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Tuindorp Keverdijk,
Naarden

Leven als  
een vorst  
buiten de 
vesting
Naarden staat bekend als vestingstad. 
Maar ook ten westen van de bastions is 
het er goed toeven. Vanaf de jaren 20 
verrees hier Tuindorp Keverdijk. Huurders 
blijven er decennia met veel plezier 
wonen. En ook jonge gezinnen 
ontdekken hoe je vorstelijk kunt wonen  
in deze groene wijk.

Tussen de weilanden van de oude Rijksweg in het zuiden en de 
Naardertrekvaart in het noorden ligt Tuindorp Keverdijk. Het is de 
grootste woonwijk van Naarden. Maar de straten ademen vooral 
rust uit. En dat was precies de bedoeling. Net als andere tuindor-
pen in Nederland moest Keverdijk een prettig alternatief bieden 
voor de benauwde binnensteden van vroeger. Met veel groen, 
ruime eengezinswoningen en eigen winkelvoorzieningen. 
Tuindorp Keverdijk groeide uit tot een dorp op zich.

Anno 1967
Het oudste deel van de wijk ligt in het oosten, tegen de vesting-
wallen van Naarden. Daar vind je woningen van voor de oorlog. 
Langzaam breidde Tuindorp Keverdijk zich uit in westelijke 
richting. Een voorloper van Dudok Wonen liet er in 1967  
eengezinswoningen bouwen. Veel van de huurders die er toen  
in trokken, wonen er nog steeds. Het geeft aan hoe zeer de buurt 
gewaardeerd wordt. De bewoners organiseren er geregeld 
evenementen. Vooral de vroegere jaarmarkt was populair.

Mix van bewoners
Inmiddels druppelen ook nieuwe bewoners de wijk binnen.  
Zij komen af op de vrijgekomen woningen die Dudok Wonen 
verkoopt en verhuurt. Zo ontstaat meer en meer een mix van 
kopers en huurders, van jong en oud. Want het groene, rustieke 
karakter van de wijk, met winkels in de buurt en een korte 
verbinding naar de A1, is aantrekkelijk voor alle generaties.

Albert Bichler (74) woont met zijn 
vrouw Nel (72) precies vijftig jaar in 
hun huurwoning. ‘Het was een lot  
uit de loterij. We kregen het huis per 
toeval toegewezen via mijn werk-
gever. De wijk was toen net nieuw met 

allemaal jonge stellen. Nog steeds hebben we enkele buren 
uit die tijd. Gelukkig verjongt de wijk ook en dat houdt ook 
mij jong. Als ik echt een lot uit de loterij win? Dan zou ik 
niet verhuizen. Het is hier heerlijk.’

Elly van der Velde (68) woont ‘slechts’ 
dertig jaar samen met haar man 
Ruud (72) in hun woning aan de 
Keverdijk. ‘Ik heb geen seconde spijt 
gehad van onze verhuizing destijds 
uit Naarden-Vesting. Het grote huis, 

de vriendelijke buurt – het was een eldorado. Ons favoriete 
plekje in het voor- of najaar is de voortuin. Heerlijk om  
daar in het zonnetje te genieten van het uitzicht over de 
weilanden. De voorzieningen voor de dagelijkse bood-
schappen zijn hier ook prima. Voor de rest koop ik lekker 
via internet.’

Madelon Terwey (45) kocht vorig jaar 
een woning in de wijk. ‘Ik kom uit 
IJburg en na een scheiding ben ik 
teruggegaan naar het gezellige  
Gooi waar ik ben opgegroeid. Vanuit 
Naarden ben je zo in IJburg waar ik 

mijn praktijk voor acupunctuur en coaching heb en waar 
mijn jongste kinderen naar school gaan. Groot pluspunt 
van deze wijk is dat ik mijn kinderen gerust alleen buiten 
kan laten spelen. Dat is in Amsterdam wel anders.’

‘  Lot uit de loterij’

‘Een eldorado’

‘Rustig buiten 
spelen’
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Regel al uw  
woonzaken  
via Mijn Dudok  
Wonen
Uw persoonlijke gegevens inzien, huur 
betalen via iDEAL of een monteur plannen 
voor een reparatie. Dit en nog veel meer kunt 
u online regelen via Mijn Dudok Wonen.  
Waar en wanneer het u uitkomt. Heeft u  
uw account nog niet geactiveerd?  
Doe het eenvoudig en snel via  
www.dudokwonen.nl/activeren.

