
Met deze krant heeft u een spe-
ciale uitgave over een uniek 
vastgoedproject in handen. 
Want met het kantoor Coöpera-
tie Woudenberg heeft ontwik-
kelingsbedrijf Lammert Wilbrink 
B.V. een monumentaal historisch 
pand met respect voor die histo-
rie getransformeerd tot een be-

drijvenverzamelgebouw dat aan 
de modernste behoeften van de 
hurende ondernemers voldoet. 
In deze krant vindt u alles over 
de geschiedenis van wat een 
voormalig bank-/kantoorgebouw 
was. De Silo is van familie van 
Aalten en kantoorgebouw aan de 
voorkant van Lammert Wilbrink.

Meer dan een eeuw lang staat 
zij er als ikonisch merkteken in 
het landschap. En er is sindsdien 
het een en ander gebeurd voor-
dat de ondernemers er dit jaar 
hun intrek namen. De historische 
gevel en andere details heeft de 
ontwikkelaar in tact gelaten. In 
Coöperatie Woudenberg wordt 

intussen weer hard gewerkt en 
bijgedragen aan de Wouden-
bergse economie. Wie zijn die 
huurders van de luxe kantoor-
ruimtes? Wat doen zij? En welke 
mogelijkheden zien zij op hun 
zeer strategisch gelegen plek, pal 
aan de N224 in het directe zicht 
van de verkeersrotonde en aan 

de poort van bedrijventerrein Pa-
rallelweg? Dat en meer wordt uit-
gelicht in deze speciale krant ter 
ere van een succesvol en markant 
ontwikkelings- en verbouwings-
project van Lammert Wilbrink 
B.V. dat officieel wordt geopend 
op vrijdag 22 april 2022.
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Ginkelsedwarsakkers 2
3956 KX Leersum

06 - 46 69 03 72
info@rveinstallatietechniek.nl

Schoon & Meer

RENES BEDRIJFSDIENSTEN B.V. 
Stationsweg Oost 279a | 3931 ER Woudenberg

033-2861059 | info@renesbedrijfsdiensten.nl
www.renesbedrijfsdiensten.nl

Schoonmaak

Glasbewassing

Gevelreiniging

Vloerreiniging en -onderhoud

Zonnepanelen reinigen

Overige diensten

SLECHT WEER ? 
KOM BOWLEN BIJ
 SCHIMMEL 1885

Voor in
fo en reserverin

gen kijk op 

schimmel1885.nl
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Contactgegevens  
 033- 2861213

info@schimmel1885.nl

Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg

Parallelweg 1  
Woudenberg

Hoogvliet feliciteert  

COÖPERATIE  
WOUDENBERG  
VAN HARTE MET  
DE FEESTELIJKE 
OPENING.
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De openingskrant van 
Coöperatie Woudenberg 
is een bijlage van LetOp 
Woudenberg en LetOp 
Scherpenzeel en tot stand 
gekomen in samenwerking 
met de ondernemers die 
zijn gevestigd in het pand 
Coöperatie Woudenberg. 

Adres:
Parallelweg 7
3931 MS Woudenberg

Verschijnt:
Huis-aan-huis in de 
gehele gemeenten 
Woudenberg, Scher-
penzeel, Maarn en 
Maarsbergen. 

Oplage: 
12.000

Vormgeving:
Woudenbergse Drukkerij B.V.

Exploitatie:
JOIN Communicatie B.V.

De kracht van lokaal onderne-
merschap
De gemeente Woudenberg wil 
aantrekkelijk zijn voor nieuwe 
en bestaande bedrijven om zich 
te vestigen. In deze editie van 
de openingskrant Cooperatie 
Woudenberg wordt de kracht 
van het lokale ondernemer-
schap bevestigd. U leest al-
les over de ontwikkelingen en 
kansen voor deze hoek van het 
bedrijventerrein aan de Paral-
lelweg. En komt de samenwer-
king aan bod die met elkaar het 
vernieuwde kantoorgebouw 
hebben gerealiseerd.
Als gemeente merken we dat 
er (lokale) behoefte is aan een 
bedrijventerrein. En dat is mooi, 

want ondernemerschap en be-
drijvigheid zijn belangrijk voor 
het dorp en zorgt voor banen. 

Uitdagingen en kansen
Tegelijkertijd lopen we ook te-
gen dingen aan. Bestaande 
bedrijventerreinen zijn vol en 
nieuwe stukken grond zijn nau-
welijks beschikbaar. Voor de 
ontwikkeling van nieuwe bedrij-
venterreinen moet de gemeente 
zich ook houden aan regionale 
en provinciale afspraken. De ge-
meente kan niet zomaar nieuwe 
grond beschikbaar stellen aan 
bedrijven om op te bouwen. 
Daarnaast komt het vele verkeer 
de doorstroom niet ten goede. 
De kansen zitten hem dan ook 

vooral in het beter inrichten van 
bestaande bedrijventerreinen. 
Zo worden deze efficiënt ge-
bruikt en zijn er netto meer vier-
kante meters beschikbaar. Ook 
kan het helpen om panden te 
verduurzamen.

Samen sterker
Samenwerken tussen gemeente 
en het lokale bedrijfsleven is 
belangrijk. Dit vormt een voor-
waarde om te kijken naar wat 
de mogelijkheden zijn voor in 
dit geval het oostelijk deel van 
het bedrijventerrein aan de Pa-
rallelweg. Projectontwikkelaar 
Lammert Wilbrink onderzoekt 
de mogelijkheden en voert ge-
sprekken met bedrijven voor 

een mogelijke samenwerking. 
De gemeente is in goed contact 
met Wilbrink en denkt mee waar 
mogelijk. Alles met het doel om 
het bedrijventerrein opnieuw in 
te richten en meer ruimte te cre-
eren. Naast meer ruimte bieden 
verschuivingen van bestaande 
bedrijven weer kansen voor 
nieuwe bedrijven. Een nieuwe 
inrichting moet ook een oplos-
singsrichting bieden die helpt 
voor een betere verkeersafwik-
keling vanaf het bedrijventerrein 
en dit komt de doorstroming en 
de verkeersveiligheid ten goede.

Participatie (meedenken) en be-
trokkenheid
Oog voor de belangen van ver-

schillende partijen en hen de 
gelegenheid bieden mee te 
praten en te denken vormt een 
sterk uitgangspunt. Wij kijken 
als gemeente graag met eige-
naren mee en op welke manier 
bijvoorbeeld een belemmering 
van de bestemming weggeno-
men kan worden. Ruimte creë-
ren en panden op een duurza-
me wijze geschikt maken voor 
gebruik. Denk aan bijvoorbeeld 
zonnepanelen en een klimaat-
adaptieve indeling. 
Als gemeente blijven wij ons in-
zetten om samen met de eige-
naren en bedrijven mogelijkhe-
den per locatie te verkennen en 
faciliteren we waar nodig. Ten-
slotte staan we samen sterker!

Allereerst gefeliciteerd Lammert Wilbrink met het fraaie kantoorgebouw aan de kop van de Spoorzone aan de Parallelweg! Zo heeft Wilbrink bedrij-
ven bij elkaar gebracht in een coöperatie om dit project gezamenlijk te realiseren. Een prachtig voorbeeld van een duurzame vernieuwing van een 
oud pand. Samen met supermarkt Hoogvliet vormt de ‘entree’ een uitnodigend geheel en een prachtig visitekaartje als je naar het bedrijventerrein 
of dorp rijdt, fietst of loopt. 

Gefeliciteerd!

Pieter de Kruif  
Wethouder Ruimtelijke Ordening, 
Regionale Energie Strategie 
& Transitievisie Warmte

Anita Vlam 
Wethouder Economie, 
Mobiliteit & Financiën 

Niets mag op welke wijze dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.
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DE ONTWIKKELINGEN AAN DE PARALLELWEG GAAN DOOR, 
BINNENKORT STARTEN WE MET SANIDROME HOFLAND.

Samen bouwen 
aan jouw toekomst



Zelf is Lammert Wilbrink overi-
gens niet eens zo vaak in zijn fraai 
verbouwde bedrijfsverzamelge-
bouw. Sinds zijn dochter Nathalie 
en John Rijsemus de Wilbrink BV 
versterken, kan hij zich namelijk 
volledig richten op de acquisitie 
en overige projecten buiten de 
deur. Na de koop was zelfs nog 
onduidelijk wat Wilbrink über-
haupt met het gebouw wilde gaan 
doen. Het was John Rijsemus die 
tijdens een wandeling door het 
toen nog oude en vervallen ge-
bouw, zich ineens hardop afvroeg 
‘waarom gaan we hier zelf niet 
zitten?’ Een uniek verbouwings-
project zou volgen. “Wij hebben 
veel ervaring met het neerzetten 
van nieuwbouw. Daarbij praat je 
over een stuk grond waar je een 
gebouw op tekent dat je tot op 
de laatste schroef kunt begroten. 
Maar een bestaand pand verbou-
wen? Dat hadden we nog nooit 
eerder gedaan.”

Modern én met respect voor 
historie
De conclusie was al snel dat alles 
eruit moest. In september 2020 
werd daarom begonnen met 
de sloop. “Eerst zijn we begon-
nen met het verwijderen van alle 
systeemplafonds”, vertelt John. 
“Zo konden we bepalen waar de 
draagmuren zaten en wat tussen-
wandjes waren. Daar hielp ook 
mijn zoon Casper bij die later voor 
zijn opleiding stage liep bij de 
elektricien die voor dit project de 
complete elektra heeft gedaan.” 
Vervolgens werden alle tussen-
wanden gesloopt. Uiteindelijk 
zouden er meer dan dan vijftig 
containers puin afgevoerd wor-
den. “De hele sloop was een in-
tensief proces, we werkten vaak 
van de vroege ochtend tot de late 
avond”, aldus Lammert. Bij het 

zogenaamde opbouwen van bin-
nenuit, volgde de Wilbrink BV de 
ruwe lijn van zijn eigen ideeën, 
maar liet hij ook ruimte voor in-
breng door John en Nathalie. “Ik 
wilde hier een modern bedrijfs-
gebouw maken, voorzien van de 
laatste technische snufjes, maar 
tegelijk mét respect voor het ver-
leden van dit pand.” 

Het moderne en comfortabele 
kreeg vorm in de lichte ruimtes 
met veel glas en dus veel dag-
licht. De kwaliteit van wat een 
monument is, komt terug in het 
materialengebruik. De eikenhou-
ten meubelen en vloer geven 
Coöperatie Woudenberg een 
warme uitstraling. Opvallend is 
dat de kantoren om een ruime 
spreekkamer en een sfeervolle 
kantine heen gebouwd zijn. De 
wereld wordt in de spreekkamer 
binnengehaald door middel van 
de communicatietechnologie die 
de Wilbrink BV er heeft laten in-
stalleren. “Aan de wand hebben 
we een groot scherm voor online 
meetings en in het plafond zitten 
een webcam en 24 microfoons. 
We hebben zo bijvoorbeeld al 
regelmatig overlegd met de ge-
meente Woudenberg, omdat het 
gemeentehuis door corona ge-
sloten was. Werkte echt perfect!”

Slimme looproute
Aan de muren hangen grote nos-
talgische zwart-wit foto’s. Regel-
matig lopen er Woudenbergers 
binnen om die te bewonderen en 
herinneringen op te halen. We 
horen verschillende herinnerin-
gen van de ‘ouderen’ onder ons. 
Zo staan ze met hun sokken op 
de stoelen voor de foto’s om de 
geschiedenis te vertellen. Vooral 
de kelder is velen bijgebleven, 
daar speelden ze vaak toen ze 

nog kind waren. De foto’s weer-
spiegelen de rijke historie van wat 
eens de ‘De Coöperatieve Land-
bouwvereniging en omstreken 
Woudenberg’ was. Wilbrink heeft 
zelfs in de naamgeving de his-
torie een beetje vastgehouden, 
want in ‘Coöperatie Wouden-
berg’ weergalmt de oorspronke-
lijke naam. “Het mooie is dat deze 
naam ook letterlijk staat voor wat 
we hier zijn, namelijk een cluster 
van mooie bedrijven die elkaar 
regelmatig onder dit dak ontmoe-
ten en die elkaar door samenwer-
king sterker maken.” Die synergie 

is belangrijk en er is tot in detail 
over nagedacht, ook bínnen de 
Lammert Wilbrink BV. Rijsemus: 
“Nathalie en ik zagen in de slim-
me indeling van kantoorruimtes 
een kans. Aangezien Lammert 
veel buiten de deur is, leek het 
ons goed dat hij ons altijd even 
spreekt als hij hier is. Daarom heb-
ben we het zo ingedeeld dat Lam-
mert altijd eerst door de kantoren 
van Nathalie en mij komt, voordat 
hij in zijn eigen werkruimte is.” 
Wilbrink glimlacht. “Dan kan ik 
meteen wat werk over de schut-
ting gooien bij mijn collega’s.”

