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Het blijft iets bijzonders om op basis van een idee 

een gebouw te maken waar mensen later in werken, 

leren of wonen. De opdracht voor zo’n bouwproject 

geeft u misschien maar één keer in uw leven. Dan 

wilt u zeker weten dat het goed komt. Als ontwikkel- 

en bouwbedrijf gaat de KlaassenGroep altijd voor 

het beste resultaat.

Steeds vaker werken we in de ontwerpfase al 

samen met de opdrachtgever,  de architect, de 

constructeur en de installateur. Elkaars kennis 

in een vroeg stadium benutten levert namelijk 

voordeel op, voor iedereen. Doordat we gezamen-

lijk eerder keuzes maken, verkleinen we de kans 

op fouten en kunnen we efficiënter werken. 

Wat levert u dit als opdrachtgever op? 

Meerbouwwaarde: een beter product voor een 

lagere prijs.

U kunt bij ons terecht voor het hele bouwproces; 

van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en 

exploiteren tot onderhoud en renovatie. De ruim 

100 gespecialiseerde medewerkers van ons 

familiebedrijf staan voor kwaliteit, helderheid, 

maatschappelijke betrokkenheid en innovatie. Uw 

bouwproject? Daar maken we samen iets moois van.

Wilt u als bedrijf, woningbouwcorporatie, 

gemeente, belegger, zorgorganisatie, ontwikkelaar 

of particulier weten wat we voor u kunnen doen? 

De verhalen en afbeeldingen in deze uitgave geven 

u een indruk van wat u van ons kunt verwachten. 

Meer weten? Kom vooral eens op de koffie, we 

denken graag met u mee. 

“Uw bedrijfspand, school, zorg-
complex of droomhuis bouwen?

Dat is zoveel meer, dan alleen 
een stel stenen stapelen.”

Michel Menting, 
algemeen directeur

Dirk-Jan Klaassen, 
commercieel directeur
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HOEZO
meerbouwwaarde?

Voordelig, goede prijs-kwaliteitverhouding, innovatie, 
veelzijdig in kennis èn afspraak is afspraak!

Zonder u zijn we nergens. Daarom 

blijft ons familiebedrijf zich - sinds de 

oprichting in 1851 - ontwikkelen. We 

willen immers snel kunnen inspelen op 

uw wensen. Na onze start als timmer- 

en aannemingsbedrijf in Dinxperlo zijn 

we stabiel doorgegroeid tot landelijke 

innovatieve kennispartner in het hele 

bouwproces. 

We merken dat onze veelzijdigheid, 

ervaring en Achterhoekse mentaliteit 

veel opdrachtgevers en ketenpartners 

aanspreekt. We zijn trots op de lange 

relaties die we met een groot deel van 

hen onderhouden. Duurzaamheid vinden 

we belangrijk, zowel bij relaties als bij 

gebouwen.

Wat is onze 
meerbouwwaarde?

Dat kunt u natuurlijk het beste zelf 

ervaren. Het geeft in elk geval aan dat we 

op meerdere manieren waardevol kunnen 

zijn bij uw bouwproject. We ontwikkelen, 

engineeren, bouwen en onderhouden. U 

bepaalt waar u onze kennis en ervaring het 

meest nodig heeft. 

Waarom kiezen 
opdrachtgevers voor 
ons? 
Dit is wat zij zeggen:

“Voordeligste aanbieder”

We komen bij aanbestedingen vaak als 

voordeligste partij uit de bus. Hoe dit kan? 

Door onze jarenlange ervaring weten 

we wat wel en niet werkt. Dit hebben we 

vertaald in geoptimaliseerde processen 

en producten. Zo besparen onze kennis en 

efficiëntie u tijd en geld. 

“Goede prijs-kwaliteitverhouding”

We hebben veel ervaring in verschillende 

sectoren: van scholen, de zorg en 

bedrijven tot woningbouw, renovatie en 

onderhoud. Die veelzijdigheid komt ten 

goede aan de kwaliteit en voortgang van 

andere projecten. Zo benutten we onze 

kennis over het bouwen van Nul-op-de-

meter-woningen bijvoorbeeld ook bij de 

bouw van een klimaatneutrale school 

of een energiezuinig bedrijfspand. Als 

opdrachtgever profiteert u van deze 

kruisbestuiving.   

“Afspraak is afspraak”

We doen wat we beloven, dat zit in onze 

bedrijfscultuur. We zijn transparant in onze 

communicatie, u weet waar u aan toe bent. 

Als het nodig is, sturen we direct bij. Er is 

altijd een oplossing, die bij uw budget en 

wensen past. 

“Veelzijdige kennispartner”

We zijn veel meer dan alleen een 

aannemer in een bouwteam. U kunt ons 

ook voor andere fases in het bouwproces 

inschakelen.  Door onze integrale aanpak 

van ontwerp en ontwikkeling bieden wij 

u totaalproducten. Turn key, Design & 

Build of Engineer & Build? Wij kunnen 

u adviseren wat de beste aanpak is 

voor uw project. Dan heeft u maar één 

aanspreekpunt en weet u precies waar u 

qua proces en kosten aan toe bent.

