Daadkracht en
deskundigheid

Wonen

Winkelen
Daadkracht en deskundigheid
vormen de drijvende kracht
achter Kennemerland Beheer

Werken

Type Dahlia, Kudelstaart

Onze organisatie
Het team
Bouw- en exploitatiemaatschappij Kennemerland Beheer BV is opgericht in
1978. Met ons ervaren team van tien medewerkers ontwikkelen en realiseren
wij twee- tot driehonderd woningen per jaar en enige duizenden vierkante
meters commercieel vastgoed. Daarnaast huren wij vaste relaties in voor de
uitvoering en ‘outsourcen’ wij doelmatig projectonderdelen.

Gespecialiseerde kennis
Daadkracht en deskundigheid vormen de drijvende kracht
achter Kennemerland Beheer. Wij beschikken over
gespecialiseerde kennis op het gebied van:
• publiek- en civiel recht
• de marktsituatie
• verkoop
• planeconomie
• bouw- en civiele techniek
• projectmanagement.

Cronenburgh, Loenen aan de Vecht

Dankzij onze specialisten beheersen wij het gehele 
ontwikkel- en realisatieproces en kunnen wij elke situatie
snel en doelmatig managen: van start tot oplevering.

Een breed scala aan werkzaamheden kenmerkt de veelzijdigheid
van Kennemerland Beheer
Type Steenuil, Nesselande
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Cronenburgh, Loenen aan de Vecht

Type Aerdenhout, Portland

Breed scala aan werkzaamheden:
Wonen, Winkelen en Werken
Een breed scala aan werkzaamheden kenmerkt de veelzijdigheid van Kennemerland Beheer. Een voorbeeld hiervan is de
sloop in eigen beheer van de PEB- elektriciteitscentrale in
Leeuwarden en de herontwikkeling tot winkelcentrum van
inmiddels ruim 33.000 m² met een nog op stapel staande
uitbreiding van 20.000 m² in 2010.
Ook ons aandeel in de realisatie van civiele techniek en de
bouw van locaties, zoals Cronenburgh in Loenen aan de Vecht
en Saendelft in Zaanstad, zijn goede voorbeelden van onze
mogelijkheden. Wij hebben alle disciplines in huis om projecten
als deze succesvol en snel te realiseren, van grasland tot
sleutelklaar.

Deskundig handelen
Dankzij een gedegen planologisch juridische achtergrond van
het management houdt Kennemerland Beheer de procesgang
(plannen, vergunningen regelen en bouwen) goed in de gaten
zodat de gewenste projecten zonder onnodig oponthoud
gerealiseerd kunnen worden. Daarmee onderscheiden wij ons
van de markt waarbij bouwrealisatie steeds trager verloopt.

Type Cambridge, Kudelstaart

Ruimte- en comfortpakketten
bieden flexibiliteit
en betaalbaar meerwerk
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Onze werkwijze

Type Amarone, Saendelft

Snel en succesvol projecten tot stand brengen
Kennemerland Beheer heeft zich erop toegelegd in korte tijd projecten te bouwen.
Veel goede projecten in Nederland lopen ongewild jaren vertraging op door onvoldoende
snel en professioneel handelen in de organisatie. Ons team is klein en daarom toegespitst
op snelheid en daadkracht. Wij maken projectsituaties snel helder in termen van doelstelling
en haalbaarheid. Daarmee ligt realisatie onmiddellijk onder handbereik en wordt het kortste
traject gekozen.

Type Smaragd, Saendelft

Marktwensen staan voorop
Door de snelle beslisstructuur kan Kennemerland Beheer opdrachtgevers in veranderende
markten snel bedienen en adequaat reageren op marktwensen. Het gedachtegoed: ‘de klant
is koning, zelfs in seriebouw’ is voor ons maatgevend. Wij werken al lange tijd volgens dit
principe en geven er daadwerkelijk inhoud aan.

Ruimte- en comfortpakketten bieden flexibiliteit
en betaalbaar meerwerk
Reeds in 1990 startte Kennemerland Beheer met het aanbieden van diverse optiepakketten
om een basiswoning uit te breiden en van betaalbaar meerwerk te voorzien. Hierdoor kan
een woning naar iedere woonwens gerealiseerd worden. Zo kan een basiswoning met twee
slaapkamers vergroot worden tot een woning met vier of zelfs zes slaapkamers. Zodoende
nemen sommige ontwerpen met 50% aan volume toe. Voor alle woningen vragen wij direct
vergunning voor deze optiepakketten aan. Zo wordt het voor de kopers ook mogelijk om de
woning eventueel in een later stadium uit te breiden.

