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Connectie
Bij Van de Kolk noemen we onszelf
graag bouwers van huis uit. Die slogan
kreeg in de afgelopen periode ineens
een

wel

heel

letterlijke

betekenis.

Vergadertafels maakten plaats voor
Teams,

werkprocessen

zijn

verder

gedigitaliseerd en het thuiswerken deed
massaal zijn intrede.

Helaas allemaal bittere noodzaak, maar toch denk ik
dat de stap naar het digitale normaal één belangrijke
verliesfactor kent: namelijk de persoonlijke connectie.

‘De stap naar het digitale normaal
kent één belangrijke verliesfactor:
de persoonlijke connectie’

Als je een huis of bedrijfspand laat bouwen, is dat een
grote beslissing en een ingrijpend proces. Daarvoor wil
je elkaar in de ogen kunnen kijken. En dat geldt net zo
goed voor de samenwerking onderling. Met collega’s,
met onderaannemers, met architecten... Fysieke

ontmoetingen zijn cruciaal om tot het beste resultaat
te komen.
In de afgelopen periode hebben we namelijk gemerkt
dat non-verbale communicatie er bekaaid afkomt via
de webcam. En e-mail, telefoon en WhatsApp brengen
weliswaar de boodschap over, maar begrijpen we
elkaar ook echt? Halen we uit het contact wat er in zit?
Slaan we de spijker écht op de kop?
Daarom kijken we uit naar een nieuw jaar waarin
menselijk contact, de fysieke ontmoeting, de
vergadering en de koffie bij de automaat weer normaal
worden. Zulke fysieke ontmoetingen staan aan de
basis van de creativiteit en het vakmanschap waar ons
familiebedrijf groot mee is geworden.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe Kolk Report
en daarnaast een gezond, succesvol en gelukkig nieuw
jaar met mooie en echte ontmoetingen!

Henk van de Kolk

Henk van de Kolk
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Nieuwbouw
Versteghehof
Garderen van start

WONINGBOUW

Betaalbaar wonen voor starters in
Vierhouten
De dorpssfeer is er goed en de omgeving prachtig. Toch vertrekt veel jeugd
uit het Veluwse dorp Vierhouten, mede door een groot tekort aan woningen. Reden voor een groep jonge inwoners om de handen ineen te slaan
en een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) op te richten. Als
CPO De Toekomst werken zij toe naar de realisatie van negen betaalbare
starterswoningen in hun geliefde dorp. Vijf jaar en diverse potentiële locaties
verder komt het project nu in een stroomversnelling. Van Bokhorst Architecten legt momenteel de laatste hand aan de tekeningen en de groep bezocht
onlangs het kantoor van Van de Kolk om de bakstenen en dakpannen uit te
zoeken. De bouw start naar verwachting in het voorjaar van 2022.
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De schop is in de grond! In het hart van
Garderen is Van de Kolk gestart met de
bouw van de Versteghehof. Op de voormalige locatie van dorpshuis De Koepel
verrijzen acht luxueuze appartementen
en zes levensloopbestendige woningen.
De inbreiding in het Veluwse dorp werd
enthousiast ontvangen door de inwoners.
Zeker omdat er tegelijk met de woningen
extra parkeergelegenheid wordt aangelegd voor de inwoners en toeristen
die het dorp bezoeken. Inmiddels zijn alle
woningen verkocht. Het plan is een
ontwerp van BOXXIS Architecten.

