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BROEDEN

Voor u ligt ons vernieuwde magazine. Het vormt een mix van verhalen,
beelden van onze projecten en branchebrede trends. Het magazine laat zien
dat we een goed gevulde orderportefeuille hebben en dat we ons steeds
meer focussen op onze kernactiviteit: het bouwen van woningen. We mogen
prachtige projecten realiseren in en om de FoodValley en hebben prettige
samenwerkingsverbanden met een aantal trouwe partners. Dankzij de
duurzame relaties hebben wij ook de komende tijd veel woningbouwprojecten
op het programma staan. Ons slimme bouwsysteem het ‘Ei van Kelderman’
dient hiervoor niet zelden als basis.
Maar tegelijkertijd zijn er veel uitdagingen. Het tekort aan goede vakmensen
in de branche noopt ons tot het vinden van andere bouwwijzen. We moeten
‘gasloze’ woningen bouwen. De extreem grote vraag naar woningen vraagt om
een steeds snellere bouwtijd. En tegelijkertijd willen we meer dan ooit inspelen
op de woonwensen van onze klanten. Dus staat ‘innovatie’ hoog op de agenda
binnen ons bedrijf.
We broeden met ons bedrijf op een opvolger van onze succesvolle ‘Ei-woning’.
We willen dat uit het ‘Ei’ straks een kameleonwoning kruipt. Een energieneutraal
woningconcept waarmee wij razendsnel kunnen inspelen op de wensen van
onze opdrachtgevers. Dat gemakkelijk is af te stemmen op de omgeving, maar
dat ook sneller gebouwd kan worden zonder daarbij uiteraard afbreuk te doen
aan de kwaliteit die ons bedrijf zo kenmerkt. Om dit te realiseren, zoeken we
nadrukkelijk de samenwerking op met andere partijen in de keten. Want om op
alle ontwikkelingen een antwoord te vinden, hebben we elkaar nodig.
Hans Koopman,
directeur
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Interview
Trees van Haarst - Patrimonium woonservice

BALANCEREN TUSSEN BETAALBAARHEID
EN DUURZAAMHEID
Patrimonium woonservice in Veenendaal
heeft op het gebied van duurzaamheid
meer dan één uitdaging. Zij heeft de ambitie
om in 2050 CO2-neutraal te zijn, maar moet
daarbij de betaalbaarheid van de huren
nauwlettend in het oog houden. ‘We hebben
de bouwbedrijven echt nodig.’

Patrimonium is binnen de woningcorporaties één van
de voorlopers waar het gaat om duurzaamheid. De
woningstichting, die een portefeuille heeft van 7600 woningen,
investeerde de laatste jaren al fors in zonnepanelen en centrale
warmtevoorzieningen. Onlangs nam zij een gebouw aan de
Stadhouderslaan in Veenendaal in gebruik dat is gerealiseerd
volgens het Passiefhuis-concept. Het gebouw -onlangs
opgeleverd door Kelderman Bouw- is volledig luchtdicht
gebouwd, waarbij zeer hoge isolatiewaarden voor de gevels,
daken en vloeren zijn toegepast. ‘Een uniek experiment’, licht

“De rekening van
de verduurzaming
kan niet worden
neergelegd bij onze
huurders.”

Trees van Haarst, directeur van Patrimonium, toe. ‘Passiefhuisconcepten worden meestal toegepast bij vrijstaande
woningen. In deze vorm is het nog niet eerder gerealiseerd.’

AMBITIES

Trees van Haarst (directeur-bestuurder Patrimonium woonservice) en Abdelilah Azzouzi (opzichter Patrimonium woonservice)

Of het experiment in deze vorm op korte termijn een vervolg

niet onbeperkt verdisconteren in de huurprijs. Dat vraagt om

krijgt, laat Van Haarst in het midden. De ambities op het

creativiteit en een goede samenwerking met alle partijen.’

gebied van duurzaamheid zijn groot, maar tegelijkertijd is zij

De grootste zorgen heeft Trees van Haarst over de bestaande

voorzichtig met grote investeringen. ‘We zitten middenin de

woningportefeuille die verduurzaamd moet worden. ‘We

energietransitie en we willen graag een bijdrage leveren aan

hebben laten uitrekenen dat het 130.000 euro kost om een

het drastisch beperken van CO2-uitstoot in ons vastgoed, maar

eengezinswoning CO2-neutraal te krijgen. En dat is dan nog

de betaalbaarheid van woningen voor onze huurders is enorm

exclusief de installaties! Een dergelijke investering rijmt niet

belangrijk. Er is wettelijk bepaald dat wij 80 procent van de

met de opdracht om woningen te verhuren aan mensen met

vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens

de laagste inkomens. De rekening van de verduurzaming kan

met de laagste inkomens. We kunnen dus grote investeringen

niet worden neergelegd bij onze huurders.’ →
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Interview
Trees van Haarst - Patrimonium woonservice

