‘Vanwege de complexiteit kozen we voor Kelderman Bouw’
‘Met ons nieuwe bedrijfspand is PENKO klaar voor de toekomst’
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Vorig jaar opende ik het
voorwoord met de woorden: ´Het gaat goed in
de bouwnijverheid.´ Tja.
Het kan verkeren… Toch
mogen wij terugkijken op
een succesvol jaar. De orderportefeu·le is goed gevuld
en daarbij is het goed om te
zien dat we veel opdrachten
hebben van vaste opdrachtgevers.

We merken bovendien dat opdrachtgevers juist
nu behoefte hebben aan flexibele partners die
in staat zijn om, zoals ik het noem, dicht tegen
de markt aan te ontwikkelen. Oftewel: snel schakelen om te voldoen aan de marktvraag. Juist in
die tak van sport hebben wij ons de laatste jaren
bekwaamd. We herontwikkelden een aantal jaren
geleden al met succes het appartementencomplex De
Griek in Ede. Nu hebben we een soortgelijke opdracht
op het Concordiaterrein in Ede. Er lag een plan dat
niet helemaal aansloot op de marktvraag. Wij hebben
het project onder onze hoede genomen en geluisterd
naar de kritiek. Er is een nieuw plan ontwikkeld met
versch·lende woningen voor een brede doelgroep. Dat
blijkt erg succesvol.
Toch zijn we ervan doordrongen dat juist deze tijd
vraagt om een verdere optimalisatie van ons bedrijf.
Daarom zijn we sinds begin 2009 VCA** gecertificeerd en hebben we onze huisstijl aangepast. Ook dit
magazine onderging een complete metamorfose.
Wij hopen dat de nieuwe opzet u aanspreekt. Mocht
u naar aanleiding van dit magazine opmerkingen
of vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij
opnemen. Wij wensen u veel leesplezier!
Hans Koopman
koopman@keldermanbouw.nl

Directeur Kelderman Bouw, Vastgoed
Ontwikkeling en Burgerbouw
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Nieuwbouwwoningen
De Rank, Harskamp

Voorwoord

Nieuws
Appartementen aan Rijksstraatweg in Elst

Historie herleeft in een
modern en luxe jasje
In opdracht van Jan Scheffer Projektontwikkeling
bouwt Kelderman Bouw momenteel een prachtig
luxe appartementencomplex aan de Rijksstraatweg
in Elst. Een uitdagende klus op een markante locatie.

Iedere vierkante meter telt

Wie de bouwlocatie kent, weet
dat Kelderman Bouw hier een
uitdagende klus heeft. De Rijksstraatweg is een doorgaande
weg die Rhenen verbindt met
Amerongen. Verkeershinder
moet te allen tijde worden voorkomen. Bovendien is de ruimte
rondom de bouwlocatie beperkt.

Appartementen De Hul in Lunteren

Kostenbewustzijn en
duurzaamheid smelten
samen
Het project De Hul, dat bestaat uit veertien appartementen verdeeld over twee gebouwen, nadert zijn
voltooiing. Opdrachtgever Woonstede, voor wie in het
verleden meerdere projecten werden uitgevoerd, verhuurt in dit gebouw zes appartementen aan sen‚ren
en acht appartementen aan een- of tweepersoonshuishoudens.

Duurzaamheid

Bij de realisatie van dit project heeft Kelderman Bouw
uitgebreid meegedacht over de kosten, zonder daarbij concessies te doen aan duurzaamheid of kwaliteit.
Conform de wens van Woonstede zijn er ook veel
duurzame materialen toegepast. De Hul is daardoor

Dit betekent dat de logistiek een belangrijk punt is bij
de bouw van dit gebouw. Iedere vierkante meter telt.
Daarom is er veel werk gemaakt van een gedegen
voorbereiding en een strakke planning.

Tradit‚nele bouw

een voorbeeld van unieke sociale woningbouw waar
wooncomfort, duurzaamheid en kostenbewustzijn
samensmelten.

Het appartementengebouw, dat tradit‚neel wordt
gebouwd met authentiek metselwerk, vertoont onmiskenbaar parallellen met de maalderij die vroeger
op het terrein stond. Zo herleeft de historie in een
modern jasje. Het telt vijf luxe appartementen die
een riant uitzicht hebben over de Rijn en de Betuwe.

Opdrachtgever:
Woonstede, Ede
Ontwerp:
AGS Architekten & Planners, Arnhem

Opdrachtgever:
Jan Scheffer Projektontwikkeling I, Rhenen
Ontwerp:
Schlingmann Architecten, Veenendaal

Ontwikkeling Cavaljéschool krijgt vorm
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling werkt samen met
de gemeente Ede en schoolvereniging CNS aan een
plan voor de ontwikkeling van het terrein van de
Cavaljéschool. De huidige school voldoet niet meer
aan de eisen van deze tijd en vraagt veel onderhoudskosten. Daarom bestaat de wens om het terrein
opnieuw in te richten.

Dit voorjaar is gestart met de bouw van de eerste
fase van De Tol, een onderdeel van de Vinex-locatie
Groot Holthuizen. In totaal ontwikkelen Kelderman
Vastgoed Ontwikkeling en Tekton Projectontwikkeling hier 101 woningen. Van appartement tot riante
twee-onder-één-kap.
De Tol krijgt een vriendelijk en dorps karakter. De
straten zijn intiem en autoluw dankzij het gebruik
van parkeerkoffers. Kenmerkend zijn ook de groene
velden die mogelijkheden bieden voor sport, spel en
wandelingen.
Het economische klimaat zorgt ervoor dat de projectontwikkelaars in samenwerking met twee makelaarskantoren de verkopen nauwkeurig bijhouden

en analyseren. Via doelgerichte reclamecampagnes
worden potentiële kopers benaderd. Met kopers
worden ervaringen uitgebreid besproken; met nietkopers gaan de makelaars het gesprek aan wat hen
heeft weerhouden van de aankoop en waar het plan
wellicht nog vervolmaking behoeft. Ook hebben
de projectontwikkelaars, die actief zijn op Groot
Holthuizen, de plannen zo goed mogelijk op elkaar
afgestemd om de vraag op pe· te houden.
Opdrachtgever:
Ontwikkelcombinatie Tekton Projectontwikkeling en
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling, Ede
Ontwerp:
FARO architecten, Lisserbroek

