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Wie weleens verhuisd is, kan het  
beamen. Een verhuizing kost energie. 
Maar als het goed is, gééft het nog meer  
energie. Voor de verhuizing van Van de 
Kolk naar de Koningsweg 29 was dat 
niet minder waar.

Eind maart mochten we vele honderden mensen 
ontvangen op onze nieuwe locatie in Garderen. Een  
geweldige start van een nieuw tijdperk.

En natuurlijk ook een prachtig signaal dat ons mooie 
familiebedrijf gedragen wordt door medewerkers,  
familieleden, dorpsgenoten, opdrachtgevers en leve-
ranciers.

Dat deze verhuizing veel meer energie gaat geven dan 
dat die gekost heeft, wordt nu al duidelijk. Al vanaf de 
start, toen we gingen nadenken over hoe we dit zou-
den gaan aanpakken, is onze hele organisatie meer en 
meer gefocust geraakt.

Gefocust op onze opdrachtgevers: hoe kunnen we hen 
een optimale ontvangst bieden en laten zien wat we 
in huis hebben?

Gefocust op onze medewerkers: hoe geven we ze 
een werkplek waar ze hun talenten ten volle kunnen  
benutten?

Gefocust op onze processen: hoe richten we ons be-
drijf zo in dat we efficiënt, toekomstgericht en duur-
zaam kunnen ondernemen?

Dat we van deze dynamiek maximaal energie hebben 
gekregen, mag duidelijk zijn. Van de Kolk heeft een 
nieuw onderkomen waar we met elkaar ongelooflijk 
trots op zijn.

Een transparante, prettige, warme en moderne om-
geving die recht doet aan wat generaties voor ons zo 
zorgvuldig hebben opgebouwd.

Welkom thuis. Welkom bij Van de Kolk.

Henk en Peter van de Kolk

Nieuwe energie
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VOORAF

“Een transparante, prettige, 
warme en moderne omgeving 
die recht doet aan wat gene-
raties voor ons zo zorgvuldig 
hebben opgebouwd.”

Henk en Peter van de Kolk
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ROORDINK ARCHITECTEN

‘Dit pand 
laat zien 
waar Van 
de Kolk 
voor staat’
Kracht en eenvoud. Het zijn woorden 
die het karakter van Van de Kolk 
weerspiegelen. En die dus ook het 
uitgangspunt waren voor het ontwerp 
van het nieuwe bedrijfsgebouw. “Dit is 
een pand waarin alles klopt.”

KRACHT 
DOOR EENVOUD

Henk Roordink:

5Henk Roordink, Gerald Mulder en Gerwin Bosch, de creatievelingen van Roordink Architecten
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Henk Roordink van Roordink Architecten is een tevreden 
mens. Samen met collega Gerald Mulder laat hij een 
goed gebouw achter. “Een opdracht waarbij je als archi-
tectenbureau de vrijheid en middelen krijgt om alles te 
laten kloppen is altijd weer een hele eer. Daar komt veel 
vertrouwen aan te pas en dat is er gedurende het hele 
proces geweest.”

Werkschuur
Waar het ontwerp voor staat? “Een transparant en hel-

der bedrijfsgebouw dat past in de agrarische en lande-
lijke omgeving van Garderen. Het gebouw heeft daarom 
de vorm gekregen van een werkschuur met een voor-
huis en een achterhuis. In het voorhuis wordt de klant 
ontvangen, worden de plannen uitgedacht en voorbe-
reid. In het achterhuis begint het feitelijke proces van het 
werk in uitvoering.”

“Dit pand spreekt duidelijke taal. Ook naar de klant. Een 
bedrijfspand is namelijk een belangrijk onderdeel van je 

“Een opdracht waarbij je als architect de 
vrijheid en middelen krijgt om alles te laten 
kloppen is altijd weer een hele eer.” 

Henk Roordink, Roordink Architecten

De entree: transparant en open



marketing. De klant komt binnen in het voorhuis. Een 
potentiële opdrachtgever komt hier binnen. Wat hij dan 
ziet is bepalend voor de beslissing om wel of niet met 
deze bouwer in zee te gaan. Dat gevoel moet dus he-
lemaal goed zijn. Dankzij de brug tussen het voor- en 
achterhuis kan die klant ook een blik werpen in de werk-
plaats, waar hij het ambacht kan zien en ruiken.”

