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‘De Molenpol: woonwijk met ruimte voor individuele woonwensen’

‘Maatschappelijke betrokkenheid kenmerkend voor Kelderman’
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Bruggen bouwen

Een tikkeltje trots schrijf ik dit 
voorwoord van ons magazine. 
Allereerst omdat ik blij ben 
dat er een mooi blad ligt, maar 
vooral omdat het magazine 
een fraaie afspiegeling vormt 
van ons bedrijf. De verhalen,
interviews en foto’s laten zien 
dat Kelderman inmiddels is 
uitgegroeid tot een veelzijdig 
bedrijf. Met hart voor een par-
ticuliere verbouwing, maar ook voor complexe renova-
ties en duurzame nieuwbouw. Thuis in ontwikkelen en 
bouwen.

Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat we tevreden kunnen 
terugkijken op het afgelopen jaar. En ook de toekomst 
ziet er goed uit. Natuurlijk moeten we hard werken 
om nieuwe projecten binnen te halen, maar we heb-
ben een gezonde werkvoorraad. Prachtig om dit te mo-
gen zeggen in deze tijd. We zijn onze opdrachtgevers 
dankbaar voor het vertrouwen en hun durf om juist nu 
nieuwe stappen te zetten. En het is mooi om te zien dat 
we door gezamenlijke creativiteit letterlijk en fi guurlijk 
aan de toekomst bouwen. 

Toch zijn er ook zorgen over ontwikkelingen in onze 
branche. Deze hebben vooral betrekking op lange 
bestemmingsplanprocedures, waardoor mooie plan-
nen vaak worden vertraagd of zelfs in de kast verdwij-
nen. Om de Belgische dichter Paul van den Bergh maar 
eens te citeren: ‘Waarom bouwen we zo veel muren en 
zo weinig bruggen?’ De recente geschiedenis heeft ons 
bovendien een duidelijke les geleerd: wat vandaag een 
mooi plan lijkt, kan morgen onhaalbaar zijn. Daarom 
zou het verstandig zijn om bestemmingsplannen fl exi-
beler te kunnen invullen, om zo optimaal op de veran-
derende vraag in te spelen. 

Mede door onze nauwe betrokkenheid bij de WERV 
Vastgoedmonitor hebben wij veel kennis in huis om 
samen goede plannen te maken voor duurzame projec-
ten die voldoen aan de marktvraag. Mocht u behoefte 
hebben aan advies, dan mag u mij altijd bellen of mailen: 
(0318) 51 90 73 of koopman@keldermanbouw.nl. 

Ik wens u veel leesplezier!

Hans Koopman
Directeur Kelderman Bouw, Vastgoed 
Ontwikkeling en Burgerbouw
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Functionele ‘onder-
bouwing’ geeft 
Pantarijn de ruimte

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn, een 
terugkerende opdrachtgever van Kelderman, had 
dringend behoefte aan een uitbreiding van zes lokalen. 
Kelderman Bouw onderzocht in bouwteam een aantal 
opties om deze wensen zo snel mogelijk te realiseren. 
Daarbij werden ook opties als tijdelijke huisvesting 
onder de loep genomen. Uiteindelijk werd gekozen om 
een uitbreiding die Kelderman Bouw in 2008 had gere-
aliseerd te ‘onderbouwen’. Dit gebouw was vrijdragend 
en stond op een staalconstructie. Onder de verdieping 
was ruimte voor bromfi etsen. Maar op basis van het 
bestemmingsplan bleek het ook mogelijk om hier zes 
lokalen van 50 vierkante meter te creëren. 

Historische gebouwen 
Concordiaterrein in 
ere hersteld 

Kelderman Bouw heeft de restauratie van vier his-
torische gebouwen op het Concordiaterrein, naast 
de karakteristieke molen, voltooid. Het industrieel 
erfgoed heeft inmiddels grotendeels een nieuwe 
bestemming.

De werkzaamheden bestonden uit de restauratie 
van een prachtige oude boerderij, een schuur, een 
kleine maalderij en een grote maalderij. De gebou-
wen zijn fraai verbouwd en voldoen helemaal aan 
de hedendaagse eisen. Dankzij architectonische 
hoogstandjes hebben de karakteristieke gebouwen 
bovendien een  modern tintje gekregen. Zo is de 
grote maalderij voorzien van een grote glazen gevel 
die een fantastisch uitzicht geeft op de molen. De 
historische gebouwen vormen een eenheid met de 
nieuwe woningen en appartementen die Kelderman 
Bouw op het Concordiaterrein realiseert. 

Opdrachtgevers: 
Alvis Vastgoed, Lunteren • de heer T. van der Velde, Ede
Ontwerp: 
AAARCHITECTEN, Ede • Theo Verburg Architecten, Ede
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Werkgebied voor 
Achmea Schadeservice 
vergroot

Op verzoek van Achmea Schadeservice heeft 
Kelderman Burgerbouw  haar werkgebied voor deze 
verzekeraar vergroot en werkt zij nu ook in het noord-
westen van de provincie Gelderland. Vanwege deze 
uitbreiding van werkzaamheden heeft Kelderman 
Burgerbouw een extra medewerker aangenomen die 
exclusief voor deze opdrachtgever wordt ingezet. 

Dankzij Achmea Schadeservice kunnen verzekerden 
razendsnel hun schade aan woonhuis of inboedel 
laten repareren. Het is daarom van belang dat de me-
dewerkers van Kelderman Burgerbouw 7 dagen per 
week 24 uur per dag bereikbaar zijn. Daarnaast stelt 
Achmea hoge eisen aan de kwaliteit van het werk 
en de klantvriendelijkheid. Kelderman Burgerbouw 
wordt periodiek op deze eisen getoetst.

Kelderman Burgerbouw 
deelnemer aan HuisZaken

Kelderman Burgerbouw 
neemt deel aan HuisZaken, 
een initiatief van NVM-
makelaar Ditters Makelaars 
met vestigingen in Ede en 
Veenendaal. HuisZaken biedt kersverse woningbezit-
ters één centraal servicepunt voor alle woningzaken, 
interessante aanbiedingen bij zorgvuldig geselec-
teerde leveranciers en gratis advies over hypotheken, 
verzekeringen en andere fi nanciële producten. 

Woningcheck
Bij Kelderman Burgerbouw krijgen huizenkopers een 
gratis woningcheck. Een deskundige medewerker 
van Kelderman Burgerbouw loopt dan samen met de 
nieuwe bewoners door het huis en neemt eventuele 
verbeterpunten onder de loep. Ook mogelijkheden 
voor woningisolatie worden besproken. 
Kelderman Burgerbouw richt zich naast bedrijven en 
instellingen ook op particulieren en wil onder meer 
door het lidmaatschap bij HuisZaken de band met 
eigen woningbezitters verder verstevigen. 

Enthousiast team
Pantarijn gunde Kelderman Bouw deze opdracht 
met het verzoek het project turn-key op te leveren: 
van ontwerp tot en met oplevering. Dankzij een 
versnelde procedure bij de gemeente kon 
Kelderman Bouw in week 24 beginnen met de 
start van de bouw. Het doel is dat de lokalen in de 
herfstvakantie in gebruik kunnen worden genomen. 
Om die wens te realiseren heeft een enthousiast 
team van de aannemer ook tijdens de bouwvak 
doorgewerkt. 

