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Niek

VOORWOORD 
Met het verstrijken van de jaren hebben we veel herinneringen gemaakt. Met 
trots presenteren wij ons jubileumboek. Dit boek ter ere van ons 60-jarig jubileum 
geeft u in een notendop een kijkje in onze geschiedenis. 

Met gepaste trots kijken we terug naar de afgelopen 60 jaar. Wat hebben we veel werk 
verricht in 60 jaar! Talloze boerderijen en vrijstaande woningen zijn verkocht en we zijn 
bij veel klanten betrokken geweest middels een onteigeningsproces of een 
bedrijfsverplaatsing in het binnen- en buitenland. 

Tijdens het samenstellen van dit jubileumboek werden we er weer aan herinnerd; ons 
werk draait niet om transacties, het draait om mensen. Onze klanten, onze collega’s; zij 
maken het werk elke dag opnieuw de moeite waard. Zonder hen hadden we geen 60 jaar 
geschiedenis kunnen schrijven.

Het is een prachtig boek geworden met unieke verhalen van onze medewerkers en 
relaties. Ga met ons mee op reis, 60 jaar terug in de tijd waar het allemaal begon… 

Een hartelijk dank aan Anneke Schaddelee 
en iedereen die zijn/haar bijdrage aan dit 
jubileumboek heeft geleverd.

Albert de Koning en Niek Doelman
Directie De Koning & Witzier

van de directie

Albert
60 jaar de makelaar 
voor het landelijk gebied!

JARIG 

Jubileum
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WAAR HET BEGON
Dhr. Hen van ’t Hof

De rijke geschiedenis van De Koning & Witzier begint 
60 jaar geleden bij dhr. H. van ’t Hof uit Gouda. Deze 
90-jarige ondernemer in hart en nieren is geboren 
in Alblasserdam. 30 jaar lang heeft hij samen met 
dhr. G. de Koning de leiding over ons bedrijf. 

In januari 1963 kwam er een nieuwe wet die het 
mogelijk maakte om over de prijs van landbouwgrond 
te onderhandelen. Voor die tijd was deze prijs 
vastgesteld door de overheid. Dhr. van ’t Hof heeft 
een makelaarskantoor in Gouda, maar zoals een 
goede ondernemer betaamt ziet hij een kans om 
een makelaarskantoor op te richten voor agrarische 
bedrijven. Hij vraagt dhr. G. de Koning, die zijn 
makelaarskantoor in Waarder heeft, om samen 
met hem een bedrijf te vormen. ‘Een clever man 
met veel kennis over boerderijen’. Er was veel werk 
voor de twee mannen. ‘Als we hoorden dat er 
een boerderij te koop kwam gingen we erop af’, 
vertelt meneer van ’t Hof. Bij de verkoop van een 
boerderij gingen de mannen samen op pad. Met 
de koffertypemachine werd de koopakte ter plekke 
gemaakt.

Makelaarskantoor H. van ’t Hof en G. de Koning 
wordt een bekende naam in de regio. ‘We hadden
het vertrouwen van de mensen’, vertelt dhr. van ’t Hof 
met gepaste trots. In 30 jaar als agrarisch makelaar 
heeft hij veel meegemaakt, zoals een boerderij van 
300.000 gulden die in contanten werd afgerekend, 

8 woningen en 4 boerderijen die werden verkocht 
aan de gemeente Reeuwijk om plaats te maken 
voor plas Klaverbroek en plas Vetebroek te Reeuwijk, 
maar ook zo’n 30 boelhuisdagen. Aan deze boeren 
boelhuisdagen heeft dhr. H van ’t Hof veel fijne 
herinneringen (openbare veilingdag van de inventaris 
van de boerderij). ‘Druk, maar gezellig’, ‘een leuke 
afwisseling op de dagelijkse werkzaamheden’ en 
‘voor velen een leuk uitje’. De dag begon met het 
voorlezen van de veilingvoorwaarden, samen met 
dhr. G de Koning, de notaris en de veilingmeester 
(afslager Houtdijker) op een boeren bandenwagen. 
Daarna startte de veiling. Tussendoor werkten zij 
de lijst af in de keuken van de boerderij, zodat de 
spullen betaald en ook meteen meegenomen konden 
worden. ‘Een heel geregel, maar er is nog nooit 
iemand weggegaan zonder te betalen’. 

“Met de koffertypemachine 
werd de koopakte ter plekke 
gemaakt.“

Na 30 succesvolle jaren trekken de heren H. van ’t Hof  
en G. de Koning zich terug als directie en zetten 
Rieks Witzier en Albert de Koning het bedrijf 
voort onder de naam De Koning & Witzier.

De Koning & Witzier 
wordt in 1962 opgericht door 

H. van ’t Hof en G. de Koning.

Koffertypemachine
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EEN HALVE EEUW
Rieks Witzier 

Een halve eeuw is Rieks Witzier bij De Koning & Witzier 
betrokken geweest. Zijn loopbaan bij ons bedrijf start 
in de jaren ’70; als ‘broekie’ van 21 jaar gaat Rieks aan 
de slag als commercieel medewerker. In de jaren ’80 
wordt hij medevennoot in de firma. Ook zijn zoon Bart 
is als makelaar 6 jaar werkzaam geweest in het bedrijf. 
Rieks is 71 als hij een punt zet achter zijn loopbaan bij 
De Koning & Witzier.

In de beginjaren gaat Rieks samen met dhr. H. van 
’t Hof en dhr. G. de Koning (de vader van Albert de 
Koning) op ‘boerenpad’. Van dhr. van ’t Hof leert Rieks: 
‘weet op tijd dat je het niet weet’. Met andere woorden; 
werk jezelf niet in de nesten, schakel op tijd een 
deskundige in. Dhr. G. de Koning brengt
Rieks geduld bij: ‘Een peer moet van het hangen
rijp worden’, leert Rieks van dhr. G. de Koning. Rieks 
glimlacht als hij hieraan terugdenkt, dhr. G. de Koning 
gebruikte veel boerenuitdrukkingen. Als een partij 
zijn bieding introk noemde hij dat: ‘de boer trekt zijn 
melk op’.

“Een peer moet 
van het hangen 

rijp worden.“

De mooiste jaren waren voor Rieks de jaren ’80-’90 
van de vorige eeuw waarin veel boeren naar het 
buitenland (voornamelijk Canada) emigreerden. 
Tegenwoordig is deze stap voor de meeste boeren 
financieel niet meer haalbaar. Het was plezierig 
werken met de Canadese makelaar en hun 
vertegenwoordigers Floor Duizer en zijn zoon Wim. 
Maar Rieks genoot vooral van het contact met de 
boerengezinnen. ‘Je werd familie van deze mensen’. 
Rieks krijgt het keer op keer voor elkaar om het 
vertrouwen van de boerengezinnen te winnen, ‘het is 
belangrijk dat de mensen zich veilig voelen bij jou. 
Je bent op zoveel verschillende vlakken betrokken: 
de verkoop van de huidige boerderij, de aankoop 
van de nieuwe boerderij en al het regelwerk wat 
bij de emigratie komt kijken.’

In totaal heeft Rieks ruim 30 boerengezinnen begeleid 
in hun emigratie naar het buitenland. ‘Canada is een 
prachtig land waar boeren zich over het algemeen 
snel thuis voelen.’ Rieks heeft ook veel boeren helpen 
verhuizen naar het Noorden van Nederland. ‘Dit 
is eigenlijk ook een emigratie; de wortels worden 
losgetrokken. De wegen waren nog niet zo goed als 
nu, dus het was een hele stap om naar het ‘noorden’ 
te verhuizen.’