Het gebouw, dat bestaat uit vier verdiepingen met
speelse, verspringende balkons, biedt ruimte aan de
10-klassige school, maar er is ook plek voor buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en ongeveer
zestig appartementen. Op een ander gedeelte van
het terrein zijn kantoren gepland.
Opdrachtgever:
Vereniging voor CNS (Christelijk Nat‚naal Schoolonderwijs), Ede en Kelderman Vastgoed Ontwikkeling,
Ede.
Ontwerp:
HVDN Architecten, Amsterdam
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Bouw woningwijk De Tol
in Zevenaar is gestart

HVDN Architecten uit Amsterdam heeft een verrassend ontwerp gemaakt waarin de zo kenmerkende
ronde contouren van de voormalige Cavaljéschool
herkenbaar zijn. Zo ontstaat een gebouw dat recht
doet aan deze unieke plek met historie. Bijzonder
is ook dat de architect erin is geslaagd om aan de
voorzijde een open ruimte te creëren die parallellen
vertoont met het huidige schoolplein.

Een blikvanger op een A1-locatie
In opdracht van het bedrijf Pneu/tec realiseert
Kelderman Bouw een markant bedrijfsgebouw
op het industrieterrein De President in Hoofddorp. Met een gebogen, transparante voorpui
en stoere zwarte materialen wordt dit gebouw
met recht een blikvanger op deze A1-locatie.
Eigenaar Gerrit Bootsman: ‘Ik w·de wat anders
dan al die schoenendozen.’

BEDRIJFSGEBOUW PNEU/TEC, HOOFDDORP

‘WE HADDEN DIRECT
EEN KLIK’

Op het moment van het interview zijn de contouren

van het nieuwe bedrijfspand al zichtbaar. Gerrit
Bootsman geniet van het project. ‘Het is natuurlijk
prachtig om zoiets te bouwen. Al is het een risico.
Maar ik geloofde er direct in. De uitstraling is echt
bijzonder en dat heeft er ook toe geleid dat ik vrij
snel een goede huurder heb gevonden. Dit bedrijf viel
direct voor het pand en besloot het te huren. “Jij hebt
altijd geluk”, zeggen mensen in mijn omgeving. Maar
geluk dwing je af. Zeker met zo’n pand!’

Zestig procent van het gebouw is voor eigen gebruik,
de rest wordt verhuurd.

Calatrava

Het nieuwe pand komt op nog geen vijfhonderd
meter van de huidige locatie. De nabijgelegen
markante brug De Harp van de Spaanse architect
Calatrava vormt het decor. De gedreven ondernemer
pakt de tekeningen en artist impress‚ns erbij en laat
in vogelvlucht zien hoe zijn nieuwe bedrijf eruit komt
te zien. Het gebouw bestaat uit een hal van 2.250 m2
en kantoorruimte (twee verdiepingen) van 1.000 m2.

Vertrouwen

Dat Pneu/tec het pand door Kelderman Bouw laat
bouwen, heeft een aantal redenen, zo vertelt de
enthousiaste ondernemer. ‘Niet alleen de prijs.
We hadden direct een ‘klik’ en ik heb een aantal
voorbeelden gezien van wat Kelderman heeft
gebouwd. Dat schiep direct vertrouwen.’

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
Pneu/tec, Hoofddorp
Ontwerp:
Architectenburo Ruud van der Kroft,
Lisse
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Pneu/tec is een gerenommeerd bedrijf dat is
gespecialiseerd in pneumatiek, vacuüm-, proces- en
dempingtechniek. Het is momenteel nog gevestigd
in een fraai pand dat Gerrit Bootsman precies tien
jaar geleden al liet bouwen. ‘Ik heb het vervolgens
verkocht en weer teruggehuurd. Maar met de huidige
eigenaar bereikten we geen overeenstemming over
een nieuwe huurper‚de. Daarom ga ik nu nog een
keer zelf bouwen.’

Duidelijk is dat de f·osofie van Pneu/tec – het
bedenken van vooruitstrevende oplossingen – is terug
te vinden in het nieuwe pand. Een kenmerkende
voorpui die meebuigt met de aan de voorzijde
gelegen weg en het strakke zwartgrijze uiterlijk
geven het gebouw een innovatieve uitstraling.
Bijzonder zijn ook de smalle H·versumse stenen
die in een speciaal verband worden gemetseld. ‘Een
blikvanger op dit industrieterrein,’ noemt de eigenaar
het zelf. Maar ook binnenin wordt het gebouw
straks optimaal ingericht, passend bij de kwalitatieve
producten en oplossingen die Pneu/tec nastreeft. Het
gebouw wordt onder meer voorzien van een grote
cleanroom waar hoogwaardige producten voor de
industriële automatisering worden gemaakt.

Fris verzamelgebouw
groeit uit tot cultureel hart
Een uniek project. Zo mag De Collage in Bennekom worden omschreven. Het gebouw groeit straks
uit tot het culturele en educatieve hart van het dorp. Kelderman Bouw realiseert het inspirerende
verzamelgebouw in opdracht van de Vereniging voor CNS (Christelijk Nat‚naal Schoolonderwijs).

De Collage biedt onderdak aan een Brede School,
een samenwerkingsverband tussen partijen die zich
bezighouden met opgroeiende kinderen. Naast de
W·helminaschool, die al op deze plek was gevestigd,
is er in het markante gebouw straks plek voor een
peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, de
bibl‚theek, de Muziekschool en buurthuis ’t Laag.
En daarmee verwerft het gebouw een plek in de
Bennekomse gemeenschap. Maar ook om andere
redenen is het gebouw uniek. Bij de eerste fase van
de bouw klonk namelijk het geluid van heipalen. Iets
dat weinig voorkomt op de stevige zandgronden in
de reg‚. Onderzoek had echter uitgewezen dat de
grond op deze plek te zwak zou zijn als fundament
voor De Collage. Daarom was het noodzakelijk om
het gebouw op palen te plaatsen.

