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Vol trots presenteren we de algemene brochure 
van de Schadenberg Groep. Met informatie over de 
verschillende divisies, onze heldere visie, prachtige  
referentie projecten en natuurlijk onze medewer-
kers. Met onze specialismen hebben wij alles in 
huis voor de gehele bouwkolom. Wij bieden alle  
disciplines voor de totstandkoming van projecten voor  
overheden, ontwikkelaars, bedrijven en particulieren. 

Als toonaangevende organisatie weten wij exact 
wat de norm van morgen is. Die gaat over het kiezen 
van toekomstbestendige technieken en duurzame  
oplossingen. Nog belangrijker is dat we met onze  
hoogwaardige diensten en producten oog hebben 
voor de wensen, eisen en verwachtingen van de eind-       
gebruiker. Bij alles wat we doen en alles wat we maken, 
is de gebruiker het uitgangspunt. Op die manier creëren 
wij plekken waar mensen met plezier kunnen wonen, 
werken, leven en recreëren. Of het nu gaat om grote 
en complexe projecten of kleinschaligere opdrachten. 
Dit doen we met respect voor het verleden, maar ge-
richt op de toekomst. Sociaal verbindend, duurzaam en 
klaar voor de volgende generaties.

Om dit waar te maken, is samenwerking in de breed-
ste zin van het woord de belangrijkste voorwaar-
de. Want de toekomst bouwen we samen. Vanaf het  
eerste concept vereist dit goed overleg met opdracht-
gevers en samenwerkingspartners. De drive om te 
verbeteren en te vernieuwen, behoort tot het DNA van  
Schadenberg Groep. Door open te staan voor de ideeën 
van anderen, mee te denken en onze mening te delen, 

ontstaan oplossingen met een hoog kwaliteitsniveau 
en solide samenwerkingsverbanden. De begrippen  
‘samen’ en ‘loyaliteit’ zijn waarden die ik als mens en als 
ondernemer enorm koester. 

Ook in onze organisatie zijn die kernwaarden rots-
vast verankerd. Reden te meer om met onze  
divisies Infratechniek, Dakwerken, Stedegroen, Bouw, 
Water & Civiel, Projectontwikkeling en Vastgoed,  
voortaan als Schadenberg Groep naar buiten te  
treden. Zo zijn wij in staat om ons nog krachtiger te  
manifesteren in een wereld waarin ontwikkelingen  
elkaar razendsnel opvolgen. Ontwikkelingen op het 
gebied van techniek, circulariteit, energietransities,  
milieu, veiligheid en wet & regelgeving. Als  
Schadenberg Groep kunnen we samen nieuwe kansen 
grijpen in ingewikkelde tijden.

Het investeren in moderne middelen en vooruitstre-
vende technieken is cruciaal. Maar onze mensen  
vormen het grootste kapitaal van de organisatie. Zij 
zijn de belangrijkste schakel om onze ambities waar 
te kunnen maken. Daarom stimuleren wij hen om hun  
individuele competenties en persoonlijke talenten  
optimaal te ontwikkelen. Dit houdt hen scherp, het 
houdt hun werk leuk en die combinatie houdt de motor  
draaiende achter de succesvolle ontwikkeling van 
Schadenberg Groep. Nu en in de toekomst.  

Janne van Excel, 

Algemeen Directeur van Schadenberg Groep 

“Wij bieden 
alle disciplines”

JANNE VAN EXCEL

Schadenberg Groep
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Tripkouw, Midwoud Tripkouw, Midwoud

GRONDVERZET EN SANERINGEN 
In Nederland is hergebruik van ruimte 

en grond een essentieel onderdeel in 

alle plannen voor ruimtelijke ordening 

en volkshuisvesting. Slopen van be-

staande gebouwen en opstallen gaat 

helaas vaak gepaard met bodemver-

ontreiniging en het vrijkomen van on-

deugdelijke materialen.

Het verwijderen en afvoeren van stof-

fen die een gevaar vormen voor de 

volksgezondheid, dient op bekwame 

wijze te gebeuren. Wij zijn gecertifi-

ceerd voor het uitvoeren van sanerin-

gen conform de BRL 7000. Inmiddels 

hebben wij diverse grote en kleinere 

saneringen uitgevoerd.

