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Thuis in Bladel
SchipVast bouwt nieuw 
appartementencomplex 
aan De Specht
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Er wordt volop gebouwd in 
Bladel. Zowel huurders als kopers zit-
ten te springen om passende woningen. 
SchipVast is de projectontwikkelaar die 
zich voornamelijk richt op de huursector. 
Aan De Specht in Bladel verrijst momen-
teel een indrukwekkend appartemen-
tencomplex met maar liefst zevenenvijf-
tig appartementen in diverse groottes 
en huurprijzen. Frans van Gestel is één 
van de toekomstige bewoners.

Terug naar Bladel
Frans gaat gemiddeld twee keer per week 
even kijken of het opschiet met de bouw. 
“Dan bezoek ik het graf van mijn vrouw 
Lenie en dan rijd ik even langs De Specht. 
Ik weet dat de oplevering pas op 1 mei is 
maar als het aan mij ligt, trek ik er volgende 
week al in.” Frans werd geboren in Hooge 
Mierde, woonde in Reusel en Lage Mierde 
maar het grootste deel van zijn leven was 
Bladel zijn thuis. “Na het overlijden van 
Lenie, heb ik een nieuwe vriendin gekre-
gen. Ik verkocht mijn huis aan de Raam-
loop in Bladel en kocht samen met haar 
een nieuw huis in Boxtel. Helaas is ze na 
tien maanden overleden. Daar zit ik nu 
in Boxtel. Ik heb er weinig contact, geen 
sociaal leven en - eerlijk gezegd - heimwee 
naar Bladel. Ik ben me gaan oriënteren op 
huurwoningen in Bladel en kwam al snel 

bij SchipVast uit. In eerste instantie had ik 
interesse in een woning van SchipVast aan 
de Bleijenhoek maar het project aan de 
Specht kwam eerder en daarom heb ik me 
daarvoor ingeschreven. Inmiddels heb ik 
de huurovereenkomst getekend.”

Doelgroep
Het kan Frans niet snel genoeg gaan; de 
gordijnen en de vloer zijn reeds besteld. “Ik 
denk dat ik één van de eersten zal zijn die 
de woning gaat betrekken. Ik kijk ernaar 
uit om mijn leven in Bladel weer op te pak-
ken. Mijn vrienden en familie wonen hier 
en overal waar ik kom in Bladel, voelt het 
als thuis. Ik weet zeker dat ik geen enkele 
moeite zal hebben met wennen.” Nick Tops 
en Hans van der Heijden luisteren geamu-
seerd naar Frans. “Het is toch mooi om 
te zien dat iemand zoveel zin in een ver-
huizing heeft”, zeggen ze. “Daar doen we 
het voor: mensen een nieuwe kans geven, 
een nieuw thuis creëren. We richten ons 
met name op de huurmarkt, want er zijn al 
genoeg partijen die zich richten op het 
ontwikkelen van koopwoningen. We bou-
wen voor alle doelgroepen: voor mensen 
zoals Frans, voor wie dit huis waarschijn-
lijk de laatste verhuizing is maar ook voor 
starters die nog aan een wooncarrière 
moeten beginnen. De doelgroep in het 
midden – alleenstaand, starter, pas ge-
scheiden – wordt steeds groter en de druk 
op de woningmarkt wordt steeds groter.”

Korte lijntjes
SchipVast is de vastgoedtak van de Schip-
pers Groep. Toen in 2014 de oude kan-
toorlocatie van de fi rma Schippers aan de 
Bleijenhoek werd herontwikkeld tot wonin-
gen, is het balletje gaan rollen. Nick: “Ik was 
toen net klaar met mijn opleiding en Guus 
Schippers vroeg mij of ik een professionele 
vastgoedtak mee wilde opzetten, gericht 
op de ontwikkeling van huurwoningen en 
zo geschiedde.” De eerste jaren deed Nick 
zowel de projectontwikkeling als het beheer 
van het vastgoed. De woningvoorraad van 
SchipVast nam gestaag toe, waardoor het 
team moest uitbreiden. “In maart is Hans 
gestart en hij is voortaan verantwoordelijk 
voor verhuur- en bewonerszaken, zodat ik 
mij vooral kan richten op projectontwikke-
ling, de lopende bouwprojecten en strate-
gisch voorraadbeleid”. SchipVast werkt met 
een klein team en heeft het voordeel dat zij 
een beroep  kan doen op andere afdelingen 
van de Schippers Groep, zoals de afdeling 
Finance en Marketing. Hans: “Het grote 
voordeel van een klein team is dat we korte 
lijntjes hebben met de huurders. Je kunt er 
als huurder en woningzoekende zeker van 
zijn dat je niet bij elk contact je hele verhaal 
opnieuw moet vertellen; we hebben echt 
contact met hen en dat schept een band.”

Mix
SchipVast richt zich voornamelijk op het 
middensegment in de huurwoningmarkt. 
Nick: “Al onze initiatieven worden door ge-
meenten getoetst aan de woonvisie en dat 

houdt in dat we voor meerdere doelgroe-
pen moeten bouwen. Dat past precies bij 
onze doelstelling want wij vinden de mix 
van bewoners juist interessant. Neem De 
Specht: daar woont straks jong en oud 
door elkaar en dat houdt het hele complex 
vitaal. Dit versterkt de sociale controle en 
de maatschappelijke betrokkenheid. Ook 
gaat het vereenzaming tegen. We zien dat 
bij andere projecten ook en het lijkt de toe-
komst te worden.” 

Toekomstbestendig
In De Specht komen zevenenvijftig appar-
tementen variërend in grootte van 73-98 
m2. Hans: “Daarvan zijn dertig woningen 
bestemd voor sociale huur en de andere 
zevenentwintig als vrije sector. Alle wonin-
gen zijn voorzien van een Woonkeur-certi-
fi caat wat wil zeggen dat ze geschikt zijn 
voor mindervaliden. Laten we zeggen dat 
ze rollatorgeschikt zijn. Een aantal wonin-
gen is Woonkeur-plus gecertifi ceerd en 
daarvan kun je zeggen dat je er zelfs met 
een rolstoel goed uit de voeten kunt. Brede 
deuren, geen drempels, stroeve badka-
mervloer en loze leidingen om makkelijk 
aansluitingen voor bijvoorbeeld een tillift 
te maken.” Nick: “Steeds meer gemeenten 
vragen om toekomstbestendig bouwen, 
wat niet zo gek is, aangezien woningen op 
die manier geschikt blijven voor een brede 
doelgroep. Het project aan De Specht is 
een goed voorbeeld hiervan en vormt een 
mooie aanvulling op de woningvoorraad.”

Meer info
Wie, net als Frans, belangstelling heeft voor 
een woning in De Specht, kan zich inschrij-
ven via onderstaande website. Een uitno-
diging voor een kennismakingsgesprek 
volgt dan snel. Er zijn nog appartementen 
vrij in diverse afmetingen en prijsklassen. 
Misschien wordt Frans wel je nieuwe buur-
man, dan zit je in ieder geval nooit om een 
praatje en hulp verlegen.

www.schipvast.com
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