
Samen maken we morgen.

SCALA
Samen werken aan wonen.



Samen 
maken we 
morgen

Een vertrouwde naam in de 

bouw, dat is Salverda. We 

zijn een familiebedrijf dat is 

gespecialiseerd in woningbouw.

Maar we doen meer. Zo 

bouwen, onderhouden en  

renoveren we hotels, 

utiliteitsgebouwen, industriële 

panden en betonwerken.

Daarbij vormt continuïteit ons 

sleutelwoord: elk project

voeren we uit met vakkundig 

personeel, modern materieel

en een selecte groep 

professionele partners.  

Samen maken we morgen!

Bouwen
aan

morgen

De efficiëntie van standaard
Jarenlange ervaring en efficiënt ingerichte 

processen, zorgen voor een vlot bouwproces.

De flexibiliteit van maatwerk
Door ons slimme modulaire systeem, is elk project 

eenvoudig aan te passen aan uw wensen.

Bouwen doen wij samen
Door persoonlijk contact en een compleet 

volgbaar proces, bouwen we altijd samen met u. 

Duurzaam en toekomstgericht
Wat wij bouwen, blijft jaren staan. Daarom kijken 

wij altijd vooruit. Qua materiaal én gebruik. 

Blijvend innovatief
SCALA vernieuwt en verbetert doorlopend.  

Zo is het altijd bij de tijd, met de laatste innovaties.

SCALA 
in een 
notendop



Bouwen zoals u het wil, maar zonder het wiel te 

hoeven uitvinden. SCALA is hét alternatief van 

Salverda Bouw voor de standaardwoning. De 

naam zegt het eigenlijk al: SCALA biedt legio 

mogelijkheden voor de bouw van unieke woningen, 

binnen een slim en efficiënt proces. De voordelen 

van standaard, met de flexibiliteit van maatwerk. 

HET CONCEPT

Bij SCALA ligt niet de basiswoning vast, maar het 

proces. SCALA biedt daarmee volop mogelijkheden 

voor het bouwen van woningen die aan al uw wensen 

voldoen. Het is als een modulair systeem: op basis 

van uw wensen, stellen we de woning samen. We 

zijn flexibel en gewend om maatwerk te leveren. 

In ons proces is goed nagedacht over gevarieerde 

oplossingen en het slim plaatsen van installatiewerk. 

Dit bespaart tijd, voorkomt fouten en garandeert 

het comfort van de woning tijdens gebruik. Als de 

basisplattegrond staat, bieden materiaalkeuzes en 

onze grote diversiteit aan oplossingen opnieuw 

een schat aan opties voor de woning. En het 

mooie is: ondanks al dat maatwerk, zorgt ons 

gestandaardiseerde proces toch voor de snelheid die 

u kent van standaardwoningen.

DIGITAAL PROCES

Alle keuzes die voor uw woning 

gemaakt worden, verwerken wij in 

BIM. Hierdoor is het altijd duidelijk wat 

we realiseren. Ook na de ontwerpfase 

is het eenvoudig om in te spelen op 

specifieke afbouwwensen. Door onze 

ruime ervaring kiezen we altijd de beste 

oplossingen voor uw wensen. 

OOG VOOR LATER

Naast het opleveren van  

comfortabele woningen, ligt bij 

ons ook een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. We willen 

goed zijn voor onze aarde. Waar we 

kunnen, bouwen we daarom circulair. 

Zodat in de toekomst geen afval, maar 

herbruikbare grondstoffen overblijven. 

We houden onze CO2 uitstoot minimaal, 

of compenseren waar nodig. Zo belasten 

we het klimaat zo min mogelijk. Tijdens 

de bouw, maar ook in gebruik. We 

verwerken duurzame energiebronnen 

in de woningen, zodat toekomstige 

generaties kunnen blijven genieten van 

hun woning, én van de wereld.

Een standaardconcept 
vol mogelijkheden.

Benieuwd welke 

mogelijkheden 

SCALA u kan 

bieden? Neem 

contact op met 

Gert Winkelaar:

0525 65 16 66.

 In ons proces is goed nagedacht  

over gevarieerde oplossingen en  

het slim plaatsen van installatiewerk.  