Interieur
Roordink Architecten was niet alleen verantwoordelijk 
voor de architectuur van het gebouw, ook het interieur 
komt uit hun koker. Interieurontwerper Gerwin Bosch: 
“De lijnen in de architectonische visie achter dit pand zijn 
in het interieur op letterlijk alle fronten doorgetrokken. 
Ook in het interieur hebben we met een beperkte ma-
teriaalkeuze een maximaal resultaat willen neerzetten. 

8 9



KOLK REPORT10 11

Hout, beton, staal en glas; allemaal materialen die bouw-
gerelateerd zijn. Dit is consequent in het hele gebouw 
doorgevoerd. Kracht door eenvoud.”

“Er is veel aandacht geschonken aan de inpassing van 
de techniek, verdeling van de verschillende plafonds, 
zichtlijnen, het verlichtingsplan, stoffering en een goede 
akoestiek. Tegelijkertijd werden ook de nieuwste nor-
men op het gebied van duurzaamheid doorgevoerd. Het 
interieur oogt strak en eenvoudig, maar is juist daardoor 
complex in de uitvoering. Voor ons een uitdagend en 
prachtig project.”

De betrokkenheid van Roordink Architecten ging verder. 
Ook de buitenruimte werd ontworpen. “De beplanting is 
medebepalend voor een evenwichtig eindresultaat. Bij 
Van de Kolk werd dat beaamd, dus ook daarin kregen 
we vrijheid van handelen. De glooiingen van het terrein 
direct rondom het gebouw zijn verbonden met de glooi-
ing in het Veluwse landschap erachter. Toen deze niet 
sterk genoeg werden uitgevoerd, kon ik zelf ingrijpen 
en werd er extra zand aangevoerd. Het is mooi om als 
architect vertrouwen en mandaat te krijgen om een op-
dracht tot in detail uit te voeren. Nu staat er een pand 
dat precies vertelt waar Van de Kolk voor staat.”

De bedrijfsruimte in het ‘achterhuis’
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‘Mooi dat 
het bedrijf 
zó bloeit’
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DERDE GENERATIE AAN HET ROER

Supertrots. Dat is Johan van de Kolk 
op zijn beide zoons. In gesprek met de  
vorige generatie over het familiebedrijf 
Van de Kolk anno 2019.

Een fantastisch gezicht vindt hij het. “Als je ‘s avonds 
laat het dorp inrijdt en het verlichte pand ziet staan, 
dan is het écht de entree van Garderen. Mijn vrouw 
Coby en ik rijden er speciaal voor om.” Johan van de 
Kolk glimt van trots als hij over het bedrijf praat. De 

Johan van de Kolk:

Johan van de Kolk bij de schuur van waaruit zijn vader Hendrik in 1933 het bedrijf startte
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voormalig mede-eigenaar van Van de Kolk Bouw BV 
gaf alweer twintig jaar geleden, samen met zijn broer 
Aalt, het stokje over aan zoon Henk – sinds 2006 bij-
gestaan door zijn broer Peter. Nog altijd is senior re-
gelmatig op kantoor te vinden. “Het is heel bijzonder 
om te zien dat het familiebedrijf zo bloeit. De derde 
generatie, dat had mijn vader Hendrik toch niet durven 
dromen toen hij in 1933 vanuit een kleine schuur zijn 
eigen bouwbedrijf oprichtte.”

Bedrijfscultuur
Dat Van de Kolk anno 2019 nog altijd een gezond 
groeiend bedrijf is, ligt volgens Johan aan de familie-
band. “We zijn een echt Garderens bedrijf. Persoonlijk 
en lokaal betrokken. Je moet goed zijn voor je mensen, 
dat is eigenlijk altijd zo geweest en zit in onze cultuur.
Vroeger kwam het personeel bij ons thuis op de koffie. 
Tegenwoordig kan dat natuurlijk niet meer, maar het is 
nog altijd één grote familie. Op een personeelsfeest of 
borrel heerst dezelfde gezellige sfeer als in het begin. 
Ons personeelsverloop is nog altijd laag en dat heeft 
zeker te maken met het feit dat we een familiebedrijf 
zijn en iedereen bij elkaar betrokken is.”

