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MATROESJKA’S
Het gaat goed met Kelderman Bouw. We hebben een
steeds grotere groep vaste klanten die terugkeren en ons
al in een vroeg stadium laten meedenken over nieuw- en
verbouwplannen. Daar zijn we trots op en dankbaar voor.
Mede hierdoor ligt er voor 2016 en daarna een gezonde
basis voor onze productie. Maar we gaan niet achterover
leunen. Integendeel: we zetten in op nieuwe innovaties
en echte veranderingen in de bouw. Die vindt u terug
in ons vernieuwde magazine dat wij u voortaan twee
keer per jaar sturen. Hierin belichten we ontwikkelingen
thematisch en schuwen we ook de discussie niet.
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De meningen van geïnterviewden zijn een welkom
inzicht om nieuwe stappen te maken.
In deze editie staan we stil bij conceptueel bouwen.
Met het ‘Ei’ van Kelderman hebben wij een mooi
woningconcept in de markt gezet dat het voor
ontwikkelaars en corporaties mogelijk maakt
om snel, economisch en efficiënt volwaardige
eengezinswoningen te realiseren. Dat is succesvol,
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maar beslist geen eindstation. We zijn hard bezig met
het ‘Ei 3.0’ en ‘4.0’. We willen meer concepten realiseren
die flexibeler invulbaar zijn. Vandaag inzetbaar als
woning voor een eenpersoonhuishouden en door
eenvoudige aanpassingen morgen te gebruiken
als ruime woning voor een groot gezin. Onze
conceptwoning zou in allerlei gedaantes moeten
kunnen verrijzen. Groot, klein, een klassieke gevel
of juist hypermodern. Als eengezinswoning of
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als seniorenvariant. Vandaar ook dat de kleurrijke
Matroesjka’s onze cover sieren. Telkens anders,
maar wel voortborduren op de technische basis die
al met ons eerste ‘Ei’ is gelegd.

HET ‘EI’ VAN KELDERMAN
HANS KOOPMAN

Wij wensen u veel leesplezier!
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Hans Koopman

BOUWEN ALS
TERMIETEN

VAN LEGO
KUN JE TOCH
OOK DE MEEST
WAANZINNIGE
VORMEN
MAKEN?

‘Termieten zijn in staat om prachtige heuvels te bouwen die zonder
energie, ongeacht de locatie en bodemsoort, altijd een inwendige
temperatuur van 35 graden hebben. Deze termietenheuvels hebben
allemaal dezelfde bouwstructuur en toch is er geen een hetzelfde.
Die insecten hebben het bouwen van een huis in hun DNA zitten.
Daar kunnen wij als mensen heel veel van leren.’

Dat zegt Hennes de Ridder. Als emeritus-hoogleraar

Het geheim? Hennes de Ridder pleit voor Legolisering

‘Integraal Ontwerpen’ is hij een veelgevraagd spreker

van de bouw. Zo zouden bouwelementen exact op

en geeft hij zijn ongezouten mening over de bouw.

en in elkaar moeten passen. ‘Nu moet er altijd worden

Zijn stellige overtuiging is dat de bouwkolom

gezaagd of ‘gepurd’. Als je zowel de bouwelementen

vele malen effectiever en efficiënter moet kunnen

als de geometrische relaties standaardiseert,

werken. Hijzelf ontwikkelde een goed en goedkoop

hoeft dat helemaal niet meer. En als je ze niet voor

renovatieplan voor het behoud van het Feyenoord-

eeuwig vastlijmt, kun je ze later weer hergebruiken.

stadion De Kuip dat ‘slechts’ tientallen miljoen

Daarmee wordt de bouw veel duurzamer.’ Bang

euro’s kost, terwijl andere plannen de 200 miljoen

voor eenheidsworst is hij niet. Integendeel. ’Iedereen

ruimschoots overschrijden.