Dit garandeert het comfort van de 

woning tijdens gebruik.



Ons werk is mensenwerk. Dat klinkt misschien vreemd, 

want veel van wat wij doen gaat over techniek. We 

bouwen echter een thuis voor  bewoners. Een plek 

waar zij jarenlang zullen leven, slapen en genieten. 

Waarbij we kijken naar de wensen van nu, én van de 

toekomst. Met elk huis dat we neerzetten, leren we bij 

en passen we de kennis toe op het volgende project. 

Zo bouwen we samen aan morgen. 

SAMEN MAKEN WE MORGEN

Omdat ieder mens anders is, verschillen ook onze 

woningen. Met SCALA spelen wij in op individuele 

wensen. Het SCALA stappenplan zorgt voor een 

duidelijke route, die we samen volgen. We analyseren 

wat u wilt en passen de woning hierop aan. Tijdens  

de realisatie, blijven we in contact en verwerken  

we nieuwe inzichten en ideeën. Zo krijgt u altijd  

de kwaliteit die u verwacht: een uniek thuis voor  

vele jaren. 

GRIP OP HET PROCES

Natuurlijk hebben wij uw project stevig in handen, 

maar we begrijpen dat u zelf ook zicht wilt houden op 

het proces. Met SCALA hebt u inzicht en inspraak van 

idee tot oplevering. Wij hebben de kennis, u heeft uw 

wensen. We vertalen ze door naar de juiste innovaties 

en gebruiken slimme energieconcepten, om klaar te zijn 

voor de toekomst. Alles wat we doen, is door gebruik 

van BIM volledig inzichtelijk. Zo blijft u betrokken en 

geïnformeerd bij ons gezamenlijke bouwproces.

Wij bouwen 
voor u

Zoveel wensen, 

zoveel mogelijkheden



 RAYMOND STAPEL
Sr. Projectmanager / Projectontwikkelaar

bij BPD Gebiedsontwikkeling

Sierlijke poorten, karakteristieke goten en zinken 

dakkapellen. Nieuwbouwwijk Assenrade ademt de 

sfeer van het historische Hattem. En dat was precies 

wat gebiedsontwikkelaar BPD wilde. ‘Assenrade is 

uitgegroeid tot een unieke wijk’, zegt projectmanager 

Raymond Stapel. ‘Samen met Salverda hebben we 

onze ambitieuze plannen kunnen waarmaken.’

Als gebiedsontwikkelaar heeft BPD precies voor 

ogen hoe een wijk eruit moet komen te zien. Zo 

ook in Assenrade. ‘We wilden een wijk creëren in 

de Oudhollandse stijl die kenmerkend is voor het 

historische Hattem. Van bijzonder metselwerk tot  

grote poorten, we zaten vol ideeën. Tegelijkertijd 

moest het project natuurlijk financieel haalbaar  

blijven. Een hele uitdaging.’

BETAALBARE BRANDMUUR

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk 

Assenrade ging Salverda die uitdaging aan. ‘Neem de 

karakteristieke brandmuren die bovendaks doorsteken’, 

zegt Raymond. ‘Ons ontwerp bleek erg kostbaar te 

zijn. Het is dan het makkelijkst om zo’n element te 

schrappen. In plaats daarvan kwam Salverda met een 

goed alternatief. Ze stelden een eenvoudiger detail 

met dezelfde uitstraling voor, dat ook nog eens een 

stuk goedkoper was. Zo konden we de karakteristieke 

brandmuren alsnog realiseren en dit sfeerbepalende 

element in het straatbeeld behouden.’

SAMEN TEKENEN EN REKENEN

Op diezelfde manier werden nog veel meer ideeën 

opgepakt. Raymond: ‘We werkten in bouw

teamverband, waarbij je samen tekent en rekent. 

Salverda begreep onze plannen en keek naar de 

technische mogelijkheden binnen het budget.  

Van daaruit is het zelfs gelukt om de wijk te sieren  

met fraaie poorten.’

EFFICIËNT BOUWEN

Ook over de indeling dachten de partijen goed na. 

‘Terwijl de gevels bijna allemaal uniek zijn, verschillen 

de woningen qua plattegrond nauwelijks van elkaar. 