Het was ook de ruimte die impo-
neerde en mogelijkheden bood, 
vervolgt hij. “Deze kavel is 1.600 
vierkante meter. Er is hier dus 
volop parkeerruimte, ook voor be-
zoek. Verder is dit pand helemaal 
onderkelderd, we hebben 300 
vierkante meter die we nog kun-
nen verhuren of in gebruik kunnen 
nemen. Naast het pand loopt een 
talud, zodat bussen hier ook goed 
naar beneden kunnen rijden.” 

Twee adressen in één
Wie een afspraak heeft bij Lam-
mert Wilbrink BV, H&W Bouw 
of Duurzaam Vastgoed Advies 
moet zich aan Stationsweg Oost 
259 melden maar wie langs wil 
bij BrainCapital Advies, De Vries 
& Nell Accountants en belasting-
adviseurs of bij AV risico- en as-
surantieadviseurs, doet dat aan 
de Parallelweg 2. Coöperatie 
Woudenberg heeft namelijk twee 
aparte ingangen. Wilbrink heeft 
het pand namelijk gesplitst in een 
aparte beneden en bovenverdie-
ping. Wel zo rustig, terwijl je als 
huurders toch vlak bij elkaar zit. 
Wilbrink is dan ook heel blij met 
zijn nieuwe bedrijvenpand, een 
werkplek en etalage tegelijk die 
laat zien wat Lammert Wilbrink BV 
kan realiseren. De Wilbrink B.V. is 
dat trouwens ook met alle leve-
ranciers die hielpen. “En zonder 
de steun van mijn vrouw Wilma en 
mijn drie dochters zou ik natuurlijk 
überhaupt niet kunnen onderne-
men, dus ik ben een gezegend 
mens.”
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Traditie en comfort omarmen elkaar in Coöperatie Woudenberg

Wie in vastgoed werkt, weet:  locatie is de key. Dat was dan ook het eerste wat projectontwikkelaar Lammert Wilbrink opviel aan de locatie aan de 
Stationsweg Oost 259. Heel Woudenberg rijdt er regelmatig langs. En wie kent niet de naastgelegen toren van de voormalige graanmaalderij? De 
Wilbrink BV kocht daarom het tegen die landmark aangelegen kantoorpand en gaf dat samen met zijn directe collega’s en leveranciers een totale 
make-over. Gaandeweg dat proces werd hij zó enthousiast, dat hij besloot er ook zelf kantoor te gaan houden.

Werkplek en etalage tegelijk



Accountants en belastingadviseurs

De Vries en Nell Woudenberg:
uw waarborg voor kwaliteit

Geïntegreerde dienstverlening, 
een hele zorg minder.
Als mkb-ondernemer met ambitie wilt u natuurlijk 
een adviseur die met u meedenkt. De Vries en Nell 
Woudenberg Accountants en belastingadviseurs 
biedt u een breed en geïntegreerd mkb-diensten-
pakket op het gebied van accountancy, belasting-
advies, �nanciële advisering en loonadministratie.

Doen waar je goed in bent.
Als u zich bezighoudt met ondernemen, zorgen 
wij er op de achtergrond voor dat alles �nancieel 
op rolletjes loopt. Daar zijn wij goed in. Vele 
ondernemers en particulieren gingen u al voor, 
wanneer mogen wij voor u aan de slag gaan?
 
De Vries & Nell Woudenberg
Parallelweg 2, 3931 MT Woudenberg
Telefoon 033 - 277 34 44
E-mail  woudenberg@devriesennell.nl
Website  woudenberg.devriesennell.nl

Als ondernemer bent u enthousiast bezig om uw product of dienst aan de man te brengen. Het 
liefst wilt u al uw tijd hieraan besteden. Maar bij ondernemen komt veel meer kijken. Zaken 
waaraan u bijvoorbeeld ook aandacht moet besteden zijn uw administratie, fiscale aangiftes 
en jaarrekeningen. Deze werkzaamheden kunt u uitbesteden aan een organisatie die zich 
hierin gespecialiseerd heeft.
  

W O U D E N B E R G
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Waar de meeste ondernemers 
hun werk in deze coronatijd 
veelal vanuit huis doen, is dat 
voor Vermeer niet nodig. Dat 
heeft alles te maken met de 
wijze waarop Coöperatie Wou-
denberg is ontwikkeld en inge-

richt. “Er is voldoende ruimte 
om steeds anderhalve meter 
afstand te kunnen bewaren. 
We hebben een aantal mooie 
spreekkamers waarin we onder-
ling kunnen overleggen of onze 
klanten kunnen ontvangen. 

Daarnaast zorgt het luchtbe-
handelingssysteem ervoor dat 
we hier gezonde lucht inade-
men. Dat helpt natuurlijk ook 
mee in deze tijd.”

Mooi dat je zo enthousiast bent 

over deze nieuwe locatie.  
Verwacht je veel van het feit dat 
dit een bedrijvenverzamelge-
bouw is?
Jazeker! Netwerken zijn altijd 
belangrijk geweest voor mij. 
Ik ben opgegroeid in dit dorp 
en was vooral actief in sport. 
Primair in voetbal, maar ook in 
volleybal, turnen en judo. Daar-
naast hadden mijn ouders hier 
lange tijd een snackbar. Ik ken 
dus ontzettend veel mensen. 
De ondernemers waarmee we 
deze verdieping delen, ken ik 
zowel persoonlijk als zakelijk al 
heel lang. Nu wordt accountants 
vaak de huisartsenfunctie toe-
bedeeld. Met ons netwerk kun-
nen we klanten gericht doorver-
wijzen naar experts, wanneer 
ze een vraag hebben waar spe-
cialistische kennis voor nodig 
is. Een aantal experts zitten nu 
vlakbij. Dus ook wat dat betreft 
is dit helemaal onze plek!

Van welke andere kwaliteiten 
van Coöperatie Woudenberg 
word jij als ondernemer blij?
Van de bereikbaarheid en de 
zichtbaarheid. We zitten precies 
tussen Woudenberg en Scher-
penzeel in en bovendien op een 
mooie zichtlocatie aan de N224. 
Overigens strekt ons klantbe-
reik zich tot ver buiten deze bei-
de gemeenten uit. 

Wat kunnen jullie voor klanten 
betekenen? 
Als langstzittende maat werk ik 
samen met Harry van de Haar, 
Martin Kramer en Joost Hazele-
ger in de maatschap. Daarnaast 
versterken Jolanda Morren,  Co-
rina Moesbergen en Ab Was-
sink ons kantoor. Samen stel-
len wij jaarrekeningen samen, 
verzorgen we fiscale aangiften, 
verwerken we de salaris- en fi-
nanciële administratie en geven 
we adviezen. Wat dat laatste 
betreft hebben we een sterke 
regiefunctie, die huisartsenrol 
waar ik het eerder over had. 
Voor veel klanten zijn we een 
vertrouwenspersoon, een steun 
en toeverlaat als het om hun fi-
nanciën gaat. 

Een algemene trend in financië-
le dienstverlening is het ontzor-
gen van klanten. Hoe doen jullie 
dat?
Hoewel je de fysieke schoenen-
doos niet meer tegenkomt, hel-
pen wij klanten die hier met hun 

ordners binnenkomen graag. 
Onze service is maatwerk, want 
het andere uiterste zijn onze 
klanten waarbij wij alleen op hun 
systeem hoeven in te loggen om 
ons werk te kunnen doen. Dat 
neemt niet weg dat een deel 
van onze klanten het graag uit-
besteedt. Zij hebben een hekel 
aan administratie, missen de 
kennis óf weten dat ze in de tijd 
die ze anders aan administra-
tie zouden besteden meer geld 
kunnen verdienen door met hun 
kernactiviteiten bezig te zijn. 
Die verschillende klanten en 
klantwensen houdt het werk 
lekker gevarieerd. Bovendien 
motiveert het ons als dienstver-
lener om onze klanten tevreden 
te houden.

Jullie helpen particulieren en 
zakelijke klanten. Nu geldt 
vooral voor ondernemers dat 
ze regelmatig een ad hoc vraag 
hebben. Zijn ze daarmee ook 
aan het juiste adres bij jullie?
Absoluut. Het is zelfs zo dat 70 
tot 80 procent van onze omzet 
is gebaseerd op vaste prijs-
afspraken. Je praat dan over 
abonnementsvormen. Die zijn 
op maat gesneden voor klanten 
die heel laagdrempelig, zón-
der daar steeds een rekening 
voor gepresenteerd te krijgen, 
een losse vraag willen kunnen 
stellen. We willen namelijk niet 
dat ondernemers bij twijfel zelf 
gaan experimenteren omdat ze 
geen geld willen uitgeven aan 
advies. 

Waarom kiezen klanten voor 
een accountantskantoor en niet 
voor een administratiekantoor?
Een accountantskantoor staat 
voor kwaliteit en zekerheid. Dit 
wordt gewaarborgd door de 
Nederlandse Beroepsorganisa-
tie van Accountants (NBA). De 
NBA controleert regelmatig ac-
countantskantoren op de kwa-
liteit van de uitvoering van het 
werk. Dat houdt ons scherp en 
zorgt ervoor dat het belang van 
de klant altijd voorop staat. 

Welke boodschap wil je tot slot 
nog kwijt?
Dat Lammert Wilbrink, de ei-
genaar van dit pand, een groot 
compliment verdient voor de 
wijze waarop hij Coöperatie 
Woudenberg heeft ontwikkeld, 
waarbij hij ons liet meedenken 
bij de inrichting van het  pand.

De Vries & Nell Woudenberg Accountants en belastingadviseurs brengt belangrijke expertise in aan de Parallelweg 2. We zitten hier in een fantas-
tisch pand, vertelt Jan Vermeer in een vraaggesprek. “Lammert Wilbrink heeft dit pand met veel respect voor de historie ontwikkeld tot een van alle 
moderne gemakken voorzien kantoor.”

Met De Vries en Nell heeft 
Coöperatie Woudenberg 
‘financiële huisarts’ in huis



ALLE BEDRIJVEN GEVESTIGD IN COÖPERATIE WOUDENBERG; VEEL WERKPLEZIER!

Trompenburg Interieurconcepten is 
een gerenommeerde projectinrich-
ter met een creatief, professioneel 
team & meerdere expertises in huis; 
advies, ontwerp en realisatie van in-
terieurconcepten op maat!
 
Wij zorgen voor het creëren van een 
inrichting die medewerkers moti-

veert, bezoekers welkom heet en de 
corporate identity van de organisa-
tie versterkt. 

De klantgerichte visie heeft als re-
sultaat pragmatisch werken, zeer 
slagvaardig zijn en gefocust zijn op 
het vinden van de beste oplossingen 
en inrichtingsconcepten.

Samen zorgen we ervoor dat u
met plezier zaken doet!

 

Zo ook het mooie resultaat dat we 
alle bedrijven in De Coöperatie 
Woudenberg hebben mogen voor-
zien van o.a. fraaie zit - sta werk-
plekken!

Benieuwd naar de inrichting bij  
Coöperatie Woudenberg zie het filmpje 
op www.cooperatiewoudenberg.nl
en/of meer gerealiseerde projecten op  
www.trompenburg.com/referenties

DE SMALLE ZIJDE 22A   •   3903 LP VEENENDAAL   •   085-0704181   •   INFO@TROMPENBURG.COM

ons station en onze klanten.” Margot kinkt instemmend. 
Zij springt op veel gebieden bij, onder meer als het gaat 
om de administratie, het personeelsbeleid en de bakery. 
“Eigenlijk ben ik het manusje van alles. Superleuk zo samen 
met mijn zus”, glundert Margot. Ook denkt zij mee over de 
veranderingen. In de tijd dat het station is gevestigd aan de 
Randweg in Woudenberg is het namelijk al drie keer flink 
verbouwd. Het idee daarachter: stilstaan is achteruitgang. 
“Je moet investeren om bestaansrecht te houden. De wereld 
verandert, er komen andere vormen van mobiliteit. Het 
wagenpark elektrificeert. Ik vraag mij dan af; hoeveel 
tankstations bestaan er nog over tien jaar? De helft? Wie 
zal het zeggen. Maar wij zijn er één van. Daar kun je zeker 
van zijn. Ooit zaten hier in Woudenberg vijf stations van 
vijf verschillende ondernemers, nu zijn alleen wij er nog. 
Waarom? Omdat wij met de tijd mee gaan. Klanten komen 
hier graag vanwege onder meer onze dienstverlening, de 
ruime openingstijden en de ruime parkeermogelijkheden. 
Ze tanken, eten een broodje, komen voor tabak, wassen hun 
auto, gaan onder de zonnebank. Joh, het is hier altijd druk”, 
aldus Gera. 

