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VOORAF

Uitdagend
De

bouwsector

staat

voor

grote

uitdagingen. De komende tien jaar zijn
er één miljoen nieuwe woningen nodig
in Nederland. Die woningen moeten zeer
energiezuinig zijn. Bij de bouw moet
uitstoot van stikstof en CO2 tot het
minimum beperkt worden.
Ondertussen nemen de administratieve lasten toe,
onder meer door de invoering van nieuwe wetgeving
op het gebied van kwaliteitsborging. En dan heb ik het
nog niet eens gehad over het tekort aan vakkundig
personeel en de schaarste aan bouwmaterialen,
waardoor de prijzen van bijvoorbeeld hout, staal en
isolatiemateriaal extreem stijgen.

‘Standaardisatie en variatie in
woningindelingen en gevelarchitectuur kunnen heel goed
hand in hand gaan ’

Al deze ontwikkelingen zetten de betaalbaarheid van
de woningbouw onder druk. Wat we daaraan kunnen
doen? Dat is een vraag waar we bij Van de Kolk gelukkig
al langer over nadenken. Een deel van de oplossing

zien we in standaardisatie van het bouwproces voor
de projectmatige woningbouw. Nu worden voor elk
nieuwbouwproject nieuwe tekeningen en berekeningen
op verschillende detailniveaus gemaakt, die vervolgens
weer gecontroleerd moeten worden. Binnen de
verschillende projecten zien we vaak plattegronden die
op elkaar lijken maar waarvan de kleine verschillen bij
de technische realisatie tot veel hogere kosten leiden.
Wat als we die woningtypen nu eens één keer goed
optimaliseren, rekening houdend met de specificaties
van bouwmaterialen en van onze vaste ketenpartners?
En het per project terugkerende werk klaar te zetten
in onze eigen standaard? Op deze manier dringen we
calculatie-, werkvoorbereidings-, bouw- en faalkosten
terug. In de wijk Bloemendal in Barneveld introduceren
we binnenkort deze nieuwe manier van bouwen. Daar
is straks mooi te zien dat standaardisatie en variatie
in woningindelingen en gevelarchitectuur hand in hand
kunnen gaan. Wil je meer weten over standaardisatie in
de bouw? Ik praat graag met je door over ons digitale
woonconcept.
Peter van de Kolk

Peter van de Kolk
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Het Poortje vormt
nieuwe oostelijke
entree voor
Voorthuizen
UTILITEITSBOUW

Nieuwbouw Bakker Piet van start
In Elspeet is dit voorjaar een start gemaakt met
de nieuwbouw van Bakker Piet. Deze ambachtelijke bakkerij groeide uit zijn jasje.

straks de bakkers aan het werk zien en er komt
een experience room waar rondleidingen kunnen worden gegeven.”

De nieuwe vestiging zit aan de doorgaande
weg tussen Uddel en Elspeet en wordt ruim
opgezet, vertelt eigenaar Ronny van der Horst.
Er komt ruimte voor een veel grotere bakkerij,
een mooie nieuwe lunchroom en natuurlijk een
ruim opgezette winkel.

Voor de nieuwe werkomgeving zullen er nog
zeker tien tot vijftien extra personeelsleden
nodig zijn, schat Van der Horst in. “De mensen
blijven het werk doen. Dat is bijzonder in deze
markt, welke over het algemeen steeds industriëler wordt. We onderscheiden ons in kwaliteit en dat gaan klanten ook terugzien in ons
project.”

“We zien in de markt dat veel collega’s investeren in nieuwe productielijnen om volume te
halen. Wij worden weliswaar ook groter, maar
we investeren juist in het ambacht, de mensen, de beleving en de kwaliteit van onze
producten. Vanuit de winkel kunnen klanten
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Het nieuwe pand van Bakker Piet is ontworpen
door Slaa + Van Asselt Architecten. De oplevering van de bakkerij staat gepland voor februari
2022.

Voorthuizen krijgt een mooie uitbreiding
in de vorm van de nieuwe woonbuurt Het
Poortje. Het Poortje wordt beeldbepalend
bij de oostelijke entree van het dorp. Van
de Kolk heeft overeenstemming bereikt
met De Bunte Vastgoed Oost over de
realisatie van 12 twee-onder-een-kapwoningen en 24 rijwoningen. Inmiddels is het
bestemmingsplan van Het Poortje vastgesteld. De verwachting is dat het plan
dat ontworpen is door Roordink Architecten deze zomer nog in de verkoop gaat.
De start bouw staat aan het eind van dit
jaar gepland.