weet toch dat je van Lego de meest waanzinnige
vormen maakt?’ Ook pleit hij ervoor dat in de bouw
-naast de geometrische relaties- de constructieve,
de bouwfysische en de installatie-technische relaties
worden gestandaardiseerd.
Volgens hem is dit Lego-principe bij uitstek geschikt
in de woningbouw. De huidige conceptwoningen
gaan hem lang niet ver genoeg. ‘Aannemers
vinden iedere keer opnieuw het wiel uit en leggen
voornamelijk de processen vast. Ik pleit ervoor
dat zij voortborduren op een product, net zoals de
auto-industrie dat bijvoorbeeld doet. Als je een
kennis van voorgaande producten zitten’, stelt de
bevlogen emeritus-hoogleraar. Hij vervolgt:
‘Een aannemer die een mooie woning heeft
gebouwd en daar een verkoopbaar product van wil
maken, doet er verstandig aan om alle kennis in een
database te zetten. Niet alleen alle eigenschappen
van de bouwelementen, maar van het hele gebouw.
Dat laatste kan alleen als je alle relaties kent.
De truc is dat je op die manier de structuur van een

Entree van het Legoland Hotel in Billund (Denemarken)

bouwwerk vastlegt en vervolgens eindeloos kunt
variëren met de elementen. Dan heb je dus pas echt
een conceptwoning. Net als de termieten!’
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INTERVIEW PROF. DR. IR. HENNES DE RIDDER

product verkoopt, moet daarin alle geaccumuleerde

KENNIS EN KUNDE DELEN
VOOR WOONCONCEPTEN
‘De meeste conceptwoningen die nu in de markt worden gezet, zijn
vaak gericht op stabiele gezinnen. Maar is dat gelet op de huidige
relatieduur wel reëel? Zouden we niet veel meer moeten bouwen voor
de steeds grotere groep alleenstaanden, wederom samenwonenden
of voor senioren? De dynamiek van de steeds wisselende huishoudens
wordt nu niet bediend. Ik denk dat het de kunst is om de huidige
bouwconcepten door te ontwikkelen tot duurzame conceptwoningen
die door de toekomstige bewoners gemakkelijk zijn aan te passen.’

Architect Jemima de Brauwere, directeur van het

En dus hoopt Jemima de Brauwere dat architecten

Haagse architectenbureau AAArchitecten, snapt heel

en aannemers de handen ineen slaan om duurzame

goed dat aannemers uit het oogpunt van efficiency

conceptwoningen te ontwikkelen. ‘Aannemers en

zogeheten bouwconcepten in de markt zetten. ‘In

ontwikkelaars lijken nu steeds meer korte baan

elke crisis zie je dat er producten worden ontwikkeld

marketeers te worden. Ze moeten bovendien

die zijn gericht op ‘snel’, ‘standaard’ en ‘goedkoop’.

oppassen dat ze niet een soort componentenschuiver

Maar wat is -ook vanuit stedenbouwkundig

worden, waarbij ze geen oog meer hebben voor

oogpunt- de toekomstwaarde van deze producten?

het totaal. Onze rol bij de bouwconcepten is ten

De meeste conceptwoningen die nu op de markt

onrechte beperkt. Bij de concepten is onze rol die

verschijnen, lijken op elkaar. Ze zijn veelal ontwikkeld

van een styliste. Maar onze toegevoegde waarde zit

en ontworpen vanuit de ‘productie’ en niet vanuit de

‘m veel meer in het interpreteren van de concepten

vraag. Ze zijn nogal ‘hokkerig’. Je kunt ze vaak ook

tot een samenhangend ontwerp en het mede

niet meer aanpassen, omdat installaties en muren

ontwikkelen van nieuwe producten waarbij vraag

moeten blijven zitten waar ze zitten. Dat is jammer.

en bouwtechniek samenkomen.’ De architecte

We bouwen nu woningen voor een zogenaamd

signaleert dat eindgebruikers die rol ook waarderen.

‘gemiddelde’. Maar als je bouwt voor het gemiddelde,

‘Door de crisis zijn architecten veel meer rechtstreeks

bouw je eigenlijk voor niemand.’

in contact gekomen met de eindgebruikers en
beleggers. Waar vroeger een projectontwikkelaar de

Ze verwijst naar de karakteristieke 19 eeuwse

spin in het web was, zitten wij nu veel vaker direct

panden in de binnensteden die ook vandaag de dag

aan tafel met bijvoorbeeld woningcorporaties. Het

nog steeds het meest waardevol zijn. ‘Dat zijn panden

is ons werk om te achterhalen wat de echte vraag

die meebewegen met de tijd. Ze worden bewoond

is van een opdrachtgever. Van daaruit kunnen we

door complete gezinnen, maar kunnen ook worden

samen met aannemers en ontwikkelaars bouwen aan

gesplitst tot appartementen of in gebruik worden

duurzame bouwconcepten.’

genomen als kantoor. En daarom staan ze er al meer
dan 200 jaar. Woningen die vanwege een zekere
overmaat, conceptwoningen bleken te zijn.’
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‘INVESTEREN IN FLEXIBELE
CONCEPTEN DIE GENERATIES
LANG MEEGAAN’

STELLING

‘CONCEPTUEEL BOUWEN
EEN HYPE ONDER INVLOED
VAN DE CRISIS
OF EEN VASTE WAARDE
VOOR DE TOEKOMST?’

