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Begin dit jaar trad ik toe tot de directie 
van Van de Kolk. Niet wetende dat het 
zo’n bewogen jaar zou worden. Een 
jaar van verandering en aanpassingen, 
maar ook een jaar waarin ons team nog 
hechter is geworden.

Na 12 jaar kantoor aan huis zou je denken dat thuiswerken 
voor mij gesneden koek is, maar niets bleek minder waar. 
Al na twee dagen miste ik de collega’s, de dynamiek van 
ons werk en het elkaar simpelweg even aanschieten in 
de wandelgangen. 

In deze tijd van aanpassingen blijkt maar weer dat 
de keuze voor ons nieuwe bedrijfspand de juiste is 
geweest. De ruime opzet en de slimme indeling van onze 
kantoorruimtes lenen zich perfect om ook in deze tijd 
met elkaar aan projecten te werken. Dit heeft ons dan 
ook enorm geholpen met de transitie.

Ondertussen ging het werk op de bouwplaats gewoon 
door. De woningnood blijft hoog. Als middelgrote 

ontwikkelende bouwer denken we daarom, samen met 
de overheid en partijen als Bouwend Nederland, mee 
over de toekomst van de woningbouw. Hoe we hogere 
bouwsnelheden kunnen halen zonder in te boeten op 
kwaliteit. En hoe we de doorstroming op de woningmarkt 
kunnen bevorderen. Door meer woningen te creëren voor 
een- en tweepersoonshuishoudens – een behoefte die 
ook terugkwam in de Vastgoedmonitor Foodvalley 2020 
– die ook in de toekomst voor deze doelgroep financieel 
bereikbaar blijven.

Ook zagen we de aanvragen voor zakelijke en particuliere 
verbouwprojecten stijgen. Doordat huiseigenaren  
be-sloten te investeren in hun woning en van hun huis 
een fijn thuis te maken.

Om dat te doen hebben we uiteraard mankracht nodig. 
In de afgelopen maanden hebben we nieuwe timmer-
mannen, een kopersbegeleider en een calculator aan 
ons team kunnen toevoegen. Samen met deze nieuwe 
collega’s willen we ons steentje bijdragen aan een 
toekomstbestendige woningmarkt. Een toekomst die we 
met elkaar positief tegemoet zien.

Robert Hoekstra

Toekomstbestendig
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‘Samen willen we ons steentje 
bijdragen aan een toekomst-
bestendige woningmarkt’

Robert Hoekstra
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Een luxe villa met de uitstraling van een  
transparant paviljoen, met behoud van warm-
te en sfeer. Dat is de villa die Van de Kolk 
momenteel bouwt in Almere. Reitsema & 
partners architects ontwierp de villa. Door 
de haakse vorm van het gebouw wordt er  
privacy gecreëerd voor het achterliggende 
gebied, terwijl de gevels aan de achterzijde 
vrijwel geheel transparant worden uitgevoerd.
Aan de voorzijde wordt de villa afgewerkt 
met een donkere langformaat baksteen. 
Het interieur en de overstekken van de villa  
worden in bamboehout uitgevoerd.

Van de Kolk 
start met bouw 
van luxe villa

Afscheid na 
dienstverband 
van halve eeuw
Een unicum in de geschiedenis van Van 
de Kolk: metselaar Bennie Huisman nam 
na ruim 51 jaar afscheid van het bedrijf. 
Hij werd op zijn laatste werkdag feeste-
lijk onthaald met taart en spandoeken.  
Bennie kwam in 1969 op 15-jarige leeftijd 
bij Van de Kolk werken en leerde daar niet 
alleen zelf de kneepjes van het vak, hij gaf 
ze als leermeester ook weer door aan 
de volgende generatie. Tot op zijn laatste 
werkdag bleef Bennie het metselen ‘het 
mooiste vak ter wereld’ vinden. Hoewel 
lange dienstverbanden veel voorkomen 
bij Van de Kolk, is het 51-jarig dienstver-
band van Bennie een unicum.