Pluim voor restauratie
herenhuis Barneveld
Met een feestelijke handeling werd het
officieel: de restauratie van zijn tweehonderd
jaar oude herenhuis heeft Barnevelder Peter
Luttikhuizen de Pluim opgeleverd. Deze prijs
wordt jaarlijks uitgereikt als waardering voor
het behoud van bijzondere woningen in het
dorp Barneveld. Van de Kolk restaureerde
het huis in 2020 volledig, enkel de buitenschil
bleef staan. De woning werd verduurzaamd
en kreeg bovendien een moderne aanbouw.
Het ontwerp werd verzorgd door BOXXIS
Architecten.
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Investeren in
jong talent

‘Opleiden
vergt de
nodige tijd en
aandacht’
Het is een uitdaging voor de bouwsector.
De orderportefeuille loopt vol terwijl
bedrijven vacatures maar moeizaam in-

NIEUW TALENT
IN DE BOUW
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gevuld krijgen. Om deze uitdaging voor
te blijven investeert Van de Kolk al jaren
in jong talent. Leerlingen en stagiairs
worden intensief begeleid en zo klaargestoomd voor een succesvolle toekomst in de bouw.
7

Door het tekort aan technisch geschoold personeel

“Opleiden vergt de nodige tijd en aandacht”, verduide-

hebben handige jongeren de banen voor het uitkiezen.

lijkt Jaco, “maar als ze enthousiasme, inzet en een stuk

Zo ook Corné van Lagen en William Staal. Zij rondden

discipline meebrengen en je als bedrijf de begeleiding

het afgelopen schooljaar de mbo-opleiding Midden-

serieus aanpakt, dan betaalt zich dat op de lange ter-

kaderfunctionaris Bouw af en kozen voor een loop-

mijn uit. Tegelijk zien we ook dat onze mensen weer van

baan binnen Van de Kolk. Beiden draaien mee in het

hen leren. Zij leren natuurlijk vanaf dag één werken met

team alsof ze nooit anders gedaan hebben. Corné

technieken zoals 3D-tekenprogramma’s, stellen soms

werkte tijdens zijn stages onder meer nauw sa-

vragen die hun ervaren collega’s aan het denken zetten

men met werkvoorbereider Jan Versteeg en William

en ze dragen met hun jeugdig enthousiasme bij aan de

stond als stagiair onder begeleiding van uitvoerder

sfeer op het werk.”

Gerrit-Jan van den Hul.

Doorontwikkelen
“Enthousiaste jonge talenten zoals deze jongens

De focus van Van de Kolk op opleiden was voor Corné

houden we graag binnen”, vertelt bedrijfsleider Jaco

één van de redenen om te ‘blijven hangen’. “Nou kon

van den Berg. “Een groot deel van de nieuwe aanwas

dat ook bijna niet anders. Als echte Gardereen ken ik

komt vanuit de scholen. Daar investeren we dan ook

veel mensen binnen dit bedrijf, waaronder verschil-

bewust in.”

lende familieleden”, lacht Corné. “Maar buiten dat heb

Werkvoorbereiders Jan Versteeg en Corné van Lagen

Timmerman William Staal

ik altijd het gevoel gehad dat ik hier de ruimte kreeg

Wisselwerking

om te leren, dingen uit te proberen. Ik heb nooit het

het gebied van moderne technieken en duurzaamheid

mij niet zoveel. Het werk bevalt me ook goed. Ik werk

Binnen Van de Kolk lopen zowel stagiairs als leerling-

gevoel gehad dat ik Jan tot last was. Sterker nog, hij leg-

bijvoorbeeld, maar ook qua werkomstandigheden. Op

voornamelijk in de nieuwbouw van vrijstaande woningen

timmerlieden en leerling-metselaars. Stagiairs komen

de dingen vaak rustig uit aan de hand van een schetsje.

kantoor is het goed voor elkaar, en dat geldt net zo

en dat zijn mooie projecten.”

veelal van de bouwkundige mbo- en hbo-opleidingen

Jan heeft wat dat betreft echt talent voor het overbren-

goed voor de bouwplaats.”

en lopen een langere periode fulltime stage als cal-

gen van kennis. Ik vind het ook belangrijk dat Van de Kolk

culator, werkvoorbereider of uitvoerder. Leerling-tim-

een stabiel bedrijf is. Een bedrijf dat doorontwikkelt. Op

Onderwijs

HTI-Bouwkunde. “Het is druk, maar wel goed te doen.