NO REGRET
Omdat Patrimonium wel graag de klimaatdoelstellingen wil
halen en in 2050 CO2-neutraal wil zijn, kiest de woningstichting
bij renovaties voor een zogeheten ‘No regret-aanpak’, zo vertelt
Sebastiaan van Zutphen, die bij Patrimonium verantwoordelijk
is voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille.
’No regret betekent dat woningen in stappen naar
energieneutraal worden gerenoveerd, zonder desinvesteringen
te doen. Er is nu nog veel onduidelijkheid over een goed
alternatief voor aardgas. Als we nu heel veel investeren in
dure installaties, dan kunnen we daar achteraf spijt van
krijgen wanneer er een innovatief en goedkoper alternatief
op de markt komt. Dat willen we voorkomen. Maar als we
renoveren, kunnen we wel prima een extra dakisolatiepakket
of driedubbele beglazing toepassen, zodat de schil alvast
goed geïsoleerd is. Dat zijn investeringen die direct resultaat
opleveren.’
Toch hoopt Trees van Haarst dat er snel grotere stappen
kunnen worden gemaakt om te verduurzamen. ‘Een lager
energieverbruik is ook fijn voor onze huurders, dus we willen
wel degelijk graag snel aan de slag, waarbij we balans moeten
vinden tussen betaalbaarheid en duurzaamheid. We zitten
met smart te wachten op innovaties die ons daarbij helpen.
We moeten dit echt met elkaar doen.’ •
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Interview
Alexander Peine en Marlous Arentshorst

GEZELLIGHEID CENTRAAL BIJ
‘AGE-FRIENDLY’ WONEN
Gezelligheid, genieten en geluk. Dat zijn de
drie cruciale ingrediënten om ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.
Techniek kan daarbij een hulpmiddel zijn,
maar de sleutel voor ‘age-friendly’ wonen
zit ‘m toch vooral in het sociale aspect.

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht die

LUISTEREN

in opdracht van de Europese Commissie onderzoek deden naar

Alexander signaleert ook dat partijen goed moeten luisteren

toekomstbestendig wonen. Ze organiseerden door heel Europa

naar de echte wensen van de vergrijzende klant. ‘Te vaak

tien workshops om internationale ontwikkelingen in kaart

wordt de klant als ‘patiënt’ gezien. Maar zo ziet deze doelgroep

te brengen. Met als doel: het aantal levensloopbestendige

zichzelf vaak helemaal niet. Heel veel ouderen vinden

-de onderzoekers spreken liever van ‘age-friendly’- woningen

aanpassingen in huis om bijvoorbeeld vallen te voorkomen

substantieel te verhogen. Want alhoewel het aantal ouderen

voor zichzelf helemaal niet nodig. Het is dus de kunst om

snel stijgt, zijn woningen nog te weinig op deze trend

technische oplossingen zo aan te bieden dat ze als comfort of

afgestemd.

gemak worden ervaren in plaats van als medisch hulpmiddel.’

Wie nadenkt over een ‘slim huis’ voor oudere mensen komt

Onderzoekster Marlous Arentshorst knikt. ‘Een keuken waarvan

al gauw op technische snufjes. Ingenieuze verlichting om

het aanrechtblad in hoogte is te verstellen, is voor heel veel

vallen te voorkomen, hoogwaardige communicatiemiddelen

mensen handig. En goede verlichting is in ieder huis prettig.

die kunnen worden ingezet in geval van nood. Allemaal

Bij oudere mensen kan het inderdaad vallen voorkomen,

stuk voor stuk belangrijk, maar toch zien de onderzoekers

maar het heeft voor iedere bewoner meerwaarde’, zo stelt zij.

veel mogelijkheden in de ‘zachte’ kant van het wonen.
‘Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen. Het is

NIEUWBOUW

-in kosten uitgedrukt- mogelijk een groter probleem dan

Volgens de onderzoekers zou ook bij de bouw van nieuwe

vallen. Door gemêleerde wijken te creëren voor jong en oud

woningen al veel beter moeten worden nagedacht

of door ontmoetingsplekken te maken voor de bewoners kan

hoe woningen ‘age-friendly’ kunnen worden ingericht.

dit probleem worden aangepakt. Dat is dus iets dat partijen,

‘Brede deuren worden nu geassocieerd met rolstoelen.

zoals architecten, overheid, bouwbedrijven en ICT-aanbieders

Maar als je deze standaard in iedere woning plaatst, is iedereen

samen moeten doen’ vertelt Alexander Peine, Assistant

er snel aan gewend en hoef je zo’n huis nooit meer aan

Professor of Science, Technology and Innovation Studies.

te passen als een bewoner in een rolstoel terechtkomt.
En hetzelfde geldt voor drempels in een huis. Deze zorgen
ervoor dat ouderen eventueel kunnen vallen. Waarom zou je
een huis dan niet direct drempelloos maken?’ →
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Interview
Alexander Peine en Marlous Arentshorst

“Waarom
zou je een huis
niet direct
drempelloos
maken?”
Alexander meent dat ook bij de nieuwbouw veel meer
rekening gehouden kan worden met technische hulpmiddelen.
‘Alle techniek is beschikbaar, maar de integratie blijft achter.
Dat is jammer, want juist bij nieuwbouw heb je de mogelijkheid
om een huis alvast klaar te maken voor de toekomst. Het hoeft
niet allemaal te worden aangelegd, maar het is wel fijn als
de voorbereidingen voor dergelijke oplossingen al zijn gedaan.’
Marlous: ‘Net als bij moderne verzekeringspolissen en
telecom-pakketten. Je vinkt aan wat je nodig hebt. Zo zou
het bij het moderne huis ook moeten zijn.’ •

OPGELEVERD PROJECT

Luchtdicht bouwen aan de
Stadhouderslaan
In opdracht van Patrimonium woonservice in
Veenendaal realiseerde Kelderman Bouw in Veenendaal
36 woningen (24 maisonnettes en 12 appartementen)
volgens het Passiefhuis-concept. Uniek, want
doorgaans wordt deze duurzame bouwwijze
-die zich kenmerkt door luchtdicht bouwen- toegepast
bij vrijstaande woningen. Het energieverbruik is
bijzonder laag door de optimale isolatie. Dit is prettig
voor het milieu en de woonlasten van de huurders.
Opdrachtgever Patrimonium woonservice, Veenendaal
Ontwerp Veen Architekten, Ermelo

