'Een actieve Facebook-groep zorgde snel voor een leuke interactie tussen de bewoners'
'Kelderman helpt om onze inhoudelijke doelstellingen te realiseren'
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Voorwoord
Alweer een jaar
voorbij
In jachtige tijden vliegt

de tijd voorbij en zonder
dat wij er feitelijk erg in

hebben is er weer een jaar
om. Wij hebben, naast

bouwen en ontwikkelen

zoals wij dit al jaren doen, vooral de afgelopen
periode gebruikt om te bezien op welke wijze
wij ons bedrijf kunnen voorbereiden op de

toekomst en de, in onze ogen, permanent aan

verandering onderhevige markt. Dit heeft geresulteerd in mooie, nieuwe initiatieven zoals de
revolutionaire verkoopaanpak bij ons project
Hooghe Hoed in Ede, Het Ei van Kelderman

en het ontstaan van Kelderman Renovatie &
Onderhoud. En daar zijn wij blij mee.

In toenemende mate horen wij marketinggoeroes roepen dat “de klant weer centraal moet

staan”. Toch een beetje een vreemde constate-

ring vinden wij bij Kelderman. Bij ons stond en
staat de klant altijd al centraal; het zit in onze

genen en ons handelen is daar dan ook van na-

ture op gericht. Ook door voortdurend te werken
aan innovatie en het verbeteren van processen

en diensten proberen wij u continu en optimaal
van dienst te zijn.

De afgelopen periode hebben onze klanten ons
hun vertrouwen gegeven. Daarom kijken wij

ook op 2013 terug als een mooi jaar en zien wij

de komende periode met het volste vertrouwen
tegemoet.

Wij hebben er zin in! En wij hopen u zowel met ons
bedrijf als persoonlijk van dienst te kunnen zijn.
Hans Koopman en Pascal Arts
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Nieuwbouw
8 woningen,
Herveld

Nieuws
Nieuw! Woningen De Groene Zoom
2.0 worden opgeleverd inclusief
5 jaar gevelonderhoud!
Kelderman Bouw verzorgt de komende vijf
jaar voor alle eigenaren van de twee-ondereen-kapwoningen De Groene Zoom 2.0
gratis gevelonderhoud. Dit betekent onder
meer het schoonmaken van de goten, het
inspecteren van de gevel en het controleren
van het hang- en sluitwerk. Woningeigenaren kunnen het onderhoudspakket optioneel tegen een kleine meerprijs uitbreiden
met bijvoorbeeld ketelonderhoud of de
termijn van het gevelonderhoud verlengen.

8 comfortabele twee-onder-een-kapwoningen De Groene Zoom
De Groene Zoom biedt de mogelijkheid om te

gebied vervolmaakt met de komst van nog eens

scherp geprijsd vanaf 272.500 euro. De wonin-

wonen op een bijzonder mooie plek in het buurt-

acht twee-onder-een-kapwoningen.

gen zijn compleet uitgevoerd met onder meer

schap de Erven, gelegen in Veenendaal-Oost.

luxe sanitair en er is volop keuzevrijheid voor de

Dit buurtschap kenmerkt zich door sfeervolle

Het gaat hier om scherp geprijsde woningen die

toekomstige bewoners. De herontwikkeling pakt

erfjes die een prettige sfeer creëren. Aan de

voor veel doorstromers bereikbaar zijn. Aan-

goed uit. Tijdens de verkoopavond werden er al

ene kant is De Groene Zoom omsloten door

vankelijk zou hier een ander type tweekapper

vijf opties genomen. Kelderman Bouw hoopt

de Groene Grens, een blijvende natuurzone en

worden gerealiseerd, maar dankzij een goede

het tweede kwartaal van 2014 te starten met de

aan de andere kant bevindt zich buurtschap De

samenwerking tussen grondeigenaar Ontwik-

bouw.

Ontmoeting, waar diverse voorzieningen (zoals

kelingsbedrijf Veenendaal-Oost, ontwikkelaar

scholen, kinderopvang, een gezondheidscentrum

AGT Vastgoed en Kelderman Bouw is het plan

Opdrachtgever:

etc.) worden gerealiseerd. Zo zijn alle gewenste

herontwikkeld. Zonder concessies te doen aan

AGT Vastgoed, Ede

faciliteiten voor een prettig woonklimaat binnen

de kwaliteit, komen er nu woningen die beter

Ontwerp:

handbereik. Dit jaar jaar wordt dit unieke woon-

aansluiten op de wensen van de markt. Deze zijn

Han van Zwieten Architecten, Houten

Kelderman verlengt
sponsorcontract Edese
IJsvereniging
Kelderman Bouw heeft de sponsorovereenkomst
met de Edese IJsvereniging (EIJV) voor zes jaar
verlengd. Daarmee blijft het bedrijf tot 2020 hoofdsponsor van deze inmiddels 50-jarige ambitieuze
vereniging.
Directeur Hans Koopman: ‘De EIJV timmert hard
aan de weg en daarmee voelen wij ons verbonden.

Kelderman Bouw mag bouwen op het geliefde
Kazerneterrein

Het is mooi om te zien dat de vereniging de afgelopen periode grote stappen heeft kunnen maken.
Het aantal jeugdleden groeit hard en er wordt door
een professionele aanpak de ruimte gegeven aan

Jarenlang bivakkeerden de militairen op het fraai

over een parkeerplaats op eigen terrein.

talentvolle jeugdleden om verder te groeien. Zo’n

gelegen Kazerneterrein. Maar vanaf dit jaar wordt

Het woongebied op het Kazerneterrein krijgt een

ambitieuze vereniging die midden in de samenle-

het terrein ingericht tot woongebied. Kelderman

eigen sfeer die past bij het historisch karakter, zodat

ving staat, ondersteunen wij graag.’ De EIJV telt een

Bouw mag er als eerste gaan bouwen. Het bedrijf

de herinneringen aan Ede als garnizoensplaats

kleine 200 leden en heeft 750 abonnementhouders.

gaat samen met AGT Vastgoed, op de voormalige

levend blijven. De woningen, die zijn gebaseerd op

Prins Mauritskazerne, 28 woningen Het 11e Regiment

de zogeheten ‘Ei van Kelderman-woningen’ (zie ook

realiseren.

pagina 6), krijgen dan ook een eigentijds klassiek
uiterlijk met mooie accenten. De woningen zijn

De gemeente Ede, die eigenaar is van de grond, heeft

standaard compleet uitgevoerd, maar kunnen

gekozen om de grond gefaseerd uit te geven. Tot en

volledig op maat worden afgestemd op de

met 2015 komt een beperkt aantal locaties op de

wensen van de kopers. Erkers, dakkapellen en extra

markt. Daarbij gaat het om relatief kleine stukjes.

uitbouwen behoren tot de mogelijkheden.

Daardoor maken ook plaatselijke ontwikkelende

Voor het wonen op het voormalige Kazerneterrein

bouwbedrijven en ontwikkelaars kans. AGT Vastgoed

bestaat veel belangstelling. De unieke plek bij het

werd geselecteerd om op één van de vlekken -

bos en de stad maakt het tot een geliefde locatie.

Maurits-Noord - een woningplan te realiseren. AGT

Het deel Maurits-Noord komt straks in het teken

Vastgoed, één van de vaste opdrachtgevers van

te staan van cultuur en kunst. Daarmee wordt het

Ook steekt de vereniging haar ambities voor een

Kelderman, stelde voor om de plannen gezamenlijk

een schakel tussen het centrum en de omringende

overdekte kunstijsbaan in Ede niet onder stoelen of

op te pakken. Samen ontwikkelden zij een fraai

Veluwe. Kelderman hoopt na de bouwvak te kunnen

banken. Zij vindt dat in een gemeente van 110.000

erfje waarop 24 rijwoningen en vier geschakelde

starten met de bouw.

inwoners een grootschalige (schaats-) sportaccom-

vrijstaande woningen zullen verrijzen. De woningen

modatie niet mag ontbreken. Een ambitie waar
Opdrachtgever:

Kelderman zich graag bij aansluit. De vereniging

en architectuur, is er veel keuzevrijheid voor de

AGT Vastgoed, Ede

beschikt nu over een prachtige eigen combibaan

toekomstige bewoners en varieert de perceelgrootte.

Ontwerp:

waar 's zomers wordt geskeelerd en 's winters – bij

Een behoorlijk aantal woningen beschikt eveneens

AAArchitecten, Den Haag

natuurijs – wordt geschaatst.
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zijn zeer divers. Zo is er afwisseling in grootte

Het Ei van Kelderman: ‘Groen en
betaalbaar wonen voor iedereen’
Het Ei van Kelderman. Dat is de naam van een even simpel als briljant woningbouwconcept van Kelderman Bouw. Deze woningen zijn prijstechnisch interessant, duurzaam,
energiezuinig en – dankzij een uitgekiend bouwsysteem – snel te realiseren. Het antwoord voor
woningbouwcorporaties om de kosten van de woningbouwproductie in de hand te houden.
Vijf kritische vragen aan Hans Koopman.

Waarom hebben jullie Het Ei van Kelderman
gelegd?

woning ontwikkeld die al deze ingrediënten bezit.
Betaalbaar, leefbaar en duurzaam.’

‘De betaalbaarheid van de woningbouwproductie in Nederland staat al enige jaren onder druk.

Maar dat is dan zeker een betonnen

Enerzijds is de financierbaarheid sterk afgenomen,

prefabwoning?

anderzijds zijn de grondkosten fors gestegen.

‘Zeker niet. Wij baseren onze woning gewoon

Ook de bouwkosten zijn door de veranderende

op een traditioneel en beproefd bouwsysteem,

regelgeving gestegen. Daarnaast speelt het veran-

met uitgekiende detailleringen en woningplat-

derende overheidsbeleid een rol in de beschikbare

tegronden. Zonder het te technisch te maken: het

investeringsruimte bij onder andere woningcorpo-

casco is gebaseerd op het zogeheten ‘stapelsys-

raties. Tegelijkertijd is er een behoorlijke behoefte

teem’. Dat wil zeggen dat de dragende wanden

aan sociale nieuwbouwwoningen en is er een

in kalkzandsteenelementen zijn uitgevoerd in

sterke verschuiving waarneembaar vanuit de

combinatie met betonnen kanaalplaatvloeren. Op

woningen of worden ze heel kaal uitgevoerd?

koopsector in de richting van de huursector. Het

het gebied van duurzaamheid en energiebespa-

‘Ons vertrekpunt is een leefbare woning met

ligt dan voor de hand om woningen te ontwik-

ring voldoet de woning natuurlijk aan de eisen uit

doordachte plattegronden waarmee een gemid-

kelen waarbij uitsluitend gekeken wordt naar de

het bouwbesluit. Maar het is ook mogelijk om een

deld gezin prima uit de voeten kan. Naast een

kosten. Maar dan moet je concessies doen aan de

woning verder te verduurzamen en energiezuini-

behoorlijke leefruimte op de begane grond

kwaliteit. Wij vinden dat je ook moet kijken naar

ger te maken. Zo bieden wij woningcorporaties de

beschikt de verdieping over drie slaapkamers

leefbaarheid en duurzaamheid. Dit om ervoor te

mogelijkheid te anticiperen op de veranderende

en is er een vaste trap naar zolder die des-

zorgen dat de producten van nu ook te gebrui-

regelgeving en stijgende energieprijzen, door bij-

gewenst ook nog ingedeeld kan worden. Wil

ken zijn in de toekomst. Daarom hebben wij een

voorbeeld een energieneutrale woning te leveren.’

men ruimer, dan kan dat zowel per blok als

HET EI VAN KELDERMAN

Maar waar zit de adder? Zijn het piepkleine

‘OP BASIS VAN EEN
TRADITIONEEL EN BEPROEFD
BOUWSYSTEEM’

per individuele woning. De woningen wor-

onze optiek prima samen. Wij kunnen inspelen

Het klinkt te mooi om waar te zijn...

den praktisch turn-key opgeleverd. Keukens,

op de gebouwde omgeving, de marktvraag

‘Dat horen wij van meer opdrachtgevers. Maar wij

toiletten en badkamers zijn voorzien. Zelfs de

en – in voorkomende gevallen – een beeld-

noemen het dan ook niet voor niets: Het Ei van

erfafscheidingen met het openbaar gebied zijn

kwaliteitsplan. Door te variëren in vlakopbouw,

Kelderman!

opgenomen.’

de positie, de maat van gevelopeningen en

een standaard uitstraling. Dan krijgen wij
allemaal dezelfde wijken...