“De vlag hangt op z’n kop 
want boeren leven in een 
moeilijke tijd.“

Rieks geeft de tip mee om als boerengezin in 
eensgezindheid beslissingen te nemen. ‘Wanneer de 
vrouw voor een belangrijke beslissing is (bijvoorbeeld 
over emigratie), dan ben je al over de helft’. Juist de rol 
van een boerin is namelijk cruciaal op een boerderij. 
Zij bekommert zich vaak om de sociale aspecten van 
het boereleven. Daarnaast heeft zij een scherp oog 
voor het welzijn van jongvee. Jongvee is de basis 
voor de melkveestapel.

De boelhuizen -die inmiddels 
tot een grijs verleden 
behoren- waren voor veel 
collega’s een hoogtepunt 
in hun werk. Een gezellige 
leuke dag met Jan den 
Houdijker en later ook met 
zijn zoon John (afslagers 
uit Montfoort). ‘Jan en John 
deden hun werk met zoveel leuke grappen en grollen 
dat boeren soms speciaal voor hen naar het boelhuis 
kwamen.’ De twee afslagers waren uitstekende 
boedelverkopers; soms werden tweedehands spullen 
zelfs voor meer verkocht dan de nieuwprijs. 

Behalve de warme herinneringen kijkt Rieks ook met 
een gevoel van melancholie terug op de afgelopen 
jaren. Het boerenleven is in 50 jaar volledig veranderd. 
50 jaar geleden was er nog geen sprake van 
milieuvergunningen en met 15-25 melkkoeien kon je 
als boer al een bestaan opbouwen. ‘De vlag hangt 
op z’n kop, want de boeren leven in een moeilijke tijd. 
Maar het is ook een zware tijd voor de Nederlandse 
bevolking. Boeren is het oudste beroep ter wereld 
en de boeren vormen sinds mensenheugenis de 
ruggengraat van de samenleving; het zijn de bouwers 
van het huidige mooie landschap. Dit beroep staat nu 
onder enorme druk. Het is zeer ingrijpend dat boeren 
die al generaties lang dit beroep uitoefenen, 
nu kunnen worden gedwongen om te stoppen.’

Wie Rieks beter kent, weet dat hij altijd wel in was voor een geintje. We zouden wel een 
boek kunnen schrijven met alle avonturen die we met hem hebben beleefd.

Wist je dat...

Rieks Witzier, Gerrit de Koning, 

Hen van ’t Hof, Albert de Koning
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DE BOUWvan het pand

Opening kantoor

Opening

Koninklijke onderscheiding G. de Koning

3 makelaars ’de Koning’ in 1989
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Op 1 januari 1988 treedt Albert op 24-jarige leeftijd 
toe tot de directie. Albert krijgt van zijn vader alle 
vertrouwen om het bedrijf op zijn eigen manier verder 
te ontwikkelen. Zijn vader was zijn ‘stille ruggensteun’ 
en tot aan zijn overlijden bleef hij - weliswaar op de 
achtergrond - aanwezig op belangrijke momenten. 
Steevast zat hij naast Albert tijdens het teamoverleg, 
ook toen hij al lang uit de directie was getreden. 
Zijn aanwezigheid gaf Albert het vertrouwen 
om stappen te zetten en het dienstenpakket uit 
te breiden. Zo behaalt Albert eind jaren ’90 zijn 
onteigeningscertificeringen en wordt dit vakgebied 
aan de dienstverlening van De Koning & Witzier 
toegevoegd. 

Albert blikt met voldoening terug op de afgelopen 
40 jaar. Het bedrijf is uitgegroeid tot een kantoor 
met 20 mensen in dienst; ‘De Koning & Witzier heeft 
een groot netwerk waardoor we optimale resultaten 
kunnen realiseren’. Albert hoopt dit vak nog heel 
wat jaren te kunnen uitoefenen. De makelaardij 
is een verslavend vak. ‘Ik kom er niet meer los van’, 
vertelt Albert. Dat kunnen zijn klanten beamen, 
inmiddels heeft al menig klant een mail ontvangen 
van hem met de beginzin ‘Hierbij een bericht van 
voor mijn caravan vandaan...’ 

HART VOOR AGRARISCH
Albert de Koning

Hij kent bijna alle boeren uit de regio en bij de 
boeren staat Albert bekend als een daadkrachtige 
makelaar: ‘Als je Albert de Koning aan het werk zet, 
dan gaat het ook gebeuren’. Eén van zijn klanten zegt 
over hem: ‘Ik heb nog nooit iemand voor mij aan het 
werk gehad die mij zoveel heeft gekost, maar ik heb 
ook nog nooit iemand voor mij aan het werk gehad 
die zoveel voor me heeft verdiend’.  

Als hij in 1984 van school komt is hij van plan te gaan 
werken als verkoper van medische apparatuur. Zijn 
broer Jacques gooit echter roet in het eten als hij 
opmerkt: ‘Als je verkoper wordt, dan kun je ook wel 
bij ons boerderijen verkopen’. Ondanks dat Albert 
‘thuis’ aan het werk gaat, heeft hij geen idee wat het 
makelaarsvak precies inhoudt; zijn vader was een 
stille man die aan de keukentafel niet vaak over zijn 
werk sprak. Er gaat voor Albert een wereld open en 
in nog geen jaar tijd ondergaat hij een metamorfose 
van schooljongen - die geen koffie lust - tot 
zakenman met een stropdas. ‘Tijdens de eerste beste 
klantafspraak stonden er drie kopjes koffie op het 
aanrecht, er werd geacht dat je de koffie opdronk.’ 
Ook wordt al snel zijn jongensachtige haaientand 
ketting verwisseld voor een stropdas.

De vader van Albert had naast het makelaarskantoor 
De Koning & Witzier (toen: H. van ’t Hof en 
G. de Koning) ook een bedrijf in woningmakelaardij 
en verzekeringen. 

Al snel blijkt dat de voorkeuren van de broers 
uiteenlopen. Waar het hart van Albert ligt bij de 
agrarische makelaardij, gaat het hart van Jacques 
sneller kloppen van de woningmakelaardij en 
verzekeringen. Nadat op 29 maart 1989 de twee broers 
samen worden beëdigd tot makelaar-taxateur in 
onroerende zaken, slaan ze een andere weg in.

“Albert voelt zich als een vis 
in het water in de makelaardij 
en maakt zich het vak dan 
ook razendsnel eigen.“

Albert voelt zich als een vis in het water in de 
makelaardij en maakt zich het vak dan ook 
razendsnel eigen. In de zomer van 1986, Albert was 
toen 22 jaar, krijgt hij al een van de grootste zaken 
die hij ooit in zijn carrière heeft gedaan. Albert haalt 
zijn voldoening uit het vertrouwen van zijn klanten. 
Hij krijgt een kick van het behalen van een goed 
resultaat voor zijn klanten en het juist op papier 
zetten van gemaakte afspraken. Maar dat is zeker 
niet het enige wat Albert een kick geeft, in zijn vrije tijd 
houdt Albert van motorrijden, racefietsen en vooral 
van schaatsen met GROENEHARTSPORT.NL. 

Alberts motto is: ‘Doe het werk van vandaag goed, 
dat geeft je een boterham voor de toekomst’.

