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VOORAF

Koesteren
Als je tegen de 90 bent (en dat is Van
de Kolk bijna), heb je wel het een en
ander meegemaakt. De grote depressie
in de jaren dertig. Daarna de Tweede
Wereldoorlog. Een oliecrisis, een kredietcrisis en nu ook een coronacrisis. Wat
dat betreft kan je gerust stellen dat
we als bedrijf de nodige levenservaring
hebben.

Toch is het elke keer weer schrikken als zich een nieuw
probleem aandient. Kort nadat we de coronacrisis met
elkaar bezworen hadden, brak er een oorlog uit in
een land om de hoek. Een oorlog die een groot deel
van onze wereld in zijn greep heeft en het is volstrekt
onduidelijk waar het heen gaat.

‘Een prachtig team van vakmensen die alles in huis hebben
om de mooiste dingen te maken’

Het is ook een oorlog die een enorme impact heeft op
waar we mee bezig zijn. Het tekort aan grondstoffen
is nog schrijnender geworden dan voorheen met als
gevolg leveringsproblemen. We verbazen ons over de

enorme prijsstijgingen waar we in de afgelopen periode
mee te maken hebben gehad en merken dat ook direct
als we afrekenen bij de kassa in de supermarkt. Toch
realiseer ik me ook dat deze problemen met name
van financiële aard zijn. Als je kijkt naar de beelden van
Oekraïners die op de vlucht zijn. Naar pijn en verdriet
van mensen die in een schuilkelder leven omdat hun
huizen gebombardeerd worden. Dan kom je tot het
besef dat we het ondanks alle problemen niet slecht
hebben. We wonen in keurige huizen, we sporten, we
recreëren én we leven in vrijheid.
Dat beseffend is er nog steeds alle reden om blij te zijn
met wat er allemaal goed gaat. Persoonlijk, maar ook
met ons als bedrijf. De orderportefeuille is uitstekend
gevuld en we hebben mooie grondaankopen gedaan
waarmee we weer vooruit kunnen. We hebben ook
een prachtig team van vakmensen die alles in huis
hebben om de mooiste dingen te maken voor onze
opdrachtgevers. We leven zeker in rare tijden. Ja, het
woningtekort is schrijnend. Ja, sommige procedures
zijn stroperig. Ja, er zijn nog steeds problemen met
stikstof. Maar laten we (terwijl we hard werken om
deze problemen de baas te blijven) ook koesteren wat
er wél goed gaat.
Robert Hoekstra

Robert Hoekstra
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Waardevolle bijeenkomst timmerlieden
en metselaars

WALL OF FAME

Trots op ons team!
Van de Kolk is trots op haar team en daarom werd er een manier bedacht om
het ‘menselijk kapitaal’ een eervolle plek te geven. De trappengang van het
bedrijfspand kreeg een heuse Wall Of Fame waar de gezichten te zien zijn van
medewerkers die 12,5, 25 en 40 jaar in dienst zijn. Wie er een blik op werpt, ziet
dat er zelfs een Van de Kolk-topper is die de 50 jaar heeft volgemaakt. Dat er
inmiddels al 38 plekjes bezet zijn op deze opvallende muur, zegt alles over sfeer
én betrokkenheid binnen het bedrijf.
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Onlangs heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van onze timmerlieden en
metselaars. Aan de hand van vraagstukken
en presentaties is er onderling het
gesprek met elkaar aangegaan over
diverse zaken rondom veilig werken,
vernieuwingen en verbeteringen binnen
ons bedrijf. Wij vinden het erg belangrijk
om onze medewerkers te betrekken bij
de dagelijkse gang van zaken omdat je
nooit bent uitgeleerd, er altijd punten voor
verbetering zijn en we elkaar op deze
manier scherp houden. Wij zijn ervan
overtuigd dat betrokken medewerkers
leiden tot succes, want samen sta je sterk!

