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Naast het verwerven van bestaand vastgoed 
ontwikkelt het ook zelf. Een van de eerste 
ontwikkelingen betrof een woon- en zorgcen-
trum. Daarna zijn diverse aansprekende pro-
jecten gevolgd, waaronder de bouw van een 
horecagelegenheid, studentenhuisvesting 
en een eerstelijnszorgcentrum. Verder houdt 
Vandenbrink zich bezig met transformaties 
van kantoren naar woningen.

De onderneming investeert doorgaans voor de 
verhuur en is daarmee langdurig gecommit-
teerd aan haar objecten. Door het commerci-
eel en technisch beheer veelal in eigen hand 
te houden, is het zeer direct betrokken bij de 
huurders en objecten. Vandenbrink voert een 
duurzaam beleid en dat is terug te zien in de 
portefeuille. Er wordt onder andere gewerkt 
met (lucht)warmtepompen, zonnepanelen en 
de nieuwe wooneenheden worden in principe 
niet meer op het gasnetwerk aangesloten.
 ‘We willen een betrouwbare partner zijn en 

faciliteren onze klanten op alle gebieden qua 
huisvesting,’ aldus Vandenbrink Onroerend 
Goed. ‘In overleg kunnen wij veel regelen, 
maar we geven hen natuurlijk ook de vrijheid 
voor het maken van eigen keuzes zoals bij 
nieuwbouw de keuze voor een aannemer en 
het ontwerp.’ 

ACTUELE PROJECTEN 
Direct bij de toegangswegen tot de A28 en 
de doorgaande route richting Flevoland, aan 
de Smitspol bij Nijkerk, heeft Vandenbrink 
Onroerend Goed meer dan zes hectare aan 
industriegrond op A-1 locatie. De project-
ontwikkelaar uit Ermelo kan aan de meeste 
wensen van de klant voldoen. 

XXL-LOCATIE
‘Er kan bijvoorbeeld een duurzaam, op maat 
gebouwd, kwaliteitsvol pand neergezet wor-
den waarbij wij de gehele bouwbegeleiding 
verzorgen. De mogelijkheden hier lenen zich 

onder meer uitstekend voor een distributie-
centrum. Indien gewenst nemen we tevens 
het financiële en technische beheer voor onze 
rekening. We hebben namelijk graag een te-
vreden huurder.’

Bij Strand Nulde, op een prachtige zichtlo-
catie langs de A28, naast het tankstation, 
ontwikkelt Vandenbrink een restaurant van 
twee verdiepingen van tweemaal circa 500 
vierkante meter met uitzicht op de haven, 
geschikt voor 1 of 2 huurders. In Brummen 
is een bosrijk en mooi gelegen terrein voor 
ouderenzorg en medische voorzieningen waar 
passende gebruikers voor worden gezocht. 
I
n Harderwijk laat de projectontwikkelaar 
bedrijfsunits bouwen. In Barneveld worden 
momenteel bedrijfsunits gebouwd voor de 
verkoop. In het centrum van Ermelo is re-
cent een horecapand gerealiseerd. Tevens 
wordt druk gewerkt aan de plannen bij Strand 

Horst voor een grootschalig project met ho-
tel, restaurant en vrijetijdsvoorzieningen. De 
portefeuille en de ontwikkelingen zijn breed 
en divers.

Op de website staat het actuele en aanko-
mende aanbod, indien gewenst kunt u zich 
inschrijven voor de desbetreffende projecten. 
Vragen kunt u uiteraard stellen aan onze 
klantmanagers. Onze klanten worden op maat 
bediend! Wij helpen u aan een droomlocatie!

VANDENBRINK ONROEREND GOED BEZIT 
BREDE EN DIVERSE PORTEFEUILLE

De klantmanagers Amand Janisse (links) en Jasper Essenburg zijn verantwoordelijk voor de verkoop en verhuur. Foto: Fotostudio Merjenburgh

Vandenbrink Onroerend Goed 

bestaat uit een professioneel 

team en is geruime tijd actief 

op de vastgoedmarkt. De por-

tefeuille bestaat onder andere 

uit woningen, (groot)winkels, 

horeca, industrie, medisch on-

roerend goed en kantoorpan-

den in Nederland en Duitsland.