Wist je dat...
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EEN ECHTE ‘DOEL’MANNiek Doelman
Er is genoeg te vertellen over de afgelopen -bijna- 30 jaar dat Niek bij ons kantoor 
betrokken is. Tot 1993 was Niek als bedrijfsadviseur werkzaam bij LTB (nu Flynth). In zijn 
toenmalige baan had hij al regelmatig met De Koning & Witzier te maken. De relatie is zelfs 
zo goed dat Niek wordt gevraagd om bij De Koning & Witzier te komen werken.

Niek had echter de wens om zelf te ondernemen. Zo 
gezegd, zo gedaan; na een goede proefperiode van 
3 jaar treedt Niek tot de directie toe. Op dat moment 
telt de directie drie leden. Binnen 10 jaar groeit het 
team uit tot 20 medewerkers. Het kantoorpand 
groeit uit zijn jasje en wordt gereorganiseerd. In deze 
tijd worden ook de diensten ‘vrijstaand wonen’ en 
‘onteigeningsbegeleiding’ verder doorontwikkeld 
binnen De Koning & Witzier. 

Als Niek terugkijkt op de afgelopen 28 jaar geeft hij 
aan dat hij trots is op hoe De Koning & Witzier zich 
heeft ontwikkeld en op wat hij hierin heeft kunnen 
betekenen. Het bouwen aan het kantoor geeft Niek 
nieuwe energie. ‘Het is leuk om te zien dat er steeds 
meer mensen enthousiast aan het werk zijn. We 
hebben een gevestigde naam en er is veel kennis in 
huis. Deze kennis geeft ons veel kracht.’ 

In de afgelopen 28 jaar is het werkveld behoorlijk 
veranderd. Verplaatsen van het westen naar het 
noorden van het land en emigreren waren in de jaren 
’90 een hot item. Nu zie je vaak dat een boerderij 
verkocht wordt omdat een boer heeft besloten te 
stoppen cq. te verplaatsen in zijn eigen omgeving. 
De grondprijsverschillen binnen Nederland zijn kleiner 

geworden. Ook zijn er veel wetten en regels waar 
boeren zich aan moeten houden. Alles is vastgelegd 
door de overheid en de regeldruk is enorm. ‘Vliegeren 
terwijl alles in de knoop zit, zo kun je deze tijd het 
beste omschrijven’, vertelt Niek. Maar Niek ziet 
altijd een uitdaging in het zoeken naar passende 
oplossingen en het benutten van kansen. 

“Het is leuk om te zien 
dat er steeds meer mensen 
enthousiast aan het werk zijn.“ 

We kennen Niek als iemand die zakelijk is als 
het gaat om onderhandelingen, maar over 
het algemeen staat hij bekend als iemand die 
relatiegericht is. Hij draagt zijn klanten, maar ook 
zijn medewerkers een warm hart toe. Mensen 
kunnen altijd bij hem terecht om hun verhaal te 
doen en Niek weet in de gesprekken de ‘diepere 
laag’ te raken. Het opbouwen van wederzijds 
vertrouwen is hierin cruciaal. Wie Niek beter kent 
zal dan ook zeker beamen dat gesprekken niet 
alleen over koetjes en kalfjes gaan. 

Echter alleen figuurlijk gezien, want hij kan volop 
genieten van koeien en alles wat het boerenleven 
met zich meebrengt. Als kleine jongen droomde 
hij ervan om boer te worden. Het is allemaal 
anders gelopen, maar dat betreurt Niek niet; 
‘De agrarische makelaardij is een prachtig vak’.

“De agrarische makelaardij 
is een prachtig vak.“

Niek weet echter altijd zijn doel te bereiken. 
Zijn zoon en collega Pieter vertelt: ‘Niek ziet altijd 
een manier om zijn doel te bereiken. Zijn doel 
wordt nooit uit het oog verloren.’ Kortom: Niek 
doet zijn achternaam eer aan!

Niek is nu nog een aantal jaren super actief en 
hoopt zijn klanten nog een aantal jaren van dienst 
te zijn. Hij hoopt van harte dat zijn zoons Jeroen 
en Pieter een mooie rol kunnen vervullen in de 
toekomst van het kantoor. 
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DAAR STAAT JE AUTO
Peter van Rossem

Op dinsdag 1 januari ’91 vangt het dienstverband 
van Peter aan. Als jongeman van 17 jaar begon hij 
als assistent van Albert. Zijn werk als binnendienst 
medewerker kende echter in september ’94 een 
abrupt einde. Met de opmerking ‘daar staat je auto, 
ga hem maar terugverdienen’, wordt Peter in het 
diepe gegooid als makelaar. Al doende leert Peter 
de fijne kneepjes van het makelaarsvak.

Als Peter terugblikt op meer dan 30 jaar ‘makelen’ 
constateert hij dat in al die jaren het vak in de 
essentie niets veranderd is. ‘Het werk is natuurlijk 
wel grotendeels gedigitaliseerd.’ 30 jaar geleden 
schoten we zelf foto’s en lieten we rolletjes 
ontwikkelen. De foto’s rasterden we bij ‘De Postduif’
in Woerden, waarna je uiteindelijk 1 zwart-wit A4 
had die dienstdeed als ‘brochure’. Koopcontracten 
werden uitgewerkt op de typemachine. Alhoewel je 
zou verwachten dat de computer het werk simpeler 
heeft gemaakt, blijkt in de praktijk het tegendeel. 
‘Naar mate de mogelijkheden toenamen, namen 
ook de wensen toe. We moeten nu veel handelingen 
verrichten voordat een object in de verkoop 
kan komen. We moeten veel meer tijd investeren 
voorafgaand aan de verkoop, maar met de komst 
van Funda, 3D-camera’s en video’s, is de presentatie 
van objecten veel professioneler geworden!’

Een hoogtepunt in de afgelopen 31 jaar is de splitsing 
tussen de verkoop van boerderijen en de verkoop van 
vrijstaande woningen. 

‘Voor 1998 liep dit allemaal door elkaar heen, zo 
gebeurde het dat je ‘s morgens in een varkensschuur 
liep en ‘s middags een bezichtiging had in luxe pand. 
De benaderingswijze is natuurlijk totaal anders.’ 

“Daar staat je auto, ga hem 

maar terugverdienen.“

De splitsing pakte goed uit; er zijn inmiddels al meer 
dan 1000 vrijstaande woningen verkocht. ‘We zijn een 
vooraanstaande speler geworden op het gebied van 
aan- en verkoop van vrijstaande woningen en luxe 
objecten’, vertelt Peter met gepaste trots. Peter geniet 
van zijn werk als ‘vrijstaand wonen-makelaar’, 
de mooie plekjes waar hij komt, de mensen met 
wie hij samenwerkt 
en de uitdagingen 
die hij in zijn werk 
tegenkomt. 

‘Ik merk dat we 
met onze kennis 
en specialisme het 
verschil maken in 
de regio.’

VANUIT OOSTENRIJKRon Boot
Na het overlijden van zijn oom en tante treedt Ron 
Boot op als executeur. De woning aan de Goudseweg 
124 in Haastrecht is gelegen op een prachtig plekje 
met fascinerend uitzicht over de polder, maar de 
handen moeten uit de mouwen worden gestoken om 
er weer een mooi woonobject van te maken. Ron Boot 
kiest voor De Koning & Witzier vanwege de specifieke 
kennis van het buitengebied en de expertise voor 
objecten waarbij de verkoop geen ‘standaard’ 
verhaal is.

Ron Boot blikt terug op een prettig verkoopproces 
met een goed resultaat. ‘Plezierig contact’ en ‘prettige 
samenwerking’ zijn woorden die terugkomen wanneer 
we hem vragen om zijn ervaring met De Koning & 
Witzier op papier te zetten. 