Bouw ‘De Kwekerij’
in volle gang
Zo vaak worden er geen woningen gebouwd
in Garderen, dus alle reden voor een klein
feestje toen dit voorjaar een start werd
gemaakt met de bouw van De Kwekerij.
Op het voormalige terrein van Kloezeman
Hoveniers wordt gebouwd aan 24 rijwoningen
en een tweekapper. Het is geen verrassing
dat deze woningen snel waren verkocht. De
nieuwe bewoners moeten nog even geduld
hebben. Het project wordt naar verwachting
medio 2023 opgeleverd.
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Van de Kolk Bouw klaar
voor invoering Wkb

Proefdraaien
met de nieuwe
kwaliteitswet
Zoals het er nu naar uitziet verandert er
volgend jaar veel achter de schermen

DE NIEUWE
KWALITEITSWET
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in de bouw. Dan gaat namelijk de Wet
Kwaliteitsborging

voor

het

bouwen

(Wkb) in. Bedrijfsleider Jaco van den
Berg legt uit wat die wet inhoudt, wat je
ervan gaat merken en hoe Van de Kolk
er nu al op anticipeert.
7

Wie wel eens een nieuwbouwwoning heeft gekocht,

verplichting is dat aannemers voortaan voor de start

kent het ritueel. Voor de sleuteloverdracht loop je samen

van de bouw een plan moeten laten opstellen waarin

met de aannemer door de woning voor de oplever-

is beschreven welke risico’s en aandachtspunten de

inspectie. Zijn er nog gebreken, moet er iets verholpen

bouw kent en hoe daarmee wordt omgegaan.

worden? Vanaf 2023 krijg je daar een uitgebreid digitaal
dossier bij.

Onafhankelijke controleurs
Ook nieuw zijn de onafhankelijke kwaliteitsborgers. Zij

Opleverdossier

controleren het ontwerp, stellen een borgingsplan op en

Dit dossier wordt ook wel het consumentendossier

voeren tijdens belangrijke mijlpalen van het bouwproces

genoemd. In dat dossier toont de aannemer aan dat hij

inspecties uit. De kwaliteitsborger moet ook officieel zijn

zijn afspraken is nagekomen en krijg je als consument

‘fiat’ geven voor de oplevering van de woning. Dat doet hij

inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden. Dat gebeurt

met een verklaring waarin staat dat het bouwwerk vol-

aan de hand van onder meer tekeningen, berekeningen

doet aan de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit.

Werkvoorbereider Wilrik Westerlaken

Van de Kolk heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op digitalisering

en een beschrijving van toegepaste materialen en
installaties. Ook vind je in het dossier informatie over

Eigenlijk draait de wet daarmee vooral om het verschuiven

het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

van de verantwoordelijkheid. Aannemers moeten straks

“We hebben bij kleinschalige woningbouwprojecten in

als wij. De lat lag hier dus al hoog, waardoor we niet

actief bewijzen dat ze kwaliteit leveren, terwijl het nu

Garderen en Elspeet al gekeken hoe we op een goede

ineens anders hoeven te gaan werken.”

Daarnaast moet de aannemer een dossier aanleggen

nog zo is dat de overheid controleert en je als klant

manier een dossier kunnen inrichten. Bij de ontwikkeling

Wat ook helpt is dat Van de Kolk in de afgelopen

voor het bevoegd gezag. Daarin toont de aannemer

eventueel zelf moet aantonen dat iets niet goed

van De Kwekerij in Garderen is in het voortraject een

jaren al sterk ingezet heeft op digitalisering van processen.

aan dat het nieuwbouwproject veilig is en voldoet

gebouwd is.

onafhankelijke kwaliteitsborger aangehaakt, die het

Zo voeren uitvoerders de bouwplaatsinspecties en

borgingsplan opstelt en dit project begeleidt tijdens de

tussenopleveringen al uit op hun tablet. “De software

uitvoering”, vertelt Van den Berg.

die we daarvoor gebruiken, zetten we straks ook in voor

aan de eisen van het Bouwbesluit, bijvoorbeeld aan
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de hand van keuringsrapporten. “Maar je vindt er