START BOUW

Betaalbare huurappartementen  
voorzien in woonbehoefte Almere
In het najaar van 2020 start Van de Kolk met de bouw van drie appartementen- 
gebouwen aan de Noorwegenkade in Almere. Het project bestaat uit drie woon- 
torens met in totaal 47 appartementen, waarvan er twee in opdracht van Credit 
Linked Beheer worden gebouwd naar een ontwerp van Hans Been Architecten 
en één in opdracht van Concito Vastgoed, ontworpen door Urban Symbiose  
Architecture. De appartementen variëren in oppervlakte van circa 45 m2 tot 111 m2  
en voorzien in de behoefte aan betaalbare huurwoningen in Almere. Door het 
aanbrengen van extra zonnepanelen zijn de appartementen zeer duurzaam ont-
wikkeld met een EPC van 0,26. De oplevering van de complexen staat gepland 
voor respectievelijk het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. 
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Maxime Verhagen, 
Bouwend Nederland

‘Het Rijk moet 
meer regie 
pakken op de 
woningbouw-
opgave’

De komende jaren zijn er honderd- 
duizenden nieuwe woningen nodig in 
Nederland. Bouwbedrijven staan te  
trappelen, toch stagneert op veel plek-
ken de nieuwbouw. Wat is er volgens 
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend 
Nederland, nodig om de woningmarkt 
vlot te trekken?
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Huizenzoekers zitten met hun handen in het haar. 
Wachtlijsten voor sociale huurwoningen blijven groei-
en. En voor een koopwoning moet je vaak opbieden 
tegen tientallen andere geïnteresseerden. Er zijn nau-
welijks betaalbare woningen in het middensegment. 
Nederland kent een structureel woningtekort van ruim 
330.000 woningen. Naar verwachting telt ons land in 
2035 18,8 miljoen inwoners. Mede hierdoor zal de vraag 
naar woningen alleen nog maar verder toenemen. 

Om te zorgen dat alle Nederlanders een dak boven 
hun hoofd hebben, moet er gebouwd worden. Heel 
veel gebouwd. Dit jaar komen er naar verwachting zo’n 
68.0000 huizen bij in Nederland. Dat is minder dan de 
75.000 woningen die jaarlijks zijn afgesproken in de  
Nationale Woonagenda. Maar om het tekort echt in te 
kunnen lopen moeten dat er minstens 90.000 per jaar 
worden. Sinds 2013 is Maxime Verhagen de voorman 
van de brancheorganisatie voor bouw- en infrabedrijven. 
Als voormalig minister en vicepremier weet hij feilloos 
de weg in Den Haag. Daar ligt volgens Verhagen ook 
een belangrijke sleutel voor het vlottrekken van de vast-
gelopen woningmarkt.
 
Meer grip vanuit het Rijk
“In de eerste plaats moeten investeringsbeperkingen 
worden weggenomen. Procedures bij lagere over-
heden kosten ontzettend veel tijd en zijn hartstikke 
duur, zeker als het gaat om binnenstedelijke projec-
ten. Vergunningverleningsprocessen moeten eenvou-
diger en sneller plaatsvinden. Verder zie je dat er op 

vergunning nodig, en daar is nog onvoldoende stik-
stofruimte voor gerealiseerd. Er moet daarom ook bij 
andere vervuilers stikstof gereduceerd worden en meer 
aandacht komen voor natuurherstel. Investeringen in 
woningbouw, infrastructuur en verduurzaming zijn dé 
beste manier om de coronacrisis te overwinnen, banen 
te behouden en Nederland sterker te maken.” Volgens 
Verhagen moeten bouwbedrijven er wel samen met 
overheden en onderaannemers voor zorgen dat aan 
de vraag kan worden voldaan. Voldoende en goed ge-
schoolde vakmensen zijn daarvoor essentieel. “Bedrijven 
zullen dus moeten blijven investeren in duurzame inzet-
baarheid van hun vakmensen. Verder zullen we met el-

dit moment een hoop gesteggel is tussen provincies 
en gemeenten over het toewijzen van woningbouw-
locaties. Dat leidt tot onduidelijkheid, onzekerheid 
en vertragingen. Het Rijk moet daarom meer regie 
pakken op de woningbouwopgave”, zegt Verhagen. 