A

Bekijk het complete projectenoverzicht op pagina 30
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ACTUALITEITEN

Vredekwartier
krijgt vorm
De ontwikkeling van het Vredekwartier, een woningbouwproject op de plek van de voormalige Simon
Stevin Kazerne in Ede, krijgt steeds meer vorm. Kelderman Vastgoed Ontwikkeling realiseert hier zeventig
grondgebonden woningen en dertig appartementen, nadat zij een selectieprocedure van de gemeente
Ede had gewonnen. ‘De honderd woningen liggen op drie ‘vlekken’ vlak bij elkaar. Zo konden we een mooi
totaalplan ontwikkelen voor het gebied. Kenmerkend is bijvoorbeeld dat aan de randen van het terrein,

ACTUALITEITEN

LATEI en
Kelderman
ook in Scherpenzeel
samen aan de slag

Creatief
meebewegen
met de markt

Met de oplevering van zestien karakteristieke
dorpswoningen heeft Kelderman het project

die grenzen aan de natuur, bijzondere woningen komen. Dit geeft de toekomstige wijk direct een prachtige
uitstraling’, aldus directeur Hans Koopman.
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Kelderman Bouw en LATEI hebben ook in Scherpenzeel de handen

De Tol in de wijk Groot Holthuizen in Zevenaar

ineengeslagen. In opdracht van de Amersfoortse projectontwikkelaar bouwt

succesvol afgerond. Voor dit project werd

Kelderman 34 uiteenlopende woningen in het gebied de Heijhorst Zuid, op het

met Tekton Projectontwikkeling in Ede een

terrein van de voormalige Kwekerij Stuivenberg.

ontwikkelcombinatie opgericht onder de
naam OTK Projecten. In totaal realiseerde deze

Het gaat om rug-aan-rugwoningen, rijwoningen, tweekappers en vrijstaande

combinatie 101 uiteenlopende woningen.

woningen. Aan dit project -dat de naam Op Zuid heeft gekregen- ging een

De totstandkoming van de wijk vergde -mede

workshop vooraf om de wensen van toekomstige bewoners in kaart te brengen.

door wisselende marktomstandigheden- veel

De woningen zullen ‘gasloos’ worden gebouwd. Het ontwerp is in handen van

creativiteit van de ontwikkelaars. De wijk

Hans Been Architecten uit Amerongen.

nadert nu haar voltooiing en is inmiddels
uitgegroeid tot een zeer geliefde woonlocatie.

Zeven dagen
per week,24/7
bereikbaar

Kelderman Burgerbouw blijft ook de komende
tijd in een groot deel van de provincie
Gelderland het eerste aanspreekpunt bij
schade voor veel verzekerden van Avéro
Achmea, Centraal Beheer Achmea, FBTO
en Interpolis. Achmea heeft daartoe het
contract met Burgerbouw opnieuw verlengd.
De medewerkers van Burgerbouw zijn al
zeven jaar lang, zeven dagen per week, 24/7
bereikbaar voor de verzekerden met een
zogeheten naturapolis. Soms leidt dat tot
enorme hectiek, zoals bij de winterstorm in
januari. Kelderman Burgerbouw was toen een
periode bijna dag en nacht in touw om de
schades netjes af te wikkelen.

18

ACTUALITEITEN

Monumentaal
vakwerk
Natuurlijk vervult Kelderman ook de woonwensen van particuliere opdrachtgevers. In Leersum verzorgde
onze afdeling Burgerbouw een rigoureuze verbouwing van een monumentale boerderij in Leersum.
Het voorhuis werd vrijwel geheel opnieuw opgebouwd. Bijzonder is dat er zoveel mogelijk met oude
bouwmaterialen werd gewerkt. Een van de eyecatchers in het huis is een door Kelderman nagemaakte trap
van meerpalen.

19
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Multifunctionele ‘Hooghe Hoed’
aanwinst voor Ede-Centrum
Ede heeft er een echte blikvanger bij. De ‘Hooghe Hoed’
op de hoek van de Telefoonweg en de Veenderweg
is afgerond. In het bijzondere gebouw wordt wonen,
werken en onderwijs gecombineerd. Het gebouw, dat is
verrezen op de plek waar de Cavaljéschool ruim honderd
jaar stond, beschikt over 56 appartementen. Op de
begane grond is de nieuwe Cavaljéschool gevestigd,
evenals een kinderdagverblijf met peuterspeelzaal en
buitenschoolse opvang. Verder is er een commerciële
ruimte gerealiseerd.
Projectontwikkelaar Kelderman Vastgoed Ontwikkeling
Ontwerp Studioninedots, Amsterdam

B

Bekijk het complete projectenoverzicht op pagina 30
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INNOVATIE

Interview
Marjet Rutten

ZEVEN ZEKERHEDEN OVER BOUWEN
IN 2025
De bouw wordt al decennialang beticht van een
enorme traagheid in innovatie. ‘We bouwen nog
steeds als de Romeinen’, klaagde emeritus hoogleraar Jos Lichtenberg aan de TU Eindhoven onlangs
nog. Maar het tij keert. En razendsnel, aldus
Marjet Rutten, aanjager, innovator en marketeer
voor de bouw. Zij is ervan overtuigd dat de
bouwwereld er in 2025 compleet anders uitziet.
Haar zeven zekerheden over bouwen in 2025.
1 FABRIEKSMATIGE PRODUCTIE

4 KLANTEN MAKEN ZELF HUN OFFERTE

‘Het gros -ik schat zelfs tachtig procent- van de nieuwbouw

‘Verbouwingen bij particulieren zijn doorgaans erg

woningen zal fabrieksmatig worden geproduceerd. Je ziet nu al

arbeidsintensief. Een aantal gesprekken, meetrondes en

dat woningfabrieken als paddenstoelen uit de grond schieten.

calculaties maken dit zo duur. In 2025 hoeft dat niet meer.