Kort
nieuws

Kort nieuws

Dudok Wonen krijgt geregeld meldingen 
van huurders over achterpaden. Er staan 
fietsen in de weg of afval. Onkruid komt  
er tot kniehoogte, er zijn overhangende 
boomtakken of tegels liggen scheef.  
De vraag is of wij deze ruimten kunnen 
opruimen. Maar die taak ligt vaak bij de 
bewoners zelf.

Verantwoordelijkheid
De eigendomsgrenzen van woningen 
eindigen niet bij het hek van de tuin.  
Ze lopen door tot en met de achterpaden. 
Dit betekent dat huurders ervoor moeten 
zorgen dat deze tussenruimten netjes en 
toegankelijk zijn. Een verantwoordelijkheid 
die ze delen met woningeigenaren, zoals 
mensen met een koopwoning en Dudok 
Wonen.

Taakverdeling
Tussen huurders en woningeigenaren bestaat 
wel een verschil in verantwoordelijkheid:
–  Huurders zorgen alleen voor het dagelijks 

onderhoud van de achterpaden. Ze ruimen 
op, halen onkruid weg, vegen bladeren 
aan, zodat de buitenruimte toegankelijk 
en schoon blijft. 

–  Wie naast bewoner ook woningeigenaar 
is, zorgt bovendien voor een goede 
technische staat van het achterpad. Tegels 
liggen netjes, er zijn geen gaten of kuilen 
en de afwatering is goed. 

Als huurder mag u een beroep doen op Dudok 
Wonen als de technische staat van het 
achterpad niet in orde is. Treft u echter 
rommel aan, ruim dit dan samen met uw 
buren op. Daar mag u elkaar gerust op 
aanspreken.  

Achterpaden:  
wie houdt ze netjes?

‘Liever tussen  
de bloemen  
dan achter de  
geraniums’
Lodewijk van de Velden (85) houdt zijn  
stoep en achterpad in de Hilversumse  
Van Speijklaan al jaren netjes. ‘Ik ben meer 
dan veertig jaar huurder. Overigens, niet bij 
Dudok Wonen. Vroeger zag je dat iedereen  
in de straat een bezem pakte. Ook ik ben  
dat gewend. Het is een kleine moeite.’

Lodewijk gaat nog een stap verder. ‘Zo’n dertig 
jaar geleden plantte de gemeente struiken 
tussen mijn woning en de seniorenapparte-
menten van Zuiderheide. Maar dat werd al 
snel niet mooi meer. Ik heb er daarom een 
bloemenperk van gemaakt. Dit houd ik goed 
bij. Ik verzorg zelfs de tuintjes van de senioren. 
Ik zit nu eenmaal liever tussen de bloemen 
dan achter de geraniums.’

Als huurder of eigenaar houdt u uw woning netjes. U ruimt op, 
maakt schoon en voert waar nodig kleine reparaties uit. Voor 
uw buitenruimte geldt hetzelfde. Maar hoe zit het nu precies 
met de achterpaden? Wie is daar verantwoordelijk voor?Burenruzie?  

Schakel een  
bemiddelaar in
Waar mensen samenleven, kunnen 
onderling meningsverschillen en soms 
conflicten ontstaan. Dudok Wonen vindt 
het belangrijk dat bewoners daarover met 
elkaar in gesprek gaan. In de gemeenten 
Gooise Meren en Hilversum kunnen ze 
iemand van Buurtbemiddeling inzetten. 
De buurtbemiddelaar is een goed 
getrainde vrijwilliger met een neutrale 
blik. Hij of zij zorgt ervoor dat bewoners  
in onderling overleg zelf met oplossingen 
komen voor hun conflict. Ook spreken ze 
af hoe ze nieuwe conflicten voorkomen. 
Het is belangrijk dat bewoners op een 
vroeg moment een bemiddelaar 
inschakelen – zelf of bijvoorbeeld via ons. 
Daardoor is de kans groter dat hun ruzie 
wordt opgelost en niet verder uit de hand 
loopt.

