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Blijven ontwikkelen
Dat Henk en ik een constructief duo
vormen behoeft voor velen geen uitleg.
We hebben aan een paar woorden
genoeg en vullen elkaar in meerdere
opzichten precies op de juiste wijze aan.
Daarom is het bijzonder dat ik u hier mag melden dat
we de directie gaan uitbreiden. Vanaf 1 januari 2020
maakt Robert Hoekstra onderdeel uit van ons team.
Zoals u kunt verwachten zijn we bij deze beslissing niet
over één nacht ijs gegaan. Sterker nog: het speelt al
enkele jaren in ons achterhoofd.
Projectontwikkeling is een tak van sport waarbij we
al onze kennis, ervaring en creativiteit in kunnen
zetten voor een tevreden klant. Dat geeft veel
voldoening. Tegelijkertijd is projectontwikkeling altijd
een belangrijke basis geweest voor de omzet van ons
bouwbedrijf. We kunnen rustig stellen dat we dankzij
deze activiteiten de crisisjaren goed zijn doorgekomen.

‘Deze dynamische markt
vraagt om extra focus
op onze ontwikkelingstak’

Daar komt bij dat de bouwwereld onderhevig is
aan een krachtige dynamiek. We hebben te maken
met
voortdurend
veranderende
regelgeving.
Projectontwikkeling wordt ook steeds complexer,

waarbij het steeds balanceren is tussen verschillende
belangen. Dat vraagt om extra focus op deze mooie
tak van ons bedrijf.
Als we de groei die
borgen, voorop willen
professionaliseren, dan
ontwikkeltak van cruciaal

we nu doormaken willen
blijven lopen en blijvend
is versterking van onze
belang.

Dankzij deze stap kan Henk zich nadrukkelijker focussen
op ons netwerk, de acquisitie van projecten en het
traceren en verwerven van ontwikkellocaties. Ik kan mij
nog intensiever bezighouden met de bedrijfsvoering en
de voortgaande innovatie en digitalisering. Robert kan
zijn energie volledig geven aan bestaande en nieuwe
ontwikkelprojecten in onze portefeuille.
We kennen Robert al vele jaren en hebben op allerlei
fronten intensief samengewerkt. Logisch dus dat we
alle vertrouwen hebben dat we de juiste beslissing
hebben genomen in de verdere groei en ontwikkeling
van ons mooie familiebedrijf.
Voor nu wens ik u als relatie en opdrachtgever veel
leesplezier met deze nieuwe (en vernieuwde) uitgave van
Kolk Report. En nog een goede zomer!
Peter van de Kolk

Peter van de Kolk
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INTERVIEW

Wie is Robert Hoekstra,
directeur Ontwikkeling?

‘Slagkracht
is iets dat me
aanspreekt’
Anderhalf jaar oud was Robert Hoekstra
toen hij voor het eerst rondliep op de
bouw. Op de zwart-witfoto’s is een jochie
te zien dat onderzoekend rondstapt
tussen de bouwmaterialen. Zijn ouders

AANWINST
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lieten een nieuwe woning bouwen en de
jonge Robert was er zo’n beetje dagelijks te vinden. Een bouwer van huis uit?
Ja, zo zou je hem wel kunnen noemen.
5

Jarenlange ontwikkelervaring
Met Robert haalt Van de Kolk een professional in huis
die gepokt en gemazeld is in de projectontwikkeling.
De afgelopen twaalf jaar was hij als zelfstandig procesmanager betrokken bij tal van nieuwbouwprojecten in de
regio Midden-Nederland. Dat deed Robert in opdracht
van onder meer woningcorporaties en aannemers.
Ook Van de Kolk maakte graag van zijn diensten gebruik.
Zo was Robert al in 2009 betrokken bij de realisatie van
nieuwbouwwijk Aardhuus in Uddel en maakte hij regelmatig haalbaarheidsanalyses voor nieuwe projecten. Op
dit moment is Robert namens Van de Kolk betrokken bij

Henk van de Kolk, Robert Hoekstra en Peter van de Kolk vormen per 1 januari 2020 de directie van Van de Kolk

diverse projecten, waaronder de ontwikkeling van

Versterken

recreatiewoningen in het plan Vogelveld in Voorthuizen.

