ALDI opent supermarkt, Melmerpark razendsnel gerealiseerd

Eerste winkels Melmerpark openen deur
Action opent op 28 november als eerste nieuwe bedrijf op het Melmerpark haar deuren. Binnen een
aantal weken volgen VWC/Businesscenter PostNL, Hubo ’t Sfeerhuis en ALDI supermarkt. Verder maakt
de Melmerpark BV bekend dat ook Kitchen Select zich binnenkort vestigt op het nieuwe bedrijvenpark
van Kampen.
Claudi Schuurman van Melmerpark BV is blij met de laatste ontwikkelingen. “De komst van de ALDI is
prachtig nieuws voor het park. Die supermarkt en de Action versterken elkaar en daarvan profiteren de
andere ondernemers. Verder zijn we heel blij dat de turborotonde klaar is. Die garandeert een goede en
veilige verkeersafwikkeling. Daar heeft de gemeente Kampen echt een topprestatie geleverd”, aldus
Schuurman.
Sinds vorig jaar is het kantoorgebouw de Melmertoren in gebruik genomen en hebben zich onder andere
het advocatenbureau Wiekeraard en de Ruiter zich hier gevestigd en Hanzestaete Makelaardij. In de
Melmertoren is nog ruimte voor kantoren om zich te vestigen. Ook voor eenmanszaken biedt de
Melmertoren gelegenheid om voor korte tijd een kantoor te huren. Ideaal voor startende ondernemers die
zich nog niet voor langere tijd willen binden. "De combinatie Melmertoren met de winkelboulevard op
Melmerpark maakt dat het Melmerpark in Kampen een mix is van winkelen en werken." aldus Schuurman.
Dat een groot aantal winkels nu al opengaat, is te danken aan de snelle realisatie. Passanten keken dit jaar
hun ogen uit. Projectleider Jeroen Groothuis van de Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden noemt de LEANbouwmethode als belangrijkste reden. Alle betrokkenen zitten daarbij in een vroeg stadium rond de tafel en
bespreken tot in detail hoe ze zo efficiënt mogelijk kunnen werken. “De goede zomer was ook in ons
voordeel. We konden continu doorwerken”, aldus Groothuis.
Melmerpark BV en de nieuwe ondernemers verwachten dat het park veel mensen naar Kampen trekt. “De
locatie dichtbij de N50 is ideaal. En mensen kunnen hier vlak voor de deur gratis parkeren”, zegt
bijvoorbeeld Wim Yeh, die straks met zijn restaurant De Wereldkeuken het beste van de internationale
keukens biedt. Ook een Kamper bedrijf als VWC/PostNL is blij met de verhuizing. “Voor onze klanten is de
nieuwe locatie echt een vooruitgang. Dat de bouw zo snel ging, is een compliment waard aan Groothuis
Bouwgroep”, stelt directeur Van Wendel.
Bedrijven die al op het Melmerpark zijn gevestigd, juichen de snelle ontwikkelingen toe. Neem Sjoerd-Jan
Feenstra van McDonald’s. “Dat dit een prima locatie is, bewijst het succes van onze vestiging in Kampen.

Met de nieuwe ondernemers én hun klanten kan het alleen maar beter gaan. Wij hopen op een optimale
samenwerking, zodat we samen een succes maken van het Melmerpark”. Claudi Schuurman is er bovendien
van overtuigd dat ook de Kamper binnenstad profiteert. “De combinatie van een sfeervol centrum en een
bedrijvenpark waar je dichtbij winkels parkeert is volgens mij perfect. Kampen heeft bezoekers vanuit de
regio nu nog meer te bieden.”
Met de komst van tegel- en sanitairbedrijf Kitchen Select heeft het Melmerpark opnieuw een bewoner
gevonden. Makelaar Leon Overhorst van CBRE retail verwacht dat de huidige ontwikkelingen een positief
effect hebben op de verdere invulling van het bedrijvenpark. “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.”
Volgens Overhorst is het Melmerpark ‘het bedrijvenpark van de toekomst’. “Vaak trekken dit soort parken
in het weekeinde veel mensen, maar is het op werkdagen heel rustig. Dankzij dagelijkse trekkers als ALDI en
Action is dat op Melmerpark niet het geval. Dit wordt een heel levendig park.”
Zie voor alle informatie www.melmerpark.nl