In 2018 komen er al zo’n 7.000 woningen uit de fabriek.

Dan kunnen particulieren veel werk zelf doen door met hun

Dat is 10% van de totale productie. Ik ben ervan overtuigd dat

mobiel opnames te maken van de ruimte. Er zijn applicaties

dit aantal heel snel groeit.’

beschikbaar om nauwkeurige 3d-tekeningen te maken en
zelfs om door de muur heen te kijken en dus leidingen en

2 3d-PRINTEN IS NORMAAL

dergelijke in kaart te brengen. Door dit te koppelen aan

‘Dit jaar wordt het eerste echte 3d-geprinte gebouw in

configuratoren (die veel mooier en beter worden) worden

Nederland (Teuge) neergezet door Cybe Construction uit Oss.

vervolgens volautomatisch offertes gemaakt. Er is dan pas

Misschien is het aandeel van compleet 3d-geprinte huizen

persoonlijk contact nodig als de opdracht binnen is.’

in 2025 nog niet heel groot, maar ik ben ervan overtuigd
dat 3d-printen belangrijk is bij de productie van woningen.

5 HUIZEN WORDEN SLIMMER

Ik ga ervan uit dat tegen die tijd 25 tot 30 procent van de

‘De huidige generatie woningen is nog gruwelijk dom.

bouwdelen wordt geprint. En de kwaliteit van 3d-printen is

In een mobiele telefoon zitten meer sensoren dan in een

dan ook echt goed.’

doorsnee woning van twee ton. Dat is toch raar? Ik vind
het bijvoorbeeld vreemd dat kozijnen nog niet standaard

3 BOUWEN WORDT GOEDKOPER!

zijn uitgerust met een sensor, zodat je heel gemakkelijk

‘De variabele bouwkosten gaan naar beneden. Door 3d-printen

op je telefoon kunt zien of een raam openstaat. Als je een

worden producten substantieel goedkoper, zo voorspelt

dergelijke toepassing nu als particulier wilt installeren, is dat

ook de Amerikaanse econoom Rifkin in zijn zeer aan te raden

duur. Maar als alle kozijnen standaard een sensor zouden

boek ‘The Zero Marginal Cost Society’. Feitelijk heb je alleen

hebben, is dat veel gemakkelijker en veel goedkoper te

maar grondstoffen, logistiek, een ontwerp en een 3d-printer

realiseren. Dergelijke slimmigheden zullen nu snel komen.

nodig. Dat zorgt voor veel lagere kosten, maar ook hogere

Daarom voorspel ik: het gaat steeds minder om stenen,

marges.’

steeds meer om ICT.’ →
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6 T
 ECHNIEK IN DIENST VAN PRESTATIE
GARANTIES
‘Slimmigheden in woningen zijn ook in het voordeel van de
aanbieders zelf. Op het gebied van energieprestaties worden
steeds hardere eisen gesteld. Aanbieders moeten de garantie
leveren dat het gebouw ook die prestatie levert en dat ook
daadwerkelijk kunnen aantonen. Dan is het wel handig om
te weten of een gebruiker niet zijn raam 24 uur per dag open
heeft staan als het -10 is of dat iemand iedere avond een

INNOVATIE

“Het gaat
steeds minder
om stenen,
steeds meer
om ICT.”

De (r)evolutie
van het ‘Ei’

zonnebank op volle toeren laat draaien.’

Gebruikmaken van 3d-printers? Robotisering? Prefab-

7 DE KLANT STAAT ECHT CENTRAAL

bouw? Een interne denktank van Kelderman Bouw

‘De klant staat voorop. Dat zegt nu ook iedereen, maar toch

25

Pascal Arts

Wout van de Kleut

maakt zich sterk voor nieuwe bouwconcepten om ook

beperkt het zich vaak door te doen wat de klant wil. En zelfs
dat is al niet vanzelfsprekend. Dankzij nieuwe technieken en

in de (nabije) toekomst klanten optimaal te kunnen

domotica kan de bouwbranche straks oplossingen aanbieden
waar de klant zelf nog niet aan heeft gedacht. Verplaatsbare

bedienen. Slimmer, sneller en goedkoper - zonder

muren, inductiewanden, je kunt het zo gek niet bedenken.
Een klant die positief verrast wordt, is pas echt een tevreden

daarbij aan de Kelderman-kwaliteit in te boeten - zijn de

klant.’ •

Niels Willigenburg

uitgangspunten.
Het ‘Ei van Kelderman’ met uitgekiende detailleringen en woningplattegronden is een
succesvolle basis voor veel woningbouwprojecten. ‘Maar we mogen niet stilzitten’, stelt

Robert Davelaar

directeur Hans Koopman. ‘We weten dat het steeds lastiger wordt om goed gekwalificeerd
bouwpersoneel te vinden en we weten ook dat de druk op de woningmarkt enorm groot is.
We zullen dus sneller en efficiënter woningen moeten kunnen realiseren. Als we niet
veranderen, dan bestaat ons bedrijf over pakweg twintig jaar niet meer.’