Ga voor meer informatie over buurt-
bemiddeling naar www.versawelzijn.nl. 
 Of neem contact op via:  
buurtbemiddeling@versawelzijn.nl of 
(035) 623 11 00.

Heeft u een spoedreparatie? Neem altijd 
contact op via ons algemene nummer  
(035) 646 16 00. Ook buiten kantoortijden of 
in het weekend: u wordt dan doorverbonden 
met de spoedreparatielijn. Schakel nooit zelf 
iemand in, want de rekening die u daarvoor 
ontvangt, krijgt u niet vergoed van Dudok 
Wonen. Wij kunnen dan immers niet zelf  
(of via onze vaste aannemers) de reparatie 
uitvoeren. Bel bij twijfel dus altijd ons 
nummer. 
Onder spoedreparaties vallen gebreken  
die onveilig zijn voor u of uw woning.  

Alles onder één dak

Huren voor  
middeninkomens
‘Mensen met een middeninkomen vallen op de woningmarkt tussen wal 
en schip. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning. Maar ze 
kunnen ook niet de koop- en huurprijzen op de particuliere markt betalen. 
Speciaal voor hen biedt Dudok Wonen huurwoningen in de vrije sector 
tegen een gereduceerde prijs.’

Tot 850 euro per maand 
‘We bieden 75 procent van de vrijgekomen huurwoningen in de vrije 
sector aan voor de middeninkomens. De huurprijzen variëren van 725 tot 
850 euro per maand voor huishoudens met een maximaal inkomen van 
46.263 euro. Dit begon in 2016 nog als proef. Ons initiatief bleek hard 
nodig.’

Vast beleid
‘De eerste resultaten van de pilot zijn gepresenteerd aan de huurders-
belangenvereniging. Binnenkort gaan we in overleg met hen over hoe 
deze pilot om te zetten in beleid. Daarbij hebben we alvast de voorrangs-
regels aangescherpt. Zo wijzen we 50 procent van de woningen voor 
middeninkomens toe aan huurders die een sociale huurwoning achter-
laten. Daarmee bevorderen we de doorstroom op de woningmarkt.  
De andere 50 procent is voor mensen die binding hebben met de regio, 
bijvoorbeeld vanwege werk of omdat ze hier al langer wonen.’

Adil Lahrech, Makelaar Dudok Wonen

Het gaat om:
– ernstige waterlekkage
– gaslekkage
–  glasschade aan de buitengevel  

(als u hiervoor verzekerd bent via  
Dudok Wonen)

–  inbraakschade (als u de woning  
niet meer kunt afsluiten)

– algehele elektrastoringen

In al deze gevallen zorgen we voor een 
spoedreparatie binnen 24 uur.
Storingen aan uw verwarming of cv-ketel 
geeft u direct door aan Bonarius.

Regel  
spoedreparaties  
altijd via  
Dudok Wonen  



Marjolein Frisart (36) was een jaar lang op zoek naar  
een geschikte koopwoning. Dit jaar vond ze hem in  
de Röntgenstraat in Hilversum. Casco opgeleverd 
door Dudok Wonen. ‘Daardoor heb ik deze 
verrassend grote bovenwoning helemaal naar  
mijn smaak gemaakt. Elke millimeter is aangepakt.’

‘Ik ben een echte Hilversumse’, zegt Marjolein. ‘Al tien jaar heb ik mijn eigen 
schoonheidssalon aan de Larenseweg en mijn zoontje van 5 gaat in Hilversum  
op school. Ik wilde dan ook per se hier blijven wonen. De zoektocht viel niet mee, 
totdat ik deze ruime jaren 50-bovenwoning op Funda zag staan en Dudok Wonen 
belde. Ik was te laat. Maar toen belde Dudok Wonen een week later terug omdat 
de koop niet doorging. Ik bezocht alsnog de woning en twee uur later tekende ik 
de koopakte.’

