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Historie

– Opgericht in 1916 door Chris van de Aa.

– 1919 stichten Adler & Oppenheimer na de WO I een zelfstandig handelshuis in Nederland, de Amsterdamse 
Leder Maatschappij N.V. (Almij).

– In 1920 neemt Adler en Oppenheimer de leerfabriek over, en specialiseert het bedrijf in kalfsleer.

– In 1932 kreeg het bedrijf het predicaat Koninklijk en ging het bedrijf Koninklijk Lederfabrieken Oisterwijk heten.

– In 1966 werd het bedrijf overgenomen door het conglomeraat Hagemeyer, die in 1970 ook de Koninklijke 
Chroomlederfabriek De Amstel overneemt in Waalwijk. 

– In 1974 worden beide bedrijven samengevoegd en krijgt het de naam Koninklijke Verenigde Leder (KVL).

– Het bedrijf is uitgegroeid tot een van de grootste leerlooierijen van Europa.

– Veel mensen woonachtig in Oisterwijk en omgeving werken voor de KVL maar ook gastarbeiders uit andere 
delen van Europa.

– KVL stond voor trots, vakmanschap en sociale verbinding.

– Vanaf de jaren ‘90 wordt de vraag naar leer minder vanwege goedkopere alternatieven.  

– Na een periode van jaarlijkse verliezen wordt het bedrijf in 2000 gesloten. 

– In 2004 werd de Koninklijke Verengde Leder failliet verklaard. 



Aankoop provincie

– De gemeente en provincie hebben het hele terrein gekocht in 2009 t.b.v. de woningbouw. Vanwege de crisis 
komt de ontwikkeling niet van de grond.

– Het Ketelhuis werd in 2009 met provinciale middelen uit het investeringsprogramma “Mijn Mooi Brabant” 
opgeknapt.

– Vanuit de opbrengst van de verkoop van de Essent aandelen is het investeringsprogramma grote 
erfgoedcomplexen opgezet door de provincie. 

– De provincie besluit te investeren in erfgoed complexen gericht op Kloosters (religieus Brabant), Militaire 
complexen (bevochten Brabant), Landgoederen & kastelen (bestuurlijk Brabant) en industrieel erfgoed 
(innovatief Brabant) 

– Met de beeldbepalende complexen uit de verschillende verhalen van Brabant wil de provincie de complexen 
en daarmee de verhalen van Brabant behouden en ontwikkelen.

– In 2013 besluiten provincie en gemeente om samen de herontwikkeling te starten.

– KVL is voor de verhaallijn innovatief Brabant een beeldbepalend complex. 



Herontwikkeling KVL terrein

– Provincie en gemeente starten samen de 

herontwikkeling 

– Gemeente is verantwoordelijk voor de woningbouw en 

de uitvoering van het openbaar gebied en de provincie 

voor de cultuurhistorische gebouwen.

– Er wordt een concept “Ambachtsplaats voor 

CreativiTIJD” opgesteld en een Masterplan welke in 2015 

landen in het bestemmingsplan van de gemeente 

Oisterwijk.

Bron: KVL Masterplan, diederendirrix architecten



Herontwikkeling gebouwen en het Concept

– Het concept “Ambachtsplaats voor CreativiTIJD” is ontwikkeld. Broedplaats voor ambachtelijke producten en 
creatieve bedrijfsconcepten.

– De kernwaarde van de oorspronkelijke KVL als uitgangspunt:

– Vakmanschap (onderscheidende ondernemers)

– Trots (om in deze ambiance te mogen werken)

– Sociale verbinding (value for many)

– Een mix aan functies gericht op ambachten, horeca, wonen, bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.

– Het concept gaat uit van zichtbare ambachten en functies die, op de begane grond, toegankelijk zijn voor 
bezoekers (er worden producten gemaakt die zichtbaar zijn en gekocht kunnen worden).

– Direct gestart met placemaking

– Rijksmonumenten verbouwd 

– Aanvullend ook de EKWC gebouwen 
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De gebouwen
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Verkoopprocedure
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– Selectiefase: alle partijen mogen zich aanmelden en geven daarbij een visie op de opgave. 

– Dialoog- en gunningsfase: vier geselecteerde partijen werken plannen uit en voeren drie dialooggesprekken.

– Beoordeling: op basis van de kwaliteit van de plannen en hoogte van bieding wordt gegund.

