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Wonen op landgoed Coudewater betekent ook al het groen én de wegen 

beheren, weten de 500 gegadigden nu 

Dé belangrijkste vraag kan nog steeds niet beantwoord worden: wat kost straks 

een beetje woning op Landgoed Coudewater. Desondanks groeit de 

belangstelling voor het bijzondere project. 

 

ROSMALEN -Bijna 500 belangstellenden hebben zich vooraf ingeschreven voor 

de informatiebijeenkomst over de plannen met Landgoed Coudewater, vertelt 

Hans Hartman, de verantwoordelijke projectontwikkelaar. Veel meer dan  

verwacht ook. ,,Daarom zijn er uiteindelijk zes bijeenkomsten nodig om 

iedereen te kunnen plaatsen.” 

Gisteren (3 september 2020) waren de eerste drie bijeenkomsten in de 

Kentering in Rosmalen. Jong en oud, alleen of met z'n tweeën, de 

belangstelling is divers. Jessie Pijnenburg en Jim van Zoen zijn er bijvoorbeeld. 

Het jonge stel woont nu nog in een appartement  bij de IJzeren Vrouw. Maar ze 

zoeken ‘iets met een tuin en veel groen’.  

,,Maar we oriënteren ons niet alleen hier op", zegt Jessie. ,,We hebben pas nog 

twee huizen in de Groote Wielen bekeken. Ze zijn het niet geworden, het 

goede gevoel ontbrak. ,,Het is daar natuurlijk nog wel heel erg nieuw en kaal 

allemaal”, weet ook Jim. 

Een bijzonder project 

Dat is precies waar landschapsarchitect  Martin van Osch in de presentatie op 

wijst. ,,Bij een woning een nieuwe woonwijk moet je minstens 20 jaar wachten 

tot je bomen van enige omvang in je buurt hebt. Op Coudewater krijg je het er 

allemaal meteen bij. Een paar honderd bomen zelfs, waarvan verschillende 

monumentale kanjers. Dat maakt het ook zo'n bijzonder project.” 

Hoog op lijst maar niet geworden 

Jessie en Jim spreekt het oostelijke deel van het plan, tegen de golfbaan aan, 

het meeste aan. Daar komen verschillende woningtypen met een eigen tuin. 

,,De grote vraag is natuurlijk je er uiteindelijk een gaat krijgen", zegt Jessie. 

,,We hadden ons ook ingeschreven voor een woningen in Den Dungen. Daar 

stonden we hoog op de lijst, maar zijn het niet geworden.”  



Met een eigen koopappartement in Den Bosch in Den Bosch zitten ze voorlopig 

niet op de schopstoel. En behoren ze niet eens meer tot de echte starters. Of 

daar veel betaalbare woningen voor komen in het plan is nog niet duidelijk. 

Over prijzen is nog niets bekend. ,,Wel komen er op een aantal plekken tiny 

houses”, verklapte Hartman. Dat kan zowel in huur als in koop. Ook komen er 

sociale huurwoningen. 

Zoeken iets gelijkvloers 

En starter op de woningmarkt is Piet Seelen (80)  evenmin. Met zijn vrouw 

woont hij al een jaar of zestien in een geschakelde koopwoning in Empel. Toch 

oriënteren ze zich intussen serieus op een gelijkvloers alternatief, dat ook 

levensbestendig is. ,,Als was het alleen maar voor mijn slechte knie", zegt 

Seelen. Hij  kent het gebied rond Coudewater goed en komt er ook nu 

regelmatig als hij op zijn mountainbike rondfietst.  

Op het landgoed komen minstens 408 woningen, vertelt architect Bert van 

Breugel. Hij kan alleen laten zien waar ze komen, niet hoe ze er uit gaan zien. 

Het architectenteam gaat de komende maanden aan de slag zodat de 

ontwerpen klaar zijn als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dan pas gaan 

woningen gefaseerd in de verkoop.  

Wie op Coudewater komt te wonen wordt ook verantwoordelijk voor beheer 

en onderhoud van het wegen en groen op het landgoed. En moet daaraan dus 

mee betalen. ,,Het is vergelijkbaar met een Vereniging Van Eigenaren voor wie 

een koopappartement heeft", zegt Hartman. ,,Alleen kiezen we hier  voor een 

coöperatie.” De gemeente wil de openbare ruimte op Coudewater per se niet 

zelf beheren. Het was een van de voorwaarden bij de verkoop. Waarom?  ,,Dat 

hebben ze niet gezegd maar ik heb wel zo'n vermoeden", zegt Hartman. 


