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Wonam bouwt beleggingen  
voor vermogende families

Plug-and-playappartementen voor jonge professionals

Bouwvakkers lopen van de bouw-
plaats van de woontoren King 
naar het naastgelegen woonblok 
aan Koningin Wilhelminaplein in 
Amsterdam. Door een openstaande 
deur verdwijnen zij in de plint van 
het naburige appartementencom-
plex, waar het tijdelijke kantoor van 
de uitvoerder Dura Vermeer en het 
projectkantoor van ontwikkelaar 
Wonam zijn ondergebracht. Daar 
ontvangen Carolyn van Duijvendijk-
Koster en Robert Kohsiek investeer-
ders en geïnteresseerden.
Alsof zij nooit anders heeft gedaan, 
leidt Van Duijvendijk haar bezoe-
kers rond over de bouwplaats naast 
het projectkantoor. ‘Kijk, dit is de 
tweekamerwoning’, zegt zij. Met 
handgebaren bakent zij een lege 
ruimte af tussen twee draagmuren. 
‘De badkamer’, wijst zij. ‘Hier de 
keuken, daar de woonkamer en dan 
daar de slaapkamer. Die is groot 
genoeg om er eventueel een kleine 
werkplek in te richten.’ Het voor-
stellingsvermogen van de bezoeker 
wordt alleen ondersteund door een 
standleiding met aansluiting voor 
een wc, enkele elektriciteitsdraden 
die op een rolletje uit het plafond 
steken en een driehoekig balkon dat 
de lucht in priemt.
‘Groeten’, roept Van Duijvendijk 
zonder om te kijken bij het ver-
laten van de bouwplaats naar de 
bouwvakkers die de eerste profielen 
plaatsen voor de wanden van wat 
de modelwoning moet worden. Elke 
dag zijn mededirecteur Kohsiek en 
zij wel even op de bouwplaats om 
de vorderingen te volgen. Direct 

na oplevering betrekt Wonam een 
kantoorruimte onder de tweeka-
merwoning die Van Duijvendijk 
zojuist heeft getoond. Vanuit dat 
kantoor beheert de ontwikkelaar 
de 198 huurappartementen in het 
Oranjekwartier tegenover het World 
Fashion Centre in Amsterdam. De 
woningen zijn verspreid over twee 
woontorens met de naam King en 
Queen die in de winter van 2014 zul-
len worden opgeleverd. Een tweede 
bouwproject begint in de loop van 
2015 op de kop van de Zuidas direct 
grenzend aan de Rivierenbuurt 
onder de naam Square. Daar bouwt 
Wonam nog eens 111 huurwoningen 
met twee- en driekamers. Voor een 
woning van 60 tot 90 m2 vraagt de 
ontwikkelaar een huur van 700 tot 
1.100 euro per maand.

Belegging
De huurwoningen zijn voorafgaand 
aan de bouw al aan beleggers 
verkocht. Sterker nog, de beleggers 
ontwikkelen via Wonam hun eigen 
belegging. De financiële middelen 
zijn voor de helft afkomstig van 
enkele vermogende Nederlandse 
families, de andere helft wordt 
geleend bij de bank. ‘Het gaat om 
een bouwkrediet, dat na de ople-
vering doorrolt in een beleggings-
krediet. Dat is nieuw. Het risico van 
de lening ligt daardoor anders dan 
banken zijn gewend. Dat zie je terug 
in een lagere rente’, legt Kohsiek uit. 
Tijdens de bouw wordt rekening 
gehouden met alles wat het beheer 
van de woningen na oplevering 
eenvoudig houdt. ‘De woningen zijn 

volledig plug-and-play, ze worden 
completer opgeleverd dan de meeste 
huurwoningen. In de hal hangt al 
een plafonnière, de badkamer is 
voorzien van ledverlichting. Dat 
voorkomt moeizaam boren in de 
tegels. Huurders die dat willen, 
kunnen via ons voordelig een vloer 
inkopen. Het appartement is stan-
daard voorzien van Wi-Fi, wat met 
die betonwanden overigens nog best 
een uitdaging is’, vertelt Kohsiek.

middensegment
Onderdeel van de strategie is de 
woningen niet te duur te maken, 
maar binnen de bandbreedte van het 
in Amsterdam veel gevraagde mid-
densegment aan te bieden, tot een 
huur van maximaal 1.100 euro per 
maand. Doel is om huurders te bin-
den. Een te hoge huur zou volgens 
Kohsiek leiden tot veel mutaties, 
met alle rompslomp van dien. ‘Na 
het eerste jaar kunnen huurders per 
maand opzeggen. Wij willen hun 
vertrek zo lang mogelijk uitstellen.’
De toekomstige huurders pra-
ten mee over de indeling van de 
woningen. Via Facebook-platform 
Woontank onderhoudt Wonam 
contact met zo’n 4.200 jonge pro-
fessionals die een huurwoning in 
Amsterdam zoeken. Zo hebben de 
woontorens King en Queen geen 
inpandige parkeergarage. ‘Niet 
nodig, vinden de panelleden van 
Woontank. Jonge professionals 
springen in een huurauto of gebrui-
ken een deelauto. Het geld dat zij 
daarmee besparen besteden zij aan 
leuke dingen. Wie toch een auto wil 
stallen, kan een parkeerplaats huren 
in het naastgelegen complex, waar-
mee een ondergrondse verbinding 
wordt gemaakt.’

