Klaar voor de toekomst
Interieur Kasteel Parc Spelderholt ondergaat metamorfose
Het interieur van het prachtige Kasteel op Parc Spelderholt, waar zelfs de koninklijke familie nog
heeft gelogeerd, onderging afgelopen december en januari een totale metamorfose. Steven Jansen
zorgde voor de uitvoering. Binnenhuisarchitecte Eline van Duijn van MTB architecten ontwierp het
nieuwe interieur.
Op Parc Spelderholt in Beekbergen is een bijzondere omgeving gecreëerd. Een landgoed waar
jongeren met een beperking hun talent kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. De studenten
wonen, werken en leren op het Parc zelf. Ze brengen het geleerde direct in de praktijk op het
landgoed, in het Hotel en in het Kasteel. Het Kasteel wordt gebruikt als vergader- en
conferentielocatie. Ook voor trouwfeesten is het zeer geschikt.
Frisse look
“Het interieur was gedateerd,” vertelt Eline. “Enerzijds was het interieur toe aan een restyling en een
frisse look passend bij de omgeving, anderzijds moesten de ruimtes aangepast worden aan de vraag
van nu. Flexibel te gebruiken voor allerlei doeleinden en ook voor grotere groepen.
Een extra uitdaging was dat het hele project, van start tot finish, in anderhalve maand tijd moest
worden geklaard. En ook nog eens tijdens Kerst en Oud en Nieuw. Voor de uitvoering hebben we
waar mogelijk gewerkt met Apeldoornse bedrijven. Steven Jansen werd gekozen als hoofdaannemer.
Die keuze bleek de juiste te zijn.

Mooie energie
Normaal gesproken komen de verschillende leveranciers na elkaar hun werk doen. In dit project liep
alles gelijk op. Iedereen moest rekening houden met elkaar en om elkaar heen werken. Goede
communicatie is dan uiterst belangrijk.
Met z’n allen hebben we er met veel plezier aan gewerkt. Ondanks of juist dankzij de hoge tijdsdruk
ontstond er een hele mooie energie. De studenten en hun begeleiders kwamen regelmatig kijken hoe
snel we opschoten en hoe mooi hun toekomstige werk- en leerplek werd.
Commerciële voordelen
Het resultaat mag er zijn. De ruimtes zijn chique en karakteristiek. Ze zijn afzonderlijk van elkaar voor
verschillende groepen of gecombineerd te gebruiken voor grote groepen voor allerlei doeleinden.
Commercieel gezien biedt dat enorme voordelen. Het Kasteel is klaar voor de toekomst.”