Perfecte combinatie
Net als vroeger zijn ook nu de taken binnen de Van 
de Kolk-directie goed verdeeld, vertelt Johan. “Mijn 
broer Aalt was een ondernemer in hart en nieren. Ik 

ben later het vak ingerold en richtte me vooral op de 
inkoop. Bij Henk en Peter zie je eenzelfde soort dyna-
miek. Henk had net als Aalt al vroeg interesse in het 
bedrijf en ging regelmatig mee naar de zaak. Hij is een 
echte ondernemer en netwerker. Peter lijkt meer op 
mij. Hij besloot na zijn studie Elektrotechniek alsnog 
voor Bouwkunde te gaan en in het bedrijf te komen. 
Een totale verrassing voor ons, maar wel een hele fijne. 
Peter is de rustige, bedachtzame van de twee broers. 
Remt af of stuurt bij waar nodig. Eigenlijk zijn ze qua 
karakters de perfecte combinatie voor een directie. Ze 
vullen elkaar goed aan.”

Nieuw jasje
Henk en Peter weten het bedrijf op de juiste koers te 
houden, vindt Johan. “In mijn vaders tijd – en zelfs nog 
deels in die van mij en mijn broer Aalt – waren een  
klophamer en handzaag de belangrijkste elementen 
die je nodig had. Vergaderen? Dat deden we nooit.  
Inmiddels is de bouw enorm veranderd en ook het 
bedrijf is flink geprofessionaliseerd. Denk alleen maar 
aan alle strenge regelgeving en protocollen. Het werk 
is  totaal anders en verplaatst zich van de bouwplaats 
naar kantoor. Het oude jasje paste niet meer. Het  
nieuwe bedrijfspand sluit perfect aan op wat anno 
2019 van Van de Kolk als professioneel bouwbedrijf 
wordt gevraagd. Ik weet zeker dat ze hiermee optimaal 
voorbereid zijn op een mooie, succesvolle toekomst.”
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DERDE GENERATIE AAN HET ROER

“Eigenlijk zijn ze qua karakters de  
perfecte combinatie voor een directie. 
Ze vullen elkaar goed aan.”

Johan van de Kolk



COLLEGA’S OVER HET NIEUWE PAND
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“Wij managen de bouw vanuit
kantoor. Dat doen we in nauw 
overleg met de uitvoerders. Het 
nieuwe pand is een verademing. 
We zitten nooit meer verlegen om 
vergaderruimtes en het werken in 
een nieuwe omgeving geeft bo-
vendien volop creativiteit.”

“Groot, ruim, licht en vooral overzichtelijk.
Dat is onze nieuwe bedrijfsruimte. Met
nieuwe machines in een slimme routing,
waardoor we nog efficiënter kunnen werken. 
Het fijnst? Dat fantastische uitzicht, vooral 
met een prachtige rode zonsopgang.”

HOUTBEWERKING

WERKVOORBEREIDING
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“Een vriendelijke ontvangst 
in het kloppend hart van het 
bedrijf. Door onze centrale 
positie weten we precies 
wie waarmee bezig is. Hier-
door verloopt de interne 
communicatie nog soepeler. 
Als eerste aanspreekpunt 
mogen we bovendien veel
complimenten over ons 
nieuwe pand in ontvangst
nemen. Het fantastische uit-
zicht maakt het een genot 
om hier te werken.”

“Dit pand is een fantastische werkplek die inspireert. Niet 
alleen mijn collega’s en mijzelf, het pand inspireert ook onze 
kopers en opdrachtgevers. De keuze voor bepaalde materi-
alen en technieken en het hoge afwerkingsniveau inspireren 
de klant regelmatig bij het maken van keuzes voor hun eigen 
project. Het is een prachtig visitekaartje.”