SPECIALISTISCH STRAATWERK 
Bestrating bepaalt in belangrijke mate 

het uiterlijk en de sfeer van een woon- 

of werkomgeving. Onze ervaren vak-

mensen hebben alle expertise in huis 

om het aanzien van een woonwijk, in-

dustrieterrein of zelfs een beschermd 

dorpsgezicht nadrukkelijk te ver-

fraaien. Ook leggen zij specialistisch 

straatwerk op iconische locaties. In 

overleg met de opdrachtgever bepa-

len we de methode die het beste past 

bij het project. Waar mogelijk wordt de 

bestrating machinaal gelegd, zodat de 

belasting op de medewerkers tot een 

minimum wordt beperkt.

BETON- EN WATERBOUW
Schadenberg Infratechniek is tevens 

gespecialiseerd in de aanleg van 

bruggen en duikers, waaronder be-

tonnen en houten bruggen. Dit doen 

wij geheel in eigen beheer. Ook zetten 

wij beschoeiingen in diverse uitvoe-

ringen, zoals: hout, kunststof en staal. 

Daarnaast is natuurontwikkeling een 

belangrijk thema voor Schadenberg 

Infratechniek. In onze verstedelijkte 

samenleving is water één van de es-

sentiële waarden van de leefomge-

ving. Wij worden regelmatig ingezet 

bij het inrichten van nieuwe natuurge-

bieden en het aanleggen van recrea-

tiegebieden. 

Schadenberg Infratechniek is gespecialiseerd in het complete pakket aan 

infradiensten. Hiermee voeren wij een grote diversiteit aan infrastructurele 

opdrachten uit. Van sloop- tot straatwerk en van saneringen tot natuuront-

wikkeling. Met ons moderne machinepark en gekwalificeerde vakmensen 

staan wij voor een integrale aanpak in grond-, weg- en waterbouw.

INTEGRALE AANPAK IN 
GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Schadenberg Infratechniek



7

Saenegheest, Bergen

Saenegheest, Bergen

RIOLERING EN DUURZAAM WATERBEHEER
Het stellen van de hoofdleiding, putten, kolken en 

de individuele aansluitingen van de riolering, dient 

met grote nauwkeurigheid te worden gerealiseerd. 

Een goed functionerend rioleringsstelsel is immers 

van groot belang voor de volksgezondheid en het  

milieu. Door innovatieve technieken en materialen  

toe te passen, zoals hergebruik van regenwater, dra-

gen wij tevens bij aan duurzaam waterbeheer. Deze  

ingenieuze ondergrondse stelsels vergen het nodige 

onderhoud. Ook hiermee zijn we onze opdrachtgevers 

graag van dienst. 

WAAROM SCHADENBERG INFRATECHNIEK:
• Brede expertise in grondverzet en saneringen

• Gespecialiseerd in waterberging, dijkversterking 

en zwaar grondverzet

• Specialistisch straatwerk voor markante stads- en

dorpsgezichten  

• Innovatieve technieken en materialen voor 

duurzaam waterbeheer 

• Gespecialiseerd in de aanleg van bruggen & duikers

• Expertise in het inrichten van nieuwe natuur- en

recreatiegebieden 

Schadenberg Infratechniek
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Zevenhuis is het nieuwe bedrijventerrein  
gelegen in Zwaag, nabij Hoorn. Het project  
getuigt van geloof en zin in de toekomst en  
biedt grond en ruimte aan ondernemers die  
dit ook hebben. Schadenberg Infratech-
niek bouwt mee aan deze ondernemersge- 
meenschap.

Zevenhuis biedt ruimte aan zowel kleine  
ondernemingen als multinationals. Bedrijven en  
ondernemingen die geloven in co-creatie,  
ketenwerking en kracht door verbindingen  
aan te gaan, vinden hier hun nieuwe  
thuishaven. Een mix van starters en doorge-
winterde ondernemers, kleine en grote be-
drijven - van ambacht tot high tech - draagt 
zorg voor kennisdeling, interactie, inspiratie en  
collectieve kracht.

Zevenhuis is een waterrijk, groen bedrijventerrein 
met een natuurlijke aansluiting op de ruilverka-
veling van het Westfriese landschap en ligt aan 
de verkeersader N307. Hier is alle ruimte voor 
ambitie en ondernemersdrift met een gezonde 
dosis Westfriese arbeidsmentaliteit. Uitgekiend  
parkmanagement zal deze kwaliteit behouden en 
de veiligheid waarborgen. Een duurzaamheids-
coach ondersteunt de gevestigde bedrijven bij 
energiebesparing en adviseert hen over de moge-
lijkheden om hun organisatie te verduurzamen. 

Schadenberg Infratechniek heeft aan deze pu-
bliek-private samenwerking tussen Scholtens 
Projecten, Businesspark Zevenhuis Hoorn en St-
eenveste, mogen bijdragen met onder andere het 
voorbereiden van de riolering, het uitgraven van 
grond en het voorbereiden van het asfalt. 