Stiwoga-garantie
Kennemerland Beheer is aangesloten bij de Woningborg groep. Dit betekent dat de woningen
onder kwaliteitsgarantie worden gebouwd en dat de afbouw wordt gegarandeerd. Hiervoor
wordt na de koop een waarborgcertificaat afgegeven.
www.stiwoga.nl

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Kennemerland Beheer bouwt veel woningen met Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit keurmerk
wordt verleend als er wordt voldaan aan verschillende eisen ten aanzien van de inrichting
van de woningen en het buitengebied. De ervaring leert dat in woonwijken waar het
Politiekeurmerk is afgegeven de criminaliteit 40% lager ligt dan in buurten zonder dit
keurmerk. De meeste verzekeraars geven dan ook korting op de inboedelverzekering.

Type Malaga, Portland
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Onze pluspunten

Type Drakkar, Nesselande

Hoge kostenefficiency
Op het gebied van kostenefficiency scoort Kennemerland
Beheer hoog, onder andere vanwege:
• een beperkte overhead
• onafhankelijkheid
• zelf geen aannemer te zijn
• korte beslislijnen
• grote deskundigheid
• een eigen bouwmanagementteam, én
• eigen inkoop van de bouwonderdelen

Type Galei, Nesselande

Door onze hoge kostenefficiency komen complexe projecten
die aanvankelijk door kostenfactoren of lage opbrengsten
(sociale impact) onhaalbaar leken toch van de grond.
Een goed voorbeeld hiervan zijn onze ontwikkelingen voor
starterswoningen met de regeling Betaalbare Koopwoningen
Zaanstad (BKZ).

Ruimte voor creativiteit
Als doelstellingen en randvoorwaarden duidelijk zijn,
is er meer ruimte voor stedenbouw en architectuur. Voor
Kennemerland Beheer is dat de inspiratiebron. Dit is het
tegengestelde van het kaasschaafprincipe: verwachtingsvol
starten en met iets onherkenbaars eindigen. Doordat wij de
hoofdlijnen van projecten snel en succesvol in kaart brengen,
blijft er juist meer ruimte over voor creativiteit.

Het monumentale
postkantoor
in Bloemendaal zal
herontwikkeld worden
tot winkels met
daarboven woningen

Postkantoor, Bloemendaal

Als doelstellingen en
randvoorwaarden duidelijk
zijn, is er meer ruimte voor
stedenbouw en architectuur.
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Winkelpark De Centrale, Leeuwarden

Projectvoorbeelden
Winkelpark De Centrale, Leeuwarden:
het regionale winkelcentrum van
Friesland.
Naast het realiseren van woningen houdt Kennemerland
Beheer zich ook bezig met integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Winkelpark De Centrale in Leeuwarden is hiervan
een goed voorbeeld. In 1991 startte dit met 12.000 m² winkels.
Daarbij ging het om perifere detailhandelsvestigingen (PDV),
waar ondermeer kampeerartikelen, keukens, sanitair, bouw
materialen en woningaccessoires worden verkocht.
Sinds 1991 is het winkelpark uitgebreid met 21.000 m².
De komende jaren zal nog eens 20.000 m² bijgebouwd worden.
Daarmee komt het totale winkeloppervlak op circa 53.000 m².
Daarvan zal straks circa 25.000 m² uit PDV en 28.000 m² uit
grootschalige detailhandelsvestigingen (GDV) bestaan. De
opzet en de branchering vindt plaats in nauwe samenwerking
met de gemeente Leeuwarden.

Vinexlocatie Saendelft, Assendelft
Rondom de Dorpsstraat in Assendelft is in 1997 begonnen
met de bouw van de eerste woning van in totaal circa 6.500
woningen. Deze woningen vormen de nieuwe wijk Saendelft
in de gemeente Zaanstad. De laatste woning wordt naar
verwachting rond 2014 opgeleverd. Kennemerland Beheer
realiseert via haar dochter Noorderweg BV ongeveer 1.100
woningen. De realisatie van Saendelft gebeurt via een
Publiek-Private Samenwerking (PPS). In nauwe samenwerking
tussen de deelnemende partijen is het stedenbouwkundige
plan van Saendelft opgezet. Ook het voeren van de grond
exploitatie en het ontwikkelen van gezamenlijke delen, zoals
het winkelcentrum, vinden in goed overleg plaats.