In 2013 verraste Kelderman Bouw met haar zogeheten ‘Ei’. Een solide,
snel te bouwen rijwoning. Inmiddels evolueert deze woning snel en is
er een 2.0-versie in de vorm van vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen.
Hiertoe behoort inmiddels ook een levensloopbestendige seniorenvariant.
Intern wordt al hard gewerkt aan de volgende versies die nog meer inspelen
op flexibiliteit. Hans Koopman, directeur van Kelderman Bouw licht toe:

WAAROM WERD HET ‘EI’
ONTWIKKELD?

ontstond een sterke behoefte aan

een levensloopbestendige

betaalbare woningen. Er kwamen

seniorenvariant te realiseren.

De afgelopen jaren is de financier-

veel prefab-bouwsystemen, veelal

Al die woningen hebben

baarheid van een koopwoning

opgesmukt met mooie concept-

dezelfde technische drager,

voor potentiële kopers steeds

namen. ‘Maar waren dit nieuwe

maar zijn qua vorm, grootte en

moeilijker geworden. Corporaties

bouwconcepten of vooral nieuwe

verschijningsvorm telkens weer

werden de afgelopen jaren ge-

bouwsystemen? Wij hebben juist

verschillend.’

confronteerd met aangescherpte

ingezet op verdere ontwikkeling

en nieuwe regelgeving vanuit de

van de technische drager die we

Rijksoverheid. Hierdoor liep ook

al hanteerden.’

en verfijnd. Daardoor konden

EMERITUS-HOOGLERAAR
HENNES DE RIDDER EN
ARCHITECT JEMIMA DE
BRAUWERE ZEGGEN
IN DIT MAGAZINE DAT
BOUWCONCEPTEN
NOG VEEL FLEXIBELER
MOETEN. DEEL JE DIE
MENING?

waarde blijft behouden bij toekomstige

we voor 135.000 euro (vrij op

‘Zeker. Wij zijn in de bouw heel

vastgoedopgaven. Conceptueel

naam, inclusief grond) een

sterk om telkens opnieuw het

atieve invulling is goed. Dit moet leiden

bouwen moet echter niet een doel

kwalitatieve eengezinswoning

wiel uit te vinden. En ik ben

maar heeft wel sturing nodig. Het werkt

tot een bepaalde liefde van de gebruiker

op zich zijn. Het is een instrument

met drie slaapkamers en een vrij

bang dat wanneer de economie

niet om consumenten volledig de vrije

voor het concept en vervolgens tot een

of middel dat ingezet kan worden

in te delen zolderruimte bouwen

aantrekt er weer wordt gebouwd

hand te geven, zo hebben wij inmiddels

zekere mate van hechting. Dat hoeft

als de omstandigheden daar om

volgens een uitgekiend systeem.

zoals dat altijd is gedaan. Wij

ervaren. Bovendien is zo’n traject

niet altijd duur te zijn, want iets kan ook

vragen. Daarnaast is het van belang

enorm arbeidsintensief. Bij conceptueel

klein en goedkoop beginnen en verder

dat conceptueel bouwen een goede

bouwen is dat juist niet het geval,

organisch groeien. Basisvoorwaarden

basis kan vormen voor het leveren

hetgeen een lagere kostprijs tot gevolg

hiervoor zijn ruimte, licht, gezonde

van maatwerk. Als een concept die

heeft.’

lucht en een voldoende uitdagende

flexibiliteit niet in zich heeft, dan is het

omgeving.’

geen goed concept.

