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Colofon
Bijspijkeren verschijnt 3x per jaar.  
In het voorjaar, voor de bouwvak en voor de kerst. Voor inleveren 
van kopij of reacties kunt u rechtstreeks contact opnemen met een 
van de redactieleden of e-mailen naar: info@denijs.nl
Samenstelling redactie:
- Monique van Dijk 
- Annemarie van den Bergh
- Jochem Rentenaar
- Jitske van der Bijl

De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij te herschrijven, in te korten of niet te plaatsen.

Voorwoord
Het feestelijke jubileum jaar is in september afgesloten. 
Door alle Covid-19 maatregelen zijn er het afgelopen jaar 
toch veel bijeenkomsten en geplande feesten helaas niet 
doorgegaan. Veel medewerkers werken thuis en het is een 
hele omschakeling in de organisatie.

Helaas neemt Jochem Rentenaar afscheid als redactielid. 
Via deze weg willen wij hem bedanken voor zijn inzet en 
positieve inbreng. Als nieuw redactielid hebben wij Tom de 
Kok bereid gevonden om de taken van Jochem over te nemen. 
In de volgende editie zal Tom zich verder voorstellen.

De volgende bedrijfsleiders schrijven over hun projecten 
Martin de Waal over The Mayor en de oplevering van The 
Style Outlet in Halfweg, Frank Ligthart schrijft over het 
project de Looiers Purmerend en het nieuw op te starten 
werk Z4 Amsterdam. En als laatste Michel de Nijs die samen 
met Marlous Eschweiler van De Nijs Projectontwikkeling 
een update geeft over de voortgang van het nieuw te starten 
project Slachthuisdistrict Haarlem.

In deze editie aandacht voor het Corona team en bezoek aan 
het verzorgingshuis aan de Robijnhof.

Helaas dit jaar geen Sinterklaasfeest maar wel een mooi 
cadeau voor alle kinderen. De Nijs Castricum geeft weer 
een update over de projecten waar ze mee bezig zijn. Vanuit 
de Projectontwikkeling kunt u lezen over de feestelijke 
handeling bij het project Lapis Lofts Heerhugowaard en de 
start bouw Tuytpark 2.
Op MVO gebied heeft de redactie onze leverancier Van 
Keulen Bouwmaterialen geïnterviewd over waar zij 
momenteel mee bezig zijn met name de reductie van CO-2 
uitstoot en logistieke bewegingen in Amsterdam. 

Dit keer een heerlijk recept Catalaanse runderstoof van onze 
kok Jorrit. Verder zijn de vaste rubrieken weer present in deze 
editie. 

Veel leesplezier, prettige feestdagen en een mooi,  
gezond 2021.

Annemarie, Jochem, Jitske en Monique

D i r e c t i e p r a a t
2020 is absoluut een bijzonder jaar gewor-
den! Een jaar, dat wat ons betreft, in het licht 
had moeten staan van 100 Jaar De Nijs. Een 
jaar dat totaal anders heeft uitgepakt met een 
pandemie veroorzaakt door het Covid-19 vi-
rus, die ons nu al maanden in zijn greep houdt. 

Toch zijn er kleine lichtpuntjes. Mogelijk komt 
er op redelijk korte termijn een vaccin. Voorals-
nog houden wij ons binnen De Nijs aan de RIVM 
maatregelen en hebben wij periodiek intern Co-
rona overleg. Telkens komt daarin de vraag naar 
voren: “ Moeten wij ons beleid wat aanpassen?”.
Wat wij zien, is dat thuiswerken, daar waar het 
kan, wordt toegepast. Dit ondanks het feit dat wij 
enkele locaties hebben waar gewerkt zou kunnen 
worden door één medewerker per ruimte. Denk 
hierbij aan onze vestigingen in Warmenhuizen, 
Schoorldam, Castricum en Amsterdam.

