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Masterplan
Burgemeester Jan Lonink en projectleider 
Johan Everaert van de gemeente Terneuzen  
zijn blij met de nieuwe plannen. “Het terrein  
aan de Beurtvaartkade is onderdeel van het  
in 2003 opgestelde ‘Masterplan Axelsedam’.  
Dit plan omvat een verzameling ambities en  
een visie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling 
van zes deelgebieden ten zuidwesten van het 
centrum van Terneuzen. Voor het gebied aan  
de Beurtvaartkade zijn eerder gesprekken 
gevoerd met een rederij uit Breskens. Zij wilden 
er hun nieuwe hoofdkantoor bouwen, maar 
trokken zich uiteindelijk terug. Daarop zijn  
we teruggegaan naar het oorspronkelijke  
plan: het realiseren van een woontoren met 
appartementen.” 

Uitbreiding woon- en  
verblijfs capaciteit 
“Vanwege de financiële crisis zijn we pas begin 
vorig jaar, samen met kade-eigenaar Zeeland 
Seaports (tegenwoordig North Sea Port), op 
zoek gegaan naar nieuwe kandidaten”, blikt 
Everaert terug. “Hierop meldden zich twee 
partijen, waaronder Sprangers. Terwijl we 
met beiden in gesprek waren, meldde zich 
een derde belangstellende: het in Terneuzen 
gevestigde Golden Tulip hotel L’Escaut wil 
graag vernieuwen en uitbreiden, maar dat 
kan niet op de bestaande locatie. Terwijl 
uitbreiding van de hotelcapaciteit in de stad 
wél gewenst is. Nu wijken zakenmensen die 

langer bij één van de grote bedrijven in de 
Kanaalzone moeten zijn, vaak noodgedwongen 
uit naar hotels in Goes en Middelburg.” “Daar 
komt bij dat chemieconcern Dow Benelux 
momenteel op het Maintenance Valuepark een 
nieuw hoofdkantoor bouwt”, vult Lonink aan. 
“Hier wordt ook het servicecentrum gevestigd 
dat taken uitvoert voor Dow-vestigingen in 
Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. 
Die activiteit is groeiende en zal nieuwe, ook 
internationale, werknemers aantrekken die voor 
korte of langere tijd in Terneuzen verblijven.” 

Intentieverklaring
Everaert: “Samen met de eigenaresse van het 
hotel kwam Sprangers al snel tot een intentie-
verklaring. Ook besloten ze in het project  
gezamenlijk op te trekken met bouwbedrijf 
Cordeel, dat momenteel het nieuwe pand 
voor Dow realiseert. De onderste lagen van 
de toren aan de Beurtvaartkade krijgen de 
functie van luxehotel met vergaderzalen en een 
restaurant. Daarboven worden appartementen 
gerealiseerd. Het is de bedoeling dat tijdelijke 

bewoners straks ook gebruik kunnen maken 
van het restaurant, de schoonmaak- en  
wasservice en de fitnessruimte in het hotel.  
Het gebied rondom de toren blijft openbaar 
terrein. Dit zou een boulevard moeten worden.”  
“Voor het zover is moeten alle procedures,  
van bestemmingsplanwijziging tot en met  
de goedkeuring van de bouwvergunning,  
nog worden doorlopen”, benadrukt Lonink.  
“Wel zijn op het toekomstige bouwterrein  
alle oude bedrijfspanden inmiddels verdwenen.  
Er is alleen nog een opslag van boten. Ook is 
North Sea Port onlangs gestart met het  
herstellen en versterken van de kadewand.”

Blikvanger
“We kijken uit naar de samenwerking  
met Spangers”, besluit de burgemeester.  
“Samen met Waterfront, de reeds bestaande 
woontoren, wordt ook de nieuwe toren 
ongetwijfeld een echte blikvanger.  
Bewoners en gebruikers van het gebouw 
krijgen straks een fenomenaal uitzicht over  
de Westerschelde en het Kanaal van Gent  
naar Terneuzen. Een kwalitatief project als  
dit is een mooie aanvulling voor onze stad.  
Het verbindt de bestaande winkelgebieden, 
zorgt voor extra levendigheid en verhoogt  
het woon- en voorzieningenniveau. Zo waken 
we ervoor dat niet alleen onze haven, maar  
ook de stad Terneuzen aantrekkelijk blijft.” 