merlieden en -metselaars werken vier dagen in de

Ook timmerman William Staal wist al vroeg in zijn oplei-

Het doel? Ik zie mezelf nog wel als voorman of uitvoer-

week via een opleidingsbedrijf als ReVaBo, Bouwmen-

ding dat hij voor Van de Kolk zou kiezen, juist vanwege

der. Wie weet verruil ik de bouwplaats ooit nog voor een

sen Amersfoort of Bouwmensen Nunspeet en gaan

leermeester Gerrit-Jan van den Hul. “Mijn vader, die ook

baan op kantoor, net als mijn vader heeft gedaan. Voor

in de bouwsector werkt, kende Gerrit-Jan als een echte

veel mensen is dat het loopbaanpad, zeker nu je zo lang

vakman. Zo is het balletje gaan rollen. Ik heb veel van

door moet tot je pensioen, maar laat mij nu eerst maar

hem geleerd en ook met de andere collega’s klikte het.

timmeren. Ik vind het belangrijk om eerst de praktijk

Dus toen ik in vaste dienst kwam, veranderde er voor

goed te leren kennen.”

daarnaast naar school. Jaco: “Momenteel zijn er vijf
stagiairs, acht leerling-timmerlieden en drie leerling-metselaars actief binnen onze club en daar zijn
we trots op.”
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Naast zijn fulltime baan doet William de hbo-opleiding
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‘Opleiden vergt veel tijd en aandacht. Pak

je dat serieus aan, dan betaalt zich dat op
de lange termijn uit’
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Nieuwbouw luxe villa

‘Je wilt in
één keer die
derde woning
bouwen’
Een verhuizing stond niet op de planning
bij Nico en Yolande Korswagen. Laat
staan de nieuwbouw van een compleet
landhuis. Toch kon het echtpaar de
kans om met hun paarden in de bossen
van Garderen te wonen niet aan zich
voorbij laten gaan. Twee jaar later weten
Nico Korswagen en architect Henk Roordink
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ze zeker: dit is een uniek huis op een
droomlocatie.
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Een open plek midden in de Garderense bossen, waar
de zon ondanks die bomen toch volop schijnt. “Iedere
keer als mijn vrouw met haar paard hierlangs reed,
was ze onder de indruk van het licht”, blikt Nico Korswagen terug. “De plek was fantastisch, echter een
bouwproject van dit formaat lag niet echt in de lijn
der verwachting. De eerste keer dat we met Henk van
de Kolk om tafel zaten zei ik daarom ook: het moet

meteen de derde woning worden. Want het eerste huis
bouw je voor je vijand, het tweede voor een vriend,
het derde voor jezelf. Henk garandeerde ons dat we er
geen spijt van zouden krijgen.”

Een passend ontwerp
Voor het ontwerp koos de familie Korswagen voor
Roordink Architecten. “Henk Roordink wist onze ideeën
te vertalen naar een ontwerp passend in deze bosrijke
omgeving.” Architect Henk Roordink: “We hebben gespeeld met de ruimte op de kavel; vanuit iedere hoek
heeft de woning een ander aanzicht. Statig en voornaam aan de voorzijde met de officiële entree en het
kantoor, dat qua logistiek af te sluiten is van het woongedeelte. De woonfuncties voor het gezin zijn aan de
achterzijde gesitueerd en hebben meer een menselijke
maat. Daar is gebruikgemaakt van landelijke accenten
zoals zichtbare houten spanten en grote raampartijen,
om de verbinding naar buiten toe te behouden.” Ook
qua zichtlijnen werd rekening gehouden met de mooie
omgeving. “Vanuit de ouderslaapkamer heb je prachtig
uitzicht over de paardenstallen en de weide en kijk je
diep het bos in.”