Opdrachtgever: 
Regionale Scholengemeenschap Pantarijn, 
Wageningen
Ontwerp: 
IRP Bouwadvies, Renswoude 
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Betaalbare woningen 
in de Foodvalley
Kelderman heeft het bedrijf Arcea Projectontwik-
keling overgenomen. Met dit bedrijf wil Kelderman 
met name in de Foodvalley betaalbare en duurzame 
woonconcepten realiseren. Het gaat hierbij om 
eengezinswoningen die dankzij effi ciënte bouw-
methodes tegen zeer concurrerende prijzen worden 
gebouwd, zonder daarbij concessies te doen aan 
leefruimte en kwaliteit.

De woningen van Arcea beschikken over een ruime 
woonkamer, drie slaapkamers en een badkamer. 
Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan 
duurzaamheid en energiezuinigheid, zodat nieuwe 
bewoners voordelig kunnen wonen. Arcea deed de 
afgelopen tijd veel research naar de bouw van deze 
woningen. Met het concept speelt het bedrijf in op 
de enorme behoefte aan betaalbare 
woningen. Een van de locaties waar 
Arcea start, is Wekerom-West. Hier 
zullen dertig woningen worden 
gebouwd. Naar verwachting start 
de bouw eind 2011. 

Opdrachtgever: 
Arcea Vastgoedontwikkeling, Ede

Eerste woningen De Tol 
in Zevenaar opgeleverd

De eerste woningen in de Zevenaarse nieuwbouw-
wijk De Tol zijn opgeleverd. Onder de naam OTK 
Projecten ontwikkelen Kelderman Vastgoed Ontwik-
keling en Tekton Projectontwikkeling gezamenlijk 101 
woningen in De Tol, een onderdeel van de Vinex-
locatie Groot Holthuizen. Ondanks de lastige woning-
markt is OTK Projecten erin geslaagd om een groot 
deel van deze woningen te verkopen. 

Oplossingsgerichte aanpak
OTK Projecten kiest bij de verkoop voor een actieve 
en oplossingsgerichte aanpak waarbij kopers worden 
‘ontzorgd’. Ook worden, waar mogelijk, woningen 
ingericht conform de woonwensen van de nieuwe 
bewoners. Dit resulteert in veel maatwerk door 
bijvoorbeeld de realisatie van een extra uitbouw of 
dakkapel. Klanten waarderen deze aanpak en de com-
municatie tussen de kopers en projectontwikkelaars 
verloopt uiterst plezierig. 

Opdrachtgever:
Ontwikkelcombinatie Tekton Projectontwikkeling en 
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling, Ede
Ontwerp: 
FARO architecten, Lisserbroek

Scouting Lunteren 
snel uit de brand

Na een uitermate plezierige samenwerking met vele 
vrijwilligers is op 4 juni het nieuwe clubgebouw van 
Scouting Lunteren opgeleverd. Dit gebouw, dat de 
naam ‘Het Houten Hes’ heeft, is in een relatief korte 
tijd ontworpen en gerealiseerd.

De scouting had haast met de bouw. Door een hevige 
brand was de groep met zo’n 130 jeugdleden in 2009 
dakloos geworden. In nauwe samenwerking met de 
bouwcommissie heeft Kelderman Bouw bijgedragen 
aan de bouw van een nieuw clubgebouw. Met een 
relatief beperkt budget werd in iets meer dan een half 
jaar een prachtig gebouw gerealiseerd dat zich naad-
loos voegt in de bosrijke omgeving. Bovendien is ‘Het 
Houten Hes’ voorzien van zeer stevige en hoogwaar-
dige materialen en is er, met het oog op het verleden, 
veel aandacht geweest voor de brandveiligheid. 

Goede harmonie
Het onderkomen van de scouting bestaat uit twee 
bouwlagen en heeft een brutovloeroppervlakte 
van ongeveer 600 vierkante meter. Om kosten te 
besparen, heeft Scouting Lunteren zelf ook een aantal 
werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben vrijwilligers 
zelf de vloercoating aangebracht en het complete 
schilderwerk verzorgd. Dit verliep in goede harmonie 
met de vakmensen van Kelderman Bouw. Scouting 
Lunteren heeft nu de beschikking over een zeer 
modern gebouw dat een prachtig onderkomen 
biedt aan de enthousiaste leden. 

Kelderman Bouw 
hoofdsponsor van 
Edese IJsvereniging

‘De Edese IJsvereniging is een ambitieuze vereniging 
die hard aan de weg timmert. Daarmee voelen we 
ons verbonden. We zijn een bedrijf uit Ede en vinden 
het belangrijk om een vereniging te ondersteunen 
die midden in de samenleving staat en waarvan een 
groot gedeelte van de Edese bevolking kan genieten. 
Daarom verbinden wij graag onze naam aan deze 
vereniging.’
Dat zegt directeur Hans Koopman van Kelderman 
over het feit dat zijn bedrijf een vijfjarig sponsorcon-
tract met de Edese IJsvereniging heeft getekend. 
Deze vereniging telt zo’n 180 leden en heeft honder-
den abonnementhouders. De vereniging beschikt 
over een prachtige eigen combi-baan waar ‘s zomers 
wordt geskeelerd en ‘s winters – op natuurijs – wordt 
geschaatst. 
Voorzitter Theo van de Rijt van de Edese IJsvereniging 
is enthousiast over de samenwerking. ‘Kelderman 
Bouw is een bedrijf dat – net als wij – investeert in 
kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Daar 
hebben we elkaar gevonden.‘

Opdrachtgever: 
Scouting Lunteren, Lunteren
Ontwerp: 
ARCHITECTENBUREAU VAN ERKEN CALANDT, ARCHITECTENBUREAU VAN ERKEN CALANDT, ARCHITECTENBUREAU VAN ERKEN CALANDT
Apeldoorn



Opdrachtgever:
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling, Ede
Ontwerp: 
Geesink Weusten Architecten, Arnhem

KELDERMAN BOUW

9

Kelderman is de drijvende kracht achter de ontwikkeling en bouw van 26 grondgebonden wonin-

gen en 32 appartementen op het Concordiaterrein. Ondanks de lastige woningmarkt bleek het 

project over een grote aantrekkingskracht te beschikken. De grondgebonden woningen werden 

razendsnel verkocht en ook de appartementen hebben inmiddels vrijwel allemaal een eigenaar. 

De bouw vordert gestaag. Bewoners maken zich al voorzichtig op voor de verhuizing.

Tanja Heus en Daniël Combé
‘We wilden allebei graag een woning in het centrum. 
Dit project was dan ook een mooie kans. We hebben 
veel geluk gehad dat we dit huis konden kopen. Er 
was veel belangstelling voor, dus we waren blij dat 
wij ervoor in aanmerking kwamen. Wij hebben ervoor 
gekozen om de woning te voorzien van een uitbouw. 
Het is een uitbouw met een groot glasoppervlakte; 
dat maakt het huis wat ons betreft helemaal 
compleet. Het is ons eerste huis en dat maakt het 
extra spannend. We kijken uit naar het moment dat 
de woningen worden opgeleverd. Natuurlijk gaan 
we regelmatig kijken. En het is leuk dat we al contact 
hebben met de buren. Twee vriendinnen van mij 
komen er ook wonen. We hebben er veel zin in!’

‘We hebben er zin in!’