“Innovatief”

We blijven onszelf als kennispartner 

ontwikkelen en maken graag gebruik van 

technologische hulpmiddelen. Middels 

BIM (Building Information Modeling) en 

Ed-Controls (een kwaliteitbewakings-

app) kunt u bijvoorbeeld het hele 

bouwproces digitaal volgen. Ook 

qua maatwerk in woningconcepten 

(CasaVita) en duurzaamheid (Nul-op-de-

Meter woningen) lopen we voorop. Die 

voorsprong levert u bijvoorbeeld een 

goedkoper product of een lagere energie- 

of onderhoudsrekening op.

4 IKC Rivierenwijk in Deventer
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Als SBB-erkend leerbedrijf werken 

we al ruim 20 jaar samen met het 

Graafschap College in Doetinchem. 

Veel van hun mbo-studenten Bouw-

techniek en Smart Building doen bij 

ons praktijkervaring op via beroeps-

praktijkvormingsplaatsen (stages) 

of leerbanen. Zo investeren we sa-

men in jeugdige regionale bouwta-

lenten. Toen het Graafschap College 

een nieuw schoolgebouw nodig had, 

kreeg onze samenwerking een extra 

dimensie. 

“Voor de opleidingen Sport en bewe-

gen en Veiligheid en vakmanschap 

wilden we graag een nieuw schoolge-

bouw laten bouwen op Sportpark Zuid 

in Doetinchem”, zegt Sarien Shkol-

nik-Oostwouder, vicevoorzitter van 

het college van bestuur van het Graaf-

schap College. “Een belangrijke wens 

hierbij was dat onze studenten Bouw-

kunde bij de bouw betrokken zouden 

worden. KlaassenGroep kwam met 

het beste voorstel.” 

Constructieve samenwerking

Hans Tomesen was als hoofd Huisves-

ting van het Graafschap College nauw 

betrokken bij het nieuwbouwproject. 

Hij is enthousiast over de samenwer-

king: “Zowel op zakelijk niveau als in 

de relationele sfeer was het prettig 

werken. Klaassen had oog voor ons 

belang als opdrachtgever, begreep 

wat er nodig was en ging op een ge-

weldige manier om met onze studen-

ten. Economisch gezien is het voor 

een bouwer natuurlijk niet handig om 

onervaren studenten op een bouw-

plaats rond te hebben lopen. Maar 

Klaassen voelt echt de verantwoor-

delijkheid om jongeren op te leiden en 

heeft hen heel snel bij alle fases in het 

project ingezet en begeleid.”

Nagellak en hoge hakken

Een mooi voorbeeld hiervan is de stu-

dente, een statushouder, die graag 

architect wilde worden. Op haar 

eerste praktijkdag kwam ze op hoge 

hakken en met gelakte nagels naar 

de bouwplaats. Daar werd ze door 

de hoofduitvoerder, Freddy IJzereef, 

teruggestuurd met het verzoek om 

zich gepaster te kleden. De keer erop 

verscheen ze echter in een soortge-

lijke outfit. “De reactie van Freddy 

was veelzeggend”, aldus Tomesen. 

“Hij stuurde haar niet opnieuw weg, 

maar gaf haar in plaats daarvan zijn 

werkjas. Zodat ze mee kon doen. Die 

zorgzame aanpak hielp haar over een 

drempel heen. Ik ben ervan overtuigd 

dat ze daardoor behouden bleef voor 

het vak. Ze heeft haar studie hier met 

succes afgerond, was zelfs betrokken 

bij de opening van het nieuwe pand en 

studeert nu Bouwkunde op het HBO.”

Creatieve oplossingen

“We zijn als opdrachtgever erg tevre-

den over hoe dit schoolgebouw tot 

stand is gekomen; van de ordelijkheid 

tijdens het bouwproces en het mee-

denken over de bedoeling ervan, tot 

de sfeer op de bouwplaats. De gebrui-

kers zijn blij met het eindresultaat en 

dat maakt ons als bestuur erg geluk-

kig. Natuurlijk moesten we af en toe 

stevig onderhandelen, maar Klaassen 

kwam op allerlei terreinen met cre-

atieve oplossingen.” Shkolnik- Oost-

wouder lacht: “Zo werden er bij de 

oplevering van het gebouw spontaan 

gebaksbordjes uit een kartonnendoos 

gezaagd met een liniaal. We hadden 

om de oplevering te vieren namelijk 

een grote taart meegenomen naar de 

bouwplaats, maar waren even verge-

ten dat daar geen schoteltjes zijn.”

Opening

In oktober 2018 werd de nieuwe 

school op Sportpark Zuid officieel ge-

opend. Het pand biedt ruimte aan 700 

leerlingen en is 100% elektrisch (er 

zijn geen gasaansluitingen aanwezig). 