‘Betaalbaar wonen, sfeer en uitstraling gaan in

KELDERMAN BOUW

en woningbreedte toch veel variatie in sfeer en
uitstraling worden gecreëerd. Van puur
landelijk en dorps tot een meer stedelijk of
juist moderne uitstraling.’
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Een standaardhuis zorgt natuurlijk wel voor

materiaal, kan op basis van dezelfde doorsnede

‘Een mooi initiatief
van lokale partners’
‘Als een 90-jarige mevrouw altijd in Harskamp heeft gewoond, dan kun je toch
niet zeggen dat ze in de laatste jaren van haar leven maar naar Bennekom of
Barneveld moet verhuizen? Dat moet je niet willen.’

Dat zegt Marga Teunissen, directeur Vastgoed &
Services bij Opella, over de noodzaak van de bouw
van kleinschalige woningen voor mensen met
dementie die in januari van dit jaar is gestart. De
huidige bewoners van de verpleegafdeling van het
kleinschalige verzorgingshuis De Stolpe in Hars-

‘WIJ VINDEN DAT DEZE
ZORG OOK THUISHOORT IN
DORPSKERNEN, DUS OOK IN
HARSKAMP’

kamp nemen begin 2015 hun intrek in kleinschalige woningen. Daarnaast realiseert Woonstede
tien zelfstandige huurappartementen voor wonen

‘Wij zijn op zoek gegaan naar verschillende locaties
en kwamen zo ook in contact met Kelderman
Vastgoed Ontwikkeling. Met dit bedrijf hebben wij
een overeenkomst gesloten. Kelderman heeft De
Stolpe gekocht met als doel de huidige locatie te
herontwikkelen. Wij huren De Stolpe nu van
Kelderman terug’, legt Marga Teunissen uit.
‘Ondertussen zijn wij gezamenlijk op zoek gegaan

met zorg en zestien reguliere grondgebonden

Marga Teunissen uit. ‘Jaren geleden hebben wij de

huurwoningen. Opella levert de zorg, services en

keuze gemaakt om intensieve zorg te decentra-

ondersteuning op maat; in zowel de groepswonin-

liseren. Voorheen konden onze klanten daarvoor

gen als in de appartementen.

eigenlijk alleen in Bennekom terecht of bij onze

Decentraliseren

Dus moest Opella op zoek naar een andere locatie.

naar een geschikte locatie.’

Lokale partners

Die werd uiteindelijk gevonden in het gebied

collega-aanbieder in Barneveld. Wij vinden dat

Smachtenburg dat in 2008 door de gemeenteraad

deze zorg ook thuishoort in dorpskernen, dus ook

was aangewezen als zone voor wonen en woon-

De bouw wordt gerealiseerd door Kelderman

in Harskamp. Bij de uitwerking van onze plannen

zorg. ‘Om onze plannen te realiseren, hebben wij

Bouw. En daarmee is dit het eerste omvangrijke

bleek echter dat het gebouw van De Stolpe niet

samenwerking gezocht met Woonstede. Zij bleek

nieuwbouwproject dat de aannemer voor Opella

geschikt was voor de nieuwe eisen op het gebied

bereid om te investeren in woningen in Harskamp.

mag verrichten. ‘Wij zijn al enige tijd met elkaar

van zorg. Nieuwbouw op dezelfde plek bleek ook

Dat vind ik ook mooi aan dit project. Het is echt

op weg rondom de verhuizing van De Stolpe’, legt

geen optie.’

een initiatief van lokale partners: Woonstede,

SMACHTENBURG, HARSKAMP

Opella
Opella wil haar klanten ondersteunen om
zo normaal mogelijk te leven in hun eigen,
vertrouwde omgeving. De zorgdienstverlener biedt een samenhangend pakket van
Kelderman en Opella en een heel goede samen-

komen van het platteland en daarom is het fijn

diensten. Van verzorging en verpleging tot

werking met de gemeente.’

dat wij ook een binnentuin kunnen realiseren. Op

servicediensten, behandeling en maat-

die manier willen wij zo veel mogelijk de levens-

schappelijke dienstverlening. De organisatie

Concreet creëert Opella in de nieuwbouw drie

sfeer van de bewoners doorzetten. De landelijke

telt 2300 professionele medewerkers en

groepswoningen voor 21 mensen met dementie.

ligging is wat dat betreft ook fantastisch.’

duizend vrijwilligers.

Daarnaast komt er een wijkservicecentrum dat
fungeert als ontmoetingsplek en waar ruimte is

Maar ook de komst van de appartementen is een

voor gezamenlijke activiteiten voor ouderen in

mooie stap, vindt Marga Teunissen. ‘Veel senioren

vang van dit project niet het meest optimaal, maar

Harskamp. Het zal ook de uitvalsbasis zijn van de

willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met

wij vinden het belangrijk om ook in de buiten-

thuiszorg van Opella. ‘Zo’n centrum is financieel

deze appartementen kan dat, mede dankzij een

dorpen deze woonvorm en zorg te bieden. Opella

heel moeilijk te realiseren. Wij moesten daarom

goede begeleiding, de juiste zorg en ondersteu-

staat voor ‘kleine dienst’. Dat betekent de mense-

voor de financiering op zoek naar een alternatieve

ning. We beseffen dat voor de huidige bewoners

lijke maat koesteren en graag naar de mensen toe

bron. Kelderman bood aan om een substantiële

van het verzorgingshuis de stap om weer zelf-

komen. Daar past dit initiatief uitstekend bij.’

bijdrage te leveren. Dat is mooi.’

standig te gaan wonen groot is. Zij worden hierin
intensief door ons begeleid. Bovendien houden zij
in hun nieuwe woonsituatie het recht op dezelfde

Marga Teunissen is verheugd over het project. ‘So-

zorg als die zij hadden in het verzorgingshuis.’

wieso is het prachtig dat wij de groepswoningen

Marga Teunissen bevestigt dat het zorgconcept in

op de begane grond kunnen realiseren. Dat is juist

Harskamp ook naar Opella-begrippen zeer klein-

in een dorp heel belangrijk. De meeste bewoners

schalig is. ‘Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is de om-

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgevers:
Opella, Ede • Woonstede, Ede
Ontwikkeling:
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling
Ontwerp:
AAArchitecten, Den Haag
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Begane grond

‘Dirkjeserf heeft alles wat je nodig
hebt voor een goed plan’
Een bijzondere situatie in Wekerom. Koopmans Projecten – onderdeel van Koopmans TBI
Bouw in Enschede – ontwikkelde 26 woningen, maar laat ze door Kelderman Bouw bouwen.
Een vraaggesprek met Tom Schreurs, adjunct-directeur bij Koopmans Projecten.

Hoe zijn jullie in Wekerom verzeild geraakt?

denken dat je alles zelf kunt, maar samen stapel je

‘Wij opereren sowieso in een grote regio. Wij richten

kennis op om tot een goed product te komen.’

ons met name op de noordelijke helft en het midden van het land. Wij hebben in het verleden met

Hoe verloopt de samenwerking?

toestemming van de gemeente een bouwclaim op

‘Heel constructief. In omvang verschillen wij natuur-

gronden in Wekerom en Kernhem overgenomen

lijk: wij opereren meer landelijk, Kelderman Bouw

van Tekton Projectontwikkeling. In die claim was

is een regionale speler met een kleinere omvang.

de afspraak vastgelegd dat een deel moest worden

Maar wij vullen elkaar heel goed aan. Wij verston-

gebouwd door Kelderman Bouw.’

den elkaar vanaf het begin en hebben het project

Is dat voor Koopmans Projecten een bijzonder

gegeven? U heeft immers een eigen bouwbedrijf
waarmee u normaal gesproken zult werken.

in samenwerking met de Bennekomse architect De
Jong + Lafeber zeer voortvarend opgepakt. De procedures zijn dankzij goed overleg met de gemeente
heel snel doorlopen, waardoor wij relatief weinig

er, wat wij noemen, sprake was van opgespaarde

‘Het is voor ons een heel bijzondere situatie. Als

extra kosten hebben. Mede daardoor kunnen wij

vraag. Er is in Wekerom erg weinig gebouwd de

ontwikkelende bouwer hebben wij het nog niet

het project zeer scherp in de markt zetten. Het is

afgelopen jaren. Heel eerlijk: het was ook best span-

eerder meegemaakt dat wij een project door een

ook heel leuk om eens met een andere bouwer een

nend. Wij voegen met dit plan in een klap toch tien

andere aannemer laten bouwen. En ja, natuurlijk

project te realiseren. Je kunt op die manier bij elkaar

procent van de totale woningvoorraad toe, maar dat

hadden wij dat ook zelf graag gedaan, zeker in deze

een kijkje in de keuken nemen.’

is boven verwachting goed gegaan.’

Het project is ronduit een succes, want alle wonin-

Hoe verklaart u het succes?

tijd. Maar de afspraken lagen er en die hebben wij
vanzelfsprekend gerespecteerd. Het past ook wel bij
onze filosofie om meer samen te werken. Intern is

gen zijn razendsnel verkocht. Had u dat verwacht?

ons kantoor daar vorig jaar helemaal op ingericht en

‘Makelaar Domicilie uit Ede had de woningvraag

goed plan: een scherpe prijs, een goed product en

ook extern kun je samen veel bereiken. Je kunt wel

van tevoren in kaart gebracht. Daaruit bleek al dat

een goede locatie. Al die factoren samen zorgen

26 WONINGEN DIRKJESERF, WEKEROM

‘Dit project heeft alles wat je nodig hebt voor een

‘LEUK OM MET EEN ANDERE
BOUWER ZO’N PROJECT TE
REALISEREN’

Dirkjeserf
Op de plek waar ooit Dirkje van Lagen haar
boerderij had, verrijzen nu 34 koopwoningen. Acht van die woningen zijn een ontwikkeling van Arcea Vastgoedontwikkeling,
een dochterbedrijf van Kelderman Bouw.
De overige 26 woningen zijn ontwikkeld
door Koopmans Projecten. De prijzen van
de woningen variëren van 170.000 euro
tot 300.000 euro vrij op naam. De woningen liggen binnen de bebouwde kom van
Wekerom, maar voelen door hun landelijke
omgeving toch helemaal als ‘buiten’.

voor het succes. Maar dat komt ook weer door de

voeren overleg met de gemeente om te kijken hoe

het motto. Over de tweede fase liggen nog geen

goede samenwerking. De marktkennis van de make-

wij het project een vervolg kunnen geven. Het kan

concrete afspraken, maar wij gaan wel serieus

laar, de regionale roots van Kelderman, de uitwer-

zijn dat wij een grotere rol krijgen bij het maken

kijken naar een mogelijke samenwerking.’

king van onze ontwikkelaar Herman Snelder die

van het stedenbouwkundig plan. Dat past ook in

de woningtypologie heeft ingebracht; door samen

het streven van de gemeente. Zij doet mee aan een

te sparren in het bouwteam hebben wij een mooi

zogeheten ‘ontslakkingspilot’ (hierbij is het doel

product kunnen presenteren.’

om een woongebied anders in te richten en daarbij
regels en regie los te laten, redactie).’