Op basis daarvan kon Salverda efficiënt bouwen’, aldus 

Raymond. Hij besluit: ‘Door in het voortraject in nauw 

overleg met elkaar samen te werken, hebben we onze 

ambitieuze plannen kunnen waarmaken. We zijn trots 

op het resultaat en blij dat mensen graag in Assenrade 

komen wonen.’

“We hebben onze 

ambitieuze plannen  

kunnen waarmaken”



Wanneer u ons uw wensen vertelt, 

kunnen we met SCALA uw project 

écht vormgeven. Uw wensen zijn het 

fundament, waarmee we samen de 

contouren schetsen, voor we uw woning 

realiseren. Door onze ruime ervaring en 

ons duidelijke proces, staat SCALA als 

een huis. 

SCALA staat  
als een huis

2
Klaar 
voor de 
start......af

1 Uw 
wensen

3
4

Onze
zorg

 STAP 4: 
 ONZE ZORG 

ONDERHOUD EN SERVICE

Is uw project af, dan is het voor ons niet klaar!  

We blijven ook na de oplevering bereikbaar  

voor vragen. Of het nu gaat om gebruikersvragen, 

garantie of onderhoud: wij zitten er voor klaar. 

Onderhoud kunnen we zelfs helemaal uit handen 

nemen, mocht u dat wensen. Daarmee zorgen  

we samen ervoor dat uw unieke project nog 

jarenlang schittert in het straatbeeld. 

 STAP 1: 
 UW WENSEN 

HET FUNDAMENT

U heeft uw eisen en wensen, waaraan het project 

moet voldoen. Met dat in de hand, ontwerpen 

we samen de basiswoning. Deze vormt het 

uitgangspunt voor de verdere uitwerking. Die doen 

we direct met alle betrokkenen in BIM. Zo weet 

iedereen vanaf het eerste moment hoe uw project 

moet gaan worden. Daarbij passen we zoveel 

mogelijk duurzame oplossingen toe. Veranderen 

uw wensen? Dan verandert het digitale ontwerp 

gewoon mee.

 STAP 2: 
 KLAAR VOOR DE START… 

DE CONTOUREN

Nu wij weten wat u graag wilt, zorgen wij voor 

de rest. We denken vooruit en zorgen dat onze 

comakers direct betrokken zijn. Terwijl het 

vergunningstraject loopt, zorgen wij voor alle 

voorbereidingen. Intussen houdt uw persoonlijke 

begeleider vanuit Salverda u constant op de hoogte 

van de voortgang. 

 STAP 3: 
 …AF 

DE REALISATIE 

Zodra de vergunning rond is, kunnen wij gelijk aan 

de slag. Door de grondige voorbereidingen en 

standaard werkwijze van SCALA, weet iedereen 

waar hij aan toe is en verloopt het bouwen als een 

geoliede machine. Terwijl wij uw wensen één voor 

één realiseren, houden wij u natuurlijk op de hoogte. 

Zelf kunt u regelmatig langskomen, om te ervaren 

hoe wij uw project tot leven brengen. 

Standaard met

de flexibiliteit

van maatwerk



Ze kenden Salverda eigenlijk alleen van 

renovatieopdrachten. Toen er een nieuwbouwproject 

voorbijkwam, waren Hendrik Hoogenkamp en André 

Huisman van woningcorporatie Beter Wonen dan 

ook benieuwd. Zou Salverda dat met net zoveel 

enthousiasme aanvliegen?

Op die vraag volgde een positief antwoord. ‘Salverda 

heeft in IJsselmuiden 22 en in Wilsum 6 duurzame 

huurwoningen voor ons gebouwd. Niet alleen wij, 

maar ook de medewerkers van Salverda zijn trots 

op het resultaat. Dat is leuk om te zien’, aldus 

vastgoedmanager André.

STERK ONTWERP

Het project startte met een prijsvraag, waarbij 

Beter Wonen een aantal aannemers vroeg een 

compleet plan te maken. Deze plannen beoordeelde 

de woningcorporatie op uitstraling, kwaliteit, 

duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. Salverda 

kwam als beste uit de bus. ‘Het ontwerp is gevarieerd 

en heeft mooie details, terwijl de plattegronden 

nagenoeg hetzelfde zijn’, zegt André. ‘Daarnaast draagt 

de isolatie van de schil bij aan een laag energieverbruik 

en kunnen we de gekozen materialen op de lange 

termijn eenvoudig onderhouden.’