FLEXIBEL
De lat ligt dus hoog voor de denktank, zo onderschrijft ook Pascal Arts, hoofd Research &

Henk van Laar

Ontwikkeling. ’Het sterke punt van het ‘Ei’ is dat onze woningen heel flexibel zijn. We werken
vanuit een modulair concept, dat naar wens van de klant aanpasbaar is aan bijvoorbeeld de
omgeving of het segment waarin de woningen worden aangeboden. Maatwerkoplossingen
binnen een modulair concept. Daar willen we aan vasthouden. Dat maakt het extra uitdagend.
We willen ook graag dat kopers hun woningen zelf kunnen samenstellen door middel van
een configurator. Daarvoor leggen we momenteel al de basis door alle plattegronden van onze
‘Ei-woningen’ te digitaliseren.’

Tonnie van Gool

AMBITIE
Over andere oplossingen wordt momenteel veel gebrainstormd. Pascal: ’Ik verwacht in
ieder geval dat we op termijn onze woningen op verschillende manieren gaan aanbieden.
Opdrachtgevers hebben de keuze uit traditionele bouw, maar ook de keuze voor een
hoogwaardige gedeeltelijk prefab behoort tot de mogelijkheden. Ook hebben we de ambitie
om de bouwtijd fors te verkorten. Zo zoeken we naar mogelijkheden om de bouwtijd voor de

Casper Andriessen

traditionele variant terug te brengen naar 100 werkbare werkdagen. Dit betekent dat wij op
veel fronten ook echt anders moeten gaan denken en daarom spreken wij binnen de Denktank
Fotografie: © Cybe Construction, Oss

ook van een ophanden zijnde (r)evolutie van het ‘Ei van Kelderman’!’

Mehmet İmamoğlu
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Stelling

“

Wat kan er veranderen
in de bouwketen om
ervoor te zorgen dat
er woningen worden
gebouwd die meer
inspelen op de echte
behoeftes (nu en in
de toekomst) van de
eindgebruikers?

”

NICO RIETDIJK

HENK VERSCHUUR

ERIK VAN DER GARDE

directeur NVB

advocaat Bouw bij Poelmann

directeur Oceanz

www.nvb-bouw.nl

van den Broek advocaten

www.oceanz.eu

www.poelmannvandenbroek.nl

‘Innovatie komt uit jezelf, maar je doet

‘Ik vind dat de bouwbranche prima

‘Oceanz is gespecialiseerd in 3D printen

het samen. Die samenwerking zou best

samenwerkt. Al denk ik wel dat het nog

en ik roep al jaren tegen iedereen in de

nog wel een tandje dieper kunnen.

veel beter kan, omdat veel bedrijven van

bouw dat ze hiermee aan de slag moeten.

Binnen de keten, maar misschien ook wel

elkaar niet weten wat ze in huis hebben.

Als ik dan een presentatie houd, knikt

met heel andere partijen zoals Google en

Een betere samenwerking zal moeten,

iedereen. Om de volgende dag toch weer

Amazon. Dat zijn bedrijven die big data

want de ontwikkelingen gaan razendsnel.

gewoon door te gaan met de bestaande

weten te vertalen naar klantoplossingen.

De vierde industriële revolutie is in de

methodes. Ik zeg niet dat woningen over

Als NVB dagen wij onze leden uit om

bouw net begonnen. Voor mij staat vast

tien jaar allemaal geprint worden. Zeker

werk te maken van innovatie. Zo be-

dat veel nieuwbouwwoningen straks

niet, want daarvoor is de techniek minder

zoeken we ziekenhuizen, universiteiten

in fabrieken worden gemaakt middels

geschikt. Maar 3D printen kan wel een rol

en ook andere bedrijfstakken om op

modulaire onderdelen, zonder dat het

spelen in het productieproces van een

de hoogte te blijven van alle ontwik-

eenheidsworst wordt. Dit zal een deel

woning. Samenwerking en transparantie

kelingen. Vast staat dat onze toekomst

van de vraag naar betaalbare woningen

zijn enorm belangrijk om innovaties

razendsnel verandert. We staan aan de

oplossen en maakt hopelijk een einde

te laten slagen. Dat is in de bouw soms

vooravond van de renaissance van de

aan het fenomeen dat aannemers in

lastig, omdat daar de belangen al snel

bouw. We zullen meer gaan assembleren,

mindere tijden onder de kostprijs wer-

tegengesteld lijken te zijn. Ik werkte

de doorlooptijden van de bouw van

ken. Slim wonen is in mijn optiek: beter

vroeger in de betonindustrie in een

nieuwe woningen zullen aanmerkelijk

samenwerken, betere producten maken

periode dat prefab opkwam. Hier zag

korter worden. Het is een enorme

en minder gedoe. Maar dat vraagt om

je dat aanbieders en aannemers kennis

uitdaging voor onze branche om op het

voorinvesteren. Ook in dit geval gaan de

deelden, waardoor het materiaal heel

juiste moment het juiste product naar

kosten voor de baten uit.’

snel op een hoog niveau kwam. Dus het

het juiste programma van eisen aan te
bieden. En dan is er nog zoiets als Blockchain. Flexibiliteit en communicatie zijn
enorm belangrijk. Ik ben ervan overtuigd
dat bouwers -klein en groot- daartoe in
staat zijn. Ik zie veel mooie voorbeelden
voorbij komen, waarvan het ‘Ei’ van Kelderman er eentje is.’

kan wel!’