Per 1 januari 2020 treedt diezelfde Robert, inmiddels
45 jaar oud, toe tot de directie van Van de Kolk.

De kunst van procesmanagement

Hij gaat zich richten op het versterken en uitbouwen

Wat hem trekt in de ontwikkeling is de uitdaging om

van de projectontwikkelingstak. Daardoor kan Henk van

in de planvormingsfase alle processen op elkaar af te

vrouw Elisabeth in Ugchelen, vlakbij Apeldoorn. Weer

medewerkers en relaties wordt omgegaan; dat sluit aan

de Kolk zich focussen op relatiebeheer en acquisitie van

stemmen. “Daar bestaan geen afvinklijstjes voor. Het is

een klein dorpje, op een plek in Nederland waar nuchter-

bij wat ik zelf belangrijk vindt. Het voelde altijd al als

nieuwe projecten en ontwikkellocaties. Peter blijft zich

elke keer weer afwegen: wat doen we op welk moment

heid troef is. Iets wat bij hem past. “What you see is

thuiskomen als ik in Garderen binnenliep.”

concentreren op de bedrijfsvoering, digitalisering en

in het proces? Ik ben wel iemand die daarin graag zijn

what you get. Ik draai er niet omheen, hou niet van lang

innovatie.

nek uitsteekt, onderdelen die veel tijd kosten naar voren

discussiëren. Slagkracht is iets wat me aanspreekt.”

Vanaf september gaat Robert al drie dagen in de week

haalt. Dat kost geld, maar daar heb je uiteindelijk vaak

aan de slag bij Van de Kolk. Zo kan hij nader kennis-

baat bij in de verkoop- en realisatiefase. En uiteindelijk

Ondernemerschap

en hebben we meerdere mooie, duurzame projecten

maken met medewerkers, relaties en partners van

vind ik het natuurlijk ook mooi om wijken en gebouwen

De afgelopen jaren boden meerdere opdrachtgevers hem

gerealiseerd die een verschil maken in het landschap en

Van de Kolk en zich alvast verdiepen in alle lopende

te zien waaraan ik heb bijgedragen.”

een baan aan. Dat wimpelde Robert steeds beleefd af.

een impact hebben op de omgeving. We blijven daarin

of tien jaar zijn we gegroeid in projectontwikkeling

“Ik ben een ondernemer, wil zelf aan de knoppen kunnen

samenwerken met partners. En hoe we ook groeien, ik

en Peter hebben in de afgelopen jaren Van de Kolk op

Roots in het noorden

draaien. Bij Van de Kolk krijg ik die mogelijkheid en dat

vind het belangrijk dat we altijd een familiebedrijf blijven.

een prachtige manier uitgebouwd. Ik kijk ernaar uit om

Robert groeide op in het Friese dorpje Appelscha, waar

zie ik als een ultieme kans. Ook omdat de cultuur bij

Niet alleen in naam, maar juist in de manier waarop we

mijn steentje bij te dragen aan verdere groei.”

zijn vader huisarts was. Tegenwoordig woont hij met zijn

Van de Kolk me aanspreekt. De manier waarop hier met

ons werk doen.”

ontwikkelingen. “Ik heb er ontzettend veel zin in. Henk
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Wat wil hij bereiken bij Van de Kolk? “Over een jaar
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Hoogste punt
dorpshuis Garderen

VILLABOUW

Nieuwbouw villa Twello
Dit najaar start Van de Kolk met de bouw van een unieke moderne villa in Twello.
Om de woning in de directe dorpse omgeving op te laten gaan, werd onder
meer een variatie in bouwvolume verlangd door verspringingen in hoogte en de
toepassing van elementen zoals dakterrassen of veranda’s. BOXXIS Architecten
wist dit eisenpakket om te zetten in een sculpturaal gebouw, bestaande uit
twee soorten materialen. In de architectuur is er alleen sprake van open en
dicht, massa en open, licht en donker.
Dat geeft het ontwerp balans, net als de situering op de kavel. De hoek die de
sculptuur maakt en de opening in het eenlaagse, langgerekte volume geven
uiting aan openbaar en privé, aan omsloten en uitzicht.
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Het moet het bruisend hart van de
gemeenschap Garderen worden: een
nieuw dorpshuis, compleet met sportzaal voor de lokale basisschool en diverse
zaalruimten die gebruikt kunnen worden
door verenigingen. Het nieuwe multifunctionele dorpshuis wordt een energieneutraal pand met een transparante
uitstraling. Inmiddels heeft de nieuwbouw het hoogste punt bereikt, wat net
als de start bouw niet onopgemerkt
voorbijging. Naar verwachting zal het
pand rond het voorjaar van 2020 worden opgeleverd. Daarna volgt sloop van
het oude dorpshuis De Koepel. Op deze
locatie zal Van de Kolk een woningbouwplan ontwikkelen.