NOG BETER MAKEN

Ook al stond het ontwerp bij de start van de bouw zo 

goed als vast, tijdens het proces gaven Beter Wonen en 

Salverda elkaar de ruimte om het nog beter te maken. 

‘Op de tweede verdieping hebben we bijvoorbeeld 

dakramen geplaatst. Omdat je hierdoor beter kunt 

ventileren, krijgt schimmel geen kans’, vertelt directeur

bestuurder Hendrik. ‘Een ander punt is het toilet. Dat zit

qua ontwerp tegen de woonkamer van de buren aan. 

Om geluidsproblemen te voorkomen, hebben we voor 

dikkere muren gekozen.’

IDEEËN DELEN

Hendrik besluit: ‘Vanuit de renovatieopdrachten 

kenden we Salverda als een voortvarende en sociale 

partner. Deze eigenschappen kwamen ook bij het 

nieuwbouwproject naar voren. Er ontstond al snel 

een sfeer waarin we onze ideeën met elkaar deelden. 

Van daaruit hebben we samen gewerkt aan mooie, 

duurzame huurwoningen van goede kwaliteit. Niet 

verwonderlijk dus dat we allebei trots zijn op het 

resultaat.

“Samen werken  

aan een mooi en  

duurzaam resultaat”

 HENDRIK HOOGENKAMP & ANDRÉ HUISMAN
Directeur-bestuurder en Manager Vastgoed 

bij Beter Wonen IJsselmuiden



Flexibiliteit is een rekbaar begrip. Met SCALA 

rekken we de mogelijkheden zo ver mogelijk. Meer 

keuzes om een woning op persoonlijke wensen af te 

stemmen, zorgt immers voor een fijner thuis. Michel 

Heidenis en Bahar Aksoy kochten in Apeldoorn hun 

eerste woning, waarbij Bahar dankzij de flexibiliteit 

van Salverda haar droom in vervulling kon laten gaan. 

Bahar: ‘Ons huis is een rijtjeswoning die gebouwd is 

op de plaats van een oude sigarenfabriek. Ik wilde 

altijd een kookeiland wanneer ik een huis zou kopen. 

Dat is nogal een specifieke wens en het past niet in 

elk huis. Op de plek waar de keuken oorspronkelijk 

stond ingetekend paste het ook niet in deze woning. 

Tot ik ineens met het idee kwam om de keuken te 

verplaatsen. Daarvoor moest de gang wel wat kleiner 

gemaakt worden, dus het werd een flinke aanpassing. 

Maar ik had alles over voor dat eiland. Ons idee 

hebben we destijds gedeeld met Salverda. We waren 

blij verrast dat zij open stonden voor onze suggestie 

en dat het uiteindelijk zelfs mogelijk bleek om het 

kookeiland te realiseren!’

Michel: ‘In het hele proces merkten we sowieso dat 

er veel mogelijk was. We konden altijd bellen met 

vragen en alles was bespreekbaar. Wanneer iets echt 

niet kon, werd dat ook eerlijk gezegd, maar in de basis 

stond onze contactpersoon overal voor open. Zelfs 

toen ik voor Bahar haar verjaardag als verrassing een 

kijkmoment wilde regelen. Dat was nog tijdens de 

bouw en er stond niets gepland. Ze vonden de actie 

zo leuk dat ze toch instemden dat we een half uurtje 

door ons nieuwe huis mochten lopen. Dat was super. 

Inmiddels wonen we hier alweer twee maanden met 

heel veel plezier én met ons kookeiland.’

“We konden altijd bellen

met vragen en alles

was bespreekbaar”
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Salverda werkt al jarenlang met SCALA. Zodoende 

hebben wij het kunnen ontwikkelen tot een stevig 

concept, dat bewoners gelukkig maakt. Met iedere 

oplevering doen we nóg meer kennis op, die we weer 

gebruiken om nóg mooiere projecten te realiseren. 

