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Het bureau voor vastgoedontwikkeling en woonconcepten 
huist bovenin The Capital, door Harns Invest zelf op deze 
bijzondere plek in Leeuwarden ontwikkeld. Onderweg naar 
onze gesprekspartners passeren we twee verdiepingen met 
short-stay-appartementen. ‘Die verhuren we aan bijvoorbeeld 
mensen die wachten op hun nieuwbouwwoning, docenten van 
de RUG of spelers van Cambuur,’ zegt ontwikkelaar Reinoud 
van der Bos. Mensen die zelf ook bouwen aan een gelukkige 
toekomst, eigenlijk… ‘Ja, zeker. Wonen in deeltijd is steeds 
meer relevant. We realiseren meer van dit soort concepten, 
maar hier in The Capital kunnen we mooi laten zien wat we 
belangrijk vinden: het gemak van een hotel, met het comfort 
van thuis. De appartementen zijn eigentijds ingericht en 
meteen klaar om in te leven.’  

Projectontwikkelaar Simon Leuschel, die ook aangeschoven 
is, glimlacht breed bij de beschrijving. ‘We vinden het gewoon 
prachtig als mensen zich ergens goed voelen. Uiteindelijk 
doen we het daar voor. En om mooie dingen te maken, die 
er over tientallen jaren nog net zo toe doen als op de dag dat 
ze gebouwd werden, die slim in de maatschappelijke context 
ingepast zijn.’ 

Sociale kant
Het is duidelijk: gewoon stenen stapelen is er voor Harns 
Invest niet bij. Ze komen idealistisch over: mooie dingen maken 

waar anderen gelukkig van worden. Bijna een beetje hippie-
achtig? Van der Bos lacht: ‘Tja, misschien wel. Maar zo zitten 
we in elkaar. En daarbij zitten we met de bouw echt in een 
nieuwe tijd: in traditionele wijken zie je wel erg de oude manier 
van bouwen terug. Helemaal gemaximeerd op de ruimte, elke 
vierkante meter is volgebouwd en de wijken zijn generiek. Nu 
willen wij veel meer kijken naar wat bewoners eigenlijk echt 
nodig hebben op een bepaalde plek. Hoe zorgen we voor 
vergroening? We werken ook circulair en voor de lange termijn. 
Eveneens heel belangrijk: hoe ontmoeten bewoners elkaar?’  

Harns Invest wil met zijn vastgoedprojecten en woonconcepten in Noord-Nederland niet 
zomaar stenen leggen, maar ‘bouwen aan een gelukkige toekomst voor mensen.’ Ja, de 
projectontwikkelaars uit Leeuwarden zijn idealistisch. Uit het bevlogen gesprek in hun 
kantoor in The Capital vlakbij de Blokhuispoort, wordt dat eens te meer duidelijk.  

“ Geluksbouw voor  
de toekomst”
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Die sociale kant is een erg belangrijke factor bij de projecten 
van Harns Invest. Gevraagd naar een succesvol voorbeeld, 
noemen de heren direct Freyhof in Harlingen, de stad waar 
Harns Invest ooit begon. ‘In die wijk hebben we de bewoners 
gemeenschappelijk eigenaar gemaakt van een stuk weg. 
Zodoende moesten ze er met elkaar over beslissen, een goede 
aanleiding voor contact. Daarbij werkten we er niet met de 
ouderwetse afbakening van woningen maar bouwden we meer 
“open” en met een grotere voortuin in plaats van achtertuin. 
Want ja, zo tref je de buren nog eens. Toen we onlangs navraag 
deden hoe het de bewoners van Freyhof beviel, was de 
respons geweldig: ze genoten van hun woningen maar ook van 
de saamhorigheid en de goede sfeer in de wijk. Toch geweldig 
als je ook de buurvrouw van een paar huizen verderop kent en 
haar even kan helpen als er wat is?’ 

Gevarieerd en daadkrachtig
De directeur en projectontwikkelaar spreken met een bijna 
jeugdige bevlogenheid. Harns Invest is dan ook nog niet 
zo oud, alhoewel er al menig indrukwekkend project uit het 
portfolio rolt. ‘Het bedrijf bestaat nu zo’n zes jaar. We gingen 
ambitieus uit de startblokken maar begonnen wel dichtbij 
huis. In no time hadden we echter veel ontwikkellocaties in 
Harlingen gerealiseerd en zijn we nu in heel Noord Nederland te 
vinden. We zijn ons steeds meer gaan toeleggen op gebouw- 
en gebiedsontwikkelingen en beleggingen. We investeren in 
gevarieerde projecten voor verschillende doelgroepen, gaan 
liefst langdurige samenwerkingen aan en we kiezen voor 
later, dus voor kwaliteit.’ De relatie staat daarbij altijd voorop, 
benadrukken de collega’s nog met klem.

Kiezen voor ‘later’ betekent ongetwijfeld ook bewust niet 
kiezen voor alleen een mooie bouwtekening. ‘Nee. We bepalen 
onze concepten op omgeving, demografische ontwikkelingen, 
natuur, sociale samenhang en menselijk geluk. Natuurlijk moet 
het er ook goed uitzien, maar onze totaalconcepten spelen in 
op wat belangrijk is voor de maatschappij.’ 