Groep 5 op bezoek
Eén ervaring zegt meer dan duizend
woorden. Babette van de Kolk hield
een spreekbeurt over het bouwbedrijf
en verraste haar klasgenoten met een
bezoekje aan Van de Kolk. De kinderen
uit groep 5 van de Prins Bernhardschool
in Garderen deden een ronde door het
bedrijf en mochten al hun vragen stellen.
Tot groot plezier van de aanwezige
medewerkers. Van de Kolk opent graag
haar deuren voor dergelijke groepen.
Voor de continuïteit van de bouwsector
is het van groot belang dat we blijven
investeren in bouwopleidingen en ruimte
blijven creëren voor stageplekken. Daar
kan je niet vroeg genoeg mee beginnen.

9
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Gerben Hartkamp,
Midden Nederland Makelaars

‘Druk op
woningmarkt
houdt aan’
De woningmarkt in Midden-Nederland

BLIJVEN BOUWEN
IS HARD NODIG
10
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brak de afgelopen jaren record na record.
De gekte vlakt inmiddels wat af,
constateert

Gerben

Hartkamp

van

Midden Nederland Makelaars. Maar als
we niet blijven bouwen, gaan de prijzen
straks alsnog door het plafond, is zijn
waarschuwing.
11

de Veluwe. Met vestigingen in Barneveld, Voorthuizen,
Nijkerk, Putten, Ermelo en Harderwijk verzorgt het vele
transacties per jaar. Daarbij gaat het niet alleen om
woningen. Midden Nederland Makelaars is ook actief
in bedrijfsmatig, agrarisch en landelijk vastgoed. Als er
iemand is die de temperatuur van de regionale vastgoedmarkt kent, is het Gerben Hartkamp wel.

Hoge omloopsnelheid
Wat ziet hij? “De woningmarkt doet het onverminderd
goed, waarbij de omloopsnelheid van middenwoningen
Rijd door gemeenten als Barneveld, Nijkerk of Harder-

het hoogst ligt en de belangstelling voor nieuwbouw

wijk en je ziet overal bouwkranen. De ene na de andere

zeker zo groot is als die voor bestaande bouw. Daar-

nieuwbouwwijk schiet de grond uit. Niet alleen de

bij merk je dat kopers nu rekening beginnen te houden

kopers wachten met smart op de sleutels, ook

met de investering die de komende jaren gedaan moet

makelaars kan het niet snel genoeg gaan. “Het is

worden om bestaande huizen te verduurzamen.”

Gerben Hartkamp: ‘Midden Nederland Makelaars en Van de Kolk delen dezelfde waarden’

cruciaal dat we blijven bouwen, om te zorgen dat de
generaties die nu opgroeien hier straks nog kunnen

Wie een woning wil kopen, moet wel flink in de buidel

omdat het niet meer lukt om de hypotheek rond te

blijven wonen”, zegt Hartkamp.

tasten. De gemiddelde verkoopprijs nadert de 300.000

krijgen. Mede daardoor verwacht ik dat de prijsstijgingen

euro. “Veel kopers in de regio brengen eigen spaargeld

afvlakken. De afgelopen jaren zagen we toenames tot

Kwart eeuw samenwerking

in, maar ook hier zien we dat woningzoekenden afhaken

8 procent, ik denk dat we nu mogelijk weer richting het

Zowel op de woningmarkt als in bedrijfsonroerend

inflatieniveau gaan.”

goed kruisen de wegen van Midden Nederland

Er zijn meerdere oorzaken voor de krapte op de
woningmarkt. De rentestand is bijvoorbeeld laag en de

Makelaars en Van de Kolk elkaar regelmatig. “Wat daar-

werkgelegenheid groeit hard, waardoor meer mensen
een huis kunnen en willen kopen. Verder richten steeds
meer kopers uit de Randstad hun pijlen op het midden
van het land. “Zowel de autonome bevolkingsgroei als
de overloop vanuit de Randstad houden de komende
jaren nog wel aan. Als we niet bouwen, leidt dat hier tot
een enorme prijsdruk in de bestaande bouw.”
Midden Nederland Makelaars is NVM-nieuwbouwspecialist en één van de grootste makelaarskantoren van
12
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vraag naar bedrijfshallen groot.