Zevenhuis, Zwaag
UITGELICHT

Schadenberg Infratechniek
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PROJECT

Businesspark Zevenhuis

Zwaag, Noord-Holland

OPDRACHTGEVER

Businesspark Zevenhuis Hoorn

CASE

Schadenberg Infratechniek
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RENOVATIE & CONDITIEMETING
Wilt u platte daken vakkundig en duur-

zaam laten renoveren? Afhankelijk van 

de situatie en de conditie van het dak, 

maken onze adviseurs een deskun-

dige inventarisatie. Op basis daarvan 

ontwikkelen wij in overleg met u een 

plan van aanpak voor de renovatie. U 

hebt daarbij de zekerheid dat al het 

demontage- en renovatiewerk door 

één betrouwbare en deskundige partij 

wordt uitgevoerd. Met een conditie-

meting bekijken wij of uw daken klaar 

zijn voor de toekomst.

INSPECTIE & ONDERHOUD
Onze onderhoudswerkzaamheden 

faciliteren wij onder de vlag van Dak-

behoud Nederland. Deze landelijke 

dekkende onderhoudsdivisie is markt-

leider op het gebied van resultaatge-

richt, periodiek en planmatig onder-

houd aan daken en valbeveiliging. Een 

onderhoudsronde bestaat naast de 

inspectie en reiniging van de daken, 

uit het direct vakkundig herstellen van 

kleine gebreken. Uiteindelijk ontvangt 

u van elke onderhoudsronde een over-

zichtelijke, uitgebreide en deskundige 

rapportage.

SPECIALE PROJECTEN
Nederland heeft in stedelijke gebie-

den een chronisch gebrek aan ruim-

te. Daarom zoekt Schadenberg Dak-

werken het graag hogerop. Want een 

plat dak heeft veel meer te bieden 

dan alleen bescherming van het ge-

bouw eronder. Hierbij valt te denken 

aan groendaken of daktuinen. Maar 

ook zonnedaken, recreatiedaken, par-

keerdaken en dakterrassen, kunnen 

een goede optie zijn. Ook restauraties 

en de instandhouding van daken van 

monumentale gebouwen, behoren tot 

onze specialistische werkzaamheden. 

Schadenberg Dakwerken richt zich op de business to business markt. 

Wij opereren landelijk vanuit onze vestigingen in Noord- en Zuid-Holland 

en zijn gespecialiseerd in bitumineuze en kunststof dakbedekkingen. Wij 

hebben ervaring op het gebied van aanleg als het onderhoud van daken, 

daktuinen, parkeerdaken en valveiligheidsvoorzieningen.

LANDELIJK OPERERENDE 
DAKSPECIALIST 

Karel du Jardinstraat, Amsterdam Herstel stormschade dak- en metselwerk, Wormer

Schadenberg Dakwerken
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DUURZAME DAKEN
Wist u dat witte dakbedekking - in combinatie met 

zonnepanelen - een hoger rendement oplevert van 

uw zonnepanelen? Indien uw daken voldoende af-

schot hebben, is het raadzaam om de renovatie uit te 

voeren met witte dakbedekking. Het Energiedak® is 

een ander voorbeeld van een duurzaam dak. Met de 

zon als bron van energie, wordt water via het dakvlak 

verwarmd, als bron voor verwarming van uw gebouw. 

Een duurzaam systeem waarmee u geld bespaart, op 

een comfortabele manier duurzame keuzes maakt én 

investeert in een beter milieu.

WAAROM SCHADENBERG DAKWERKEN:
• Gespecialiseerd in het toepassen van bitumineuze

en kunststof dakbedekkingen

• Schat aan ervaring in de aanleg en het onderhoud

van daken, daktuinen en parkeerdaken

• Al het sloop- en renovatiewerk in één 

betrouwbare en deskundige hand

• Onderhoudswerkzaamheden worden gefaciliteerd 

onder de vlag van Dakbehoud Nederland

• Specialistisch werk aan onder andere monumentale 

gebouwen en bouwwerken in natuurgebieden

ROC van Amsterdam

Dakrenovatie Drukkerij ‘t Venhuis, Venhuizen

Schadenberg Dakwerken
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Schadenberg Dakwerken heeft in opdracht van 
de ToekomstGroep, zo’n 4.000 meter dakbe-
dekking gerenoveerd voor woningcorporatie 
Centrada in Lelystad. In totaal gaat het om 102 
woningen waarbij zowel de isolatie als de dakbe-
dekking zijn vervangen.

