Groothuis Bouwgroep realiseert Melmerpark razendsnel
Action opent op 28 november als eerste nieuw bedrijf haar vestiging op het Melmerpark. Binnen een
aantal weken volgen VWC/Businesscenter PostNL, Hubo ’t Sfeerhuis en ALDI supermarkt. Ook is er
overeenstemming met een nieuwe ondernemer: tegel- en sanitairbedrijf Kitchen Select.
Groothuis Bouwgroep heeft met de snelle realisatie een prestatie van formaat geleverd. Passanten
verbaasden zich dagelijks over de vorderingen van de bouw. Die kwam vlak voor de zomervakantie goed op
stoom. “Wij hebben geluk gehad met de goede weeromstandigheden, maar vooral de LEAN-bouwmethode
heeft veel resultaat opgeleverd. Samen met alle betrokken partijen hebben we de bouw in een vroeg
stadium tot in de kleinste details besproken. Dat heeft veel tijdwinst opgeleverd”, zegt projectleider Jeroen
Groothuis.

Gemeente levert topprestatie met rotonde

ALDI naar het Melmerpark
ALDI vestigt zich ook op het Melmerpark. De supermarkt opent al op 9 december de deuren van deze
extra vestiging in Kampen.
Volgens Claudi Schuurman van Melmerpark BV vormen ALDI en Action een perfecte combinatie die veel
mensen naar het bedrijvenpark lokt. “En van die traffic profiteren de andere bedrijven weer. Wij zijn ook
zeer content met de snelle realisatie van de turborotonde bij de toegang naar het park. Die garandeert een
snelle en veilige verkeersafwikkeling. Gemeente Kampen heeft daarmee een topprestatie geleverd.”

Nieuw op Melmerpark: Kitchen Select
Opnieuw kiest een ondernemer voor het Melmerpark: Kitchen Select is binnenkort het adres voor tegels
en sanitair. Een mooie nieuwe aanvulling voor het bedrijvenpark. Makelaar Leon Overhorst van CBRE
Retail verwacht dat de meest recente ontwikkelingen nog meer interesse losmaakt.
“Op het dieptepunt van de markt krijgt Melmerpark BV het voor elkaar om twee blokken te vullen met
bedrijven uit de meubel- en bouwbranche. Dat belooft veel voor de toekomst. Het bedrijfsleven heeft veel
vertrouwen in Kampen. En gezien deze locatie is dat ook logisch.”

‘Bedrijvenpark van de toekomst’
“Een bedrijvenpark 2.0”, zegt makelaar Leon Overhorst van CBRE Retail over het Melmerpark. Deze
landelijk opererende partij is betrokken bij de komst van bedrijven naar Kampen. En het vernieuwende
karakter van het bedrijvenpark is daarbij volgens Overhorst een onderscheidend argument.
“De traditionele meubelboulevard heeft het moeilijk. Die trekt in het weekeinde veel mensen, maar
doordeweeks is het vaak rustig. Daarom is de combinatie met dagelijkse trekkers als ALDI en Action heel
belangrijk. Die zorgen voor veel levendigheid op het park en daarvan profiteren alle bedrijven. Mede
daarom is de opzet van het Melmerpark het ‘park van de toekomst’.”