open keuken
Wonam legde ook een plannetje 
van de architect aan de toekom-
stige huurders voor. ‘Hij had een 
prachtige oplossing voor de keuken, 
waarvan de toegang schitterend was 
weggewerkt. Maar de leden van het 
platform stemden massaal voor de 
klassieke open keuken. Die is het 
dus geworden.’ De verbondenheid 
van een grote groep toekomstige 
huurders helpt ook bij het over 
de streep trekken van banken en 

investeerders, zegt Kohsiek. ‘En wij 
zijn een interessante gesprekspart-
ner voor de gemeente, die daardoor 
iets te weten komt over nieuwe 
inwoners.’
Op de kaart van Amsterdam die in 
het projectkantoor aan de muur 
hangt, markeren drie rode stippen 
de locaties van de projecten die 
Wonam realiseert of in voorberei-
ding heeft. Drie blauwe stippen 
tonen de plekken waar het bedrijf 
meedoet aan de inschrijving op een 
project. Alle stippen liggen langs 
de ringweg A10, nabij een knoop-
punt van openbaar vervoer - de twee 
belangrijkste selectiecriteria die 
Wonam hanteert.

Likes
‘In het Oostelijk Havengebied van 
Amsterdam hebben wij ingeschre-
ven op een tender voor 130 wonin-
gen aan de Ertskade. De gemeente 
heeft de regie in handen gelegd van 
buurtbewoners. Wie zij kiezen, mag 
de ontwikkeling doen. Wij heb-
ben daarvoor het online platform 
Buurttank opgericht, met daarop 
onze plannen. Na twee vergade-
ringen met de buurt hebben wij al 

400 volgers. Dat is meer dan wij had-
den verwacht. Het gevoel in de buurt 
is dat iedereen de kat uit de boom 
kijkt, maar wij krijgen zelfs likes’, 
vertelt Kohsiek.
Naar projecten meedingen op basis 
van inschrijvingen heeft nadelen. 
‘Zo’n traject duurt gemiddeld zeven 
maanden. Zou het in drie maanden 
kunnen, dan zou iedereen profite-
ren. Wij schrijven pas in als wij de 
middelen hebben om te bouwen. 
Investeerders willen hun vermo-
gen graag zo snel mogelijk aan het 
werk zetten. Als je het niet wordt 
na zeven maanden wachten, is dat 
voor iedereen teleurstellend. Dan is 
het jammer als zij voor een andere 
investering kiezen.’

nieuw-west
Wonam kocht onlangs een kantoor-
gebouw voor herontwikkeling tot 
ongeveer 150 appartementen in 
Amsterdam Nieuw-West langs de 
A10. Het ontwerpteam maakt nu 
het ontwerp. Toch wil Kohsiek geen 
details kwijt over het nieuwe pro-
ject. ‘Het zal nog een paar maanden 
duren voordat wij met onze plannen 
naar buiten komen.’

de jonge projectontwikkelaar wonam bouwt in amsterdam de komende 
jaren een groot aantal twee- en driekamerwoningen voor jonge  
professionals in het populaire middensegment. De financiering komt  
voor een belangrijk deel van vermogende Nederlandse families, die 
daarmee hun eigen belegging creëren. Via het eigen online platform 
Woontank is de ontwikkelaar permanent in gesprek met 4.200  
geïnteresseerde huurders. wonam werd drie jaar geleden opgericht en 
staat onder leiding van Carolyn van Duijvendijk-Koster en Robert Kohsiek.

Johannes van Bentum

Wonam realiseert 198 huurappartementen in het Oranjekwartier in Amsterdam. De woningen, 

verspreid over de woontorens King en Queen, worden de komende winter opgeleverd.

wonam

Wonam is een jonge onderneming, drie jaar geleden opgericht door Carolyn van 
Duijvendijk-Koster en Robert Kohsiek. De partners delen een gemeenschappelijk 
verleden in de vastgoedsector bij DTZ Zadelhoff. Van Duijvendijk verliet de vast-
goedadviseur na drie jaar en was actief in verschillende marketing- en salesfunc-
ties. Sinds 2006 beheert zij als investeringsmanager de vastgoedportefeuille 
(winkels en woningen) van haar familie. Kohsiek begon zijn vastgoedcarrière bij 
Neprom, stroomde in bij DTZ Zadelhoff en kwam na vijf jaar via een jaartje bij 
een bank als directeur fund management bij PingProperties terecht, om in de 
zomer van 2011 samen met Van Duijvendijk Wonam op te richten. Van Duijven-
dijk studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen, Kohsiek is van huis 
uit sociaal geograaf. Naast zijn werk voor Wonam is Kohsiek commissaris bij de 
Zeeuwse woningcorporatie RWS in Goes. ‘Dat is leerzaam voor beide partijen.  
ik heb er het kasstroomdenken geïntroduceerd.’
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