Strikt op de kosten
Ondertussen is Cees ook weer even aangeschoven. “Kijk, een 
rij auto’s. Die staan allemaal te wachten tot ze hun wagen 
kunnen wassen. De wasstraat en de bakery zijn belangrijk 
voor ons, maar de brandstof is het allerbelangrijkste. We 
doen veel liters en geven standaard tien eurocent korting 
op de adviesprijs van een liter Euro en acht cent op een 
liter diesel. Daarbij maken de shop en wasstraat het plaatje 
compleet. En vergis je niet, wij zijn strikt op de kosten. Ben 
je dat niet, dan red je het ook niet.” Om zijn opmerking 
kracht bij te zetten laat hij weten dat het station in principe 
met vijf mensen de hele dag door kan worden gerund. “Kijk, 

Een begrip
Esso Voskuilen is een begrip in Woudenberg en omstre-
ken. De zaak kent zijn oorsprong in het centrum van de 
Utrechtse gemeente. “Onze vader is ermee gestart, hij 
voorzag toen samen met vijf andere stations mensen hier 
in het dorp van brandstof. Wij zijn dus opgegroeid tussen 
de pompen, vanaf onze jonge jaren verleenden we al 
hand en spandiensten. Er stroomt olie door onze aderen, 
zeggen we weleens”, lacht Gera. Zij heeft jarenlang eerst 
in de zaak van haar vader gewerkt en later met Cees een 
Esso in Ede een eigen Esso-station gerund. “Ja, totdat 
onze vader overleed in 1994. Toen hebben we het verkocht 
en hebben we onze focus volledig op dit station in Wou-
denberg gelegd”, legt de onderneemster uit. Eerst dus in 
het centrum van Woudenberg aan de Stationsweg, later 
in 1997 aan de Randweg. “Onze vader had al jaren zijn 
zinnen gezet op een plekje hier aan de rondweg die Wou-
denberg verbindt met Utrecht, Amersfoort en Veenen-
daal. Maar helaas heeft hij het nooit mogen meemaken”, 
vertelt Gera. Zij heeft het huidige station dan ook samen 
met Cees volledig zelf opgebouwd en uitgebouwd. “Wat je 
hier ziet, dat is wat wij allemaal zelf hebben gerealiseerd. 
Het zijn onze ideeën. Niet die van een oliemaatschappij. 
Wij houden namelijk van vrijheid, van ondernemerschap. 
Als ik vind dat het schap met autogebonden artikelen 
als motorolie en koelvloeistof drie meter moet zijn, en 
geen vier meter, dan kan ik dat zelf beslissen. Dat vinden 
wij belangrijk, wij weten zelf wel wat het beste is voor 

Bedrijf: Esso Voskuilen
Aantal pompen: 12
Extra diensten: zonnebank en verhuur van 
aanhangwagens
Wassen: 3 roll-overs en 2 wasboxen
Vierkante meter shop: 200
Aantal medewerkers: 16
Nevenactiviteiten: hoofdsponsor V.V. Wouden-
berg (1ste klasse zaterdagamateurs)

Naam: Cees van Ommeren
Leeftijd: 59 jaar
Eigenaar van: Esso Voskuilen in Woudenberg
Auto: Mercedes E-klasse met veel pk’s 
(aanvulling Cees: ik houd van auto’s met een 
verbrandingsmotor, die snel genoeg zijn om 
een Tesla bij te houden)

Naam: Gera van Ommeren
Leeftijd: 55
Eigenaar van: Esso Voskuilen in Woudenberg
Auto: Mercedes A-klasse

‘Een heel slechte 
investering natuurlijk, 
je verdient er niet 
direct meer mee. 
Maar het smoelt 
wel, dat is mij ook 
wel wat waard.’

ONMove
magazine ONMove

magazine
2524

Reportage
ESSO VOSKUILEN

Gefeliciteerd “Coöperatie”!

Even (bij)tanken?

Bij Esso Voskuilen bent u 
van harte welkom.
Ons moderne tankstation 
voorziet u en uw voertuig 
van voldoende brandstof. 

Of u nu komt om te tanken, 
voor een broodje, tabak, 
autowassen of zonnebank.

Welkom bij
Esso Voskuilen.

Randweg 2,  3931 NH Woudenberg   |   T 033 286 1333  |  www. essovoskuilen.nl 

Welkom
in onze
bakery



Middenstraat 1, Woudenberg  |  (033) 286 17 37  |  www.hofland-installaties.nl  |  www.sanidrome.nl/hofland

Vakbekwame monteurs voor: 
  Sanitaire werkzaamheden        
  Loodgieterswerk
  Dakbedekking
  Riolering
  Verwarming

DE BETERE 
INSTALLATEUR

DE BETERE 
BADKAMER
Deskundige specialisten voor:  
  Nieuwe badkamer/ toilet
  Renovatie badkamer/ toilet

met:
   Inspirerende showroom
  Ontzorgen van A tot Z
   Vakkundige installatie
  Kwaliteitsmerken sanitair 
   Één aanspreekpunt
   Betrouwbare service & 

garantie

Ook voor duurzame installaties!    Zonnepanelen    Ventilatiesystemen    Warmtepompen    Zonneboilers    Én meer!



Verzekeringen

Wie zet alles goed op een rijtje?

AV risico- en assurantieadviseurs
Klein Landaas 20 | 3931 GC  WOUDENBERG | T 033 303 0087 | E info@arnovink.nl | I www.arnovink.nl

Een uitgebalanceerd verzekeringspakket, precies passend bij uw situatie. AV risico- en assurantie adviseurs zorgt ervoor. 
Met eerlijk advies, up to date expertise en persoonlijke begeleiding zetten we alles helder op een rijtje. Ongeacht of u 

particulier, zzp’er of werkgever bent. Bel Arno Vink voor een afspraak: 033 303 0087.
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Als geboren en getogen Wou-
denberger geniet Vink dagelijks 
van het uitzicht dat de grote 
raampartij in zijn nieuwe kantoor 
hem biedt. Hij kijkt namelijk mooi 
uit op zijn dorp. Overigens is hij 
niet alleen persoonlijk, maar ook 
als zakelijke dienstverlener, een 
man van de streek. Wat onder 
meer terugkomt in zijn ambitie 
om snel bij iedere klant te kun-
nen zijn die hem nodig heeft. Zo-
doende hanteert Vink een klan-
tradius van ruwweg Amersfoort 
tot Veenendaal. Ook dát maakt 
deze bijzondere ondernemer tot 
een uitzondering in de wereld 
van assurantiën, waarin dienst-
verleners primair gericht zijn op 
de groei van hun klantenbestand 
zonder zich af te vragen of ze die 
nog wel de aandacht kunnen ge-
ven die goede service vraagt. 

Een mooie kans
Die service gerichtheid is er de 
oorzaak van dat AV Risico- en 
Assurantieadvies (de voorletters 
staan voor de naam van oprich-
ter Arno Vink) groeit. Zowel in 
het aantal klanten als personeel 
zit een stijgende lijn. Dat is met-
een het antwoord op het waar-
om van de nieuwe huisvesting.  
“Dennis de Vries van BrainCapi-
tal Advies, huurder in mijn vorige 
pand, wees me erop dat Lammert 
Wilbrink deze voormalige graan-
maalderij ombouwde naar een 
multi bedrijfspand. Behalve met 
Dennis had ik ook goed contact 
met Jan Vermeer van De Vries & 
Nell accountants- en belasting-
adviseurs. We voelden alle drie 
wel aan dat het Coöperatie Wou-
denberg een uitgelezen kans 
was om ons onder hetzelfde dak 
te vestigen.” 

Helemaal 2021 met behoud van 
nostalgie
Het is goed toeven, vindt Vink. 
Hij is zelfs moeilijk bij te hou-
den als hij de uiteenlopende 
voordelen van zijn huidige huis-
vesting opsomt. Strategische 
zichtlocatie, gemeenschappe-
lijke relaties onder één dak, co-
ronaproof afzuigsysteem, ruime 
en super-de-luxe ingerichte 
spreekkamers met televisies 
daarin en elektrisch verstelbare 
bureaus: de pluspunten van Co-
operatie Woudenberg buitelen 
bijna over elkaar heen. En ook 
nostalgie spreekt een woordje 
mee. Vink: “Ik ben hier als Wou-
denberger natuurlijk al honderd-
duizend keer langsgereden. Dit 

pand doet oude tijden herleven. 
Ook binnen hangen overal foto’s 
aan de wanden die herinneren 
aan het monumentale verleden 
van dit pand. Lammert heeft het 
niet alleen aan de binnenkant 
smaakvol aangepakt. Ook aan 
de buitenkant is veel veranderd. 
Alles is mooi gestuct en er liggen 
zonnepanelen op het dak. Hele-
maal 2021, zonder dat het zijn 
karakter is kwijtgeraakt.” 
Kortom; de ideale omgeving om 
prettig te werken? Vink: “Jaze-
ker! Wij richten ons daarbij puur 
op verzekeringen voor bedrijven 
en particulieren. Die focus is 
überhaupt noodzakelijk nu qua 
wet- en regelgeving continu van 
alles verandert in assurantiën.” 
Ook advies blijkt belangrijk. Veel 
klanten hebben overal verzeke-
ringen lopen en raken vaak het 
overzicht kwijt. De meeste weten 
niet eens precies wat ze totaal 
aan premie betalen. “Daarom 

help ik hen overzicht te krijgen. 
Daarnaast probeer ik altijd zo-
veel mogelijk losse verzekerin-
gen bij elkaar te brengen. Zodat 
zoveel mogelijk één verzeke-
ringspakket ontstaat waarover 
je contact kunt hebben met één 
contactpersoon, bereikbaar op 
één telefoonnummer. De voor-
delen van dat bijeenbrengen en 
centreren van diensten is bo-
vendien dat ik daardoor vaak 
nog wat korting op verzeke-
ringspakketten kan geven.” 

Persoonlijke band met elke klant
Verder analyseert Vink de lo-
pende verzekeringspolissen van 
klanten. De duivel zit namelijk 
in het detail. Vaak genoeg zien 
klanten clausules of wijzigingen 
daarin over het hoofd, waardoor 
ze bij schade niet of maar zeer 
gedeeltelijk gedekt blijken te 
zijn.
Vink kent iedere klant per-

soonlijk. “Tegenwoordig zie je 
dat veel kleinere kantoren op-
geslokt worden door grotere. 
De persoonlijke betrokkenheid 
verdwijnt daarmee vaak uit de 
dienstverlening. Niet voor niets 
zijn veel klanten die bij mij bin-
nenlopen afkomstig van der-
gelijke bedrijven. Het lijkt mis-

schien allemaal wel via internet 
te kunnen, maar een deel van 
mijn klanten komt daar letterlijk 
van terug.” 

Zij kunnen voor alle verzeke-
ringsproducten en adviezen te-
genwoordig aan Parallelweg 2 
terecht.

In een sector waarin onpersoonlijke dienstverlening door bedrijfsfusies en –overnames steeds meer de norm lijkt te worden, is AV Risico- en As-
surantieadviseurs een echte paradijsvogel. Persoonlijke aandacht is namelijk de pijler waarop volgens Arno Vink service behoort te rusten. Dat hij 
zich in Coöperatie Woudenberg vestigde, vormt daarom een belangrijke meerwaarde voor al die klanten die op één adres persoonlijk en volledig 
ontzorgd willen worden.

AV risico- en assurantieadviseurs: 
goede service is persoonlijke service
Door Baart Koster



Sinds afgelopen jaar kwam er een behoefte 
om zijn inventaris elders op te kunnen slaan. 
Al snel kwam hij met Lammert Wilbrink in 
contact en heeft hij zijn bedrijf inmiddels 
gevestigd in het pand “de Coöperatie” aan 
de Stationsweg-Oost in Woudenberg. 