OPGELEVERD PROJECT

Oud en nieuw smelten samen
bij Rengerswetering
Kelderman Bouw realiseerde in BunschotenSpakenburg de afgelopen jaar meer dan honderd
woningen bij het project Rengerswetering. Op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan twintig
woningen op het tweede wooneiland waar architect
Geesink Weusten het oude karakter van het dorp laat
samensmelten met comfort en luxe.
Opdrachtgever De Bunte Vastgoed, Ede
Ontwerp Geesink Weusten Architekten, Arnhem

C
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01

04

NIEUWBOUW ALDI

PARKZICHT

Locatie Opheusden

Locatie Veenendaal

Omvang Winkel met personeelsruimte van

Omvang 20 woningen

1750 vierkante meter

Opdrachtgever OPUS projecten /

Opdrachtgever Castella Vastgoed, Borne

Van Elst Vastgoed, Veenendaal

Ontwerp EVE Architecten, Nijverdal

Ontwerp Zaak van NN, Apeldoorn

In samenwerking met bouwbedrijf Van de

Met het ‘Ei van Kelderman’ als basis

Kolk uit Garderen realiseert Kelderman Bouw

worden twintig eigentijdse woningen

als bouwcombinatie het casco van een nieuwe

gerealiseerd als sluitstuk van het

supermarkt.

woongebied Buurtstede in VeenendaalOost. Het project werd in bouwteam
razendsnel ontwikkeld.

02

05

OP ZUID

ALTUM

Locatie Scherpenzeel

Locatie Veenendaal

Omvang 34 woningen

Omvang 11 woningen

Ontwikkeling LATEI, Amersfoort /

Opdrachtgever OPUS projecten /

Kelderman Bouw, Ede

Van Elst Vastgoed, Veenendaal

Ontwerp Hans Been Architecten, Amerongen

Ontwerp Zaak van NN, Apeldoorn

Na intensieve samenspraak met toekomstige

Kelderman Bouw realiseerde de bouw van

bewoners verrijst in Scherpenzeel een

deze elf woningen in een hoog tempo.

gevarieerd inbreidingswijkje met 34

Het inmiddels bewezen succesvolle concept

woningen. Van rug-aan-rugwoning tot

‘Ei van Kelderman’ vormde de basis van deze

vrijstaand.

woningen die zich kenmerken door een fraai
vrij uitzicht.

03

BOS- EN HEIDEKWARTIER

06

Omvang 50 woningen

NIEUWBOUW 20 WONINGEN
RENGERSWETERING
FASE 9 BUNSCHOTEN

Ontwikkeling Kelderman Vastgoed

Locatie Bunschoten

Ontwikkeling, Ede

Omvang project 20 woningen

Ontwerp Theo Verburg Architecten, Ede

Opdrachtgever De Bunte Vastgoed, Ede

Locatie Ede

Ontwerp Geesink Weusten Architecten, Arnhem
Bijzondere architectuur en duurzaamheid
tekenen het karakter van de vijftig woningen

Ruim wonen in een waterrijke omgeving.

die op het voormalige kazerneterrein worden

Dat genot ervaren straks de bewoners van de

gerealiseerd.

20 woningen die Kelderman Bouw realiseert in
opdracht van De Bunte Vastgoed. De woningen
zijn uiteenlopend van aard en vormen een mooi
geheel met de rest van de inmiddels zeer geliefde
nieuwbouwwijk.

34

07

PROJECTEN

35

09

CPO PLEISTEROORD

BLOEMKWARTIER

Locatie Ede

Locatie Ede

Omvang 12 woningen

Omvang 30 appartementen

Opdrachtgever CPO-

Ontwikkeling Kelderman

vereniging Pleisteroord

Vastgoed Ontwikkeling, Ede

Ontwerp Synarchio, Ede

Ontwerp Mix Architectuur,
Ede

Samen met twaalf
individuele opdrachtgevers

Kelderman Bouw realiseert

bouwt Kelderman Bouw

op het voormalige

energiezuinige en op maat

kazerneterrein een

gemaakte woningen op het

karakteristiek

voormalige kazerneterrein

appartementengebouw

in Ede.

met een verrassend atrium.
Vernieuwend, maar toch
passend bij de omgeving.

08

10

PIONIERKWARTIER

WOONEILAND D

Locatie Veenendaal

Locatie Veenendaal

Omvang 30 woningen

Omvang 65 woningen

Opdrachtgever LATEI,

(1e fase)

Amersfoort

Opdrachtgever LATEI,

Ontwerp Inbo, Amsterdam

Amersfoort
Ontwerp SVP Architectuur

Daar waar ooit het merk

en Stedenbouw, Amersfoort

Roosvicee furore maakte met
zelfmaaklimonade, ontwerpt

Workshops met toekomstige

nu een selecte groep kopers

bewoners legden ook hier

met behulp van een digitale

de basis voor het ontwikkelen

woningconfigurator zelf een

van een nieuw gemêleerd

woning.

woongebied. Daardoor
ontstaat er een grote
diversiteit aan woningen.
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11

Park- en Veldkwartier

Locatie Ede Omvang 20 woningen Ontwikkeling Kelderman Vastgoed Ontwikkeling, Ede

37

12

Ninox

Locatie Ede Omvang 28 woningen Ontwikkeling LATEI, Amersfoort / Kelderman Bouw, Ede

Ontwerp AAArchitecten, Den Haag

Ontwerp Geesink Weusten Architekten, Arnhem

Aan de rand van de prachtige natuur verrijzen 16 zeer duurzame split-level
woningen en 4 woningen onder één kap. De bijzondere architectuur in
combinatie met de groene omgeving hadden enorme aantrekkingskracht
op de kopers: het project is razendsnel verkocht.

