Wij
ontwikkelen
uw wens

Voorwoord
‘De vastgoedmarkt is volop in beweging. Uiteenlopende nieuwbouwprojecten komen tot stand, bestaande
locaties krijgen een nieuwe bestemming, oude panden worden gerenoveerd en getransformeerd tot
prachtige plekken om te werken en te wonen. De projectontwikkelaar heeft het druk.
Maar wat maakt Compagnon Projectontwikkeling nou anders dan andere projectontwikkelaars: onze passie
voor de eindgebruiker? Onze eigenheid? Onze betrokken manier van werken? Wel, allereerst durven wij
te stellen dat Compagnon anders is dan andere ontwikkelaars. Met onze passie voor de eindgebruiker
kijken we heel goed naar wat iemand écht wil. We luisteren naar de wensen van onze klanten. Dus geen
gestandaardiseerde nieuwbouw. Niet bouwen tegen de laagste kosten, maar ontwikkelen vanuit de behoefte
van de klant. We introduceerden bijvoorbeeld onze bijzondere/afwijkende beukbreedtes, waardoor een extra
slaapkamer gecreëerd kan worden. Of juist de kleinere maatvoering voor senioren en starters. Uiteraard
hebben we ook oog voor duurzaamheid. Dat is vanzelfsprekend in deze tijd, maar we geven onze klanten wel
keuzevrijheid. Dat staat voorop.

Compagnon Projectontwikkeling is ontstaan vanuit onze
makelaarsachtergrond. Dankzij onze ruime ervaring en
kennis van de woningmarkt zijn wij in staat om bijzondere
projecten te ontwikkelen. We luisteren aandachtig naar de
wensen van onze klanten. Wij vinden het belangrijk dat al
onze klanten zich prettig voelen. Of dit nou iemand is die
zijn eigen woning wil laten bouwen, een gemeente die een

Compagnon
Projectontwikkeling,
ontwikkeling voor de
lange termijn.’

locatie wil laten herontwikkelen of een bouwbedrijf dat aan
de slag gaat voor één van onze nieuwbouwplannen.
We willen dat onze klanten een lang gelukkig leven hebben

We zijn daarbij altijd bezig met wat de klant wil. Als naaste

in de woning of het gebouw dat zij kopen. Alles moet naar

partner luisteren we naar de wensen, zijn we continu

wens zijn. Dus geen standaard conceptwoning, maar iets

met elkaar in gesprek en leveren we bovenal maatwerk.

eigens. Gemeenten kunnen hiervoor de verkoop zorgeloos

Maar we gaan nog een stapje verder: via slimverhuizen.nl

aan ons overdragen. We streven altijd naar een zo goed

bieden we een extra service als het gaat om verhuizen en

mogelijk eindresultaat. Ook voor bouwbedrijven zijn we

ontzorgen van de klant.

de aangewezen partij om eerlijk en transparant samen te
werken. Zelfs als de zaken anders lopen dan verwacht.

Onze portefeuille bestaat voor het grootste deel

Dan kijken we gezamenlijk naar een goede oplossing,

uit woningen. Wij zijn tevens bekend met uit pand

want die is er altijd.

projecten en kopen onze van woningbouwcoöperaties en
pensioenfondsen.

Met maximale
inzet willen we het
maximale resultaat
behalen.’

Naast het ontwikkelen van vastgoed zijn wij ook
geïnteresseerd in woning-, kantoor- en winkelbeleggingen.
Wij zijn dan ook altijd op zoek naar locaties, transformaties
en renovaties.
Kortom: wat u wenst, ontwikkelen wij. Of dat nou één
woning is of meerdere woningen in een nieuwbouwwijk,
bedrijfsruimte of zorgvastgoed. Wat we samen bedenken,

Gedurende een project, dat doorgaans twee tot vijf

zetten wij voor u neer. Iets waar wij, maar vooral u trots op

jaar duurt, mogen onze klanten onze volle aandacht

kunt zijn!’

verwachten. Met uitgebreide service en persoonlijk
advies. Onze langdurige relatie met gemeenten en (bouw)
partners en de nauwe samenwerking met makelaars en
hypotheekverstrekkers biedt daarbij een extra voordeel:
een soepel en snel ontwikkel- en bouwproces.
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Cijfers

276

WONINGEN

188

APPARTEMENTEN

43

BEDRIJFSPANDEN

01

HOTELS

Projectontwikkeling
WE DOEN HET SAMEN!