Type Zuiderzee, Saendelft

Naast het realiseren van woningen
houdt Kennemerland Beheer zich
ook bezig met integrale binnen
stedelijke gebiedsontwikkeling.
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Winkelpark De Centrale, Leeuwarden

Winkelen

Croissanterie Paris

Foto: VVKH Architecten

De Centrale is uitgegroeid tot
het regionale winkelpark van
Friesland en zal in 2012 voltooid
zijn. Het park zal uiteindelijk
53.000 m2 groot worden.
Foto: VVKH Architecten

Foto: VVKH Architecten

w i nkel p ark
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Winkelen

Winkelen
Hoofddorp centrum
Foto: VVKH Architecten

Leeuwarden

Winkelen

Winkelen

Hoofddorp centrum

Winkelpark De Centrale in Leeuwarden ging in 1991 van start
met 12.000 m² winkellocatie. Het ging daarbij om perifere
detailhandelsvestigingen (PDV), waar onder meer kampeerartikelen,
keukens, sanitair, bouwmaterialen en woningaccessoires worden
verkocht. Sinds 1991 is dit regionale winkelpark van Friesland
uitgebreid met 21.000 m². De komende jaren zal nog eens 20.000 m²
bijgebouwd worden. Daarmee komt het totale winkeloppervlak op
circa 53.000 m².
Daarvan zal straks circa 25.000 m² uit PDV en 28.000 m² uit
grootschalige detailhandelsvestigingen (GDV) bestaan. De opzet
en de branchering vindt plaats in nauwe samenwerking met de
gemeente Leeuwarden.

De gemeente Haarlemmermeer heeft de laatste jaren hard
gewerkt aan het mogelijk maken van de vernieuwing van het
centrum van Hoofddorp. Daardoor heeft zich een ware
metamorfose voorgedaan. Tussen de Concourslaan en de
Tuinweg, nabij de Dela Passage en winkelcentrum Vier Meren,
heeft Kennemerland Beheer de afgelopen jaren circa 2.700 m²
aangekocht. Dit gebied bestaat nu nog uit voornamelijk
woningen en eenlaagse bedrijfsruimten. Kennemerland Beheer
zal in de komende jaren hier een ontwikkeling realiseren van
ongeveer 4.000 m² winkels en 2.000 m² leisure.
Het voorlopige ontwerp is gemaakt door VVKH Architecten.
Planuitwerking is inmiddels aangevangen en de start van de
bouw is voorzien in 2010.

Hoofddorp centrum

Kennemerland Beheer zal hier
een ontwikkeling realiseren
van ongeveer 4.000 m² winkels
en 2.000 m² leisure.
Hoofddorp centrum | Foto: VVKH Architecten
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Portland Parc, Rhoon

Werken

Werken

Portland, Rhoon
Binnenkort zal het laatste gemengde bedrijventerrein van ruim
30.000 m², gelegen aan de A15 in Portland, in ontwikkeling
worden genomen. Gepland is circa 5.000 m² kantoren in vier
gebouwen, mogelijk een hoogwaardig datacentrum, ruim
10.000 m² kantoor-/bedrijfsunits en een fitness/wellness
centre van circa 3.000 m². Het geheel zal met een rustige,
wat klassieke architectuur gebouwd worden. Alle gebouwen
komen op eigen grond te staan waarbij het directe aanliggende openbaar gebied via parkmanagement beheerd zal worden.
Flexibiliteit staat voorop in de ontwikkeling.
Zo is er de mogelijkheid om betrekkelijk kleine kantoorunits
te huren vanaf zo’n 20 m², maar er kunnen ook meerdere
bedrijfsunits samengevoegd worden. Ook hier geldt weer
ons adagium dat de klant koning is.

Portland Parc, Rhoon

Delfgauw, Pijnacker
Het complex ligt tussen de A13 en de nieuwe woonwijk
Emerald in Delfgauw en is snel bereikbaar via de N473.
Hier wordt voorzien in de bouw van drie grote gebouwen met
individuele kantoor- en bedrijfsunits ter grootte van 9.000 m².
De gebouwen komen te staan op een, desgewenst deels
afsluitbaar, eigen terrein. Gebruikers krijgen een grote keuze
aan mogelijkheden, onder andere door meerdere units samen
te voegen. In de architectuur is gezocht naar kwaliteit. Dit zal
gerealiseerd worden door middel van het gebruik van veel
baksteen. Er wordt veel zorg besteed aan de inrichting van
parkeerplaatsen en groen, alsmede aan de mogelijkheid voor
self storage units. Primair wordt gedacht aan de inwoners
van Emerald als gebruikers.

Portland Parc, Rhoon

Saendelft, Zaanstad

Portland Parc zal met een
rustige, wat klassieke 
architectuur gebouwd worden.
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In Zaanstad zullen naast Forbo Flooring in Krommenie twee
gebouwen van in totaal 5.000 m² kantoor- en bedrijfsunits in
ontwikkeling worden genomen. Evenals in Delfgauw worden
ook hier self storage units aangeboden.

19

Type Lugano, Portland

Type Bardolino, Saendelft
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www.kbwonen.nl
www.kbwinkels.nl
www.kbwerken.nl

Zenegroenkade 4
2015 KV Haarlem

Tel.: 023 - 537 40 53
info@kbwonen.nl