Voordat de woning op Funda verschijnt is er al veel 
werk verricht. ‘In de startfase nam makelaar Peter de 
rust en de tijd om tot een gedegen plan te komen.’ Er 
worden meerdere opties tegen elkaar afgewogen, 
maar uiteindelijk wordt de woning in de huidige staat 
te koop gezet. Het is niet erg dat deze voorfase wat 
langer heeft geduurd; de familie heeft tijd nodig om 
los te komen van de woning. 

‘Peter wist zich goed te verplaatsen in de 
toekomstige kopers en dacht een paar stappen 
vooruit. Door de juiste informatie te vergaren wist hij 
veel vragen op voorhand te beantwoorden’, vertelt 
Ron Boot. 

Zo kent de woning een historie als boerenbedrijf en 
bodemonderzoek is nodig om te bepalen of de grond 
vervuild is. Ook worden de woning en het terrein 
grondig schoongemaakt en opgeruimd door de 
verkoper en een professionele partij. 

Om de schoonheid van de locatie te benadrukken 
wordt de woning in het voorjaar op Funda geplaatst. 
Deze keuze pakt bijzonder goed uit, want de telefoon 
op kantoor staat roodgloeiend. Na 19 bezichtigingen 
worden er geen nieuwe bezichtigingen meer 
ingepland. Er wordt een geschikte koper 
geselecteerd uit wel 11 biedingen. Vanuit zijn 
vakantieadres in Oostenrijk wordt het 
koopcontract getekend.

“Ron Boot blikt terug op een 

prettig verkoopproces met 

een goed resultaat.“

Ron Boot zou De Koning & Witzier zeker aanraden 
aan woningeigenaren in het buitengebied. 
‘De specifieke kennis en kunde van zaken die 
spelen in het buitengebied zorgen voor een 
kwalitatief hoogwaardig verkoopresultaat.’ 

Klanten aan het woord
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De Koning & Witzier 
Vrijstaand wonen 
wordt opgericht.

HART VOOR DE ZAAK
Marja Scholte

Marja staat bekend als een enthousiaste en 
behulpzame collega; een makelaar met hart voor 
de zaak. Ze is een harde werker en neemt haar werk 
uiterst serieus. 

Als tiener weet Marja niet zo goed welke opleiding ze 
moet kiezen; ze houdt van mode en styling, maar ze is 
ook goed met cijfertjes. Na enige aarzeling beslist ze 
om de opleiding MEAO (Middelbaar economisch en 
administratief onderwijs) te volgen. Haar plan is om in 
het bank- en verzekeringswezen te gaan werken. Haar 
plannen veranderen na een bezoek van Rieks Witzier 
bij haar ouders op de boerderij. Haar moeder vraagt 
Rieks: ‘hebben jullie geen leuk baantje voor Marja?’ 
Op dat moment is er volgens Rieks geen passende 
vacature, maar een tijdje later staat er toch een 
vacature in het plaatselijk nieuwsblad. 

Marja is dan wel een boerendochter, maar ze heeft 
geen kaas gegeten ares, hectares en melkquotum. 
Thuis vraagt ze haar ouders hoe de vork in de 
steel zit en goed beslagen ten ijs komt ze op het 
sollicitatiegesprek aan. De vragen die worden gesteld 
hebben echter niets met agrarisch onroerend goed 
te maken. ‘In welk land wordt Opel gemaakt?’ En 
weet je uit welke rivier de Lek mondt?’, zijn vragen 
die wél aan de orde komen. Aan algemene kennis 
gelukkig geen gebrek; Marja weet alle vragen correct 
te beantwoorden. Na een aantal jaren werken als 
secretaresse/ receptioniste volgt Marja een opleiding 
tot makelaar. Ze gaat aan de slag binnen de tak 

vrijstaand wonen. Na de geboorte van haar twee 
dochters gaat ze parttime werken en is ze met name 
op de achtergrond actief. Het opstarten van panden, 
het contact met de gemeente en het streekarchief, 
de opnames, het uitwerken van opnames en het 
maken van brochures, vallen binnen haar portefeuille. 
Marja’s gevoel voor styling en haar scherpe oog voor 
detail komen in haar werk goed van pas. Samen met 
de vormgever verzorgt ze het ontwerp van de zomer- 
en wintergidsen. Ook houdt ze zich als styliste bezig 
met de presentatie van woningen voordat ze in de 
verkoop komen. 

Marja werkt al 25 jaar -sinds 1997- bij De Koning & 
Witzier. Vanzelfsprekend heeft ze ook weleens om 
zich heen gekeken, maar toch kiest ze ervoor om bij 
De Koning & Witzier te blijven. ‘Je komt op de mooiste 
plekjes, in prachtige vrijstaande woningen en bij 
vervallen boerderijen. De diversiteit in de woningen 
en het contact met allerlei soorten mensen, dat treft 
je niet zo snel bij plaatselijke makelaarskantoren.’ 
Marja haalt ook voldoening uit het contact met 
collega’s; ‘er is geen onderlinge strijd, we doen ons 
werk echt als team’. Ook de samenwerking met Peter 
en Jeroen verloopt soepel. ‘We zijn erg verschillend en 
vullen elkaar daarom goed aan.’ 

Volgend jaar gaat ook haar jongste dochter naar de 
middelbare school en daarom pakt Marja met veel 
plezier haar functie als makelaar weer op. Enthousiast 
als ze is start binnenkort haar ‘eigen’ project.

    De Koning & Witzier  60 jaar  | 17



22 DIENSTJARENAdriaan de Groot
Met 22 dienstjaren op de teller is Adriaan ‘een oude rot’ in zijn vak. Hij kan zijn ei goed kwijt in het uitzoeken van 
marktgegevens en het onderbouwen van de taxatie in een zorgvuldig opgesteld rapport. Geen uitdaging is 
voor hem te groot.

Als jonge, nieuwe collega leerde Adriaan het taxateursvak vooral door mee te lopen met ervaren collega’s zoals 
Rieks en Albert. ‘Zij hadden allebei een andere manier van werken, waardoor je de kans kreeg om te ontdekken 
welke manier van werken het beste bij jou past.’ Inmiddels heeft Adriaan als ervaren taxateur meerdere jongere 
collega’s de kneepjes van het vak geleerd.

‘In de afgelopen 22 jaar is het vak professioneler geworden’, vertelt 
Adriaan. ‘Waar vroeger ervaring voldoende was, wordt tegenwoordig 
veel meer van de taxateurs gevraagd. Voor een zorgvuldig rapport is 
een gedegen opleiding, een valide onderzoek en ruime ervaring van 
groot belang.’

Adriaan koestert warme herinneringen aan de kartwedstrijden met 
De Koning & Witzier, ‘toen we nog allemaal jong waren’. Speciale 
herinneringen heeft hij ook aan Rieks. Rieks was een echte sfeermaker 
waar je geweldig mee kon lachen en hij had hart voor de collega’s. 
‘Als er ijs op de sloten lag, werden we naar huis gestuurd om gezellig 
te gaan schaatsen.’

“Als er ijs op de sloten lag, werden we naar 

huis gestuurd om gezellig te schaaten.“

PASSIE VOOR HET VAKPeter Jan de Jong
Als boerenzoon wordt de liefde voor het boerenleven Peter Jan met de paplepel in gegoten. De passie voor het 
vak is er, desondanks koos Peter Jan - zakelijk gezien- een andere route dan zijn ouders. 