Hennie de Quay en Adry Zondag 
‘We vinden de locatie uniek: je hebt het gemak van 
het centrum zonder er last van te hebben. Het is 
geweldig om een terrasje te kunnen pakken en dan 
zo weer naar huis te lopen. En ik kan me er nu al op 
verheugen om straks ons straatje in te rijden waar 
die prachtige molen staat. We hebben gekozen voor 
een comfortwoning; deze heeft als aantrekkelijke 
mogelijkheid om van een deel van het huis een 
kantoor te maken. Dat past bij de plannen van 
Adry, die een bedrijf start in loopbaanbegeleiding, 
beroepskeuzeadvies en outplacement. Voor de rest 
spreekt de ruimte ons enorm aan. We hebben allebei 
kinderen uit een eerdere relatie, vier in totaal, dus 
het is prettig om een royale woning te hebben. We 
hebben nog getwijfeld of we een appartement 
zouden nemen, maar ik vind het prettig om ook 
buiten leefruimte te hebben. De kleine tuin past 
perfect bij ons. Het is echt een fantastisch huis waar 
we samen een nieuwe start maken.’

Nico Gerritsen
‘In iedere levensfase is het belangrijk om een 
passende woonvorm te hebben. In de fase van 
opgroeiende kinderen was het prettig om een 
fl ink huis te hebben met een tuin. Maar nu zijn 
de kinderen de deur uit, ben ik met pensioen 
en stopt mijn vrouw op termijn ook met haar 
werkzaamheden. Dat vinden wij een mooi moment 
om over te stappen naar een appartement. We 
willen dan de handen vrij hebben om veel te gaan 
reizen. De keuze voor MolenStaete vloeit voort uit 
het feit dat we graag een vierkamerappartement 
wilden. We hebben dan allebei een werkkamer en 
ruimte als kleinkinderen komen logeren. Bovendien 
vind ik de locatie fraai. Ik heb altijd gezegd dat ik 
het zo mooi zou vinden als de molen weer zou 
worden gerestaureerd. Dat is subliem gedaan. Het 
terrein is zo enorm opgewaardeerd. Natuurlijk ga ik 
regelmatig kijken. Af en toe klim ik dan op de molen 
en kijk naar de bouw. Het valt me op dat het er altijd 
heel netjes is. Dat zegt iets over de kwaliteit van 
een aannemer. We zijn ook erg enthousiast over de 
kopersbegeleiding. Tot nu toe zijn we erg tevreden.’

Judith van Kruistum en Arjan Janssen
‘Het is een bijzondere locatie in het hartje van Ede 
en het appartement is met negentig vierkante 
meter heel erg ruim. Het feit dat het nieuwbouw 
is, spreekt ons erg aan. Het geeft je de kans om het 
helemaal naar je eigen smaak in te richten. Dat zijn 
de belangrijkste redenen om voor dit appartement te 
kiezen. We hadden in februari 2010 al eens gekeken 
naar het appartement, maar toen speelde het nog 
niet echt. In mei zijn we in gesprek gekomen met niet echt. In mei zijn we in gesprek gekomen met 
Hans Koopman, directeur van Kelderman Bouw. Toen Hans Koopman, directeur van Kelderman Bouw. Toen 
is het eigenlijk toch heel snel gegaan. De contacten is het eigenlijk toch heel snel gegaan. De contacten 
met Kelderman Bouw zijn prettig; ik vind dat met Kelderman Bouw zijn prettig; ik vind dat 
we uitstekend worden voorgelicht en op we uitstekend worden voorgelicht en op 
de hoogte worden gehouden.’ de hoogte worden gehouden.’ 

Miriam en Robert van Dijk
‘We vinden de locatie prachtig; vlakbij het centrum 
en dichtbij de molen en de historische gebouwen die 
mooi zijn gerestaureerd. Op deze locatie hadden we 
in een eerder project ook al een woning op het oog. 
Dat is toen niet doorgegaan, maar inmiddels zijn we 
heel tevreden met dit nieuwe project: de prijzen zijn 
aanzienlijk lager en we hebben zelfs meer ruimte. 
Met drie kinderen is dat natuurlijk erg prettig. De 
contacten met Kelderman verlopen prima. Het is 
leuk dat ze ons regelmatig de kans geven om op 
de bouwlocatie te komen kijken. Daardoor hebben 
we onze toekomstige buren al ontmoet en krijgen 
we nog meer zin om er te gaan wonen. Bijkomend 
voordeel is dat we ons huidige huis al hebben 
verkocht; dat geeft extra rust.’

Twee-onder-een-kapwoning

Comfortwoning

Appartement in MolenStaete Appartement in MolenStaete Groeiwoning

WONINGEN & APPARTEMENTEN CONCORDIA, EDE



Project Veenendaal
Opdrachtgever: 
OPUS projecten, Veenendaal
Ontwerp: 
Perceptual Architecten, Elst 

Project Arnhem
Opdrachtgever: 
OPUS projecten, Veenendaal
Ontwerp: 
Van de Ven - Franken - Onstenk 
Architectuurbureau, Eindhoven 
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Sinds wanneer werken jullie met 
Kelderman Bouw?
‘Sinds 2005. Kelderman Vastgoed Ontwikkeling 
realiseerde in Dragonder-Oost een project van 13 
rijwoningen en 7 twee-onder-een-kapwoningen. In 
dezelfde straat hadden wij drie woningen te ontwik-
kelen. Op ons verzoek heeft Kelderman Bouw die 
ontwikkeling en bouw verzorgd. Dat ging goed.’ 

En nu zijn jullie samen weer in Veenendaal 
aan de slag? 
‘Dat klopt. Kelderman Bouw bouwt voor ons momen-
teel zes nieuwbouwwoningen in Petenbos-Oost in 
Veenendaal. Met de bouw van deze woningen wordt 
de wijk Petenbos-Oost defi nitief voltooid. Daarom 
heet het project Grande Finale. De woningen komen 
op een plek waar een noodschool heeft gestaan. De 
huizen worden in dezelfde stijl neergezet als de om-
liggende woningen die daar eind jaren negentig zijn 
gebouwd. Overigens zijn de woningen wel helemaal 
opnieuw ontwikkeld. Als gevolg van het vernieuwde 
Bouwbesluit heb je namelijk te maken met heel 
andere eisen op het gebied van onder meer verdie-
pingshoogte, materiaalgebruik en energieprestatie.’

Kelderman Bouw realiseert momenteel twee projecten in opdracht van OPUS projecten uit 

Veenendaal: de bouw van zes woningen in Veenendaal en de realisatie van 20 woningen nabij het 

centrum van Arnhem. Een interview met Hans Hardeman, directeur van OPUS projecten. 

‘Net als Kelderman 
hechten we aan kwaliteit’

Waarom is de keuze voor dit project op 
Kelderman Bouw gevallen?
‘We hebben een aantal aannemers om een prijs 
voor deze projecten gevraagd en Kelderman deed, 
zoals dat heet, de economisch meest voordelige 
aanbieding. Daarbij speelde ook een rol dat Kelderman 
conform onze wens de verkoopdocumentatie kon 
samenstellen en de kopersbegeleiding voor haar 
rekening zou nemen.’ 