Proefdraaien tijdens pilots

straks ook foto’s in die bijvoorbeeld laten zien hoe

In eerste instantie geldt de Wkb voor minder complexe

de spouwmuurisolatie is aangebracht. Zaken die je

nieuwbouwprojecten. Dit zijn bijvoorbeeld eengezins-

Voorsprong door digitalisering

normaal niet ziet omdat ze zijn weggewerkt achter

woningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 gaat

Zenuwachtig voor die controlemomenten? “Nee hoor. Op

Staan de timmerlieden straks met een hamer in de ene

de gevel”, vertelt Jaco van den Berg. Aan de hand van

de wet waarschijnlijk ook gelden voor andere bouw-

elke bouwplaats zijn er verbeterpunten, want bouwen

hand en een smartphone in de andere om bewijslast

een goedgekeurd opleverdossier geeft de gemeente

werken. Van de Kolk heeft zich met een aantal pilots al

blijft mensenwerk. Maar onze medewerkers zijn al

te verzamelen? “Zo’n vaart zal het niet lopen”, lacht Van

de woning vrij voor oplevering en bewoning.

voorbereid op de invoering van de wet. Met name Wilrik

decennialang serieus bezig met kwaliteit. Van werk-

den Berg. “Maar we gaan de komend tijd wel iedereen in

Westerlaken vanuit de werkvoorbereiding en Jaap van

voorbereiders tot timmerlieden en van uitvoerders tot

de organisatie en ook onderaannemers en leveranciers

Het opleverdossier is slechts één van de veranderingen

Asselt vanuit de uitvoering hebben zich binnen Van de

metselaars. Verder kiezen we voor langetermijnrelaties

meenemen in de nieuwe wet, zodat we in 2023 aan alle

die de Wkb met zich meebrengt. Een andere nieuwe

Kolk hierin verdiept.

met onderaannemers die dezelfde kwaliteit nastreven

eisen voldoen.”
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het opbouwen van de opleverdossiers.”
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Opmerkelijke samenwerking
in project Overbeek

‘Deze huizen zijn
broer en zus’
Zoek de verschillen. De twee naast
elkaar gelegen levensloopbestendige
woningen

in

de

nieuwbouwwijk

Overbeek in Voorthuizen zijn exact
hetzelfde qua afmetingen, maar laten
in de uitvoering tal van verschillen zien.
Het is het resultaat van een bijzondere
Jacques en Rieneke van der Velden en Henk en Netty Jonker
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samenwerking tussen twee buren, Van
de Kolk én BOXXIS Architecten.
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Jacques en Rieneke van der Velden en hun
buren Henk en Netty Jonker zijn één van de eerste
bewoners in de ruim opgezette woonwijk Overbeek.
Hier werd een gevarieerde mix van 23 vrijstaande
woningen en 10 twee-onder-een-kapwoningen
gerealiseerd. De kopers kregen de volledige vrijheid
om (binnen de ruim gestelde kaders) hun ‘eigen’
droomwoning te laten tekenen, vertelt Rieneke van
der Velden. Daarvoor riepen ze via Van de Kolk de hulp

in van Wijnand Thomassen van BOXXIS Architecten.
“Hij snapte precies wat we bedoelden toen we
aangaven dat we een stoere seniorenwoning wilden.
Geen truttig huis, we zijn nog geen tachtig tenslotte.
De eerste tekening was eigenlijk meteen raak.”