22 jaar geleden wijst zijn moeder Peter Jan op een 
leuke startersfunctie bij De Koning & Witzier. Peter Jan 
haalt zijn kroontjespen voor de dag en schrijft een 
sollicitatiebrief. Hij start zijn carrière met het handelen 
in productierechten en loopt daarnaast vaak mee 
met Niek. Peter Jan koestert gezellige herinneringen 
aan de eerste jaren van zijn werk. ‘Er was altijd wel 
een reden om gebak te halen. Ik haalde minder 
uitdaging uit het werk in productierechten, maar 
de collegialiteit was des te groter. We hebben zo 
gelachen met elkaar.’

Langzaam maar zeker ontwikkelt Peter Jan door 
tot een volwaardig agrarisch makelaar en 
rentmeester. Hij heeft veel plezier in zijn werk; de 
doelgroep spreekt hem aan en er is veel variatie in 
zijn werkzaamheden. ‘Het werk is onwijs divers; de ene 
dag ben ik bezig met een eenvoudige taxatie en de 
volgende dag met een complexe bedrijfsverplaatsing 
of onteigening. Geen dag is hetzelfde en dat maakt 
elke dag weer opnieuw een hoogtepunt.’ 

“Peter Jan koestert gezellige 

herinneringen aan de eerste 

jaren van zijn werk.“

In zijn werk heeft hij voordeel aan zijn opvoeding 
op de boerderij. Als boerenzoon weet hij wat boeren 
beweegt en drijft, deze baan is Peter Jan dan ook op 
het lijf geschreven. 
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In 2004 wordt 
Van den Berg makelaars 
te Leerdam overgenomen.

VAN DEN BERG MAKELAARS wordt overgenomen
Wijlen de heer Cock van den Berg was een 
melkveehouder aan het Recht van Ter Leede te 
Leerdam. In de jaren ’60 besloot hij om naast zijn 
dagelijkse werkzaamheden op de boerderij een 
studie makelaardij op te pakken. 

Vooruitstrevend als hij was, wist hij dat de 
economische bedrijfsvoering met behulp van 
knechten op de boerderij zijn langste tijd had gehad. 
Hij koos voor een beroep wat in het verlengde lag 
van zijn werkzaamheden en interessegebied; het 
agrarisch vastgoed. 

Vele jaren verricht hij zijn werk vanuit een tweede 
bedrijfswoning aan het Recht van Ter Leede, 
naast zijn boerderij. Wanneer zijn zoon en later 
ook zijn schoondochter het melkveebedrijf gaan 
runnen, bouwt hij zijn werkzaamheden binnen het 
melkveebedrijf af en spitst hij zich met name op 
de agrarische makelaardij. Nadat zijn dochter, 
Jacqueline haar studie Makelaardij afrondt en in 1999 
wordt beëdigd als makelaar, betrekt Cock in 2000 een 
kantoor in het centrum van Leerdam.

Van den Berg Makelaardij wordt in het agrarisch 
vastgoed al spoedig een gerenommeerde naam. 
Samen met zijn dochter betrekt Cock ‘de Molen’ 
aan de rand van het centrum van Leerdam. 
Door deze prominente werkplek hebben zij het
kantoor een extra impuls gegeven.

Dit unieke kantoorpand is gevestigd op een 
opvallende plek. Velen weten het kantoor dan 
ook te vinden. In Leerdam en omstreken staat het 
kantoor bekend als een betrouwbaar en actief 
makelaarskantoor: ‘ze doen wat ze zeggen 
en zeggen wat ze doen’.

Cock van den Berg is lid van de NVM-vakgroep 
agrarisch en landelijk vastgoed. In die hoedanigheid, 
maar ook in het werkveld komt Albert de Koning 
hem met regelmaat tegen. Nadat de kennismaking 
aanvankelijk schoorvoetend tot stand kwam, konden 
Cock en Albert in de loop der tijd goed met elkaar 
overweg. Cock overleed in 2001 op een relatief jonge 
leeftijd. In 2004 vond de overname plaats.

Nu - 18 jaar later - is Peter Jan de Jong, daar onze 
bedrijfsleider naast zijn werk als makelaar, taxateur 
en onteigeningsdeskundige. 

Kawtar Zanzoun en Wilger van den Broek 
zijn ook voor deze vestiging werkzaam. 

Alle disciplines van ons vak worden 
daar als dienstverlening aangeboden. 
Het jonge zeer actieve team verdient 
ons en uw volste vertrouwen!
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DE KONING & WITZIERdoor de jaren heen
Onze dienstverlening breidt 

zich uit. In 1998 wordt de tak 

‘vrijstaand wonen’ opgericht! 

We hebben inmiddels meer 

dan 1.000 vrijstaande en luxe 

woningen verkocht.

De Koning & 

Witzier verhuist 

naar Waarder. 

Het huidige 

kantoorpand 

wordt gebouwd.

Van 

den Berg 

makelaars 

te Leerdam 

wordt over-

genomen. 

1962 19981978 2004

De Koning & Witzier wordt in 1962 

opgericht door H. van ‘t Hof en 

G. de Koning te Gouda.

Het begin...

In 2019 wordt 

Leyten & Van der Linde 

overgenomen. 

De Koning 

& Witzier 

bestaat 

60 jaar. Dit 

feest vieren 

we met een 

team van 

20 mensen!
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Leyten & Van der Linde

Van den Berg 

In 2020 wordt 

Goed makelaars 

opgericht voor 

de verkoop van 

niet - vrijstaande 

woningen.
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Het landgoed ’Hoogkraan’ 
aan de Achthovenerweg 43 

heeft Jan al twee keer 
mogen verkopen: in 
2010 en in 2021.

DE HOGERE PRIJSKLASSEJan Kok
Jan Kok is 40 jaar wanneer hij een carrièreswitch 
maakt naar de makelaardij. Aanvankelijk komt 
Jan uit de bedrijfswagenwereld (Mercedes Benz); 
verkopen heeft hij geleerd na vele jaren op de RAI in 
Amsterdam.

Jan werkt nog steeds onder het motto van zijn vader: 
‘verkoop niet hetzelfde koekje als de buurman bakker’. 
Hij bedoelde daarmee dat je iets anders moet doen 
ten opzichte van alle anderen. Onder dit motto gaat 
Jan aan de slag als makelaar, specifiek in het hogere 
segment. 

Als gevolg van eerdere prettige samenwerking met 
Jan en De Koning & Witzier, neemt Jan de dossiers 
van Bart Witzier (de zoon van Rieks) over wanneer 
Bart besluit zijn carrière voort te zetten in het zakelijk 
vastgoed bij een ander kantoor. Kort daarna wordt 
besloten de samenwerking door te zetten. Inmiddels 
is Jan al zo’n 15 jaar bij De Koning & Witzier betrokken. 
Onder de naam VrijWonenPlus werd dit al snel een 
vast onderdeel van ons kantoor. Rond 2015 is deze 
naam gewijzigd in De Hogere Prijsklasse.

‘De Hogere Prijsklasse is écht een andere tak van 
sport’, vertelt Jan. Het is een andere doelgroep met 
andere eisen. ‘Maar het is niet veel anders dan de 
vrachtwagenwereld; gewoon je werk goed doen, 
je afspraken nakomen en…. niet te laat komen op 
afspraken!’

Daarnaast is het cruciaal welke en wat voor 
uitingen je doet naar de (internet)- markt 
en nog van groter belang: hoe en waarom wordt een 
woning gevonden! Kortom: hoe genereer je de juiste 
kijker bij een woning? Dat is de corebusiness van Jan!