Meedenken

Om de kosten binnen de perken te houden, dacht Kelderman Bouw al in een vroeg stadium mee over de
uitvoering. Dit resulteerde in het advies om gebruik
te maken van versch·lende bouwstijlen. Vanzelfsprekend hebben ook de diverse gebruikers van het
gebouw hun specifieke wensen. Zo vroeg het feit dat

DE COLLAGE, BENNEKOM

de Muziekschool straks een plekje krijgt in De Collage
om extra aandacht. De overige gebruikers mogen
geen geluidsoverlast ervaren, terwijl de musici zelf
w·len genieten van een optimale akoestiek. Daardoor
is dit gedeelte van De Collage bouwtechnisch gezien
een separaat gebouw in het gebouw, terwijl het
straks voor het oog een harmonieus geheel is.

BIJ DE EERSTE FASE VAN
DE BOUW KLONK HET
GELUID VAN HEIPALEN

Opvallend is verder dat het gebouw beschikt over een
innovatieve technische installatie. Niet zonder reden,
want er wordt gebruik gemaakt van een bijzonder
vent·atiesysteem volgens de adviezen van het
project ‘Een Nieuwe Frisse School’ van het ministerie

van VROM en SenterNovem. Zo ontstaan er tochtvrije
en frisse klaslokalen met een aangename temperatuur die de prestaties van leerlingen en docenten ten
goede komen.

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
Vereniging voor CNS (Christelijk Nat‚naal
Schoolonderwijs), Ede
Ontwerp:
Abken Schrauwen Architecten,
IJsselstein
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Frisse school

‘Na 18 jaar echt met alle klassen
in één gebouw!’
Basisschool CNS De Triangel wordt de eerste Brede School van Lunteren. In een fraai verbouwd
schoolgebouw is er straks een plek voor kinderen van alle leeftijden. Naast de basisschool neemt
ook kinderopvang De Blauwe Das van Skon Kinderopvang haar intrek in het multifunct‚nele
gebouw. Kelderman Bouw verzorgt de rigoureuze verbouwing.

Op haar bureau ligt een roze bouwhelm waarop
haar naam in zwarte letters is geschreven. Aan de
muur van de krappe directiekamer, die ze deelt met
adjunct-directeur W·fred Bru·, hangen tekeningen
van de nieuwbouw. En her en der liggen monsters
van vloerbedekking en de kleuren van de kozijnen.
Het is helemaal duidelijk dat directeur Klazien van
der Vlist-Wolfswinkel van De Triangel in Lunteren
op dit moment actief bezig is met de grootschalige
verbouwing van haar school. Een taak die ze – naast
haar toch al drukke baan – erbij doet.

VERBOUWING DE TRIANGEL, LUNTEREN

Toch klaagt ze allerminst. ‘Want het is geweldig dat
we nu een school kunnen creëren waar alle klassen
een plek krijgen. Dat is in ons 19-jarig bestaan alleen
in het eerste jaar voorgekomen. We hebben altijd
gebruikt gemaakt van extra locaties of noodgebouwen.
Nu wordt het één geheel; echt ons gebouw met
voldoende ruimte voor bijvoorbeeld gesprekken met
ouders, fys‚therapie en de schoolarts. Bovendien
krijgen we in het hart van de school de beschikking over een gemeenschappelijke ruimte met een
podium waar we gezamenlijk onze vieringen kunnen

‘WE HEBBEN OBJECTIEF GEKEKEN NAAR ZAKEN
ALS ERVARING, SOLIDITEIT, KWALITEIT EN NATUURLIJK
OOK NAAR DE PRIJS’

klassen zijn in een ander gebouw ondergebracht,

maar de overige groepen zijn hier wel gehuisvest.
Dat vraagt om enige flexib· iteit, maar het gaat
eigenlijk heel goed. Wel is het jammer dat het schoolplein wat kleiner is, maar daar is nu even
niets aan te doen. We communiceren
met ouders, buurtbewoners en andere
betrokkenen over de verbouwing, zodat

voorstellen. Namens Kelderman Bouw heeft ook niet

Hans Koopman zelf het woord gedaan, maar één van
zijn collega’s. We hebben heel objectief gekeken naar
zaken als ervaring, soliditeit, kwaliteit en natuurlijk
ook naar de prijs. Daaruit kwam Kelderman Bouw
heel goed naar voren. Het bouwteam, waarin twee
ouders, een vertegenwoordiger van het schoolbestuur en ikzelf participeren, heeft vervolgens de
keuze gemaakt.’

Concreet

De blik van Klazien van der Vlist dwaalt even door
de directiekamer. Haar ogen blijven st· staan bij de
kleurmonsters. Ze pakt de monsters en laat deze
zien: ‘De kozijnen krijgen overwegend een blauwe
kleur. Daarover hebben we nog wel wat discussie
gehad met de architect, die voor de kleur grijs ging.
Maar persoonlijk vind ik grijs niet de kleur voor onze
school. De kleur die bij onze school past is “Triangel
blauw”, lekker vrolijk. Dus daar heb ik me ook echt
sterk voor gemaakt!’ Ze vervolgt: ‘Het begint nu echt
spannend te worden. We zijn nu alles aan het uitkiezen en dan wordt het echt heel concreet. Het komt er
super uit te zien en ik ben ook best een beetje trots.
Dat zetten we als De Triangel toch maar even mooi
met elkaar neer!’