SECRETARIAAT

KOPERSBEGELEIDING



OPENING
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TERUGBLIK OP 
DE OPENING
Vele honderden mensen waren op 22 maart aanwezig 
bij de officiële ingebruikname van het pand. Een dag 
later liep nog eens het halve dorp uit voor een open 
dag. Burgemeester Asje van Dijk opende het pand en 
complimenteerde Henk en Peter van de Kolk, die sa-
men aan het roer staan van het familiebedrijf waar circa 
90 mensen werken. De giften ter gelegenheid van de 
opening zijn geschonken aan Kinderhospice Binnenveld.
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De open dag op zaterdag trok ook veel jonge bezoekers
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“De calculator is vanaf de eerste schets betrokken bij de 
bouw. Door eerst te ‘bouwen’ in een digitale realiteit,  
voorkomen we al in de ontwerpfase kostbare fouten. Het 
nieuwe kantoor ondersteunt ons hierin. Wij werken vrijwel 
volledig papierloos en steeds meer afdelingen volgen.”

“In de imposante kelder van 1.110 m2

hebben alle moderne gereedschappen 
en groot materieel een plek gekregen. 
Door slim beheer van onze voorraad 
grijpen we bovendien nooit mis.”

CALCULATIE

MATERIEELDIENST
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“Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden. Ook in de bouw. Elk van onze
vergaderruimtes is voorzien van een 
groot scherm waarop we eenvoudig
referentieprojecten en bouwtekeningen 
kunnen tonen. Een klantgesprek was
nog nooit zo verhelderend.”

“De uitvoerder is hét aanspreekpunt 
op de bouw. Van eerste klantcontact
tot oplevering en nazorg. Wij zorgen 
er voor dat uw bouwproject
gestroomlijnd verloopt.”

VERBOUW EN ONDERHOUD

UITVOERING
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WETHOUDER AART DE KRUIJF

Met een jaarlijkse groeiambitie van 400 
tot 500 nieuwe woningen is de bouw-
nijverheid van grote betekenis voor de 
gemeente Barneveld, vertelt wethouder 
Aart de Kruijf. “We maken die ambitie 
waar, samen met ontwikkelaars en bou-
wers als Van de Kolk.”

De bouwnijverheid is een belangrijke sector voor 
de gemeente Barneveld, vertelt De Kruijf. “Bij mijn  
aantreden als wethouder in 2005 werden er jaarlijks 
95 woningen bijgebouwd. Met name starters moes-
ten daardoor uitwijken naar andere gemeenten of  
vakantiewoningen. Met een snelgroeiend aantal in-
woners moest daar verandering in komen. Inmiddels 
hebben we de bouwproductie flink opgevoerd. De  
huidige groeiambitie ligt tussen de 400 en 500 nieuwe 
woningen op jaarbasis. Een mooi doel, maar zonder 
de inzet van de lokale bouwbedrijven kunnen we die 
ambities natuurlijk niet waarmaken. Van de Kolk is als 
ontwikkelende bouwer dan ook een belangrijke speler 
in de ontwikkeling van woningen in onze gemeente.”

De Kruijf roemt het werkethos van Van de Kolk. “Van 
de Kolk is één van de ondernemingen geweest die ons 
ten tijde van de economische crisis geholpen heeft om 
de groeiambities te blijven behalen. Ze zijn ook niet 
bang uitgevallen, durven her en der risicodragend in te
stappen. Het blijft natuurlijk een commercieel bedrijf 
en wij de publieke overheid, maar hun constructieve 

Het was de symbolische eerste steen: wethouder Aart 
de Kruijf van de gemeente Barneveld plaatste op 8 
december 2017 samen met Henk en Peter van de Kolk 
de eerste kelderwand van het nieuwe bedrijfspand. 
Een jaar later is de officiële ingebruikname van het 
pand een feit. 

houding maakt het prettig samenwerken. Ze hebben 
altijd de intentie om er samen uit te komen.”

Het feit dat Van de Kolk er bewust voor kiest om in 
Garderen gevestigd te blijven, kan de wethouder dan 
ook erg waarderen. “Niet in de minste plaats vanwege 
de werkgelegenheid, want veel van hun werknemers 
wonen in onze gemeente. Daarnaast is het goed voor 
Garderen zelf. Van de Kolk is van betekenis voor de 
sociale samenhang in het dorp. Als er iets wordt ge-
organiseerd of een vereniging rondgaat met de collec-
tebus, staan ze altijd klaar. Zo’n sociale houding van 
ondernemers is belangrijk, zeker in de kleinere kernen. 
Van de Kolk is van Garderen. Dat was van oudsher zo, 
en blijft ook zo.”