Bier en BBQ
Enige jaren geleden kwam hij samen met 
Evert-Jan ter Burg van de Mitra op het idee 
om een opleiding te gaan volgen tot bier-
sommelier. Dat je niet zomaar deze titel 
krijgt blijkt wel uit het feit dat de opleiding 
3 jaar duurt. Momenteel zijn er zo’n 250 
mensen in Nederland die zich internationaal 
biersommelier mogen noemen. Vervolgens 
ontstond het idee om hier iets mee te gaan 
doen in combinatie met bbq-food. Gewoon 

bij mensen in de achtertuin of op hun ge-
wenste locatie. Hierbij krijgen de gasten een 
5 gangen bbq-diner geserveerd, waarbij 
elke gang een lekker bijpassend biertje kent. 
Daarbij trakteert Chef Impie zijn gasten bij 
elk gerecht een bijpassend verhaal.

Foodtrucks
Wanneer je je gasten een leuke originele 
lunch of diner wilt voorzetten, is het een aan-
rader om Chef Impie met één van zijn food-
trucks te laten komen. Niet alleen trekken de 
trucks zelf al bekijks, ook de vers bereidde 
gerechten doen een onvergetelijke ervaring 
ontstaan. En de invulling? Die bepaalt u zelf. 
Luxe broodjes, onbeperkt patat en snacks of 
een 5 gangen diner, het behoort allemaal tot 
de mogelijkheden. 

De lekkerste taco
Het zou arrogant kunnen overkomen of de 
drang kunnen opleveren het uit te proberen, 
maar Chef Impie maakt de lekkerste Mex-
icaanse taco die je ooit geproefd hebt. En 
voordat je je tanden erin kunt zetten, zal hij 
je vertellen dat je de volgende dag nog zal 
terug denken aan het moment van proeven. 
Hij is hierin nog nooit tegengesproken.

Homemade ijs
Wie houdt er nu niet van ijs?!
Maar hierbij is natuurlijk wel de vraag wel-
ke smaak vindt je het lekkerst? Als het gaat 
om de samenstelling van het product zijn 
we gewend aan allerlei toevoegingen die 
onder andere de houdbaarheid verhogen. 

Maar ook de smaak en kleur beïnvloed. Chef 
Impie maakt ijs zoals ijs bedoeld is: puur, 
natuurlijk en vol van smaak. En daarbij is er 
(bijna) geen smaak die je niet kunt bestellen. 
Heb je wel eens Bastogne-ijs geproefd? Of 
wat te denken van beschuit met muisjesijs? 
Hoe leuk en lekker is dat om je kraamvisite te 
serveren! Impie kan hier zijn creativiteit en 
liefde voor ijs eten volledig in kwijt. 

Stracciatella-ijs
Iedereen kent deze ijssoort, maar de betek-
enis van dit Italiaanse woord wellicht niet. De 
letterlijke vertaling is “oude doek”. Vroeger 
kon je bij de Italiaanse bakkers terecht voor 
brood, banket en ijs. Aan het einde van de 
dag werden de tafels afgenomen met een 

doek. Al het niet verwerkte chocolade wat 
men met deze doek opveegde, werd bij el-
kaar in een bak gedaan. De volgende dag 
werd de chocolade verwerkt in het ijs. De 
speciale messen in de ijsmachine zorgde 
ervoor dat de hard geworden chocolade 
gelijkmatig in het ijs verdeeld werd. Elke cm 
ijs bevatte dan precies dezelfde hoeveelheid 
chocolade die de naam Stracciatella kreeg. 
Tegenwoordig worden er andere ijsma-
chines gebruikt, maar Chef Impie heeft nog 
machines uit die tijd. Hij kan dus dat heerli-
jke ijs, op de ouderwetse manier bereiden.  

Haal je Chef Impie in huis, ervaar je een 
belevenis die jou en je gasten nog lang 
zal heugen!

Chef Impie kwaliteitscateraar en meer
Immanuël van de Fliert heeft jaren gewerkt voor diverse restaurants, hotels en in de bedrijfscatering. Ook heeft hij ervaring op gedaan in o.a. Duitsland en Amerika. In 2015 
is het tijd om met al zijn ervaring het bedrijf Chef Impie te starten. De bijnaam Impie kreeg hij 30 jaar geleden al en menig inwoner van Scherpenzeel zal zijn echte naam niet 
eens kennen. Wel is hij bekend waar hij voor staat: kwaliteit die je verwacht van een cateraar en meer. 



Ontdek onze zonwering op suncircle.nl

GEFELICITEERD
MET JULLIE NIEUWE PAND

Lammert Wilbrink kiest, net als vele anderen voor 

de screens van SunCircle. Want een doordacht 

pand verdiend hoogwaardige zonwering.

Door de fijne samenwerking konden we met dit 

project een specifiek plan uitvoeren dat helemaal 

past bij de eisen en wensen.

Zeer strakke compacte vormgeving met uitmuntende 

prestaties als het gaat om zon- en warmtewering. Dat zijn 

screens van SunCircle. Een combinatie van optimale privacy 

en een duurzame bescherming van uw kozijnen!

Zonwering op maat. Gemaakt in Nederland. 

Buiten comfort in alle seizoenen.



Hypotheekadvies
 en -bemiddeling

Vermogensbegeleiding Financiële planning Pensioenanalyse 
en -advies

FINANCIEEL ADVIES 
VOOR PARTICULIEREN 

EN ONDERNEMERS

www.braincapital.nl

Parallelweg 2   •  3931 MT Woudenberg
06 - 53 19 98 41  •  info@braincapital.nl
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Die buren zijn de andere bedrij-
ven gevestigd in het multi be-
drijfspand, die zich elders in deze 
speciale editie voorstellen. Voor 
De Vries is samenwerking met 
andere specialisten niet nieuw, 
hij doet dat al veel langer. Hoe-
wel hij zijn klanten zelf al het no-
dige te bieden heeft. Zo kan De 
Vries als financieel planner zijn 
klanten in de breedste zin des 
woords adviseren. “Een belang-
rijk onderdeel van mijn werk vor-
men hypotheken en hypothee-
kadvies. Daarnaast doe ik ook 
pensioenanalyse en –advies. Ik 
werk samen met mijn compag-
non Johan Huijben die zich on-
der meer heeft gespecialiseerd 
in financieringsconstructies voor 
vennootschappen en hypotheken 
voor ondernemers, waar het fiat-
teringsbeleid over het algemeen 
complexer is dan voor particulie-
ren in loondienst.” 

Ondernemen op hét centrale 
punt tussen Woudenberg en 
Scherpenzeel
De complementariteit binnen 
BrainCapital Advies strekt zich 
ook  buiten het bedrijf uit. “De an-
dere ondernemers die hier zitten, 
ken ik al decennia lang. Veelal via 
het voetbal. We weten dus pre-
cies wat we aan elkaar hebben. 
Dat helpt ons om klanten met de 
meest uiteenlopende zakelijke 
vraagstukken te kunnen helpen 
of goed door te verwijzen. Het 
mooie is dat we een klant nu 
heel makkelijk bij een collega 
kunnen introduceren. Doordat 
we allemaal vlak bij elkaar zit-
ten, is dat nu nóg laagdrempeli-
ger geworden.” 

Met andere woorden; de samen-
werking die er al was, zal zich 
door de huisvesting verder inten-
siveren. In dat verband wijst De 
Vries ook nog op de landingspa-
gina www.cooperatiewouden-
berg.nl die er gaat komen en die 
BrainCapital Advies, De Vries & 
Nell Accountants en AV Risico- 
en Assurantie adviseurs ook op 
internet tot buren maakt. Daar 

komen de logo’s van alle bedrij-
ven te staan, plus een video van 
het pand, alsmede vier korte  in-
terviews met alle gevestigde on-
dernemers. 

Zo stralen de dienstverleners ook 
online de eenheid uit die er op 
kantoor al is. Of op wat De Vries 
uitdrukt als ‘hét centrale punt 
tussen Woudenberg en Scher-
penzeel’. Een strategische loca-
tie die bovendien zichtlocatie is 
en waarachter óók nog eens een 
paar honderd huizen gaan verrij-
zen in het kader van nieuwbouw-
project Hoevelaar. Dat maakt de 
plek aan de Parallelweg 2 nog 
aantrekkelijker voor een hypo-
theekexpert als De Vries. Aan-
gezien een gunstige hypotheek 
een hoeksteen van de financiële 
positie van iedere particulier is, is 

de nabijheid van BrainCapital Ad-
vies natuurlijk óók goed nieuws 
voor geïnteresseerde kopers van 
een woning op Hoevelaar. Zéker 
gezien het bijzondere econo-
mische klimaat waar we mee te 
maken hebben. “De extreem lage 
rente heeft als voordeel dat je te-
gen lage kosten je woning kunt 
financieren”, zegt De Vries. “Dat 
drukt weliswaar je woonlasten, 
maar is bijvoorbeeld voor je pen-
sioenopbouw weer helemaal niet 
gunstig.”

Op weg naar een geoptimaliseer-
de hypotheek
Omdat De Vries gewend is inte-
graal naar de positie van zijn klan-
ten te kijken, weet hij ook als geen 
ander hoe je aan welke knoppen 
moet draaien om je financiën te 
optimaliseren. Zeker bij hypothe-

ken is altijd wel winst te behalen, 
vertelt hij. “Mijn ervaring is dat 
iedere hypotheek te verbeteren 
valt. Dat helpt onze klant vooruit 
als het om zijn financiële positie 
gaat en geeft meer zekerheid in 
financieel onzekere tijden.” Naast 
financiering van een eigen wo-
ning, helpt De Vries ook bij het fi-
nancieren van verhuurde of te ver-
huren woningen en kan hij helpen 
bij financiering van commercieel 
onroerend goed. De kracht zit 
naast expertise in het uitgebreide 
netwerk van BrainCapital Advies. 
“We werken met veel verschil-
lende financiers samen die we 
allemaal goed kennen. En omdat 
we weten hoe geldverstrekkers 
denken en wat de financiële input 
van de klant is, kunnen we eigen-
lijk altijd wel een mooie match tot 
stand brengen. Daarbij zijn onze 

onafhankelijkheid jegens ban-
ken en vermogensbeheerders 
én onze AFM-registratie een 
waarborg voor objectieve, kwa-
litatief hoogwaardige service 
aan onze klanten.” 

Die service is dus géén gestan-
daardiseerde berekening van 
wat wel en niet kan, maar maat-
werk op basis van een gedetail-
leerd inzicht in de financiële 
positie van de klant. De Vries 
kijkt zodoende vol vertrouwen 
en met veel zin uit naar de toe-
komst aan de Parallelweg 2. “Wij 
gaan daar veel klanten helpen 
bij het haalbaar maken en hou-
den van wonen, en kunnen nog 
veel meer betekenen. Zeker op 
deze mooie plek zullen klanten 
ons daarvoor nóg beter weten te 
vinden.”

Het bekende adagium ‘Samen sterk’ mogen we, als het aan Dennis de Vries, een van de eigenaren van BrainCapital Advies, ligt direct aanpassen. 
‘Samen nóg sterker’ is meer van toepassing. “Wij namen om een aantal redenen onze intrek in Coöperatie Woudenberg, waarvan de krachtenbunde-
ling met de andere bedrijven een heel belangrijke is. De omvangrijke financiële expertise en ervaring die wij al hebben, kunnen we nu op comforta-
bele wijze verder uitbreiden in samenwerking met onze buren.”

Door Baart Koster

“Iedere hypotheek
valt te verbeteren”



Ottostraat 11  •  6716 BG  •  Ede  •  0318-510107
info@hbebouw.nl  •  www.hbebouw.nl

Wij doen wat we beloven

Continu in de zevende versnelling, dat is waar HBE Bouw voor staat. Zo gaan wij altijd een 

stap verder dan anderen. Uw wensen staan voorop en we werken snel én netjes. Daarom 

blijven wij groeien, tegen elke crisis in. Onze opdrachtgevers weten dat ze hun project aan ons 

bouwbedrijf kunnen toevertrouwen. Want HBE Bouw regelt het. Wij doen wat we beloven.

Gefeliciteerd met de opening van Coöperatie Woudenberg

Gefeliciteerd met het prachtige pand en succesvolle zaken gewenst!