Architect Cepezed zorgde voor het 

ontwerp met de opvallende metalen 

boomstructuur aan de buitenkant. 

Binnen is de getrapte ontmoetings-

ruimte met frisse, lichte kleuren een 

eyecatcher. 

KlaassenGroep was bij dit project niet 

alleen bouwer, maar ook engineer. 

“Dat was voor ons als opdrachtgever 

best spannend”, aldus Shkolnik-Oost-

wouder. “Het was de eerste keer dat 

wij via deze Engineer & Build-con-

structie werkten. Je moet dan maar 

afwachten of de architect en aanne-

mer er samen goed uitkomen. Maar 

gelukkig leidde dit, zowel kwalitatief 

als economisch gezien, tot een prima 

resultaat.”

“KlaassenGroep 
voelt echt de ver-
antwoordelijkheid 
om jongeren op te 

leiden.”

‘Studenten Graafschap College bouwden mee aan nieuw schoolgebouw’ 

Partnerschap in werk en leren
Sarien Shkolnik-Oostwouder en Hans Tomesen
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Zo doen we dat!
Hoe stemmen we alle onderdelen 

van een bouwproces zo optimaal 

mogelijk op elkaar af? En hoe zorgen 

we ervoor dat we projectdoelen halen? 

Bijvoorbeeld met digitale technieken 

zoals BIM, Virtual Reality (VR) en Ed-

Controls. 

Met BIM weet u waar u aan toe bent

BIM staat voor Building Information 

Modeling (bouwinformatiemodel). 

In dit digitale programma integreren 

we de tekeningen van de architect, de 

constructeur en de installateur. 

Via 3D-visualisatie zien we in een 

BIM-model of die plannen letterlijk ‘op 

elkaar passen’. Zit er een leiding op een 

verkeerde plek, of is er voor een balkon 

toch een andere constructie nodig? 

Dan ontdekken we dit dankzij clash 

control in BIM al in een vroeg stadium. 

Daardoor kunnen we met de betrokken 

partijen snel ingrijpen en lopen we 

tijdens de realisatie geen vertraging op.

Onze LEAN-manier van werken
KlaassenGroep is gecertificeerd 

LEAN-bouwer. LEAN houdt in dat we 

de kans op verspilling of falen voor u als 

opdrachtnemer wegnemen. We kiezen 

voor de juiste uitvoeringstechniek en 

het juiste team, zodat we tijdens het 

project kostenoverschrijding, verlies 

van tijd of materiaal en onbenutte 

capaciteit voorkomen. Dat levert u 

uiteindelijk een goedkoper product op.

Alles onder controle met Ed-Controls 
Ed-Controls is een interactieve kwa-

liteitbewakings-app, waarmee u als 

opdrachtgever met de uitvoerders kunt 

communiceren. Hierin ligt alle bouwdo-

cumentatie vast, zodat u op uw tablet 

precies ziet welk onderdeel (merk en 

model) op elke plek is gebruikt en welke 

installatiemeldingen afgehandeld zijn of 

nog afgehandeld moeten worden. Deze 

transparante communicatievorm zorgt 

voor een betere samenwerking.

‘DE DIGITALE BOUWPLAATS’
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Ervaren praktijkopleider 

Ook na afloop van dit bouwproject 

blijven het Graafschap College en de 

KlaassenGroep nauw samenwerken. 

Wij verzorgen al sinds 1999 beroeps-

praktijkvormingsplaatsen (stages) en 

leerbanen voor hun mbo-studenten. 

Shkolnik-Oostwouder: “Het Graaf-

schap College heeft momenteel 634 

studenten, die een bouwopleiding 

volgen. De meesten hiervan volgen 

de studierichting Bouw & Installatie 

(402). Op de tweede plaats gevolgd 

door de studierichting Middenkader 

bouw/Smart Building (170). En tot slot 

zijn er nog 62 studenten Hout en Meu-

bel. Onze studenten, die een Beroeps 

Begeleidende Leerweg (BBL) volgen, 

gaan één dag in de week naar school 

en krijgen de rest van de week een 

praktijkopleiding bij een erkend regio-

naal leerbedrijf, zoals Klaassen. Deze 

studenten hebben dan een leerbaan.”

Vakmensen van de toekomst

Klaassen is door Stichting Beroepson-

derwijs Bedrijfsleven (SBB) geaccre-

diteerd als opleidingsbedrijf voor de 

bouw. Hoe zorgen we er als bouwbe-

drijf voor dat theorie en beroepsprak-

tijk op elkaar aan blijven sluiten? Dit 

doen we door samen met 29 andere 

opleidingsbedrijven voor bouw en 

infra - onder de naam Bouwmensen 

- praktijkopleidingen te ontwikkelen 

voor zowel studenten, als onze ei-

gen werknemers. Zo zijn we - net als 

het Graafschap College - niet alleen 

op uitvoeringsniveau, maar ook op 

bestuurlijk niveau betrokken bij de 

opleiding van de vakmensen van de 

toekomst.

