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Heijmans ontwikkelt en bouwt 227 woningen Syntrus 
Achmea en BrabantWonen ‘s-Hertogenbosch 

Heijmans heeft met Syntrus Achmea Real Estate & Finance en BrabantWonen 

overeenkomsten ondertekend voor de ontwikkeling en bouw van 227 woningen binnen de 

gebiedsontwikkeling Willemspoort in ’s-Hertogenbosch. De waarde van de overeenkomsten 

bedraagt circa € 41 miljoen. Naast de 227 woningen brengt Heijmans zelf 75 appartementen 

voor vrije verkoop op de markt. 

De overeenkomst tussen Heijmans en Syntrus Achmea Real Estate & Finance omvat de bouw en 
ontwikkeling van 152 appartementen voor de vrije verhuur. Syntrus neemt deze woningen in 
portefeuille namens een van haar opdrachtgevers. BrabantWonen neemt 75 appartementen af voor 
de sociale sector. Heijmans brengt zelf nog 75 appartementen voor vrije verkoop op de markt.  
 
Begin 2016 start fase 1 van het project en worden de eerste 75 huur- en 25 koopwoningen 
gerealiseerd. Oplevering van de in totaal meer dan 300 appartementen vindt naar verwachting in 
2019 plaats. 
 
Sinds 2010 werkt Heijmans samen met Gemeente ’s-Hertogenbosch en BrabantWonen aan  
gebiedsontwikkeling Willemspoort. De nieuwe appartementen vormen een belangrijke aanvulling op 
het aanbod van woningen in het middensegment in ’s-Hertogenbosch. De ondertekende 
overeenkomsten passen in de door Heijmans ingezette strategie op binnenstedelijke transformatie. 
Naast de appartementen zijn binnen de gebiedsontwikkeling Willemspoort ook een hotel en 
horecaruimte opgenomen. 
 
Over Heijmans 
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en 
infra combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, 
België en Duitsland, en levert als technologie partner kennis en concepten in verschillende markten. 
Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we 
toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, 
bedrijven en overheden. Met circa 6.800 medewerkers en ruim € 900 miljoen omzet over de eerste 
helft van 2015, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op 
www.heijmans.nl.  
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