‘We voelen ons
thuis bij ABA’
De woningmarkt in Lelystad zit in
de lift. Net als in de jaren zeventig
van de vorige eeuw, vinden velen
uit de regio Amsterdam daar een
betaalbaar droomhuis. Buisman
Makelaars leidt dit alles in goede
banen.
Te k s t : Te u n P u t t e r
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Wie namen hoort als Kogge, Botter, Karveel of Tjalk denkt al
snel rond te lopen op een oude scheepswerf. Maar we hebben
het over de dagelijkse habitat van Paul Buisman, makelaar
te Lelystad. Een groot aantal wijken in de hoofdstad van
Flevoland is vernoemd naar schepen die nog niet eens zo heel
lang geleden op dezelfde plaats hebben rondgevaren. Buisman
zelf is groot geworden in een paar van deze wijken, die in de
loop der tijd uitgroeiden tot complete dorpen die samen de
stad Lelystad vormden. Met al hun eigen voorzieningen en
winkelcentra, een van de redenen waarom het centrum van
de stad zelf nooit tot volledige bloei is gekomen. Inmiddels
is het oude centrum flink op de schop gegaan en is er een
heuse skyline verschenen, de Zilverparkkade, waar Buisman
Makelaars sinds 2015 zijn thuisbasis heeft.
K A N S E N I N D E VA S TG O E D M A R K T
Paul Buisman viert dit jaar zijn twintigjarig jubileum

als makelaar/taxateur. In 2010 begon hij als zelfstandige
een eigen makelaardij, aanvankelijk in Almere. In
2013 kwam hij terug in zijn eigen Lelystad, waar hij de
activiteiten steeds verder uitbreidde. Inmiddels is het
bedrijf uitgegroeid tot zeven medewerkers die opereren
vanuit de zichtlocatie in het hart van Lelystad. ‘In het
begin deed ik alles zelf: van het opstellen van koopaktes
tot het vullen van de website. Er lagen altijd standaard
een aantal borden, palen en een grondboor achter in
de auto. Nu we gegroeid zijn, hebben we goede mensen
die deze werkzaamheden uitvoeren en heb ik zelf meer
ruimte om afstand te nemen en me te concentreren op
het benutten van de kansen in de vastgoedmarkt in onze
regio,’ aldus Buisman.
S O E P E L E N O N T S PA N N E N
En kansen zijn er genoeg. Hoewel de verwachting was
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dat door de coronacrisis de vastgoedmarkt flink geraakt
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zou worden, lijken de gevolgen mee te vallen. Buisman:
‘De rente blijft laag, de prijzen stabiel, de vraag enorm
en het aanbod krap. In zo’n situatie kun je als makelaar
veel betekenen voor zowel de huizenbezitter als de
huizenkoper. Op bezichtigingen krijgen we steevast
vele tientallen inschrijvingen en de uiteindelijke koper
tast vaak heel snel toe. Daar komt bij dat vooral aan
de zuidkant van Lelystad grootschalige nieuwbouw
plaatsvindt in de wijk Warande, waarvan we een flink
aantal projecten begeleiden en in de markt zetten. We
realiseren dan ook jaarlijks circa 250 transacties. We
gaan samen met de cliënt op zoek naar zijn droomhuis of
vinden de beste koper voor zijn huis. Wij zorgen er dan
voor dat het hele traject soepel en ontspannen verloopt.’
M E T R O P O O L R E G I O A M S T E R DA M
Lelystad profiteert van de krapte op de woningmarkt in

en rond Amsterdam, waar woonruimte voor de meesten
onbetaalbaar is geworden. Vele woningzoekenden
verruimen hun blik en kijken serieus naar Almere en
Lelystad. ‘Almere lijkt een logische keuze, maar daar
worden de prijzen ook al weer snel opgedreven en
Lelystad is maar een kwartiertje verder reizen,’ weet
Buisman. ‘En nu iedereen steeds vaker vanuit huis kan
werken, is reistijd steeds minder een struikelblok. We
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zien dan ook een sterke toename van de interesse vanuit
de metropoolregio Amsterdam voor een woning in
Lelystad. Zo’n zestig procent van de nieuwbouw die wij
op de markt brengen, komt bij kopers terecht van buiten
Lelystad. Als het aan mij ligt, zetten we hier in de polder
een tandje bij en ontwikkelen en bouwen we snel door.’
K E N N I S E N E R VA R I N G
Ook de particuliere belegger heeft de Lelystadse