Engineer & Build

Bij deze contractvorm nemen we niet 

alleen de bouw (build) voor onze reke-

ning, maar houden we ons ook bezig 

met de technische ontwikkeling (en-

gineering) van uw pand. Wij werken 

uw voorlopig ontwerp uit naar een 

definitief en vervolgens uitvoeringsge-

reed ontwerp, maken berekeningen en 

zorgen voor de budgettering. U krijgt 

kortom een totaalpakket met een vas-

te prijs en planning.

Onze hoofduitvoerder Freddy IJzereef  

controleert via de Ed-Control  app  de 

bekisting middels een tekening (zie inzet) 

en fotografeert het geheel om het voor het 

verdere proces vast te leggen.

Een klant bekijkt via Virtual Reality zijn 

toekomstig bedrijfspand.
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Achterhoekse ‘niet-lullen-maar-poet-

sen-mentaliteit’ spreekt me aan. Ak-

kefietjes werden snel opgelost. De be-

woners zijn tevreden en het is gewoon 

een heel mooi gebouw geworden pas-

send binnen de omgeving, niet te pom-

peus en netjes afgewerkt.”

Toekomstbestendig

Zorgcomplex de Bloemenhof be-

staat uit drie verdiepingen. Er zijn 

zes woongroepen voor mensen met 

dementie, elke groep bestaat uit acht 

appartementen met een zeer ruime 

huiskamer. “Als zorginstelling kunnen 

we niet stil blijven zitten. We willen 

het gemeenschapsgeld natuurlijk zo 

investeren, dat we de komende 12 tot 

15 jaar kunnen meebewegen met de 

wisselende vraag naar zorg. Dat is hier 

goed gelukt. De Bloemenhof is zo ge-

bouwd dat we actueel kunnen blijven. 

Het gebouw is makkelijk aan te passen 

voor verschillenden zorgdoelgroepen 

en doeleinden.”

MEEBEWEGEN 
MET DE ZORGVRAAG

In opdracht van Zorggroep Sint Maar-

ten bouwden we 48 appartementen 

voor dementerende ouderen op het 

terrein van de Eeshof in Tubbergen. 

Architect IAA maakte een toekomst-

bestendig ontwerp, zodat de ruimten 

later makkelijk zijn aan te passen als 

de vraag naar zorg verandert. In mei 

2018 werd dit woonzorgcentrum, de 

Bloemenhof, opgeleverd. 

Toekomstbestendig bouwen in Tubbergen

Voor Tim Rodger, manager Vastgoed 

Bouw & Beheer bij Zorggroep Sint 

Maarten, was dit de tweede keer dat 

hij met ons samenwerkte. “Mijn vorige 

werkgever schakelde Klaassen in als 

aannemer voor de bouw van woon-

zorgcomplex Het Dijkhuis in Borne. 

De toenmalige uitvoerder, Vincent 

Bokkers, was toevallig ook uitvoerder 

bij de Bloemenhof. Het was fijn om 

hem hier weer tegen te komen. Zo’n 

vertrouwd gezicht geeft rust.”

Voor herhaling vatbaar

Project de Bloemenhof werd aanbe-

steed, KlaassenGroep deed het voor-

deligste aanbod. Rodger: “Klaassen

heeft zijn kennis, kunde en ervaring 

goed in de markt gezet. De gewekte 

verwachtingen zijn prima waar ge-

maakt. De duur van de bouw, de pro-

fessionele en efficiënte aanpak, de 

sfeer op de bouwplaats en het hele 

proces eromheen; de hele setting was 

goed.” Rodger vindt de samenwer-

king  absoluut voor herhaling vatbaar. 

“Het samenspel met IAA Architecten, 

installatie-adviseur M-Trix en de in-

stallateurs verliep voortvarend. De 

Tim Rodger, 
manager Vastgoed & Beheer

“Klaassen heeft 
zijn kennis, kunde 
en ervaring goed 
in de markt gezet.”

Duurzaamheid

Sinds begin jaren tachtig stond op de 

plek van de Bloemenhof een kloos-

tergebouw. Dat pand werd gesloopt 

en delen ervan zijn - in lijn met het 

circulariteitsbeginsel - hergebruikt 

bij andere bouwprojecten. Ook in het 

gebouw zelf is gedacht aan duurzaam-

heid. Zo is het complex voorzien van 

ledverlichting, een waterpompsys-

teem met gesloten bronnen, zonnepa-

nelen en mechanische ventilatie met 

warmteterugwinning. Rodger: “Met 

deze maatregelen zorgen we voor een 

lager energieverbruik, al is nul-op-de-

meter in een instelling als de onze nog 

niet mogelijk. Onze kwetsbare oude-

ren vinden het nu eenmaal fijn als er 

binnen altijd een aangename tempe-

ratuur is.”