Energiebesparing
Belangrijk vond de familie Korswagen dat de woning
energieneutraal zou worden. Daarom werd de woning
volledig opgetrokken uit Passief Bouwblokken, een
soort legostenen van Neopor, gevuld met beton. Hier-
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door ontstaat in één keer een geïsoleerde binnen- en
buitenmuur. Qua maatvoering een uitdaging van formaat. Ook zit het huis vol energiebesparende snufjes,
zoals een geïntegreerd vloerverwarmingssysteem dat
via een waterpomp verwarmt, ventileert en koelt. Deze
ideeën werden veelal aangedragen door Korswagen
zelf, die zich, met behulp van een gespecialiseerde
adviseur, tot in de details verdiepte in de nieuwbouw.

een project te werken. Je merkt dat het bij Van de
Kolk vakmensen zijn, die plezier hebben in hun werk
en er ook graag iets moois van willen maken. Dat ze
ervaring hebben met villabouw en met dit type klant
– de ietwat kritische, betrokken klant. Dat heeft erin
geresulteerd dat we nu daadwerkelijk in één keer die
derde woning hebben gebouwd.”

Ervaren in villabouw
Hoe hij terugkijkt op de bouwperiode? “Het is me
tegengevallen hoeveel tijd en energie een project
van dit formaat kost. Hoeveel keuzes je moet maken.
Daardoor ben ik me gaan realiseren hoe belangrijk
het is dat de bouwlieden het zelf leuk vinden om aan

Nieuwbouw villa in Garderen
Opdrachtgever Particulier
Ontwerp Roordink Architecten
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Hoogste punt ChurChill
bereikt
Een heugelijk moment voor zowel de bouwlieden als de
toekomstige bewoners. Nieuwbouwproject ChurChill in
Barneveld heeft het hoogste punt bereikt. Dat betekent
dat nu ook de ruwbouw van het penthouse – de kroon
op het statige complex – gereed is. Elk van de veertien
appartementen is inmiddels verkocht. Het ontwerp is
van BOXXIS Architecten.

WONINGBOUW

Start bouw in zicht in Almere Poort
Wonen nabij het water én met alle moderne voorzieningen binnen handbereik? Dat kan in Almere
Poort. Want naast de bouw van twee woontorens start Van de Kolk begin 2022 met de bouw van vier
appartementencomplexen. Elk van de complexen omvat zes woningen: tweekamerappartementen
met tuin op de begane grond, driekamerappartementen met riant balkon op de eerste verdieping
en topappartementen die maar liefst twee verdiepingen beslaan met een wijds uitzicht. Het project
Meerzicht, zoals het gaat heten, krijgt een moderne en rustige uitstraling. Het totale project is
inmiddels verkocht aan een belegger.
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Stijlvol nieuwbouwproject
Tuinen van Gaasbeek in Soest
Stijlvol, exclusief en kleinschalig. In het tweede kwartaal van 2022
start Van de Kolk in samenwerking met Rademaker Vastgoed
& Ontwikkeling het nieuwbouwproject Tuinen van Gaasbeek. Te
midden van de prachtige omgeving van Soest worden daar tien
twee-onder-een-kapwoningen gebouwd, elk met een traditionele
uitstraling en een eigen unieke signatuur. Denk hierbij aan stijlvol
metselwerk, karakteristieke erkers en grote raampartijen.
Architectenbureau Goran Zivkovic stemde het ontwerp, de
indeling en de afwerking volledig af op de woonwensen van nu.
Alle woningen zijn inmiddels verkocht.
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Nieuwbouw verpleegkundige
dagopvang

‘Van de Kolk
kent ons en
de kinderen’

Dat de nieuwbouw bij Van de Kolk in
goede handen zou zijn, daar twijfelden ze bij Kinderhospice Binnenveld in
Barneveld geen seconde aan. In mei
2021 werd het derde bouwproject op
rij opgeleverd. Na het hoofdgebouw en
later nog een ouderverblijf, dit keer een
verpleegkundige dagopvang. Hiermee is
het zorgaanbod van het Kinderhospice
nog breder geworden.
16
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De zorg voor een ernstig of ongeneeslijk ziek kind is

wel medische zorg en pedagogische ondersteuning

zwaar. “Wil je dat volhouden, dan is het belangrijk om

nodig hebben. In de vorm van een gespecialiseerde ver-

af en toe even vrijaf te nemen”, vertelt directrice Wilma

pleegkundige dagopvang. Want hoe ziek ook, elk kind

Stoelinga. “Maar dat is alleen mogelijk als ouders die

heeft de behoefte zich te ontwikkelen en elk gezin is

zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen.”

gebaat bij een stukje ontzorging.”