Centrada investeert de komende jaren circa vijftig 
miljoen in het verbeteren van de energieprestatie 
van 3.000 huurwoningen in Lelystad. Onderdeel 
van de investeringen is onder andere het plaatsen 
van zonnepanelen. Met deze maatregel zal de CO2 
uitstoot met 42 procent verminderen. 

Maar ook het renoveren van de daken met iso-
latieverbetering en het toepassen van milieu- 
besparende materialen, maakt een wezenlijk  
onderdeel uit van het verduurzamen van de  

woningen. Ook dankzij de nieuwe isolatie kunnen 
de huurders flink besparen op hun energiereke-
ning, waardoor wonen voor hen een stuk betaal-
baarder wordt. 
 
Tijdens het renovatieproject hebben wij de  
bestaande dakbedekking verwijderd en hoog-
waardige PIR-isolatie aangebracht. Op de isolatie 
hebben wij een twee-laags bitumen dakbedek-
kingssysteem aangebracht. Eveneens zijn alle 
dakdetails en randafwerkingen (afdekkappen) 
door ons aangepakt, inclusief kleine bouwkundige 
werkzaamheden.

Kortom: een uitdagend en veelzijdig project! 

Zeelaan, Lelystad

Schadenberg Dakwerken

UITGELICHT
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PROJECT

Renovatie 102 woningen

Zeelaan, Lelystad

OPDRACHTGEVER

ToekomstGroep

CASE

Schadenberg Dakwerken
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AANLEG VAN DAKTUINEN
Daktuinen zijn niet meer weg te den-

ken en zijn enorm in populariteit ge-

stegen. Dat heeft met name te maken 

met de groeiende behoefte aan groen. 

Daktuinen zorgen voor extra woon-, 

werk- en recreatieoppervlakken. Onze 

hoveniers hebben talloze prachtige 

groene daktuinen in de stad mogen 

aanleggen. Schadenberg Stedegroen 

biedt eindeloze mogelijkheden. Van 

tuinen die overlopen in groenda-

ken tot Sedumdaken, dakparken en 

dak-moestuinen. Die bieden immers 

dé manier om grijze, verstedelijkte 

gebieden te verrijken met een groene 

omgeving. 

VERTUSS | VERTICALE TUIN
Wilt u meerwaarde voor uw gebouw 

creëren en de luchtkwaliteit, zuurstof-

productie en klimaatbeheersing in uw 

leer-, werk- of leefomgeving bevor-

deren? Dat kan met het vertical plant 

system Vertuss. Deze verticale tuin 

vormt een groene wand die zichzelf 

door de jaren heen verder ontwikkelt. 

Door het gebruik van een speciaal 

substraat heeft Vertuss alleen water 

nodig. Doordat er geen ankerpunten 

in het gebouw nodig zijn, kan de lucht 

tussen het systeem en de gevel cir-

culeren. Dit zorgt ervoor dat uw pand 

minder warmte of koude lucht verliest.  

WATERNEUTRAALDAK
Klimaatverandering leidt tot toene-

mende droogte én tot steeds hevigere 

regenval. Het Waterneutraaldak heeft 

het vermogen om hemelwater op te 

vangen, te bufferen en daarmee de 

beplanting van daktuinen te berege-

nen in droge tijden. De daktuin is één 

van de drie hoofdonderdelen. Een op-

slagtank en een computergestuurd 

besturingssysteem dat via app control 

wordt bediend, vormen de andere be-

standdelen. Het Waterneutraaldak is 

een circulair product. Tot maar liefst 

80% van het water dat in andere ge-

vallen verloren zou gaan, wordt opge-

slagen en hergebruikt.

Schadenberg Stedegroen is gespecialiseerd in advies en realisatie van 

complexe groenoplossingen. Wij zijn voor onder andere bouwbedrijven, 

architecten en projectontwikkelaars een creatieve en vakkundige partner 

bij de aanleg en het onderhoud van (dak)tuinen, Sedumdaken,  

gevelbegroeiingen, verticale tuinen en Waterneutraaldaken.

SPECIALIST IN COMPLEXE 
GROENOPLOSSINGEN

Aanleg daktuinen Andreas Ensemble, Amsterdam Verticale tuinen Arcus college, Heerlen

Schadenberg Stedegroen
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PERIODIEK ONDERHOUD
Onze allround hoveniers nemen ook graag de zorg 

voor het onderhoud van uw tuin, daktuin, verticale tuin 

of Waterneutraaldak voor hun rekening. Regelmatig 

onderhoud is belangrijk voor optimale groei en bloei 

van de bomen en planten. Dit vraagt om vakkennis, 

tijd en ervaring. Er zijn bomen, heesters en planten die 

groeien en bloeien in het voorjaar, in het najaar, de zo-

mer of de winter. Wij weten exact welke soorten ge-

snoeid moeten worden en wanneer het daar de beste 

periode voor is. Op het door ons gerealiseerde groen 

geven wij u bovendien garantie.