“Het is cruciaal dat we blijven
bouwen, om te zorgen dat
de generaties die nu
opgroeien hier straks nog
kunnen blijven wonen.”

Commercieel vastgoed

bij een rol speelt, is dat we dezelfde waarden delen. We

Bij het zakelijk vastgoed ziet Hartkamp een tweedeling.

gaan beiden voor optimale klanttevredenheid. Wat ik

De kantorenmarkt en de retail vastgoed herstellen zich

knap vind, is dat Van de Kolk die standaard te allen tijde

nog van de crisis. De leegstand neemt af, maar daar is

hoog houdt en geen concessies doet aan kwaliteit. In

wel veel inspanning voor nodig. Zo worden winkelcentra

de crisis, maar ook nu de markt aantrekt. Dat is ook

compacter, maakt retail regelmatig plaats voor horeca

de reden dat projectontwikkelaars, gemeenten en wij

en zetten retailers in op minder vloeroppervlakte om

bij Midden Nederland Makelaars graag met Van de Kolk

de kosten te verlagen. Onverminderd goed gaat het op

samenwerken. Dat doen wij al sinds het begin van de

de industrieterreinen. Door de economische groei is de

jaren negentig en daar zijn wij trots op.”
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Bewoner Arjan Poolen over zijn nieuwbouwwoning

‘Flexibel bouwen is
belangrijk anno 2019’
Wie zelf in de bouw werkt, kijkt logischerwijs extra kritisch naar de eigen nieuwbouwwoning. Arjan Poolen kocht een
woning op het project De Oude Telgt in
Ermelo, gebouwd door Van de Kolk. Wat
is zijn ervaring?
Heerlijk wonen in een huis dat helemaal naar je zin is.
Dat wil iedere koper. Helaas beweegt nog lang niet
iedere bouwer mee met de wensen van de klant bij
nieuwbouw, vertelt Arjan Poolen. “Zeker bij rijwoningen gaan bouwers nog steeds uit van standaarden. In
zekere zin moet dat ook wel, anders wordt nieuwbouw
onbetaalbaar of loop je onnodig veel risico op fouten.
Toch is het voor kopers wel belangrijk dat ze inspraak
hebben op hun eigen woning. Want niet iedereen
wil natuurlijk de buitenkraan of de gasaansluiting op

dezelfde plek. Flexibiliteit is wat dat betreft heel
belangrijk anno 2019.”
Poolen was er als ras-Ermeloër als de kippen bij toen
bekend werd dat het project De Oude Telgt in de verkoop zou gaan. Hij werd ingeloot op een bijzonder
ruime hoekwoning, op een gunstige locatie aan de
rand van het project. “Ik heb een heerlijke tuin op het
zuiden en een redelijk vrij uitzicht omdat de woning
gedraaid staat ten opzichte van de rest van de rij. Wat
mij betreft een topplek. Ik was dan ook heel blij dat ik
dit huis toegewezen kreeg.”
Er waren wel wat puntjes die Poolen liever anders
zag. “In het ontwerp zaten er twee buitendeuren in de
achtergevel, met daartussen een muurtje. Niet echt
mooi of praktisch. Dus ging ik in gesprek met Van
de Kolk over de mogelijkheid van mooi gecentreerde
openslaande deuren, met aan weerszijden ramen. Dat
bleek geen enkel probleem. Ook de uitwerking van
de uitbouw was zo geregeld. Het was achteraf puur
maatwerk.”