‘Sowieso hebben wij toestemming om het aantal

Gaat u dan ook weer samenwerken met Kelderman?

woningen in Wekerom verder uit te breiden. Wij

‘“Never change a winning team”, is niet voor niets

Opdrachtgever:
Koopmans Projecten, Enschede
Ontwerp:
De Jong + Lafeber Architecten,
Bennekom
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Krijgt deze samenwerking een vervolg?

KELDERMAN BOUW

Comfort en historie smelten samen bij
Landgoed Van Schothorst
‘Dit is een project waarbij veel komt kijken. Hier hebben wij een aannemer nodig die wil
meedenken, kwalitatief en prijstechnisch goed is en op wie wij kunnen vertrouwen. Dat is
Kelderman Bouw met wie wij de afgelopen tijd al veelvuldig samenwerkten.’

Modelwoning

Frank Pluimers neemt ons mee naar de modelwoning. Een van de vleugels is namelijk voor en
tijdens de bouwvak in ruim twee maanden door
Kelderman verbouwd, zodat potentiële kopers een
betere indruk kunnen krijgen. En dat lukt. Want het
appartement is magnifiek. Enorm ruim en tot in detail afgewerkt. ‘Wij willen de kopers een zo compleet
mogelijk pakket bieden. Dus streven wij naar zo
Dat zegt Frank Pluimers, projectontwikkelaar bij De

Frank Pluimers ontvangt ons op de locatie waar

weinig mogelijk meerwerk. Riante stelposten voor

Bunte Projecten. Het is zijn taak om het voormalige

de appartementen worden gerealiseerd. Rondom

de keuken en badkamer maken dat ook mogelijk’,

herstellingsoord voor onderwijzers in Lunteren om

het gebouw staan bouwhekken. Ondanks de wat

aldus Frank Pluimers.

te vormen tot een prachtig gebouw waar ruimte is

vervallen staat is in een oogopslag duidelijk dat het

voor één vrijstaande woning en twaalf luxe appar-

een markant gebouw betreft. ‘In de bouwstijl van de

Maar voordat de appartementen straks allemaal

tementen van uiteenlopende grootte (variërend van

Delftse School’, licht hij toe.

zo mooi zijn als het modelappartement moet er

120-330 vierkante meter bvo).

EXCLUSIEF WONEN LANDGOED VAN SCHOTHORST, LUNTEREN

nog veel gebeuren. Het pand was tot vorig jaar in

‘WIJ HEBBEN EEN
AANNEMER NODIG DIE
LIEFDE HEEFT VOOR
HET VAK’

Historie
In het jaar 1898 nam de Algemene Vergadering van de Bond van Nederlandse Onderwijzers het besluit een Herstellingsoord
voor Onderwijzers te stichten. De gronden
werden geschonken door onder anderen de
erven van de heer A. van Schothorst. In 1900
werd het herstellingsoord als sanatorium en
tuin geopend en in gebruik genomen. Op 29
februari 1932 brandde het herstellingsoord
in zijn geheel af. Architect Jan Grijpma uit
Oosterbeek ontwierp een nieuw oord in de
bouwstijl van de Delftse School. Het herstellingsoord is altijd het eigendom geweest
van de Bond van Nederlandse Onderwijzers,
totdat de stichting Mens en Samenleving
het op 1 januari 1973 overnam. De laatste
jaren heeft het herstellingsoord dienst
gedaan als centrum voor psychotherapie
De Gelderse Roos, dat later de naam Pro
Persona ging dragen.

gebruik als instelling van De Gelderse Roos, dus al-

Daarvoor laten wij zelfs de bakstenen namaken bij

Juist de cultuurhistorische waarde van

lerminst ingericht als een woongebouw. Bovendien

steenfabriek Zilverschoon uit Randwijk. Deze ste-

het Landgoed Van Schothorst heeft ervoor

vereist het op veel fronten modernisering. ‘Het is

nen worden met de hand gemaakt, zodat dezelfde

gezorgd dat het complex sinds 2002 door

een rijksmonumentaal gebouw. Dat betekent dat

structuur en kleur zijn gegarandeerd. Je kunt je ook

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is

wij uiteraard niet zo maar alles kunnen doen. Er is

wel voorstellen dat het belangrijk is dat dit project

aangemerkt als een rijksmonument. Naast

in de voorfase van de ontwikkeling, die wij samen

door een aannemer wordt gedaan die liefde heeft

het hoofdgebouw met sculpturen zijn ook

hebben gedaan met Alvis Vastgoed uit Lunteren,

voor het vak. Kelderman Bouw heeft dat ook bewe-

de tuinaanleg, de fruitkelder en drie lighal-

veel overleg geweest met verschillende betrokken

zen bij andere projecten, zoals project Concordia in

len als rijksmonumentaal bestempeld.

partijen. Mede om die reden hebben wij gekozen

Ede. Wij hebben er alle vertrouwen in.’

voor de realisatie van grote appartementen. Daardoor hoeven wij geen grote bouwkundige ingrepen

Datzelfde geldt voor de verkoop. De projectontwik-

Voor meer informatie over dit project verwijzen wij

te doen die ten koste gaan van het karakter. Ook

kelaar merkt dat er veel belangstelling is voor Land-

u naar: www.landgoedvanschothorst.nl

de tuin is een monument en wordt weer in ere

goed Van Schothorst. ‘Het is iets dat er niet is. Wij le-

hersteld’, vertelt Frank Pluimers.

veren een prachtig product dat in de regio bijna niet
voorkomt. Wij hebben ook qua prijs scherp ingezet.
Vergelijkbare projecten hebben misschien wel een

KELDERMAN BOUW

De grootste ingreep aan de buitenzijde betreft het

dubbel of tweedubbel prijsniveau. Ook vanuit de

herstel van de voorgevel. ‘Daar is ooit een grote uit-

Randstad zijn er daarom veel geïnteresseerden. Wat

Opdrachtgever:

bouw gerealiseerd, maar die is niet mooi. Die breken

dat betreft is de locatie natuurlijk ook heel goed.

De Bunte Projecten, Ede

wij af. Wij laten de gevel weer opnieuw opbouwen.

Lunteren is toch het middelpunt van Nederland.’

Ontwerp:
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Nieuwe, oude bakstenen

S-Tek, Bureau voor bouwkundig
ontwerp en tekenwerk, Ede

Het Erfgoed: op alle fronten
een bijzonder gebouw
Kelderman Bouw realiseert in opdracht van Patrimonium woonstichting het appartementengebouw Het Erfgoed in de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. Op alle fronten
een bijzonder gebouw. Piet de Vrije, directeur van woningcorporatie Patrimonium,
leidt ons rond.

Communiceren
Over het bouwproces toont Piet de Vrije zich
Wij ontmoeten Piet de Vrije op de bouwplaats

meer dan tevreden. ‘Wij hebben deze bouw

van Het Erfgoed. Graafmachines zijn bezig met

aanbesteed. Wij nodigen altijd lokale en

de aanleg van de bestrating. De lucht is donker.

landelijke bedrijven uit. De verschillen waren

Het waait hard. Maar Piet de Vrije heeft een

niet groot, maar Kelderman Bouw had de

stralende lach op zijn gezicht. Vol trots als hij is

scherpste aanbieding, voldeed aan de overige

stander van gemengde wijken. Natuurlijk heb

over dit bijzondere appartementengebouw dat

kwalificaties en had goede referenties. Wij

je altijd in een jonge wijk een groter aandeel

ruimte biedt aan 49 twee-, drie- en vierkamerap-

hadden nog niet eerder met Kelderman

‘jongeren’, maar wij zien dat het wel degelijk

partementen.

gewerkt, dus het is dan toch altijd spannend.

lukt om een wisselende bevolkingssamenstel-

Maar het gaat goed. Kijk, wij zijn natuurlijk

ling te krijgen.’

Terwijl hij ons rondleidt, vertelt hij over de

pas tevreden als het echt is opgeleverd.

Patrimonium heeft daarbij ook oog voor bij-

manier waarop het tot stand is gekomen. ‘Dit

Tot dusver hebben wij de ervaring dat wij

zondere doelgroepen. Tijdens de rondleiding

gebouw is onderdeel van een groot woning-

met een solide en degelijke partij te maken

wijst hij naar een rij huurwoningen naast Het

bouwplan in Veenendaal-Oost. In totaal komen

hebben. Heel vakgericht, maar wat ik vooral

Erfgoed die ‘hypoallergeen’ zijn en daardoor

er 3200 woningen, waarvan twintig procent

belangrijk vind is dat er heel goed wordt

bij uitstek geschikt voor mensen met astma.

‘sociale huur’. Patrimonium is vanaf het begin

gecommuniceerd. Dat vind ik heel belangrijk

Maar ook Het Erfgoed zelf is een voorbeeld. De

betrokken geweest bij de stedelijke ontwikke-

bij een aannemer: je moet je vak verstaan om

bovenste verdieping zal worden bewoond door

ling. Een heel mooi proces. Mede op ons aandrin-

met alle partijen te communiceren.’

jongeren met een beperking in het autistisch

gen is gekozen om het gebied op te knippen in

spectrum. ‘Een groep ouders is bij ons gekomen

buurtjes, erfjes en hofjes. Zo creëer je ontmoe-

met het verzoek of wij daar woningen voor wil-

tingen en verbindingen. Het wordt ondersteund
door de provincie Utrecht die dit project als pilot

Afspiegeling

den creëren. Vanwege de rust en het overzicht

Volgens Piet de Vrije is het doel om deze wijk een

is voor deze jongeren een nieuwbouwomgeving

heeft aangewezen om een wijk te ontwikkelen

afspiegeling te laten zijn van de Veenendaalse

erg geschikt. Er komen elf appartementen voor

waar je in principe je hele leven kunt wonen.’

bevolking. ‘Jong, oud, rijk, arm. Ik ben een voor-

deze jongeren en een gezamenlijke huiskamer.’