Inspiratie
Zo vlot ging het bij het ‘buur-echtpaar’ Jonker
allerminst, blikt Henk Jonker lachend terug. Je eigen
droomhuis uitdenken, leek een ondoenlijke klus. “Ter
inspiratie hebben we heel wat brochures doorgebladerd, maar we kregen niet het gevoel dat nodig
is als je je eigen huis gaat bouwen. We kwamen zelfs
op het punt dat we onze optie op dit kavel weer wilden
teruggeven aan de makelaar.”
Annemiek Arends van Midden Nederland Makelaars
liet het er echter niet bij zitten en verwees het echtpaar naar Van de Kolk. ‘Ga daar eerst eens praten
voordat je de handdoek in de ring gooit’, zo luidde
de boodschap. Henk: “We maakten een afspraak en
tijdens dat gesprek liet Henk van de Kolk ons de
tekening zien die Wijnand Thomassen voor onze buren
had gemaakt en daar waren we meteen enthousiast
over. Dít was wat we wilden. Dít was de levensloopbestendige woning waarnaar we op zoek waren. En
gelukkig vonden Jacques en Rieneke het helemaal
goed dat we het ontwerp voor hun huis als basis
namen voor onze woning!”
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Royaal en duurzaam
In december 2020 ging de bouw van start en een klein
jaar later betrokken beide echtparen hun royale, duurzaam gebouwde vrijstaande woningen. Beide huizen
hebben exact dezelfde maten, met op de begane
grond de woonkamer met keuken als centraal middelpunt en aan weerszijden de masterbedroom met
badkamer en een ruime garage. “Waar veel mensen
van onze leeftijd juist kleiner gaan wonen, willen wij
juist lekker de ruimte hebben, zowel voor onszelf als
voor onze (klein)kinderen”, vertelt Netty Jonker. “Daarbij
hebben we met een slaapkamer én badkamer
beneden natuurlijk de mogelijkheid om hier comfortabel
ouder te worden.”
Voor Thomassen was het tekenen van twee naast elkaar
gelegen woningen vrij uitzonderlijk. “Het leuke is dat
de huizen in de basis identiek zijn, maar elk hun eigen
uitstraling hebben gekregen.” Het meest in het oog

springende verschil is de keuze die gemaakt is voor
de steensoort waaruit de woningen zijn opgetrokken.
Jacques: “En waar de buren een houten overstek
hebben, wilden wij juist zo min mogelijk schilderwerk.
Wat ook opvalt is de tuitgevel aan beide kanten van
onze woning, dat vonden we een mooi detail. Ook
hebben wij een open veranda, waar de buurtjes een
afgesloten tuinkamer hebben. Zo kan ik nog wel even
doorgaan, maar zoals de woningen naast elkaar staan
zijn het wel duidelijk een broertje en zusje van elkaar.”

Nieuwbouw levensloopbestendige
woningen
Opdrachtgevers Henk en Netty Jonker & 		
Jacques en Rieneke van der Velden
Ontwerp BOXXIS Architecten
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Sportieve dag in Nunspeet
De sportievelingen van Team Van de Kolk stonden
op zaterdag 11 juni aan de start van het grootste
sportevenement van de Noord-Veluwe. De ‘Nunspeetse
Keiler’ zoals het event heet, werd voor de 25ste keer
gehouden en het was al de derde keer dat Van de
Kolk vertegenwoordigd was. Een team met zeven Van
de Kolk-vrouwen én een team van zeven Van de Kolkmannen lieten zich van hun sportiefste kant zien en
steunden met hun deelname goede doelen.

WONINGBOUW

Harderwijk krijgt er een luxe villawijk bij
Harderwijk krijgt er een bijzondere wijk bij. Aan de Fokko Kortlangstraat in Harderwijk, op een steenworp
afstand van Ermelo, worden zes luxueuze villa’s gerealiseerd. De woningen, die samen de Evertshof
vormen, hebben een kaveloppervlak van 850 tot maar liefst 5.500 vierkante meter. Vier ervan
zijn gezinswoningen, de andere twee zijn woningen met een volledig woonprogramma op de
begane grond. Van de Kolk gaat in het vierde kwartaal van dit jaar van start met de bouw in
opdracht van De Bunte Vastgoed Oost.
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Historie om trots op te zijn
Na een lange zoektocht werd hij eindelijk gevonden; deze
prachtige VW T1 Doka bus. Toen oprichter Hendrik van de Kolk
in een ver verleden de scepter zwaaide bij Van de Kolk deed dit
model, de VW T1 bus, dienst als bedrijfswagen. Henk Roordink,
de architect van ons nieuwe bedrijfspand van Van de Kolk, nam
dit prachtige vehikel mee in het ontwerp. Het was een lange
zoektocht, maar dat was het meer dan waard. Na lang speuren
kon deze volledig gerestaureerde VW T1 bus in Oostenrijk op de
kop worden getikt, nagenoeg identiek aan de VW T1 Doka die in
de tijd van Hendrik van de Kolk rondreed. Inmiddels staat de VW
bus op zijn plek in het kantoorpand. Een stukje tastbare historie
om trots op te zijn.
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Een multifunctioneel gebouw