Dat lijkt nu voorzichtig te gebeuren. Zo bemoeide minis-
ter Stientje van Veldhoven (Wonen & Milieu) zich begin 
dit jaar persoonlijk met een vastgelopen woningbouw-
project bij Katwijk. Ook maakte het kabinet op Prinsjes-
dag bekend dat het mogelijk via een Rijksontwikkelings-
bedrijf gaat investeren in grote gebiedsontwikkelingen, 
omdat het gemeenten en marktpartijen aan investe-
ringskracht ontbreekt. Verder worden er miljardeninves-
teringen in het bouwen van woningen, aanleggen van 
infrastructuur en verduurzamen van gebouwen naar 
voren gehaald.

Investeer Nederland coronacrisis uit
Ook als het gaat om die andere grote uitdaging voor 
de bouw, het stikstofdossier, lijkt er eindelijk perspectief 
te komen voor bouwers. Het onlangs gepresenteerde 
wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ 
zorgt ervoor dat na een impasse van anderhalf jaar de 
vergunningsverlening voor met name woningbouw weer 
op gang kan komen. Voor bouwactiviteiten in de bouw- 
en sloopfase is geen natuurvergunning meer nodig.  
Zorgen heeft Verhagen nog wel als het gaat om de 
aanleg van infrastructuur, die bijvoorbeeld nodig is bij 
de aanleg van grotere woningbouwprojecten. “Voor de 
uitstoot in de gebruiksfase is immers nog steeds een 
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kaar moeten kijken naar slimme manieren van bouwen 
zodat de productiviteit verder stijgt. Daarnaast moeten 
we meer circulair en natuurinclusief gaan bouwen.”

Onze bijdrage
Deze door Maxime Verhagen aangedragen thema’s 
hebben bij Van de Kolk al langer de aandacht. Zo wordt 
er veel nagedacht over manieren om sneller te leveren, 
slim te standaardiseren, te digitaliseren en te prefabrice-
ren. En ook buiten de bedrijfsmuren levert Van de Kolk 
een bijdrage, bijvoorbeeld door in de regio FoodValley 
mee te denken en te praten over de toekomst van de 
woningmarkt.

Kantoor Bouwend Nederland



Charmant en prachtig gebouwd op 
een bijzonder mooie plek. De nieuwe 
bewoners vielen als een blok voor 
deze mooie karakteristieke villa in het 
midden van het land. Toch vonden ze 
het ook belangrijk om er helemaal 
naar hun eigen smaak een thuis van 
te maken. Dit deden ze samen met  
van Egmond architecten en Van de Kolk. 

Verbouw karakteristieke villa

‘Nooit gedacht 
dat het zo 
mooi zou 
worden’

“Van de keuze voor deze architect en bouwer hebben we nooit spijt gehad”
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Verbouw villa 
Opdrachtgever  Particulier 
Ontwerp  van Egmond architecten

vervangen door bouwwandelingen, waarbij we om de 
drie weken een rondje maakten om elkaar scherp te 
houden.”

Ze hadden van tevoren nooit kunnen bedenken dat het 
zo mooi zou worden, aldus de zeer tevreden bewoner. 
“De ruimtes in het huis zijn best groot. Om daarin toch 
de sfeer en intimiteit te realiseren die je in gedachten 
hebt, is echt iets dat we met elkaar gedaan hebben. 
Natuurlijk wordt een aannemer geacht uit te voeren 
wat je als opdrachtgever en architect hebt bedacht. 
Maar er moet ook altijd een vertaalslag gemaakt wor-
den en dat heeft Van de Kolk perfect gedaan. Je kent 

“In eerste instantie dachten we erover om alleen de 
belangrijkste dingen in het huis aan te pakken en naar 
onze zin te restylen. Maar toen we daarmee begonnen, 
was er eigenlijk geen houden meer aan”, vertelt de 
bewoonster enthousiast. 

De villa was gebouwd door de eerste generatie van 
van Egmond architecten uit Noordwijk. “Dus lag het 
voor de hand dat Diederik van Egmond deze opdracht 
zou uitvoeren. Je hebt de juiste klik nodig om samen 

een dergelijk project op te pakken en die was er al.  
Van Egmond stelde op zijn beurt Van de Kolk voor om 
het project uit te voeren. En ook daar hebben we nooit 
spijt van gehad.”

De verbouwing groeide uit tot een fors project waar-
bij het huis in feite geheel gestript werd. “De woning 
had een nadrukkelijk landelijke stijl en sfeer, terwijl 
mijn echtgenoot en ik het graag moderner wilden. Met 
meer kleur en warmte. En als je dat in de hele woning 
wilt doorvoeren, kom je van het één in het ander.”

