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‘We bestaan dit jaar 15 jaar, zelf werk 
ik er vanaf 2007. We zijn specialist in 
bedrijfsmatig vastgoed, met veel expertise 
in huis. We ontzorgen onze klanten, daar 
komt het op neer. Onze makelaars zijn ook 
opgeleid voor dit vak. Verder hebben we 
taxateurs in huis die speciaal zijn opgeleid 
voor het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed. 
We zijn steeds op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen, wetswijzigingen, 
bestemmingsplannen. We worden daarin 
ook steeds bijgeschoold. In de regio Ede zijn 
we een van de weinige kantoren met deze 
concentratie van kennis en ervaring. Dat 
maakt ons voor deze regio een makelaar 
waar je eigenlijk niet omheen kunt als het 
om bedrijfsmatig vastgoed gaat.’ 

Transformatie bedrijventerrein 
‘Wij kennen dus de Edese markt heel 

goed’, zegt Schoeman. ‘We zijn heel goed 
op de hoogste wat er in de regionale markt 
gebeurt, echt de ins en outs. Waarbij we 
ons ook met alle gedrevenheid inzetten 
voor kleinere casussen en kleinere 
huurders. Een mooi voorbeeld van 
een recente - grotere - klus betreft de 
nieuwbouw van een logistiek centrum, 
niet ver van ons kantoor in Ede. Wij zijn 
hier ingeschakeld als verhuurmakelaar. 

Het gaat om de transformatie van een wat 
ouder bedrijventerrein, Frankeneng, op een 
kavel van 7 hectare. De meeste gebouwen 
zijn gesloopt en daar wordt een nieuw 
logistiek complex gebouwd - gereed mei 
2022 - van circa 40.000 m2. Een van de 
grotere in Nederland en voor deze regio is 
dit een groot logistiek centrum. Logistiek 
floreert natuurlijk al langere tijd en nu nog 
extra door corona. In de entresol komen ook 
kantoorruimtes. We zijn nu met 2 partijen 
in gesprek voor hele complex. Er is veel 
belangstelling van mogelijke huurders. Er 
zijn namelijk niet zoveel logistieke centra in 
Ede en omgeving. Vorig jaar hebben we een 
kleiner logistiek centrum in Ede verhuurd 
aan Bidfood. Maar in Ede heeft de gemeente 
niet zoveel ruimte meer om uit te breiden. 
We zijn voor dit soort ontwikkelingen 
afhankelijk van individuele eigenaren. 
Daarom is dit transformatie-project extra 
leuk en interessant.’ 

mauritskazerne, World Food Center 
Een andere recente ontwikkeling 

waarbij Zoonen Commercieel Vastgoed 
betrokken is betreft het kazernecomplex 
Prins Mauritskazerne. ‘Dat is een bekend 
voormalig kazerneterrein, vlakbij station 
Ede-Wageningen. In het verleden zijn 

daar veel militairen gelegerd geweest. De 
militairen zijn vertrokken en achter bleven 
oude, monumentale gebouwen. Twee 
van de kazernegebouwen, die uit 1904 
dateren, worden helemaal omgebouwd tot 
kantoorruimtes, maar dan vooral voor agro- 
en foodbedrijven. Het geheel gaat het World 
Food Centre Center heten. Een cluster van 
food en food gerelateerde bedrijven, waarbij 
ook het zogeheten World Food Experience 
Center onderdak zal vinden. Dat komt achter 
de Mauritskazerne, de eye catcher.’

Food innovaties
Het andere gebouw, de Johan Willem 

Frisokazerne, is al opgeknapt. ‘Sinds 2014 is 
hier het Akoesticum gevestigd; een landelijk 
oefencentrum voor de podiumkunsten. 
Voor de verhuur van de Mauritskazerne 
zijn we met heel veel partijen uit de 
foodbranche in gesprek. En dat is heel 
breed, ook bedrijven die bezig zijn met food 
innovaties en een MBO-opleiding tonen 
belangstelling en zijn in principe welkom 
binnen deze opzet. Er is veel belangstelling 
voor, want iedereen vindt het prettig en 
interessant om bij elkaar te clusteren in 
zo’n opzet. Voor ons is het dan weer heel 
leuk dat de projecten Frankeneng en het 
kazerneterrein zo verschillend zijn.’
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ziet u om met ideeën, 

concepten, visies, 
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dragen tot een gezond 
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oude kantoor- en 
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een andere invulling
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duurzaam karakter
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krijgt het een andere invulling
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en innovaties gaan in 
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maken:

verduurzaming, 

kostenbesparend, gezondheid 
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conform breeam certificaat

Wat is de grootste opgave 

voor de bestaande 

kantoorruimte: 

te voldoen aan de nieuwe eisen 

en wensen

Waar ben je graag als 

Al 15 jAAr de speciAlist in 
bedrijfsmAtig vAstgoed in 
regio vAllei/veluwe 
Zoonen Commercieel Vastgoed, in 2006 opgericht, is 
gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed: verhuur en aan- en 
verkoop van bedrijfsruimtes, kantoorruimtes, winkelruimtes en 
industriegrond. Maar ook vastgoedbeheer, taxatie, consultancy en 
advisering bij (her)ontwikkelingsprojecten horen tot het pakket 
van het bedrijf, dat zich vooral in de regio Ede manifesteert. We 
spreken Hanneke Schoeman, makelaar en taxateur. 

mauritskazerne ede

Hanneke Schoeman
makelaar en taxateur
Zoonen Commercieel 
Vastgoed

je even tijd voor jezelf 

nodig hebt: 

zeeland

passie voor: 

Werk en gezin

grootste inspiratie:

mijn (overleden) vader

dit raakt mij persoonlijk:

leed en ziekte van kinderen

topserie netflix:

the bridge

favoriet vervoersmiddel:

auto voor werk en racefiets 

voor ontspanning

ultieme ontspanning:

hardlopen en fietsen

beste sportprestatie:

marathon van zeeland en 3x 

alpe d’huez beklimming met 

racefiets

guilty pleasure: 

geen

beste advies: 

Wees jezelf 

Waaruit bestaat een 

perfecte dag voor jou: 

een (lange) rit met de racefiets 

op een mooie zonnige dag 

en alle tijd voor een heerlijke 

lunch op een terras

voor Wat in het leven ben 

je het meest dankbaar:

mijn kinderen

is er iets Waarvan je al 

heel droomt: 

geen grote dromen, maar altijd 

in voor nieuwe

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een 

goede eigenschap of 

talent erbij, Wat zou dat 

zijn:

soms wat meer geduld

post covid-19, Waar kijk 

je het meest naar uit: 

heerlijk uiteten en op vakantie 

naar het buitenland 

ruimte voor eventeueel fotobijschrift

ruimte voor eventeueel fotobijschrift