Deel je leven

Bij de Bloemenhof ligt de nadruk op 

zorgzaamheid, huiselijkheid en ver-

bondenheid in een beschermde omge-

ving. Een gedeeld leven is een geluk-

kiger leven, is de visie van Zorggroep 

Sint Maarten. Rodger: “In kleine ker-

nen als Tubbergen heb je elkaar nodig 

bij de zorg voor kwetsbare ouderen. 

Daarom is het fijn dat er op en rond dit 

prachtige terrein bij Havezate de Ees-

hof zoveel voorzieningen en activitei-

ten zijn. Jong en oud komen hier bij el-

kaar voor bijvoorbeeld het restaurant, 

ons woonzorgcomplex, de aanleunwo-

ningen en de voetbalvelden. Zo delen 

we samen al het moois. En blijven we 

met elkaar verbonden.”
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Wat begon als een nieuwe aanpak 

voor de bouw van vrijstaande huizen, 

hebben we inmiddels doorontwikkeld 

tot een flexibel en voordelig 

woonconcept voor uiteenlopende 

projecten: CasaVita. Bewoners 

bepalen via een keuzemenu in de 

CasaVita WoonApp bijvoorbeeld 

het uiterlijk, de grootte, de 

duurzaamheidsmaatregelen en de 

indeling van hun nieuwe huis. En de 

prijs? Die staat vooraf vast.  

Betaalbare diversiteit voor elke locatie 

en doelgroep

CasaVita betekent ‘levend huis’, oftewel 

een huis dat zich aan uw wensen aanpast 

en waarin het prettig wonen is. Het 

unieke aan CasaVita is de betaalbare 

flexibiliteit. Het casco is overal gelijk, 

maar de gekozen opties zorgen ervoor 

dat het eindresultaat bij iedereen anders 

is. Deze opties hebben vaste prijzen, 

zodat u vooraf precies weet waar u aan 

toe bent.

Wat maakt onze CasaVita-woningen 

zo betaalbaar? 

Dat komt vooral door onze efficiënte 

manier van bouwen en de korte 

doorlooptijden. Dit bereiken we 

door samen te werken met vaste 

Maatwerk in 
woningbouw

ketenpartners in een integraal 

bouwproces. En door processen als 

LEAN-bouwen, ketenintegratie en 

BIM (digitaal en 3D-ontwerpen) te 

combineren. 

Geen enkel huis hoeft meer op dat van 

de buren te lijken

Bewoners bepalen zelf hoe hun huis of 

appartement eruit komt te zien. Dat 

levert - zowel bij huurwoningen als bij 

koopwoningen – projecten met een 

levendige uitstraling op.

Vaste prijs: van ontwerp tot oplevering 

en onderhoud

Voor woningcorporaties, beleggers 

en ontwikkelaars realiseren we 

bijvoorbeeld woningen met een 

bijzonder betaalbare totaalprijs,  

waarbij huurders desondanks veel 

keuzevrijheid hebben. 

Huurders of kopers stellen hun 

droomhuis samen via de WoonApp 

Via de WoonApp kunnen bewoners 

kiezen uit een aantal opties voor de 

breedte, diepte, indeling, gevel en 

energieprestaties van hun nieuwe huis. 

Alle keuzemogelijkheden - tot aan de 

plaats van stopcontacten aan toe - 

hebben een vaste prijs. 

STEL UW IDEALE HUIS SAMEN MET ONS 
CASAVITA NIEUWBOUWCONCEPT  
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Opdrachtgever  Woningstichting De Woonplaats 
Project   16 energieneutrale woningen 
Architecten  Factor Architecten 
Plaats   Winterswijk 
Samenwerkingsvorm Design, Build & Maintain 
Opgeleverd  2016 

Door de Woningcorporatie De 
Woonplaats Is de KlaassenGroep 
geselecteerd voor het ontwerp, 
realisatie en onderhoud van 16 
grondgebonden levensloopbesten-
dige eengezinswoningen aan de 
Europalaan te Winterswijk.  

Elke bewoner kan zijn eigen keuzes 
maken en is hierbij niet afhankelijk 
van de keuzes van de buren. Ver-
der dienen de woningen energie-
neutraal te zijn. 

Per rij woningen moesten er mini-
maal vijf budgetneutrale keuzes 
voor de huurders aangeboden te 
worden. Deze hebben wij gevonden 
in diverse plattegrondindelingen en 
gevels.  

Opdrachtgever  3B wonen 
Project   43 NOM woningen 
Architect  Geesink Weusten Architecten 
Plaats   Berkel en Rodenrijs  
Samenwerkingsvorm Design & Build  
Oplevering  2020 

Voor de opdrachtgever, 
‘woningbouwvereniging 3B 

Wonen’ gaan we 43 D&B NoM 
woningen bouwen. Het door de 

KlaassenGroep ingediende plan is 
als beste beoordeeld door de be-
woners en 3B Wonen op platte-

gronden, architectuur, energie-
prestatie en TCO.  

 

Het plan is in samenwerking met 
Geesink Weusten Architecten op-

gezet.  

