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Duurzaam bouwen op vertrouwen

“Onze bus wordt groener en groener…Onder dat thema start Roorda & Veldman begin volgend jaar de campagne “Duurzaam bouwen op vertrouwen”.

Duurzaam denken, durven én doen. Al
jarenlang zit het diep verankerd in onze
bedrijfs-filosofie. Om actief bij te dragen
aan een schone en leefbare toekomst willen
we samen met opdrachtgevers duurzaam
bouwen op vertrouwen. Dat doen we
onder meer door waar mogelijk gebruik te
maken van duurzame bouwtechnieken en
duurzame materialen.
Onze duurzame woonconcepten
Nieuwsgierig hoe wij onze duurzame gedachte in
de praktijk brengen? Kijk dan eens op
www.duurzaambouwenopvertrouwen.nl. U vindt
hier uitgebreide informatie over Vesti Fides, een
nieuw woonconcept, en de door ons ontwikkelde
schuurwoningen. Van beide duurzame en levens-

Wat doen onze
stagiaires?
Hoe kunnen we onze timmermannen nog
effectiever inzetten in het bouwproces? Aan
Wim Kooman (22) de opdracht om die vraag
voor Roorda & Veldman te onderzoeken.

loopbestendige concepten zijn tevens brochures
beschikbaar die u via de website kunt aanvragen.
Maar uiteraard staan wij u ook graag persoonlijk te
woord om uw wensen en ideeën over duurzaam
wonen vrijblijvend te bespreken.

Overal zicht- en hoorbaar
Onze campagne “duurzaam bouwen op vertrouwen”
kunt u de komende maanden tegenkomen via Radio
Noord, billboards en een online displaycampagne. Niet
te missen dus! Vrijwel overal in de provincie Groningen
zijn we zicht- en hoorbaar. Vanzelfsprekend zetten we
ook wat betreft media-inzet sterk in op duurzaamheid.

Onze bus
wordt groener
en groener!
Schuurwoning in Zuurdijk

‘Het resultaat mag er zijn’
‘We genieten hier met volle teugen’, zegt
Marianne Hoorman. ‘Het is een heerlijk huis
op een geweldige locatie.’ In een ver verleden
stond op deze plek, iets ten noorden van
Zuurdijk, een boerderij genaamd Wispelheem.
Nu staat er een prachtige schuurwoning die
Marianne afgelopen zomer met haar vriendin
Matty Metzlar betrok.
De schuurwoning van Marianne en Matty is ontworpen
door architect Jacob Veltman en gebouwd door Roorda
& Veldman. ‘In eerste instantie hebben we gekeken
of we de schuur, het enige dat van de boerderij was
overgebleven, konden verbouwen tot woning’, vertelt
Marianne. ‘Maar dat bleek door veroudering echter
niet mogelijk. Toch zochten we iets dat perfect moest
passen in de fraaie natuurlijke omgeving. Vandaar
dat we zijn uitgekomen op een schuurwoning. Vooral
ook vanwege de puurheid en de robuuste uitstraling.

Het eindresultaat mag er zijn. Precies zoals we het
vooraf met Jacob Veltman hadden bedacht.’ Niet
minder tevreden is Marianne over het bouwproces.
‘Regelmatig heb ik met verwondering naar de mensen
van Roorda & Veldman gekeken’, zegt ze. ‘Echte
vakmannen die ook nog eens helder en duidelijk
communiceren.’
Energieneutraal
Eén van de doelen was om zo energieneutraal
mogelijk te wonen. Mede dankzij de installatie van een
warmtepomp en het plaatsen van 28 zonnepanelen
is dat ook gelukt. Naar verwachting staat nog deze
zomer op nul op de meter uit en hebben Marianne en
Matty dus geen energierekening meer. ‘Er hangt altijd
een gerieflijke en plezierige atmosfeer in ons huis’,
benadrukt Marianne. ‘En overal hebben we plekjes
gecreëerd waar we lekker kunnen zitten en kunnen
genieten van het uitzicht op de landelijke omgeving.
Eén van de redenen waarom we destijds voor een
schuurwoning hebben gekozen. ’

Kevin van der Wolde (l) en Wim Kooman.

Wim studeert Technische Bedrijfskunde aan de
Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek is een
stage, als onderdeel van de minor “Slim produceren”.
‘Door met de timmermannen in gesprek te gaan en
werkzaamheden op de bouwplaats te registeren
probeer ik een goed beeld te krijgen van de tijd
die door de timmermannen effectief wordt benut’,
legt Wim uit. ‘Maar ook laat ik waar nodig de
timmermannen zelf mogelijkheden bedenken om
de arbeidsproductiviteit te verhogen.
Begin februari rond ik mijn onderzoek af en wordt het
aan Roorda & Veldman gepresenteerd.’ Ook Kevin van
der Wolde, student MBO bouwkunde aan het Alfacollege in Groningen, loopt sinds kort stage bij Roorda
& Veldman. ‘Van een vriend die hier vorig jaar stage
liep, hoorde ik uitsluitend positieve verhalen’, verklaart
hij zijn keuze. ‘Tot dusver bevalt het mij hier uitstekend.
Met name vanwege de diversiteit van de werkzaamheden. Van calculeren en tekenen tot het meelopen
met projecten. Ik doe het allemaal. In combinatie met
de goede begeleiding kan ik de bouwwereld zo steeds
beter gaan begrijpen. Een wereld die voor mij alleen
nog maar aantrekkelijker is geworden.’

Marianne Hoorman en Matty Metzlar genieten van een heerlijk huis op een geweldige locatie.

Op naar een onvergetelijk 2018!
Nog even en 2017 ligt alweer achter ons. Binnen
Roorda & Veldman kijken we terug op een mooi en
succesvol jaar. Een jaar waarin we, naast het gewone

onderhoud en verbouwingen, met name actief zijn
geweest in uitdagende nieuwbouwprojecten. Onder
meer met de ontwikkeling van diverse schuurwoningen.
Tegelijkertijd kijken we met een positieve blik
naar 2018. Want alles wijst op een minstens zo
prettig verloop als in 2017. Met nog meer focus op
duurzaam bouwen. En nog meer aandacht voor ons
innovatieprogramma. Een programma dat moet
leiden tot het realiseren van innovatieve oplossingen
voor levensloopbestendig, aardbevingsbestendig en
energieneutraal wonen. Ik wens u heerlijke kerstdagen
en een gezond en onvergetelijk 2018 toe!
Aldert Veldman, directeur Roorda & Veldman.