WAAROM SCHADENBERG STEDEGROEN:
• Het creëren van een hoge belevings- en 

gebruikservaring met een groene omgeving 

• Allround en ervaren hoveniers met expertise 

in complexe oplossingen 

• Aanleg van (dak)tuinen, Sedumdaken, 

dakparken en gevelbegroeiingen

• Meerwaarde voor gebouwen met Vertuss

Verticale Tuinen

• Aanleg van het innovatieve en circulaire

Waterneutraaldak 

Aanleg en onderhoud Cruquiusweg, Amsterdam

Daktuin en verticale tuinen, Kudelstaart

Schadenberg Stedegroen
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De Kolenkitbuurt in Amsterdam heeft een trans-
formatie ondergaan. De bouw van het duurza-
me appartementencomplex Rhapsody in West 
maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

De gebouwen in Rhapsody vormen een ensem-
ble in de wijk met veel groen. Op het dak van de 
gebouwen zijn zonnepanelen geplaatst en er zijn 
maatregelen getroffen voor geluidisolatie en de 
beperking van fijnstof.

De binnentuin aangelegd door Schadenberg  
Stedegroen is het hart van Rhapsody. Het is de 
groene long en vormt de ontmoetingsplek voor de 
bewoners. De tuin is een oase van rust en doet nog 
veel meer! Deze zorgt voor demping van het stads-
geluid, opslag en transport van regenwater en ver-
koeling op een warme zomerdag.

In de binnentuin bevindt zich ook ‘Kas-coland’. Een 
glazen kas waar buren elkaar ontmoeten en leren 
kennen. Dit is een initiatief van stichting Cascoland 
die samen met de bewoners aan een betere buurt 
werkt. Zo ontmoeten oude en nieuwe buurtbewo-
ners elkaar om van elkaar te leren, met elkaar te 
delen en samen activiteiten te organiseren. 
 
De binnentuin van Rhapsody draagt bij aan een 
betere kwaliteit van leven. Het groen van de bo-
men en de planten biedt namelijk veel meer dan 
alleen een mooi uitzicht. Er is een duidelijke rela-
tie tussen groen en gezondheid, de zogenaamde 
Vitamine G zoals de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek het noemt. 

Rhapsody, Amsterdam

Schadenberg Stedegroen

UITGELICHT



17

CASE

PROJECT

Aanleg en onderhoud

Rhapsody te Amsterdam-West 

OPDRACHTGEVER

De Nijs en Smit’s Bouwbedrijf

Schadenberg Stedegroen
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ONTWERP 
& ENGINEERING
Wij ondersteunen u vanaf de pro-

bleeminventarisatie met het opstel-

len van een programma van eisen, 

risicoanalyses, een ontwerp en plan-

ning. Met traditionele tekeningen en 

3D-modellen creëren we een ontwerp 

waarin alle mogelijkheden zijn uitge-

werkt; voorzien van gedetailleerde on-

derbouwing. Dat geeft alle partijen en 

de uitvoerende medewerkers direct 

een goed beeld van de beste oplos-

sing. Na de realisatie van het gewens-

te ontwerp stellen we een as-built 

dossier op met alle projectgegevens.

TRANSPORT- &
DISTRIBUTIELEIDINGEN
Transportleidingen worden gebruikt 

om ongezuiverd water naar een zui-

veringsstation te verpompen of om 

gezuiverd water van de pompstations 

naar opslagbassins of verdeelstations 

te verpompen. Om veilig transport en 

distributie te garanderen, leggen wij 

nieuwe leidingen aan en vervangen 

de oude. We maken aanpassingen 

en voeren het onderhoud hieraan uit 

onder de CKB-regeling. Daarnaast 

hebben wij jarenlange ervaring in het 

aanleggen, vervangen, repareren en 

onderhouden van persleidingen. Bij 

calamiteiten staan wij 24/7 voor u 

klaar. 

WTB 
(WERKTUIGBOUWKUNDIG)
Schadenberg Water & Civiel verricht 

preventief en collectief onderhoud 

aan werktuigbouwkundige zuiverings-

installaties en drinkwaterpompsta-

tions. Renovaties en de montage en 

realisatie van nieuwbouwinstallaties, 

behoren tevens tot onze expertise. 