De bewoners wisten in hoofdlijnen al goed wat ze wil-
den, maar dat het zo mooi uitpakte is mede te dan-
ken aan architect Els van Egmond-Hoekzema, die haar 
stempel drukte op de verbouwing.

Het project zou aanvankelijk enkele maanden in beslag 
nemen, vertelt Gerrit-Jan van den Hul, die als uitvoer-
der verantwoordelijk was. “Maar het wensenpakket 
werd al vrij snel veel groter. Naast een renovatie is er 
onder meer een nieuwe wijnkelder gebouwd en ook de 
gehele rieten kap werd vervangen. Al met al mochten 
we anderhalf jaar aan de villa werken.” Dat was beslist 
geen straf, blikt hij terug. “De opdrachtgever was zeer 
betrokken bij deze verbouwing, op een superleuke 
manier. Daarnaast werden we ook als bouwer heel na-
drukkelijk bij alle beslissingen betrokken. In verband 
met corona hebben we de bouwvergaderingen  

de uitdrukking ‘de zon schijnt op de tekentafel, maar 
het regent op de bouwplaats’. Ik kan je zeggen dat 
we amper een buitje hebben gehad. Dit is hoe we het 
wilden en dit is hoe het is geworden.”
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Goed nieuws voor inwoners van Garderen. Na de verhuizing van het lokale 
dorpshuis (zie pagina 16 van deze Kolk Report) zal het oude gebouw plaatsma-
ken voor woningen. In totaal gaat het om vijftien woningen: acht hoogwaardige  
appartementen, zes comfortwoningen en één vrijstaande woning, ontworpen door 
BOXXIS Architecten. Woningbouw op deze centrale inbreidingslocatie wordt posi-
tief ontvangen door de inwoners van het Veluwse dorp. Zeker omdat er tegelijk 
met de woningen extra parkeergelegenheid wordt aangelegd voor de inwoners en 
toeristen die het dorp bezoeken. De verkoop start naar verwachting in het voor-
jaar van 2021. Geïnteresseerden kunnen zich nu al melden bij Drieklomp Makelaars 
en Rentmeesters (0342 - 474 000).

Nieuwbouw aangekondigd in 
centrum Garderen

WONINGBOUW

KOLK KORT

Renovatie toren Leerhotel MBO 
Het Klooster in Amersfoort
Het Rijksmonument waarin Leerhotel Het Klooster gevestigd is, het 
opleidingshotel van opdrachtgever MBO Amersfoort, onderging in 2017 
een ware metamorfose. Van de Kolk renoveerde destijds het restaurant 
en het onderwijsgebouw, restaureerde de majestueuze Kerkzaal, knapte 
de kloostergangen op en voorzag deze van duurzame ledverlichting. De 
samenwerking beviel goed, waarna in 2019 de Vieringtoren in oorspronkelijke 
staat werd teruggebracht. Nu ondergaat ook de authentieke kloostertoren 
een renovatie door het team Verbouw en Onderhoud binnen Van de Kolk. 
Samen met MBO Amersfoort werkt Van de Kolk op deze manier aan 
duurzaam restaureren van het Nederlands erfgoed.

Start bouw Gezondheidshuis 
Zuilenstein in Nieuwegein
Het is belangrijk dat zorgvoorzieningen dicht bij huis beschik-
baar zijn. Van de Kolk start daarom binnenkort, in opdracht van 
ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, met de bouw 
van een gezondheidscentrum aan de Diepenbrocklaan in Nieu-
wegein. Dit centrum biedt ruimte aan huisartsen, fysiothera-
peuten, diëtisten, psychologen en een apotheek. Het gebouw 
omvat drie bouwlagen. Vanwege de diversiteit aan gebruikers 
krijgt het centrum een flexibele binneninrichting. Het gezond-
heidshuis is een ontwerp van SW architecten. 