Herontwikkeling in
het centrum van
Putten
De woningbouw in Putten krijgt een nieuwe
impuls. Van de Kolk heeft daar overeenstemming bereikt met de gemeente Putten over
twee herontwikkelingslocaties in het Veluwse
dorp. Op de Gervenhof en de huidige locatie
van supermarkt Boni worden in totaal 9 woningen, 28 appartementen en een supermarkt
gerealiseerd. Het gaat om negen ‘grondgebonden’ woningen (eengezins- en levensloopbestendig) en 28 appartementen. Aangezien
er veel vraag is naar betaalbare woonruimte
in Putten voorziet het plan in de realisatie van
woningen in de categorie sociaal/betaalbaar.
Tevens wordt een groot aantal extra parkeerplaatsen gerealiseerd ten behoeve van de
nieuwe supermarkt. De start van de bouw
van de woningen staat gepland voor begin
2023. Het plan is ontworpen door Roordink
Architecten.

5

ACTUEEL

Bennie Wijnne,
Wethouder gemeente Barneveld

‘De keuzes die
je maakt, moet
je afstemmen
met regiogemeenten’
Op veel plekken in Nederland is de

PUZZELEN MET
SCHAARSE RUIMTE
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woningnood groot. Hoe gaan gemeenten
daarmee om? Bennie Wijnne, wethouder
ruimtelijke ordening, wonen en grondbeleid van de gemeente Barneveld,
legt uit welke keuzes de gemeente
Barneveld maakt.
7

Elke geboorte is speciaal, maar die van Sanne uit Koot-

gemaakt worden. Barneveld heeft nu bijvoorbeeld nog

wijkerbroek toch nét een beetje extra. Begin dit jaar werd

vrijwel uitsluitend laagbouw, maar je kunt kiezen om de

zij de 60.000e inwoner van de gemeente Barneveld. Die

hoogte in te gaan om zo de landelijke, groene omgeving

mijlpaal werd eerder gehaald dan bedacht, want Barne-

te ontzien. De keuzes die je maakt moet je bovendien

veld is een groeigemeente. Elk jaar komen er 900 tot

afstemmen met regiogemeenten. Als wij op de rem

1.000 inwoners bij. Dat zijn niet allemaal kinderen zoals

trappen, gaan onze inwoners zoeken in plaatsen als Ede

Sanne, maar bijvoorbeeld ook Randstedelingen die hun

en Nijkerk en vice versa.”

huis verkocht hebben met een behoorlijke overwaarde
en voor extra concurrentie zorgen op de toch al krappe

Welke woonkeuzes maak je

Barneveldse woningmarkt.

Tot 2025 heeft Barneveld nog volop bouwgrond. In deze
periode wordt een start gemaakt met de nieuwbouw-

Hoe groot wil je worden

wijk Bloemendal, aan de noordkant van de kern Barne-

Zo snel en zo veel mogelijk nieuw bouwen in de weilan-

veld. Hier verrijzen uiteindelijk zo’n 1.500 huizen, waarvan

den rond het dorp dan maar? Nou, zo simpel ligt het dus

een deel ontwikkeld en gebouwd wordt door Van de

niet, geeft Wijnne aan. “Je bent er niet alleen met nieu-

Kolk Bouw in samenwerking met BPD.

Locatie nieuwbouwwijk Bloemendal

we huizen. De infrastructuur en voorzieningen in de gemeente moeten dan ook meegroeien. Bovendien staat

In de onlangs vastgestelde woonvisie staat waar

de landbouw voor een transitie, waardoor agrarische

Barneveld in die komende jaren op let als het om wonen

bedrijven mogelijk meer ruimte nodig hebben. We willen

gaat. Aandacht voor de woonpositie van jongeren, star-

ouderenwoningen. “We denken daarbij ook goed na over

constructieve gesprekken over met ontwikkelaars en

meer natuur, we gaan op een duurzamere manier ener-

ters en ouderen is daarin een belangrijk speerpunt. 40%

hoe we huizen beschikbaar kunnen houden voor deze

bouwers zoals Van de Kolk.”