ONDERZOEK LOCATIE

DOELGROEP /

PLAN OP BASIS

BEHOEFTE ANALYSE

VAN ANALYSE

VERKOOP

BOUWER

TOETSING GEMEENTE

REALISATIE

CUSTOM MADE BOUWEN

SLIMVERHUIZEN.NL
(ONTZORGEN)

• Groot netwerk
• Korte lijnen
• Snel in het proces
• Hecht team
• Groots resultaat
• Samenwerken

Onze visie en aanpak heeft zich bewezen. De door
Compagnon Projectontwikkeling gerealiseerde projecten
zijn daarvan het tastbare bewijs. U treft ze aan in deze
brochure.
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Evia

GORINCHEM

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

42 appartementen en 2 penthouses

KuiperCompagnons, Rotterdam

Van der Brugge Makelaardij

OPGELEVERD

AANNEMER

Medio 2018

Bouwonderneming Stout bv

In Gorinchem nabij alle voorzieningen, zoals centrum, station, ziekenhuis en het Piazza Centrum. Compagnon
Projectontwikkeling heeft samen met Herkon deze ontwikkeling overgenomen van Woningbouwcorporatie
Poort 6, Rivas en Gemeente Gorinchem.
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Lingewijk
GORINCHEM

In samenwerking met K&A Projects ontwikkelen wij hier 54 woningen aan de rand van de gemeente Gorinchem.
Wij hebben inmiddels al een uitermate succesvolle eerste fase weten neer te zetten. Gedurende de eerste en
tweede fase hebben wij alle woningen binnen 6 maanden verkocht. Dat heet succes!

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

54 woningen

Molenaar & Co Architecten

Van der Brugge Makelaardij /
Van Geffen Makelaardij

OPLEVERING

AANNEMER

Medio 2017-2018

Bouwonderneming Stout bv

Rosmolensteeg
GORINCHEM

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

4 woningen

2802 ontwerpt en adviseert bv

Van der Brugge Makelaardij

OPLEVERING

AANNEMER

2015

Tendens Bouwservice

Van woningcorporatie Poort6 een binnenstedelijke herontwikkeling in het centrum van Gorinchem gekocht.
Het object is getransformeerd naar 4 woningen.
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De toekomst
HERWIJNEN

In het uitbreidingsgebied van Herwijnen Oost, hebben wij in samenwerking met de gemeente Lingewaal
4 twee-onder-een-kapwoning en 1 vrijstaande woning ontwikkeld.

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

5 woningen

2802 ontwerpt en adviseert bv

Van der Brugge Makelaardij

OPLEVERING

AANNEMER

2019

Van Wijk Bouw bv

Van der Valk Hotel
GORINCHEM
OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

Hotel, bioscoop, casino en wellness

INBO Architecten

N.v.t.

OPLEVERING

AANNEMER

2021

N.t.b.

Compagnon Projectontwikkeling, Green Real Estate en Bogor Projectontwikkeling hebben gezamelijk
de prijsvraag van de gemeente Gorinchem gewonnen voor het ontwikkelen van een hotel, bioscoop,
casino en wellness.
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Waterlinie
SLEEUWIJK

OMVANG PROJECT
FASE I:

28 rijwoningen

OPLEVERING

ARCHITECT

2017-2019

2802 ontwerpt en adviseert bv

AANNEMER

MAKELAAR

Bouwonderneming Stout bv /

Van der Brugge Makelaardij

4 2-onder-1-kapwoningen
FASE II:

14 appartementen

TOTAAL: 42 woningen

Van Wijk Bouw bv

In samenwerking met de gemeente Altena hebben wij in Sleeuwijk 6 rijwoningen, 4 2-onder-1-kapwoningen
en een appartementencomplex met 14 appartementen ontwikkeld. Gelegen in een rustige, groene en
kindvriendelijke omgeving van Sleeuwijk.
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‘t Volkershuys
SLIEDRECHT

Aan de Kerkbuurt in Sliedrecht ontwikkelt Compagnon Projectontwikkeling 16 hoogwaardige appartementen.
Centraal gelegen in Sliedrecht dus facilliteiten als de halte van de waterbus, het busstation, het treinstation
en de haven liggen op enkele minuten van ‘t Volkershuys.