In de afgelopen periode, zagen wij ons genood-
zaakt om 2 werken tijdelijk stil te leggen, Wiborg 
en Pier 2. Twee werken naast elkaar in de Am-
sterdamse Houthavens, waar in één weekeinde 
teveel meldingen binnen kwamen die Corona ge-
relateerd waren. De maandag erop zijn de werken 
stilgelegd en is een ieder getest op Corona. Geluk-
kig hebben wij dit weer onder controle en lopen 
de werken weer volop in de productie.
Daarmee komen wij bij de productiekant van het 
bedrijf. De bouw is altijd laatcyclisch. Dat bete-
kent dat, als er economische gevolgen zijn door 
een bankencrisis of een pandemiecrisis, dan is de 
Bouw één van de laatste in de cyclus die daar de 
effecten van ondervindt.

Zoals wij nu zien, is onze orderportefeuille voor 
2021 en 2022 behoorlijk goed gevuld. Teams zijn, 
of worden, samengesteld voor nieuwe werken die 
er aankomen. Een goede voorbereiding is essen-
tieel. Het maakt dat het proces in de bouw goed 
verloopt, de bewaking van de kwaliteit op het 
juiste niveau is en dat de opdrachtgever een plan-
ning krijgt waar een ieder op kan bouwen.

Ondanks de RIVM maatregelen, proberen wij zo 
goed mogelijk onze dagelijkse werkzaamheden 
uit te voeren. Moeilijker ligt het met de diverse 
vergaderingen en overleggen. Die gaan in aange-
paste vorm, middels Skype of MS Teams, door.
Veel wordt opgelost met digitale techniek en het is 
mooi om te ervaren dat wij binnen De Nijs, mede 
door de ICT-afdeling, thuis goed kunnen werken 
met een goede server bereik en ook relatief een-
voudig met elkaar kunnen communiceren mid-

dels Skype, zelfs met grotere groepen.
Er komt natuurlijk een periode na Corona, waarin wij onze ervarin-
gen meenemen dat er ook een aantal overleggen digitaal kunnen en 
dat thuiswerken zeker een vorm is, dat een onderdeel zou kunnen 
worden van ons werkproces.

Wat moeilijker gaat op dit moment, is het organiseren van een mooie 
avond om medewerkers die haar/zijn steentje hebben bijgedragen aan 
het bedrijf, in het zonnetje te zetten. Ik bedoel hiermee de jubilaris-
sen of mensen die stoppen met het arbeidsproces binnen De Nijs. 
Helaas, het gaat allemaal net even anders. Echter, als wij er over een 
tijdje op terug kunnen kijken, heeft het uiteraard ook iets bijzonders.

Duurzame inzetbaarheid 
Inmiddels zijn er op kantoor en op de werken twee Toolboxbijeen-
komsten gehouden. Een goede gelegenheid om gezond bewegen en 
gezonde voeding onder de aandacht van onze medewerkers te bren-
gen. 
Toolbox nummer drie kunnen we pas gaan inplannen wanneer de 
RIVM maatregelen dat weer toestaan. Hopelijk zal dat in de loop van 
volgend jaar worden maar dat is dus nog even afwachten.
De directie vindt deze toolboxbijeenkomsten zo belangrijk, dat zij de 
taken verdeeld hebben. Elke toolbox meeting werd en wordt gegeven 
door Mike, Daniëlle of Winfred.
Samen met Amsterdam UMC zullen wij de toolbox meetings evalu-
eren en kijken hoe wij dit in de toekomst verder kunnen uitdragen.