49 APPARTEMENTEN HET ERFGOED, VEENENDAAL

‘IN DEZE WIJK MOET JE IN
PRINCIPE JE HELE LEVEN
KUNNEN WONEN’

Vijftig jaar

Voor de huurders betekent het simpelweg een

Ter hoogte van de galerijen buigt hij zich even

mooie kans. Want zij krijgen een fraai apparte-

een commissie van een heel diverse samenstelling

over de witte balustrades die momenteel

ment voor relatief weinig geld (beneden de 700

hebben wij een aantal ontwerpen van architec-

worden geplaatst. De uitvoerder van Kelderman

euro). ‘En wij zien dat dit erg aanspreekt. Wij

ten beoordeeld. Dit plan van Architectenbureau

Bouw laat zien dat dit bijzonder vakwerk is,

proberen bij nieuwbouw alles zo snel mogelijk te

Hoogeveen uit Amstelveen won unaniem. Het

want nergens zijn lasnaden te vinden. Piet

verhuren, want dan hebben de bewoners ook nog

gebouw komt in een omgeving van grondgebonden

de Vrije knikt tevreden. ‘Wij hebben heel veel

invloed op de kleur van de badkamer en de keu-

woningen; als je dan vijftig appartementen wilt

woningen uit de vroeg-naoorlogse tijd, dus

keninrichting. En dat is gelukt. Alle woningen zijn

realiseren, dan ontstaat er een fors gebouw’, vertelt

sober en relatief klein. Wij hebben heel bewust

verhuurd.’ Piet de Vrije knikt met zijn hoofd naar

hij. ‘De architect heeft dat heel mooi opgelost. Met

de keuze gemaakt om woningen met een goede

een hoekappartement dat uitzicht geeft op de

een knipoog naar de Amsterdamse School heeft dit

kwaliteit toe te voegen aan ons bestaande

blijvend groene natuurzone. ‘Joh, als je hier woont,

gebouw juist een vriendelijke uitstraling. Maar ook

aanbod. Ik moet eerlijk zijn: vandaag de dag

ben je toch spekkoper?’

over de indeling is goed nagedacht. De galerijen

zouden wij dit gebouw niet in de huidige

zijn gepositioneerd aan de noordkant; de appar-

opzet kunnen realiseren. De markt was toen

tementen liggen veelal op het zuiden en hebben

op zijn top. Dat is altijd met de bouw. De cyclus

een fantastisch uitzicht. De appartementen zijn zo

is langer dan het kopen van een brood. Maar

ontworpen dat alle huishoudens – met of zonder

goed, dit was al gefinancierd en ik ben er blij

Opdrachtgever:

lichamelijke beperkingen – er kunnen wonen. Dus

mee. Wij bieden hier kwaliteit voor minimaal

Patrimonium woonstichting, Veenendaal

levensloopbestendig.’

vijftig jaar.’

Ontwerp:

met gemetselde balkons en de ronde vormen. ‘Met

KELDERMAN BOUW
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Piet de Vrije blikt omhoog naar de bijzondere gevel

Architectenbureau Hoogeveen,
Amstelveen

Gedegen onderzoek
leidt tot succesvol
plan
Eind vorig jaar is SET 12 in Nijmegen opgeleverd. Een prachtig gebouw, bestaande
uit twaalf startersappartementen en een commerciële ruimte, dat dankzij fraaie
architectuur de poort naar de 16e straat in de wijk Lindenholt is geworden. De
appartementen zijn inmiddels allemaal bewoond door enthousiaste starters.

De weg naar een succesvol bouwproject
is soms lang. Aanvankelijk waren hier zes
grotere appartementen gepland, maar de
veranderende woningmarkt vroeg om aanpassingen van dit plan.
AGT Vastgoed en Kelderman Bouw deden
intensief marktonderzoek en ontdekten dat
met name starters snakten naar betaalbare
kwalitatieve appartementen in de stad. Dus
ontwikkelden zij twaalf studio’s met een

SET 12, NIJMEGEN

‘WIJ WERDEN NOG NET
NIET UITGELACHEN DOOR
DE MAKELAARS...’

oppervlakte van circa 45 vierkante meter met

huidige eisen’, vertelt Pascal Arts, directeur van

Begin 2013 startte Kelderman met de bouw; eind decem-

een verkoopprijs rond 100.000 euro.

Kelderman Bouw.

ber werd de woningen opgeleverd. Inmiddels zijn alle

makelaars, maar zij zagen niets in onze plannen.

Razendsnel

bewoners als omwonenden zijn enthousiast.

AGT Vastgoed en Kelderman Bouw namen Jans-

Wij werden nog net niet uitgelachen... Volgens

sen & Van Dijk Garantiemakelaars uit Veenen-

hen was het aanbod in deze prijscategorie

daal en Breunissen Makelaars uit Wageningen in

al heel groot. Wij hadden echter in kaart

de arm. ‘Tijdens de verkoopavond was duidelijk

gebracht dat het bestaande aanbod vrij slecht

dat wij het gelijk aan onze kant hadden. Het was

Opdrachtgever:

van kwaliteit was. Die appartementen waren

er zo druk! Wij verkochten ook razendsnel het

AGT Vastgoed, Ede

verouderd en voldeden niet meer aan de

gros van de woningen.’

Ontwerp:

KELDERMAN BOUW

Langbroek Architekten,
Beuningen
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‘Voor de verkoop benaderden wij Nijmeegse

twaalf appartementen verkocht. De reacties van zowel

Logistiek complexe klus
bij EMRI
Kelderman Bouw werkte de afgelopen twee jaar aan een intensieve en uitdagende klus bij
EMRI in Ede. Dit bedrijf, een wereldspeler in reparatie, revisie en onderhoud van alle soorten
en merken elektromotoren en generatoren, wilde op haar bestaande locatie fors uitbreiden.
Maar het werk moest ondertussen wel kunnen doorgaan...

Daar waar veel bedrijven bij een grootschalige
uitbreiding vaak kiezen voor complete nieuwbouw,
besloot EMRI haar huidige locatie trouw te blijven.
Het bedrijf kocht een naastgelegen pand met
grond om de werkoppervlakte te verdubbelen,
de hijscapaciteit uit te breiden en de logistieke
routing te optimaliseren. Ook de gevel moest een
metamorfose ondergaan.
Het project werd via aanbesteding gegund aan Kelderman Bouw. Tijdens de uitwerking benadrukte
EMRI, dat onder meer over een proefveld beschikt
waar generatoren volledig belast beproefd kunnen
worden, dat de planning cruciaal was. De operationele processen moesten gegarandeerd zijn om

REVITALISEREN EN UITBREIDEN BEDRIJFSPAND EMRI, EDE

klanten, die wereldwijd actief zijn in onder meer de

EMRI telkens de mogelijkheid had om intern te ver-

kwamen wij steeds dieper in de organisatie. De

scheepvaart en offshore, niet teleur te stellen.

huizen en de logistieke processen te stroomlijnen.

complexiteit van het werk nam ook steeds meer
toe. Ook van de zijde van de opdrachtgever vroeg

VOORUIT VOOR SPECIALIST
IN GENERATOREN’
Voorbereiding

Daarom stak de aannemer veel tijd in de voorbe-

‘Voor ons was dit een heel bijzonder project’, stelt

dat om veel inspanningen, maar wij hebben heel

directeur Pascal Arts van Kelderman Bouw. ‘Het

goed samengewerkt.’ Begin 2014 is het project

komt niet vaak voor dat je zo rigoureus aan het

opgeleverd. EMRI kan nu weer volle kracht vooruit!

verbouwen bent, terwijl de werkzaamheden in een
bedrijf ook doorgaan. En zeker in dit geval was dat
een uitdaging, omdat EMRI op haar beurt ook weer
strakke afspraken had met haar opdrachtgevers.
Een verstoring in de bouw zou dus ongewenste

KELDERMAN BOUW

vertragingen met zich meebrengen.’
Opdrachtgever:

reiding. Er werd een plan van aanpak geschreven
om de processen volledig te waarborgen. De bouw

Opdrachtgever en aannemer werkten daarom

E.C.H. Holding, Ede

vond plaats in tien verschillende fasen, waardoor

intensief samen. ‘Naarmate het project vorderde,

Ontwerp:
Architectenbureau Schutijser,
Ede
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‘VOLLE KRACHT

Prachtig woongebied
op terrein voormalige
gasfabriek
Barneveld realiseerde in 2013 een recordaantal woningen. Er kwamen bijna vierhonderd
woningen bij. Een van de meest in het oog springende projecten was Hof van Callenbroeck,
op het terrein van de voormalige gasfabriek. Kelderman Bouw bouwde, in opdracht van
De Bunte Vastgoed Oost, dertig grondgebonden woningen.

De woningbouwplannen op deze historische
locatie bleken direct in een behoefte te voorzien. Niet verwonderlijk: zowel het dorpshart
als het natuurgebied Het Paradijs ligt vlakbij.
Maar ook de architectuur en de inrichting van
het woongebied spraken aan. De woningen
werden namelijk ingepast in een straat waar
de bestaande bomen bleven staan.

Razendsnel verkocht

De informatieavond in het Schaffelaartheater,
die in april 2012 plaatsvond, trok 350 bezoekers.
En dus werden de woningen razendsnel verkocht. Een mooie ontwikkeling in een tijd waarin

32 WONINGEN HOF VAN CALLENBROECK, BARNEVELD

EEN ACTIEVE
FACEBOOK-GROEP
ZORGDE SNEL
VOOR EEN LEUKE
INTERACTIE TUSSEN
DE BEWONERS

Historie
In 1861 werd de Barneveldse gasfabriek
geopend. Het was een particulier initiatief
van Van Zuylen van Nievelt, later bekend als
de eigenaar van ‘De Schaffelaar’. Het gas
werd in eerste instantie gebruikt om huizen
en bedrijven mee te verlichten. In de jaren
vijftig kwam daar een einde aan doordat het
gas uit Slochteren werd aangeleverd, begin
nieuwbouw niet meer vanzelfsprekend is.

jaren zeventig werd de fabriek gesloopt. De
gasfabriek liet haar sporen na in de vorm

Kelderman Bouw realiseerde 24 rijwoningen en 6

van een fikse vervuiling. In 2010 werd het

twee-onder-een-kapwoningen. Er is een prachtig

terrein drastisch gesaneerd. ‘U staat hier

hofje ontstaan waarbij de goede sfeer tussen de

op het schoonste stukje van Barneveld’, zei

toekomstige bewoners kenmerkend is. Op verzoek

toenmalig wethouder Bram Troost nadat de

van De Bunte Vastgoed Oost verzorgde Kelderman

schoonmaakwerkzaamheden werden afge-

Bouw ook de kopersbegeleiding. Al in een vroeg

rond. Daardoor was de weg vrij om op deze

stadium ontstond, dankzij een actieve Facebook-

unieke plek Hof van Callenbroeck te laten

groep, een leuke interactie. Daardoor kenden alle

verrijzen. Naast de woningen die Kelderman

bewoners elkaar voordat zij daadwerkelijk in Hof

Bouw heeft gebouwd, is er ook nog een ge-

van Callenbroeck woonden. Inmiddels zijn de

bouw met 28 appartementen op het terrein

Opdrachtgever:

woningen opgeleverd. Dit jaar wordt het hofje

gerealiseerd.

De Bunte Vastgoed Oost, Ede
Ontwerp:

Geesink Weusten Architecten,
Arnhem
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gecompleteerd met twee vrijstaande woningen.

KELDERMAN BOUW

Woningen NextLevel 2.0
doorstaan energietoets
glansrijk
In opdracht van OPUS projecten realiseerde Kelderman Bouw in 2012 het project NextLevel dat
bestond uit zestien starterswoningen in Veenendaal-Oost. Een jaar later mocht Kelderman Bouw
ook het vervolgproject -NextLevel 2.0- bouwen. De dertien woningen van dit project zijn inmiddels
al opgeleverd en hebben een strenge energietoets glansrijk doorstaan.