 
Voordat we kunnen starten dienen 

de huidige woningen nog gesloopt 
moeten worden. 

DE BEWONER STAAT CENTRAAL
Bij de ontwikkeling van 

woonzorgcomplexen of kleinschalig 

wonen projecten staat de 

toekomstige bewoner altijd centraal. 

We vinden het belangrijk dat 

het gebouw geborgenheid biedt, 

uitnodigend is en een veilig gevoel 

geeft. Zodat mensen zich er echt thuis 

voelen. Daarnaast zorgen we voor de 

meest duurzame en energiezuinige 

oplossingen, die binnen uw budget 

passen. We bouwen zo, dat de 

indeling later makkelijk is aan te 

passen aan toekomstige bewoners of 

gebruikers.  

Van boven naar beneden: Sancta Maria in Huissen,
het Arnicahuis in Velp en  Schavenweide in 
Doetinchem
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Martin Kemper, directeur van Palazzo, 

komt uit Holten in Twente. Voordat hij 

zo’n 17 jaar geleden zijn architecten-

bureau in Duiven begon, werkte hij bij 

een aannemer. Hij kent het klappen 

van de zweep in deze sector en is geen 

“bouwheer”, die vindt dat zijn ontwerp 

vóór alles gaat. “Bouwers, zoals Klaas-

senGroep, hebben de afgelopen jaren 

KlaassenGroep staat voor duurzaam ondernemerschap, vertrouwen en lange-termijnsamenwer-

king. We willen niet alleen vaker terugkomen bij onze klanten, maar werken ook graag samen 

met vaste ketenpartners en kennispartijen. Architectenbureau Palazzo is daar een goed voor-

beeld van. De afgelopen 15 jaar werkten we samen aan verschillende projecten op het gebied van 

wonen en werken. Zo namen we het afgelopen jaar de ontwikkeling en bouw van een nieuw be-

drijfspand voor Mapei Nederland in Apeldoorn voor onze rekening. Palazzo fungeerde hierbij als 

architect, engineer en bouwmanager, KlaassenGroep was aannemer. Onze samenwerking bevalt 

goed: “We spreken dezelfde taal.”

Gedegen partner

Contact met aannemers, Palazzo 

zoekt dat zelf ook bewust op. Kemper: 

“We hebben een netwerk van zo’n 25 

verschillende bouwbedrijven waar we 

projecten mee doen. We werken graag 

met familiebedrijven zoals Klaassen-

Groep. Want daar geldt: ‘afspraak is 

afspraak’. Of het nu door onze geza-

menlijke Twents/Achterhoekse roots 

komt of niet: KlaassenGroep en wij 

verstaan elkaar goed. We begrijpen 

wat er bij een project komt kijken en 

weten wat we aan elkaar hebben. Dat 

werkt voor beide partijen gewoon erg 

prettig.”

Familiebedrijf

In maart 2019 is het nieuwe pand van 

Mapei opgeleverd. Deze producent 

van lijmen, kitten en chemische pro-

ducten voor de bouw heeft een Ita-

liaanse eigenaar. Hoe kwam Palazzo 

aan de opdracht? Kemper lacht: “Dat 

is een mooi verhaal. De schoonvader 

van een voormalig stagiair van ons is 

directeur van de Mapei vestiging in 

Almelo. Zo is het balletje gaan rollen.” 

Bij de aanbesteding van dit project 

kwam KlaassenGroep als goedkoop-

ste aannemer uit de bus. Het feit dat 

Klaassen een familiebedrijf is, gaf voor 

de opdrachtgever echter de doorslag. 

Mapei is namelijk ook een familiebe-

drijf.  

Mark Joosten is namens Palazzo 

bouwmanager bij het project voor 

Mapei. Hij is erg te spreken over de 

flexibiliteit en de overlegskills van 

KlaassenGroep tijdens deze samen-

werking. “De opdrachtgever wilde zo-

veel mogelijk directieleveringen in het 

bestek. Dat betekent dat we de eigen 

producten van Mapei, zoals lijmen, 

gietvloeren en toevoegingen voor 

betonmortels, moesten gebruiken. 

Daarvoor was veel overleg nodig met 

Klaassen. En dat ging bijzonder soe-

pel. De wil om er samen wat moois van 

te maken is groot.”

Architectuur 

Kemper: “Het prettige aan onze sa-

menwerking is, dat we precies weten 

wat we met elkaar in huis halen. Zo 

weten wij dat Klaassen een betrouw-

bare en kundige bouwer is. En omge-

keerd weten zij dat wij marktconfor-

me ontwerpen maken, die goed in de 

smaak vallen bij het publiek.”

Voor Mapei ontwierp Palazzo een 

maatpakgebouw. Het warehouse 

“Succesvol 
samenwerken 

begint met goede 
communicatie”

enorme ontwikkelingen doorgemaakt. 