gie opwekken. Dat heeft allemaal invloed op de schaar-

van de nieuwe woningvoorraad moet daarom bestaan

doelgroepen. We hebben al een zelfbewoningsplicht

se ruimte en vraagt om gebalanceerde afwegingen.”

uit sociale koop- en huurwoningen. Ook wil Barneveld

ingesteld en kijken nu ook naar bijvoorbeeld een Koop-

Maatschappelijke bijdrage

differentiëren in de woningvoorraad, bijvoorbeeld door

garant-regeling, waardoor betaalbare woningen na de

Wat hij verwacht van de markt? “Dat ze blijven inno-

ruimte te bieden aan flexwoningen, kleinere woningen en

eerste verkoop niet ineens in prijs exploderen.”

veren met materialen en bouwmethodes, om zo een

Dat doet de gemeente Barneveld onder meer door na

bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van woningen.

te denken over de belangrijke strategische vraag: hoe
groot willen we eigenlijk worden als gemeente? Eerder

Barneveld streeft verder naar vitale, gevarieerde,

Ik merk overigens in mijn gesprekken dat ontwikkelaars

dit jaar werd in de raad gesproken over drie verschillen-

natuurinclusieve woonomgevingen en een duurzame

en bouwers in deze regio al sterk betrokken en intrinsiek

en klimaatbestendige woningvoorraad en wil het bui-

gemotiveerd zijn om een maatschappelijke bijdrage te

tengebied leefbaar houden. “Ja, de lat ligt hoog”, erkent

leveren op woongebied. Natuurlijk willen ze een goede

Wijnne. “Ik besef ook goed dat al die wensen en eisen

boterham verdienen, maar daar draait het niet alleen

wat doen met de prijs van woningen. Daar voeren we

om. Dat waardeer ik.”

de ontwikkelscenario’s, variërend van de groei proberen
af te remmen tot doorgroeien naar 90.000 inwoners
in 2040. “Het is belangrijk om dat gesprek met elkaar
te voeren, want er moeten de komende jaren keuzes
8
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‘De belangrijke strategische vraag: Hoe

groot willen we eigenlijk worden als
gemeente?’
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BINNENKIJKEN

Renovatie monumentaal herenhuis

Naadloos
samenspel
van heden en
verleden

Peter Luttikhuizen viel als een blok
voor de statige uitstraling van het
bijna 200 jaar oude herenhuis aan de
Amersfoortsestraat in Barneveld. Na
een ingrijpende renovatie lopen binnen
en buiten nu naadloos in elkaar over en
Peter Luttikhuizen voor zijn gerenoveerde herenhuis, ‘Het was enerverend’.
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kan kan hij op elk moment van de dag
genieten van de monumentale looks.
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“Ik heb jarenlang met plezier in het buitengebied
tussen Garderen en Putten gewoond. De liefde bracht
me uiteindelijk naar Barneveld. Ik zocht een woning
met een ruime kavel in de buurt van het centrum”,
vertelt Luttikhuizen. “Dit was het tweede huis dat ik
bekeek. Ik zocht niet per se een monumentaal pand,
maar dit sprak wel tot de verbeelding. Het is een
woning met een ziel.”

Voor die ziel moest hij wel een beetje door de gedateerde staat van de woning kijken. Samen met BOXXIS
Architecten en Van de Kolk maakte Luttikhuizen een
plan om het herenhuis volledig te renoveren en te
verduurzamen. “Alleen de buitenmuren hebben we laten
staan. Ook het dak mochten we niet vervangen, omdat
dit huis een gemeentelijk monument is, maar daar
liggen dan wel weer nieuwe, traditionele handgebakken dakpannen op.”