Kelderman Bouw en OPUS projecten hebben al

woningtypes bedacht, maar de veranderende

jarenlang een intensieve relatie. De eerste samen-

marktomstandigheden vroegen om een aanpas-

werking dateert van 2005 toen Kelderman een

sing. Daarom ontwikkelde OPUS projecten

aantal woningen voor OPUS projecten in de Veen-

dertien kwalitatieve rijwoningen die bij uitstek

endaalse wijk Dragonder-Oost verzorgde. Sinds

geschikt waren voor starters. Kelderman Bouw

die tijd mag de projectontwikkelaar uit Veenen-

haalde vervolgens alles uit de kast om de plan-

daal een vaste opdrachtgever worden genoemd.

nen binnen de financiële kaders te realiseren.

Gezamenlijk realiseerden ze onder meer een

Dit bleek een gouden greep, want deze wonin-

aantal woningen in Petenbos-Oost, maar ook een

gen werden vervolgens razendsnel verkocht.

fraai woongebied nabij het centrum van Arnhem.

Ontwikkeling

Aanvankelijk waren voor de tweede fase andere

13 WONINGEN NEXTLEVEL 2.0, VEENENDAAL

Luchtdicht

Tijdens de bouw, die voorspoedig verliep, liet
Kelderman Bouw een extra kwaliteitstest uit-

voeren. De aannemer wilde weten of zij aan de
Zonder dat de medewerkers van Kelderman
Bouw het wisten, werd een zogeheten blowertest uitgevoerd. Het resultaat was zeer goed;
deze woningen kwamen ruim onder de norm
uit. Pascal Arts: ‘Daar zijn wij heel blij mee,
want het was best spannend. Wij wisten niet
of wij heel veel extra maatregelen moesten
nemen om die norm te halen. De conclusie
is dat het behalen van deze norm geen enkel

‘BEHALEN NORM
VOOR ‘LUCHTDICHT
BOUWEN’ IS
VOOR ONS GEEN
PROBLEEM’

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:

probleem is als je netjes en kwalitatief goed

OPUS projecten, Veenendaal

bouwt.’

Ontwerp:
MIX architectuur, Ede
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strenge eisen voor ‘luchtdicht bouwen’ voldeed.

Succesvolle ontwikkeling
binnen anderhalve
maand
Wie zegt dat woningbouwplannen altijd lang moeten duren? Projectontwikkelaar OPUS
projecten uit Veenendaal en Kelderman Bouw ontwikkelden in het voorjaar van 2013 het
woongebied Hof van Verdi in Veenendaal-Oost. Inmiddels is de bouw al een eind gevorderd
en zijn de twintig woningen nagenoeg allemaal verkocht.

Een lage hypotheekrente, een opkrabbelende
economie, gunstige hypotheekvoorwaarden.
De woningmarkt vertoonde in 2013 positieve
signalen, met name voor starters. Om deze doelgroep tegemoet te komen, ontwikkelden OPUS
projecten en Kelderman Bouw in een snel tempo
twintig woningen. Daarbij nam Kelderman de
technische uitwerking voor haar rekening en was
de aannemer betrokken bij de afstemming van
het ontwerp op de stedenbouwkundige opzet.

Volwaardig

In april startte de ontwikkeling; eind mei was het

Bovendien zijn de woningen aan te passen op de

voorop. De kopersbegeleider van Kelderman

project al in de verkoop. De woningen – zestien

wensen van de toekomstige bewoners. Een dak-

Bouw is daarbij het aanspreekpunt.

rijwoningen en vier tweekappers – zijn geba-

kapel, garage (hoekwoningen) of extra uitbouw

seerd op het zogeheten Ei van Kelderman (zie

behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.

Er bleek veel belangstelling voor deze woningen.

ook pagina 6), dus volwaardig en betaalbaar.

Maatwerk en een persoonlijke benadering staat

Tijdens een informatiebijeenkomst meldden zich
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MAATWERK STAAT
VOOROP

ject. Zij deed dit door samen met de toekomstige

alle woningen verkocht. De bouw is in volle

bewoners een vloerplaat te leggen. Medio 2014

gang. In december verrichtte wethouder Arianne

worden de woningen opgeleverd.

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:

Hollander van de gemeente Veenendaal de of-

OPUS projecten, Veenendaal

ficiële handeling voor de start van het bouwpro-

Ontwerp:
MIX architectuur,
Ede
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veel potentiële kopers. Inmiddels zijn nagenoeg

Stichting Vastgoedmonitor
regio Food Valley zoomt
in op vraag
De Projectenmonitor van deze stichting wordt dit jaar weer verder verfijnd. De monitor
geeft nu een gedetailleerd inzicht in de nieuwbouwprojecten die in acht gemeenten op stapel staan. Maar minstens zo belangrijk is om de vraag in kaart te brengen. Daarom zoomen
onderzoekers in op de marktvraag. Het vervolg moet medio 2014 worden gepresenteerd.

Stichting Vastgoedmonitor regio Food Valley,
waarvan Kelderman Bouw een van de initia-

Daling huurwoningen

De monitor laat verder zien dat de capaciteit

tiefnemers is, werd begin januari gepresen-

vooral centraal in de regio ligt bij de plaatsen

teerd. Uit die monitor komt naar voren dat er

Barneveld, Veenendaal en Ede. Ook valt op dat er

binnen de acht Food Valley-gemeenten (Wa-

op korte termijn een grote hoeveelheid appar-

geningen, Ede, Veenendaal, Rhenen, Barneveld,

tementen in aantocht is. Deze worden voor een

Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel) sprake

belangrijk deel gerealiseerd in de huur en soci-

is van een overcapaciteit in de plannen, maar

ale koop. Overigens daalt het geplande aantal

dat deze vooralsnog niet tot problemen hoeft

woningen structureel. Die daling komt overeen

te leiden.

met de verwachting dat de woningcorporaties
zich meer focussen op hun bestaande voorraad.

weten of de plannen aansluiten op de vraag.

De zorg voor een grote hoeveelheid onverkoop-

De onderzoekers stellen dat de koopmarkt sterk

Om daar een antwoord op te vinden, wordt

bare nieuwbouwwoningen lijkt niet gegrond.

moet aantrekken om de hoge productie van

de Projectenmonitor verder uitgebreid. On-

‘Er is een boeggolf in de planning zichtbaar. Pas

corporaties van de afgelopen jaren te compen-

derzoekers zoomen in op de marktvraag en

als de marktomstandigheden blijvend twee tot

seren.

bekijken welke effecten de huidige economische

drie jaar slecht blijven, ontstaat een probleem

situatie heeft op de verhuisbehoefte. Daarin

omdat de boeggolf sterk oploopt’, zo stellen de

Nu de toekomstige projecten tot in detail in

wordt bijvoorbeeld ook meegenomen dat een

onderzoekers in het rapport.

kaart zijn gebracht, is het van belang om te

miljoen Nederlanders te maken heeft met een

STICHTING VASTGOEDMONITOR REGIO FOOD VALLEY

restschuld. Deze categorie wil misschien wel

misch model dat ook actueel wordt gehouden.

en aangesloten marktpartijen. We moeten het

verhuizen, maar kan dat momenteel niet.

Dat leidt tot een beter inzicht in de vraag wat en

samen doen.’

Verdieping

hoe er ontwikkeld moet worden. Zo kan het aanbod dus beter worden afgestemd op de vraag.

KELDERMAN BOUW

geeft aan dat een verdieping van de Projectenmo-

Ik ben heel blij met deze volgende stap en vind

nitor leidt tot een beter inzicht bij beleidsmakers

het ook mooi dat er een heel nauwe samenwer-

en marktpartijen. ‘De monitor is echt een dyna-

king is tussen gemeenten, provincies, corporaties
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Hans Koopman, directeur bij Kelderman Bouw,

Leerlingen herstellen
Muldersschuur in ere
De Lunterse Graanschuur, ook bekend als de Muldersschuur dreigde een aantal jaren geleden
te verdwijnen. Door de komst van het woongebied De Molenpol moest de schuur wijken.
Met hulp van de Lunterse bevolking kon dit worden voorkomen. Onder regie van Kelderman
Bouw en Zegers Bouw uit Ede werd de schuur aan de Roskammersteeg weer opgebouwd.

Achter de boerderij van Drikus en Aart-Jan van

de materialen werden opgeslagen in afwachting

Veldhuizen stond tot voor kort een oude graan-

van een geschikte locatie. Deze werd uiteindelijk

schuur van liefst 150 jaar oud. Vanwege de komst

gevonden aan de Roskammersteeg. En dankzij

van het woongebied De Molenpol, dat overigens

gulle giften uit de Lunterse gemeenschap – zowel

door Kelderman Bouw werd gerealiseerd, was er

in geld als in de vorm van vrijwilligerswerk – kon

geen plek meer voor deze schuur.

de bouw mogelijk worden gemaakt.

Sloop leek de enige mogelijkheid... Maar toen een

Hans Koopman kreeg vervolgens het idee om leer-

aantal Lunteranen daar lucht van kreeg, werd er

ling-bouwvakkers in te zetten bij de herbouw en

een alternatief bedacht. Met de gemeente werd

zocht samenwerking met de Stichting ReVaBo in

de bouwplaats hebben vele jongens getimmerd en

de mogelijkheid besproken om de schuur af te

Oosterbeek die jongeren opleidt voor de bouwnij-

gemetseld onder begeleiding van ervaren bouwvak-

breken en elders weer op te bouwen. Het gebouw

verheid. ‘Daar reageerde men direct enthousiast.

kers van Kelderman Bouw en Zegers Bouw.’

zou dan dienst kunnen doen als multifunctioneel

Het is natuurlijk prachtig om te werken aan zo’n

centrum voor de Lunterse gemeenschap.

project dat echt een functie krijgt.’ En dus werkten

Gulle giften

Het gebouw werd steen voor steen afgebroken en

HERBOUW GRAANSCHUUR, LUNTEREN

tientallen bouwtalenten de afgelopen tijd aan dit

Genomineerd

Hans Koopman: ‘Het is mooi dat wij jongeren in deze

project. ‘De complete kapconstructie werd prefab

tijd kunnen interesseren voor het vak. Door de crisis

in de werkplaats in Oosterbeek gemaakt. En op

hebben wij een enorme uitstroom in de bouw. Maar

DANKZIJ GULLE GIFTEN VAN DE
LUNTERSE BEDRIJVEN & BEVOLKING
KON DE BOUW WORDEN
GEREALISEERD

Historie
De schuur, die dateert uit 1855, behoorde
tot het erf van windkorenmolen De Hoop.
Het is van oorsprong een graanschuur, maar
heeft vooral dienst gedaan als paardenstal
en koetshuis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben evacués intrek genomen in de
schuur. Hiervoor is er een kachel geplaatst
en een schoorsteenkanaal gebouwd.

wij hebben als de economie aantrekt echt mensen

De bijzondere leerlingbouwplaats kreeg zelfs lan-

nodig die het vak beheersen. Daarom moeten wij

delijke bekendheid. Het project werd genomineerd

juist nu de tijd nemen om jonge mensen op te

als Beste Leerlingbouwplaats’, een initiatief van

leiden.’ Koopman genoot van het enthousiasme

het adviescentrum Fundeon. Inmiddels is de Lun-

waarmee de leerlingen het ambachtelijke werk

terse Graanschuur al volop in bedrijf en staat het

aanpakten. ‘Een van hen hebben wij zelfs een

ten dienste van de Lunterse gemeenschap. Zij is

Opdrachtgever:

baan kunnen aanbieden. Ook als bedrijf willen wij

onder meer te gebruiken voor sociale of culturele

Stichting De Lunterse Keie, Lunteren

blijven investeren in de toekomst.’

activiteiten.
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KELDERMAN BOUW

Aanbesteding Het Nieuwe
Werken gewonnen op prijs
en kwaliteit
De gemeente Ede maakt werk van Het Nieuwe Werken. Afdelingen houden hun eigen ‘district’,
maar een medewerker kan een werkplek uitzoeken die op dat moment aansluit op zijn/haar werksituatie. Van concentratieplek, flexwerkplek tot loungebank! Kelderman Bouw mag deze werkzaamheden in het gemeentehuis uitvoeren.