Aan de verkoop van deze woningen nabij het te vernieuwen stationsgebied
gingen workshops vooraf om de individuele woonwensen in kaart te brengen.
Het resulteerde in een pijlsnelle verkoop en in een gemêleerde wijk die
inmiddels vorm krijgt.

38
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Interview
Antoni Poot

‘WE WERKEN NIET VOOR DE KLANT,
MAAR MÉT DE KLANT’
‘Kelderman en LATEI hebben een vertrouwens
band. Beide bedrijven kijken naar de lange
termijn en dat kenmerkt onze samenwerking.
We hebben allebei de filosofie dat we samen
met de klant een bouwproject tot een succes
willen maken.’

Dat zegt Antoni Poot, directeur van LATEI, een Amersfoortse

Aan die vraag hebben we ook voldaan. Maar ook op het

ontwikkelaar die al 25 jaar actief is in projectontwikkeling.

gebied van architectuur hebben we de wensen laten

LATEI is een stichting met een maatschappelijke doelstelling,

meewegen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze filosofie werkt:

waardoor het gemaakte rendement op commercieel vastgoed

men heeft het gevoel dat ze zelf de woning hebben

direct kan worden geherinvesteerd in een nieuw sociaal en/

mee-ontworpen, wat ook zo is; de woningen werden

of maatschappelijk huisvestingsvraagstuk. Het bedrijf vloeide

razendsnel verkocht.’

voort uit de toenmalige Amersfoortse woningcorporatie SCW
en koestert nog altijd het ‘sociale en maatschappelijke DNA’.

PRETTIG

Dat is ook terug te vinden in de intensieve samenwerkingen

Natuurlijk rijst de vraag of een dergelijke aanpak in deze tijd

met woningcorporaties, maar ook duidelijk zichtbaar bij de

ook noodzakelijk is. Iedere woning wordt toch wel verkocht?

ontwikkeling van de vrije sectorwoningen. ’Voor ons betekent

‘Heel eerlijk: we zouden het nu niet hoeven doen, omdat er

projectontwikkeling dat we de leefwensen van toekomstige

weer veel vraag is naar nieuwbouwwoningen in de regio.

generaties willen vervullen. We werken niet voor de klant,

Maar we doen het wel, omdat wij willen dat onze klanten

maar met de klant.’

lang en prettig in hun ‘eigen’ huis kunnen wonen. Dat doen
we in economisch goede én mindere tijden. Wij kijken echt

ONTWIKKELING

naar de lange termijn en zoeken daar dus ook onze partners

Die filosofie klinkt ook door in de projecten die LATEI

bij.’

De samenwerking tussen
Kelderman en LATEI in
drie quotes
‘We voelen elkaar goed aan en we zijn allebei MKB-

samen met Kelderman realiseert. Een mooi voorbeeld is de
ontwikkeling van Wooneiland D in Veenendaal, een project

Een goede samenwerking betekent ook dat de partijen elkaar

bedrijven. Als we overleg voeren met Hans of Pascal,

dat bestaat uit de bouw van 111 woningen. ‘We zijn daar echt

scherp houden. ‘Dus overleggen we ook met elkaar hoe we

dan is er direct een beslissing.’

met een wit blaadje begonnen. Aan de hand van meerdere

onze producten de komende vijf jaar naar een ‘next level’

workshops met kopers zijn we tot een invulling gekomen.

kunnen brengen. De ‘Ei-woning’ zal gasloos worden en we

‘In het werkgebied FoodValley zijn de mensen van

In dit plan zelfs van stedenbouwkundig ontwerp tot en met

denken ook intensief mee over de standaardplattegronden

Kelderman onze ogen en oren. Als zij gezamenlijke

de indeling van de woningtypen. De workshops zijn sessies

en een digitaliseringsslag om kopers middels een

kansen zien, seinen ze ons in. Zo is ook het project

met mensen die wellicht een woning willen kopen. Samen

woningconfigurator hun eigen woning te laten samenstellen.

Ninox in Ede tot stand gebracht. Andersom is dat

inventariseer je dan de behoefte en zo krijgen we een beeld

Natuurlijk leveren we daaraan graag onze bijdrage. Hoe beter

ook zo.’

van wat mensen willen. Bij Wooneiland D waren er bijvoorbeeld

het ‘Ei’ wordt, hoe beter het ook voor ons is. Daar profiteren

relatief veel mensen die graag een slaapkamer op de begane

we toch met elkaar van?’ •

grond wilden.

‘We vertrouwen elkaar en vullen elkaar aan.’

OPGELEVERD PROJECT

Uitblinken in keuzevrijheid
In opdracht van LATEI bouwde Kelderman Bouw
29 woningen in Barneveld. Dit project -Dichterbij Oost
geheten- blonk uit in keuzevrijheid: de rijwoningen
werden uitgevoerd in verschillende woningdieptes en
gevelaanzichten. Ook werden er acht seniorenwoningen
gerealiseerd, waarbij de bewoners zelf mochten kiezen
voor een slaap- en badkamer op de begane grond of op
de eerste etage.
Ontwikkeling LATEI, Amersfoort / Kelderman Bouw, Ede
Ontwerp EvD Architecten, Duiven

D

Bekijk het complete projectenoverzicht op pagina 30
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Interview
Jan Vellinga