‘Samen groeiambitie 
waarmaken’
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‘Supertrots op dit eindresultaat’

al bij de prilste plannen voor het nieuwe pand betrok-
ken bent. Dus je weet precies wat je opdrachtgever wil. 
Tijdens de maanden waarin gebouwd werd, was er ook 
voortdurend overleg met de directie. Henk liep regel-
matig over de bouw en Peter keek achter de schermen 
steeds mee. Niet anders dan bij andere opdrachtgevers 
natuurlijk, maar voor je eigen werkgever én in feite voor 
al je naaste collega’s werken is een geweldige uitdaging.”

Elke lijn moet kloppen
“Ik denk dat het erg leerzaam is geweest om als bouwer 
een pand voor het eigen bedrijf te realiseren in plaats 
van voor een klant. Dat is natuurlijk een bijzondere dy-
namiek. De wensen en visie van je opdrachtgever, dáár 
gaat het om. Henk en Peter zijn van de details. Alles 
moet kloppen. Dat geldt voor elk project, maar natuurlijk 
extra voor het eigen pand. Alles klopt.’’

Samenwerking
Het bijzondere van deze opdracht was ook de nau-
we samenwerking met Roordink Architecten, vertelt 
Bert. “In veel gevallen verdwijnt de architect tijdens het 
bouwproces grotendeels uit beeld. In dit project bleef 
hij nauw bij de bouw betrokken. We nodigden hem re-
gelmatig uit op de bouw voor overleg over de details. 
Door deze vooraf goed door te spreken, sloten de on-
derlinge verwachtingen optimaal op elkaar aan. Details 
waren er genoeg. Van de combinaties van bouwmate-
rialen en afwerkingstechnieken tot de kleinste details 

Het was een bijzondere opdracht, en om eerlijk te zijn 
ook een opdracht die hem de nodige zweetdruppels 
heeft gekost. “Voor je eigen werkgever een pand bou-
wen is niet zomaar iets. Zeker niet als die werkgever 
Van de Kolk heet. Wie Henk en Peter een beetje kent, 
weet dat een 9,5 niet goed genoeg is. In elk detail wordt 
gestreefd naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat is één 
van de belangrijkste waarden van Van de Kolk. Logisch 
dat een eigen pand dan ook helemaal perfect moet zijn.”

Geweldige uitdaging
Vanaf het moment dat in september 2017 de eerste 
schop in de grond ging voor de sloop van de opstallen, 
staat het hele team op scherp. Dat geldt zeker voor Bert 
Oudendorp en zijn rechterhand Rudi Roskam, voor wie 
dit project de vuurdoop was. Zij vormden samen met 
Henk Ruitenbeek het projectteam. “Het leuke is dat je 

in het interieur. Letterlijk alles is met zorg uitgezocht. Al 
met al zijn we natuurlijk supertrots op het eindresultaat. 
Dit is een project waar we niet alleen met heel veel vol-
doening op kunnen terugkijken. Het is ook een project 
waar we nog vele jaren, met het voltallige personeel, 
dagelijks veel werkplezier aan zullen beleven.”

Bert Oudendorp is te nuchter om snel 
naast zijn schoenen te lopen, maar dat
dit een superspeciale klus was, steekt hij 
niet onder stoelen of banken. “Dat ík
de uitvoerder was bij de nieuwbouw 
van Van de Kolk… Ja, daar ben ik enorm 
trots op.”
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Bert Oudendorp

“Dit is een project waar we nog 
vele jaren, met het voltallige 
personeel, dagelijks veel werk-
plezier aan zullen beleven.”
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“De collega’s van de afdeling Financiën zijn echte duizendpoten. 
De salaris-, project- en financiële administratie, facturatie, ver-
zekeringen, HRM en zelfs een stukje ICT. Bij elke stap die Van de 
Kolk vooruitzet, zorgen wij voor een gedegen ondersteuning.”