Transparante
bakkerij op een
zichtlocatie
Geen bezoeker kan er omheen bij de
entree van het Veluwse dorp Elspeet: het
nieuwe pand van Bakker Piet. Met duurzame materialen moeiteloos passend
in het bosrijke agrarische landschap. En
met een transparant karakter door het
gebruik van héél veel glas, zodat iedereen
kan zien hoe de bakkers er op een
ambachtelijke manier hun werk doen.
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De aanloop richting de bouw van deze nieuwe en

kunnen meenemen in het verhaal over brood en banket

inspirerende ‘zichtbakkerij’ vergde de nodige voor-

en waar educatie een plek krijgt. Zodat iedereen kan

bereidingen die het ondernemersechtpaar Ronny en

zien hoe mooi het bakkersvak is. En waar natuurlijk ook

Esther van der Horst zelfs tot in het buitenland bracht.

een stukje geschiedenis niet mag missen, want bij opa

“We groeiden uit ons jasje op onze oude plek in Elspeet

Piet van der Horst is het uiteindelijk allemaal begonnen.”

en werden niet enthousiast van de gedachte aan een
verhuizing naar een anonieme plek op een industrie-

Multifunctioneel

terrein”, vertelt Esther.

Het resultaat is een multifunctioneel gebouw waarin
glas, hout, baksteen en staal een hoofdrol spelen en

“We droomden van een ruime, stoere en ambachtelijke

waarin naast twee bakkerijen (brood en banket) ruimte

helpen hun droom te realiseren. Aangezien ze al goede

was. “Tijdens de maandenlange voorbereidingen brengt

bakkerij op een zichtlocatie. Een plek waar het bakkers-

is voor een lunchroom, kantoren, een bedrijfskantine en

ervaringen hadden met de bouw van de Plus supermarkt

iedereen zijn eigen specifieke expertise in. En zo zijn

vak de zintuigen van bezoekers prikkelt. Waar ruimte is

een vergaderruimte die vehuurd wordt aan zakelijke

in Elspeet, kwamen ze opnieuw bij Van de Kolk terecht en

we uiteindelijk samen gekomen tot een gebouw dat

voor het bakken van ambachtelijk brood en banket voor

klanten. Met alle opgedane ideeën en ervaringen in

bij architect Jaap Slaa van Slaa + Van Asselt architecten

praktisch, financieel en bouwkundig haalbaar is.”

onze klantenkring, maar waar gasten ook lekker kunnen

binnen- en buitenland in het hoofd zijn Ronny en

BNA. “Samen zijn we onze droom gaan finetunen naar

lunchen of koffiedrinken. Een plek waar we jong en oud

Esther op zoek gegaan naar partners die hen kon

de mogelijkheden die we hier hebben, en uiteindelijk is

De bouwperiode van krap een jaar verliep voorspoedig,

de bakkerij zoals hij nu is op papier gekomen.”

blikt hij terug. “Het was een uniek project. Je hebt het
niet alleen over een bedrijfspand. Ook de techniek

Schakels

voor de bakkerij die erbij komt kijken is een hoofdstuk

Voor het project werd in een bouwteam gewerkt waarin

apart. In de bouwvergaderingen ging het dus bepaald

opdrachtgever, aannemer en architect vanaf het begin

niet alleen over de bouw en de planning, maar ook veel

samenwerkten. “Het is mooi om te zien wat er gebeurt

over de inrichting. Want de bakkerijtechniek met ovens,

als je verschillende schakels bij elkaar brengt”, vertelt Jaap

silo’s, vriezers en koelingen zit door het hele gebouw

van Asselt die als uitvoerder bij het project betrokken

heen.’’