Flexib·iteit

Tijdens de verbouwing is de school open. ‘De kleuter-

iedereen weet wat er speelt.’
De samenwerking met Kelderman Bouw verloopt
volgens Klazien van der Vlist goed. ‘Er is een heel
prettig contact met de mensen van Kelderman. Ze
betrekken ons er ook bij en we drinken soms gezamenlijk een kopje koffie.’ Dat de keuze op Kelderman
Bouw is gevallen, leek wellicht vanzelfsprekend. De
dochter van directeur Hans Koopman zit namelijk op
deze school. Maar Klazien van der Vlist vertelt dat
het vooraf zeker niet zo maar even is ‘geregeld’. ‘We
hebben drie aannemers gevraagd naar hun visie en

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
Vereniging voor CNS (Christelijk Nat‚naal
Schoolonderwijs) De Triangel, Lunteren
Ontwerp:
GAJ Architecten, Arnhem
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beleven. Prachtig dat dat straks kan.’ De verbouwing van de school is rigoureus. Een gedeelte van
de school is gesloopt om plaats te maken voor een
nieuwbouwgedeelte van twee verdiepingen. Zo ontstaat er een groot gebouw dat ook plek gaat bieden
aan het kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang
en een peuterspeelzaal. ‘De eerste Brede School in
Lunteren’, zegt Klazien van der Vlist niet zonder trots.

‘Vanwege de complexiteit kozen
we voor Kelderman Bouw’
Heel Bennekom heeft het erover: de nieuwe HEMA en de fraai verbouwde fietsenwinkel van
Hartman Tweewielers. Kelderman Bouw realiseert het complexe project waarbij historie en
multifunct‚naliteit samensmelten.

Op het moment van het interview heeft Coen
Hartman al zijn intrek genomen in de fraai verbouwde
winkel. Het pand heeft een ware metamorfose
ondergaan. Het gebouw is voorzien van een indrukwekkende glazen pui en is daardoor een regelrechte
blikvanger geworden. Binnen staan de glimmende
fietsen opgesteld. Coen Hartman: ‘Het is echt heel
mooi geworden. We krijgen doorlopend positieve
reacties.’
Het project trekt de volle aandacht van het dorp.
Enerzijds omdat Hartman Tweewielers al decennialang een begrip is in de reg‚, anderzijds omdat een
grote speler als HEMA nu ook neerstrijkt in het dorp
met 15.000 inwoners. HEMA-franchisenemer Ruud
van Doorn, die tevens in Wageningen een vestiging
heeft, vindt het een logische stap: ‘Veel inwoners van
Bennekom gaan nu naar Wageningen of naar Ede
voor de HEMA. Met deze vestiging hoeven zij niet
meer het dorp uit. Dat geeft ook de overige middenstand een impuls.’

Vervolgstappen

De plannen van Coen Hartman en Ruud van Doorn

om gezamenlijk op te trekken, waren snel geboren.
‘We zaten bij een gezamenlijke vriend aan de keukentafel en binnen een uur waren we eruit. De vervolgstappen gingen wat minder snel. Om alle procedures
te doorlopen, zijn we toch nog lang bezig geweest.
Maar nu komt het er echt.’
De beide ondernemers waren er snel van overtuigd
dat een goede en gerenommeerde aannemer deze
klus moest klaren. ‘Het is geen standaard bouw. Om
dit te realiseren, verbinden we een oud bestaand

VERBOUW HARTMAN TWEEWIELERS, NIEUWBOUW HEMA, BENNEKOM

pandje met een nieuwbouw pand dat op de plek van
de voormalige werkplaats van Hartman komt. Dat
vraagt inventiviteit, flexib·iteit en ervaring.’

Bewezen

Via de architect kregen de ondernemers enkele suggesties voor bouwbedrijven die deze klus konden
klaren. ‘We hebben met de aannemers gesproken
en toen rolde Kelderman Bouw er al snel uit. Het is

‘KELDERMAN BOUW WERKT
MET GOEDE VAKMENSEN
DIE HEEL NETJES WERKEN’

En ook nu het werk gestaag vordert, tonen de
ondernemers zich tevreden over de inzet van het
Edese bouwbedrijf. Coen Hartman: ‘De verbouwing
van mijn winkel is prima verlopen. Kelderman Bouw
werkt met goede vakmensen die heel netjes werken.
Ze zijn zorgvuldig en hanteren een goede planning.

Ik ben er erg tevreden over. We hebben een schitterende winkel gekregen waar we weer jaren mee
vooruit kunnen.’
Ook Ruud van Doorn is enthousiast. ‘Tot nu toe heb
ik een goede indruk gekregen. Het is een partij die
weet waar zij over praat. Ik zeg altijd: ik ben rookworstenverkoper en Coen Hartman is fietsenmaker.
Wij hebben geen verstand van bouwen. Daarom is
het belangrijk dat je met een partij in zee gaat die je
kunt vertrouwen.’

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
Hartman Tweewielers, Bennekom en
Midland-Hoog Beheer, Wageningen
Ontwerp:
Geesink Weusten Architecten,
Arnhem
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een partij die raad weet met complexe klussen. Dat
hebben ze bijvoorbeeld bewezen met de bouw van
het appartementencomplex De Griek in het centrum
van Ede.’

‘Met dit pand zijn we
klaar voor de toekomst’
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling en De Bunte Vastgoed ontwikkelen tussen de A12 en de A30
het nieuwe bedrijvenpark ‘Schuttershaven’. Op dit terrein van 1,8 hectare hebben bedrijven de
mogelijkheid om binnen een bepaald stramien een optimale bedrijfsruimte te realiseren. PENKO
Engineering was één van de eerste die zich graag op deze locatie w·de vestigen. Een gesprek met
Pekka en Lena Sundstedt die leiding geven aan dit innovatieve bedrijf.

‘HANS KOOPMAN ZEI
LETTERLIJK: “IK ZORG ERVOOR
DAT HET GEBOUW OP 30
OKTOBER KLAAR IS”’

Sinds 2006 zwaaien Pekka en Lena Sundstedt de
scepter over het bedrijf. Ze werkten lange tijd in
de Verenigde Staten, maar kregen het aanbod om
PENKO te gaan leiden. ‘Een fantastische kans’, aldus
Lena Sundstedt. ‘We w·den graag dichterbij Zweden
wonen, het land waar we oorspronkelijk vandaan
komen. Bovendien was ik al eerder in Nederland
geweest en ik vind het een fantastisch land.’