Waarbij wij graag adviseren en mee-

denken in ontwerp, onderhoud en uit-

voeringsoptimalisaties. 

 

Bij Schadenberg Water & Civiel kunt u terecht voor optimalisatie en onder-

houd van drinkwatersystemen. Wij staan voor zorgvuldige kwaliteit-, hygiëne- 

en risicobeheersing. Met specialistische kennis onderscheiden wij ons al ruim 

40 jaar als een strategische partner met een multidisciplinaire aanpak. Wij 

verdiepen ons in uw situatie en realiseren zo oplossingen, innovaties en werk-

methoden die het verschil maken in de drinkwatersector. Als hoofdaannemer 

coördineren we het geheel aan disciplines met alle betrokken partijen.

MULTIDISCIPLINAIRE OPLOSSINGEN 
VOOR DE DRINKWATERSECTOR

3D moduleren Zuivering Beton/Bouwkundig

Schadenberg Water & Civiel
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ONDERHOUD & INSPECTIE
Om water van hoge kwaliteit te kunnen leveren, zor-

gen wij dat installaties en leidingen uiterst secuur on-

derhouden zijn. Preventief en correctief onderhoud én 

inspectie zijn cruciaal. Bestaande installaties en lei-

dingen inspecteren wij met zorg. Onvolkomenheden 

brengen we ter sprake, we zorgen voor vervanging of 

reparatie en we adviseren bij het maken van draaiboe-

ken en planningen. Tot slot is ook de technische en hy-

giënische schoonmaak van waterwinmiddelen bij ons 

in goede handen. In de volle breedte. Variërend van 

waterbronnen, drinkwaterinstallaties en -kelders tot 

koolfilterbakken; inclusief rapportages en aanbevelin-

gen. Volgens de hoogste hygiënestandaarden.

BETON & BOUWKUNDIG
Schadenberg Water & Civiel realiseert complexe be-

ton- en bouwkundige werkzaamheden, van renovatie 

tot nieuwbouw. Voor het instorten van muurstukken, 

het realiseren van fundaties en bruggen tot de realisa-

tie van complete pompstations, zuiveringsinstallaties 

en drinkwaterkelders. Wij ondersteunen u met onze 

expertise op het gebied van herstel, onderhoud en in-

spectie aan betonwerken en bouwkundige details.   

Transport / Engineering

Inmeting WBT

Schadenberg Water & Civiel
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RENOVATIE & ONDERHOUD
Wat uw vraag ook is, onze vakmen-

sen bieden altijd een vakkundige               

oplossing. Wij zijn thuis in renovatie- 

en onderhoudswerkzaamheden in de 

breedste zin van het woord. Variërend 

van de aanleg van een nieuwe kelder 

en het vernieuwen van de fundering, 

tot het vervangen van kozijnen en 

het compleet renoveren van wonin-

gen. Wij werken voor een gevarieerde 

groep opdrachtgevers van: architec-

ten, projectontwikkelaars, vastgoed-

beheerders, woningcorporaties, over-

heden, bedrijven en particulieren. 

GOED IN NIEUWBOUW
Schadenberg Bouw is uw betrouw-

bare partner voor ieder denkbaar 

nieuwbouw project. Wij hebben een 

schat aan ervaring op het gebied van 

nieuwbouw van onder andere wonin-

gen, winkelcentra, bedrijfspanden, 

kantoorgebouwen en bedrijfshallen. 

Dit geldt voor zowel afzonderlijke pro-

jecten als seriebouw. Wij werken met 

passie en vakmanschap aan onze pro-

jecten, met aandacht voor de wensen 

en eisen van iedere gebruiker. Van 

ontwerp tot realisatie, komt de factor 

kwaliteit tot uiting. Dit resulteert in 

hoogwaardige en toekomstbestendi-

ge nieuwbouw. 

TRANSFORMATIE VAN VASTGOED
Het omvormen van leegstaand vast-

goed - waaronder zorginstellingen of 

kantoren – tot bijvoorbeeld wonin-

gen wordt transformatie genoemd.  

Schadenberg Bouw geeft bestaand 

vastgoed door transformatie een 

tweede leven. Ons team van gekwa-

lificeerde en ervaren vakmensen re-

aliseert en begeleidt ieder denkbaar 

project van A tot Z, rekening houdend 

met circulariteit en een zo klein mo-

gelijke CO2-footprint. Variërend van 

schoolgebouwen en monumentale 

panden tot kantoorgebouwen en ver-

zorgingshuizen. 