Nieuwbouw 18 woningen
Oude Telgt Ermelo
Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost
Ontwerp Roordink Architecten BNA

Wat Poolen toen nog niet wist, was dat hij met zijn
installatiebedrijf Oosterhoff Poolen ook zélf op de
bouw aan de slag zou gaan. “Toen ik de woning kocht
was dat nog niet bekend, maar we kregen zowaar de
opdracht binnen. Dat maakte dit project natuurlijk
extra bijzonder voor me.” Hij lacht: “Ik geef altijd 100
procent in mijn werk, maar als je klant vervolgens ook
je eigen buurman wordt dan ga je natuurlijk helemaal
tot het uiterste.”
Die dubbelrol gaf Poolen de mogelijkheid om de bouw
van zijn nieuwbouwwoning op de voet te volgen. “Ik
mag al tien jaar regelmatig met Van de Kolk samenwerken en heb hun mensen leren kennen als kundig,
precies en echte vaklui. Dat was tijdens deze bouw niet
anders. Maar toevallig is mijn zusje ook op dit project
omen wonen en van haar – en diverse buren – hoorde
ik dezelfde geluiden. Na de oplevering van mijn
woning heb ik alle betrokken metselaars, timmerlieden
en overige werklui uitgenodigd voor een barbecue in
mijn nieuwe achtertuin. Dat is weer een voordeel als je
samenwerkt, dan kun je het ook samen vieren!”

Arjan: “Het zijn echte vaklui, die jongens”
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Waterglijbanen
Dolfinarium opgeleverd

KEILERTEAM

Jong en oud kan zich deze zomer vermaken in het
Dolfinarium in Harderwijk. Het waterpark ‘Waterpret’
van het Dolfinarium is flink uitgebreid. Aan de waterspeeltuin, die vorig jaar geopend werd als uitbreiding
van het Dolfinarium, zijn drie waterglijbanen toegevoegd.
Van de Kolk verzorgde de funderingen van de 20, 56 en
71 meter lange glijbanen. Deze moeten het waterpark
nog aantrekkelijker maken voor met name kinderen.

Sporten voor het goede doel
Genieten, gezelligheid, spierpijn en soms ook afzien: op zaterdag 25
mei deed een medewerkersteam mee aan de Nunspeetse Keiler. Een
wedstrijd die bestaat uit hardlopen, mountainbiken en behendigheidsproeven. Met het evenement worden diverse maatschappelijke
doelen gesteund.
Het Van de Kolk Keilerteam behaalde de 8e plaats in de recreantenklasse. Het was een dag waarop grenzen werden verlegd, tot het
uiterste werd gegaan en samenwerking en teamspirit de boventoon
voerden.
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Bouw 100 appartementen in
Arnhem gestart
In de Arnhemse woonwijk Schuytgraaf bouwt Van de Kolk het
100 appartementen tellende complex De Graaf van Schuyt. Het
complex bestaat uit 100 twee- en driekamerappartementen in
de vrije sector en beschikt over een inpandige parkeergarage
welke plaats biedt aan 100 auto’s. Van de Kolk Ontwikkeling
heeft het complex ontwikkeld en verkocht aan MN, de vastgoedvermogensbeheerder van pensioenfonds PMT. Inmiddels
is gestart met de realisatie van het project. Het ontwerp is van
de hand van EVE Architecten en Kooij en Dekker Ingenieursbureau verzorgde de engineering van de constructie.

17
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Nieuwbouw Van Delen Telecom

‘Het pand is
zowel hún
kindje als het
onze’
De sleutel tot succesvol zakendoen? Je
eigen vraag creëren. Een goed product
is daarbij niet afdoende; het draait om
de totale beeldvorming. Sinds Van
Delen Telecom vorig jaar het nieuwe
bedrijfspand betrok, weten steeds meer
Corné en Alida van Delen: ‘In je bedrijfspand krijg je de kans om je klant te overtuigen’

nieuwe klanten hen te vinden. “Het is
letterlijk ons visitekaartje.”
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Symmetrisch, flexibel en transparant zijn belangrijke kenmerken van het pand