Smaakvolle contrasten
Misschien wel de grootste metamorfose? Die vond
plaats op het achterste deel van het perceel. De oude
bijgebouwen maakten hier plaats voor een garage
met fitnessruimte on top, een grote leefkeuken en een
aansluitende ruime overkapping met open haard. Van
onder de overkapping kijk je uit op zowel de tuin als
de karakteristieke achtergevel, die nu dus deels in de
woning zit. “Ja, dit is absoluut mijn favoriete plek in
huis”, lacht Luttikhuizen.
Overal in de woning kom je smaakvolle contrasten
tegen. Zo heeft de aanbouw strakke lijnen, met veel
staal en glas. De handgemaakte terrazzovloer, de warme kleuren en de originele kozijnen in de buitengevel
zorgen hier voor een optimale balans. Binnen geven de
strakke stalen deuren de klassieke kamer-en-suite met
visgraatparketvloer net even die moderne touch.
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Restauratie-expertise
Voor Luttikhuizen was vanaf het begin duidelijk dat hij
deze metamorfose met Van de Kolk wilde aangaan.
“Er zijn niet veel aannemers die nog eigen restauratietimmerlieden in dienst hebben. Het renoveren van
zo’n woning vraagt veel vakmanschap. Je weet pas
als je het plafond eruit haalt of een originele balkenlaag in goede staat is en ook geschikt is voor onze
plannen voor de bovenverdieping. Van de Kolk kwam
met bouwkundige oplossingen, waarbij ze oog hielden
voor het authentieke karakter van de woning.”
De renovatie van het herenhuis duurde bijna een jaar
en werd vlak voor de kerst van 2020 afgerond. “Het

was enerverend”, aldus Luttikhuizen. “Ik weet zo’n
beetje iedere spijker en schroef in huis te zitten. Maar
het eindresultaat is prachtig. Als we in de tuin zitten,
horen we regelmatig mensen die langs lopen praten
over onze woning. Dat is een mooi compliment.”

Verbouw herenhuis in Barneveld
Opdrachtgever Peter Luttikhuizen
Ontwerp BOXXIS Architecten
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Nieuwbouw in
Laag-Soeren
Laag-Soeren krijgt de komende jaren een mooie
uitbreiding. Op het terrein van een voormalig
tuincentrum worden in diverse prijsklassen 24
woningen gebouwd voor starters en senioren.
Er is inmiddels overeenstemming bereikt
over het stedenbouwkundig plan van De
Regt & Danz uit Amersfoort. Binnenkort gaat
de bestemmingsplanprocedure van start. De
verwachting is dat Van de Kolk medio 2022
van start gaat met de bouw.

WONINGBOUW

14

Vogelvlucht stedenbouwkundig concept (maximale volumetrische weergave) vanuit het zuidoosten gezien

Nieuwbouw woningen aan de Koningsdreef in
Garderen

Uitbreiding noordkant
Stroe

De voormalige locatie van tuincentrum Kloezeman in Garderen krijgt een nieuwe bestemming in
de vorm van 26 woningen. De woningen zijn een ontwerp van Van Egmond Architecten uit Noordwijk. 8 van deze woningen zijn bestemd voor de sociale huur via Woningstichting Barneveld. Naar
verwachting wordt de bestemmingsplanprocedure op korte termijn afgerond en zal er eind van dit jaar
gestart worden met de bouw. Interesse in dit project? Neem dan contact op met Midden Nederland
Makelaars uit Voorthuizen, 0342-472072.

Aan de noordkant van het dorp Stroe (gemeente
Barneveld) worden in de komende periode circa 110
woningen gerealiseerd op een terrein van 6 hectare.
Het stedenbouwkundig plan van deze ontwikkeling is
op hoofdlijnen akkoord. Het wordt een gemengde wijk
met starterswoningen, twee-onder-een-kapwoningen,
vrijstaande woningen, comfortwoningen en huurwoningen.
De start verkoop staat gepland voor 2022.

KOLK REPORT
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PROJECT UITGELICHT

André Burm van MN Services:

‘De Graaf van
Schuyt kreeg
de aandacht
die het
verdiende’
Van de Kolk is bekend met grote bouwvolumes, maar een complex met honderd
appartementen is en blijft bijzonder. ‘De
Graaf van Schuyt’ in Arnhem werd gebouwd in opdracht van MN, namens Pensioenfonds Metaal en Techniek, en begin
dit jaar opgeleverd. “Deze appartementen hebben stuk voor stuk de aandacht
gekregen die ze verdienden”, zegt André
Burm namens de opdrachtgever.
16
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Burm is technisch manager bij MN, pensioenuitvoer-

ook ons enorm aanspreken. Uiteindelijk zijn we aan het

EVE Architecten

der en vermogensbeheerder van en voor Nederlandse

werk voor de pensioendeelnemer die wil dat zijn geld

Schuytgraaf is een appartementencomplex geworden

pensioenfondsen. Hij heeft al heel wat bouwteams

goed belegd wordt. We zijn een bedrijf dat niet zomaar

waarin alles klopt. Dat vindt ook Jaap van Asselt

aangestuurd en kijkt met heel veel plezier terug op de

overal in meegaat. Een houding die wederzijds was.”

die namens Van de Kolk als uitvoerder bij het

samenwerking. Om meerdere redenen.