Schadenberg Bouw heeft al meer dan zeventig jaar ervaring met bouwen. 

Talloze gebouwen door heel Nederland zijn de stille getuigen van de suc-

cesvolle renovatie-, transformatie- en onderhoudsprojecten, waar onze 

vakmensen sinds de oprichting in 1947 aan hebben meegewerkt. Ook op 

het gebied van nieuwbouw zijn wij een betrouwbare partner. 

HISTORISCH GOED
EN GOED IN NIEUW

Nieuwbouw 18 woningen, Wognum Transformatie 24 appartementen, Alkmaar

Schadenberg Bouw
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DUURZAAM BOUWEN
Renovatie, onderhoud en nieuwbouw met oog 

voor mens, natuur en milieu behoort tot ons DNA. 

Wij maken gebruik van innovatieve, duurzame en  

circulaire totaaloplossingen. Ook hier ligt onze kracht. 

Onze zintuigen staan voortdurend op scherp om up to 

date te zijn met de nieuwste ontwikkelingen binnen 

het vakgebied van renovatie en onderhoud. Door ons 

daarbij te focussen op duurzaamheids-, circulariteits-, 

milieu- en veiligheidseisen, richten we onze blik op de 

toekomst. Duurzaamheid draait vanzelfsprekend ook 

om een lange levensduur. Daarom bouwen wij onder-

houdsarme en kwalitatief hoogstaande gebouwen.

WAAROM SCHADENBERG BOUW:
• Meer dan zeventig jaar ervaring 

• Vakmanschap in renovatie en onderhoud

• Hoogwaardige en toekomstbestendige

nieuwbouw

• Expertise van complexe projecten op 

complexe locaties

• Zowel afzonderlijke projecten als seriebouw

• Transformatie van bestaand vastgoed

• Specialist in kleinschalige bouw- en 

renovatieprojecten

Renovatie Overtoomseveld, Amsterdam

Renovatie Wester Villa, Amsterdam

Schadenberg Bouw
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Middels een Design & Build opdracht waarbij wij 
nauw samenwerkten met Villanova Architecten, 
realiseerden wij voor Stadgenoot in dit voormali-
ge klooster dertig studio’s voor starters en status-
houders, twee vrije sector koopwoningen en een  
horecagelegenheid. 

Het in de jaren twintig van de vorige eeuw  
gebouwde Broederhuis was een klooster dat  
bestond uit twee bouwlagen met slaapcellen, 
een eetzaal en een kapel. Later heeft het gebouw  
diverse andere functies gehad, waarbij onder 
andere de binnenplaats werd dicht gebouwd.  
Versterking van de oorspronkelijke karakteris-
tiek was het uitgangspunt bij het hergebruik en  
onderdeel van de opdracht.

Vooral de vleugels van het U-vormige gebouw 

hadden een zeer ongunstige bruto-netto ver-
houding. Dat is sterk verbeterd door de gangen 
als badruimte bij de huurunits te trekken en het 
bouwvolume uit te bouwen op de binnenplaats. 
De studio’s kregen een bijzondere ontsluiting via 
gestapelde veranda’s aan het kloosterhofje. Deze 
markante centrale verkeersruimte doet ook dienst 
als gemeenschappelijke buitenruimte. 

De uitbouwen en veranda’s zijn uitgevoerd in  
koloniale stijl. Alle units op de verdieping hebben 
een slaapvliering en krijgen extra daglicht via een  
dakraam boven een vide. In de voormalige kapel 
zijn twee koopwoningen gerealiseerd met een tus-
senverdieping in de kapelruimte. Nieuwe bloem-
kozijnen onder de bestaande spitsboogramen bie-
den uitzicht op de tuin. Achter de hoofdentree ligt 
een horecagelegenheid met terras. 

Het Broederhuis

Schadenberg Bouw

UITGELICHT
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CASE

PROJECT

Renovatie en uitbreiding

Broederhuis, Amsterdam

OPDRACHTGEVER

Woningcorporatie Stadgenoot

Schadenberg Bouw
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GEBRUIKER ALS UITGANGSPUNT
Wij zijn verantwoordelijk voor het  

gehele ontwikkeltraject. Van het aan-

kopen van de grond of het onroerend 

goed, tot de oplevering van de projec-

ten en de verkoop van de objecten. Wij 

onderscheiden ons door ieder project 

op respectvolle wijze in te passen in 

de bestaande omgeving en de eind-

gebruiker als uitgangspunt te nemen. 

In een dichtbevolkt land dienen we 

zorgvuldig met de ruimte om te gaan. 