Sprangers Vastgoedontwikkeling. Spraakmakend anders. www.sprangersvastgoedontwikkeling.nl

 Sprangers Vastgoed-
ontwikkeling; 
spraakmakend anders 

 Sprangers Nederland heeft haar activiteiten 
op het gebied van project- en gebieds-
ontwikkeling per 1 januari ondergebracht in een 
zelfstandige BV. “Onder de naam Sprangers 
Vastgoed ontwikkeling willen we extra waarde 
toe voegen aan de voorkant van projecten”, 
stellen al gemeen directeur Peter van der Horst 
en ontwikkelmanager Lars Paantjens. “Zo willen 
we vanuit en samen met de klant en de  
omgeving waardevolle gebieden creëren.”

Van timmerbedrijf tot  
ontwikkelende bouwer 
Waar kun je een belangrijke ontwikkeling binnen 
een bedrijf beter communiceren dan op de plek 
waar het ooit allemaal begon? “Achter ons aan 
de Haagsemarkt in Princenhage, een wijk in 
Breda, stond vroeger het woonhuis van waar  uit 

Lambertus Sprangers in 1796 zijn timmer-
bedrijf startte”, wijst Paantjens. “222 jaar later 
is Sprangers een ontwikkelende bouwer en 
nog steeds actief vanuit Breda met drie neven-
vestigingen en ruim 200 medewerkers.” 

Waardengedreven
Van der Horst: “Ondanks de financiële crisis, 
zijn we de afgelopen tien jaar in omzet ver-

dubbeld. Dan kom je op een punt waarop je  
de organisatie van je bedrijf moet herinrichten. 
De laatste decennia deden we onbewust al  
wel aan projectontwikkeling, maar we waren 
toch vooral gefocust op het bouwproces. 
Door vastgoedontwikkeling verder te  
profes sionaliseren en toegevoegde waarde te 
leveren aan de voorkant van projecten, kunnen 
we beter sturing geven aan ons bedrijf. Daarbij 
zijn we niet winst- maar waardengedreven. Dit 
danken we aan onze stichtingsstructuur en komt 
goed tot uiting in onze langetermijnrelaties.”

Stichting Sprangers Jeugdfonds
“Om het voortbestaan van Sprangers Nederland 
te waarborgen, bracht Rudolf Sprangers in  
1990 het overgrote deel van zijn aandelen onder 
in de Stichting Sprangers Jeugdfonds”, legt  
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 De drive van Sprangers Vastgoed-
ontwikkeling is om vanuit en samen 
met de klant en de omgeving iets 
waardevols te maken. Het ontwikkelen 
van een gebied heeft immers een 
multidimensionale impact. Daarom 
gaan we liefst al in een vroeg stadium 
in gesprek met belanghebbenden. 
Ook gaan we samen werkingen aan om 
projecten tot een breed gedragen succes 
te maken, zoals in het ontwikkelingsplan 
Beurtvaartkade in Terneuzen. Hier 
realiseren we de komende jaren een 80 
meter hoge woontoren annex luxehotel. 
Het gebouw geeft het havengebied 
nieuw elan en wordt een blikvanger in  
de stad en voor Zeeuws-Vlaanderen.

De Spraakmaker is een 

uitgave van Sprangers 

Vastgoedontwikkeling en 

verschijnt viermaal per jaar.  

In het blad belichten we 

bijzondere projecten en 

samenwerkingen.