Aanbesteding

Om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken moet
het raadhuis grondig worden verbouwd. De gemeente schreef een aanbesteding uit, waarbij niet
alleen de prijs telde. De kwaliteitseisen werden
vastgesteld en vervolgens mochten aannemers
een plan bij deze eisen bedenken. Daaraan gingen
ook gesprekken met de uiteindelijke gebruikers
vooraf. Kelderman won deze aanbesteding. De
gebruikers bleken gecharmeerd van de opzet;
bovendien was de prijs ook nog eens het scherpst.

HET NIEUWE WERKEN GEMEENTE EDE

‘Het toont aan dat goede kwaliteit en een scherpe

kers. Wij stemmen zo veel mogelijk af met onze

prijs wel degelijk hand in hand kunnen gaan’, zo

opdrachtgever om de overlast tot een minimum

stelt Pascal Arts.

te beperken.’

nen verder uitgewerkt in samenspraak met de
opdrachtgever. Begin december is de realisatie
gestart. De verbouwing moet in mei klaar zijn.
‘De planning is strak, bovendien wordt er in het
gemeentehuis gewoon doorgewerkt. Dus dat
vraagt extra zorg en aandacht van onze medewer-

‘GOEDE KWALITEIT EN
SCHERPE PRIJS KUNNEN
WEL DEGELIJK HAND IN
HAND GAAN’

KELDERMAN BOUW
Opdrachtgever:
Gemeente Ede
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Na de selectie heeft Kelderman Bouw de plan-

Klein inbreidingsplan in
het hart van Herveld
In de dorpskern van Herveld maakt Kelderman Vastgoed Ontwikkeling werk van een klein
inbreidingsplan. Als de plannen worden goedgekeurd, verrijzen er acht woningen: vier
rijwoningen en vier twee-onder-een-kapwoningen. Omwonenden zijn betrokken geweest bij
de planvorming.

Lokale overheden geven steeds meer de voorkeur
aan inbreidingslocaties boven uitbreiding van
woningbouwgebieden. Voor projectontwikkelaars en bouwbedrijven is het de kunst om
woningbouw op de inbreidingslocaties zo goed
mogelijk te verweven in de bestaande situatie. In
Herveld besteedt Kelderman Vastgoed Ontwikkeling daar veel aandacht aan in samenspraak
met Geesink Weusten Architecten uit Arnhem.
Dit bureau is, getuige onder meer de fraaie
en succesvolle projecten als De Molenpol in
Lunteren en Hof van Callenbroeck in Barneveld,
bedreven in het ontwerpen van binnenstedelijke

geprijsde rijwoningen en vier twee-onder-een-

mogelijk draagvlak krijgen’, vertelt Hans Koopman,

projecten.

kapwoningen. ‘Wij hebben het bewust klein-

directeur van Kelderman Vastgoed Ontwikkeling.

schalig gehouden, zodat het past bij de omgeIn Herveld is gekozen voor een kleinschalige

ving. Het ontwerp is eind december besproken

Hans Koopman merkt dat er veel belangstelling

uitbreiding van respectievelijk vier aantrekkelijk

met omwonenden, zodat wij een zo groot

is voor het project. ‘Inbreidingslocaties zijn

NIEUWBOUW 8 WONINGEN HERVELD

‘INBREIDINGSLOCATIES
ZIJN SOWIESO
POPULAIR’

KELDERMAN VASTGOED ONTWIKKELING

De verkoop van het project start in de eerste

te wonen in een omgeving waar de infrastruc-

helft van 2014. Kelderman Vastgoed Ontwikke-

tuur al op orde is. In de dorpskern van Herveld

ling hoopt het 3e kwartaal van dit jaar te kunnen

Opdrachtgever:

wordt bovendien erg weinig gebouwd, waardoor

starten met de bouw.

Kelderman Vastgoed Ontwikkeling, Ede

dit een gewild project is.’

Ontwerp:
Geesink Weusten Architecten,
Arnhem
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sowieso populair. Mensen vinden het prettig om

Drie duurzame
bedrijfsunits op een
centrale plek
Ontwikkelingsmaatschappij Schuttershaven (een samenwerkingsverband tussen Kelderman Vastgoed Ontwikkeling en De Bunte Vastgoed) biedt drie bedrijfsunits aan op het
nieuwe bedrijventerrein BT A12. Een prachtige plek voor ambitieuze bedrijven die graag
verder willen groeien.

Plantion, Brezan, PENKO Engineering, Noord West
Nederland Agenturen en Gaasbeek Automaten.
Het is een greep uit de bedrijven die kozen voor
het bedrijventerrein BT A12. Niet verwonderlijk,
want de locatie is ronduit prachtig. Dankzij de
centrale ligging, vlak bij de rijkswegen A12/A30, is
zowel de Randstad als Duitsland prima bereikbaar.
De ondernemers die inmiddels gesetteld zijn op
het terrein, tonen zich enthousiast. PENKO Engineering, het bedrijf dat zich als eerste vestigde
op het bedrijventerrein in een prachtig gebouw
dat door Kelderman werd gerealiseerd, stelt: ‘Dit

BEDRIJFSUNITS BT A12, EDE

De drie beschikbare units beschikken
allemaal over 600 vierkante meter bvo bedrijfsruimte. De kantoorruimte varieert van
140 vierkante meter tot 220 vierkante meter
bvo. Er is zowel op de beganegrond-, als op
de verdiepingsvloer rekening gehouden
met voldoende daglichttoetreding vanuit
de gevels. Het buitenterrein wordt geheel
verhard.

bedrijventerrein voldoet aan onze verwachtin-

de loop der tijd is losgelaten. Dat is wel jammer:

zoals collectieve beveiliging en glasvezelnetwerk,

gen. De ligging van BT A12 ten opzichte van de

het was een unieke kans om van BT A12 het visite-

is het voor veel bedrijven een prima basis voor een

snelwegen is perfect en wij hebben hier volop de

kaartje van Ede te maken.’

succesvolle toekomst.’

ruimte voor onze logistieke activiteiten. Bovendien
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling blijft zich

echte meerwaarde’, vertelt Hans van den Berg van

echter hardmaken voor de kwalitatieve uitstra-

PENKO op de site www.bta12.nl.

ling van de gebouwen die zij realiseert op het
terrein. ‘In deze tijd is het de kunst om duurzame

KELDERMAN VASTGOED ONTWIKKELING

Het oorspronkelijke doel was om van BT A12 een

bedrijfsgebouwen te bouwen die vandaag en

duurzaam bedrijventerrein te maken waarbij er

morgen aantrekkelijk zijn. Door een kwalitatieve

Opdrachtgever:

ook oog zou zijn voor de architectuur en uitstra-

bouw, aantrekkelijke architectuur en een flexibele

Ontwikkelingsmaatschappij

ling. Hans Koopman: ‘De eerlijkheid gebiedt te

indeling behouden onze gebouwen hun waarde.

Schuttershaven, Ede

zeggen dat dit door de marktomstandigheden in

In combinatie met de pluspunten van het terrein,

Ontwerp:
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is het uitstekende contact met de gemeente een

S-Tek, Bureau voor bouwkundig
ontwerp en tekenwerk, Ede

Deze manier van
ontwikkelen is echt de
toekomst!
De nieuwbouw op de locatie van de CNS Cavaljéschool in het centrum van Ede komt steeds
dichterbij. Onder de naam Hooghe Hoed ontwikkelt Kelderman Vastgoed Ontwikkeling
appartementen die de toekomstige bewoners geheel naar eigen wens kunnen invullen. De
begane grond wordt het domein van een brede school waarin – naast de Cavaljéschool –
ruimte is voor een peuterspeelzaal en naschoolse kinderopvang.

veel van hetzelfde is. Driekamerappartementen

ondersteunen kunnen zij via de website www.

van zo’n 75 vierkante meter met een balkon en

hooghehoed.nl hun favoriete appartement alvast

een badkamer. De praktijk is dat veel mensen niet

ontwerpen in 3D. ‘In verdere gesprekken werken

uit de voeten kunnen met ‘standaard’. De ene

wij de tekeningen uit. Iedere koper wordt na de

bewoner wil bijvoorbeeld een atelier met heel

aankoop persoonlijk begeleid door interieurarchi-

veel daglicht; de ander wil als co-ouder graag drie

tect Maarten Modderkolk uit Ede.’

slaapkamers. En dan blijkt het aanbod toch wel
erg beperkt.’
Dus ging Kelderman Vastgoed Ontwikkeling op
een revolutionaire wijze te werk. De appartemenIn Ede staan ruim zeshonderd appartementen

ten zijn namelijk naar eigen wens in te delen.

te koop. Dus kreeg Kelderman Vastgoed Ontwik-

Een lichte, ruime woning met balkons aan beide

keling meermaals de vraag wat Hooghe Hoed

kanten? Een maisonnette met leefkeuken en

nog toevoegt aan dit aanbod. Hans Koopman

slaapkamers op de bovenverdieping? Of juist een

glimlacht. ‘Wij hebben heel gedegen onderzoek

minimalistisch appartement met een reusach-

laten doen naar de woningmarkt in Ede. Als je

tige woonkamer? Alles is mogelijk, zo betoogt

het aanbod analyseert, dan valt op dat er heel

de ontwikkelaar. Om potentiële kopers daarbij te

HOOGHE HOED, EDE

‘‘VEEL MENSEN
KUNNEN NIET UIT
DE VOETEN MET
'STANDAARD' ’’
Toekomst

Hans Koopman is ervan overtuigd dat deze
manier van ontwikkelen de toekomst is. En zeker

nu echt woningen waar daadwerkelijk behoefte

Hooghe Hoed

aan bestaat. Dat is winst. Maar het is ook echt

zen. De stichter van de basisschool, George

een appartement in te richten.’

De naam Hooghe Hoed is niet zomaar gekoJan Casper Cavaljé, was gespecialiseerd in
het ontwerpen van maatwerkhoeden. Hij
combineerde degelijke materialen met
hedendaags ontwerp. Die filosofie zet Kelderman Vastgoed Ontwikkeling voort met
het project Hooghe Hoed.

heel leuk om samen met toekomstige bewoners

De filosofie van Kelderman Vastgoed Ontwikkeling slaat aan. Want daar waar de appartementenmarkt grotendeels muurvast zit, zijn voor dit
project in de voorverkoop al een aantal appartementen verkocht. ‘Wij starten nu een campagne
om het project bij een groot publiek onder de
aandacht te brengen. Wij hebben goede hoop

niet alleen in Ede. ‘Het vergt een heel andere

dat wij medio 2014 daadwerkelijk met de bouw

aanpak. Voorheen konden projectontwikkelaars

kunnen starten. Uiteraard voeren wij daarbij ook

standaardappartementen en woningen aanbie-

nauw overleg met de Stichting voor CNS uit Ede,

den. De vraag was immers veel groter dan het

de eigenaar van de Cavaljéschool.’