Bankkluis
Vrienden bezochten de cascowoning en vroegen zich af waar Marjolein aan  
was begonnen. ‘Maar ik had meteen een beeld van hoe het moest worden.  
De eetkamer en keuken wilde ik combineren tot een moderne, ruime eetkeuken. 
Daar ben ik enorm trots op. Boven zijn lekker grote slaapkamers en een badkamer 
die al gerenoveerd was. Mijn zoontje heeft nu zijn eigen kamer. Hij wilde overal 
Super Mario en zijn inbouwkast moest eruit zien als een bankkluis.’

Grootgrondbezitter
‘Dankzij de inzet van mijn vader, zwager en vrienden was de verbouwing vlak voor 
het schooljaar van mijn zoontje klaar’, zegt Marjolein. ‘Alleen de enorme zolder 
hebben we nog laten zitten. Net als de buitenruimten: we hebben een groot 
balkon en ook de tuin beneden is van ons. Opvallend voor een bovenwoning.  
Ik voel me nu echt een grootgrondbezitter.’
  

‘  Vooral op  
 de eetkeuken  
 ben ik trots’ 

Over de vloer
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Vraag het Dudok Wonen...

Bloemenbuurt 
fleurt op
De renovatie van de 249 woningen in de Geraniumbuurt en 
Korenbloembuurt nadert het einde. De karakteristieke jaren 
20-stijlkenmerken komen terug, zoals de roedeverdeling in de 
ramen. Maar ook type en kleur van de deuren. Met deze laatste 
fase straalt de gehele Bloemenbuurt straks weer historische 
allure uit. Uiteraard met het comfort van nu. 

Verhogen van het wooncomfort
Wouter Weijer is als senior projectleider bij de renovatie 
betrokken. ‘Met deze renovatie creëren we een prachtig 
aangezicht. En we verhogen vooral het wooncomfort van  
de bewoners. Dit doen we onder meer met nieuwe kozijnen, 
spouwmuurisolatie en HR++ glas. Voor de woningen langs  
de drukke Diependaalselaan treffen we extra geluidwerende 
maatregelen.’

Keuzevrijheid bewoners
Binnen in de woning bepalen de bewoners zelf wat er gebeurt. 
Daarin hebben zij veel keuzevrijheid, vertelt Wouter. ‘Ze kiezen 
bijvoorbeeld voor het verduurzamen van de woning met de 
nieuwste cv-ketel. Of juist voor het vergroten van de badkamer. 
Ook een tweede toilet op de bovenverdieping is in enkele 
woningen mogelijk.’

Versnelling renovatie
Voor deze laatste fase van de renovatie pakt Dudok Wonen 
twee buurten tegelijkertijd aan. De renovatie duurt korter.  
‘In de oorspronkelijke planning zou de Bloemenbuurt in 2020 
klaar zijn’, licht Wouter toe. ‘Dit wilden we graag versnellen; 
natuurlijk met hetzelfde resultaat. We verwachten nu eind dit 
jaar klaar te zijn.’

Project
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In deze rubriek geven we antwoord op veelgestelde 
vragen. Deze keer gaan we in op de ontwikkeling van de 
woningmarkt. Alfred De Kleermaeker, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars, afdeling het Gooi, 
geeft antwoord.

Wat is beter: kopen of huren?
‘Dat is heel persoonlijk. Als je huurt, hoef je 
minder energie te steken in onderhoud. Je 
vertrekt ook gemakkelijker zonder eerst je 
woning te moeten verkopen. Als je koopt,  
word je geleidelijk eigenaar van je woning en 
spaar je zonder dat je het merkt. Maar de  
vraag is of je voldoende geld hebt om te kopen. 
Wie maandelijks € 710 betaalt voor een sociale 
huurwoning, zou met bijvoorbeeld Koop 
Goedkoop een woning van ongeveer € 185.000 
kunnen betalen. De maandelijkse nettowoon-
last in het eerste jaar is dan ongeveer € 628,  
na vijf jaar ongeveer € 715. Hierbij los je je 
hypotheek in dertig jaar volledig af.  
Het onderhoud van de woning is voor eigen 
kosten. Daarnaast ben je als eigenaar van een 
woning afhankelijk van de ontwikkeling van  
de woningmarkt. Zo kan het zijn dat je op het 
moment dat je de woning verkoopt met een 
restschuld achterblijft.’

