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Sabine Welle

NATUURMONUMENTEN KIEST VOOR COMPACTER LEEFGEBIED

PROJECTVERHUIZEN

EN JB. VLAMING & ZN MOCHT DEZE GROENE KLUS KLAREN

Door Anton Vis

Natuurmonumenten geeft niet alleen bomen en planten een effectief leefgebied, maar onlangs ook 
de eigen organisatie. Het hoofdkantoor verhuisde met Jb. Vlaming & Zn. van een rustiek monumentaal 
landgoed in ’s-Graveland naar de heksenketel van het Stationsplein in Amersfoort. Een kundig uitgevoerde 
en efficiënte stap vooruit, zij het met een vleugje weemoed.

Natuurmonumenten bezit en beheert 
meer dan 108.000 Nederlandse hectare 
(zo’n 200.000 voetbalvelden) en telt 
730.000 leden en donateurs. “We kwam 
uit prachtige panden, maar verdeeld 
over 5 gebouwen. Niet optimaal voor 
samenwerking”, aldus Sabine Welle,
Projectmanager Inkoop & Facilities 
bij Natuurmonumenten. “Ook de 
traditionele indeling, met veel kleine 
werkruimtes, paste niet meer bij de 
manier waarop we ons werk willen doen. 
Daarnaast was de locatie per auto en OV 
lastig te bereiken. Als groene organisatie 
proberen we reizen per auto te vermijden. 
Dan is een goede OV-aansluiting 
een must. We kregen van de directie 
opdracht om te zoeken naar een modern 
en goed bereikbaar pand. Dit vonden 
we bij het NS-station in Amersfoort. 
Omdat ook veel andere groene en 
culturele organisaties in Amersfoort zijn 
gehuisvest, kunnen we elkaar makkelijker 
opzoeken en samenwerken.”

Uitdaging
“Belangrijk voor Natuurmonumenten was 
een haalbare planning”, aldus Sabine. 
“Als goede doelen organisatie is deze 
voor ons altijd kostengedreven. Wij 
besloten om ‘as is’ over te gaan en geen 
dubbele voorzieningen in te richten 
rondom netwerk, IT en telefoon. Dat 
vergt een goede afstemming met de 
verhuizer. Vlaming bleek hierin flexibel. 
Daarnaast hielpen de maatregelen 
rondom Covid-19 ons een handje mee: 
de bijna 225 medewerkers werkten 
grotendeels al thuis. Wat de verhuizing 
compliceerde was de verdeling over 
5 panden, waarvan 3 zonder lift, een 
bibliotheek en kunst- en antiek collectie, 
kelders en zolders.” Verder maakte 
de bosrijke omgeving de inzet van 
vrachtwagens uitdagend. Toen bleek dat 

Maurice Willemsen



Verhuizen | nummer 1 | 16 februari 2021 39

een van de panden sneller dan verwacht 
naar een huurder ging, liep de druk op. 

Next level
Vlaming heeft met een gespecialiseerd 
team geholpen bij het catalogiseren en 
inpakken van onze kwetsbare collecties, 
deels in op maat gemaakte kisten van 
XL Pack, en met geconditioneerde 
en beveiligde opslag. Wij wilden dat 
transport en opslag goed verzekerd 
waren. Daarna zijn de bibliotheek en 
archieven op volgorde ingepakt, tijdelijk 
opgeslagen en later in Amersfoort weer 
ingeruimd. Dat verliep vlot en efficiënt, 
met goede communicatie vanuit het 
verhuisbedrijf. Pakweg de helft van 
de inventaris was goed genoeg om te 
kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie, 
de andere helft mocht niet zomaar in 

de kliko verdwijnen. Vlaming schakelde 
onder meer Opkoopnederland in, dat 
meubilair een tweede leven schenkt. 
Als verhuisteam hebben we erg veel 
steun gehad van de door Vlaming 
ingeschakelde externe projectmanager 
Roy Degen. Ik ben zelf best een ervaren 
verhuizer, maar dit was next level. Roy 
stelde ons gerust, bleef altijd positief en 
was prima om mee te sparren over de 
aanpak”, aldus Sabine Welle.

Sentiment
Voor accountmanager Maurice Willemsen 
van Vlaming was Natuurmonumenten 
geen onbekende opdrachtgever, maar 
vanwege de omvang verliep de gunning 
van deze opdracht via een aanbesteding, 
die op basis van objectieve criteria 
aan Vlaming werd gegund: “Bij deze 

verhuizing kwamen zo ongeveer alle 
aspecten aan bod: Art Handling, archief 
verhuizen, projectmanagement, leeg-
managen van de oude locatie en de 
complexiteit van de verhuizing. Je wilt 
dat alles zo efficiënt mogelijk wordt 
uitgevoerd. Uiteindelijk zijn we ruim 
onder het overeengekomen budget 
uitgekomen.” Een prima resultaat wat 
betreft Sabine. “Maar los van het zakelijk 
is aan deze verhuizing voor ons ook een 
stukje sentiment verbonden. Als ‘groene’ 
organisatie een bosrijke omgeving 
na ruim 40 jaar verruilen voor een 
stationsplein in de stad, doet toch wel 
iets met je.”