Door intensief samen te werken, pro-

fiteren wij ook van hun kennis. Wij 

houden dus niet halsstarrig vast aan 

wat wij esthetisch mooi vinden, maar 

bundelen juist onze krachten. Daar 

wordt een gebouw alleen maar beter 

van.”

van 3.000 m², het kantoor met de 

showroom en het experience center 

van 750 m² werden helemaal volgens 

het Programma van Eisen gereali-

seerd. De aansprekende blauwe kleur 

uit het logo van het bedrijf komt te-

rug in het uiterlijk van het pand. Ook 

aan de toekomst is gedacht. In het 

ontwerp is al rekening gehouden met 

eventuele uitbreiding op de kavel van 

7.000 m² op het bedrijventerrein Mal-

kenschoten in Apeldoorn. 

Duurzaamheid

Bij toekomstbestendig bouwen speelt 

ook duurzaamheid een rol. Een aard-

gasaansluiting kan echt niet meer, de 

Enkele gezamelijke projecten:
Boven: Varex Imaging Doetinchem Onder: Mapei in Apeldoorn

We spreken dezelfde taal
Martin Kemper, directeur Palazzo  
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AFSCHEID van uw
ENERGIEREKENING?

KlaassenGroep bouwde de eerste Nul-op-de-Meter-woning

overheid stelt eisen op het gebied van 

isolatie en stimuleert bijvoorbeeld het 

gebruik van zonnepanelen en warm-

tepompen. Kemper: “Overal hangt na-

tuurlijk een prijskaartje aan. Als je als 

opdrachtgever gaat voor de hoogste 

duurzaamheidscertificering, BREEAM 

Outstanding, dan merk je dat in de 

kosten. Wij adviseren wat binnen het 

beschikbare budget mogelijk is. Bij 

gezamenlijke projecten profiteren we 

ook van de kennis, die KlaassenGroep 

“We werken graag 
met Klaassen Groep 

want  daar geldt:
 afspraak is 
afspraak”

Ziet u het al voor zich: niks 

betalen voor uw stroomverbruik? 

In de Nul-op-de-Meter-woning 

(NOM) is dit de realiteit. Een paar 

jaar geleden combineerden we 

als eerste bouwbedrijf, samen 

met onze partners, een aantal 

bestaande energiebesparende en 

energieopwekkende technieken, 

waardoor het netto energieverbruik 

van deze NOM-huizen op nul uitkomt. 

Energie besparen: goed voor het milieu 

en goed voor uw portemonnee

Het duurzame Nul-op-de-Meter-huis 

heeft zich ruimschoots bewezen. We 

passen het als ervaringsdeskundige 

inmiddels op grotere schaal toe. 

Bijvoorbeeld bij onze CasaVita 

woonconcepten. Kiest u liever voor een 

CasaVita Energieneutraal

Deze woning wekt gebouwgebonden 

energie op voor verwarming, koeling, 

warmtapwater en elektriciteit voor 

installaties en verlichting. Voor de 

apparaten, die u gebruikt, krijgt u wel 

een energierekening. De EPC van de 

CasaVita Energieneutrale woning komt 

op – 0,01 en de woning heeft een GPR 

Gebouw van 8,2.

Nearly Zero Energy Building (nZEB)

Bij dit type woning zijn door 

bouwkundige ingrepen volgens de 

principes van het Passiefhuis zo min 

mogelijk technische installaties nodig. 

Door bijvoorbeeld ramen op het 

zuiden en goede isolatie verbruikt 

u minder energie, heeft u minder 

onderhoudskosten aan installaties en is 

de totaalprijs lager. 

ander energiebesparend concept? Dan 

is CasaVita Energieneutraal of nearly 

Zero Energy Building (nZEB) misschien 

iets voor u?

CasaVita NotaNul

Hierbij heeft u geen energiekosten en 

is uw energienota bij een gemiddeld 

verbruik dus verleden tijd. De woning 

levert zelf gebouwgebonden energie 

(voor onder andere verwarming en 

warmtapwater) en gebruiksgebonden 

energie (voor apparaten zoals uw 

wasmachine, computer of TV). De 

EPC van de CasaVita NotaNul komt 

op – 0,35 en de woning heeft een GPR 

Gebouw van 9,0.

Enkele gezamelijke projecten: Boven: Velperparc in Arnhem en onder Villa Zeno 
in Ulft

heeft opgebouwd op het gebied van 

energieneutraal bouwen. Zoals bij de 

bouw van Nul-op-de-meter-wonin-

gen.”

Gezamenlijke projecten

De rol van Palazzo verschilt per bouw-

project. Soms treedt het bedrijf alleen 

op als architect, soms als engineer en 

weer een andere keer als bouwmana-

ger. En soms gaat het om een combi-

natie van deze rollen, zoals bij het pro-

ject voor Mapei in Apeldoorn. 

Op dit moment werken we samen 

aan 36 appartementen voor Ontwik-

kelingscombinatie Velperparc b.v. in 

Arnhem. Palazzo maakte het ontwerp 

voor deze vrijesectorhuurwoningen in 

opdracht van KlaassenGroep en Van-

Wonen.