PROJECT UITGELICHT

Duurzaam dorpshuis

Het hart van 
Garderen
klopt weer

Van de Kolk legde deze zomer de laatste
hand aan het gloednieuwe dorpshuis 
van Garderen: de Wardborg. Duurzaam 
tot in het kleinste detail, één met de  
omgeving en gebouwd voor en met de 
inwoners van het dorp.
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maar misschien nog wel belangrijker: er wordt volop 
gebruik van gemaakt. Koken, volleyballen, voetballen,  
macrameeën: mede door de inzet van de nieuwe  
Programmaraad komt er leven in de Garderense brou-
werij. De bedoeling is dat dorpsbewoners op termijn 
de exploitatie van het dorpshuis volledig zelf in handen 
nemen. “De stenen zijn prachtig, maar we bouwen uit-
eindelijk voor mensen”, zegt wethouder Dorrestijn. “Zij 
vormen het hart van Garderen en ik vind het geweldig 
om te zien dat dat nu weer volop klopt.”

het hellende dak, zodat daar nu een extra ruimte is.”  
Ook Van Krevel van Plaatselijk Belang Garderen is blij 
met de betrokkenheid van Van de Kolk. “Henk was er 
vanaf het eerste uur bij en heeft met zijn kennis een 
belangrijke rol gespeeld in dit traject. Natuurlijk had hij 
daar ook zelf belang bij, maar je proeft aan alles dat hij 
het óók voor het dorp doet.”

Impuls
De reacties op het nieuwe dorpshuis? Zeer positief, 

biedt ruimte aan zaalsporters en gymlessen van de 
basisschool.

Duurzaam
Bij de bouw van het nieuwe dorpshuis is veel aandacht 
besteed aan duurzaamheid. Op het dak liggen zonne-
panelen. Koelen en verwarmen gebeurt met behulp 
van de grondgebonden warmtepomp. “En dan heb-
ben we nog ledverlichting, hoogwaardige isolatie en 
een modern ventilatiesysteem”, somt Brian Monnink-
hof, bouwkundig projectleider bij de gemeente Barne-
veld op. “Het pand heeft daardoor energielabel A++++.” 

Voor een aannemer hoefde niet ver gezocht te worden. 
Het nieuwe dorpshuis staat letterlijk op het erf bij Van 
de Kolk. “We proberen als het kan samen met lokale 
ondernemers te bouwen”, zegt wethouder Dorresteijn. 
“Dat is goed voor de lokale economie, maar ook voor 
het eindresultaat. Als je bouwt in je eigen dorp, is er nog 
meer betrokkenheid.”

Bouwteam
In de aanloop naar de bouw mochten dorpsbewoners 
in verschillende sessies meedenken over de indeling 
en functies van het nieuwe dorpshuis. Ook alle part-
ners in het bouwproject kwamen in bouwteamverband 
met voorstellen en suggesties. “De vraag die we sa-
men stelden was: hoe kunnen we het beste dorpshuis 
voor Garderen realiseren? Dat leverde mooie ideeën 
op”, blikt Brian Monninkhof terug. “Zo stelde Henk van 
de Kolk voor om een tussenvloer te plaatsen onder 

Het is 2013. Het dorpshuis van Garderen is verouderd en 
staat steeds vaker leeg. Dorpsbewoners vragen zich af 
of er geen nieuw gebouw kan komen. Ook de gemeente 
Barneveld staat voor de keuze: wat gaan we doen met 
een locatie die bijna is afgeschreven? 

Het lastige is: er is geen dichtgetimmerde exploitatie 
en de sociale en culturele activiteiten in het dorp staan 
op een laag pitje. “Wij geloofden echter dat een nieuw 
dorpshuis dat vuurtje weer zou aansteken”, vertelt Ton 
van Krevel, voorzitter van Plaatselijk Belang Garderen. 

Samen met de gemeente Barneveld – waartoe  
Garderen als dorpskern behoort – werd gezocht naar 
mogelijkheden en oplossingen. En in 2016 komt het ver-
lossende antwoord: we gaan het doen! “We vinden de 
leefbaarheid in onze dorpen heel belangrijk”, zegt wet-
houder Didi Dorrestijn. “Een nieuw, uitnodigend en gast-
vrij dorpshuis draagt daaraan bij.”