De Hogere Prijsklasse is een aanvulling en toevoeging 
die twee kanten op gaat. Waar Jan veel kennis heeft 
van deze nichemarkt heeft De Koning & Witzier juist 
meer kennis in de breedte van vrijstaand wonen. 
Onderling wordt er veel kennis uitgewisseld tussen 
Jan en de andere collega’s. 

“Verkoop niet hetzelfde koekje 

als de buurman bakker.“

Jan doet zijn werk met zéér veel plezier en grote 
toewijding, mede door de samenwerking met 
Albert - deze samenwerking ervaart hij als zeer 
prettig.

Jan is inmiddels 66 jaar, maar geniet nog steeds 
met volle teugen van zijn werk als gespecialiseerd 
makelaar. Er is geen haar op zijn hoofd die eraan 
denkt om met pensioen te gaan.
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VERTROUWENSRELATIEPieter Doelman
Juist die diversiteit maakt het werk ontzettend leuk 
en interessant.’ Sinds eind 2019 is Pieter ook actief in 
de aan- en verkoop van fosfaatrechten. Duizenden 
kilo’s fosfaatrechten heeft hij inmiddels via boer-boer 
transacties via De Fosfaatstroom verkocht.

“Pieter leert van Niek om 

nooit je doel op te geven.“

De uitdaging van agrarisch makelaar is om altijd het 
beste resultaat voor je klanten te bereiken. Pieter leert 
van Niek om nooit je doel op te geven; ‘Links, rechts, 
boven of onder, het doel moet worden bereikt’. 

In de loop van de tijd hoopt Pieter zich het vak nóg 
meer eigen te maken en op termijn zelfs zijn vader op 
te kunnen volgen!

‘De agrarische sector en de diversiteit van het werk 
spreekt mij erg aan. Daarnaast was mijn opa boer en 
is mijn vader agrarsich makelaar, het ‘agrarische’ zit 
dus wel in de familie’.

De interesse voor het vak groeide door de verhalen 
van zijn vader aan de keukentafel en nog meer 
tijdens zijn stage in de agrarische makelaardij tijdens 
zijn studie bedrijfskunde. In maart 2019 maakt hij van 
zijn interesse zijn werk. Hij loopt op dat moment drie 
dagen in de week mee met zijn vader Niek en twee 
dagen met Martien van Arendonk in Dronten. Pieter 
leert onwijs veel van het meelopen; ‘Je gaat steeds 
meer zaken zien en snappen.’ Pieter geniet 

van het contact met klanten en het opbouwen van 
relaties. Hij heeft in de afgelopen 3,5 jaar al talloze 
ondernemers ontmoet. 

De doelgroep spreekt Pieter erg aan. ‘Het is mooi 
om mee te denken in vraagstukken van boeren en 
in belangrijke beslissingen die genomen moeten 
worden.’ In de loop van de tijd bouwt Pieter een band 
op met deze ondernemers, dat vindt hij een van de 
mooiste dingen in zijn werk. ‘Als het bijvoorbeeld 
gaat om een bedrijfsbeëindiging geven mensen je 
letterlijk en figuurlijk de sleutels van hun levenswerk, 
er ontstaat dan een vertrouwensrelatie.’

Waar hij in 2019 vooral meekijkt en meeloopt is hij 
tegenwoordig steeds meer zelfstandig aan het werk. 
‘Het vak is divers en dynamisch, elke dag leer je weer. 

MOEILIJKE BESLISSINGMartien, Petra en zoon Paul
Wanneer hun zoon Paul aangeeft graag boer te willen worden, zoeken Martien en zijn vrouw Petra naar 
mogelijkheden om samen te ondernemen. Omdat uitbreiden op hun toenmalige boerderij lastig is, gaat de 
blik naar een te koop komende boerderij in hun woonplaats Giessenburg. Niek treedt bij deze boerderij op als 
verkopend makelaar, zo leert de familie van Tuijl De Koning & Witzier kennen.

Tien jaar lang werken vader en zoon met veel 
plezier samen op de boerderij. Martien is 
tegen de 60 wanneer hij het tijd vindt om zijn 
verantwoordelijkheden over te dragen aan zijn zoon 
en zelf een stapje terug te doen. Hij vraagt zijn zoon 
of hij de overname echt ziet zitten, is dit echt wat hij 
wil? 

Na lang wikken en wegen nemen Paul en zijn vrouw 
de moeilijke beslissing om de overname niet door 
te zetten. Het gevolg was dat het bedrijf, die vader 
en zoon met liefde hebben gerund, in de verkoop 
kwam. In eerste instantie wordt er een ander 
makelaarskantoor ingeschakeld, maar het gesprek 
verloopt stroef. Uiteindelijk komt Niek bij de familie 
van Tuijl aan tafel. Volgens Martien van Tuijl wordt 
de werkwijze van Niek en zijn zoon Pieter gekenmerkt 
door integriteit en het goed nakomen van afspraken.
 
Voor zowel Martien en Petra als voor hun zoon en 
schoondochter volgt er een moeilijke tijd. Martien en 
Petra vinden het bijzonder jammer, maar begrijpen 
de keuze van hun zoon en schoondochter. De situatie 
blijft hen allemaal uiteraard niet in de koude kleren 
zitten. Paul zou de 4e generatie boer zijn in hun 
familie. 

Klanten aan het woord

Martien vertelt dat Niek en Pieter oog hadden voor 
alle emoties die met deze verkoop gepaard gaan. 
Wat Martien bijblijft is het moment dat Niek hem 
belde met de vraag of het proces niet te snel gaat. 
Er is namelijk al vrij snel een geïnteresseerde koper 
voor hun mooie boerderij. Kunnen vader en zoon de 
situatie bijbenen of is het nodig een pas op de plaats 
te maken?

“Het zakelijke en menselijke aspect 

gaan bij bij Niek en Pieter hand 

in hand.“

Het zakelijke en menselijke aspect 
gaan bij Niek en Pieter hand in hand, 
iets wat zeer wordt gewaardeerd in 
de mannen. De jaren lange ervaring 
als makelaar in de agrarische sector 
zijn belangrijk gebleken in het hele 
verkoop traject. De familie van Tuijl 
zou Niek en Pieter zeer aanbevelen 
aan boeren in een vergelijkbare 
situatie. 
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LEYTEN & VAN DER LINDEwordt overgenomen
Leyten & Van der Linde en De Koning & Witzier blijkt 
een geschikte match. De twee kantoren zitten niet 
in elkaars vaarwater en vullen elkaar goed aan wat 
betreft diensten en expertise.

“Het kantoor groeit in korte tijd 

uit tot een zeer bepalende speler in 

Flevoland en de Noordoostpolder.“

Leyten & Van der Linde Rentmeester en Makelaardij 
B.V. draait zoals het altijd heeft gedaan, maar wel 
- sinds 2019 - in samenwerking met De Koning & 
Witzier. Op dit moment zijn Martien, Wim, Jos en Anke 
werkzaam op het kantoor in Dronten. Zij zijn geregeld 
aan de keukentafel van agrarisch ondernemers te 
vinden. Verder houden zij zich bezig met taxaties en 
rentmeesterlijke taken zoals bedrijfsverplaatsingen 
en onteigeningszaken. 

Leyten & Van der Linde is niet alleen een eerste 
aanspreekpunt voor veel boeren, ook accountants, 
banken en vele andere instanties doen vaak een 
beroep op de expertise van Leyten & Van der Linde. 