Bij die conceptontwikkeling is het essentieel dat Harns Invest 
de locatie kent en goed verkent. Van der Bos beaamt: ‘Je moet 
allerlei belangen met elkaar in lijn brengen. Publiek, privaat. 
Wat vindt de omgeving van de plannen, wat wil de gemeente 
precies, hoe zit het wet- en regelgeving vanuit het Rijk? Ook 
zoeken we precies uit wat de grondeigenaar wil en wat de 
wensen van de eindgebruikers, de bewoners zijn. Zo weten 
we ook wat voor programma erop los kunnen laten. Na die 
inventarisatie maken we een plan, we zijn dan ook helder in de 

In de vorige editie van dit magazine kwam Harns Invest 
met een aantal feitjes over de noordelijke (nieuwbouw)
woningmarkt. Het sentiment is in korte periode 
veranderd:

•  Het aantal Woningen te koop in Nederland in Q3 2022, 
is met 80% gestegen naar 30.239 t.o.v. een jaar eerder, 
toen waren het er bijna 17.000. 

•  Ongeveer 12% van de verkochte woningen is een 
nieuwbouwwoning, het aandeel verschilt wel per 
gemeente. 

•  Driekwart van de nieuwbouwkopers woont op maximaal 
8km afstand van de vorige woning. 

•  De gemiddelde verkoopprijs van Woningen in Nederland 
is in Q3 2022 met 2% gestegen t.o.v. hetzelfde kwartaal 
in 2021, al neemt de prijsstijging wel af. 

•  Ten opzichte van het hoogste punt in 2022 is eind dit jaar 
inmiddels een prijsdaling zichtbaar van 5,8% 

•  Van de 17.500 in Friesland te bouwen 
nieuwbouwwoningen tot 2030, vallen momenteel maar 
5.600 woningen onder harde plannen; Dat is slechts 32% 

•  De provincie Friesland ziet diverse knelpunten om de 
beoogde nieuwbouw plannen waar te maken, zoals 
personeelskrapte, een ontoereikend energienet en 
financiële tekorten. 

•  In Q3 2022 werd voor 14,6 duizend te bouwen woningen 
in Nederland een vergunning afgegeven. Dat is ruim 3% 
minder dan een jaar eerder. 

•  De gemiddelde verkooptijd van een woning is momenteel 
27 dagen. 

•  In het derde kwartaal van 2022 is het aantal verkochte 
nieuwbouwwoningen gehalveerd t.o.v. vorig jaar 

haalbaarheid ervan.’ Harns Invest is daadkrachtig, en zet de 
tanden stevig in zo’n project. ‘Zeker. We zeiden al: we willen 
mooie dingen maken. Daar gaan we dan ook voor, en wel het 
liefst samen. We doen nooit een aanbestedingsproject maar 
werken altijd in een bouwteam. Zo houd je korte lijnen en kom 
je tot het beste resultaat.’ 

Geloof in aanpak
Een mooie manier van werken, maar ook een noodzakelijke. De 
maatschappelijke uitdagingen groeien. Leuschel: ‘Inderdaad, 
de landelijke overheid trekt zich meer terug en de gemeenten 
hebben een steeds grotere opgave. Als ontwikkelaar kunnen 
wij goed met die gemeenten optrekken. We pakken de regie en 
verantwoordelijkheid aan de start van projecten en zijn graag 
de verbinder tussen alle belanghebbenden’

Van der Bos vult aan. ‘Als ontwikkelaar is het betrekken van 
de omgeving heel belangrijk. En wij kennen die omgeving 
en anders leren we dit kennen. We wonen en werken er 
zelf, spreken de taal en weten de weg. Beleidsmakers, 
omwonenden, kopers en huurders betrekken bij de 
ontwikkeling zodra het maar kan.’ Een werkwijze die tijd en 
energie vergt, maar wel zijn vruchten afwerpt, zo zegt de 
ontwikkelaar: ‘Weet je dat we op geen enkele ruimtelijke 
procedure ooit een bezwaarprocedure bij de rechter hebben 
gehad? Dat komt door goede verkenning en overleg vooraf, en 
daar steken wij graag wat extra energie in!’ 

Een optimistisch gesprek loopt ten einde. Tot slot roeren we 
toch ook de donkerder kanten van de vastgoedontwikkeling 
aan. Het stikstofdossier, stijgende rentes, de energiecrisis. 
Blijft Harns Invest ook het komende jaar zo breed glimlachend 
bouwen aan een gelukkige toekomst? ‘Uiteraard! Ja, er zijn 
uitdagingen in de bouw en die voelen we al duidelijk. Maar 
we geloven in onze aanpak en natuurlijk blijven de woningen 
broodnodig. Waarom die niet mooi en toekomstgericht maken? 
We staan helemaal klaar om daar met onze partners een goede 
bijdrage aan te leveren!’ 
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