En dan bouwen jullie ook nog samen in Arnhem. 
‘Ja, dat is een project waar we heel lang mee bezig 
zijn geweest. Het gaat om twintig woningen op het 
terrein van de voormalige garage Veer in de geliefde 
woonbuurt Plattenburg. We zouden op deze plek 
eerst appartementen gaan bouwen, maar dit stuitte 
op nogal wat bezwaren van omwonenden. We heb-

ben goed geluisterd naar hun wensen en hebben 
een nieuw plan, bestaande uit eengezinswoningen, 
gemaakt. Dit heeft voor veel goodwill gezorgd en 
daardoor hebben we bij de uiteindelijke bouwver-
gunningsprocedure geen bezwaren meer gehad van 
omwonenden. Bij dit project hebben we overigens 
Kelderman Bouw al in een eerder stadium betrokken. 
In bouwteam hebben we gezamenlijk het bouwplan 
en de mogelijke opties bekeken en verder uitgewerkt. 
Ook hier heeft Kelderman de verkoopbrochures 
gemaakt. Ik vind dat een prettige werkwijze; de aan-
nemer weet precies waar hij het over heeft, dus is hij 
ook de aangewezen persoon voor het maken van zo’n 
brochure. Kelderman verzorgt overigens ook bij dit 
project de kopersbegeleiding.’ 

Hoe omschrijft u de samenwerking met 
Kelderman?
‘Deze verloopt plezierig. Wij hechten bijzonder aan 
kwaliteit. Niet alleen op papier, maar juist bij de 
bouw moet alles kloppen. We hebben daarom een 
eigen opzichter in dienst die op de bouw de kwaliteit 
van het werk controleert en, waar nodig, bijstuurt. 
In de visie van OPUS projecten zijn we dat verplicht 
aan onze kopers. Tijdens, maar ook lang na de 
garantieperiode, mogen de gebruikers geen proble-
men hebben. Daar ligt een duidelijke verbinding  
met Kelderman Bouw. We praten in dat opzicht 
dezelfde taal.’ 

‘NIET ALLEEN OP PAPIER, 
MAAR JUIST BIJ DE BOUW 

MOET ALLES KLOPPEN’

6 twee-onder-een-kapwoningen Petenbos-Oost Veenendaal

20 woningen Hof van Plattenburg Arnhem

WONINGEN OPUS PROJECTEN, VEENENDAAL & ARNHEM
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De contouren van de woonwijk De Molenpol in Lunteren worden zichtbaar. In opdracht van 

projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed uit Ede is Kelderman Bouw gestart met de bouw van in 

totaal 92 woningen. Een wijk in een uniek stukje Lunteren waar volop ruimte is voor individuele 

woonwensen.

Enorme belangstelling
Het project De Molenpol mag zich verheugen in een 
enorme belangstelling.  Want ondanks de moeizame 
woningmarkt werd bij dit project het gros van de wo-
ningen razendsnel verkocht. Momenteel is er nog een 
aantal woningen beschikbaar in het hogere segment.

De woningen aan De Molenpol
Kelderman Bouw bouwt 92 woningen aan De 
Molenpol. Het gaat om 18 appartementen en 
74 grondgebonden woningen. Architect Ir. Edo 
Geesink heeft een wijk ontworpen met klas-
sieke kwaliteiten in een eigentijdse vormge-
ving. ‘De vormentaal, materiaal en kleurtoepas-
sing zijn van een tijdloze en duurzame aard.’ Er 
is een grote diversiteit, iets dat de voormalige 
Edese wethouder W.J. Dekker (ruimtelijke 
ontwikkeling buitengebied, dorpen, buurtbe-
heer en grondbedrijf) erg aansprak. ‘Als gevolg 
van de goede samenstelling van verschillende 
woningtypen ontstaat een dynamische en 
leefbare buurt voor verschillende doelgroe-
pen. Kortom, een prachtige plek om heerlijk 
te wonen’, liet hij bij de start van de verkoop 
optekenen.

De Molenpol wordt een groene wijk met een park-
achtige sfeer. Lunteranen noemen het ook wel ‘het 
dorp in het dorp’. Evenals bij het project aan het 
Concordiaterrein in Ede dat Kelderman Bouw 
realiseert, staat ook in Lunteren een molen centraal. 
Het gaat hier om de molen ‘De Hoop’, die in 1855 is 
gebouwd. Dit Rijksmonument wordt gerestaureerd 
en vormt het hart van het plan.

Ìn september is Kelderman Bouw begonnen met de 
daadwerkelijke bouw van het project. Maar achter de 
schermen was het bedrijf al geruime tijd bezig met 
de voorbereidingen van deze wijk. Op verzoek van 
projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed heeft 
Kelderman Bouw in de ontwerpfase meegedacht 
en was zij ook betrokken bij de ontwikkeling van 
verkoopdocumentatie en het vertalen van consu-
mentenwensen in de uiteindelijke plannen. 

Woonwensen
Daarnaast is Kelderman Bouw verantwoordelijk 
voor de kopersbegeleiding en helpt de kopers - waar 
mogelijk - om hun woonwensen te realiseren. Dit kan 
gaan om de aanleg van een extra wandcontactdoos 
tot rigoureuze uitbreidingen, zoals de uitbouw van 
een woonkamer of een dakkapel. Door zo veel moge-
lijk rekening te houden met individuele wensen kun-
nen kopers straks direct hun droomwoning betrekken 
zonder dat zij na oplevering allerlei aanpassingen 
moeten doen. 

De Molenpol: woonwijk met ruimte 
voor individuele woonwensen

WONINGEN PLAN MOLENPOL, LUNTEREN
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Dat zegt directeur Marian Teer van woningcorporatie 
Woonstede. Ze hoeft niet lang na te denken over 
de vraag waarom haar organisatie zaken doet met 
Kelderman Bouw. ‘Dit bedrijf levert meerwaarde door 
altijd met ons mee te denken en de mensen werken 
netjes’, zegt ze zonder aarzelen. 

Kunt u een voorbeeld geven van dat ‘meedenk-
werk’?
‘Woonstede is één van de vier zogeheten klimaat-
corporaties in Nederland. Dit betekent onder meer 
dat wij energiebesparing en het toepassen van 
duurzame energie centraal zetten. Wij vinden dat 
belangrijk, omdat we onze huurders dan niet met 
hoge energielasten opzadelen. In Otterlo bouwt 
Kelderman Bouw nu in opdracht van ons een 
duurzaam en milieuvriendelijk appartementenge-
bouw. Het bedrijf heeft met ons meegedacht om 
zo energiezuinig mogelijk te bouwen door middel 
van bijvoorbeeld zonnecollectoren en energie-
zuinige installaties. Het is mooi om te zien met 
hoeveel enthousiasme de mensen zich op zo’n 
project storten. Ze hebben lol in hun vak en dat 
stralen ze uit.’

Dat is voor u een belangrijk criterium? 
‘Ja. Onze leus is ‘Wonen naar je zin’, maar intern zeggen 
we dat je bij Woonstede ook moet werken naar je zin. 
Dat geldt eveneens voor onze leveranciers. Een mooi 
voorbeeld is de bouw van een appartementengebouw 
aan de Hakselseweg dat wij ontwikkelen in opdracht 
van Stichting Philadelphia Zorg. Die zou eind vorig jaar 
beginnen. Kelderman Bouw stond in de startblokken 
en had een bouwteam klaar staan, maar toen bleek 
dat de grondsanering meer tijd vergde. Daardoor kon 
Kelderman Bouw pas drie maanden later aan de slag. 
Dat is natuurlijk een vervelende situatie; het bedrijf 
moest proberen om mensen op andere plekken aan 
de gang te krijgen. Maar ook toen bleef de stemming 
optimistisch en bleef er een glimlach op hun gezicht.’ 