Bij een ander groot gezamenlijk pro-

ject voor Varex Imaging Nederland 

B.V. in Doetinchem neemt Palazzo ook 

de architectuur voor haar rekening. 

Wij ontwikkelen en bouwen het kan-

toor van 4.000 m² en de hal van 6.000 

m². Ook hier draaide het - letterlijk en 

figuurlijk- om “elkaar verstaan”. Kem-

per: “De moedermaatschappij van 

Varex zit in Amerika. Bij de architec-

tenselectie moesten we ons ontwerp-

voorstel dus in het Engels presenteren. 

Nou praat ik best een beetje Engels, 

maar mijn collega Thom is daar vele 

malen beter in. Hij voerde dan ook het 

woord en wist zo ons plan goed voor 

het voetlicht te brengen. Ik ben ervan 

overtuigd dat dit medebepalend is ge-

weest om voor ons bureau te kiezen. 

Thom is op verzoek van Amerika dan 

ook onze contactpersoon voor Varex. 

Bij een bouwproject is communicatie 

gewoon het allerbelangrijkste.”
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DUURZAAM
RENOVEREN
Gebouwen, zoals kantoren, 

scholen en woningen, zijn 

samen verantwoordelijk 

voor zo’n 30% van het 

totale energieverbruik 

in Nederland. Door deze 

gebouwen duurzaam te 

renoveren kunnen we 

dit energieverbruik fors 

verminderen. Dat is niet 

alleen beter voor het 

milieu, het leidt ook tot 

lagere (woon)lasten en 

een verbetering van uw 

vastgoedwaarde. 

Verhoog de waarde van uw vastgoed met CasaVita Renovatie

Een hoog energielabel van uw pand is goed voor de waarde ervan. Met CasaVita 

Renovatie kunt u kiezen uit verschillende pakketten om het energielabel van uw 

pand te verbeteren.

Verbetering energielabel

We bieden vier renovatiepakketten aan voor verschillende woningtypen 

(huur en koop):

• Rijwoningen uit de jaren ’60 (label F)

• Rijwoningen uit de jaren ’70 (label E)

• Galerijflats uit de jaren ’70 (label E)

• Portiekflats uit de jaren ’60 (label E)

U kunt kiezen voor upgrades naar label A, A++, energieneutraal en NotaNul. 

De prijs per renovatiepakket staat vast. 

Voordelen van duurzame renovatie

• Vermindering energieverbruik

• Lagere energiekosten

• Verbetering wooncomfort

• Lagere CO2-uitstoot

• Verbetering vastgoedwaarde

• Lagere onderhoudskosten 

Renovatie en techniek: 3D scan en thermische foto

Bij renovatieprojecten scannen we een woning in 3D. Deze scan koppelen we aan 

een thermische foto, zodat we de isolatiekwaliteit van een gevel kunnen beoor-

delen. Daarna bepalen we samen met u de maatregelen voor de renovatie en het 

gewenste energielabel.
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Van Raam, Varsseveld Mapei, Apeldoorn

Rabelink, Doetinchem Nathan, Zevenaar

AZC, Grave Claymount, Dinxperlo

Zorgcentrum Zonnehof, ZelhemZorgcentrum Het Dijkhuis, Borne

E N K E L E  V A N  O N Z E  Z O R G P R O J E C T E N

E N K E L E  V A N  O N Z E  B E D R I J F S P R O J E C T E N



Brede School, Vianen Christelijke Hogeschool, Ede

Kloosterhof, Weurt Montessori Lyceum, Amsterdam

IKC NoordRijk, Amsterdam Vlechtwerk, Werkendam

IKC Noorderlicht, DoetinchemIKC Rivierenwijk, Deventer

E N K E L E  V A N  O N Z E  S C H O O L P R O J E C T E N



De Plantage Geldermalsen Wherepark Purmerend

DRUlaan, Ulft Leeuwensteijn, Utrecht

Paul Krugerlaan, Doetinchem Decathlon, Arnhem

Beltman Complex, UlftBNN Vara, Hilversum

E N K E L E  V A N  O N Z E  W O N I N G P R O J E C T E N

E N K E L E  V A N  O N Z E  R E N O V A T I E P R O J E C T E N



KlaassenGroep B.V.
Vestiging Arnhem
Meander 601, 6825 ME Arnhem
Postbus 2173, 6802 CD Arnhem
T   026 - 36 98 100
F   026 - 36 98 101
E   kgarnhem@klaassen.com

KlaassenGroep B.V.
Vestiging Dinxperlo
Helmkamp 25, 7091 HR Dinxperlo
Postbus 39, 7090 AA Dinxperlo
T   0315 - 65 72 00
F   0315 - 65 72 99
E   kgdinxperlo@klaassen.com

O N T W E R P E N ,  O N T W I K K E L E N ,  B O U W E N  &  R E N O V E R E N