Sint Nicolaas
Dit jaar geen Sint Nicolaasviering binnen De Nijs. Is de Sint dan het 
bedrijf vergeten? Zeker niet! Dit jaar brengt de Sint een attentie direct 
aan huis. Het team Sint Nicolaas, heeft er weer een mooi gebeuren 
van gemaakt en van onze zijde willen wij Puck de Nijs, Monique van 
Dijk, Annemarie van den Bergh en Karin Polle heel hartelijk bedan-
ken voor hun inzet.
Traditiegetrouw verzorgt De Nijs een Sint Nicolaas pakket. Ook dit 
jaar is het weer een bijzonder pakket geworden. In de zomer trekken 
Puck, Irene en Betty erop uit om het pakket samen te stellen. Samen 
met Daniëlle, Marjorie en Winfred wordt dan gewikt en gewogen 
wat het item is voor dat jaar, wat er beter wel in kan of er toch niet 
helemaal goed bij past. Uiteindelijk wordt dan op een mooie avond in 
september de keuze definitief bepaald.
Achter de schermen, wordt er door diverse vrijwilligers hard aan ge-
werkt en bereikt het pakket net voor Sint Nicolaas onze medewer-
kers. Voor ons als team is het altijd weer spannend, gaat alles goed 
en wordt ons pakket leuk ontvangen.

Jubilarissen.
In de afgelopen periode, hadden wij een aantal medewerkers die 12½ 
jaar in dienst waren binnen De Nijs:
 - 5 mei - Waldo Riederwald 
 - 28 juli - Jos Pronk
 - 25 augustus - Jan Petter
 - 21 oktober - Ferdinand van der Sluis
 - 26 november - Rem Otsen 
 - 30 december - Ruud Feijen

Foto voorpagina:
(foto: Rob Verhagen)
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Nieuwe opdrachten
• Holocaust museum Amsterdam: Een ingrijpende 

verbouwing en renovatie zullen de huidige twee locaties van 
het museum, de Hollandsche Schouwburg en de Hervormde 
Kweekschool tot een Nationaal Holocaust Museum 
maken. Naar verwachting opent het permanente Nationaal 
Holocaust Museum zijn deuren in september 2022;

•  De Velst Heemskerk: de nieuwbouw van 24 villa’s, waarbij 
de woningen worden verdeeld over drie hofjes met elk 8 
woningen. De woningen krijgen een bijzondere architectuur 
geïnspireerd op de Amsterdamse School bouwstijl. De 
architect van het plan is Marlies Rohmer.

• Centrum plan De Draai Heerhugowaard: In het hart van de 
Draai gaan wij een markant appartementengebouw met in 
totaal 31 appartementen realiseren. De lichte gevelsteen en 
de houtafwerking aan de binnenzijde van het gebouw zorgen 
voor een echte luxe uitstraling. Op de eerste verdieping 
komen 15 appartementen, de tweede verdieping biedt ruimte 
aan 16 appartementen. Aan de voorkant van het gebouw 
opent een Vomar Voordeelmarkt zijn deuren en aan de 
zijkant huisvesten straks een aantal dag winkels.

De Nijs Castricum
In deze editie, speciale aandacht voor Dennys de Nijs, die op 
29 januari 2021 met vervroegd pensioen zal gaan. 
Dennys kwam bij De Nijs werken op 4 januari 1982 en heeft 
vanaf begin jaren negentig het huidige De Nijs Castricum 
vormgegeven. De locatie op Bakkum is ontstaan, nadat C.G. 
de Nijs overvloeide in Jac de Nijs B.V. (met als extra handels-
naam De Nijs Castricum) binnen De Nijs. Daarvoor zaten wij 
aan de Haarlemmerweg.
Samen met Michiel de Nijs en Rob Duinmeijer heeft hij een 
puik bedrijfsonderdeel neergezet dat goed kan worden over-
gedragen.
Van onze zijde, heel veel dank voor de mooie en construc-
tieve wijze van samenwerken, een echte drager van het De 
Nijs DNA. 
We weten elkaar te vinden als het nodig is en wensen je veel 
geluk voor de toekomst. Je hebt veel hobby’s, al zal je aan-
dacht het meest uitgaan naar Irene, de kinderen en kleinkin-
deren.

Op naar 2021
Kon ik eind vorig jaar stoppen met de woorden dat 2020 een 
bijzonder jaar zal worden, nou dat is uitgekomen maar om een 
geheel andere redenen.
Toch gaan wij ervan uit, dat wij in 2021 met onze medewer-
kers kunnen stilstaan bij de afgelopen jaren met een mooi 
feest.
Voor een ieder mooie feestdagen en een gezond 2021!