Krap
PENKO is een bijzonder bedrijf. Het ontwikkelt, maakt
en verkoopt hoogwaardige industriële meetapparatuur. Daarnaast is het succesvol in theaterverlichting.
De slimme engineers van het bedrijf bedachten een
prachtig systeem waardoor de verlichting niet meer
hinderlijk ‘bromt’. Een unieke vinding die wereldwijd
niet onopgemerkt bleef. In 2004 nam het Amerikaanse bedrijf ETC (Electronic Theater Controls) het
Veenendaalse bedrijf over. Dit bedrijf maakt zelf
unieke theaterlampen die niet heet worden en kan
dankzij de techniek van PENKO nu dé perfecte theaterverlichting aanbieden aan prestigieuze theaters of
muziekgebouwen.

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND PENKO ENGINEERING, EDE

De huidige huisvesting van PENKO bleek al snel
een obstakel. Het pand aan de Wageningselaan in
Veenendaal is te krap voor een bedrijf met veertig
medewerkers. Het is een echt kruip-door-sluip-doorpand. De medewerkers zitten verspreid in allerlei
kamertjes. Bovendien staan er overal dozen opgeslagen, want een echt ruim magazijn ontbreekt. Al
met al dus niet verwonderlijk dat moederbedrijf ETC
graag w·de dat PENKO op zoek ging naar een nieuwe
locatie.
De criteria voor een nieuw pand waren al snel duidelijk. ‘Vanwege de medewerkers w·den we in de buurt
van Veenendaal een pand. En het moest veel opslag-

ruimte bevatten! We zijn vervolgens op zoek gegaan,
maar het was moe·ijk om een bestaand pand te
vinden. Via een makelaar kwamen we terecht bij De
Bunte Vastgoed en Kelderman Vastgoed Ontwikkeling. Zij konden ons een kant-en-klaar ontwerp leveren voor een nieuw bedrijfspand dat we vervolgens
naar eigen wens konden invullen.’
Het nieuwe gebouw is een wereld van versch· met
de huidige locatie. Het kantoorgebouw is 1.150 m2
groot, terwijl er een bedrijfshal komt van maar liefst
3.500 m2. Daarmee verdrievoudigt PENKO haar vloeroppervlakte. ‘We hebben het wel op de groei gekocht’,
stelt Pekka Sundstedt. ‘We w·len graag de komende

ben gewoond, hebben bedrijven niet altijd een goede
reputatie. Maar na een paar ontmoetingen met Hans
Koopman groeide het vertrouwen. We hebben een
prima contact met het bedrijf en ze zijn eerlijk. Toen
de directeur vanuit de Verenigde Staten hier naar toe
kwam om de deta·s van de bouw te bespreken, zei
Hans Koopman letterlijk: “Ik zorg ervoor dat het gebouw op 30 oktober klaar is.” Dat was voor ons echt
ongelooflijk. In de Verenigde Staten zou geen enkele
aannemer zoiets beloven.’

IJK:
OUW

Dus staat het gehele bedrijf PENKO in de startblokken om daadwerkelijk 30 oktober te verhuizen. Het
wordt nog een pittige operatie, waarbij zelfs een
team van IT’ers vanuit de Verenigde Staten wordt ingevlogen om computersystemen te installeren. Lena
Sundstedt: ‘We kijken uit naar de verhuizing. Het zal
de communicatie binnen ons bedrijf verder verbeteren als we allemaal bij elkaar kunnen zitten.’ Haar
echtgenoot staat op en haalt uit een van de kamers
een gloednieuw weeginstrument. ‘Dit is ons nieuwe
paradepaardje: de nieuwste generatie weegapparatuur. Deze is uiterst nauwkeurig en niet gevoelig voor
tr·lingen. Het ziet er modern uit en het werkt als een
TomTom met touchscreen. Met deze nieuwe serie, de
succesvolle theaterlampen en ons nieuwe pand gaan
we een mooie toekomst tegemoet.’

Het echtpaar Sundstedt onderschrijft dat het een
spannende tijd is om een nieuw gebouw te laten
bouwen. ‘Het is toch een investering van vijf m·joen
euro. Je mag best weten dat we er over hebben gediscussieerd of we moesten doorgaan. Maar eigenlijk
was er geen alternatief. Op de oude locatie konden

we echt niet groeien. Bovendien gelooft het moederbedrijf ETC enorm in deze Nederlandse vestiging.
En er is nog een belangrijke reden: als je niets doet,
gebeurt er ook niets. Met het nieuwe pand bereiden
wij ons voor op de toekomst. Als de economie straks
weer aantrekt, zijn wij er klaar voor.’

Vertrouwen

De bouw verloopt tot dusver naar de volle tevredenheid van PENKO. ‘Kelderman Bouw is een goed bedrijf.
We stonden best wat huiverig ten opzichte van aannemers. Zeker in de Verenigde Staten, waar we heb-

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
PENKO Engineering, Veenendaal
Ontwerp:
S-Tek bureau voor bouwkundig
ontwerp en tekenwerk, Ede
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jaren verder uitbreiden en dat is nu mogelijk. Bovendien gaan we voor ETC vanuit Veenendaal de logistiek
in Europa verzorgen. Deze reg‚ is daar natuurlijk een
perfecte locatie voor. Met een uur zit je in de haven
van Rotterdam.’

Een gebouw met een oppervlakte
van 900 m2 voor het budget van 600 m2
‘Het ontwerpen van een dependance van de Patrimoniumschool in Veenendaal was een enorme
uitdaging. We hadden te maken met veel partijen, veel wensen en een beperkt budget. Met elkaar
zijn we erin geslaagd om een gebouw te realiseren met een oppervlakte van 900 m2 voor een
budget van 600 m2.’

