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In de Bloemenbuurt Zuid bouwen toekomstige 
bewoners, zowel kopers als huurders, mee 
aan hun wijk. Jochem Kamp is voorzitter van 
de ontwikkelvereniging Madelief. De leden 
van de vereniging bouwden gezamenlijk 25 
koopwoningen. Jochem is docent, maar komt 
oorspronkelijk uit de bouwwereld. “Dit was voor mij 
een hele leuke manier om toch nog met de bouw 
bezig te zijn. Als club van ontwikkelaars hadden 
wij ontzettend veel kennis in huis. We hadden een 
accountant, iemand uit de bankwereld en mijn 
vrouw is projectontwikkelaar bij een gemeente. 
Die kennis kwam goed van pas.”

Band
“Gaandeweg het project krijg je een duidelijke 
band met mensen uit de buurt. Ik kom altijd wel 
iemand tegen waar ik een praatje mee maak. Dat 
sociale zit er dankzij dit project bij mij nu veel meer 
in. Dat zie je op buurtniveau en op blokniveau. 
Ook als ik met de kinderen naar buiten ga, 
maak ik regelmatig een praatje en we helpen 
elkaar onderling vaak. Er is echt een warme 
band ontstaan. Met name rondom het grasveld 
waar ik aan woon, zie je dat er veel samenhang 

is. Er wonen veel mensen met kinderen. Het feit 
dat ik alle 25 gezinnen ken, vind ik een enorme 
pré. Als je even een boodschap moet doen, kan 
de babyfoon altijd naar de buren en anders wel 
de buren van de buren. Als het mooi weer is, 
barbecueën we met zijn allen. Een half jaar na 
de oplevering hebben een gezamenlijk feestje 
gehouden. Dit gezellige samenzijn willen we er 
zeker in houden.”

Daglicht en een vide
“Doordat je met CPO een woning kunt ontwerpen 
die bij jou past, krijg je een veel grotere binding 
met hetgeen je bouwt. Je krijgt de kans iets 
anders te bouwen dan een projectontwikkelaar 
doet, waardoor je geen standaardwoningen krijgt. 
Een projectontwikkelaar maakt behoudender 
keuzes, waardoor bepaalde kwaliteiten in een 
woning veel minder tot hun recht komen. Het gaat 
niet alleen om de grootst mogelijke kamers. Door 
mijn achtergrond in de bouw, durf ik gewaagdere 
keuzes te maken dan sommige anderen. Zo 
hebben wij gekozen voor een vide. In de ogen 
van een projectontwikkelaar lever je dan een 
kamer in. Maar ik heb mijn werplek aan de vide 
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“Wonen is belangrijk“

Madelief, Eindhoven
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gemaakt. Ook hebben wij in elke ruimte in huis 
daglicht. Dat zijn dingen die ik heel prettig vind, 
maar waar een projectontwikkelaar niet voor 
zou kiezen. Het enige wat ik jammer vind, is dat 
we niet wat meer gezamenlijke voorzieningen 
hebben getroffen. Het is toch veel makkelijker 
als je niet 25 schuurtjes hoeft te bouwen waarin 
iedereen zijn eigen grasmaaier stalt om zijn paar 
vierkante meter gras te maaien. Of we hadden 
één plek kunnen maken waar de kinderen samen 
kunnen knutselen of hutten bouwen.”

Bouwen als hobby
“Op deze manier bouwen kost veel tijd, maar ik zie 
het als een hobby. Wonen is belangrijk in je leven, 
dus is het niet zo gek dat je er veel tijd insteekt. Ik 
vind het goed voor de maatschappij als mensen 
wat bewuster zijn van wonen. “In ons blok zie je 
een grote interessante variatie aan mensen. Toch 
zou ik het mooi vinden als er blokken worden 
opgezet op basis van idealisme. Dan trek je 
mensen aan die meer bij elkaar passen. Je krijgt 
daardoor ruimte bepaalde wensen of idealen 
verder uit te werken.” 

JOCHEM KAMPS - VOORZITTER
ONTWIKKELVERENIGING MADELIEF

“Wat ik jammer vind is dat we niet meer 
gemeenschappelijke voorzieningen hebben 
getroffen.”
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