
BOUWMARKTEN

Het heeft vele jaren geduurd, maar eindelijk zit er
schot in het clusteren van bouwmarkten op bedrijventerrein
Kweekweg in Epe.

Win-winsitu atteblj
Het verhuizen van bouw-
markt Formido en andere

bedríjven uit het centrum

van Epe biedt kansen voor
een 'opwaardering' van de

vrijkomende locaties.

! / olgens wethouder Van
f / Nuijs is er bij de cluste-
l/ ring van bouwmarkien
I op het bedrijventeÍein

Kweekweg sprake van een
win-winsituatie. Eper bedrijven
worden geholpen aan een nieuwe
plek waar ze de ruimte hebben en
goed bereikbaar zijn, terwijl er kan-
sen ontstaan om de leegkomende
locaties in het dorp op een goede
manier opnieuw in te richten.
Dat geldt vooral voor
Formido/Praxis en crando, die bei-
de op een A{ocatíe, nameliik de
Hooftlstraat, ziin gevestigd, maar
ook voor Top Service aan de Wee-
meweg en de Welkoop aan de
Paas!'uurweg.
Volgens Van Nuijs is het streven
om de vrijkomende plekken 'op te
waarderen'. In het ene geval zal
dat zijn met vvoningen, andere lo-
caties zijn beter geschikt voor win-
kels in combinatie met woningen.
De plek waar het bouwmarkten-
cluster op het bedrijvenrcfiein
Kweekweg verrijst is in totaal
z5.ooo vierkante meter groot. De
Praxis en Gamma kdjgen er Íespec-
tievelijk 3roo en u5oo vierkante
meter,
Voor Top Service is een pand be-
schikbaar van 35oo vieÍkante me-
ter, voor Welkoop rz5o vierkante
meter binnen en nog eens 5oo
vierkante meteÍ buiten en Grando
heeft straks tooo vierkante meter
oppervlak-
Ofde bedrijven eigenaar worden
ofhuurder van hun nieuwe pand
moet nog worden uitgewerkt. Bei-
de opties zijn mogelijk, zodat elk
bedrijfkan kiezen voor een vorm
die het beste past bij de bedrijfs-

voering. Al met al hebben straks
honderddertig tot honderdveertig
mensen hun werk on de nieuwe
bedrijvenlocatie, waàrvan het de
bedoeling is dat ze in één bouw-
stroom van de grond komt. De
meesrc mensen werken bii de
bouwmarkten Gamma en Praxis.
Het grootschalige project wordt ge-
trokken door oroiectontwikkelaar
Nedvast uit Bódegraven.
DLecteur Roel Miihlstaffwees eÍ

gistermiddag op dat het aanvanke-
lijk de bedoeling was om een ge-
schike locatie te vinden voor de
Gamma. Dat was in 2oo5. TWee
jaar later werd door de gemeente
de suggestie aan de hand gedaan
om samen met Pnxis/Formido re
komen tot clustering. Miihlsraff
-We wàren meteen razendenthot"l-
siàsr. we ziin ervoor teruggeko-
men van vakantle.
Clustering op de Kweekweg



'We woren meteen razendenthousiost. We ziin ervoor 'ln het ene gevol woningen,

ter u g geko m en v a n u a ka nti e.' geschikter voor winkels in t

DiÍeateur Roel Miihlstafivan Nedvast over het plan ydn de gemcente voor
GlusteÍing van bouwmarkten.

Wethouder-Van Nuiis ovêr het invull€n
trum v.n !pe.

cluster Kweekweg

Zo komt het bouwmarktencluster eruit te zien: Praxis en Gamma ziin al ingetekend. Het pand recht5onder is be-

doeld voor Welkoop, daar links boven respectievelilk Top Service en Grando. foto Artií impression Neóvast

kwam, wat de gemeente betreft, in
beekl nadat een stoïm van protest
was opgestoken tegen een eerder

. beoosde nieuwbouwlocatie voor
de Foimido aan de Lange veente-
weg 'oij rijkmonument 't Hernel-
tje. Veel mensen waren en ziin
van menine dat de komst vàn een
bouwmark aÍbreuk zou doen aan

de uit r75o stammende Sakische
boerderij.
Bii de invulling van de huidige lo-
catie, die aan de ene kant grenst
aan reeds bestaand bedrijventer-
rein en aan de andere kant aan
weilanden, zijn volgens Miihlstaff
omwonenden betrokken geweest.
Hij stak gistermiddag eveneens de

loftrompet over de samenwerking
. met de gemeente.
Eén en ander heeft geresulteerd in
een klèinschalige vormgeving met
wisselende hoogten, waardoor ie-
dere gebruiker z'n eigen gezicht
kriiCt.
Vanwege de bijzondere ligging is,
vooral aan de kant van de weilan-



Kunst op rotànde 
.

den op de plek waar de

daót gegeven aan de inpas
De bedrijfspanden lan Ga4
Pnxis krijgen gedeelteliik (
blijvende) sedemdaken, die
pen in een groene wal met
die de oanden van het weili

de Gamma komen,