ERWIN VAN ESSEN
Bruinhorsterlaan 66

3925 EZ  Scherpenzeel

06 - 36 40 96 73
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T R A P  &  B A L L U S T R A D E

C O N S T R U C T I E W E R K

S P E C I A L  P R O J E C T S

w: van-pommeren.nl t: 0318 - 701 086

www.achterbergschilders.nl

VACATURES  Amersfoort & Ede

Werk ook mee aan gave projecten!
Wij zoeken schilders en glaszetters*

Vragen of  direct solliciteren? 
Bel: 0318 - 634101 of  mail naar: art@achterbergschilders.nl

* vast contract mogelijk

Schilderwerk  |  Glas  |  Onderhoud  |  Renovatie  |  Verduurzaming



De keuken 
waarin je dag 
goed begint

MARCONISTRAAT 8    BARNEVELD       |       T 0342 - 412501       |       VANGINKELKEUKENS.NL

Vraag ons gratis inspiratiemagazine aan op vanginkelkeukens.nl

Er valt genoeg te beleven in de keuken. Voor kleine keukenprinsessen en bedreven 
chef-koks. Voor haastige zakenmensen en relaxte seniors. Voor iedereen, kortom, 
die een plek zoekt om te genieten van het moment. Zullen we zó eens naar uw 
huis kijken en samen de ideale keuken bedenken? We hebben duizend-en-één 
ideeën en vinden het leuk om die met u te delen. Welkom in de showroom!



Van Dijk voert met zijn collega’s 
zo’n 450 werken per jaar uit. 
Het allround architectenbu-
reau is met bijna twintig jaar 
ervaring erin gespecialiseerd 
om het juiste ontwerp in de 
juiste context op de gegeven 
locatie te vinden. Om vervol-
gens creatief om te gaan met 
het ruimtegebruik in een pand 
maar ook op de hele kavel. De 
overgrote meerderheid van zijn 
opdrachten komen uit de za-
kelijke markt, van zowel eind-
gebruikers als ontwikkelaars, 
en leiden tot het ontwerp van 
maatwerk panden. Daarnaast 
ontwerpt hij in opdracht van zijn 
particuliere klanten ook wonin-
gen. Het werk varieert van klei-
ne projecten tot grote stadsver-
nieuwingsprojecten. 

Historie verhuist mee naar het 
heden
Lammert Wilbrink is al bijna 
vijftien jaar een zakelijke relatie 
en kent de kwaliteiten van 
AGBvanDIJK. “Lammert gaf 
ons zodoende ook al snel het 
gevoel ons dit werk volledig 
toe te vertrouwen”, zegt Van 
Dijk. “Onze ideeën die we 
via een eerste plattegrond in 
3D-visuals vertaalden, zijn 
dan ook bijna tot in detail 
overgenomen. Dat geldt tevens 
voor het interieur dat we op 
iedere visuele presentatie 
suggereren.” De historie van 
het pand moest meegenomen 
worden naar het heden, en dat 
was een boeiend proces. Samen 
met het Welstandstoezicht en 
de Monumentencommissie liep 
Van Dijk langs de geschiedenis 
van het pand. “Vanuit die 
geschiedenis zijn we het 
exterieur gaan ontwerpen. Nu 
heeft het pand verschillende 
functionaliteiten gehad, maar 
veruit de interessantste vonden 
wij de oorspronkelijke, namelijk 
het Coöperatiepand zoals 
dat in 1931 is neergezet. Die 
coöperatieve functie hebben 
we daarom willen handhaven 
in ons ontwerp. Dat hebben 
we gecombineerd met waar 
Lammert voor staat en dat is 
duurzaamheid en een stukje 
moderniteit.” 

De architectonische vertaling is 
goed geslaagd. In het ritme van 
de kozijnen ten opzichte van 
het metselwerk is de geschie-

denis 1 op 1 terug te zien, wat 
ook geldt voor de monumentale 
dakrand die in tact is gelaten. 
Maar er zitten ook markante 
veranderingen in het vernieuw-
de pand, vertelt Van Dijk. “Het 
lage gedeelte aan de voorzijde 
hebben we een totaal nieuwe 
‘look and feel’ gegeven. Dat kon 
ook, omdat die voorzijde geen 
monumentaal karakter had, het 
is er later aangebouwd. Met de 
luifel boven de entree hebben 
we die bewust willen benadruk-
ken.” Een aangename verras-
sing was de ruime kelderruimte. 
Die heeft Van Dijk bij het pand 
betrokken door naast het pand 
een talud te maken. “De kel-
der is te gebruiken voor opslag 
maar ook voor bijeenkomsten 
en kantoorwerkzaamheden. 
Nuttige extra ruimte dus.”
 
Knipoog
Zo komen we bij dat visitekaartje 
van AGBvanDIJK: creatieve 
ontwerpen met optimale 
gebruikmaking van aanwezige 
ruimte. Zo zijn ook bij Coöperatie 
Woudenberg schoonheid 
en doelmatigheid weer fraai 
gekoppeld. Bovendien is 
het pand een historiserende 
knipoog naar het moderne 
bedrijventerrein erachter. “Juist 
met de uitstraling van dit pand, 
benadrukken we het proces 
van vernieuwing dat erachter 
plaatsvindt en waar we ook bij 
betrokken zijn. Samen met de 
nieuwe woonwijk Hoevelaar is 
dit echt de dominante locatie in 
Woudenberg.”

Met wat Jan van Dijk als de toegangspoort tot het bedrijventerrein betitelt, heeft zijn ar-
chitectenbureau AGBvanDIJK nog eens nadrukkelijk een visitekaartje afgegeven. Histo-
rie en heden zijn in Coöperatie Woudenberg perfect in evenwicht gebracht. Een gesprek 
over een bijzonder project.

“Met Coöperatie Woudenberg geven  
we een historiserende knipoog naar  
het achterliggende bedrijventerrein”

ARCHITECTENBUREAU AGB | 21
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INFO@BDVTUINSPECIALIST.NL   |  + 31 6 26 62 02 97   |  WWW.BDVTUINSPECIALIST.NL 

NAMENS BDV UW TUINSPECIALIST 
GEFELICITEERD MET JULLIE NIEUWE PAND

GEFELICITEERD
LAMMERT WILBRINK B.V. 
MET JULLIE MOOIE NIEUWE LOCATIE

BODEMONDERZOEK

BODEMONDERZOEK

ECOLOGIE

ASBESTINVENTARISATIE

WWW.HOPMANENPETERS.NL

030 - 691 59 31 
info@hopmanenpeters.nl

Woudenbergseweg 19 D-6 
3707 HW Zeist

Gefeliciteerd
met

het nieuwe pand!
Ehabo Preventie BV

Holleweg 16 A en B, 3925LW Scherpenzeel
033 - 2770568



SPECIALIST IN REINIGEN, 
BESCHERMEN EN ONDERHOUDEN

BMholland is een gerenommeerd gevelreinigingsbedrijf dat zijn 
werkgebied heeft in de gehele Benelux. BMholland beschikt 
over bouwkundige specialisten, zodat gevelproblemen van 
welke aard dan ook, vakkundig worden opgelost. BMholland is 
betrouwbaar en milieubewust. Neem gerust contact op voor in-
dustriële reiniging, gevelreiniging dan wel gevelonderhoud.

• Witte uitbloei
• Maatwerk reiniging

• Impregneren
• Vergrauwing

• Inkleuren
• Specialistisch reinigen

www.bmholland.nl
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Gefeliciteerd met Gefeliciteerd met 
het nieuwe pand!het nieuwe pand!



Verhuizen hectisch? Niet met een maand GRATIS 
opslag bij opslagmaarsbergen.nl en een gratis 
aanhanger van Esso Voskuilen Woudenberg. Laat 
uw woning verkopen en profiteer van onze mooie 
verhuisactie. 

Kijk op geijtenbeekenboers.nl/verhuisactie 
of scan de QR code.

Hulp bij verhuizen plus 
gratis opslag ná verkoop 
van uw woning!

033 286 2022
info@geijtenbeekenboers.nl

BARNEVELD  •  Hot-R.nl  •  AMERSFOORT



info@duurzaamvastgoedadviesbv.nl  |  06 - 26 52 46 29

Stationsweg Oost 259  |  3931 ER  |  Woudenberg

www.easyenergielabels.nl

Energielabels 
voor woningen en 

bedrijfspanden

Gefeliciteerd met 
het nieuwe pand!

Hindelaan 87 | 6741 RD Lunteren | info@henw-bouw.nl  | www.henwbouw.nl   T 06-17599412

Wij feliciteren
Lammert Wilbrink BV
van harte, en bedanken 
hen voor de fi jne 
samenwerking!

Boorbedrijf Thomassen
Hanzeweg 43
3771 NG Barneveld

0342-414069
info@boorenzaagbedrijf.nl
www.boorenzaagbedrijf.nl
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Professionalisering kan hard 
gaan, zo blijkt tijdens het ge-
sprek. Ook als het om de eigen 
bedrijfsbehuizing gaat. Van ‘t 
Hol: “Toen ik begon, schoof ik 
de borden op de keukentafel nog 
aan de kant om aan een bouw-
tekening te werken. Inmiddels 
zit ik met H&W Bouw/Afbouw 
op de mooiste plek van Wouden-
berg.” De achternamen van Van 
‘t Hol en zijn collega Willem van 
Wagensveld vormen samen de 
naam van het bedrijf dat zij dik 
veertien jaar geleden startten. 

De ruime bouwervaring die bei-
de heren meebrachten, leverde 
al snel interessante klussen op. 
“We hebben vooral afbouw ge-
daan van zowel woningen voor 
particulieren als van bedrijfspan-
den voor projectontwikkelaars. 
Dat ging heel goed en zo kwa-
men we ook met Lammert Wil-
brink in gesprek over dit project.” 
Er zit zodoende groei in de win-
kel, want Van ‘t Hol overweegt 
een nieuwe fulltime kracht aan 
te nemen. Dan, zegt hij, zijn ze 
met drie man. Daarnaast werkt 
H&W Bouw/Afbouw samen met 
een mooi netwerk van zelfstan-
dige specialisten, onder meer 
met elektriciens en glaszetters.

Wanneer startten de gesprekken 
met Lammert Wilbrink?
Dat was vorig jaar maart. Lam-
mert overwoog deze voormalige 
graanmaalderij te kopen, maar 
dat was toen een oud en verval-
len pand. Er moest dus veel ver-
anderen, want Lammert zag wel 
wat in de ruimte, maar niet in wat 
er stond. Hij had overigens wel 
helder op zijn netvlies wat hij wil-
de, namelijk een strak en van alle 
gemakken voorzien bedrijfspand. 

Het ging dus vooral om het 
interieur en de indeling van het 
gebouw?
Inderdaad. De buitenkant wilden 
we vanwege de monumentale 
status in tact laten. En die is bo-
vendien verder opgeknapt, want 
de buitengevel blijft toch je visi-
tekaartje. Zeker op de plek waar 
wij zitten, pal aan een rotonde op 
de N224.

Wat hebben jullie qua afbouw al-
lemaal gedaan?
Wij hebben daarom alle tussen-
wanden gesloopt, de plafonds 
aangepakt en de kozijnen en het 
tegelwerk vernieuwd.  Binnen 
hebben we het dus gestript en 
vanaf de basis weer helemaal op-
gebouwd.

Dat klinkt rigoureus. Waarom 
was dat nodig?
Er hebben hier verschillende par-
tijen gezeten, waaronder bijvoor-
beeld de Rabobank. Het pand 
bestond zodoende uit een typi-
sche jaren tachtig indeling, waar 
toen niks mis mee was, maar wat 
we nu oubollig, benauwd en on-
praktisch vinden.

Hoe hebben jullie het hokkerige 
karakter van de jaren tachtig 
stijl getransformeerd naar een 
moderne en veel ademendere 
inrichting?
Het grappige is: er zijn nog 
steeds evenveel kantoorunits 
als dat er oorspronkelijk waren. 
Dat het ruimtelijker is gewor-
den heeft met een paar dingen 
te maken. Allereerst hebben we 
het veel efficiënter ingericht en 
iedere vierkante centimeter be-
nut. Dat heeft bijvoorbeeld tot 
de keuze geleid om beneden 
een kantine en een bar te plaat-
sen. Zodoende grenzen de kan-
toren nu aan prettige ontmoe-
tingsruimtes in plaats van aan 
de gang die daar voorheen zat. 
Daarmee sloegen we meerdere 
vliegen in één klap.
Normaliter denken jullie na over 
een optimale bouw voor klan-

ten, maar in Coöperatie Wou-
denberg nemen jullie ook zelf 
je intrek. Wat maakte dit pand 
aantrekkelijk voor jullie?
Het feit dat Lammert Wilbrink 
BV hier ook gehuisvest is, is 
een belangrijke pre. Doordat we 
nu allebei op de begane grond 
zitten, zijn de lijntjes kort en 
kunnen we nóg makkelijker en 
prettiger samenwerken. Zo ont-
staan bovendien sneller nieuwe 
en goede ideeën. Maar uiter-

aard zijn het ook de mogelijk-
heden op deze plek. De mooie 
spreekkamers zijn bijvoorbeeld 
uitermate geschikt om relaties 
te ontvangen. Je kunt er inter-
netbellen met het buitenland, en 
de tech zit mooi weggewerkt in 
het plafond. Dat ziet er ook veel 
strakker uit, want er staan geen 
losse telefoons of internetrou-
ters meer. 