Allemaal binnen hetzelfde concept. Want dat is nu  

zo mooi aan SCALA: het is een vaste standaard,  

maar het blijft maatwerk. 

MEE IN ONTWIKKELING

De bouw innoveert steeds sneller. Op gebied van 

energie, materiaalgebruik en technieken, gaan we 

steeds duurzamer om met onze wereld. SCALA 

ontwikkelt mee, door deze technieken als nieuwe 

mogelijkheden toe te voegen. Ze zijn direct 

beschikbaar binnen ons bestaande concept.  

Zo zijn ook de modernste wensen eenvoudig in  

te passen in uw project. 

VERDER DENKEN DAN DE BOUW

Omdat met SCALA al zoveel vooraf is uitgedacht, 

kunnen wij focussen op de toekomstige bewoners. 

Onze ervaring in onderhoud en renovatie, verwerken 

we in SCALA door onderhoudsvriendelijke materialen 

te gebruiken binnen onze keuzeopties. Zo denken  

we verder dan de bouw en houden we rekening  

met de toekomst. Zodat u nog jaren kunt genieten  

van uw woning. 

SCALA 
garandeert 
jarenlang plezier

Benieuwd of 

uw wensen ook 

gerealiseerd 

kunnen worden 

met SCALA?  

Laten we een 

afspraak maken. 

Gert Winkelaar, 

0525 65 16 66.



 JOHAN KROL
Projectleider Nieuwbouw

bij Woonstichting VechtHorst

Een huurwoning moet op het eerste gezicht mooi zijn.

Maar wanneer u wat langer kijkt, wilt u 

onderhoudsvriendelijke materialen zien. En een 

woning treffen die u nu, maar ook over twintig

jaar nog goed kunt verhuren. Hoe u daartoe komt? 

Voor Woonstichting VechtHorst bleek bij de 

Triangellocatie in Rouveen het delen van kennis

de sleutel tot succes.

Johan: ‘Wij kennen onze huurders, Salverda weet alles 

van bouwen. Omdat we bij de Triangellocatie

in Rouveen in bouwteamverband aan de slag gingen, 

hadden we alle ruimte om die kennis te combineren. 

Van daaruit is een plan met toekomstbestendige 

huurappartementen ontstaan.’

VOOR NU EN LATER

Wat de appartementen in Rouveen toekomstbestendig 

maakt? ‘Uit ervaring weten we dat deze plattegrond 

op de lange termijn interessant blijft voor verschillende 

soorten huurders. Daarnaast heeft Salverda veel 

onderhoudsvriendelijke materialen toegepast’, 

vertelt Johan. ‘Ook de huidige, vaak hulpbehoevende 

doelgroep zijn we niet vergeten. We hebben onder 

meer gekozen voor schuifdeuren, een extra brede  

gang en ramen die naar binnen draaien. Zo kunnen 

bewoners zelf hun ramen lappen, op welke verdieping 

ze ook wonen.’

CONCEPTONTWERP

Van fundering tot dakpan verliep de samenwerking 

voorspoedig. ‘Mesoptafelmomenten zijn er

niet geweest, ondanks dat er tijdens de ontwerpfase 

veel veranderde’, zegt opzichter Cees Wilke.‘De basis 

klopte, er zaten geen fouten meer in. En dat heeft een 

positief effect op zowel de bouwtijd als de kwaliteit.’

“Van een hoofd vol  

ideeën naar een toekomst  

bestendig ontwerp”



Een standaardconcept vol 

mogelijkheden zo veelzijdig 

is SCALA. Het biedt legio 

mogelijkheden voor de bouw van 

unieke woningen. Elk project is 

anders, maar de basis is gelijk. 

Vanuit die basis, waarbij al  

volop rekening is gehouden  

met duurzaamheid, flexibiliteit  

en comfort, creëert u eenvoudig 

uw eigen unieke plattegrond. 

Ervaar het zelf en bezoek onze 

projecten! 

Twee voorbeelden van 
duizend-en-één mogelijkheden





Samen maken we morgen.

Salverda Bouw BV

Postbus 4

8084 ZG  ‘t Harde

Industrieweg 13

8084 GS  ‘t Harde

+31 (0)525 65 16 66

www.salverda.nl