Licht en groen
Inmiddels staat dat nieuwe dorpshuis er, aan de oost-
kant van het dorp. Door het hellende dak vloeit De 
Wardborg over in de landelijke omgeving. Ook binnen 
komt de natuur terug, in grote fotoprints op de wan-
den. De aardse kleuren, natuurlijke materialen en grote 
raampartijen zorgen voor een lichte en frisse uitstra-
ling. Rond de centrale ontmoetingsruimte met bar zijn 
verschillende kleinere en grotere zalen te vinden. Door 
deuren en wanden open te klappen is het mogelijk om 
meer ruimte te creëren. De multifunctionele sportzaal 

Nieuwbouw dorpshuis De Wardborg Garderen
Opdrachtgever      Ontwerp
Gemeente Barneveld     GAJ VBW Architecten
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Bouw appartementen in Barneveld 
bijna van start
Stijlvol wonen aan de rand van het dorpscentrum. In Barneveld start Van de Kolk 
binnenkort met de bouw van een appartementencomplex aan de Churchillstraat. 
Het gebouw heeft de naam ChurChill gekregen en verrijst naast het Schaffelaar- 
theater, aan de rand van het winkelcentrum. BOXXIS Architecten ontwierp het 
complex, dat bestaat uit dertien appartementen variërend in grootte van 76 m² 
t/m 257 m². Het appartementencomplex wordt bekroond door het op de bovenste 
verdieping gelegen penthouse. De oplevering van het project staat gepland voor  
eind 2021. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Meer informatie via 
Midden Nederland Makelaars, telefoonnummer 0342 - 423 400.

BPD en Van de Kolk aan de 
slag in Bloemendal
Na jaren van voorbereidingen door alle betrokken partijen 
lijkt de bouwstart van de Barneveldse nieuwbouwwijk  
Bloemendal nabij. Van de Kolk heeft onlangs een samen-
werking opgestart met ontwikkelaar BPD: Bloemendal  
Barneveld v.o.f.. Vanuit dit verband zullen zij 131 van de ruim 
400 woningen van fase 1 bouwen. In totaal verrijzen er in 
Bloemendal de komende tien jaar maar liefst 1.550 woningen, 
verdeeld over maximaal zes fases. In de groene en duurzame 
wijk worden alle mogelijke wooncategorieën – van koop tot  
sociale huur, van appartement tot vrijstaand en van starter- 
tot seniorenwoningen – gemixt om een zeer diverse wijk 
te creëren. 

START BOUW
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‘Bij Verbouw 
en Onder-
houd is niets 
standaard’
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MEDEWERKER IN BEELD

Een verbouwing, aanbouw of renovatie 
is een ingrijpende klus. Van de Kolk heeft 
daarom gekwalificeerde vakmensen in 
dienst die van begin tot eind constructief 
met onze opdrachtgevers meedenken. 
Zij worden aangestuurd door Christian 
van den Brink, projectleider Verbouw en 
Onderhoud.

Christian van den Brink

Projectleider Christian van den Brink in overleg met opdrachtgever Arie Tempel, wiens winkel recent verbouwd werd.
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Bij Van de Kolk zijn dagelijks 11 mensen werkzaam 
binnen de bedrijfstak Verbouw en Onderhoud. Zij 
verbouwen zakelijke panden en particuliere wonin- 
gen, plaatsen dakkapellen, vervangen kozijnen, voeren 
dakinspecties uit en verzorgen kleine reparaties. Als 
projectleider is Christian hét aanspreekpunt voor zowel 
collega’s als klanten. “Waar de grote bouwprojecten 
van tevoren helemaal worden uitgedacht, weet je in 
de verbouw nooit wat je tegen gaat komen. Dat is de 
uitdaging. Je moet snel kunnen schakelen en werkt 
bovendien in iemands directe woon- of werkomgeving. 
Daardoor heb je veel klantcontact. Dat dynamische, 
dat ligt me wel.”

Onderdeel van het werk van Christian is het ontzorgen 
van klanten. Waar dat bij de ene klant neerkomt op 
het voorbereiden en zorgvuldig uitvoeren van een ver-
bouwproject, is het bij een andere partij een langduri-
ge samenwerking. Zo werkt Van de Kolk bijvoorbeeld 
met mantelcontracten, die de klant ervan verzekeren 
dat Christian en zijn collega’s reparaties en klein on-
derhoud onder een vooraf bepaald bedrag snel en  

vakkundig herstellen. “Een ideale oplossing voor bij-
voorbeeld bedrijven en onderwijsinstellingen. Daar-
naast hebben we een 24-uursservice waarbij we 7 
dagen in de week kunnen handelen in geval van een 
calamiteit, zoals een lekkage of stormschade.”