U noemt ook ‘netjes werken’ als pluspunt van 
Kelderman Bouw. Waarom is dat zo belangrijk?
‘Ik werk sinds twee jaar bij Woonstede. En al toen 
ik hier aantrad, merkte ik dat goede zorg voor de 
huurder centraal staat binnen deze organisatie. Die 
koesteren we en dat vraagt dus ook veel van onze 
partners. Het is belangrijk dat onze bewoners zo min 
mogelijk hinder ondervinden van bouwwerkzaamhe-

den. Kelderman Burgerbouw verzorgde bijvoorbeeld 
de bouw van de entrees van onze appartementen-
gebouwen. Zo’n verbouwing is voor bewoners lastig. 
Mensen moeten toch langs het bouwmateriaal hun 
huis binnen, dus dat vraagt om een zorgvuldige 
benadering. Kelderman Bouw doet dat zo netjes mo-
gelijk; dat is goed. De maatschappelijke betrokken-

‘Kelderman is al tien jaar lang een partner van ons. We waarderen het bedrijf, omdat het klant-

gericht is. Niet alleen naar ons toe, maar ook naar onze bewoners. De medewerkers denken mee 

met de mensen in de buurt en bedenken oplossingen voor eventuele obstakels. Ze zijn creatief en 

klantgericht; niet geheel toevallig ook twee belangrijke kernwaarden van onze organisatie.’

‘Maatschappelijke betrokkenheid 
kenmerkend voor Kelderman’ 

Fraai paviljoen in Otterlo 
Kelderman Bouw is momenteel in opdracht 
van Woonstede bezig met de bouw van een 
appartementengebouw in het centrum van 
Otterlo. In een paviljoenachtig gebouw, dat 
refereert aan de vele paviljoens op het nabijge-
legen Nationaal Park De Hoge Veluwe, komen 
acht appartementen. Het gebouw heeft een 
zeer hoge isolatiewaarde en als gevolg hiervan 
zeer lage energielasten. Ook is er veel aandacht 
voor duurzaamheid. Zo is er een hydraulische 
lift geplaatst die veel minder energie gebruikt 
en minder onderhoud vergt. Ook worden alle 
appartementen voorzien van vloerverwarming, 
zonnecollectoren en kozijnen van speciaal 
duurzaam hout.

Appartementen en wijksteunpunt 
Hakselseweg
Kelderman Bouw werkt momenteel hard aan 
de bouw van 16 appartementen en een 
wijksteunpunt aan de Hakselseweg in Ede. 
Woonstede ontwikkelt dit gebouw in opdracht 
van Stichting Philadelphia 
Zorg. De appartementen zijn 
bedoeld voor mensen die 
zelfstandig kunnen wonen, 
maar wel wat extra onder-
steuning nodig hebben. 

‘ZE HEBBEN LOL IN HUN VAK 
EN DAT STRALEN ZE UIT’ 
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heid is kenmerkend voor dit bedrijf. Ik heb die netheid 
overigens aan den lijve ondervonden. Tijdens de start 
van de bouw van het complex aan de Hakselseweg 
heb ik samen met Wilma Gorissen, locatiemanager 
van Philadelphia, het eerste beton gestort. Maar we 
knoeiden daar behoorlijk mee. De medewerkers van 
Kelderman Bouw zorgden er ogenblikkelijk voor dat 

het werd opgeruimd. Ik was daar wel blij mee, want 
ik had even tevoren in een toespraakje nog de net-
heid van Kelderman Bouw geroemd. De aanwezigen 
konden dus zien dat dit niet was verzonnen.’ 

APPARTEMENTEN WOONSTEDE, EDE & OTTERLO
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Het Edese bedrijf Noord West Nederland Agen-

turen kampte met ruimtegebrek. Een zoektocht 

naar extra vierkante meters mondde uit in de 

koop van een pand op het bedrijventerrein 

Schuttershaven dat Kelderman Vastgoed Ont-

wikkeling en De Bunte Vastgoed samen reali-

seren. ‘Zo’n eigen pand geeft een mooi gevoel.’

de suggestie om een nieuwbouwpand op het nieuwe 
bedrijventerrein A12 te realiseren.’

Eigen inzicht
Op dit terrein hebben Kelderman Vastgoed Ontwik-
keling en De Bunte Vastgoed een concept ontwikkeld 
waar ondernemingen een bedrijfsruimte naar eigen 
behoefte kunnen realiseren. Binnen een bepaald 
stramien kan naar eigen inzicht gebouwd worden en 
het hele terrein krijgt een aantrekkelijke en overzich-
telijke uitstraling. 

De gebroeders Snijders kregen een kant-en-klaar 
ontwerp aangeboden dat zij naar eigen inzicht 
konden vervolmaken. Ze hadden weinig bedenktijd 

Bouwen om bouwmarkten 
goed te bedienen

nodig. ‘Mijn broer is samen met Nick de Boer en Hans 
Koopman van Kelderman Bouw gaan kijken bij PENKO 
Engineering, een soortgelijk pand dat Kelderman 
Bouw had gerealiseerd. Mijn broer was direct enthou-
siast over de kwaliteit van de bouw.  We hebben aan 
het uiterlijk van het pand weinig meer veranderd. Aan 
de buitenkant ziet het eruit alsof het gebouw uit drie 
bedrijfspanden bestaat, maar dat laten we zo. Wij 
denken dat dit bij een eventuele verkoop juist gunstig 
kan zijn.’

Bastiaan Snijders praat enthousiast over het nieuwe 
gebouw. ‘Het geeft toch een mooi gevoel om rond 
te lopen in een gebouw dat van je zelf is. Bovendien 
paste het plaatje: we wilden een locatie dichtbij ons 
huidige pand (dit pand houden we namelijk ook aan), 
het moest toegankelijk zijn en effi ciënt. Dat laatste is 
in onze tak van sport belangrijk. De marges zijn in de 
doe-het-zelfbranche klein, dus is het de kunst om zo 
snel en goedkoop mogelijk te werken. Dan is ruimte 
heel erg belangrijk.’

Tevreden
De ondernemer toont zich tevreden over de samen-
werking met Kelderman. ‘De bouw gaat erg goed. 

NIEUWBOUW BEDRIJFSHAL NOORD WEST NEDERLAND AGENTUREN

‘DIRECT ENTHOUSIAST 
OVER DE KWALITEIT 

VAN DE BOUW’

De broers Bastiaan en Marcel Snijders zijn de drijvende 
krachten achter dit bedrijf, dat is gehuisvest aan de 
Galvanistraat. Ze namen het bedrijf over van hun 
vader die de basis legde voor het succesvolle bedrijf. 
Aanvankelijk opereerde hij als agent van elektrisch 
gereedschap en deurkrukken van het merk Urfi c, 
afkomstig van een fabriek in de binnenlanden van 
Portugal. Vader Snijders zag al heel vroeg in dat de 
doe-het-zelfhandel groot zou worden en anticipeerde 
daarop door zich juist op deze markt te richten. En 
daar plukt Noord West Nederland Agenturen nu nog 
altijd de vruchten van. 

Serviceagent
Aanvankelijk fungeerde Noord West Nederland Agen-
turen louter als agent en liet het de opslag en levering 
van goederen over aan groothandels. Maar tijden 
veranderen. Haar grootste klant, Intergamma, met de 
formules Gamma en Karwei, vroeg of zij de producten 
wilde leveren. ‘Er was geen andere keus’, vertelt 
Bastiaan Snijders. ‘Dus werden we voor de doe-het-
zelfmarkt, zoals wij dat noemen, serviceagent. We leve-
ren producten rechtstreeks aan de bouwmarkten. Dat 
betekende dat wij te maken kregen met veel opslag.’ 