KELDERMAN VASTGOED ONTWIKKELING
Opdrachtgever:
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling, Ede

dus ook voor een kwalitatieve impuls. Wij maken

Ontwerp:
Studioninedots, Amsterdam
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aanbod. Die tijden zijn veranderd en dat zorgt

Betaalbare woningen in
Elst voor jonge generatie
Aan de Rijksstraatweg, ter hoogte van de Veerweg realiseert Kelderman Vastgoed Ontwikkeling
dit nieuwbouwproject. In een sfeervol hofje komen elf mooie betaalbare woningen. Een unieke
kans voor de jongere generatie om in het eigen dorp Elst te blijven wonen of voor anderen die willen genieten van de ruimte en de vrijheid.

De glooiende uiterwaarden vormen de voortuin
van de toekomstige bewoners van de elf
woningen. Architect Arcom uit Veenendaal
en Kelderman Vastgoed Ontwikkeling zijn
erin geslaagd om volwaardige woningen te
ontwikkelen die geschikt zijn voor een jong
gezin. De woningen krijgen vanzelfsprekend
een eigen tuin, berging en parkeerplaats. Extra
prettig is dat het terrein wordt ontsloten door
een eigen toegangsweg aan de achterzijde van
het gebouw.

NIEUWBOUW 11 WONINGEN ELST (UT)

BETAALBARE WONINGEN
IS KLEIN’
Creatief

‘Het wordt een heel vriendelijk hofje dat qua
architectuur ook goed aansluit op de woningen

Kelderman Vastgoed Ontwikkeling start in het

verwacht dat dit plan zal aanslaan. ‘Wij

eerste kwartaal van dit jaar met de verkoop.

merken dat jongeren graag in het dorp Elst
willen blijven wonen, maar het aanbod van
betaalbare woningen is erg klein. Maar ook voor
senioren zijn de woningen, mede ook door de
geborgenheid van het eigen hofje, erg geschikt.

KELDERMAN VASTGOED ONTWIKKELING

Daarom hebben wij met een creatief ontwerp
woningen ontworpen die voor deze groep

Opdrachtgever:

bereikbaar zijn.’

Kelderman Vastgoed Ontwikkeling, Ede
Ontwerp:
Arcom, Veenendaal
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‘HET AANBOD VAN

in de omgeving’, aldus Hans Koopman. Hij

Kelderman investeert in renovatie
Bouwcombinatie Weijman Kelderman, specialist in het renoveren, transformeren en onderhouden van vastgoed, heeft zelf een metamorfose ondergaan. De naam is veranderd in Kelderman Renovatie en Onderhoud, zodat deze beter aansluit op de andere werkmaatschappijen binnen de Kelderman Groep en er is een nieuw logo.

Hans Koopman gelooft in de toekomst van

Illustratief

renovatie. ‘Vastgoedeigenaren zijn op zoek naar

Volgens hem is dit project illustratief voor de

innovatieve oplossingen om verouderd vastgoed

vraag van veel woningcorporaties en vastgoed-

een tweede leven te geven. Daar waar voorheen

eigenaren. ‘Zij zoeken naar oplossingen voor hun

‘sloop’ de meest logische keuze was, vraagt deze

bestaande woningportfolio. Deze bestaat vaak

tijd ook om duurzame alternatieven. Renovatie

deels uit woningen die vlak na de oorlog zijn

biedt vaak veel voordelen voor alle betrokken par-

gebouwd en inmiddels toe zijn aan een grondige

tijen en is goed voor het milieu. Met Kelderman

opknapbeurt. Wij kunnen dit systematisch aan-

Renovatie en Onderhoud bieden wij doordachte,

pakken en door de ervaring die wij hebben op het

creatieve en duurzame oplossingen.’

gebied van ontwikkeling, verbouw en onderhoud

Kelderman Renovatie en Onderhoud ook

leveren wij een pasklare oplossing.’

haar logo onder handen genomen. Omdat

De afgelopen tijd werkte de bouwcombinatie

Nieuw logo

Gelijktijdig met de naamswijziging heeft

Kelderman complexe vraagstukken als

al voor diverse woningcorporaties (zie ook de

Bij het vinden van de oplossing staat de bewo-

uitdagend beschouwt, heeft zij met een

volgende pagina’s). Zo was zij nauw betrokken

ner – dus de klant van de woningcorporaties en

knipoog naar Maurits Cornelis Escher

bij de renovatie van de Willem Marisflat. ‘Deze

vastgoedeigenaren – centraal. ‘Als de huurder

(1898-1972) een logo ontwikkeld met een

flat uit de jaren zeventig was verouderd en hier

gelukkig is, zijn de eigenaren dat ook. Wij streven

op het oog onmogelijke constructie op

speelde de vraag: slopen of renoveren? In nauwe

naar duurzame oplossingen, zodat huurders zo

basis van een oneindigheidsbenadering.

samenspraak met de opdrachtgever Woonstede

lang mogelijk blijven genieten van hun woning.

Wat bij anderen onmogelijk is, kan bij

uit Ede is het gebouw getransformeerd tot een

Dat uit zich in levensloopbestendige, comfor-

Kelderman Renovatie en Onderhoud wel.

mooi complex voor senioren. De woningen zijn

tabele concepten. Vanzelfsprekend houden wij

Ook is er een vernieuwde website:

levensloopbestendig en ook energiezuinig’, vertelt

door middel van het gebruik van slimme ketels en

www.keldermanrenovatie.nl.

Hans Koopman.

goede isolatievoorzieningen de stookkosten voor
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BEHEREN

de bewoners zo laag mogelijk. Op die manier blijft

besteden wij veel aandacht aan de communica-

het vastgoed aantrekkelijk voor huurders.’

tie, zodat bewoners precies weten waar ze aan
toe zijn. Wat dat betreft nemen wij ook hier de

Maar ook bij de werkzaamheden zelf staat de

ervaring van onze andere werkmaatschappijen

bewoner centraal. ‘Bij veel renovaties blijven de

mee. Zo zijn wij ook gewend om zelfs in verzor-

bewoners in hun woning. Wij beseffen dat die

gingshuizen te verbouwen zonder dat de bewo-

werkzaamheden dan heel ingrijpend zijn. Daarom

ners daar al te veel hinder van ondervinden.’
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Huurwoningen weer klaar voor de
toekomst
Kelderman Renovatie en Onderhoud ontzorgt woningcorporaties en vastgoedeigenaren bij
renovaties. Zij biedt innovatieve oplossingen om oudere woningen doordacht, duurzaam
en efficiënt te renoveren tot comfortabele huizen die weer optimaal woongenot bieden.
Het afgelopen jaar mocht Kelderman aan de slag voor Weijman Vastgoedonderhoud en
Patrimonium woonstichting.

Kostverloren

Dat was kortweg de opdracht die Kelderman Re-

en tijdens de bouw goed te communiceren met

‘Vernieuw de badkamers, toiletten en meterkasten

novatie en Onderhoud in 2012 kreeg van Weijman

de bewoners. Aan de hand van protocollen wor-

van zestig woningen aan de Kostverloren in Veen-

Vastgoedonderhoud, die dit project in opdracht

den bewoners zo goed mogelijk geïnformeerd.

endaal. Dit project moet zo snel mogelijk worden

van de Veenendaalse woningstichting heeft uit-

Zo proberen wij de hinder tot een minimum te

afgerond en de bewoners blijven in hun woning.’

gevoerd. Uiteraard een meer dan uitdagende klus

beperken’, vertelt Pascal Arts, directeur van Kel-

om de overlast tot een minimum te beperken.

derman Bouw.

‘De renovatie van een badkamer heeft natuurlijk

Volgens Pascal Arts is dat goed gelukt en heeft hij

impact op het gezinsleven. Dus het is de kunst

nauwelijks wanklanken gehoord. ‘De woningen

om dit zo snel mogelijk te doen. Voor iedere

zijn nu weer klaar voor de toekomst en wij heb-

woning bedroeg de geplande werktijd exact tien

ben bewezen dat wij zulke ingrijpende renovaties

werkdagen. Uiteraard is het belangrijk om voor

redelijk geruisloos kunnen laten verlopen.’

KELDERMAN RENOVATIE EN ONDERHOUD
Opdrachtgever:
Weijman Vastgoedonderhoud,
Veenendaal

RENOVATIE KOSTVERLOREN, VEENENDAAL

Eenvoudlaan

De vakmensen van Kelderman werkten met man

In opdracht van Patrimonium woonstichting

en macht aan dit project. Ook hier was de tijdsplan-

in Veenendaal ondergingen 32 woningen een

ning krap: tien werkdagen per woning. Uitloop van

metamorfose. Kelderman Renovatie en Onderhoud

de werkzaamheden bij een woning zou zorgen voor

renoveerde de badkamers, toiletten, meterkasten

een domino-effect bij de overige woningen. ‘Maar al-

en keukens. De klus was in minder dan zes weken

les is heel goed verlopen. Dit is ook te danken aan de

geklaard!

opdrachtgever Patrimonium die de bewoners goed
heeft begeleid en voorbereid. Samen hebben wij er-

Patrimonium woonstichting hecht aan goed

voor gezorgd dat de woningen aan de Eenvoudlaan

onderhoud van de woningen. Tegelijkertijd beseft

in een snel tempo weer helemaal up-to-date zijn.’

zij dat werkzaamheden voor overlast zorgen bij de
huurders. Daarom werd besloten om de renovatiewerkzaamheden te combineren. In tien dagen

KELDERMAN RENOVATIE EN ONDERHOUD

Ook hier bleven de huizen bewoond, waardoor

Opdrachtgever:

communicatie met de bewoners van cruciaal

Patrimonium woonstichting,

belang was.

Veenendaal

RENOVATIE WONINGEN EENVOUDLAAN, VEENENDAAL
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tijd onderging een woning een ware metamorfose.

‘Kelderman helpt om onze inhoudelijke
doelstellingen te realiseren’
Een groot huis met plek voor hun eigen vier kleine kinderen en een aantal uit huis geplaatste jongeren. Die droom koesterden Frank en Maureen van Strijen al jaren. Vorig jaar
maakten ze ‘m waar. Ze lieten door Kelderman Burgerbouw de monumentale boerderij De
Boerendans in Leersum verbouwen tot Gezinshuis.

als expert. Via hun organisatie Jeugd enzo ondersteunen Frank en Maureen (semi-)professionals in
de jeugdhulpverlening door middel van trainingen,
opleidingen of interimklussen. ‘Wij hebben altijd veel
met jongeren uit de straatcultuur gewerkt binnen de
setting van het jongerenwerk en de reguliere hulpverlening, maar Maureen en ik hadden het idee dat
het voor sommige jongeren beter zou zijn wanneer
zij in de omgeving van een gezin zouden opgroeien.
Op de dag dat wij de afspraak hebben met

helpen. En ook die bouw wordt door Kelderman

Daarom hebben wij het Gezinshuis toegevoegd aan

Frank en Maureen van Strijen staan er een paar

gedaan.’

onze organisatie Jeugd enzo.’