Aan het woord is architect Theo Verburg uit Ede.
De ontwerper tekende de Patrimoniumschool, die
momenteel door Kelderman Bouw wordt gebouwd,
in opdracht van Tekton Projectontwikkeling uit Ede.
De nieuwbouw van de school maakt deel uit van een
groter plan. Aan de Binnenronde verrijzen straks 19
grondgebonden woningen die een geheel vormen
met de school. Verder bouwt Patrimonium Woonstichting er 117 koop- en huurappartementen en twee
supermarkten.
Theo Verburg laat de tekeningen van de school zien
en vertelt: ‘De wens was om in één gebouw een

NIEUWBOUW PATRIMONIUMSCHOOL, VEENENDAAL

‘WE HEBBEN AL JARENLANG
EEN PRETTIGE SAMENWERKING
MET KELDERMAN BOUW’

Lichtinval

Een andere uitdaging die Theo Verburg moest
aangaan, had betrekking op lichtinval. ‘De huidige
dependance van de Patrimoniumschool is echt zo’n
oud schoolgebouw met ramen aan beide zijden. Dat
kon hier niet; daarom hebben we ervoor gekozen om
middels een lichtstraat en een vide toch extra licht
te creëren. Zo komt er heel veel licht in het hart van
de school’, aldus de architect die voor deze opdracht
intensief sprak met de Stichting Hervormde Scholen
waar de Patrimoniumschool deel van uitmaakt.
Het ontwerp aan de Binnenronde sluit naadloos
aan op de 19 grondgebonden woningen die Theo
Verburg eveneens heeft ontworpen. ‘Je ziet in één

oogopslag dat de gebouwen fam·ie van elkaar zijn.
We maken gebruik van dezelfde dieprode bakstenen
en werken met lichte stenen die de gevels accentueren. De school is ook zó ontworpen dat het ooit een
andere functie zou kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld
appartementen. Multifunct‚naliteit wordt steeds
belangrijker bij het ontwerpen van gebouwen.’

Voegloos

Theo Verburg roemt de samenwerking met Tekton
Projectontwikkeling en Kelderman Bouw bij de
ontwikkeling van de school. ‘Het is belangrijk dat je
elkaar vindt en begrijpt. Ik werk bijvoorbeeld liever
niet met gevels die worden gevoegd. Die voegen
worden vaak lelijk en brokkelen na verloop van tijd
af. Kelderman Bouw gaat daarin mee en zorgt voor

een strak voegloos metselwerk.’ Hij vervolgt: ‘Sowieso
hebben we al jarenlang een zeer prettige samenwerking met Kelderman Bouw. We hebben in 2008 de
Architectuurprijs Ede gewonnen met het ontwerp
van Juwelier Ploeger en waren genomineerd met
nog twee panden: De Griek en het pand van Verhage
Van Grootheest Makelaardij. En toevallig of niet: deze
panden zijn alle drie gebouwd door Kelderman Bouw.’

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
Tekton Projectontwikkeling, Ede
Ontwerp:
Theo Verburg Architecten, Ede
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schoolgebouw van acht lokalen en een sporthal te
realiseren. Maar tegelijkertijd hadden we te maken
met relatief weinig ruimte. Daarom hebben we de
twee ruimtes als het ware in elkaar gevlochten. Zo
konden we in een beperkte ruimte toch de wensen
realiseren. En dat met een beperkt budget. Het was
een uitdaging, maar wel een mooie opdracht. De
beperkingen vragen juist om creativiteit.’

Frequent contact met kopers
kenmerkt aanpak Kelderman Bouw
In Harskamp is het afgelopen jaar een prachtige kleine woonwijk verrezen. Op de voormalige
plek van de basisschool De Rank staan nu 19 grondgebonden woningen en 20 appartementen.
De Bunte Vastgoed ontwikkelde het project, Kelderman Bouw bouwt het.

NIEUWBOUWWONINGEN DE RANK, HARSKAMP

verbouwen omdat de betreffende aannemer het
meerwerk niet w·de of kon uitvoeren. Bij het project
De Rank waren er dan ook volop mogelijkheden
voor de kopers. Variërend van extra buitenkraantjes
tot een verlengde garage voor de twee-onder-éénkapwoningen.

HET UITGANGSPUNT IS
DAT BEWONERS DIRECT NAAR
HUN ZIN WONEN

Kopersbegeleider

Kenmerkend voor de werkwijze van Kelderman Bouw

is dat het bedrijf ook hier met een speciale kopersbegeleider werkt. Hij is het aanspreekpunt voor de
toekomstige bewoners. De kopersbegeleider komt
in beeld als de koopovereenkomst bij de makelaar is
getekend. Hij gaat dan met de kopers om tafel zitten
om hun specifieke wensen in kaart te brengen.
Het uitgangspunt is dat bewoners ook direct naar
hun zin wonen en niet – zoals helaas bij veel woningbouwprojecten nog het geval is – gelijk weer moeten

Ook op andere fronten is er veel contact met de
bewoners. Zo is er een speciale informatieavond
georganiseerd voor de kopers waarbij zij uitleg
kregen over het project, de materiaalkeuze en het
inventieve vent·atiesysteem. Tevens zijn er kijkdagen
op de bouw, zodat de toekomstige bewoners zich een
betere voorstelling kunnen maken van hun nieuwe
huis. Uiteraard is dit ook een prima gelegenheid om
nader kennis te maken met toekomstige buren. Zo
wordt al tijdens de bouw ook in sociaal opzicht het
fundament gelegd voor een prettige woonomgeving.

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
De Bunte Vastgoed, Ede
Ontwerp:
De Jong + Lafeber Architecten,
Bennekom
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Jarenlang werd er niet of nauwelijks gebouwd in
Harskamp. En dus was de vraag groot naar het
project De Rank. Het project voldeed aan de vraag
naar woningen voor allerlei doelgroepen, zoals
starters, sen‚ren en doorstromende gezinnen. Rust,
privacy, wooncomfort en ve·igheid vormden dan ook
de basis van dit inbreidingsproject.