(Voor)
aankondiging

Voorselectie 
naar 4 partijen

GunningBiedingen

Selectiefase
• uitsluitingsgronden
• financiële en technische 

minimumeisen
• visie op de opgave

Dialoog-en 
gunningsfase
• planuitwerking
• Individuele 

dialooggesprekken

Beoordeling
• financiële en kwalitatieve 

gunningscriteria

ca 2 maanden ca 4 maanden ca 1 maand



Visie op de opgave en kwalitatieve selectiecriteria

– Nadere selectie op basis van beoordeling van visie op de opgave 

– Geen ontwerpen of financiële onderbouwingen, maximaal 4 A4 tekst en 4 A4 beeld, neutrale weergave

– Beoordeling visie op drie selectiecriteria. De gunningscriteria zijn in lijn met de selectiecriteria:

1. Conceptuele en functionele invulling

– De mate waarin het concept ‘De ambachtplaats voor creativiTijd’ wordt versterkt

– De mate waarin uw visie haalbaar is binnen het bestemmingsplan (of toegevoegde waarde heeft voor KVL/Oisterwijk)

– De mate waarin de functies en gebouwen publiekstoegankelijk zijn en het gebied publiek aantrekt

2. Cultuurhistorie

– De mate waarin de verhaallijn ‘Innovatief Brabant’ van de Erfgoedfabriek wordt uitdragen (het verhaal van leer)

– De mate waarin de cultuurhistorische waarde en karakteristieke elementen worden behouden en versterkt

3. Financieel duurzame ontwikkeling en exploitatie

– De mate waarin uw beschikt over kennis en ervaring van soortgelijke projecten

– De mate waarin u blijk geeft van een voortvarend(e) herontwikkelingsproces, planning en productieve samenwerking

– De mate waarin uw visie blijkt geeft van een financieel robuuste ontwikkeling en exploitatie
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Planning selectiefase
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Data Activiteit

12 april Publicatie selectieleidraad

20 april Rondleiding voor geïnteresseerde partijen op het KVL terrein

3 mei Deadline indienen Nota van Inlichtingen

10 mei Beantwoording Nota van Inlichtingen

24 mei (uiterlijk 12.00 uur) Deadline voor aanmelding middels indienen van selectiedocumenten

14 juni Bekendmaking uitslag selectiefase

14-21 juni Bezwaartermijn (7 dagen na bekendmaking uitslag)



Planning dialoog- en gunningsfase
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Data Week Activiteit

21 juni 25 Publicatie gunningsleidraad aan geselecteerde partijen

26-30 juni 26 Deadline indienen tweede Nota van Inlichtingen

3-7 juli 27 Beantwoording tweede Nota van Inlichtingen

26 juni-7 juli 26 en 27 Locatiebezoeken

17-21 juli 29 Dialoogronde 1 – Conceptuele en functionele invulling

24 juli-25 augustus 30 en 34 Bouwvak

11-15 september 37 Dialoogronde 2 – Cultuurhistorie 

2-6 oktober 40 Dialoogronde 3 – Financiën en overeenkomst

23-27 oktober 43 Indienen biedingen door partijen en presentatie

20-24 november 47 Bekendmaking uitslag dialoog- en gunningsfase

20 nov-15 dec 47 en 50 Bezwaartermijn (20 dagen na bekendmaking uitslag)

11-15 december 50 Ondertekening overeenkomst

Indicatief



Aandachtspunten verkoopprocedure

– Niet aanbestedingsplichtige verkoop van grond en vastgoed

– Aankoop is in huidige staat: mutaties tot aan moment van verkoop kunnen plaatsvinden

– Partijen mogen maar één keer deelnemen: het is niet toegestaan om zowel zelfstandig als in (meerdere) 
combinatie(s) deel te nemen aan de procedure 

– Gemaximeerde functies in het bestemmingsplan:

– 5.000 m² bvo aan kantoren (reeds volledig belegd)

– 2.500 m² bvo aan verblijfsaccomodatie (volledig beschikbaar)

– 1.100 m² bvo aan horeca (nog circa 250 m² bvo)

– 20 woningen (15 volgens bestemmingsplan en 5 met wijzigingsbevoegdheid college van B&W)

– Gemeente Oisterwijk is bereid mee te werken aan verruiming van het bestemmingsplan op de voorwaarde 
dat het te ontwikkelen concept van toegevoegde waarde is voor Oisterwijk.

– In gunningsfase wordt met de vier geselecteerde partijen meer detailinformatie gedeeld over de 
verkoopovereenkomst, technische staat, exploitatiegegevens, huurovereenkomsten etc.
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Vragen
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