Aankoopproces

Bevlogen

project betrokken was. “EVE Architecten heeft echt iets
moois ontworpen. Geen standaard complex waarvan

“Gaandeweg het traject kwamen we er steeds meer

je er dertien in een dozijn vindt, maar een plaatje van

Dat begon al met het aankoopproces, waarbij Van

achter dat we met elkaar op één lijn zaten. Betrokken.

een gebouw. De verschillende soorten gevelstenen die

de Kolk de verkopende partij was. “In het begin

Bevlogen. No-nonsense. Een man een man. Een woord

gebruikt zijn, het metselwerk, het voegwerk, de hele

ben je vanzelfsprekend vreemden voor elkaar”, blikt

een woord. Dat is de basis waarop we wilden samen-

architectuur. Het is gewoon een supermooi complex

Burm terug. ‘‘Maar het bleek erg leuk om te merken

werken. Hoe zich dat vertaalt in de bouw van een

geworden, waar we met heel veel plezier aan gewerkt

hoe goed we bij elkaar passen. Van de Kolk is een solide

complex als Graaf van Schuyt? Ik denk door openheid

hebben en waar we ook echt trots op zijn met elkaar.”

bedrijf dat al van generatie op generatie opereert. Dat

en transparantie. Voordat je begint stel je uiteraard een

brengt bepaalde normen en waarden met zich mee die

contract op, maar daar kan je nooit alles in zetten. Er zijn

Trots

altijd (uitvoerings)details die je lopende het traject met

“En dat is ook de bedoeling natuurlijk”, vult André aan. “Ik

elkaar moet afstemmen.”

heb zelf geen steen gemetseld, maar ik voel hetzelfde.
Naarmate de bouw vorderde, is dat gevoel alleen maar

“Maar ook als er dingetjes misgaan is die openheid en

sterker geworden. Als dan de steigers naar beneden

transparantie heel belangrijk. Ik maak natuurlijk veel

gaan, merk je aan iedereen dat hun ziel en zaligheid

mee in de bouw. Als een binnenwand uit het lood staat,

erin is gestopt. Dat werd nog eens bevestigd bij de

kan je als weerwoord krijgen dat het binnen de norm-

oplevering. Je hebt het over honderd appartementen

tolerantie valt. Nou, dat is dus iets dat je van de jongens

met maar een heel klein lijstje van dingen waar nog even

van Van de Kolk nooit terug zou horen. Als er een wand

naar gekeken moest worden. De kwaliteit is dusdanig

geplaatst wordt, staat ie gewoon recht. Daar valt niet

hoog dat je daar eigenlijk geen werk meer aan hebt.

aan te morrelen. Ik vind dat kenmerkend voor wat ik

Hier is echt iets moois neergezet.”

‘‘Gaandeweg het traject kwamen we
er steeds meer achter dat we met
elkaar op één lijn zaten.”

bij Van de Kolk gezien heb. Ze tonen een vakmanschap
waar ik graag mee werk. Ik zou zo weer een project met
ze doen.”

Nieuwbouw De Graaf van Schuyt in Arnhem
Opdrachtgever MN Services

18

KOLK REPORT

Ontwerp EVE Architecten
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IN OPDRACHT

Moderne bosvilla in Garderen
Van de Kolk gaat in het derde kwartaal van dit jaar van start met de bouw van een
moderne bosvilla in Garderen. Deze thuiswedstrijd krijgt een bijzonder karakter,
want de bouwkavel ligt op een unieke plek midden in het bos in Garderen aan de
Lage Boeschoterweg. Veluwse Architecten maakte een ontwerp waarbij de villa
maximaal in verbinding komt te staan met de omgeving. Door de grote glaspartijen en ruime overdekte terrassen is er maximaal contact met, en beleving van,
het omliggende bos. De villa bestaat uit één bouwlaag, met daaronder een kelder.
De woning wordt opgetrokken uit robuuste materialen van natuursteen en zwarte
houten details. De dakranden worden uitgevoerd in een stoer stalen profiel. Een
groot deel van de overkapping wordt een groendak, wat het karakter van de
groene omgeving benadrukt.
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Nieuwbouw villa in Bussum in de startblokken
In het Brediuskwartier in Bussum gaat Van de Kolk binnenkort van start met de bouw van een prachtige villa in
jaren 30 stijl. Dit gebeurt in opdracht van Pieter Jager en Michelle Jager - van ‘t Hof, eigenaren van het bureau
Even Eleven Interior Design uit Naarden. Uiteraard is deze opdrachtgever zelf ook de architect van het plan. Het
bijzondere is dat er eerst een interieur werd ontworpen, waarbij vervolgens het exterieur werd bedacht. Bij het
ontwerp van de villa werd aansluiting gevonden bij de traditionele jaren 30-villa’s in de omgeving, maar wel met
modernere elementen. Het huis krijgt een rieten kap, gebrand gevelhout en moderne raampartijen. De villa staat
naast het oudste huis van deze wijk, het monument ‘t Mouwtje uit 1903, dat is ontworpen door de bekende
architect K.P.C. de Bazel.
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MEDEWERKER IN BEELD

