
Overzicht waardevermeerdering De Kas
Van 1 januari 2014 – 31 december 2015 heeft Coöperatie Atelier3D het complex De Kas aan de 
Harenbergweg 1 te Zutphen gehuurd van gemeente Zutphen. A3D heeft in deze periode met haar 
leden en vrijwilligers het beheer verzorgd en het complex op een aantal plekken verrijkt. Het complex 
bestaat uit 2,3 ha grond (buiten) en een aantal gebouwen (binnen). 

In dit overzicht brengen we de verrijking in kaart, inclusief enkele bijdragen van A3D in de 
hersteloperatie van het hoofdgebouw na de brand van 21 januari 2014. Van zowel de arbeidsuren als 
de materiaalkosten hebben we een schatting gemaakt. Totaal is er minimaal 3.898 uren aan arbeid in 
het complex gestoken. Bij een uurtarief van € 30 vertegenwoordigt dat een waarde van €   116.940. En 
er is  door A3D minimaal voor € 8.600 aan materialen toegevoegd. A3D geeft de 
waardevermeerdering die hiermee is gerealiseerd bij beëindiging van de huurperiode terug aan de 
gemeente.

Binnen
Object Omschrijving Arbeids-

uren
Materiaal-
kosten

Foto

Brand

- gebouw ontruimen Meubilair, leskisten, 
onderwijsmaterialen, servicegoed
etc  veilig stellen

40

- materiaal reinigen 100 stoelen, 20 tafels, 15 kasten,
etc. met St.Mark

150 € 500

- leskisten herstellen Reinigen met St.Mark, schuren 
en lakken, alle inhoud ontdoen 
van roet

200 € 200

- zadenkast opknappen Historische kast die deels 
verbrand was, gerestaureerd.

200 € 200

Herbouw/verbouw

- reinigen buitenzijde Achterzijde opgeruimd en 
gereinigd ivm komst Baudartius

20
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- reinigen ruimtes Entreehal en ruimtes beneden 
gereinigd van bouwsporen

20

- deel bouwweg afgraven Handmatig puinresten verwijderd
van de natte wijde aan voorzijde

40

Glazen kas

- kas reinigen en
  herinrichten

Ruimte is geschikt gemaakt als 
voorlopig onderkomen. Stond vol
spullen, kende veel achterstallig 
onderhoud en zat door brand 
onder roet. De ruimte is 
verkaveld in functionele 
eenheden (kweekruimte, kantine 
kantoortje, keukentje, opslag).

400 € 1.000

- verwarming verbeterd Wegens hoge kosten ketel is er 
een bijzondere houtkachel 
gebouwd, isolatiemateriaal 
aangebracht en elektrische 
lampen geplaatst.

40 € 2.000

- kastruimte toevoegen De glazen kas kende weinig 
bergplekken. We hebben een 
aantal open en gesloten kasten 
toegevoegd.

80 € 200
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- vlindertuin bouwen In een deel van de kas is unieke 
vlindertuin gebouwd.

500 € 2.000

- elektra splitsen Ivm de verkaveling in aparte 
ruimtes is de elektravoorziening 
aangepast.

20 € 200

- gordijn- en raam-
  systeem aanpassen

Ivm de bouw van de hal is een 
deel van de kas afgebroken. 
Daardoor moest het 
automatische gordijn- en 
raamsysteem worden aangepast.

40

- water aanleggen Er zijn 2 extra waterpunten 
aangelegd voor besproeiing van 
planten.

8 € 200

- nieuwe materialen A3D heeft in de glazen kas 
allerlei materialen opgeslagen 
die gebruikt worden voor 
huisvesting, onderhoud en  
projecten (kleden, bijlen, 
materialen stripactie, barmeubel, 
vlaggen, spandoeken, service, 
keukenapparatuur, 
kantoormaterialen, etc.). A3D laat
deze materialen achter voor de 
volgende huurder.

€ 1.000

Buiten
Object Omschrijving Arbeids-

uren
Materiaal-
kosten

Foto
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Terras

- terras zuid Het terras aan de zuidkant van 
de glazen kas is verbreed, de 
bloembakken zijn naar rand 
verplaatst, er is decoratieve 
bestrating aangebracht.

300 € 500

- terras west Aan de westkant van de glazen 
kas is een nieuw terras 
aangelegd voor het restaurant.

300 € 500

Fietsenstalling oostkant Aan achterkant van het 
hoofdgebouw zijn voor de 
leerlingen van het Baudartius 
houten fietshekjes geplaatst. 

40 € 100

Tuinen

- achterstallig onderhoud
  wegwerken

Een aantal tuinen kende veel 
achterstallig onderhoud. Er is 
onder meer veel kweek 
verwijderd voor de permacultuur-
tuin, de David de Gortertuin en 
de voedselbanktuin.

400

- grond verbeteren Om de grond van onder meer de 
jeugdtuinen luchtiger te maken is
twee jaar lang gemeentelijk 
bladafval ondergewerkt.

400
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- labyrint verbeteren Het labyrint is opnieuw 
vormgegeven en ingepast in de 
ecologische tuin.

200

Natuur

- achterstallig onderhoud
  wegwerken

Van de natuurrand die om het 
complex ligt was naar schatting 
eenderde achterstallig. Onder 
meer is veel geknot en gesnoeid,
hekwerk hersteld, takkenrillen 
aangelegd, deel van de poel 
schoongemaakt.

500
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