Daarom kocht Noord West Nederland Agenturen 
twaalf jaar geleden een pand aan de Galvanistraat. 
De 900 m2 leek aanvankelijk aan de ruime kant, 
maar inmiddels bedraagt de oppervlakte al 2.100 m.2maar inmiddels bedraagt de oppervlakte al 2.100 m.2maar inmiddels bedraagt de oppervlakte al 2.100 m.
En zelfs dat blijkt te weinig... ‘We zijn steeds meer 
producten gaan leveren: deurkrukken, deurbeslag, 
maar ook alles op het gebied van boren, schuren en 
zagen. Sinds kort is daar ook nog een compleet 
assortiment autoaccessoires bij gekomen.’

Juist door de toevoeging van de autoaccessoires nam 
de behoefte aan nog meer ruimte toe. ‘In januari 
hebben we Nick de Boer van Domicilie Makelaars 
opdracht gegeven om iets voor ons te zoeken. We 
dachten zelf aan huur, maar de makelaar kwam met 

Dat komt ook omdat onze contactpersoon Hans 
Koopman gewoon helder Nederlands praat. Dat 
helpt. En Kelderman was ook bereid om samen te 
werken met leveranciers die wij hebben aangedragen 
of zij konden in sommige gevallen duidelijk aange-
ven dat het voordelen had om juist met een andere 
onderaannemer zaken te doen. Tot nu toe gaat alles 
volgens planning en heeft Kelderman honderd pro-
cent woord gehouden.’ Hij laat even een stilte vallen. 
‘Maar dat moet ook, want 1 oktober moeten we erin. 
Dan willen de bouwmarkten dat we winterspullen 
leveren voor de auto. Dus dan hebben we de ruimte 
hard nodig.’ 
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Dat zeggen Theo van Altena en Hanneke Groen, 
respectievelijk algemeen directeur en staffunctiona-
ris Huisvesting bij de Vereniging voor CNS (Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs) in Ede. Met hun school-
vereniging staan zij aan de vooravond van, wat zij zelf 
noemen, een onorthodox traject.

Waarom moet de huidige Cavaljéschool worden 
gesloopt?
Hanneke Groen: ‘Dit gebouw is al meer dan hon-
derd jaar oud. Het voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd en vraagt veel onderhouds- en vooral 
energiekosten. Bovendien is de ruimte ineffi ciënt. Het 
hedendaagse onderwijs vraagt om ruimtes waar plek 
is voor individuele begeleiding. Dat kan in de huidige 
school niet.’ 

Maar waarom is gekozen voor een publiek-
private fi nanciering?
Theo van Altena: ‘De gemeente Ede had op korte 
termijn geen geld beschikbaar voor nieuwbouw. 
Wij wilden echter onze leraren en leerlingen niet 
in de kou laten staan. Dus hebben we naar andere 
mogelijkheden gezocht. Omdat de schoolvereniging 

Baanbrekend nieuwbouwproject 
voor Cavaljéschool

‘Om de nieuwbouw van de Cavaljéschool in het centrum van Ede te bekostigen, hebben we 

samenwerking gezocht met projectontwikkelaar Kelderman Vastgoed Ontwikkeling. Er komt 

nu een nieuwe school met daarboven appartementen en op het terrein worden kantoren gere-

aliseerd. Deze publiek-private fi nanciering is uniek voor het primair onderwijs.’

‘CNS STREEFT NAAR WIJK-
GEBONDEN SCHOLEN’ 

Er is inmiddels een keuze gemaakt voor een ont-
werp. Waarom is er voor deze optie gekozen?
Theo van Altena: ‘De keuze is zeker niet zonder slag of 
stoot gegaan. Sowieso is er overleg met omwonen-
den aan vooraf gegaan. In 2008 zijn vier architecten 
gevraagd om een plan te maken, rekening houdend 
met de wensen, het type woningen en de gevoelens 
van de omwonenden. Het Projectbureau Centrum 
van de gemeente Ede, Kelderman Vastgoed Ontwik-
keling en wij hebben vervolgens de keus laten vallen 
op een ontwerp van het Amsterdamse bureau HVDN 
Architecten. Het is een mooi ontwerp waarbij het bij-
zonder is dat de architect aan de voorkant een open 
ruimte heeft gecreëerd. Deze vertoont parallellen 
met het huidige schoolplein, iets dat omwonenden 
aanspreekt. De gemeenteraad en het college van 

eigenaar van de grond was, bood dit kansen. In 2008 
hebben we de knoop doorgehakt en besloten om 
de nieuwbouw van de school te fi nancieren door de 
bouw van kantoren op het terrein en appartementen 
boven de school. Het is een unieke manier van fi nan-
ciering die andere scholen ook aanspreekt. We wor-
den regelmatig gebeld door scholen die benieuwd 
zijn naar onze ervaringen.’

U heeft bij de plannen de hulp ingeroepen van 
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling. Waarom 
gaat u met dit bedrijf in zee?
Hanneke Groen: ‘Wij hadden al veel ervaring met dit 
bedrijf en waren erg tevreden over hun servicever-
lening. Kelderman Bouw heeft in Ede onze school 
De Meander gebouwd en afgelopen jaar de brede 
school De Collage in Bennekom. Het is een lokale 
speler die tegen de verdrukking in smaakmakende 
projecten realiseert. Dat spreekt ons aan, maar we 
zijn bij de keuze niet over een nacht ijs gegaan.’ Theo 
van Altena: ‘We hebben de voorstellen van Kelderman 
Vastgoed Ontwikkeling onafhankelijk getoetst. We 
wilden zeker weten dat we zaken doen met de juiste 
partij.’

B&W hebben zich in 2009 ook positief uitgesproken 
over het plan.’

Hoever zijn de plannen nu?
Hanneke Groen: ‘We hebben achter de schermen hard 
gewerkt om deze nieuwbouw van de grond te krijgen. 
We wilden perse een goede tijdelijke huisvesting. Dat 
is belangrijk, omdat de bouw toch al gauw twee jaar 
gaat duren. Deze tijdelijke oplossing hebben we geluk-
kig gevonden. Verder hebben we de afspraken met 
Kelderman en de gemeente verder uitgewerkt. We heb-
ben daar de tijd voor genomen om het goed te regelen. 
Vlak voor de zomervakantie is alles rondgekomen. 
Dat nieuws is op de Cavaljéschool zelf enorm positief 
ontvangen. Doordat zo’n proces lang duurt, verloren 
sommige medewerkers het geloof in het project.’

Wanneer verwacht u dat de bouw start?
Theo van Altena: ‘Het is lastig om daar uitspraken 
over te doen. Veel hangt natuurlijk af van de ruim-
telijke ordeningsprocedures en de verkoop van de 
appartementen. En wat dat betreft zit het econo-
mische tij natuurlijk niet helemaal mee. Toch heb ik 
goede hoop op een voorspoedige verkoop. Het is een 
prachtige locatie, vlakbij winkels en voorzieningen 
als het station, Cultura en restaurants. Het is een 
echte A-locatie.’