Een groot portret van Nederlands bekendste bierbrouwer

BOXXIS Architecten, die op hetzelfde bedrijventerrein

siert de muren van het gloednieuwe bedrijfspand van

gevestigd is. “Architect Wijnand Thomassen tekende een

Van Delen Telecom in Barneveld. “Freddy Heineken was

prachtig fris ontwerp: symmetrisch, flexibel en transpa-

een fantastisch strateeg. Hij wist dat je naast het bieden

rant.” Die transparantie is een understatement, want wie

van goede kwaliteit mensen ook een wauw-gevoel moet

langs het pand rijdt, ziet meteen dat persoonlijk contact

geven”, vertelt Corné van Delen. “Je bedrijfspand is waar

hier heel serieus wordt genomen. Van Delen: “Door de

je de klant ontvangt. Waar je de kans krijgt om iemand

grote glazen pui kijk je dwars door het pand heen. Die

te overtuigen van jouw toegevoegde waarde. Daarom

transparantie in het ontwerp vonden we heel belangrijk.

hebben we ons kantoor ingericht met de nieuwste

Binnen vind je dan ook vooral veel glas, hout en be-

snufjes en ontwikkelingen op het gebied van tele-

ton. Natuurlijke materialen, waarbij de constructie van

communicatie. Het is als het ware één grote showroom,

het gebouw grotendeels zichtbaar is gebleven. Dit was

waarin je alle mogelijkheden met eigen ogen kunt zien

mogelijk doordat we de inrichting en afwerking voor-

en ervaren.”

afgaand aan de bouw al helemaal hadden uitgedacht.
Het complete lichtplan lag bijvoorbeeld al klaar, waar-

20
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Buurman

door er nergens elektriciteitsdraden te zien zijn.” Less is

Het nieuwbouwpand werd ontworpen door ‘buurman’

more, vindt Van Delen. In alle opzichten overigens, want
21

Door de glazen pui, kijkt de bezoeker dwars door het pand heen

zelfs de bedrijfsnaam is bescheiden aangebracht op

Jan Versteeg en uitvoerder Jaap van Asselt verdienen

spanten die verticaal verdeeld zijn over de glazen pui.

een dikke tien. De manier waarop ze het project aan-

“Een schreeuwerig logo is niet nodig, het pand spreekt

vlogen; denken in oplossingen, echt meeleven met jouw

voor zich.”

project. Je merkt dat ze persoonlijk betrokken zijn. Dat
het ze raakt als er iets tegenzit, bijvoorbeeld toen de

Van de Kolk bouwt

bouw door de strenge winter van 2017 vertraging opliep.

Naar een bouwer hoefde Van Delen niet lang te zoeken.

Het pand is net zo goed hún kindje als dat van ons. Het

“Voor ons was meteen duidelijk: Van de Kolk bouwt. We

zijn bouwers met passie.”

hebben al jaren een goede klantrelatie en wisten dat het

22

project bij hen in goede handen zou zijn. Dat vertrouwen

Het moge duidelijk zijn; als Van Delen over zijn

heeft Van de Kolk meer dan waargemaakt. Gedurende

kantoor praat, straalt de passie ervanaf. “Ik houd van

Nieuwbouw kantoorpand Barneveld

het hele bouwproces namen ze de lead en hebben ze

architectuur. Van moderne bouwstijlen, maar ook van

Opdrachtgever		
Van Delen Telecom

ons totaal ontzorgd. Zochten naar de beste prijzen, de

historische. Zo hebben we op verschillende plekken

beste onderaannemers.”

fotobehang aangebracht met mooie Amsterdamse
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Ontwerp
BOXXIS Architecten

panden. Door je te omringen met dingen die je inspire-

Een dikke tien

ren kom je tot nieuwe inzichten. Ga je met plezier aan

Wat Van Delen vooral is bijgebleven van de bouw? “De

de slag. Sowieso geldt: een nieuw pand geeft nieuwe

manier waarop Van de Kolk werkt. Werkvoorbereider

energie.”
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DOORNSTEEG

Nieuwbouw
Doornsteeg Nijkerk
Van de Kolk Bouw gaat 125 woningen
realiseren op plan Doornsteeg in Nijkerk.
Het gaat om rijwoningen, twee-ondereen-kapwoningen
en
vrijstaande
woningen. Dit gebeurt in samenwerking
tussen ontwikkelaars De Bunte Vastgoed
Oost en Van de Kolk Ontwikkeling onder
de naam BKO BV. De helft van de woningen
is ontworpen door Architecten TEAM
Nijkerk (ATN), een samenwerkingsverband
tussen FIER architecten en Van Bokhorst
Architecten BNA. De overige woningen zijn ontworpen door Van Egmond
Architecten uit Noordwijk. Het gaat om
een grote diversiteit aan woningtypes
voor zowel de koop- als de huursector.