In 2002 besluiten twee zakenrelaties - Johan Leyten 
en Dick van der Linde - hun krachten te bundelen. 
Ze richten een makelaars- en rentmeesterkantoor op, 
gericht op de agrarische markt. Het is de start van 
Leyten & Van der Linde Rentmeester en Makelaardij 
B.V. te Dronten. De twee heren spreken de taal van 
agrarische ondernemers in Flevoland, Johan als 
voormalig akkerbouwer in Flevoland en Dick was 
actief in de aardappelhandel. 

Na het overlijden van Johan Leyten in 2007 treedt 
Martien van Arendonk - hier reeds enkele jaren 
werkzaam - toe als compagnon bij Leyten & Van der 
Linde. Ook Martien weet hoe de vork in de steel zit. 
Enerzijds vanuit zijn activiteiten bij de Suikerunie en 
anderzijds omdat hij naast zijn werk bij Leyten & Van 
der Linde een akkerbouwbedrijf runt. 

Vooral doordat Leyten & Van der Linde heel dicht bij 
de boeren staat en door hun eigen ervaring, kennen 
de mannen vrijwel alle agrarische ondernemers 
in Flevoland. Het kantoor groeit in korte tijd uit 
tot een zeer bepalende speler in Flevoland en de 
Noordoostpolder. Later komt ook Jan Bentum in 
het bedrijf. 

Wanneer Dick van der Linde en Jan Bentum op een 
leeftijd komen hun werkzaamheden bij Leyten & Van 
der Linde te willen beëindigen, wordt er gezocht naar 
een nieuwe zakenpartner.
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ZELF ONDERNEMENJeroenDoelman

Jeroen is trots op waar Goed nu staat en dat mag 
ook; tientallen tevreden opdrachtgevers en Goed 
wint steeds meer terrein. Van 9 verkochte woningen 
in 2020 naar 22 verkochte woningen alleen al in het 
eerste half jaar van 2022!

Jeroen geniet ervan om leeftijdsgenoten en senioren 
aan een nieuw thuis te helpen of hen bij te staan in 
de verkoop van hun vertrouwde plekje. 

‘Je verkoopt geen huis, je verkoopt het ‘thuis’ 
van mensen die er aan zijn gehecht. Je moet 
hier als makelaar met veel liefde mee om gaan. 
Wij werken samen met de opdrachtgever en zo 
ontstaat er een vriendschappelijke relatie waarin 
mensen zich op hun gemak voelen. Uiteraard 
wordt er vanuit deskundigheid over de markt een 
strategie bepaald, maar wel altijd in samenspraak 
met de opdrachtgever. Het samenwerken en het 
persoonlijke contact onderscheidt ons van andere 
makelaarskantoren.’

Als jonge jongen droomt Jeroen er al van om makelaar te worden. Het begon 
allemaal jaren geleden bij de nieuwjaarsreceptie van de medewerkers van 
De Koning & Witzier. De hele familie was uitgenodigd. Deze nieuwjaarsrecepties 
hebben vruchten afgeworpen, want zowel Jeroen als zijn jongere broer Pieter 
zijn bij De Koning & Witzier aan de slag gegaan. Over een aantal jaar hopen 
de broers in hun vaders voetsporen te treden en zelf te ondernemen binnen 
De Koning & Witzier. 

‘Stilzitten’ staat niet in het woordenboek van Jeroen. 
In zijn werk vindt Jeroen het belangrijk om in te 
spelen op ontwikkelingen en kansen in de markt. 
‘Als je doet wat je altijd doet, krijg je wat je altijd 
kreeg (Albert Einstein), deze uitspraak houdt mij 
scherp. Veranderingen in je werk houden je werk 
leuk en uitdagend.’ Zo ziet hij de kans om de 
dienstverlening bij de bij De Koning & Witzier uit te 
breiden. ‘Wanneer mensen een vrijstaande woning 
kochten, moesten we hen doorverwijzen naar een 
andere makelaar voor de niet- vrijstaande woning 
die zij achterlieten, een gemiste kans.’ Begin 2020 
wordt Goed opgericht en daarmee kan 
De Koning & Witzier haar klanten een compleet 
pakket aanbieden. Een vertrouwd adres voor alle 
woonwensen!

Na een eerste aankoopopdracht volgt al snel 
de verkoop van Prins Clausstraat 8 in Waarder. 
Vanuit deze verkoopopdracht volgen twee nieuwe 
verkoopdrachten. Zo begint het wiel te draaien. 
Inmiddels is Goed niet meer weg te denken bij ons 
kantoor; alle specialismen op één locatie. 
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DE NIEUWE WONING VAN...Ferdinand en Jorien

Bij Goed is het ‘what you see is what you get’, deze 
handelswijze wordt gewaardeerd door de familie 
Kraal. ‘Jeroen denkt vanuit de klant, maar hij is ook 
eerlijk als iets niet mogelijk is, hij maakt het niet 
mooier dan het is.’

Ferdinand en Jorien maken haast met de verkoop 
want ze zien de markt bewegen. Jeroen gaat mee 
in hun tempo, maar weet wel de kalmte te bewaren. 
‘Een baken van rust’, zo wordt Jeroen omschreven. 
Inmiddels heeft de familie Kraal hun mooie woning in 
Gouda naar volle tevredenheid verkocht met Goed.
 

Ferdinand en Jorien Kraal waren niet van plan om 
te verhuizen, maar toen het huis - wat al langer op 
het oog hadden - beschikbaar kwam, wilden ze toch 
graag een kijkje nemen. 

Goed wordt ingeschakeld om hen te helpen met 
het aankoopproces. Het stel kende Goed al via een 
aankoopopdracht die Jeroen voor de tweelingzus 
van Jorien had uitgevoerd. Nadat het bod op hun 
nieuwe woning was geaccepteerd, besluiten ze 
Jeroen ook in te schakelen voor de verkoop van hun 
huidige woning.

“Goed makelaars maakt waar wat ze 

zeggen en ze hebben veel ervaring.“

De verkopers blikken terug op een prettige 
samenwerking met de nodige humor. Wat hen met 
name aansprak was de persoonlijke klik en de 
heldere communicatie. ‘Goed makelaars maakt waar 
wat ze zeggen en ze hebben veel ervaring. Dat merk 
je terug in de aanpak, van het eerste gesprek tot en 
met het afronden van het koopcontract’. 

Klanten aan het woord

TEAMFOTO’Sdoor de jaren heen
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Klanten aan het woord

DE UITDAGING VAN..Familie Liebeton
De boerderij van de familie Liebeton is gevestigd 
binnen de bebouwde kom van Noorden. Al in 2016 
denken ze na over een bedrijfsverplaatsing; ze lopen 
tegen verschillende wet- en regelgeving aan en ook 
is de stankcirkel een probleem voor hun boerderij. De 
uitspraken van de Raad van State op 29 mei 2019 in 
het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
doen hier nog een schepje bovenop. Harrold Liebeton 
is actief in de stikstof coöperatie te Nieuwkoop en 
Harrold weet dat hij een piekbelaster is. 