woningmarkt ontdekt. ‘Er zijn partijen die honderdvijftig
tot tweehonderd woningen in portefeuille hebben, die
wij voor hen beheren. Dit is een niche die we hebben
zien ontstaan en waarvoor we een reeks services hebben
ontwikkeld. We pakken dit portefeuillebeheer zorgvuldig
aan, want we willen hoe dan ook voorkomen dat er
objecten gebruikt worden voor de verkeerde doeleinden.
Deze aanpak en onze grote kennis en ervaring in de
lokale woningmarkt zorgen ervoor dat grote partijen bij
ons aankloppen.’
G R OT E I N T E R E S S E VO O R L E LYS TA D
De woningmarkt in Lelystad zit dus flink in de lift.

Desondanks moet Paul Buisman blijven opboksen tegen
het negatieve imago dat nog altijd aan Lelystad kleeft.
Maar hij verwacht dat dit snel verleden tijd zal zijn.
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‘Natuurlijk zijn er in het verleden verkeerde keuzes
gemaakt met betrekking tot de inrichting van de stad en
zijn er moeilijke periodes geweest. Nu is het tij duidelijk
gekeerd, getuige de grote interesse voor Lelystad.
Dat komt niet alleen door financiële argumenten.
Kijk bijvoorbeeld naar kwaliteit van wonen, die
mede bepaald wordt door de nabijheid van natuur,
infrastructuur en bedrijvigheid. Dan kleuren heel veel
seinen groen.’ Buisman wijst op de Oostvaardersplassen
en de nieuw aangelegde Markerwadden. Hij stipt
Lelystad Airport aan, dat hoe dan ook een keer open
gaat en hij doelt op de vestiging van Inditex, de Spaanse
modegigant die voor veel werkgelegenheid zorgt.
‘Lelystad is een stad van tachtigduizend inwoners met
alle mogelijke voorzieningen, maar met het groen en
het karakter van een dorp. Dat is voor veel mensen
gewoon heel aantrekkelijk.’
J O R DA A N I N D E P O L D E R
En dus leggen nu veel mensen uit de regio Amsterdam

dezelfde weg af als hun voorgangers in de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Zoals de ouders van Paul
Buisman deden toen zij de woningnood in de hoofdstad
ontvluchtten en kozen voor een huis met een tuin in
Lelystad. De Amsterdamse mentaliteit is echter nooit
verdwenen en dat zien we ook terug in zoon Paul.
‘Klopt, ‘020’ is dus nooit ver weg. Sinds een aantal jaar
zijn we met het bedrijf hoofdsponsor van het festival
Jordaan in de Polder. Een aantal dagen lang dompelen
we Lelystad onder in Amsterdamse sferen en dan zie je
dat Amsterdam bij veel mensen nog altijd nauw aan het
hart ligt.’ Buisman Makelaars is ook op andere vlakken
actief in de lokale samenleving, bijvoorbeeld door
sponsoring van sportverenigingen.
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E E N O N V E R G E T E L I J K E DAG
De passie voor voetbal en Ajax was nooit ver weg,
maar werd weer aangewakkerd door broer Patrick,
die ook in het makelaarsbedrijf werkzaam is. ‘Patrick
had al lange tijd een seizoenkaart en hij kwam steevast
terug met enthousiaste verhalen. Toen er later plekken
beschikbaar kwamen, was ik er dus snel bij. In het
succesvolle Champions Leagueseizoen van 2018-2019
waren wij dan ook samen steevast in de Johan Cruijff
ArenA aanwezig.’

Via een aantal Lelystadse connecties kwam Buisman
vervolgens als gast bij ABA. ‘Dat voelde direct heel
vertrouwd. Het mooie is dat iedereen door elkaar
loopt en dezelfde passie deelt. Of je nu een lokaal
makelaarskantoor bent of commissaris bij een
multinational. We hebben dan ook niet lang nagedacht
en zijn ook lid geworden van ABA. Wat ABA ook
organiseert of regelt, het wordt altijd een feestje.
Diners, bedrijfsbezoeken of fundraisers zijn altijd
perfect verzorgd. En daar wil je nu eenmaal graag
met je relaties naartoe. Wij willen namelijk dat zij een
onvergetelijke dag hebben. Je kunt echt zeggen: wij
voelen ons thuis bij ABA,’ besluit Buisman.

BUISMAN MAKELAARS
www.buismanmakelaars.nl
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