Je zit zo in feite in je eigen 
etalage?
Zeker! Ook dat is twee vliegen 
in één klap. We kunnen hier niet 
alleen prettig onze klanten en 
zakelijke relaties ontvangen, 
ze zien ook meteen wat we hier 
neergezet hebben.

Hoe is de samenwerking in dit 
project verlopen?
Zeer prettig. Het was heel mak-
kelijk schakelen met Lammert. 
Als iets rechtsom niet realiseer-
baar bleek, dan deden we het 
linksom. Maar zónder dat we 
ons einddoel aanpasten. Tijdens 
het hele bouwproces was er bo-
vendien voor alle betrokkenen 
volop de ruimte om wensen en 
ideeën in te brengen. Voor mij 
als afbouwer is dat natuurlijk 
hartstikke leuk, want daardoor 
kon ik mijn passie helemaal kwijt 
in Coöperatie Woudenberg.

En het resultaat mag er zijn.
Zeg dat! Voor wat een oud ach-
terafhoekje in Woudenberg was, 
hebben we een heel mooie plek 
teruggekregen. 

Peter van ‘t Hol, een van de oprichters van H&W Bouw/Afbouw, was een essentiële schakel in het opknappen en renoveren van Coöperatie Wou-
denberg. Wat er in een monumentaal maar vervallen pand allemaal aan mogelijkheden school, hielp H&W Bouw/Afbouw er in een jaar tijd helemaal 
uitkomen. Van ‘t Hol licht het toe in een vraaggesprek.

Hoe een ‘achterafhoekje’ 
een industriële parel werd
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Langs deze weg feliciteren wij Lammert Wilbrink Commercieel Vastgoed met het nieuwe pand.
En het mag gezegd worden: het eindresultaat is schitterend en we hebben met veel plezier aan 
dit project gewerkt. Bij een volgend project staan we weer graag voor jullie klaar!

Lammert,
van harte!

T 0318 768 200
www.elektronout.nl

Gefeliciteerd!
Namens Vallei Autolease, onderdeel van Vallei Auto Groep, feliciteren 
wij de coöperatie Woudenberg met de opening van hun nieuwe 
pand!

Met vriendelijke groet namens alle collega’s,

Woudenbergers!

Voor iedereen een pasklare oplossing Groen als uitgangspunt

Overal in NederlandAltijd voor je klaar

✔ ✔

✔ ✔

Ben van Voskuilen
06 - 53 12 55 35

Lenard Nissan
06 - 30 93 83 55

Meer weten? 
Kijk op: valleiautolease.nl



Maatwerk in parkeeroplossingen

• Toegangscontrole 
• Kentekenherkenning
• Betaald parkeren
• Parkeersystemen (nieuw en gebruikt)
• Service & Onderhoud
• Webbased systemen

De Nort 1
3931 NE Woudenberg

033 - 286 56 67
info@gpsparkeren.nl

www.wood-lines.nl

Anthonie Fokkerstraat 57W
3772 MP  Barneveld

0342 - 745 344

info@wood-lines.nl
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Albert geniet van de rust op zijn 
nieuwe stek. Waar hij in zijn kan-
toor in Ede met verschillende 
collega’s dezelfde ruimte deelde, 
heeft hij nu zijn eigen kantoor-
ruimte. Van zijn voormalige kan-
toor in Ede naar de nieuwe werk-
plekin Woudenberg was geen 
wereldreis. Veel groter was de 
overstap vanuit de slagersbran-
che waarin de familie Wilbrink 
generaties lang werkzaam was 
en waarbinnen Albert jarenlang 
een leidinggevende positie be-
kleedde. Hoewel de ondersteu-
ning die hij tegenwoordig aan 

verduurzamende ondernemers 
en particulieren geeft niet zo 
heel vreemd is voor wie hem 
kent. “Ik heb altijd een brede 
belangstelling gehad en dacht 
tijdens mijn werk in de vleessec-
tor al na over de mogelijkheid om 
mijn loopbaan eventueel op ge-
bied van duurzaamheid  voort te 
zetten.” Die brede belangstelling 
combineert hij met een open oor 
voor goede ideeën. “Mijn broer 
Lammert, al jaren een bekende 
in de vastgoedbranche, ver-
sterkte het idee om hierin actief 
een rol te gaan spelen. Dat past 

bij me, want klimaat en milieu 
gaan me aan het hart. Wat is er 
dan mooier dan zowel onderne-
mers als particuleren te helpen 
om de juiste transitie te maken?”

Alleen oplossingen die bij de 
klant passen
Transitie lijkt een groot woord, 
maar Wilbrink gebruikt het be-
wust. Verduurzaming is namelijk 
niet niks, het vergt soms behoor-
lijke investeringen en je moet 
dus goed nadenken voordat je 
concrete stappen zet. Advies 
van een deskundige is daarbij 
geen overbodige luxe. Dat is bij 
Wilbrink altijd advies op maat, 
want iedere klant is anders. Niet 
voor niets noemt hij het op zijn 
bedrijfswebsite 
(https://duurzaamvastgoedad-
viesbv.nl/) dan ook ‘Verduur-Sa-
men’. Wilbrink: “Je hebt ruwweg 
drie groepen mensen. Zij die 
verduurzamen omdat de staat 
van hun bedrijfspand dat eist, de 
idealisten die vanuit een intrin-
sieke motivatie willen investeren 
in een energielabel en een goed 
verduurzamingsadvies, en de 
groep mensen bij wie klimaatver-
andering een minder hoge priori-
teit heeft.” 
Met die verscheidenheid aan 
klanten gaat Wilbrink graag in 
overleg. Hij zoekt daarbij in on-
derlinge samenspraak naar een 
maatoplossing. “Wat je wilt, 
hangt van verschillende zaken af. 
Zoals je visie op klimaatverande-
ring maar ook je bestedingsbud-
get, je leeftijd, hoe lang je nog in 
een bedrijfspand wilt werken, en 

of je wellicht een ander pand op 
het oog hebt om je in te vestigen. 
Dergelijke factoren kunnen alle-
maal een rol spelen bij het advies 
dat ik klanten geef.”

Met zijn allen minimaal naar C
Voorheen had je alleen een 
energielabel nodig bij vastgoed 
transacties, maar om de klimaat-
afspraken beter te kunnen nako-
men is de wetgever zich steeds 
meer gaan mengen in de ener-
gietransitie. Wilbrink: “Daardoor 
heb je niet alleen een energiela-
bel nodig bij iedere vastgoed 
transactie. De wetgever verplicht 
alle ondernemers er namelijk toe 
dat hun kantoorpand vanaf 1 ja-
nuari 2023 een geldig en gere-
gistreerd energielabel C heeft 
(hier zijn een aantal uitzonde-
ringen op, voor een ondernemer 
is het goed om te weten of zijn 
kantoorpand onder de vrijstelling 
valt). Het energielabel is 10 jaar 
geldig en geeft u tijd om even-
tuele investeringen die nodig 
zijn om een hoger energielabel 
te verkrijgen, uit te smeren over 
meerdere jaren. Doe je dat niet 
tijdig dan is het  vanaf 1 januari 
2023 niet toegestaan activitei-
ten uit te voeren in je kantoor-
pand.” 
Dat is bovendien niet de enige 
vervelende consequentie. Ook 
de financierbaarheid en de com-
merciële waarde van vastgoed 
hangen nauw samen met het 
hebben van een (hoog) ener-
gielabel. Tegenwoordig verplich-
ten banken bedrijfspanden om 
in het bezit te zijn van een ener-

gielabel, zodat het energiever-
bruik bekend is. Wilbrink krijgt 
ook van dergelijke financiers 
daarom steeds vaker de vraag 
om voor hen vast te stellen welk 
energielabel hoort bij vastgoed 
waarin zij overwegen te investe-
ren. 

Subsidies benutten
Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat het aanvragen van ener-
gielabels het leeuwendeel van 
Wilbrinks werk beslaat. Inclusief 
de vele gerichte adviezen die hij 
geeft om klanten te helpen hun 
vastgoed te laten kwalificeren 
voor het gewenste label. Daar-
naast maakt hij ook warmtebere-
keningen. “Daarmee breng ik in 
kaart wat er per vertrek, bedrijfs-
unit, bedrijfshal of eventueel per 
woning aan vermogen nodig is 
om dat optimaal te verwarmen. 
Mijn bevindingen zijn bepalend 
voor de warmteopwekker die ge-
plaatst gaat worden.”
Samen met andere partijen 
plaatste Duurzaam Vastgoed Ad-
vies overigens warmtepompen in 
bedrijfsunits. De kracht van het 
bedrijf schuilt ook in sterke co-
alities. Zo werkt Wilbrink samen 
met bedrijven die zich bezighou-
den met circulariteit, stikstofbe-
rekeningen en de subsidieregel-
geving. “De subsidiepot wordt 
-uit onwetendheid- lang niet 
altijd volledig benut. “Waarom 
zouden we de de kans niet be-
nutten om verduurzaming finan-
cieel aantrekkelijker te maken? 
Daar help ik graag bij.” 

Met beide benen op de grond; het past niet 
alleen bij Albert Wilbrink, hij zit als onder-
nemer ook letterlijk op de begane grond 
van Coöperatie Woudenberg. Daarmee 
heeft het bedrijfspand ook een duurzaam-
heidsexpert in huis. Met als specialismen: 
energielabels verstrekken  en warmtebe-
rekeningen uitvoeren. Daarnaast adviseert 
en verzorgt hij desgewenst subsidieaanvra-
gen. Door de hulp van Duurzaam Vastgoed 
Advies zitten zakelijke en particuliere klan-
ten er warmpjes bij.

Voortvarend verduurzamen begint 
bij Duurzaam Vastgoed Advies



Bedrijven in de Cooperatie kunnen ’s avonds rustig naar huis;
Verisure beveiligt het gebouw
Via een andere toeleverancier werd het contact gelegd met Verisure. Tijdens het 
gesprek wat volgde werd duidelijk dat er al een klantrelatie lag; in Spanje verzorgt 
Verisure al de beveiliging voor de panden van Wilbrink Vastgoed middels Securitas 
Direct. Het moederbedrijf van Verisure in Nederland.

Verisure is een wereldwijde speler op het gebied van advisering in veiligheid, de 
installatie van veiligheid verhogende installaties en de daadwerkelijk uitvoering 
van beveiliging. Het bedrijf heeft 4 miljoen klanten in Europa, waarvan er ruim 1,2 
miljoen in Spanje zitten. In Nederland groeit het aantal klanten de laatste jaren 
erg hard. De toenemende criminaliteit en het tekort aan mankracht bij de politie 
zal hieraan bijdragen, maar het is vooral de manier waarop Verisure werkt wat het 
bedrijf zo doet groeien.

Verisure heeft in Nederland nu 17 kantoren welke vanuit het hoofdkantoor in 
Amsterdam geleid worden. En ondertussen werken er nu ruim 450 mensen, een 
aantal wat maandelijkse toeneemt.

Volgens Dinesh, uw beveiligheidsexpert, die samen met collega’s verantwoordelijk 
is voor de provincies Utrecht en Gelderland, heeft Verisure de perfecte manier 
gevonden om zowel particulieren als bedrijven het gevoel van veiligheid terug te 
geven.
En dat doe je samen met de klant. Er zitten namelijk verschillende aspecten aan het 
goed beveiligen van een object. 

Voorkomen is beter dan genezen luidt het spreekwoord. Echter, bij beveiliging, 
ondernemen mensen liever actie als de ervaring achter de rug is. Terwijl de 
emotionele schade van een inbraak best heftig kan zijn. Dit is heel makkelijk te 
voorkomen. Het begint met een oriënterend en vrijblijvend gesprek waaruit een 
advies op maat volgt. Wanneer u akkoord gaat met het voorstel, verzorgt Verisure 
zelf de installatie.