De dag van kostendeskundige
Roelof van Bennekom

‘In een bouwteam ga je
samen voor het
beste resultaat’
In de periode die voorafgaat aan de
daadwerkelijke start van de bouw,
is hij de spin in het web. Roelof van
Bennekom heeft als kostendeskundige
een belangrijke rol in de eerste fase van
een bouwproject. Want dan is het zaak
Kostendeskundige Roelof van Bennekom tijdens een overleg.
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dat de kosten zo vroeg mogelijk én zo
gedetailleerd mogelijk inzichtelijk zijn.
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08.00 uur
Mijn dag begint met een bak koffie. Soms werk ik nog
thuis in verband met Corona, maar ik ben blij dat we
dat straks achter de rug hebben. Thuis mis je de reuring en het sparren met collega’s. Een bouwproject is
écht iets dat je samen doet. Dus wil je elkaar ook in de
ogen kijken als er beslissingen worden genomen. Dat
kan inderdaad ook digitaal, maar het is toch anders.
Ik werk vandaag eerst mijn mailtjes door en zie in mijn
agenda dat er veel verschillende leuke projecten de
aandacht opeisen. Mijn werk als kostendeskundige
is erg afwisselend. Dat komt vooral omdat je met
verschillende mooie bouwprojecten bezig bent.

09.00 uur
Ik ga van start met een elementenraming van een
nieuw appartementengebouw in Voorthuizen. Roordink
Architecten uit Putten heeft het eerste tekenwerk
gedaan. Aan mij de opdracht om al in dit vroege stadium
een bouwprijs te bepalen.
Een raming wordt gemaakt aan de hand van bruto
hoeveelheden zoals vloeroppervlak, inhoud en geveloppervlak. De bouwkosten worden ruw ingeschat,
maar doordat we gebruik maken van data uit
recente projecten is die al behoorlijk nauwkeurig. Dit
helpt om te kunnen sturen op haalbaarheid zonder dat
je weken aan het rekenen bent. Met een elementenraming ben ik slechts enkele dagdelen bezig.

24
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Daarom is het werken in een bouwteam ook zo prettig.
Als ik er als kostendeskundige al bij zit op het moment
dat de eerste strepen met de viltstift op papier staan,
scheelt dat heel veel tijd en energie. Als je een bepaald
bedrag hebt te besteden is het zonde van je energie
om te lang bezig te zijn met een ontwerp dat dit
budget ver overschrijdt.

ontwerp (wat natuurlijk terecht is) en aan de andere
kant wil je ook dat kosten binnen de perken blijven.
Samen zoeken naar een oplossing die voor zowel
architect als opdrachtgever acceptabel zijn met
behoud van kwaliteit en uitstraling. Dat is een leuk
spanningsveld waarbij je samen voor het beste
resultaat gaat.

Voor de elementenraming waar ik vandaag aan werk
heb ik even contact met de ontwikkelaar van het plan.
We spreken door hoe we de vloer het best kunnen
opbouwen om aan de geluidseisen te voldoen.

Op de bouwvergadering van vandaag zijn de architect,
de werkvoorbereider, de uitvoerder en de opdrachtgever aanwezig. Dit soort vergaderingen doen we altijd
in de grote spreekkamer waar we alle techniek bij de
hand hebben om efficient en doelmatig te overleggen.

12.30 uur
De tijd vliegt en voordat je het weet is het tijd om even
de benen te strekken. De lunch op kantoor is altijd
weer een ontspannen moment. Even relaxen in onze
mooie kantine en een rondje lopen.