Sinds 2014 kunnen zieke kinderen daarom terecht in de

De dagopvang is vooralsnog gericht op kinderen van

huiselijke omgeving van het Kinderhospice Binnenveld.

0 tot 5 jaar met lichamelijke problematiek uit de regio

Hier wordt dag én nacht complexe kinderverpleegkun-

Midden-Nederland. “Dat we hiermee in een behoefte

dige zorg geboden ter verlichting van de thuissituatie.

voorzien blijkt wel, want we zijn hard op zoek naar
extra personeel om de vraag aan te kunnen. Ook zijn

Verpleegkundige dagopvang

we een samenwerking aangegaan met onder meer een

“Hiervoor hebben we een stevig team staan dat 24 uur

fysiotherapeut en een logopedist die in hetzelfde pand

per dag zorg kan leveren”, vertelt Stoelinga. “Die kennis

onderdak hebben gekregen. Hierdoor kunnen we vanuit

en kunde kunnen we natuurlijk ook inzetten voor

alle mogelijke perspectieven naar de ontwikkeling van

kinderen die niet in het Kinderhospice verblijven, maar

een kind kijken.”

Wilma Stoelinga: “We zijn voor de derde keer zeer tevreden”

Nieuwbouw dagopvang

verzetje, aan de andere kant brengt het ook onrust met

“Waar het hoofdgebouw de stijl heeft van een landhuis,

zich mee. De mensen van Van de Kolk hielden daar altijd

hebben we er in samenwerking met Hofland Architecten

rekening mee, waren flexibel als dat nodig was en lieten

voor gekozen om de aanbouw in het landschap op

elke dag weer een nette bouwplaats achter. Dat zegt

te laten gaan door een groen sedumdak en houten

iets over het bedrijf.”

gevelbekleding. Ook qua materialen en voorzieningen is

Nieuwbouw verpleegkundige dagopvang Kinderhospice Binnenveld in Barneveld
Opdrachtgever						Ontwerp
Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld			
Hofland Architecten
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het een uitermate duurzaam en energieneutraal pand

Donatie

geworden. Extra leuk is dat je door de vele ramen in

“Een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van Van

de vroegere buitengevel van het hoofdgebouw zicht

de Kolk was de opening van hun nieuwe bedrijfspand.

hebt op wat in het Kinderhospice gebeurt. Zo wordt de

Ze hadden de aanwezigen gevraagd om bij wijze van

dagopvang echt onderdeel van het hospice.”