Dit doen we met slagvaardigheid, ver-

beeldingskracht en toekomstvisie, 

rekening houdend met de geldende 

duurzaamheidsnormen.

INSPIRERENDE WERKPLEKKEN 
OP ZICHTLOCATIES
Als projectontwikkelaar van commer-

cieel vastgoed ontwikkelt Schaden-

berg Vastgoed een omgeving waar 

mensen elke dag productief zijn en 

met plezier naar hun werk gaan. In 

samenwerking met opdrachtgever 

en architect of turn-key. De bedrijfs-

ruimten kenmerken zich door multi-

functionaliteit, zijn flexibel in te delen, 

representatief en duurzaam. Veelal 

bevinden de inspirerende werkplek-

ken zich op zichtlocaties. Ze hebben 

een goede bereikbaarheid met de 

auto of het openbaar vervoer. Interes-

sant voor ondernemers én beleggers!  

VASTGOED VOOR 
RECREATIEDOELEINDEN 
De vraag naar recreatiewoningen 

in Nederland stijgt de laatste jaren 

steeds meer. Onderzoek van NVM 

toont aan dat circa 15.000 huishou-

dens per jaar overweegt om een re-

creatiewoning aan te schaffen. Scha-

denberg Vastgoed beantwoordt aan 

deze vraag door met een heldere visie 

vakantiehuizen en recreatiewonin-

gen te ontwikkelen en te vermarkten. 

Wij focussen ons op kwaliteit. Daarbij 

kenmerkt onze signatuur zich door 

vastgoed voor recreatiedoeleinden te 

realiseren dat waardevast én waarde-

vol is.

Schadenberg Vastgoed initieert, ontwikkelt en realiseert hoogwaardige 

woningen, bedrijfsverzamelgebouwen, bedrijventerreinen en 

recreatiewoningen. Ook kopen wij bestaand onroerend goed aan om 

dit verder te ontwikkelen en vervolgens te verhuren of verkopen.

HOOGWAARDIG VASTGOED 
WAARBIJ DE EINDGEBRUIKER 

CENTRAAL STAAT

Ontwikkeling vakantiepark Ecoresort, Wijdenes Ontwikkeling & verkoop bedrijfsunits

Schadenberg Vastgoed
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HERONTWIKKELEN VAN BESTAAND VASTGOED 
In een dichtbevolkt land dienen we zorgvuldig met de 

ruimte om te gaan. Daarom is Schadenberg Vastgoed 

tevens actief in de aankoop, ontwikkeling, verhuur en 

verkoop van bestaand onroerend goed. Bij het heront-

wikkelen en transformeren van bestaand vastgoed is 

het ons doel om duurzaam en kwalitatief hoogwaardige 

projecten te realiseren, waarbij de eindgebruiker cen-

traal staat. Wij streven ernaar om iets toe te voegen aan 

de omgeving waarin het project zich bevindt, door ieder 

project op respectvolle wijze in te passen in de bestaan-

de omgeving. 

WAAROM SCHADENBERG VASTGOED:
• Vertalen van de woonwensen van consumenten naar 

toekomstbestendige woningen

• Ontwikkelen van multifunctionele bedrijfsverzamel-

gebouwen

• Hoogwaardige bedrijventerreinen op toplocaties  

• Ontwikkelen en vermarkten van recreatiewoningen 

• Aankoop, ontwikkeling, verhuur en verkoop van 

bestaand vastgoed

• Duurzame en kwalitatief hoogwaardige projecten

• Projecten met respect voor de bestaande omgeving

Ontwikkeling Schuitvaerder, Onderdijk

Bloesemgaerde, Wognum

Schadenberg Vastgoed



Bent u benieuwd wat Infratechniek, Dakwerken, Stedegroen,

Water & Civiel, Bouw en Vastgoed voor u kunnen betekenen? 

Of wilt u meer weten over Schadenberg Groep? 

Wij gaan graag het gesprek met u aan! 

Wij zijn de vakmensen die
samen de toekomst bouwen 



FABIAN BROERSEN
Telefoon: 06 - 55755474

JANNE JR VAN EXCEL
Telefoon: 06 - 29091691

SCHADENBERG WATER & CIVIEL
Telefoon: 0228 – 545027

EDWIN SCHIKS
Telefoon: 06 - 12845055 

JANNE VAN EXCEL
Telefoon: 0228 – 541225

DICK MOLEMAN
Telefoon: 06 - 53254378



Zuiderkoggeweg 19

1607 MV Hem 

Telefoon: 0228 - 541225  |  E-mail: info@schadenberg.nl  |  Website: www.schadenberg.nl