Winfred de Nijs

en Ruimtelijke Ordening om 
vervolgens over te stappen 
naar de Hollandse Beton 
Groep (HBG). Bij HBG was 
Sperling directeur van Inter-
vam (woningbouw) en HBG 
Civiel (infrastructuur). Van 
begin 2002 tot medio 2019 
zat ingenieur Daan Sperling 
in de Raad van Bestuur van 
TBI Holdings, de laatste ze-
ven jaar als bestuursvoorzit-
ter. TBI is een groot concern, 
actief in installatietechniek, bouw en vastgoed en infrastructuur. In 
mei 2019 ging Sperling met pensioen. “Nu hebben we meer tijd voor 
onze twee kleinkinderen en gaan we vaker naar ons tweede huis in 
Frankrijk.” Toch is Sperling nog actief in een aantal commissariaten, 
om zijn kennis en ervaring te blijven benutten. Dat zijn commissa-
riaten bij onder meer Royal HaskoningDHV, Koninklijke Boskalis 
Westminster, GMB Holding, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in 
Dordrecht en Stadsherstel Historisch Rotterdam.

Bewezen toonaangevend en ondernemend
Hoe kijkt hij naar de toekomst van De Nijs? “Die toekomst is mede 
ingegeven door de huidige, toonaangevende positie en het onderne-
merschap van De Nijs: kansen zien en aangrijpen. Het perspectief is 
goed, onder meer omdat er een enorme vraag naar woningen is. De 
Nijs heeft zich bewezen in ontwikkeling en uitvoering en in het aan-
trekken en behouden van goed personeel. Het is belangrijk vakman-
schap te bewaren en jonge mensen op te leiden. De Nijs zal doorgaan 
met digitalisering van het bouwproces en daarin de komende jaren 
nog forse stappen kunnen maken. Ook industrialisatie in de vorm 
van prefab wordt steeds belangrijker. Dat zijn de opgaven en uitda-
gingen, samen met het verduurzamen van de bebouwde omgeving 
om de doelstellingen qua CO2-reductie te kunnen realiseren.”

De Raad van Commissarissen, de aandeelhouders en de directie van 
De Nijs zijn blij met de benoeming van de heer Sperling en kijken uit 
naar een prettige samenwerking in de komende jaren. 

Commissaris Daan Sperling:

De medewerkers vormen je 
belangrijkste kapitaal.

Dat weten ze bij De Nijs.

Per 1 november 2020 is de heer Daan Sperling toege-
treden tot de Raad van Commissarissen van De Nijs. 
Daarmee is op voorhand de vacature ingevuld die ont-
staat bij het vertrek van commissaris Wim van Vonno, 
eind maart 2021.

Zo heeft de Raad alle tijd voor een zorgvuldige overdracht. Vanaf 
eind maart bestaat de Raad van Commissarissen uit drs. A.T.J. 
Krol, drs. W.J. Bodewes en ir. D.A. Sperling. 

Toen Daan Sperling werd gevraagd lid te worden van onze Raad 
van Commissarissen, hoefde hij niet lang na te denken: “We ken-
nen elkaar al lang, uit de tijd dat ik directeur was bij woningbouwer 
Intervam in de jaren negentig. We hebben veel samengewerkt en ik 
heb De Nijs altijd met veel belangstelling gevolgd. Ook omdat ik een 
sterke voorkeur heb voor familiebedrijven; die zijn gericht op conti-
nuïteit. Rentmeesterschap, het bewaren en versterken van het bedrijf 
voor komende generaties, is er belangrijker dan direct persoonlijk 
gewin. Dat vind ik heel mooi.”