cadeau een donatie te doen ten behoeve van de nieuwe

Over de samenwerking met Van de Kolk was Stoelinga

dagopvang. Het resultaat was een mooi bedrag dat is

wederom zeer tevreden. “Van de Kolk kent ons en onze

besteed aan het meubilair voor de groepsruimtes in

kinderen al jaren en dat merk je. Aan de ene kant is zo’n

de dagopvang. Een gift waar we ontzettend dankbaar

bouwproject naast de deur voor de kinderen een leuk

voor zijn.”
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IN OPDRACHT

Traditionele schaapskooi in
modern jasje
Van veraf lijkt het straks een rietgedekte boerderij of traditionele schaapskooi,
maar wie dichterbij komt ontdekt dat het een luxe villa is. Met een compleet
woonprogramma onder één rieten dak. Maas Architecten Lochem-Zeist liet
zich voor dit project in Garderen inspireren door de landelijke omgeving en
dito traditionele bebouwing. Met een moderne twist en oog voor de natuurrijke
omgeving. Want waar de meer gesloten woonfuncties zoals slaapkamers, badkamer en werkkamer grenzen aan de nabijgelegen bebouwing, geven indrukwekkende raampartijen onder de oplopende rieten kap de toekomstige bewoners
straks een weids uitzicht over de landerijen.
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23 Voorthuizense starterswoningen in de verkoop
Een unieke kans voor onder meer starters: binnenkort start de verkoop van 23 appartementen in de Voorthuizense wijk Holzenbosch. Het gaat om tweekamerappartementen variërend van 45 tot 48 m2, verdeeld
over twee woonlagen. Naast bijbehorende terrassen op de begane grond en balkons op de bovenverdieping,
is er een gezamenlijk terras waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ontwikkelaar van het project is
De Bunte Vastgoed Oost en het ontwerp is van BOXXIS Architecten. Meer informatie via Midden Nederland
Makelaars Voorthuizen, 0342 - 472 072 en Drieklomp Makelaars & Rentmeesters Voorthuizen, 0342 - 474 000.
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MEDEWERKER IN BEELD

Het secretariaat:
Roniec Schaap en Yvette Bos

Gastvrijheid
met een
personal
touch
Ze zijn het gezicht, de stem én het hart
van het bedrijf. De vrouwen van het
secretariaat, Yvette Bos en Roniec
Schaap, zorgen ervoor dat de radeRoniec Schaap en Yvette Bos vormen samen het secretariaat van Van de Kolk
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ren binnen Van de Kolk vloeiend blijven
draaien. Voor klanten én collega’s.

23

Maandagochtend, het begin van de nieuwe werkweek.

heid en een persoonlijke benadering als ik vanuit de

Dat betekent een bomvolle mailbox, dito directieagenda

horeca heb meegekregen. Die personal touch maakt

en een gestage stroom van telefoontjes en gasten

dat je langdurige klantrelaties opbouwt en daar spelen

die ontvangen moeten worden. Yvette Bos en Roniec

wij als secretariaat zeker een rol in.”

Schaap, samen ‘het secretariaat’ van Van de Kolk,
draaien er hun hand niet voor om. Hun takenlijst is

Dynamiek

die van de doorsnee receptionist al jarenlang ontste-

Ook Roniec was bepaald geen onbekende als het gaat

gen. Naast hun werk aan de receptie bieden Yvette en

om klantcontact. Ruim twintig jaar was ze als verkoop-

Roniec ondersteuning aan diverse afdelingen; van de

medewerker en later ook als receptioniste werkzaam

directie tot de jongens op de bouwplaats. Dit maakt ze

op het hoofdkantoor van de lokale Rabobank in Barne-

een onmisbare schakel binnen het bedrijf.

veld. In 2014 startte ze bij Van de Kolk. Vanaf het eerste
begin bleken zij en Yvette elkaar perfect aan te voelen.

Aanpakkers

“Ik denk dat we allebei goed kunnen omgaan met de

Deze ontwikkeling werd vijftien jaar ingezet door Yvette,

dynamiek van deze baan”, zegt Roniec. “De telefoon

toen zij de overstap maakte vanuit het hotelwezen naar

gaat de hele dag door. Je ontvangt en begeleidt klanten,

de bouw. “Ik hou van aanpakken, dus trok ik al snel

regelt administratieve zaken en zorgt tegelijk voor een

nieuwe taken naar me toe. Notuleren, websitebeheer,

kop koffie bij een vergadering. Dat kan vrij hectisch zijn,

kantoor. Roniec: “Vanaf de receptie hebben we contact

persoonlijk wel van de humor, misschien moet je daar

social media, redactiewerk, organisatiewerkzaam-

maar geeft ook een voldaan gevoel.”

met alle afdelingen in het pand. Het is niet alleen een

een beetje feeling mee hebben. Bovendien zijn er in de

prachtige werkplek, het helpt ons ook om snel te

loop der jaren steeds meer vrouwelijke collega’s bijge-

heden, office management en zelfs een stukje personeelszaken. Er is werkelijk altijd wat te doen.”