NICK DE BOER
REGISTER MAKELAAR DOMICILIE

HANS VAN HETEREN
DIRECTEUR VEENENDAALSE
WONINGSTICHTING

bij hen de investeringsruimte voor

ARD DE JONG
DIRECTEUR LATEI

de zo broodnodige nieuwbouw

LEG EENS UIT.

in de sociale huur sterk terug en

‘We bouwden alle woningen al
volgens een methodiek die in

Ieder concept dat rekening houdt met

‘Ik hoop dat conceptueel bouwen geen

doelgroepen in kaart en transformeer

zoveel mogelijk belangen van de gebrui-

hype is, maar zeker z’n toegevoegde

die naar verschillende concepten. Voor

kers en mogelijkheden voor flexibele

ieder wat wils dus. Daar is behoefte

aanpassing, ontwikkeling en eigen cre-

aan. De consument wil kunnen kiezen,

Benieuwd naar de uitgebreide visies van Nick de Boer, Hans van Heteren en Ard de Jong?
Kijk op onze website: www.keldermanbouw.nl voor hun complete verhaal.

Foto 1 - 8 woningen De Groene Zoom 2 in Veenendaal
Foto 2 - 28 woningen Het 11e Regiment in Ede

HET ‘EI’ VAN KELDERMAN HANS KOOPMAN

‘Breng de wensen van verschillende
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STELLING

onze genen zit. We hebben die
werkwijze verder geoptimaliseerd

HOEVEEL HEBBEN JULLIE
ER INMIDDELS GEBOUWD?

willen verder innoveren en kijken
heel goed naar woonvormen
die koppelbaar, aanpasbaar en

‘De teller staat inmiddels op

uitbreidbaar zijn. Zodat op termijn

zo’n 200 eenheden. We zijn

een wijk kan worden aangepast

aanvankelijk begonnen met

aan een veranderende vraag

rijwoningen, maar in 2014 hebben

en behoefte. We gaan daarover

we het ‘Ei 2.0’ op de markt gezet.

graag in gesprek met onze

Daardoor zijn we in staat om

opdrachtgevers, zodat zij kunnen

volgens hetzelfde concept ook

investeren in duurzame woningen

twee-onder-een-kapwoningen,

die generaties lang meegaan.’

vrijstaande woningen en
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10 Exclusief monumentaal wonen Landgoed van Schothorst - Lunteren
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LOPENDE PROJECTEN

OPGELEVERDE PROJECTEN

25 woningen De Erven
Veenendaal

17 woningen Dirkjeserf
Wekerom

13 woningen Dirkjeserf
Wekerom

11 hofwoningen Veerhof
Elst

10 woningen CPO ’t Hoefje
Lunteren

Woonzorgcentrum
Smachtenburg
Harskamp

8 woningen Betuwse Bongerd
Herveld

Renovatie entrees
Poolster & Morgenster
Veenendaal

31 woningen Rengerswetering
Bunschoten

Het Nieuwe Werken
Gemeente Ede
Ede

28 woningen Het 11e Regiment
Ede

16 woningen Smachtenburg
Harskamp

9 woningen ‘t Voortsche Hofje
Voorthuizen

Hooghe Hoed
Ede

71 appartementen
Schrijverspark
Veenendaal

Exclusief monumentaal wonen
Landgoed Van Schothorst
Lunteren

20 woningen Hof van Verdi
Veenendaal

8 woningen De Groene Zoom 2
Veenendaal

Nieuwbouw
vrijstaand woonhuis
Ede

10 bedrijfsunits
Scherpenzeel

29 woningen Dichterbij Oost
Barneveld

Verbouw schuur naar
woonboerderij
Leersum

Extra verdieping en upgraden
diverse ruimtes Marnix College
Ede

Vergroten terrassen
Lansiersweg/Kozakkenweg
Veenendaal

16 woningen Court 16
Veenendaal

54 woningen Rengerswetering
Bunschoten

10 woningen Cadres
Veenendaal

Verbouw vrijstaand woonhuis
Baarn

26 woningen Dirkjeserf
Wekerom

2 woningen
Hof van Callenbroeck
Barneveld

7 woningen Lucarne
Veenendaal

Moderniseren en uitbreiden
werkplaats Automobielbedrijf
Deys
Lunteren

Renovatie 96 appartementen
Prins Willem-Alexanderpark
Veenendaal

Kelderman Burgerbouw
verzorgt schadeservice Avéro
Achmea, Centraal Beheer
Achmea, FBTO en Interpolis
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