 
Wilt u net als de Coöperatie uw huis of bedrijf op een juiste manier optimaal 
beveiligdhebben, neem dan contact op met Verisure!

Dinesh en zijn collega’s helpen u graag verder.

Zonder direct bewijs komt de politie niet meer
aanrijden bij een inbraak

Dinesh.Aziz@verisure.nl |        06 20114408
instagram:@Dinesh.verisure

Of ga naar www.verisure.nl en bel voor een afspraak
met vermelding van referentiecode 14640DA1
ovv Lammert Wilbrink naar 088 0888990

ICT IS ALS ADEMEN.
JE WILT ER NIET OVER 
NADENKEN. 

ICT ondersteuning en systeembeheer voor bedrijven.



Parallelweg 11a, 3931 MS Woudenberg 
T 033 - 286 4951 M 06-53690020
E info@mulder-aanhangers.nl 

W www.mulder-aanhangers.nl

Aanhangwagens
Vee- en paardentrailers
Las- en constructiewerk

Hogedrukreinigers.

Tevens voorzien wij in onderhoud, reparaties en advies

Gefeliciteerd met jullie 
prachtige pand,

Coöperatie Woudenberg!

HAZENDONK
VAN
AGRARISCHE

DIENSTVERLENING

GEFELICITEERD 
MET

“COÖPERATIE”
WOUDENBERG!

Ginkelsedwarsakkers 2
3956 KX Leersum

06 - 46 69 03 72
info@rveinstallatietechniek.nl



Airconditioning
van Wacon Klimaattechniek

Wacon Klimaattechniek bouwt op een jong team van
specialisten, met ruime ervaring in de airconditioning-branche

in zowel binnen- als buitenland.

Korte lijntjes, gericht advies en vakkundige montage
zijn enkele van de pluspunten als u door onze specialisten

een airco-unit laat plaatsen.

Woudenberg

033 - 20 03 252

www.waconklimaattechniek.nl



H W
BOUW / AFBOUW B.V.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

DE TROTSE ONDERNEMERS VAN



Gefeliciteerd!
Met de opening van 
'De Coöperatie'
Als coöperatie weten wij dat je samen meer weet
en meer kunt bereiken. Daarom zoeken we de
samenwerking op met andere coöperaties om zo
onze dienstverlening te blijven verbeteren en
ondernemers verder te helpen met het realiseren
van hun duurzame groei. 
Wij wensen 'De Coöperatie' veel succes toe! 

De coöperatieve Rabobank

Na geruime tijd vanuit hetzelfde kantoor sa-
mengewerkt te hebben is Lammert Wilbrink 
BV inmiddels gevestigd in het prachtige pand 
“Coöperatie”  in Woudenberg. JW Vastgoed 
Advies & JW Vastgoed Management blijven 
gevestigd in het kantoor “de Brugh” aan de 
Bonnetstraat 29 te Ede. 

Wij kijken terug op een prachtige periode en 
zien uit naar naar de blijvende samenwer-
king om mooie projecten en initiatieven te 
realiseren. Blijf welkom in één van onze kan-
toren in Woudenberg of Ede.



JOIN Communicatie B.V.   
Parallelweg 7, Woudenberg

info@joincommunicatie.nl    |    033 - 286 47 11
 www.joincommunicatie.nl

Met deze krant heeft een speci-

ale uitgave over een uniek vast-

goedproject in handen. Want met 

Coöperatie Woudenberg heeft 

ontwikkelingsbedrijf Lammert 

Wilbrink B.V. een monumentaal 

historisch pand met respect voor 

die historie getransformeerd tot 

een bedrijvenverzamelgebouw 

dat aan de modernste behoeften 

van de hurende ondernemers 

voldoet. In deze krant vindt u al-

les over de geschiedenis van wat 

een voormalige graanmaalderij 

is. Meer dan een eeuw lang staat 

zij er als ikonisch merkteken in 

het landschap. En er is sindsdien 

het een en ander gebeurd voor-

dat de ondernemers er dit jaar 

hun intrek namen. De historische 

gevel en andere details heeft de 

ontwikkelaar in tact gelaten. In 

Coöperatie Woudenberg wordt 

intussen weer hard gewerkt en 

bijgedragen aan de Wouden-

bergse economie. Wie zijn die 

huurders van de luxe kantoor-

ruimtes? Wat doen zij? En welke 

mogelijkheden zien zij op hun 

zeer strategisch gelegen plek, 

pal aan de N224 in het directe 

zicht van de verkeersrotonde en 

aan de poort van bedrijventerrein 

Parallelweg? Dat en meer wordt 

uitgelicht in deze speciale krant 

ter ere van een succesvol en 

markant ontwikkelings- en ver-

bouwingsproject van Lammert 

Wilbrink B.V. dat officieel wordt 

geopend op zaterdag 9 oktober.

SPECIALE UITGAVE COÖPERATIE WOUDENBERG

OPENING
SKRANT

OUD

NIEUW

JOIN Communicatie B.V is een 
jong, snelgroeiend en creatieve 
onderneming op het gebied 
van media-advies, uitgeven en 
exploiteren en communicatie in 
de breedste zin van het woord.

125  JA AR  SPEELTUINDe Pyramide van Austerlitz

U I TG AV E  WO EN S DAG  12  M E I  2 0 21

Dokter Johann Georg Metzger uit Amsterdam stuurde in 1883 kinderen naar de Pyramide van Austerlitz. Hij leefde enorm mee met de ‘misdeelde kinde-ren van de achterbuurten van Amsterdam’, waar het enorm 

stonk. Hij wilde ze een paar we-ken frisse lucht laten inademen. In een vakantiekolonie moesten ze weer op krachten komen. Er was ook een proef bij Wijk aan Zee, maar de bomen van Aus-terlitz bleken heilzamer voor 

de kinderen te zijn. Augustus 1883 kwam de eerste groep on-der leiding van meester Bakker op bezoek. Ze hadden pech. Het regende veel. Maar Bakker was toch tevreden. De slaapplaatsen waren goed. De kinderen kon-

den er leuk spelen en zouden gezonder worden. De kinderen namen een paar kilo in gewicht toe. De jongens reageerden be-ter dan de meisjes op de vakan-tie. De jaren daarop bleef Metz-ger kinderen naar de Pyramide 

van Austerlitz sturen.  In 1876 komt de naam Van Kolschoten voor het eerst voor bij de Pyra-mide. Hij pachtte de grond voor 40 gulden per jaar. Hij had ‘het recht van plaggen en strooing halen voor eigen gebruik’.  

Hersteltuin voor kinderen
Het ontstaan van de speeltuin

14 mei 1896 - 2021

Er is een prachtig gebouw neerge-

zet. Een pand dat een thuis is voor 

de bedrijven die daar gevestigd zijn. 

Het is jammer om van al die bedrij-

ven een logo op de gevel te mon-

teren. Dat doet afbreuk aan het 

mooie gebouw. En als het to
ch een 

“thuis” is, waarom dan geen naam? 

De naam was snel gevonden: heel 

voor de hand liggend: huisnummer 

7 op een voormalig spoorterrein. 

Dus Perron 7.

Maar de naam omvat zoveel meer 

dan een simpele weergave van de 

geschiedenis en een huisnummer. 

Op een perron vindt men een bonte 

verzameling van personen en groe-

pen. Zo ook bij ons. Op een perron 

gebeurt veel. Mensen ontmoeten 

elkaar en gaan op reis. Die reis kunt 

u op veel manieren maken en met 

veel verschillende mensen. Men-

sen stranden op een perron maar 

u wordt weer op weg geholpen en 

zo kunt u uw reis voortzetten (Au-

toschade Schreuder). M
ensen gaan 

op reis (met een auto van Auto Ver-

steeg Buurman). Graag nemen we 

u mee op een creatieve reis (W
ou-

denbergse Drukkerij). 
Ook die start 

vanaf Perron 7. Ook voor het in con-

tact komen en blijven met m
ensen 

met wie u samen op reis bent (U
it-

geverij J
oin/Jawel Media) is Perron 7 

een prima vertre
kpunt. En kunt u het 

allemaal niet meer zelf? Wordt de 

reis u te zwaar. O
p Perron 7 stappen 

wij in
 en reizen met u mee (Thuis-

zorg A.N.J.A. Assisteert) z
odat u de 

reis weer voort kunt zetten. Met wie 

reist u mee?

PERRON 7: 

zo veel meer dan zomaar 

een bedrijfsgebouw.

 WOUDENBERG – De gemeenteraad 

moet in december het tweede her-

stelplan voor de financiën vaststel-

len. De vraag is of er veel te kiezen 

valt. Maar er moeten pittige beslui-

ten genomen worden.De gemeenteraad besloot in juli over 

het eerste herstelplan. Een aantal 

voorstellen werd toen doorgescho-

ven omdat er meer onderzoek naar de 

gevolgen werd gewenst. Dus moeten 

er in december besluiten vallen, hele 

pittige besluiten. Ook al omdat toe-

zichthouder de provincie niet onder 

de indruk was van de eerste besluiten. 

De gemeente staat onder verscherpt 

financieel toezicht en kan op dit mo-

ment geen kosten maken, die niet in 

de begroting stonden. De ambtena-

ren en het college van burgemeester 

en wethouders werken hard aan het 

herstelplan. Woensdag sprak de com-

missie over de ‘beleidsarme’ begro-

ting, die op tafel lag.Jhony Stalman, fractievoorzitter van 

de VVD, maakte zich zorgen over de 

mogelijkheden voor de raad om in 

december nog zaken te veranderen, 

die hen niet aanstaan. Over de be-

groting hadden de partijen vooraf 

schriftelijke vragen gesteld. De fractie 

van het CDA vroeg of er veel moge-

lijkheden waren om andere keuzes te 

maken. ‘Uit het antwoord van het col-

lege krijg ik de indruk dat er eigenlijk 

geen ruimte voor veranderingen is,’ 

zei Stalman. Wethouder Anita Vlam 

verklaarde: ‘Ik wil een winstwaarschu-

wing voor het herstelplan afgeven. Er 

zal weinig ruimte zijn.’ Overigens is er 

volgende week een vergadering voor 

de raadsleden over de voorgenomen 

bezuinigingen. Daar mag geen pu-

bliek of pers bij, omdat men nog niet 

openbaar wil maken wat er op stapel 

staat.

Peter van Schaik, fractievoorzitter van 

GemeenteBelangen Woudenberg, 

vroeg de andere fracties nu al om 

over alternatieve oplossingen na te 

denken. ‘Laten we weer samen over-

leggen en goede plannen maken.’
Michel Hardeman, fractievoorzitter 

van het CDA, vroeg of er wel ruimte 

was om nieuwe plannen in te dienen, 

die dan doorgerekend moeten wor-

den. Het is duidelijk dat dit niet vlak 

voor de gemeenteraadsvergadering 

van december kan. De collegeleden 

vertellen keer op keer dat de ambte-

naren het razend druk hebben met 

 De huis-aan-huiskrant van Woudenberg |   13 oktober 2021  
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 het herstelplan op te stellen en door 

te rekenen. Wethouder Vlam dacht dat 

dit wel mogelijk was.     De fractie van GemeenteBelangen 

Woudenberg is al druk bezig nieuwe 

plannen te smeden.     Het college verwacht dat het tweede 

herstelplan onvoldoende zal zijn om 

onder het verscherpte toezicht uit te 

komen. 

    Dat staat ook in de begroting. ‘Heel 

vreemd,’ vond Henk-Jan Molenaar, 

fractievoorzitter van de SGP. ‘We gaan 

op de stoel van de provincie zitten en 

zeggen wat zij moeten vinden. Ik zou 

er “naar verwachting” bij zetten. Dan 

houden we de verhouding met de 

provincie goed.’ 
    Wethouder Vlam vertelde dat die pas-

sage in de collegevergadering tot dis-

cussies had geleid. ‘We hadden er eerst 

“naar verwachting” staan, dat hebben 

we er uitgehaald. En later weer terug-

gezet en er weer uitgehaald.     We weten dat we met deze begroting 

en het herstelplan niet onder het ver-

scherpte toezicht uitkomen. We weten 

wat de wet is en hoe de provincie naar 

begrotingen kijkt. De wet is nu een-

maal de wet.’             