De familie komt in contact met hoogteplaatste 
ambtenaren en Harrold geeft aan dat hij een 
bedrijfsverplaatsing wel ziet zitten. Samen met zijn 
familie gaat hij op zoek naar een vervangend bedrijf. 
In hun zoektocht stelt de familie drie eisen: het bedrijf 
moet in de buurt zijn van hun huidige boerderij, bij 
het bedrijf moet een goede kwaliteit land horen en 
er moet een mogelijkheid zijn om een nevenactiviteit 
erbij te runnen. Een unieke kans doet zich voor als 
de boerderij ‘Newhouse logies’ te Zevenhoven te 
koop komt, deze boerderij voldoet aan alle eisen 
en er is zelfs al een nevenactiviteit gevestigd. Het 
boerenbedrijf is actief in de recreatie business; het 
bezit zoal 6 appartementen, een groepsruimte voor 
(zakelijke) bijeenkomsten en een speelweide.
 
Er volgen gesprekken met verschillende ambtenaren 
en zelfs met minister Christianne van der Wal. Op 
den duur is er hulp nodig van een makelaar. Harrold 
en zijn vrouw kiezen bewust voor een deskundig en 

betrouwbaar makelaarskantoor. Ze kennen De Koning 
& Witzier door goede ervaringen in het verleden en 
natuurlijk door de erwtensoep op de Woerdense 
Markt. Albert taxeert de boerderij en onderhandelt 
met de provincie. Daarnaast adviseert hij de 
familie over allerlei zaken die bij de verplaatsing 
komen kijken. Er wordt een bod van de provincie 
op tafel gelegd wat door de familie Liebeton wordt 
geaccepteerd. In eerste instantie leek het onmogelijk 
dat deze bedrijfsverplaatsing werkelijkheid zou 
worden. Het heeft voor alle partijen aardig wat 
voeten in de aarde gehad, maar inmiddels is zowel 
de verkoop van de huidige boerderij als de aankoop 
van de nieuwe boerderij in ‘kannen en kruiken’. De 
familie is tevreden met het werk dat Albert voor hen 
heeft verricht. ‘Albert heeft twee kanten; hij heeft ten 
eerste een heel zakelijk gezicht, dat zagen we in de 
onderhandeling met de provincie. Hij ging voor ons 
door het vuur; hij is recht door zee en zet alle puntjes 
op de i. Maar als je hem wat beter leert kennen is hij 
heel toegankelijk en vriendschappelijk. Zo kwam hij 
een aantal weken terug op zaterdagavond met de 
motor aanrijden, de koopakte bracht hij mee onder 
zijn motorjas. Onder het genot van een Radler 0,0% 
werd het koopcontract doorgenomen.’

Op 1 september vindt de overdacht plaats en dan 
hoopt Harrold samen met zijn vrouw, zoon, dochter 
en team van 10 medewerkers de boerderij ‘Newhouse 
logies’ te gaan runnen. Een nieuwe uitdaging waar ze 
als familie en als team zeker naar uit kijken!

GROENEHARTSPORT.NL
Als De Koning & Witzier stimuleren 
wij een bruisend platteland. 
Hiervoor zijn ook fitte en energierijke 
mensen nodig. Wij sponseren om 
deze reden dan ook al vanaf 2005 
de sport met GROENEHARTSPORT.NL

GROENEHARTSPORT.NL is een 
initiatief van een aantal bedrijven 
uit het Groene Hart. Sponsors en 
sportliefhebbers hebben elkaar 
gevonden in hun gezamenlijke drive 
om sport in het Groene Hart en de 
schaatssport in het bijzonder een 
stimulans te geven. 

De sponsors zijn bedrijven die veelal 
gevestigd zijn in het Groene Hart. 
Tevens hebben deze bedrijven een 
duidelijke achtergrond in de voor 
het Groene Hart zo kenmerkende 
agrarische sector. De bedrijven 
willen door deze sponsoring sport 
in het Groene Hart een impuls 
geven, net zoals Ajax dat doet in 
Amsterdam.

www.groenehartsport.nl

Nederlands Woning Waarde Instituut

DE KONING & WITZIERalle certificeringen
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DE VESTIGINGEN DE KONING & WITZIERvan De Koning & Witzier op de kaart

Met deze drie vestigingen kunnen wij onze cliënten 
bedienen van Den Bosch tot aan Lemmer toe!

VESTIGING WAARDER (ZUID-HOLLAND)
Deze vestiging is het hart van het bedrijf. Vanuit deze vestiging worden 
alle disciplines van Agrarisch, Onteigening, Taxatie, Vrijstaand wonen, 
Hogere Prijsklasse en Goed aangeboden. Gelegen op een mooie, 
landelijk locatie in Waarder en op slechts 2 km van de A12, afslag 13.

VESTIGING DRONTEN (FLEVOLAND EN NOORDOOSTPOLDER)
Deze vestiging maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van 
onze organisatie. Het bedrijf wordt geëxploiteerd onder de 
naam Leyten & Van der Linden rentmeester en makelaardij. 
Martien van Arendonk is hier de vestigingsleider.

Agrarische Makelaardij en taxaties worden hier aangeboden 
onder de naam Leyten & Van der Linden rentmeester en 
makelaardij. De Koning & Witzier biedt hier de disciplines 
Vrijstaand Wonen en onteigeningszaken aan.

VESTIGING LEERDAM (ZUID-HOLLAND)
Deze vestiging is in het verleden overgenomen van Familie van Den Berg. 

Peter Jan de Jong is hier de vestigingsleider. Hij verzorgt met zijn team 
het gehele dienstenpakket.

DRONTEN

LEERDAM

WAARDER
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ALLE MEDEWERKERSop een rij

Albert de Koning

Mede-eigenaar van 
De Koning & Witzier 

Beëdigd NVM 
Makelaar - NRVT 

Taxateur o.g. en DOBS- 
Onteigeningsdeskundige 

Niek Doelman

Mede-eigenaar van 
De Koning & Witzier, 

agrarisch adviseur en 
onteigeningsdeskundige 

Adriaan de Groot

REV Register Taxateur 

Peter Jan de Jong

Agrarisch NVM- makelaar, 
Onteigeningsdeskundige 
& REV Register Taxateur 

Wim de Bekker

Makelaar Taxateur 
RMT REV-RT 

Pieter Doelman

Assistent Agrarisch 
Makelaar

Aanspreekpunt 
Fosfaatrechten 

Jeroen Doelman

Goed en Specialist 
Vrijstaand Wonen 

Martien van Arendonk

Makelaar Taxateur 
RMT NRVT Rentmeester

Wilger van den Broek

Assistent makelaar 
- taxateur 

Anke Kooi

Assistent Makelaar 
Binnendienst

Marja Scholte

 Commercieel medewerker 
Vrijstaand wonen, 

KRMT-gecertificeerd
 

Jos van der Hoog

Assistent agrarisch 
makelaar/taxateur

Anneke Schaddelee

Communicatie adviseur 

Jacoline Verburg

Secretaresse van
Niek Doelman

Commercieel medeweker 
Goed

Paul Verkerk

Assistent agrarsich 
taxateur

Ankiena Paling

Financiële administratie 

Jan Kok

De Hogere Prijsklasse 
makelaar 

ARMT gecertificeerd

Peter van Rossem

Vrijstaand wonen 
makelaar 

KRMT gecertificeerd 

Wendy de Jong

Secretaresse van
Albert de Koning

Kawtar Zanzoun
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WAARDER

Oosteinde 32
3466 LB Waarder
0348 - 502 224
info@koningwitzier.nl

LEERDAM

Westwal 34
4141 AP Leerdam
0345 - 744 074
leerdam@koningwitzier.nl

DRONTEN

De Oude IJssel 11 A
8253 PV Dronten
0321 - 388 790
info@leyten-vdlinde.nl

WWW.KONINGWITZIER.NL