Wonen in witte weelde
 Een aangename en luxe woonomgeving  

in de meest Vlaamse stad van Nederland.  
Het park achtige, ruim opgezette project  
omvat twee kleinschalige appartementen-
complexen en 79 grondgebonden  
koop woningen op royale percelen. 
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4811 ZW Breda
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Projecten in verkoop

Groene hoven en fruitbomen
 Wonen in Hof&Gaarde, de nieuwste buurt in De Streek,  

is een lust voor de zintuigen. Te midden van fruitbomen en 
geurende kruidenvakken worden ruime twee-onder-een- 
kapwoningen, speelse hoekwoningen en tussenwoningen 
gerealiseerd. De woningen zijn standaard voorzien van een 
intelligent huisbesturings systeem en een installatie die  
volledig in de eigen energiebehoeften voorziet. 

De Streek
Etten-Leur 

Wittebrug
Hulst 

Van der Horst uit. “Het stichtingsbestuur heeft 
als voor naamste opdracht om de positie van 
mede werkers, hun gezinnen, leveranciers en 
zakelijke partners veilig te stellen. Daarnaast 
streeft de stichting met de opbrengsten uit het 
bouw bedrijf ook een maatschappelijk doel na: 
het wereldwijd ondersteunen van ontwikkelings-
projecten voor kansarme kinderen. Hiervoor is 
in 2002 de Marthe van Rijswijck Stichting op-
gericht. Intussen zijn al meer dan 300 projecten 
in 61 landen gerealiseerd. Van elk gerealiseerd 
bouwproject investeren we dus een deel van  
de opbrengst in het creëren van kansen voor 
kinderen. Zo bouwt Sprangers op meerdere 
fronten aan een mooiere toekomst.”

Solide en betrouwbaar 
“De doelstellingen van de Stichting Sprangers 
Jeugdfonds maken ons tot een solide partner 
en werkgever”, benadrukt Van der Horst. “We 
zijn een financieel stabiele onderneming en 
kunnen niet worden overgenomen. Niet voor 
niets hebben we, als één van de weinige bouw-
bedrijven, tijdens de financiële crisis niemand 
hoeven ontslaan. Daarnaast blijven we natuur-
lijk gewoon een commercieel bedrijf. Zonder 
winst hebben ook wij geen bestaansrecht.” 

Spraakmakend anders
Paantjens: “De kracht van het team van  
Sprangers Vastgoedontwikkeling is dat we  
multidisciplinair zijn en de techniek al in  
huis hebben. Daardoor kunnen we projecten 
meteen vanaf de eerste schetsen bijsturen naar 
een goed uitvoerbaar plan. Dit leidt tot een 
betere prijs-kwaliteitverhouding en zorgt voor 
snellere processen. Bovendien zorgt onze platte 
organisatie structuur voor korte communicatie-
lijnen en werknemers die verantwoordelijkheid 
kunnen en willen nemen. Ze doen hun werk met 
passie waar     door we datgene wat we vooraf 
beloven, aan de achterkant ook waarmaken.” 

Vooraanstaande speler
“Sprangers Vastgoedontwikkeling wil een 
prominente speler worden in het ontwikkelen 
van uitdagende en spraakmakende vastgoed -
projecten in Nederland”, benadrukt Paantjens. 
“Daarom zijn we sinds januari lid van de 
NEPROM en werken we hard aan het uitbreiden 
en verder professionaliseren van ons team. Dit 
heeft al tot bijzondere acquisities geleid zoals 
de Beurtvaartkade in Terneuzen, Rittenburg II 
en III in Middelburg en Kadetuin in Roosendaal.” 
Van der Horst: “Ook ontwikkelen we ver - 
 nieuwende producten en concepten. Zoals 
bij zonder ruime nul-op-de-meter woningen en 
projecten gebaseerd op het Internet of Things- 
principe waarbij woningen standaard over een 
intelligent huisbesturings systeem beschikken. 
Mede dank zij deze innovaties en onze goed 
gevulde ontwikkel portefeuille zien wij de 
toekomst met veel vertrouwen tegemoet!” 