dat terwijl de boerderij een half jaar geleden al

Frank en Maureen van Strijen woonden tot vorig jaar

is opgeleverd. Toch geen opleverpunten? ‘Nee’,

in Rotterdam. Beiden gepokt en gemazeld in het vak

Overleven

grijnst Frank van Strijen. ‘Hiernaast bouwen wij

van de jeugdhulpverlening. Frank van Strijen schreef

Maureen maximaal zeven uit huis geplaatste jonge-

een tweede schuur om tot woonboerderij. Daar

een aantal boeken over jongerenwerk en wordt met

ren kunnen wonen. ‘Het zijn onder andere jongeren

gaan mijn schoonouders wonen. Ze komen ons

enige regelmaat gevraagd door tv-programma’s

uit de straatcultuur waar de overlevingsmentaliteit

blauwe busjes van Kelderman op het erf. En

VERBOUW MONUMENTALE BOERDERIJ DE BOERENDANS, LEERSUM

Concreet komt het erop neer dat er bij Frank en

‘OVER DE KLEINSTE
DINGEN DENKT KELDERMAN MEE’

sterk heerst. Die overlevingsmentaliteit leidt soms

terug op de manier waarop de verbouwing is uit-

man Burgerbouw gewoon een stukje gebouwd. Bril-

ook tot grensoverschrijdend gedrag. Wij geloven erg

gevoerd door Kelderman Burgerbouw. ‘Toen wij hier

jant dat een aannemer daar de tijd voor wil nemen!’

in de filosofie van Majoor Bosshardt: “In ieder mens

kwamen, was de schuur eigenlijk niets. Het was niet

Frank van Strijen wijst erop dat de aannemer ook be-

zit een stukje “heel”. Door regelmaat te bieden in ons

geïsoleerd, er was geen verdiepingsvloer. Het was

grip toont voor de bijzondere woonsituatie. ‘Je moet

Gezinshuis hopen wij dat stukje “heel” te kunnen

alleen een oude hooizolder. Nu is het een prachtige

je realiseren dat een aantal jongeren prikkelgevoelig

raken, zodat het leidt tot gedragsverandering. Daar is

ruimte met douches, slaapkamers, toiletten. Het

is en dat zij bovengemiddeld kunnen reageren op

wel veel tijd voor nodig. De jongeren kunnen hier in

dragend vermogen van de constructie is vergroot.

een verandering. Het is fijn dat Kelderman daar oog

principe blijven tot ze 23 jaar zijn.’

Noem maar op! En zelfs over de kleinste dingen

voor heeft en vooraf communiceert over eventuele

denkt Kelderman mee.’ Frank wijst naar een van de

veranderingen, zoals het verplaatsen van een contai-

Om deze wensen te realiseren, werd de monumen-

staanders. ‘Sommige staanders moesten vernieuwd

ner. Je merkt dat het bedrijf het heel mooi vindt wat

tale woonboerderij in Leersum drastisch verbouwd.

worden. Dat is natuurlijk jammer, want wat is er

wij hier aan het doen zijn en hebben geholpen om

De aanpalende schuur werd omgetoverd tot een

mooier dan zo’n houten staander waar de koeien-

het pand praktisch, logisch en gezellig te verbouwen.

prachtige grote ruimte met een verdieping waar de

konten nog tegenaan hebben geschuurd? Maar

Op alle fronten werken ze mee om onze inhoudelijke

slaapvertrekken zijn gecreëerd. Iedereen is voorna-

Kelderman heeft de nieuwe staanders bewerkt met

doelstellingen te realiseren. Dat is super.’

melijk te vinden in de ‘oude’ schuur waar dus het ge-

een kettingzaag, zodat ze niet zo nieuw meer lijken.’

KELDERMAN BURGERBOUW

is mooi om te zien hoe dat werkt. Op deze manier

Maar ook op andere fronten werd er volop meege-

krijgen de jongeren het gezinsleven mee dat ze zelf

dacht. ‘Je moet in zo’n korte tijd veel beslissingen

nooit hebben gehad. Dat is confronterend, maar het

nemen over materiaal en indeling. Voor ons was het

Opdrachtgever:

werkt ook helend.’

soms lastig te visualiseren. Om bijvoorbeeld te laten

Jeugd enzo, Leersum

De familie Van Strijen kijkt met veel voldoening

zien hoe breed de gang zou worden, heeft Kelder-

Projectbureau:
Griffioen Architecten,
Amerongen
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zinsleven wordt gecombineerd met de opvang. ‘Het

Scootmobielruimte voor
appartementencomplex
Roodenburgh Ede
Steeds meer appartementencomplexen krijgen te maken met parkeerproblemen
van scootmobielen. Voor woningcorporatie Woonstede creëerde Kelderman Burgerbouw in het appartementencomplex Roodenburgh in Ede een speciale ruimte
voor acht scootmobielen.
Tegelijkertijd met de realisatie werd de gevel van de gezamenlijke bergingen
duurzaam gemoderniseerd, door middel van het aanbrengen van houten wanddelen. Hier zijn vervolgens klimplanten tegenaan geplant, waardoor het geheel
een natuurlijke uitstraling heeft gekregen.

KELDERMAN BURGERBOUW
Opdrachtgever:
Woonstede, Ede
Ontwerp: De Gijt bouwadviseurs,
Bennekom

Kaprenovatie
monumentaal pand
Kelderman Burgerbouw verzorgde eind 2013 de kaprenovatie van een fraaie monumentale woning in Ede. Bij dit woonhuis, dat vroeger dienst deed als officierswoning, werden de dakpannen en het onderliggende houtwerk vervangen. Uiteraard werd er bij de werkzaamheden rekening gehouden met de monumentale
status van dit prachtige pand.

KELDERMAN BURGERBOUW
Opdrachtgever:
Particuliere opdrachtgever

Renovatie woonhuis
Lunteren
In opdracht van een particuliere bewoner verzorgde Kelderman Burgerbouw
een grootschalige renovatie van een geschakelde twee-onder-een-kapwoning in
Lunteren.
De werkzaamheden bestonden onder meer uit renovatie van de badkamer en het
toilet, het stuken van de woonkamer en het aanbrengen van vloer- en wandafwerkingen. Ook plaatste Kelderman dakramen en een lichtkoepel in de studeerkamer.
Door de renovatie, die in zes weken plaatsvond, is deze woning weer helemaal

KELDERMAN BURGERBOUW

up-to-date.

Opdrachtgever:
Particuliere opdrachtgever

Modernisering
gevels winkelpanden
Kelderman Burgerbouw heeft de gevels van twee winkels aan de Verlengde
Dorpsstraat in Putten gemoderniseerd. Hierdoor kregen de winkels een modernere uitstraling. Kelderman Burgerbouw verzorgde zelf het ontwerp, uiteraard in
samenspraak met opdrachtgever Van Bennekom Vastgoed. In één van de winkels

KELDERMAN BURGERBOUW
Opdrachtgever:
Van Bennekom Vastgoed, Ermelo
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is een filiaal van Zeeman gevestigd.

Mooie entree bij
De Roosebrink
De Roosebrink, een appartementencomplex van Woonstede uit Ede, kampte met logistieke problemen bij de entree. Met enige regelmaat ontstonden er opstoppingen,
met name op momenten waarop taxibusjes de ouderen ophaalden of juist weer thuisbrachten. Bovendien was de entree verouderd en onvoldoende afsluitbaar.
In samenspraak met Woonstede ontwierp Kelderman Burgerbouw in bouwteam een
nieuwe, ruime entree. De postkasten zijn nu zodanig gesitueerd dat de postbezorging
van buitenaf kan plaatsvinden. Verder is er een automatisch schuivende deur die wordt
aangesloten op een geavanceerd elektrisch sluitsysteem. Hierdoor blijven ongewenste
bezoekers buiten. Dankzij de extra ruimte hebben de bewoners nu de mogelijkheid om
droog en veilig te wachten op de taxi.

KELDERMAN BURGERBOUW
Opdrachtgever:
Woonstede, Ede

Bijzondere fietsenberging voor NIOO
In opdracht van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) bouwde Kelderman
Burgerbouw een heel bijzondere fietsenberging. Passend bij de uitgangspunten van de
opdrachtgever werd er een ‘duurzame’fietsenberging gerealiseerd. Door de opdrachtgever is er een ecologisch turfdak aangelegd. Het geheel bestaat uit een stevige staalconstructie om dit dak te kunnen dragen. De fietsenberging werd tevens voorzien van
oplaadpunten voor de elektrische fietsen.
De blanke houten afwerking in combinatie met de staalconstructie geeft de berging
een karakteristieke, natuurlijke uitstraling. Een bijzonder aspect is dat de blanke houten afwerking afkomstig is van bomen op deze locatie. Het hout geeft de berging een
karakteristieke en natuurlijke uitstraling waardoor het geheel prachtig wordt geïntegreerd in de omgeving.

KELDERMAN BURGERBOUW
Opdrachtgever:
NIOO, Wageningen

Stormschade Wijk bij
Duurstede
In november 2013 trof een heuse orkaan het fraaie stadje Wijk bij Duurstede. Voor Kelderman Burgerbouw betekende dat topdrukte. De aannemer is in Gelderland en een
deel van de provincie Utrecht het aanspreekpunt bij schade voor Avéro Achmea, Centraal
Beheer Achmea, FBTO en Interpolis.
De dag waarop de orkaan plaatsvond, plaatste Interpolis zelfs een mobiele kantoorunit
om ter plaatse klanten te helpen. De vakmensen van Burgerbouw waren vooral bezig
met het treffen van noodvoorzieningen. In de week daarna zijn alle schades hersteld. De
grootste schade betrof een afgewaaid dak van liefst 300 m2. Hier moest vervolgens ook
nog een complete verdiepingsvloer worden vervangen. In enkele dagen tijd werd zowel
de vloer als het complete dak vervangen.

KELDERMAN BURGERBOUW

Kelderman Burgerbouw werkt al jarenlang voor bovengenoemde maatschappijen. De

Opdrachtgever:

Hierop wordt Kelderman Burgerbouw dan ook periodiek getoetst.

Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

verzekeraar stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het werk en de klantvriendelijkheid.

FBTO en Interpolis.

Calamiteitenservice ook voor
bedrijven en particulieren
Kelderman Burgerbouw is 24 uur per dag zeven dagen per week bereikbaar. Het bouwbedrijf beschikt over een Calamiteitenservice die dag en nacht inzetbaar is. Voor vaste
opdrachtgevers, zoals Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO, Interpolis en een
groeiende groep vastgoedbeheerders, maar nu ook voor bedrijven en particulieren in
de Food Valley.
Een geruststellende gedachte dat Kelderman Burgerbouw altijd bereikbaar is. Ook
‘s nachts en in het weekeinde! Minimaal één medewerker heeft altijd storingsdienst en
staat paraat om acuut hulp te verlenen in geval van schade. De werkwijze is eenvoudig.
Wie getroffen is door schade, belt het algemene nummer (0318) 51 90 73. Indien
mogelijk verhelpt de servicemedewerker de problemen meteen of treft hij een
noodvoorziening, zodat de getroffenen in ieder geval rustig de nacht kunnen doorkomen. De volgende dag wordt gekeken hoe de schade permanent hersteld kan worden.’
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Opgeleverde projecten

18 woningen De Groene Zoom, Veenendaal

Woonhuis, Bennekom

Renovatie Eenvoudlaan, Veenendaal

Uitbreiding RSG Pantarijn, Wageningen

16 appartementen Het Groene Hart, Lunteren

Woonhuis, Ede

92 woningen Molenpol, Lunteren

Woonhuis, Ede

16 woningen Nextlevel 1.0, Veenendaal

8 woningen Dirkjeserf, Wekerom
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8 woningen De Sleeghoeve, Zevenaar

Kelderman Bouw B.V.
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling B.V.
Kelderman Burgerbouw B.V.
Postbus 672 • 6710 BR Ede • Zuiderkade 7 • 6718 PE Ede
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