Wat zijn de mogelijkheden in de regio?
‘Het Gooi staat bekend om de groene woon-
omgeving. Veel huizen hebben een tuin. Dat is 
aantrekkelijk, ook voor woningzoekenden uit 
Amsterdam en Utrecht. Die komen massaal 
hierheen. Maar het aanbod van woningen blijft 
achter bij de vraag. De laatste jaren is er veel te 
weinig gebouwd. Daardoor stijgen de prijzen 
fors. In het derde kwartaal van 2017 bijvoor-
beeld met gemiddeld 15,5 procent ten opzichte 
van het derde kwartaal van 2016. Door de hoge 
prijzen en het beperkte aanbod wordt het 
lastiger om een passende woning te kopen.’

Hoe ontwikkelt de woningmarkt zich 
 in 2018?
‘Ik verwacht dat de huizenprijzen volgend  
jaar verder stijgen, minstens met 5 procent. 
Voor mensen uit Amsterdam en Utrecht hoeft 
dat geen probleem te zijn. Voor veel andere 
woningzoekenden ligt dit anders.’ 

Waar moet je als koper verder rekening 
 mee houden?
‘In 2018 veranderen een paar financiële regels. 
Zo mag de hypotheek niet meer bedragen dan 
de koopprijs van je woning. Je zult dus eigen 
geld moeten gebruiken om de overige kosten 
te betalen. Wat wel een voordeel kan zijn,  
is dat voortaan het inkomen van je partner 
voor 70 procent meetelt voor de berekening 
van je maximale hypotheek. Ook de Nationale 
Hypotheek Garantie-grens wordt verhoogd 
naar 265.000 euro. Misschien kun je daardoor 
net wél dat ene droomhuis financieren.’

Ontwikkelingen in 
de woningmarkt

Heeft u een 
vraag?

Laat het ons weten. 
Mail naar info@dudokwonen.nl of bel  

met de redactie van Leef (035) 646 16 00.
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Hoe gaan we om met de groei van het 
aantal kleine huishoudens? Hoe zorgen  
we voor energieneutrale woningen?  
Deze vragen klinken misschien ver weg, 
maar ze spelen nu al. Want energieneutraal 
betekent bijvoorbeeld dat we vandaag  
al moeten nadenken over het soort 
verwarming en isolatie over twintig jaar.  
Op zulke strategische keuzes willen we 
voorbereid zijn. Vandaar dat we een nieuwe 
strategie hebben opgesteld om koers te 
houden voor de komende jaren.

Onze strategie heet ‘Samen Vooruit’. Want 
als maatschappelijke organisatie kunnen 
we alleen meebewegen met de veranderin-
gen in de samenleving door goed naar u te 
luisteren en te laten zien wat we daarmee 

doen. Zo kwam onze strategie tot stand na 
gesprekken met huurders, kopers en andere 
belanghouders. Verwacht geen grote 
koersverandering. Nog steeds spannen  
we ons in voor mensen die niet zelfstandig 
een huis kunnen krijgen op de vrije markt.  
Denk aan mensen die te veel verdienen 
voor sociale huur en te weinig voor de vrije 
sector. Hen komen we met een aangepast 
tarief tegemoet. Het is een voorbeeld  
van hoe we de eigen kracht van mensen 
concreter dan ooit bevorderen. En heel luid 
hameren we op nieuwe bouwlocaties voor 
woningen. Want zonder heipalen zakken 
alle goede voornemens weg in de modder.

U vindt de strategienota op onze website: 
www.dudokwonen.nl/strategie.

Wat doet 
Dudok  
Wonen  
met …

De strategie

In deze column gaat directeur-bestuurder Harro Zanting in op onderwerpen die  
Dudok Wonen bezighouden.

Hoe vindt u dat wij omgaan  
met uw reparatieverzoek?