Nieuwbouw Bakker Piet Elspeet
Opdrachtgever				
Ronny en Esther van der Horst
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V.l.n.r. Jaap Slaa, Esther en Ronny van der Horst en Jaap van Asselt

Ontwerp
Slaa + Van Asselt architecten BNA
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IN OPDRACHT

Nieuwbouw 5 appartementen en
4 maisonettes
In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Hattem gaan we in het prachtige
centrum van Hattem 5 appartementen en 4 maisonettes realiseren. Het gaat om
betaalbare huurwoningen. De appartementen en maisonettes zijn ontworpen door
Groothuijse de Boer architecten waarbij veel aandacht aan details is besteed. Dit
mede omdat de nieuwbouw zich tussen monumentale panden bevindt. Er zijn
uitdagingen genoeg bij deze bouw, waaronder het transport naar de compacte
bouwplaats in het drukke centrum van Hanzestad Hattem.
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Nieuwbouw 98 woningen in Harderwijk
Tussen Ermelo en Harderwijk verrijst in de komende jaren een nieuwe woonwijk met 98 woningen. De locatie
van deze groene zoom ten zuiden van de wijk Drielanden werd vorig jaar aangekocht door Van de Kolk.
Het plan bestaat uit twee brinken met elk een eigen sfeer en een gemixt woningbouwprogramma. Bureau
IMOSS uit Amersfoort maakte een stedenbouwkundig plan dat een principe-goedkeuring heeft verkregen,
dat betekent dat er een start gemaakt kan worden met de voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. In de wijk wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen en technieken. De architectuur zal worden
verzorgd door van Egmond architecten. De start van de bouw is in 2024. Op de hoogte blijven van de verkoop?
Mail dan uw contactgegevens naar info@vandekolk.nl.
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MEDEWERKER IN BEELD

Leonie Havelaar-van den Berg

‘Een waardevolle
schakel tussen
alle betrokkenen’
Wie een nieuwbouwwoning koopt, moet
talloze grote en kleine beslissingen
nemen. Leonie Havelaar-van den Berg is
als kopersbegeleider nauw betrokken bij
deze keuzes en houdt als vast aanspreekLeonie Havelaar-van den Berg is kopersbegeleider bij Van de Kolk
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punt persoonlijk én via het klantenportaal nauw contact met kopers.
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Momenteel heeft Leonie twee projecten in haar

met extra leidingwerk en ga zo maar door. “Mijn contact

portefeuille: 23 nieuwbouwappartementen in Voort-

met de koper begint daarom met een kopersgesprek

huizen en een nieuwbouwproject van negen woningen

hier op kantoor. We nemen tijd voor een kennismaking

in Vierhouten. En dat betekent 32 huishoudens die ze

en buigen ons vervolgens over de plattegrond van hun

wekelijks op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen

nieuwe woning. Ik adviseer bij het kiezen van opties

rondom de bouw. Wat het onmisbare gereedschap

om de woning op maat samen te stellen, inventariseer

is in haar werk als kopersbegeleider? Dat is het

alle woonwensen en zorg ervoor dat dit in het online

Van de Kolk Kopersportaal. Het is een portaal waarin

dossier komt. Daarnaast onderhoud ik de contacten

werkelijk elk detail van een woning is te vinden. Alle

met de werkvoorbereiding en uitvoering en coördineer

bouwtekeningen, offertes en foto’s van de bouw

ik de gang van zaken rond alle project showrooms.”

Leonie Havelaar-van den Berg
Leeftijd
25 jaar
Getrouwd
Sinds 7 mei getrouwd met Rik, woont
in Harderwijk
Vrije tijd
Speelt bugel en is coördinator van het
marketingteam van de plaatselijke
muziekvereniging. Heeft een passie
voor interieurinrichting en gaat eens
in de week naar de sportschool.

zijn hier online beschikbaar en het is bovendien
de centrale plaats waar alle communicatie rondom het

Haar werk als kopersbegeleider heeft alles wat een

bouwproject plaatsvindt. “Erg handig voor de koper,

baan in haar ogen leuk maakt. Als derdejaars student

maar ook voor mij. Mede dankzij het kopersportaal

Bouwkunde wist ze een stageplek te bemachtigen bij

blijft de begeleiding van de kopers overzichtelijk.