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

16 appartementen

2802 ontwerpt en adviseert bv

Van der Brugge Makelaardij /
Kooyman Eigen Huis

OPLEVERING

AANNEMER

2020

Blokland Bouwpartners bv

Kaaistraat
OUDENBOSCH

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

7 woningen

2802 ontwerpt en adviseert bv

Van Meer Makelaars

OPLEVERING

AANNEMER

2017

Tendens Bouwservice + Verhulst bouw

In het centrum van Oudenbosch hebben wij, op de plek van de voormalige Aldi, 4 woningen en
3 appartementen gerealiseerd.
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‘t Apothekershuys
HARDINXVELD-GIESSENDAM

In het hartje van Hardinxveld-Giessendam worden vijf appartementen gerealiseerd in de voormalige
Apotheek HaGi aan de Weideveld. Wonen in ‘t Apothekershuys betekent wonen in een appartement met
hoogwaardige uitstraling op een centrale locatie.

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

5 appartementen

2802 ontwerpt en adviseert bv

Van der Brugge Makelaardij /
Alblasserwaard Makelaars

OPLEVERING

AANNEMER

2019

J.A. van Houwelingen vof

Heemtuinen
WERKENDAM

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

55 woningen en 6 appartementen

2802 ontwerpt en adviseert bv

Van der Brugge Makelaardij

OPLEVERING

AANNEMER

2014 & 2017

Bouwonderneming Stout bv

In samenwerking met de gemeente Altena hebben wij in het uitbreidingsgebied “De Werksepolder”
55 woningen en 6 appartementen gerealiseerd.
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Werckstaete I
WERKENDAM

Op het bedrijventerrein ‘Bruine Kilhaven V’ in Werkendam heeft Compagnon Projectontwikkeling een
bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld.

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

8 bedrijfshallen

2802 ontwerpt en adviseert bv

Van der Brugge & Snoek bedrijfsmakelaardij

OPLEVERING

AANNEMER

Zomer 2017

Blokland Bouwpartners bv

Werckstaete II
WERKENDAM

OMVANG PROJECT

ARCHITECT

MAKELAAR

9 bedrijfsruimtes

2802 ontwerpt en adviseert bv

Van der Brugge & Snoek Bedrijfsmakelaardij /

OPLEVERING

AANNEMER

2020

Bouwonderneming Stout bv

Hofstede

Op een perceel in de gemeente Altena ontwikkelt Compagnon Projectontwikkeling voor diverse
eindgebruikers een turn-key bedrijfsruimte.
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Beleggingen

COMMERCIEEL

VIJFZINNENSTRAAT 6A,
GORINCHEM
CONCORDIAWEG 155 , GORINCHEM

HANZEWEG 19, GOUDA

GROTE MARKT 5, 7 EN 10, GORINCHEM

LANGEDIJK 75, GORINCHEM

FONTEINSTRAAT 2, LEERDAM

KRUIDVAT, OUDENBOSCH
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Beleggingen

WONINGEN

VAN WOUWSTRAAT 5, DEN HAAG

DOKTER VAN STRATENWEG, GORINCHEM

NICOLAAS TULPSTRAAT 41, DEN HAAG

RUITERSTRAAT 5, 10, 11 EN 31, LEERDAM
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WWW.COMPAGNON-PROJECTONTWIKKELING.NL

Vijfzinnenstraat 6a

T 085 047 7796

4201 JD Gorinchem

E pieter@compagnon-projectontwikkeling.nl