24

KOLK REPORT

Energieneutrale villa
Garderen
Op een prachtige groene plek, aan de rand van de Garderense bossen, bouwt Van de Kolk een energieneutrale
villa. De witgestuukte gevels, rieten kap, opbouw en opdeling van de volumes geven de villa een voorname uitstraling. Henk Roordink van Roordink Architecten: “Aan
de voorzijde zien we de klassieke vormentaal van een
herenhuis met relatief gesloten gevels. De achterzijde
is open, voor een optimaal contact met het buitenleven vanuit alle belangrijke woonvertrekken. Bijzonder
aan deze woning is dat er naast de hoge eisen op het
gebied van beleving en kwaliteit, ook hoge eisen worden
gesteld aan de duurzaamheid van de woning. Zo zijn
de gevels opgetrokken uit iso-blokken, volgestort met
beton, wat een extreem hoge isolatiewaarde oplevert.
Uiterst duurzame installaties maken het energieneutrale
plaatje compleet.
25

MEDEWERKER IN BEELD

Bennie Huisman

‘Metselen
blijft het
mooiste vak
ter wereld’
Als net 15-jarige jongen metselde Bennie
Huisman zijn eerste muurtje in Gorssel.
Inmiddels zit hij maar liefst vijftig jaar in
het vak en werkt hij nog altijd met veel
plezier bij Van de Kolk. “Metselen blijft
het mooiste vak ter wereld.”
Bennie Huisman: ‘Ik heb nog net zoveel plezier in mijn werk als in de beginjaren’
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Hij ziet zichzelf nog staan, op zijn allereerste bouw.
Onder toeziend oog van Aalt en diens vader Hendrik
van de Kolk mocht hij zijn eerste muurtje metselen.
Niet wetende dat hij een halve eeuw later nog altijd
voor Van de Kolk zou werken.
Toch is de tijd voor zijn gevoel voorbijgevlogen. Bennie:
“Ik ben geen dag met tegenzin naar mijn werk gegaan.
Bij Van de Kolk is alles goed geregeld en het metselen
zelf is altijd mijn vak geweest. Het is elke dag weer
anders en het is heel tastbaar. Je ziet de muren letterlijk onder je handen groeien. Als je komt staat er niets
en als je gaat staat er een muur of een heel gebouw.
Dat is natuurlijk vrij uniek aan dit vak.”
In al die jaren heeft Bennie aan honderden projecten
gewerkt. Toch is er één die hij nooit zal vergeten. “Dat
was de restauratie van een schotbalksluis in Renswoude.
Een monumentale stuw die onderdeel uitmaakt van de
Grebbelinie. We werkten midden tussen de weilanden,
aan weerszijden van een kleine dijk. Logistiek was dat
een monsterklus. Omdat er geen weg naartoe liep
moesten we al onze materialen met een soort treinwagentje vervoeren. Daarnaast is het natuurlijk een
bijzondere historische route, dus we werden continu
aangesproken door wandelaars die benieuwd waren
naar wat we aan het doen waren. Achteraf ben ik op
dat project misschien wel het meest trots.”
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Hoewel de Grebbelinie eruit springt, is het specialistische restauratiewerk niet per se bepalend voor het
werkplezier van de meestermetselaar. “Minstens zo
leuk vind ik de kleine verbouwingen, zoals een aanbouw bij een particuliere woning. Mensen tevredenstellen vind ik altijd mooi om te doen. Jij bent daar
een dag of een aantal dagen aan het werk, maar de
klant woont daar. Dat vraagt om een andere manier
van werken dan een groot nieuwbouwproject.”

