonder meer dat de 36 woningen snel verkocht 
zullen zijn. ,,Het zijn royale eengezinswoningen, voor een prijs die je in 
Bangert en Oosterpolder ook voor een twee-onder-een-kapwoning met 
garage betaalt.’’ 

Optimisme 

Wat het effect van de coronacrisis zal zijn is afwachten, maar recente 
verkopen geven ruimte voor optimisme. Zo waren voor 52 van de 55 
woningen in Uithoorn, half maart, al snel de contracten getekend. En van 
een luxe appartementencomplex in Oosterhout, dat begin april in de 
verkoop kwam, is inmiddels 70 procent verkocht. ,,De woningverkopen 
lopen redelijk goed door. En wat momenteel in Hoorn wordt gebouwd is 
qua aantal niet heel veel.’’ 

Vanaf woensdaag is op de website www.holenkwartier.nl specifieke 
informatie te vinden over alle 36 woningen, waaronder artist impressions, 
plattegronden, ligging en prijzen. Belangstellenden kunnen online hun 
bouwnummervoorkeur doorgeven, vooruitlopend op de werkelijke start van 
de verkoop, eind mei. 

De urban houses vormen fase 1a. In de volgende fase, 1b (naast de eerste, 
maar dan richting Provincialeweg) komen woningen met een grotere 
variatie. Zowel loftwoningen als studio’s, appartementen en split-
levelwoningen, met prijzen die beginnen bij 225.000 euro. In 1b komt ook 
de eerste van twee parkeergarages voor het plan Holenkwartier, dat 
uiteindelijk 400 woningen zal omvatten. 
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