VIJF VRAGEN AAN JAN VELLINGA,
VOORZITTER VAN DE EDESE
IJSVERENIGING
Aannemers houden doorgaans niet van
strenge vorst, maar Kelderman Bouw vormt
daarop een uitzondering. Het bedrijf is al
sinds 2010 hoofdsponsor van de Edese
IJsvereniging (EIJV). Vijf vragen aan Jan
Vellinga over de ijsvereniging, de ambities
en natuurlijk de band met Kelderman.
WAT IS DE EIJV VOOR EEN VERENIGING?
Belangrijk is dat wij een gezond sportklimaat en een veilige

DE NAAM ‘IJSVERENIGING’ IS MET AL DIE
WARME WINTERS NATUURLIJK WEL EEN
BEETJE ACHTERHAALD…

sportomgeving bieden. We zorgen ervoor dat de jeugdleden,

‘Dat valt reuze mee. In de laatste elf jaar zijn er maar drie winters

samen met de senioren, iedere vrijdag met de bus naar

geweest waarin we geen natuurijs op onze baan hadden. Maar

Deventer kunnen om daar op kunstijs te schaatsen en we

in 2013 hadden we maar liefst 25 natuurijsdagen. In 2017 waren

zorgen ervoor dat de leden op onze eigen baan kunnen

dat er vier en dit jaar hebben we zelfs op 3 maart nog kunnen

skeeleren. Als er natuurijs ligt, verzorgen de vele vrijwilligers

schaatsen. Misschien wordt het aantal ijsdagen wat minder, maar

een prachtige ijsbaan waar heel veel mensen uit Ede en (verre)

we kunnen nog steeds schaatsen op natuurijs in Nederland.’

‘Wij zijn een schaats- en skeelerclub voor ieder niveau.

omgeving van kunnen genieten. Bovendien zien we voor ons
een maatschappelijke rol weggelegd. Zo hebben we een aantal

WIL DE JEUGD NOG WEL SCHAATSEN?

jaren meegedaan aan 24KIKA, een 24-uurs skate-evenement

‘Zeker. Met name in de leeftijd van 6-16 jaar zien we een

waarvan de opbrengst naar Stichting KIKA gaat.’

aanwas van nieuwe leden. Daar werken we ook hard aan.
In het zomerseizoen hebben we een zogeheten skeelerinstuif

HOE BELANGRIJK IS DE SAMENWERKING
TUSSEN KELDERMAN EN EIJV?

waarbij kinderen op woensdagmiddag van 14.00 uur tot

‘Kelderman is een zeer gewaardeerde en erg belangrijke

de winter geven we clinics voor scholen op de kunstijsbaan in

(hoofd)sponsor. Dat komt ook, omdat directeur Hans Koopman

het centrum van Ede, een initiatief van Stichting Friends on Ice.

zelf een fervent schaatser en skeeleraar is. Daardoor draagt

Qua ledenaantal gaan we goed. We hebben zo’n 230 leden

hij de club een extra warm hart toe. Wij kunnen altijd

en willen gestaag groeien naar 275 leden. We hebben vooral

een beroep op hem doen. We gaan bijvoorbeeld nu een

behoefte aan leden in de leeftijdscategorie van 20-40 jaar.’

16.00 uur kunnen kennismaken met deze mooie sport. En in

samenwerking aan met de Skeelerronde Otterlo waar wij
het voorprogramma mogen verzorgen. Ook daarin denkt
Kelderman Bouw actief mee.’

EN DIE KUNSTIJSBAAN IN EDE WAAROVER AL
ZO LANG WORDT GESPROKEN…. KOMT DIE ER?
‘Er wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek gedaan
door Instituut Mulier, in samenwerking met de gemeente
Ede. Dat zou rond deze tijd moeten zijn afgerond. Het vergt
natuurlijk een enorme investering, maar ik zou het mooi vinden
als ‘ie er komt.’ •
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Interview
Anice Das
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ANICE DAS
VERWEZENLIJKT
OLYMPISCHE
DROOM

Daar stond ze dan. In Pyeongchang. De loting had bepaald dat
Anice Das de eerste rit op de 500 meter moest rijden. En dan
ook nog in haar eentje. De race ging best goed, maar ze kon
het maximale er niet uithalen. In een tijd van 38,75 seconden
eindigde ze als negentiende. ‘Ik heb de race nog maar één

“Als je iets
wilt, moet
je er vol
voor gaan.”

keer teruggezien. Ik vind het lastig om daar al naar te kijken’,
verwoordt ze haar teleurstelling. ‘Maar ik ben ook trots op wat
ik heb bereikt. Het was een schitterende ervaring.’
Anice geeft aan dat het verwezenlijken van haar Olympische
droom mede te danken is aan haar sponsor Kelderman Bouw.
‘Sinds vier jaar steunt Kelderman mij al. Zonder twijfel. Eerst
‘anoniem’, nu staat de naam van ‘Kelderman’ ook op mijn
schaatspak. Die steun is echt belangrijk. Ik had voorafgaand
aan de Spelen een flinke knieblessure. Dankzij de sponsoring
kon ik me richten op het herstel en hoefde ik me niet druk te
maken om het geld.’
Dat Anice een startbewijs voor Pyeongchang haalde, is ook
te danken aan haar tomeloze wilskracht. ‘En daarbij gaat het
niet alleen om keihard trainen. Ook je sociale leven staat in
het teken van de sport. Als je iets wilt - dat geldt voor de sport,
maar - ik denk ook voor het bedrijfsleven -, dan moet je er vol
voor gaan.’

Fotografie: © Maurice Vos, Assen
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JAAROVERZICHT

IN AANBOUW
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