“Sommige jongens die ik dertig
jaar geleden heb opgeleid lopen
ook nog steeds bij Van de Kolk.”
Bij Van de Kolk leerde Bennie niet alleen de kneepjes
van het vak. Hij gaf ze achttien jaar lang als leermeester
ook weer door aan de volgende generatie. “Sommige
jongens die ik dertig jaar geleden heb opgeleid lopen
ook nog steeds bij Van de Kolk. We zien elkaar met
verjaardagen en helpen elkaar wel eens met een klus
thuis. Zo ben ik net voor het eerst in mijn leven verhuisd
naar een nieuwbouwhuis gebouwd door Van de Kolk.
Driehonderd meter vanaf mijn ouderlijk huis. We konden
met kruiwagens de boedel verhuizen. Het bevalt super.
Al dacht ik na de eerste nacht wel dat ik in een

Peter van de Kolk, Johan van de Kolk, Bennie Huisman en Henk van de Kolk vierden het jubileum met een etentje

hotel wakker geworden was. Nieuwbouw is wel heel iets
anders dan mijn voormalige oude huisje uit 1948.
Het geheim van een goede metselaar? “Het hoeft niet
snel, je moet vooral netjes werken. Dat is eigenlijk altijd
het belangrijkste geweest. In de afgelopen vijftig jaar
is het metselvak zelf niet zo veel veranderd, maar de
manier van bouwen is wel totaal anders. Er is nu veel
meer regelgeving dan toen ik begon en er wordt veel
meer kant-en-klaar op de bouw aangeleverd.”

Het bedrijfsjubileum van Bennie is uniek te noemen.
“Vroeger mocht je na veertig dienstjaren stoppen met
werken. Die jongens kwamen dus nooit aan de vijftig
toe. Ik moet nog tot mijn 67ste, dus dat is nog twee
jaartjes. Daar zie ik niet tegenop. Ik ben gezond en ik
heb er nog net zoveel plezier in als in de beginjaren.
Lichamelijk gaat het heel prima. Sinds mijn 55ste heb
ik elke woensdag vrij, dus dan zit ik veel op de racefiets. Of ik ga een terrasje pikken als het mooi weer is.
Ik vermaak me prima.”
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Nieuwbouw 4 woningen Dwarsakker Zwartebroek

NIeuwbouw 20 woningen Holzenbosch
Voorthuizen

Opdrachtgever Van de Kolk Ontwikkeling
Architect Van Bokhorst Architecten

Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost
Architect BOXXIS Architecten

Nieuwbouw
kantoorpand Barneveld
Opdrachtgever
Van Lee Melkprodukten

Nieuwbouw 58 appartementen Villa Eemhorst Amersfoort

Architect
BOXXIS Architecten

Opdrachtgever		Ontwikkeling					Architect
Syntrus Achmea		
De Brug Vastgoed i.s.m. Van de Kolk Ontwikkeling
de Architekten Cie.
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Nieuwbouw 18 woningen
Boomheide Stroe

Nieuwbouw 14 woningen Van Hierdenhof Speuld

Opdrachtgever Van de Kolk Ontwikkeling
Architect Hofland Architecten

Opdrachtgever Van de Kolk Ontwikkeling
Architect Roozenbeek Architect

Nieuwbouw
supermarkt
Opheusden
Opdrachtgever
Castella Vastgoed
Architect
EVE architecten
Realisatie
Bouwcombinatie
Kelderman-Van de Kolk
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Nieuwbouw zwembad Camping De Zanderij
Opdrachtgever				Ontwerp
Camping en Vakantiepark De Zanderij
Bouwkundig Ontwerp- en Tekenburo Ad van de Vis

33

TE KOOP/ TE HUUR

IN ONTWIKKELING

BINNENKORT IN DE VERKOOP

BINNENKORT IN DE VERKOOP

BINNENKORT IN DE VERKOOP

Churchillstraat Barneveld

Nieuwe Burght Barneveld

Blankensgoed Voorthuizen

Zuidakker Garderen

Project 14 appartementen
Status Start verkoop eerste kwartaal 2020

Project 26 woningen
Status Start verkoop september 2019

Project 30 bouwkavels, vrije architectuur
Status Start verkoop vierde kwartaal 2019

Project 6 twee-onder-één-kapwoningen en
2 levensloopbestendige woningen
Status Start verkoop september 2019

i

Midden Nederland Makelaars Barneveld
0342 - 423 400

i

Midden Nederland Makelaars Barneveld
0342 - 423 400

i

Midden Nederland Makelaars Voorthuizen
0342 - 472 072

i

Midden Nederland Makelaars Voorthuizen
0342 - 472 072

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters
0342 - 474 000
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VAN DE KOLK BOUWGROEP B.V.
Koningsweg 29
3886 KC Garderen
0577 - 461 855
info@vandekolk.nl
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