Van de Kolk en in 2020 schoof ze als pas-afgestudeerde

Kopers hebben heel overzichtelijk één digitaal dossier

bouwkundige achter haar eigen bureau in Garderen.

met daarin alle actuele informatie en communicatie
over de woning. Er staan deadlines en reminders, de

“Mijn stage beviel zo goed dat ik hier graag wilde

koper kan een afspraak maken, documenten onder-

komen werken na mijn studie. Ik ben in eerste instantie

tekenen en ga zo maar door. Ook plaats ik er foto’s

aangenomen als calculator met de wens om in de

huidige baan. Ik heb inzicht gekregen in de financiële

naar de bouw van hun nieuwe woning. Als kopers-

van de voortgang van de bouw.”

toekomst als kopersbegeleider aan de slag te gaan.

en technische aspecten van bouwprojecten en heb veel

begeleider ben je in de aanloop daarnaartoe een vast

Het blijkt achteraf een heel solide basis te zijn voor mijn

ervaring opgedaan in contacten met leveranciers en

aanspreekpunt, die op een geordende, overzichtelijke

Wie een nieuwbouwwoning koopt, moet heel veel keuzes

onderaannemers. Allemaal kennis die ik nu toepas in

en gestructureerde manier hun persoonlijke wensen

maken, vertelt Leonie, en wijzigingen en individuele

mijn werk als kopersbegeleider.”

uitwerkt en bijhoudt. En ik ben natuurlijk aanwezig
bij alle hoogtepunten: de start van de verkoop, start

wensen ten opzichte van standaardwoningen zijn meer
regel dan uitzondering. Waar moeten de lichtpunten
komen, hoeveel stopcontacten komen er in de keuken
en op welke plek, moet er rekening worden gehouden
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“Als kopersbegeleider ben ik een vast
aanspreekpunt”

Het leuke van haar werk is en blijft het klantcontact,

van de bouw, kijkmiddagen etc. Het is ontzettend

geeft ze aan. “Je hebt te maken met mensen die voor

leuk om in de tijd tussen aankoop en oplevering een

een grote verandering in hun leven staan en uitzien

waardevolle schakel te zijn voor alle betrokkenen.”
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OPGELEVERD

Nieuwbouw 58 woningen
Doornsteeg Nijkerk
Nieuwbouw Villa Voorthuizen

Opdrachtgever
BKO

Opdrachtgever Particulier
Ontwerp Van der Linde architecten

Ontwerp
Architectenteam Nijkerk (ATN)

Nieuwbouw 10 woningen
De Hofstee Elspeet

Opdrachtgever
Van de Kolk Ontwikkeling

Nieuwbouw 11 appartementen De Harremaat Voorthuizen

Ontwerp
Buro Holdijk

Opdrachtgever					
Ontwerp
Van den Tweel Groep				
FIER architecten
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Nieuwbouw villa Almere

Nieuwbouw villa Voorthuizen

Opdrachtgever Particulier
Ontwerp Reitsema & partners architecten

Opdrachtgever Particulier
Ontwerp FIER architecten

Nieuwbouw gezondheidscentrum
Nieuwegein

Opdrachtgever
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
Ontwerp
SW architecten Wageningen

Nieuwbouw 14 appartementen Churchill Barneveld
Opdrachtgever
Van de Kolk Ontwikkeling
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Ontwerp
BOXXIS Architecten
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TE KOOP

IN DE VERKOOP

BINNENKORT IN DE VERKOOP

IN ONTWIKKELING

IN ONTWIKKELING

Evertshof Harderwijk

Bloemendal Barneveld fase 2

Oostbroek Kootwijkerbroek

Het Wulperveld Stroe

Project 6 villa’s
Status Verkoop gestart

Project 42 woningen
Status Start verkoop derde kwartaal 2022

Project 25 woningen en 8 appartementen
Status In ontwikkeling

Project 115 woningen
Status Start verkoop vierde kwartaal 2022

i

Midden Nederland Makelaars Harderwijk
0341 - 411 541
Randmeer Makelaars Harderwijk
0341 - 456 455
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i

Midden Nederland Makelaars Barneveld
0342 - 455 400

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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