Project Kadetuin Roosendaal

 Respect voor het 
verleden, blik op  
 de toekomst 
Elke plek vertelt een eigen verhaal
“Als je de context van een gebied kent, 
begrijp je beter welke gebiedswaarden 
je kunt en wilt benutten voor nieuwe 
ontwikkelingen”, stelt Paul Splinter, specialist 
ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsidentiteit 
bij The Missing Link. “Wij onderzoeken niet 
alleen wat er op een plek heeft gestaan, 
maar ook wat voor functie deze had en 
wie er gebruik van maakten. Dit doen we 
aan de hand van historische verhalen en 
bureauonderzoek, maar we gaan ook zelf 
naar het gebied. Met de inventarisatie en 
analyse brengen we het verhaal van een  
plek in kaart en leggen zo de identiteit van 
het gebied bloot. Hiermee willen we de 
gebiedsvisie van onze opdrachtgevers zoveel 
mogelijk voeden.” 

Unieke inzichten
Het onderzoek naar het achterterrein van 
Kade65 leverde verrassende inzichten op.  
“De Kade was ooit het hart van ‘klein’ 
Roosendaal’ en had een belangrijke verbin-
ding met de omgeving. Met als centraal punt 
café De Veestallen, het oudste drinklokaal van 
Roosendaal. In het nog altijd bestaande café 
kwamen vroeger veehandelaren samen. Op 
de wei achter het café vonden veekeuringen 
plaats en er werd gevoetbald. Maar het  
gebied kent ook een sfeer van rust. Langs 
het perceel stroomt de eeuwenoude Molen-
beek en ertegenover ligt de Paterstuin.” 

Presentatie en werksessie
“Op 22 februari hebben we de resultaten 
van ons onderzoek gepresenteerd”, vervolgt 
Paul. “Aansluitend zijn de aanwezigen aan de 
hand van een kaartspel op zoek gegaan naar 
die gebiedseigenschappen uit ‘het verhaal 

van de plek’, die volgens hen het beste 
aansluiten bij de opgave voor de plek.  
Vervolgens hebben wij onze verhaallijn voor-
gelegd. Hierbij geven we in tekst en beeld  
de identiteit van een ontwikkellocatie en 
het omliggende gebied weer. Zo zetten 
we de geschiedenis van de plek in om de 
toekomst van het gebied vorm te geven en 
onderscheidend op de kaart te zetten.”

Geworteld gebiedsconcept
Paul: “Voor de locatie in Roosendaal  
kwamen we uit op verhaallijn ‘De Kadetuin’,  
een plek waar twee werelden samenkomen:  
de levendig heid van de Kade en het café,  
en de rust en het groen van de Paterstuin  
en de beek. Het benutten van die twee   
‘gezichten’ van het plangebied spreekt  
Sprangers  zeer aan. Met het verhaal van  
de plek en de verhaallijn willen we bijdragen 
aan een ‘geworteld gebieds concept’ dat  
verleden, heden en toekomst met elkaar  
verbindt. Zo ontstaan inspirerende 
plekken, maar krijgen plannen ook 
overtuigingskracht.”  

 Bij Sprangers Vastgoedontwikkeling 
geloven we dat elke locatie uniek is en 
dus ook als zodanig benaderd dient te 
worden. Ook voor het achterterrein 
van Kade65 in Roosendaal willen we 
een plan ontwikkelen dat recht doet 
aan deze specifieke plek. Om ons beter 
met de locatie te kunnen identificeren, 
hebben we adviesbureau The Missing 
Link gevraagd om onderzoek te doen 
naar de herkomst van het gebied. Dit 
levert ons belangrijke bouwstenen 
op waarmee wij de toekomst van 
deze bijzondere plek verder kunnen 
vormgeven.

Dit jaar gaat Sprangers Vastgoedontwikkeling met de gemeente Roosendaal aan de  
slag om tot een bestemmingsplanwijziging voor het achterterrein van Kade65 te komen. 
Ook werken wij samen met de ontwikkelaar van muziekcentrum Van Gorp, 
eveneens gevestigd aan de Kade, om een plan te maken dat elkaars 
ambities versterkt.

“Onze kracht is dat  
we multidisciplinair  
zijn en de techniek  
al in huis hebben.” 

“De geschiedenis van de 
plek zetten we in om de 
toekomst van het gebied 
vorm te geven.”  

www.hof-gaarde.nl www.wittebrughulst.nl

Paul Splinter van The Missing Link