  Dudok Wonen   het landelijk gemiddelde

Dienstverlening

totaal

Gemak van melden Datum en tijdstip 

reparatie

Termijn waarbinnen 

reparatie is 

uitgevoerd

Monteur(s) die  

de reparatie 

uitvoerde(n)

Resultaat reparatie 

Algemeen Melden Plannen Uitvoeren

7,7 7,6 7,8 7,8 8,4 8,27,5 7,9 7,8 7,6 8,3 8,1



Contact
Dudok Wonen
Larenseweg 32
Postbus 1854
1200 BW Hilversum 
(035) 646 16 00 

E-mail: info@dudokwonen.nl
Website: www.dudokwonen.nl 

Open van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur 

Reparatieverzoek
www.dudokwonen.nl
(035) 646 16 00 (keuzemenu, optie 1)

Huurdersbelangenvereniging
p/a Dudok Wonen
Postbus 1854
1200 BW Hilversum 
www.hbvdudokwonen.nl

Geschillenadviescommissie
Postbus 2411
1200 CK Hilversum

Storingen
Cv-installaties
Bonarius: (088) 115 13 13  
Liftstoringen
MO 2: (0800) 860 08 60 
Of het telefoonnummer dat bij de lift staat.
Rioolontstoppingen 
Teeuwissen rioolontstopping: (035) 525 23 19
Geiserstoring huurgeiser
Gasservice ’t Gooi: (035) 624 22 42

U vindt ons ook op
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we alleen meebewegen met de veranderin-
gen in de samenleving door goed naar u te 
luisteren en te laten zien wat we daarmee 

doen. Zo kwam onze strategie tot stand na 
gesprekken met huurders, kopers en andere 
belanghouders. Verwacht geen grote 
koersverandering. Nog steeds spannen  
we ons in voor mensen die niet zelfstandig 
een huis kunnen krijgen op de vrije markt.  
Denk aan mensen die te veel verdienen 
voor sociale huur en te weinig voor de vrije 
sector. Hen komen we met een aangepast 
tarief tegemoet. Het is een voorbeeld  
van hoe we de eigen kracht van mensen 
concreter dan ooit bevorderen. En heel luid 
hameren we op nieuwe bouwlocaties voor 
woningen. Want zonder heipalen zakken 
alle goede voornemens weg in de modder.

U vindt de strategienota op onze website: 
www.dudokwonen.nl/strategie.

Wat doet 
Dudok  
Wonen  
met …

De strategie

In deze column gaat directeur-bestuurder Harro Zanting in op onderwerpen die  
Dudok Wonen bezighouden.

Hoe vindt u dat wij omgaan  
met uw reparatieverzoek?

  Dudok Wonen   het landelijk gemiddelde

Dienstverlening

totaal

Gemak van melden Datum en tijdstip 

reparatie

Termijn waarbinnen 

reparatie is 

uitgevoerd

Monteur(s) die  

de reparatie 

uitvoerde(n)

Resultaat reparatie 

Algemeen Melden Plannen Uitvoeren

7,7 7,6 7,8 7,8 8,4 8,27,5 7,9 7,8 7,6 8,3

€ 5 korting bij Lobelia
In deze decembermaand van het jaar 
maakt Bloemenhuis Lobelia een loyaal gebaar. 
Een kortingsbon voor uw aankopen, 
dus kom gerust eens binnenlopen!

Ga naar: 
Bloemenhuis Lobelia | Gijsbrecht van Amstelstraat 150, Hilversum
www.lobeliabloemen.nl

Broodje met gratis koffie
Bij Bakker Bart in Hilversum komt u natuurlijk voor een lekker  
broodje. Of u nu trek heeft in een bolletje, een croissant of een 
knapperig stokbroodje, met deze bon geniet u ook van verse koffie.  
De actie loopt tot eind maart 2018.

Ga naar: 
Bakker Bart 
Kerkstraat 63/25-26, Hilversum

Exclusieve rondleiding
Bekende Nederlanders met een passie voor fotografie tonen  
hun mooiste werken in ‘Het Perfecte Plaatje – De Expositie’. 
Speciaal voor lezers van Leef organiseert Museum Hilversum  
een exclusieve rondleiding op zondag 17 december om 12.00 uur. 
Na afloop staat een gratis drankje voor u klaar. 
De toegang is € 7,50 (volwassenen) en € 2,50 (tot 18 jaar). Meld u 
aan via: communicatie@museumhilversum.nl.

Ga naar: 
Museum Hilversum | Kerkbrink 6, Hilversum
www.museumhilversum.nl

WINTER-
KORTINGEN 
Speciaal voor de lezers van Leef