Personal touch

Visitekaartje

schakelen. Je krijgt namelijk ontzettend veel mee uit

komen. Waren het eerst alleen Yvette, Heleen Borren

Sinds Van de Kolk zijn intrek nam in een nieuw

de organisatie; wie er komt en gaat, maar ook hoe het

(administratief medewerkster, red.) en ik, nu hebben

bedrijfspand, zitten het secretariaat in het hart van het

met mensen gaat.” “Horen, zien en zwijgen is echt van

we ook een vrouwelijke calculator, werkvoorbereider,

toepassing op onze functie”, lacht Yvette.

een verkoopbegeleider en ook regelmatig stagiaires.

Haar ervaring vanuit de horeca bleek daarbij heel
waardevol. “De rol van het secretariaat wordt wel eens
onderschat, merk ik. Niet alleen worden wij binnen de
organisatie regelmatig betrokken bij zaken die spelen,
wij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de klant.
Bij Van de Kolk hebben ze dezelfde visie op gastvrij-
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‘Met onze personal touch bouwen we
langdurige klantrelaties op. Daar spelen wij
als secretariaat zeker een rol in’

Mannenwereld

Natuurlijk is dat leuk, je hebt onderling toch andere gesprekken, maar daarvoor heb ik het niet per se gemist.

Dat ze vrouwen in een mannenwereld zijn? Daar

De mannelijke collega’s zijn net zo betrokken bij elkaar

hebben Roniec en Yvette nooit problemen mee gehad.

als de vrouwen. Wat dat betreft voelt het personeel bij

“We hebben superleuke collega’s”, vindt Roniec. “Ik hou

Van de Kolk onderling echt als één grote familie.”
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OPGELEVERD

Nieuwbouw woonzorgcentrum
Zwartebroek
Nieuwbouw villa Blaricum

Opdrachtgever
Stichting Dienstenzorgcentrum Dwarsakker

Opdrachtgever Particulier
Ontwerp Architectuur & Advies Blaricum, Djelko van Es

Ontwerp
FIER Architecten

Nieuwbouw bungalow
Harderwijk
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Nieuwbouw pool house Barneveld

Opdrachtgever
Particulier

Opdrachtgever				Ontwerp
Particulier				BOXXIS Architecten

Ontwerp
Eigen ontwerp
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Nieuwbouw villa Voorthuizen

Nieuwbouw 58 woningen Doornsteeg Nijkerk

Opdrachtgever Particulier
Ontwerp EVE Architecten

Opdrachtgever BKO
Ontwerp Architecten Team Nijkerk (ATN)

Nieuwbouw groepsaccommodatie Vogelveld
Voorthuizen
Verbouw villa Veluwe
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Opdrachtgever
Van Nijkerken Camping- en
Chaletparkbeheer

Opdrachtgever
Particulier

Ontwerp
3 ontwerp- en tekenbureau

Ontwerp
van Egmond architecten
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TE KOOP

IN DE VERKOOP

IN DE VERKOOP

IN ONTWIKKELING

IN ONTWIKKELING

Bloemendal Barneveld fase 1

Vogelveld Voorthuizen

Oostbroek Kootwijkerbroek

Het Wulperveld Stroe

Project 42 woningen
Status Verkoop gestart

Project 2 24-persoonsgroepswoningen
Status Verkoop gestart

Project 33 woningen
Status In ontwikkeling

Project 115 woningen
Status Start verkoop vierde kwartaal 2022

i

Midden Nederland Makelaars Barneveld
0342 - 455 400

i

Van de Kolk
0577 - 461 855

i

Van de Kolk
0577 - 461 855

i

Midden Nederland Makelaars Voorthuizen
0342 - 472 072
VSO makelaars & taxateurs Barneveld
088 - 3180 180
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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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