Maar wat haalt u zich op de hals? Was het niet 
veel handiger geweest om dit gebouw te verko-
pen en elders in Ede de school voort te zetten?
Hanneke Groen: ‘Nee. CNS streeft naar wijkgebon-
den scholen. De Cavaljéschool is een heel stabiele, 

groeiende centrumschool. We verwachten dat het 
aantal leerlingen nog wel verder zal toenemen. Je 
ziet dat er in het centrum veel gebouwd wordt op 
inbreidingslocaties. Deze zijn juist ook populair bij 
jonge gezinnen. Bovendien is het de bedoeling dat in 
dit gebouw ook kinderopvang wordt ondergebracht. 
We kunnen ouders dus een heel mooi arrangement 
bieden.’

HERONTWIKKELING CAVALJÉSCHOOL, EDE
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Het bedrijf Repro Mercurius is gespecialiseerd in 
reproductie: van visitekaartje tot beurswand en van 
poster tot bouwbord. Het bedrijf werkt met hoog-
waardige apparatuur voor reproduceren, plotten, 
printen, kopiëren, snijden, vouwen en lamineren. De 
vader van Rini en Erik van Ernst vestigde zich in 1989 
aan de Molenstraat. Lange tijd voldeed dat pand uit-
stekend, maar na 21 jaar gestage groei en vele interne 
verbouwingen en verschuivingen was de ruimte 
meer dan volledig benut. ‘We willen de komende 
jaren graag nog wel wat extra groei realiseren. 
Ook wisten we dat we dankzij een verhuizing nog 
effi ciënter zouden kunnen werken. Daarom zijn we 
op zoek gegaan naar een nieuw pand.’ 

Pand Telefoonweg 
Dit werd gevonden aan de Telefoonweg in Ede. Het 
betrof een gebouw waar ooit het UWV was geves-
tigd. Rini en Erik moesten wel even ‘door het pand 
heenkijken’. Het had lang leeg gestaan. Beide heren 
hebben bouwkunde gedaan en zagen de potentie 

van dit gebouw. ‘Ruim 700 vierkante meter vloerop-
pervlak, veel parkeergelegenheid (13 eigen plaatsen), 
vlakbij het centrum en op een mooie zichtlocatie’, 
somt Rini de voordelen even snel op. ‘We willen 
ons, naast de bedrijven, ook wat meer richten op 
particulieren en winkeliers. Mensen kunnen er prima 
parkeren op eigen parkeerplaatsen. Echt een perfecte 
locatie om ook onze naamsbekendheid te vergroten.’ 

Ze besloten het pand te betrekken, maar het moest 
wel grondig worden verbouwd. ‘Er was behoorlijk wat 
sloopwerk. Aanvankelijk wilden we het plafond laten 
zitten, maar het bleek dat de vele kamers verschil-
lende plafondhoogtes hadden. Dus toen moest ook 
het plafond worden vervangen. Dat bood tegelijkertijd 
kansen, want daardoor konden we de elektriciteits- en 
datakabels ook vervangen. We zijn afhankelijk van 
moderne apparatuur en wilden op dat punt geen 
risico lopen. Ook moest de vloer worden geëgaliseerd 
en natuurlijk moest het gebouw opnieuw worden 
ingedeeld naar onze wensen.’

Repro Mercurius verruilde haar bedrijfspand aan de Molenstraat voor een groot onderkomen op 

een zichtlocatie aan de Telefoonweg in Ede. Kelderman Burgerbouw verzorgde voor het bedrijf en 

zijn verhuurder een grondige interne verbouwing. De ondernemers Rini en Erik van Ernst tonen 

zich opgetogen. ‘Het is geen stap, maar een sprong vooruit!’ 

‘ALLES IS STRAK 
VOLGENS PLANNING 

VERLOPEN’

‘Geen stap, maar een sprong vooruit!’

Bouwkundige ingrepen
Bovendien waren er forse bouwkundige ingrepen no-
dig. ‘Het was aanvankelijk één gebouw, maar wij wil-
den alleen de benedenverdieping. Uiteraard wilden 
we wel een eigen entree. Daarom moest een trap, die 
in het midden was gesitueerd, worden gesloopt. Aan 
de zijkant van het gebouw moest een entree komen 
voor de eventuele huurders van de eerste verdieping.’

Kelderman Burgerbouw verzorgde deze werkzaam-
heden naar tevredenheid van de twee enthousiaste 
ondernemers. ‘In december 2009 zijn ze begonnen; 
op 10 maart waren ze helemaal klaar. We hadden 
heel plezierig contact met de mensen van Kelderman. 
Ze werken prettig en denken mee. We hadden iedere 
ochtend even overleg en dan wisselden we bepaalde 
zaken uit. Het ging allemaal heel vlot. Alles is strak 
volgens planning verlopen.’ 

Het pand is prachtig geworden, ook dankzij de opval-
lende inrichting. Een fraaie balie met opvallende 
houtstructuur is een van de eyecatchers. Daarnaast 
zorgen ook de vele glaswanden voor een open sfeer. 
‘Het bevalt super. Het is een verademing voor iedereen. 
We hebben een knotsgekke tijd achter de rug; tijdens 
de verhuizing is het werk gewoon doorgegaan. Maar 
alles is goed verlopen. Dat wat we voor ogen hadden, 
is gerealiseerd en we hebben nergens spijt van. We zijn 
er ook best een beetje trots op. Het is toch mooi dat je 
zoiets, zeker in deze tijd, kunt waarmaken.’

REPRO MERCURIUS, EDE



Opdrachtgever: 
FrieslandCampina, Ede
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Miljoenen liters vruchtensap worden er geprodu-
ceerd in deze fabriek, die is gevestigd langs de 
spoorlijn Arnhem-Utrecht. Vanzelfsprekend is bij dit 
volcontinu bedrijf alles gericht op het doorgaan van 
de productie. Onderhouds- en bouwwerkzaamheden 
zijn dan ook aan strikte eisen gebonden en vragen 
om een precieze planning en aanpak. 

Kelderman Burgerbouw verzorgt het zogeheten 
regie- en onderhoudswerk bij deze fabrikant. Een 
vaste onderhoudsmedewerker is namens het bedrijf 
aanwezig om de voorkomende werkzaamheden te 
verzorgen. Ook adviseert de aannemer regelmatig bij 
budgettering van nieuw- en verbouw. 

Effi ciency
Daarnaast verzorgt Kelderman Burgerbouw ingrij-
pendere klussen voor FrieslandCampina. Zo heeft 
Kelderman Burgerbouw onlangs een laboratorium 
van ongeveer 150 vierkante meter vernieuwd. In 
deze ruimte worden inkomende producten getest. 
Bij de bouw zijn effi ciency en kostenbesparingen 
hand in hand gegaan met de kwaliteitseisen van de 
opdrachtgever. Het werk bestond onder meer uit het 
vernieuwen van wanden, vloeren en plafonds. 

Organisatie
Kelderman Burgerbouw was verantwoordelijk voor 
de gehele organisatie van de verbouwing, zoals het 
aansturen van installateurs en onderaannemers. Ook 
bij deze werkzaamheden was het van cruciaal belang 
om het productieproces niet te verstoren en de over-
last van bijvoorbeeld stof te voorkomen. Het project 
is vlak voor de bouwvak opgeleverd. 

Kelderman Burgerbouw is dagelijks aan de slag bij FrieslandCampina in Ede. In een innovatieve 

omgeving, waar onder meer de vruchtensappen Appelsientje, Coolbest en Taxi worden gemaakt, 

verzorgt het bedrijf uiteenlopende werkzaamheden. Van het ophangen van een whiteboard tot 

een complete vernieuwing van een laboratorium. 