    Aantal corona besmettingen loopt weer op   WOUDENBERG Vanaf mei nam het 

aantal besmettingen in Woudenberg 

steeds meer af. 
    Er waren weken bij van minder dan 10 

besmettingen. Helaas is er de laatste 

weken weer een stijging te zien. 
    Sinds eind september loopt het aantal 

besmettingen op met meer dan 30 per 

week.   

 Gemeente moet tweede herstelplan vaststellen / foto: Niels Wolterink   

Knippen Dames €19.95   
Knippen Heren €16.95   

Knippen Kinderen €12.50

De beste stap naar mooi haar!

Stationsweg west 12 AWoudenberg06-30774587www.bodyenhairshop.nl

- ontwerp op maat- tot 30% goedkoper- 25 jaar garan�e
- jaarlijks onderhoud

- renova�e- eigen plaatsingsdienst

Stationsweg 419, 3925 CD SCHERPENZEEL

033-2584729  www.ewijkgrafstenen.nl 

Wij werken op afspraak, zodat u ervan verzekerd

bent dat wij alle tijd voor u hebben.

033 - 286 55 11

SCHERPENZEEL – De fusie tussen 

Scherpenzeel en Barneveld gaat niet 

door. Minister Kasja Ollongren van 

Binnenlandse Zaken heeft in een 

brief aan de provincie Gelderland 

laten weten dat ze van het voorstel 

geen wet zal maken. Zo stopt het 

herindelingsproces.

De provincie Gelderland wilde dat 

Scherpenzeel bij Barneveld gevoegd 

zou worden. Ze vond dat de gemeen-

te bestuurskracht miste en financieel 

in de problemen kon komen. Tijdens 

een referendum bleek dat de Scher-

penzeelse bevolking dit inzicht niet 

deelde. Maar liefst 82 procent stemde 

tegen de fusie. Ook een meerder-

heid van de gemeenteraad en sinds 

december 2019 het voltallige college 

van burgemeester en wethouders 

heeft zich politiek altijd tegen een fu-

sie verzet.

Ollongren stopt het proces omdat ze 

denkt dat er geen draagvlak is voor de 

fusie en dat beide gemeentebesturen 

niet tot overeenstemming kunnen ko-

men. Bovendien vindt zij dat er geen 

‘evidente bestuurskrachtproblema-

tiek’ is aangetoond. In de brief aan 

de provincie Gelderland schrijft ze: 

‘Ik concludeer dat het herindelings-

advies niet voldoende aansluit bij het 

Beleidskader gemeentelijke herinde-

ling 2018. Om de vergaande oplos-

sing die u voorstelt te legitimeren, 

zou er in de gemeente Scherpenzeel 

sprake moeten zijn van evidente be-

stuurskrachtproblematiek waarvoor 

de gemeente Scherpenzeel zelf geen 

oplossing weet te bereiken. Maar daar 

is op dit moment onvoldoende sprake 

van. Hierbij speelt mee dat er beperkt 

draagvlak voor een herindeling is.’  Ze 

geeft aan dat het kabinet een voor-

keur heeft voor herindelingen waarbij 

de gemeenten het voortouw nemen 

en niet voor herindelingen, die door 

de provincies worden opgelegd. 

Opvallend is dat in de media de laat-

ste maanden steeds geschreven werd 

dat Scherpenzeel tot een fusie ge-

dwongen zou worden en het proces 

onontkoombaar was. Ze hebben het 

belang van de tegenstand voor het 

kabinet onderschat. ‘Dit laat onverlet 

dat de opgave voor Scherpenzeel niet 

eenvoudig is,’ gaat de brief van de 

minister verder. ‘Dankzij het initiatief 

vanuit uw provincie heeft Scherpen-

zeel de bestuurskrachtproblemen 

met meer urgentie aangepakt. Ik heb 

daardoor voldoende vertrouwen dat 

de gemeente Scherpenzeel zelfstan-

dig tot de benodigde versterking kan 

komen.

Desalniettemin ben ik van mening dat 

de complexiteit van de maatschappe-

lijke opgaven en de positie van Scher-

penzeel hierin het noodzakelijk ma-

ken om intensiever samen te werken 

met gemeenten in deze regio.’

Ollongren kijkt terug op een lange 

periode. ‘De kwetsbaarheden in 

Scherpenzeel bleven, zoals ook de 

door provincie Gelderland en de VNG 

Gelderland ingestelde commissie 

Sterk Bestuur In 2015 constateerde. 

Om de bestuurskracht te versterken, 

begon Scherpenzeel in 2018 een in-

teractief traject om een toekomstvi-

sie op te stellen.

Die visie zou tevens een basis bieden 

voor verdere bezinning op de be-

stuurlijke toekomst van de gemeente.

Inwoners van Scherpenzeel bleken 

trots op en tevreden met (de voorzie-

ningen van) hun dorp en vonden dat 

er weinig hoefde te veranderen. Maar 

het behouden van deze kwaliteiten 

vereist wel inzet. 

De toekomstvisie werpt daarom ook 

de vraag op wat de consequenties 

van de ambities zijn voor bestuur en 

organisatie. 

De noodzaak om stappen te zetten 

was evident en niet langer vrijblij-

vend.’ Scherpenzeel moest op een 

hoogwaardige manier invulling ge-

ven aan haar partner rol in de regio. 

Uit een later onderzoek bleek dat 

Scherpenzeel meer wil doen dan ze 

kan.

Ollongren gaat verder: ‘In juni 2019 

onderschreef de gemeenteraad van 

Scherpenzeel unaniem de noodzaak 

de ambtelijke en bestuurlijke realisa-

tiekracht te versterken. Ook besloot 

de raad op een later moment een af-

weging te maken tussen zelfstandig-

heid of een fusie met de gemeente 

Barneveld. Een stuurgroep uit de ge-

meenteraad maakte in het najaar van 

2019 een analyse ter onderbouwing 

van deze keuze. Maar het college van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

(hierna: GS) vond dat de variant waar-

in Scherpenzeel en Barneveld zouden 

worden samengevoegd, onvoldoen-

de was uitgewerkt. Daardoor konden 

GS geen zorgvuldige afweging ma-

ken tussen beide opties. In decem-

ber 2019 koos de gemeenteraad in 

meerderheid voor de optie zelfstan-

digheid. De hiervoor benodigde in-

vesteringen werden in de Kadernota 

2021 uitgewerkt. GS van Gelderland 

vonden die inzet van Scherpenzeel 

ontoereikend voor het oplossen van 

de bestuurskrachtopgave. Ook von-

den GS dat Scherpenzeel daarmee 

liet zien niet in staat te zijn zelf met 

een adequate oplossing voor haar 

bestuurskrachtproblemen te komen.’

Hierna besloot de provincie dat Scher-

penzeel bij Barneveld gevoegd moest 

worden. De provincie was bang dat 

Scherpenzeel haar taken niet meer 

zou kunnen uitvoeren. De gemeente 

wilde zelfstandig blijven, zolang het 

verantwoord is. Ollogren geeft aan 

dat de weerstand tegen de fusie in 

Scherpenzeel zwaar gewogen heeft. 

Mogelijk gaan Barneveld en Scher-

penzeel in toekomst nauwer samen-

werken om de bestuurskracht van het 

Scherpenzeel te vergroten. Ollongren 

geeft toe dat Scherpenzeel een forse 

uitdaging heeft om een krachtig be-

stuur en een goede partner te zijn.

Ollongren vindt de bestuurskracht 

een lastig punt. ‘Ook blijkt uit het ad-

vies dat de bestuurskrachtopgave al 

langere tijd sleept. Zowel in het tra-

ject rond de toekomstvisie als in het 

bestuurskrachtonderzoek is dit aan 

de orde gekomen. Zeker in het licht 

van toekomstige opgaven kan er een 

moment komen dat de gemeente 

haar taken niet meer goed kan uit-

voeren, in het bijzonder het onvermo-

gen om in een partnerschap samen te 

werken. Tegelijkertijd vertaalt de be-

stuurskrachtopgave zich nog niet in 

acute problemen. De basisdienstver-

lening is op orde, het voorzieningen-

niveau op peil, inwoners zijn tevreden 

en de financiële positie is behoorlijk 

robuust. De provincie onderschrijft 

dat ook.’

Ollongren constateert dat het in zo’n 

proces noodzakelijk is dat er een 

open dialoog is. Dat heeft de laatste 

twee jaren in de proces ontbroken. 

Ze vindt dat er veel conflicten en ge-

doe geweest zijn. Ze nodigt alle par-

tijen uit om weer in gesprek te gaan 

en naar een constructieve samen-

werking te streven. Het is de tweede 

keer dat een minister een streep haalt 

door een voorgenomen fusie waarbij 

Scherpenzeel partij was. 

In 2011 heeft minister Donner een 

streep gezet onder de fusie tussen 

Woudenberg, Scherpenzeel en Rens-

woude. Het gebrek aan draagvlak in 

Renswoude was toen de reden.

Vaccinatiegraad Scherpenzeel (per 3-10-2021)

76% van 18 jaar en ouder heeft mini-

maal 1 prik gehad (landelijk 86,7%),

74% van 18 jaar en ouder is volledig 

gevaccineerd (landelijk 82,9%),

73% van 12 jaar en ouder heeft 

minimaal 1 prik gehad (landelijk 

84,4%), 71% van 12 jaar en ouder 

is volledig gevaccineerd (landelijk 

80,5%).

De cijfers van de Corona dashboard 

van de overheid zijn niet helemaal 

compleet. 

De vaccinatiegraad is in werkelijk-

heid hoger.

Fusie van de baanFusie met de gemeente Barneveld gaat niet door / foto: redactie
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Hét adres voor:

Reparatie, onderhoud en APK

In- en verkoop

Aircoservice

Bandenservice

Storingen en diagnose

Aankoopkeuring

Autobedrijf Frietema

M Stationsweg Oost 196 | 3931 EX  Woudenberg

N 06 - 3168 7699

autobedrijffrietema.nl

Of het nu thuis is of op het vakantieadres, de vakantietijd is bij uitstek de periode om te genieten. 

Met Recreëren hopen we daar een beetje aan bij te dragen. Met leuke tips, fiets- en wandelroutes, 

bezienswaardigheden, gezellige artikelen en natuurlijk adverteerders die u lokaal ook graag welkom heten.  

Wij wensen u een hele fijne vakantie en hopen van harte dat u ontspannen kunt recreëren! 

Heerlijk genieten

Naar de markt

Vakantie vieren

Foto: Andrea Bloemendal Photography

EEN KLEINE GREEP UIT ONS GROTE AANBOD
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Een gezond kind heeft wel 

100 wensen. Een ziek kind maar één…

Elke 3 dagen sterft 

er in Nederland een 

kind aan kanker… 

Dit moet anders!

Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen 

in Nederland kanker. Op dit moment 

geneest 81% van deze kinderen. 

Dat moet en dat kán beter. Het 

doel van KiKa is om dit percentage 

te verhogen naar 100%. KiKa 

werft fondsen voor vernieuwend 

onderzoek en andere activiteiten 

op het gebied van kinderkanker, 

gericht op minder pijn tijdens 

behandelingen, meer genezing en 

een hogere kwaliteit van leven op 

latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa 

zich op het geven van voorlichting 

over kinderkanker.

Wij willen helpen!
Op naar de 100% genezing! 

Wij nemen deel aan ‘De ScanCoveryTrial’ 

Tijdens deze reis, in één week tijd, kris kras door het 

Scandinavië, rijden we ruim 7.000 kilometer. En dat onder 

omstandigheden met veel sneeuw, ijs en temperaturen 

welke kunnen dalen tot wel min 47 graden Celsius. We 

gaan op donderdag 6 januari van start en hopen zondag 15 

januari in Woudenberg te finishen met een record opbrengst 

voor KiKa! Door ons te sponsoren help je mee aan meer 

onderzoek naar kinderkanker.

Lammert Wilbrink en Wiepko Mulder
sponsoren? www.actievoorkika.nl/de-scancoverytrail

Doneer nu: je bent een held!
Ga naar onze KiKapagina www.actievoorkika.nl/de-scancoverytrail

Doneer je € 250 euro (of meer), dan kan jouw logo op onze auto!

vóór 1 december met vermelding 

van bedrijfsnaam 

Meer weten? Bel ons 

op 0318 - 250 250 of mail 

nathalie@lammertwilbrink.nl

Doneren? Meer info? 

Scan de QR-code met de 

camera van je telefoon