Christian kwam zestien jaar geleden binnen bij Van de 
Kolk als timmerman. “Vervolgens werd ik uitvoerder 
en inmiddels ben ik projectleider. Die loopbaan had 
ik mezelf niet toebedacht. Ik weet nog dat Henk van 
de Kolk vroeg of ik uitvoerder wilde worden. Was 
ik daar niet te jong voor? Zouden collega’s wel wat 
van me aannemen? Henk gaf me het vertrouwen 
om weer vier jaar terug naar school te gaan, en in-
derdaad, je groeit in je rol. Ik stimuleer anderen om 
ook te blijven leren. Zo investeren we in de kwaliteit 
van onze mensen en in zaken als veiligheid en milieu.” 

Dat Christian nog altijd met veel plezier naar zijn werk 
gaat, heeft alles te maken met de veelzijdigheid van 
het werk. “Zo zijn we ook regelmatig te vinden op 
nieuwbouwprojecten, waar we bijvoorbeeld casco- 
woningen afbouwen met een dakkapel, vliering, bad-
kamer en een houten schuur. Ook dit hoort bij ons 
werk. Van een particuliere uitbouw tot klein onderhoud 
bij een school en van een monumentaal pand tot een 
casco-nieuwbouwwoning. Van de Kolk heeft de kennis 
en kunde in huis om ieder project tot een goed einde 
te brengen.”
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Christian van den Brink
Leeftijd
34 jaar

Woont samen met
Hilda (33) en hun kinderen 
Sven (12), Luke (9), Amy (7) en 
Lizz (1) in Ermelo

Vrije tijd
Houdt van wakeboarden, 
kitesurfen en als de tijd het 
toelaat hardlopen. Klust ook 
veel in en rond huis.

‘In tegenstelling tot nieuwbouw, weet je 
in de verbouw nooit wat je tegen gaat 
komen. Dat is de uitdaging’
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OPGELEVERD

Nieuwbouw villa Garderen
Opdrachtgever  Particulier
Ontwerp Roordink Architecten

Nieuwbouw 9 comfortwoningen 
Jachtlaan Barneveld
Opdrachtgever  De Bunte Vastgoed Oost
Ontwerp BOXXIS Architecten

Verbouw winkel 
Tempel Optometrie 
& Audiologie Ermelo

Opdrachtgever
Tempel Optometrie 
& Audiologie 

Ontwerp
I-Concepts

Nieuwbouw 47 woningen plan Driesprong Ermelo
Opdrachtgever    Ontwerp
Bemog Projectontwikkeling   FIER Architecten
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Nieuwbouw 8 woningen plan 
Dwarsakker Nijkerk (fase 5)
Opdrachtgever  Van de Kolk Ontwikkeling
Ontwerp  Van Bokhorst Architecten

Nieuwbouw villa Twello 
Opdrachtgever  Particulier
Ontwerp  BOXXIS Architecten

Nieuwbouw restaurant Soesterberg

Opdrachtgever
SEMS groep Soesterdal OG

Ontwerp
VOCUS architecten

Nieuwbouw 
27 woningen plan 
Parkveld Daalhuizen Velp

Opdrachtgever
Van de Kolk Ontwikkeling

Ontwerp
Te Kiefte Architecten



Meerzicht Almere
Project 24 appartementen
Status Start verkoop december 2020

i   Leukehuizen.nl
 06 - 4124 6405 

BINNENKORT IN DE VERKOOP
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TE KOOP

Vogelveld Voorthuizen
Project 22 recreatiewoningen
Status Verkoop gestart

i   DURFF
 06 - 5116 3488

Doornsteeg Nijkerk
Project 66 woningen
Status Verkoop gestart

i   Midden Nederland Makelaars Nijkerk 
033 - 246 0601

 Van der Horst Makelaars
 033 - 246 4050

IN DE VERKOOP IN DE VERKOOP

De Hofstee Elspeet
Project 4 comfortwoningen en 6 rijwoningen
Status Verkoop gestart

i   Bosrijck Makelaars en Taxateurs
 0577 - 402 229

 IN DE VERKOOP
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