Precieze planning en aanpak 
cruciaal bij FrieslandCampina

ONDERHOUDS- EN 
BOUWWERKZAAMHEDEN 

ZIJN AAN STRIKTE EISEN 
GEBONDEN

FRIESLANDCAMPINA, EDE



In opdracht van woningcorporatie Woonstede 

heeft Kelderman Burgerbouw in 2010 de en-

trees van twee fl atgebouwen in Ede drastisch 

verbouwd. De bewoners van deze gebouwen zijn 

gegarandeerd van een fraaie en veilige entree, 

waardoor het woongenot verder toeneemt.

De Stichting Vastgoedmonitor WERV regio is begin 
2007 opgericht op initiatief van Nick de Boer 
(Domicilie Makelaars), Egbert Janssen (Janssen & 
Van Dijk Garantiemakelaars), Kees de Jong (De Bunte 
Vastgoedontwikkeling) en Hans Koopman (Kelderman 
Bouw, Vastgoed Ontwikkeling en Burgerbouw). Jaar-
lijks presenteert de stichting een Vastgoedmonitor 
die inzicht geeft in ontwikkelingen en trends. 

Samenwerking
De Vastgoedmonitor 2010 stond grotendeels in het 
teken van woningbouw. Tijdens een goed bezocht 
symposium op 15 juni 2010 werden de resultaten 
gepresenteerd in de Elias Beeckmankazerne in Ede. 
Diverse sprekers, waaronder NVM-voorzitter Ger 

Groevenbeek 
De afgelopen jaren investeerde Woonstede 
al veel in de verbetering van de leefomgeving 
rondom de Groevenbeek. Uit enquêtes bleek 
dat vernielingen echter een bron van ergernis 
waren. Daarom werd een pakket van maat-
regelen genomen, waaronder camerabewa-
king en het afsluiten van de entree. Dit vroeg 
om bouwkundige aanpassingen die door 
Kelderman Burgerbouw werden uitgevoerd. 

Technische snufjes
Tijdens een rigoureuze verbouwing werd de 
entree compleet vernieuwd en voorzien van 
geïntegreerde postkasten. De vakmensen van 
Kelderman Burgerbouw legden de basis voor 
de installatie van veel technische snufjes: de 
bewoners hebben nu toegang met een elek-
tronische sleutel. Bovendien is er een veilig 
videofoonsysteem geïnstalleerd dat door 
middel van een touchscreen is te bedienen. 
Op verzoek van Woonstede heeft Kelderman 
Burgerbouw tevens onderhoudswerkzaam-
heden in de berging uitgevoerd. De bouw ver-
liep in goede samenspraak met de bewoners 
en ook dankzij hun medewerking kon deze 
ingrijpende klus in drie maanden tijd worden 
afgerond. 

‘Vastgoedmonitor is 
kennisinstituut voor regio’

Nieuwe entree Jan Redekerhuis (Groevenbeek)
Opdrachtgever: Woonstede, Ede

Nieuwe entree Stroombergfl at
Opdrachtgever: Woonstede, Ede

Ontwerp: K3H Architecten, Nieuwleusen

KELDERMAN BURGERBOUW

Kelderman is één van de drijvende krachten 

achter de Stichting Vastgoedmonitor WERV 

regio. Deze monitor heeft tot doel om vast-

goedontwikkelingen inzichtelijk te maken. 

Dankzij de kennis is de stichting een aantrekke-

lijke gesprekspartner voor lokale overheden om 

te ‘sparren’ over gebiedsontwikkeling. 

Hukker en econoom Arnold Heertje, zoomden in op 
de woningbouwontwikkelingen. Belangrijkste conclu-
sie was: ‘De crisis in de woningmarkt is nog niet voor-
bij. Door echte samenwerking en het centraal stellen 
van de klant, werken we samen aan een vruchtbare 
toekomst.’

De Edese wethouder Roel Kremer gaf de Stichting 
Vastgoedmonitor WERV regio nog een speciale op-
dracht mee. ‘Volgend jaar wordt de WERV-regio uitge-
breid en heet vanaf dan Food Valley. Dat biedt kansen, 
voor de regio, voor Nederland en Europa. Daarom 
hoop ik volgend jaar de Vastgoedmonitor Food Valley 
in ontvangst te nemen, een waardevol document met 
bruikbare adviezen voor de regio.’ 

Gedegen informatie
De Stichting Vastgoedmonitor WERV regio onderzoekt 
of deze wens van de Edese wethouder haalbaar is. 
Naast de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en 

Veenendaal zouden dan ook de vier gemeenten 
Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel 
aan de monitor moeten worden toegevoegd. Hans 
Koopman, directeur van Kelderman, staat hier zeker 
niet onwelwillend tegenover. ‘De Vastgoedmonitor 
is primair een kennisinstituut. Er is ons veel aan ge-
legen om de overheden en marktpartijen te voorzien 
van gedegen informatie. Daardoor kunnen zij een 
goede afweging maken van hun plannen. Dat is zeker 
in deze tijd van cruciaal belang.’ 

Bestellen?
Wilt u de complete rapportage van de Vastgoed-
monitor 2010 ontvangen? 
Deze is te bestellen via het e-mailadres: info@vast-
goedmonitorwerv.nl. De kosten per monitor 
bedragen 24,95 euro exclusief btw en inclusief ver-
zendkosten. Meer informatie vindt u ook op 
de website www.vastgoedmonitorwerv.nl.

Prachtige binnenkomers 
voor huurders van Woonstede

Stroombergfl at 
Ook de entree van de Stroombergfl at aan de 
Nieuwe Maanderbuurtweg in Ede onderging 
een metamorfose. Net als bij de Groevenbeek 
wilde Woonstede graag de entree afsluiten om 
de veiligheid van de bewoners te vergroten. 
Bovendien kreeg de entree een luxere uitstra-
ling en groeide de omvang. 

Voorportaal
De verbouwing van de entree was de eerste 
stap van een grootscheepse renovatie van de 
Stroombergfl at. De fl ats krijgen een rigoureuze 
opknapbeurt. De entree werd uitgebreid en 
voorzien van een moderne videofooninstallatie 
en elektronische toegangscontrole. Daarnaast 
werden er geïntegreerde postkasten geïnstal-
leerd en kwamen er scootmobiel-opstelplaat-
sen. De werkzaamheden gingen gepaard met 
een aantal constructieve wijzigingen. 
Kelderman Burgerbouw besteedde samen met 
Woonstede veel aandacht aan de communica-
tie met de bewoners. Op sommige momenten 
kon bijvoorbeeld de lift niet worden gebruikt 
en moesten de bewoners hiervan uiteraard 
tijdig op de hoogte worden gebracht. De be-
woners reageerden begripvol en zijn tevreden 
met hun nieuwe entree die eind juni feestelijk 
werd geopend. 
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Opgeleverde projecten

27

De Hul, Lunteren

De Collage, Bennekom

CNS De Triangel, LunterenAppartementen, Elst

Patrimoniumschool, Veenendaal

Pneu/tec, HoofddorpHEMA, Bennekom

PENKO Engineering, EdeDe Rank, Harskamp



K
EL

D
ER

M
A
N

Kelderman Bouw B.V.
Kelderman Vastgoed Ontwikkeling B.V.
Kelderman Burgerbouw B.V.

Postbus 672, 6710 BR  Ede, Zuiderkade 7, 6718 PE  Ede
T (0318) 51 90 73, F (0318) 55 35 56, E info@keldermanbouw.nl, I www.keldermanbouw.nl
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