13.00 uur
Na de lunch staat er een bouwvergadering op de
agenda. In Elspeet wordt een nieuwe bakkerij gebouwd
in opdracht van Bakker Piet. Ook hierin hebben we
nadrukkelijk geadviseerd in de bouwkosten. Het is erg
prettig om al in een vroeg stadium aan tafel te zitten.
Zo konden we de vinger voortdurend aan de pols
houden om te blijven checken of de droom die
deze ondernemer heeft ook haalbaar bleef. Ik
vind dat altijd boeiend. De architect verdedigt zijn

We bespreken het moment dat we gaan starten
met de bouw, maar ook de levertijd van bepaalde
materialen en dergelijke. Ik zit er nog bij omdat ik de
eerste contactpersoon was voor de opdrachtgever,
maar nu de start van de bouw gepland staat is het tijd
voor het projectteam om het stokje over te nemen.

14.30 uur
Ik heb een kort overleg met mijn collega Leonie. Ze
is bezig met de calculatie van project Overbeek in
Voorthuizen. Het is zaak dat de berekeningen die er
nu liggen in lijn zijn met wat er eerder besproken is en
omdat ik eerste aanspreekpunt ben van de opdrachtgever ben ik hiervan op de hoogte. We checken elkaars
werk altijd om er zeker van te zijn dat er geen foutjes
in sluipen.

16.00 uur
Ik besteed vandaag even goed aandacht aan het plan
Overbeek in Voorthuizen. Hier liggen twee kavels
voor vrijstaande woningen. De opdrachtgevers willen
rond de zomervakantie starten met de bouw, maar
dan moeten wel alle fases zoals bijvoorbeeld de
omgevingsvergunning, de werktekeningen en de
calculatie tijdig gereed zijn zodat we het goed kunnen
voorbereiden. Met name de lange levertijd die
momenteel geldt bij de vloeren, is uitdagend. Dus
moet je zorgen dat je daar bovenop zit.

17.15 uur
Het is tijd om naar huis te gaan. Dat is een half
uurtje rijden, dus mooi even de tijd om mijn hoofd
leeg te maken. Vanavond nog even een rondje op de
mountainbike.
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OPGELEVERD

Nieuwbouw dagopvang Kinderhospice Barneveld

Nieuwbouw 58 woningen
Doornsteeg Nijkerk

Opdrachtgever Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld
Ontwerp Hofland Architecten

Opdrachtgever BKO
Ontwerp Architecten Team Nijkerk (ATN)

Nieuwbouw 26 woningen
De Nieuwe Burght
Barneveld
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Nieuwbouw 8 woningen Zuidakker Garderen

Opdrachtgever
Van de Kolk Ontwikkeling

Opdrachtgever				Ontwerp
Van de Kolk Ontwikkeling			
Roozenbeek Architect BNA

Ontwerp
Roozenbeek Architect BNA
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Nieuwbouw 13 woningen
Kromme Akker Voorthuizen

Nieuwbouw 3 woningen Beukenlaan Garderen

Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost
Ontwerp De Jong + Lafeber Architecten

Opdrachtgever Van de Kolk Ontwikkeling
Ontwerp TS Architecten

Interne verbouwing
kantoor in Barneveld
Nieuwbouw villa Naarden
Opdrachtgever
Particulier
Opdrachtgever
Impex Barneveld
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Ontwerp
EVE Architecten
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TE KOOP

IN DE VERKOOP

IN DE VERKOOP

Vogelveld Voorthuizen

Versteghehof Garderen

Bloemendal Barneveld (fase 1)

De Kwekerij Garderen

Project 2 groepswoningen (24 persoons)
Status Verkoop gestart

Project 8 appartementen en 6 woningen
Status Verkoop gestart

Project 42 woningen
Status Start verkoop september/oktober 2021

Project 26 woningen
Status Start verkoop september/oktober 2021

i
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DURFF
06 - 5116 3488

KOLK REPORT

i

Drieklomp Makelaars &
Rentmeesters Voorthuizen
0342 - 474 000

BINNENKORT IN DE VERKOOP

i

Midden Nederland Makelaars Barneveld
0342 - 455 400

IN ONTWIKKELING

i

Midden Nederland Makelaars Voorthuizen
0342 - 472 072
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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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