Kijkdagen

‘Je hebt een partij nodig die bereid is
het avontuur aan te gaan’
Het Concordiaterrein ondergaat een metamorfose. Naast de eerder genoemde woonwijk worden
de historische gebouwen in ere hersteld. De gerestaureerde molen vormt het stralende middelpunt, maar ook de oude fabriek met het kenmerkende s·ogebouw en schuren worden prachtig
opgeknapt. Voormalig directeur van Kelderman Bouw, Teun van der Velde, gaf opdracht voor het
restaureren van de molenaarswoning; Berry Peereboom, voormalig directeur van Zegers Bouw,
ontfermt zich over de rest van het geïndustrialiseerde gebouwencomplex. Een interview met Berry
Peereboom van Alvis Vastgoed over dit project.

Hoe bent u bij dit project betrokken geraakt?

‘Dat dateert eigenlijk al van jaren terug. Mijn
bouwbedrijf Zegers vormde samen met vijf andere
bouwbedrijven – waaronder ook Kelderman Bouw het bedrijf Tekton Projectontwikkeling. Vanuit Tekton
hebben wij regelmatig geprobeerd het terrein aan
te kopen voor woningbouw. Het is natuurlijk een
prachtige locatie. Aanvankelijk w·de de voormalige
eigenaar Van der Craats daar niets van weten. Ik
ben heel wat keren bij hem geweest. “Kom volgend
jaar maar terug”, zei hij dan. En dan was het gesprek
afgelopen. Maar uiteindelijk lukte het de grond aan
te kopen. Vervolgens heeft het nog heel lang geduurd
voordat er kon worden gebouwd. Op verzoek van Erik
Haafkes, directeur van Tekton Projectontwikkeling,
hebben Teun van der Velde en ik ons ontfermd over
de historische gebouwen.’

Wat ziet u in die gebouwen? Het oogt
momenteel behoorlijk troosteloos.

‘Je moet er doorheen kunnen kijken, maar dat is voor
veel mensen erg lastig. Dat is ook de reden dat het
op voorhand moe·ijk was om geïnteresseerden te
krijgen voor het project. Daarom hebben Teun van

RESTAURATIE HISTORISCHE GEBOUWEN CONCORDIATERREIN, EDE

‘KELDERMAN IS EEN PARTIJ DIE IETS HEEFT
MET OUDE GEBOUWEN EN PRIMAIR LIEFDE
HEEFT VOOR HET VAK’

Waarom investeert u in dit project?

Aan de ene kant vind ik het mooi om met deze locatie
iets te doen. We zijn er jaren mee bezig geweest
om de grond te verwerven. Dus ik heb wat met die
locatie. Bovendien ben ik geïnteresseerd in oude
gebouwen. Ik ben momenteel ook bezig met de
restauratie van het gebouw De Born in Bennekom.
Ik vind het mooi om met de historie bezig te zijn en
me te verdiepen in de situatie zoals deze vroeger was.
De historie vertelt altijd veel over het verleden en je
kunt daar veel van leren. Ik denk ook dat het mooi is
dat de oude gebouwen voor Ede bewaard blijven. Het
geïndustrialiseerde gebouwencomplex laat namelijk
samen met de molen en de agrarische bijgebouwen
de volledige historische ontwikkeling zien van het
maalbedrijf.’

Maar u ziet vast ook commerciële kansen.

‘Ik denk dat er altijd vraag is naar bijzondere
gebouwen op een goede locatie. In het s·ogebouw

komen bijvoorbeeld prachtige ruimtes
waar je over Ede uitkijkt. En een deel
van de fabriekshal wordt weggehaald.
Hiervoor komt een glazen gevel in de
plaats. Mensen hebben vanuit hun
kantoren een mooi panorama op
de molen. Dat is uniek en daarvoor
bestaat veel belangstelling.’

Waarom gaat u in zee met
Kelderman Bouw?

‘Bij zo’n grondige verbouwing heb je
een partij nodig die bereid is om het
avontuur aan te gaan. Je weet dat je
bij zo’n traject altijd op onvoorziene
omstandigheden stuit. Dan is het
belangrijk dat je weet dat de aannemer het project op een verantwoorde
manier tot een goed einde weet te brengen. Dat
vertrouwen heb ik in Kelderman Bouw. Daarnaast is
het een partij die iets heeft met oude gebouwen en
primair liefde heeft voor het vak. Er werken vakmensen die betrokken zijn bij het eindresultaat. Die heb je
bij zo’n project echt nodig.’

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
Alvis Vastgoed, Lunteren
Ontwerp:
AAArchitecten, Ede

21

der Velde en ik gezegd: “We gaan gewoon beginnen.”
We moesten ook wel haast maken, want de panden
verkeerden in slechte staat.’

Luisteren naar kritiek vormt basis
van nieuwbouw Concordiaterrein
De woningmarkt vraagt om inventiviteit en flexib·iteit. Dat betekent dat plannen soms gewijzigd
moeten worden. Kelderman Vastgoed Ontwikkeling gooide op het Concordiaterrein in Ede het
roer drastisch om. Een beslissing die haar vruchten afwerpt, want de verkoop van de woningen bij
de molen verloopt nu ronduit goed.

Al vele jaren is er sprake van woningbouw op het
Concordiaterrein in Ede. Een unieke locatie, naast de
inmiddels zo fraai gerestaureerde molen, op steen-

worp afstand van het centrum en vlakbij de bossen.
Toch bleef het terrein vooralsnog onbebouwd. Een
andere projectontwikkelaar introduceerde in eerste
instantie een plan dat geen aansluiting vond bij de
marktvraag. Er was weliswaar veel interesse voor
het project, maar de indeling van de woningen en de
hoge prijzen vormden voor veel mensen een obstakel.