“Het pand is ons visitekaartje. Een levend portfolio dat in één
oogopslag laat zien wat we in huis hebben en waar wij als
bouwer voor staan. Met duurzame, energiebesparende
installaties maar ook met ergonomische oplossingen waar-
door onze medewerkers nog prettiger kunnen werken. Duur-
zaam en toekomstbestendig in elke betekenis van het woord.”

DIRECTIE

FINANCIËN
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Een gebouw dat functioneel, maar  
vooral huiselijk is. Dat was de op-
dracht voorafgaand aan de bouw van  
Kinderhospice Binnenveld. Nu, vijf jaar 
later, staat er weer nieuwbouw op de 
planning. “Van de Kolk snapt precies wat 
wij willen.”

Aan het woord is directrice Wilma Stoelinga. Vijf jaar 
geleden verhuisde het kinderhospice vanuit het dorp 
De Glind naar een door Van de Kolk gebouwd landhuis 
aan de rand van Barneveld. “Nog altijd genieten we 
volop van het pand. De prachtige uitzichten, de ruimte 
en faciliteiten, maar vooral ook van de sfeer die we 
hebben weten te creëren.”

Huiselijke sfeer
In Kinderhospice Binnenveld wordt zorg geboden aan 
ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen tussen 0 en 18 
jaar met een intensieve lichamelijke zorgvraag. Soms 
in de laatste levensfase of ter overbrugging na een 

ziekenhuisopname, maar meestal ter verlichting van  
ouders en het gezin. De kinderen zijn afkomstig uit 
heel Nederland. Daarom werd in 2016 een ouder-
verblijf bijgebouwd, zodat ouders dicht bij hun kind  
kunnen zijn.

De ouders roemen de professionele, maar ook huise-
lijke sfeer waarin hun kinderen zorg ontvangen. En dat 
was precies het doel dat het kinderhospice voor ogen 
had met de nieuwbouw, vertelt Stoelinga. “Het pand 
moet voor de kinderen en hun ouders niet voelen als 
een zorginstelling, maar als een thuis. Een plek waar ze 
zich ondanks de moeilijke situatie veilig en geborgen 
voelen. Je omgeving draagt ook bij aan je welbevinden. 
Dat geldt voor een woning, maar ook voor een zorg-
voorziening.”

Oplossingen
Van de Kolk was zich daarvan bewust, merkte Stoe-
linga. “Al vanaf het eerste gesprek hebben ze over-
al in meegedacht. Van het netjes wegwerken van de  
plafondtillift – die onmisbaar is maar vol in het zicht 
ook een ziekenhuisgevoel geeft – tot het slim omgaan
met de brandveiligheid. Het compartimenteren van de 
slaapverdieping was namelijk een eis, maar zou ook 
de loop en huiselijkheid uit het gebouw halen. Van de 
Kolk adviseerde een watermistinstallatie, waardoor de 
ruimte open kon blijven. Een perfecte oplossing.”

Inmiddels zijn er plannen voor een gespecialiseer-
de verpleegkundige dagopvang, die onderdak moet  

krijgen in een nieuw gebouw op het eigen erf.  
De verpleegkundige dagopvang is met name bedoeld 
voor kinderen uit de gemeente Barneveld en nabije re-
gio. Ook deze zal Van de Kolk bouwen. Stoelinga ziet er 
niet tegenop. “Nieuwbouw kan stressvol zijn, maar wij 
hebben het de vorige keer als één groot feest ervaren. 
Het is geweldig hoeveel partijen er onder leiding van 
Van de Kolk de schouders onder wilden zetten, en van-
uit hun expertise meedachten over hoe we maximale 
waarde uit ons beperkte budget konden halen. Van de 
Kolk moedigde onderaannemers en leveranciers zelfs 
aan om de kosten zoveel mogelijk te drukken. En ook 
nu grijpen ze de opening van hun nieuwe bedrijfspand 
aan om bij te dragen aan de bouw van de dagopvang. 
Fantastisch om te zien hoe we met alle betrokken par-
tijen een mooie extra voorziening kunnen neerzetten 
voor zieke kinderen die zich ook willen ontwikkelen.”

‘Samen de 
schouders 
eronder’
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KINDERHOSPICE BINNENVELD

Directrice Wilma Stoelinga
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