Flexib·iteit

Toen Kelderman Vastgoed Ontwikkeling het project
vervolgens onder haar hoede kreeg, was de eerste
stap om goed te luisteren naar de kritiek. Gesprekken met mensen die geïnteresseerd waren, maar
uiteindelijk niet kochten, legden de pijnpunten bloot.
Zo werd besloten om een nieuw plan te maken waar
volop ruimte is voor flexib·iteit en diversiteit. En dat

NIEUWBOUWWONINGEN CONCORDIATERREIN, EDE

alles tegen een scherpe prijs. Het woonwijkje dat op
het Concordiaterrein verrijst, past qua bouwstijl mooi
bij de gerestaureerde molen en haar bijgebouwen. De
woningen ademen de sfeer van vroeger, maar bieden
alle comfort en luxe van nu. De tuinen worden opgeleverd met kant-en-klaar hekwerk, zodat de identiteit
van de woonwijk bewaard blijft. Er is in het plan veel
ruimte gemaakt voor parkeergelegenheid. De meeste
eigenaren kunnen hun auto op eigen terrein kwijt,
bovendien zijn er veel parkeervakken waar gasten
hun auto kunnen parkeren.

Diversiteit

De kracht van de woonwijk is de grote diversiteit.
Jong en oud vindt hier een prachtige plek.
De groeiwoningen zijn bij uitstek geschikt voor
mensen die bijvoorbeeld hun huidige woning qua
ruimte ontgroeid zijn. De comfortwoningen zijn juist
geschikt voor mensen die op zoek zijn naar luxe en

Tevens komen er nog 32 fraaie appartementen die
deze woonwijk completeren. Ook hier is goed gekeken naar de marktvraag. Daarom komen er hoofdzakelijk drie- en vierkamerappartementen met fraaie
badkamers in diverse prijsklassen.

Wensen

Om toekomstige bewoners optimaal te helpen bij
hun keuze, staat de kopersbegeleider van Kelderman
Bouw klaar. Hij gaat met iedere koper een persoonlijk
gesprek aan om eventuele wensen te bespreken. Deze
kunnen bijzonder ingrijpend zijn, zoals een riante

uitbouw van een woonkamer of een unieke indeling
van de bovenverdieping. Welke wensen er ook zijn;
Kelderman Bouw w· proberen deze te realiseren.
Uniek is verder dat kopers hulp kunnen krijgen bij de
inrichting van hun woning. Wooncentrum Eijerkamp
in Veenendaal beschikt over de plattegronden van de
woningen, zodat de adviseurs direct een interieurvoorstel kunnen doen. Zo kunnen kopers hun nieuwe
woning direct vervolmaken.

KELDERMAN VASTGOED ONTWIKKELING
Opdrachtgever:
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling, Ede
Ontwerp:
Geesink Weusten Architecten, Arnhem
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gemak. Deze woningen hebben standaard een badkamer en een slaapkamer op de begane grond.
De twee-onder-één-kapwoningen zijn geschikt voor
een breed publiek. Ideaal voor mensen die bijvoorbeeld wonen en werken w·len combineren, maar
ook grotere gezinnen zullen zich hier thuis voelen.

Een grondige verbouwing
met uitdagingen
Bij Tandartsenpraktijk

Brackman

aan

Verbouwen?
Overweegt u ook een verbouwing?
Neemt u dan contact op met
Kelderman Burgerbouw. De deskundige adviseurs staan voor u klaar om u
te helpen bij het maken van de juiste
keuzes: (0318) 51 90 73.

de

Gasperisingel in Ede waren de afgelopen tijd
wat indringendere boorgeluiden te horen dan
gewoonlijk… Kelderman Burgerbouw realiseerde hier een derde behandelkamer.

Een complexe klus, omdat er veel hoogwaardige
techniek komt kijken bij de bouw van een tandartsenpraktijk. Alleen al de tandartsstoel met bijbehorende technieken en leidingwerk zorgde voor tal van
uitdagingen. Zeker ook omdat de leidingen veelal
via de ondergelegen dierenartsenpraktijk moesten
worden omgelegd.

KELDERMAN BURGERBOUW
Opdrachtgever:
Tandartsenpraktijk Brackman, Ede

INTERNE VERBOUWING TANDARTSENPRAKTIJK BRACKMAN, EDE

Ook draaide de tandartsenpraktijk gewoon door,
waardoor er veel extra maatregelen moesten worden
genomen om overlast te voorkomen. Deze uitdagende
klus werd in vier weken geklaard.

Voormalig hoofdkantoor
OHRA ondergaat metamorfose

Dit bedrijfsonderdeel werkt voor particu-

Het gebouw aan de Groningensingel was ooit het
hoofdkantoor van verzekeraar OHRA, maar stond de
laatste zeven jaar vrijwel leeg. Na oplevering neemt
telecomaanbieder T-Mob·e, die nu nog in een naastgelegen pand is gevestigd, haar intrek in dit gebouw
van ruim 6.000 m2.

lieren, maar ook voor bedrijven en instel-

Teamprestatie

Kelderman Burgerbouw is actief in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

lingen. In 2009 werkte Kelderman Burgerbouw in opdracht van Attica Immo mee aan
een grootscheepse interne verbouwing van
een kantoorpand aan de Groningensingel in
Arnhem-Zuid. Een teamprestatie van formaat.

Bij dit project waren meerdere aannemers betrokken.
Dat vroeg uiteraard om een optimale en flexibele
samenwerking. Kelderman Burgerbouw stemde de
werkzaamheden, die onder meer bestonden uit het
realiseren van de ruwbouw van to·etruimtes en het
restaureren van de zandcementvloeren, af met de
collega-aannemers. De samenwerking zorgde voor
een mooi resultaat, waardoor het kantoor nu weer
klaar is voor de toekomst.

Opdrachtgever:
Attica Immo, Amsterdam
Ontwerp:
Buro Ton Hol ontwerpers
& bouwadviseurs, Hoorn

VERBOUW KANTOORPAND, ARNHEM
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KELDERMAN BURGERBOUW

Opgeleverde projecten

Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist

Landhuis, Renswoude

Reg‚nale Scholengemeenschap Pantarijn, Wageningen

Permar, Ede

Reg‚nale Scholengemeenschap Pantarijn, Rhenen

10 appartementen, Scherpenzeel
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Evangelische Gemeente De Schu·plaats, Ede
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