Uitstekend verzorgd
Sperling heeft De Nijs altijd gewaardeerd om de toonaangevende 
positie in de Noord-Hollandse bouwwereld. “Zowel in de uitvoering 
als de ontwikkeling. Of dat nou in Amsterdam is of in Den Hel-
der. Ze gaan mee met de tijd. Digitaliseren en industrialiseren, met 
blijvend oog voor vakmanschap. Dat laten ze telkens weer zien bij 
prachtige projecten als de Hermitage en recentelijk Pontsteiger.”
Een andere mooie eigenschap vindt hij de binding tussen bedrijf, 
familie en personeel. “De medewerkers vormen je belangrijkste ka-
pitaal. Dat weten ze bij De Nijs en dat element is ook uitstekend 
verzorgd. Kortom: toen ze me vroegen Wim van Vonno op te volgen, 
heb ik gemeend daar positief op te moeten reageren.”

Aanvullend in kennis en ervaring
Binnen de Raad van Commissarissen bestaat, behoudens het voor-
zitterschap van Ton Krol, geen specifieke functieverdeling. “Wel is 
de Raad zodanig samengesteld dat we elkaar aanvullen in kennis 
en ervaring. Zo is Ton Krol vooral gericht op algemene zaken en op 
verbinding met en binnen de familie De Nijs. Hij is het eerste aan-
spreekpunt voor de directie. Wienke Bodewes heeft bijzonder veel 
kennis over projectontwikkeling en de woningmarkt. Mijn kennis 
en ervaring ligt meer in de uitvoerende bouw: de realisatiekant. Na-
tuurlijk telt mijn bestuurlijke ervaring ook mee, net als die van mijn 
collega-commissarissen. Zo kunnen we als Raad over alles meepra-
ten, ieder vanuit onze eigen ervaringen.”

Actief blijven
De 65-jarige Sperling woont met zijn echtgenote in Nieuwerkerk 
aan de IJssel. Hij studeerde Civiele Techniek in Delft en begon zijn 
werkzame leven bij het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting 

‘Forse sprongen in digitalisering
en industrialisering’

Begin september hebben wij een bezoek gebracht aan het verzor-
gingshuis Lorentzhof in Leiden. Op dat moment waren ze op de 
bouwplaats, wat naast het verzorgingshuis ligt, nog volop bezig met 
het slaan van de palen voor het nieuwbouwproject Robijnhof. 
Tijdens het feestelijke moment werden de cadeaus symbolisch over-
handigd door Daniëlle de Nijs aan bestuurder Tanja Ineke. Hierna 
volgde een korte demonstratie van de Tessa robot. Tessa is een so-
ciale robot die cliënten helpt om structuur in het dagelijks leven aan 
te brengen. Ze herinnert cliënten aan kleine taken en geplande af-
spraken. Tessa vertelt hoe de agenda eruitziet, doet suggesties voor 
activiteiten zoals koffiedrinken en kan ook persoonlijke muziek af-
spelen. De robot werd meteen in gebruik genomen door één van de 
bewoners. 
Alle bewoners van het wooncentrum werden getrakteerd op een 
stukje heerlijke taart. Al met al een leuke kennismaking met het ver-
zorgingshuis waar de Tessa robot, magische schilderijen en toverta-
fel in gebruik zijn genomen.

Monique van Dijk 

De Tessa Robot is in gebruik 
genomen door Libertas Leiden

Robijnhof 
Het uitvoeringsteam is afgelopen bouwvak gestart met de realisatie 
van Fase I. Het heiwerk heeft grotendeels in de vakantieperiode 
plaatsgevonden waar de naastgelegen school blij mee was. De 
keldervloer is gestort waarna vervolgens gestart is met de wanden.

Wij wensen het uitvoeringsteam veel succes!
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Geschiedenis
De Slachthuiswijk is gelegen ten oosten van het 
centrum van Haarlem. Midden in deze wijk staat 
het Slachthuis, een voormalig openbaar abba-
toir. Het complex werd in 1907 geopend om zo 
aan de vraag naar vlees vanuit de regio te vol-
doen. Het vlees van de hier geslachte dieren werd 
naar de Vleeshal op de Grote Markt gebracht, om 
daar verkocht te worden. In 1993 verloor het Slachthuis zijn functie 
waarna er toen nog wel een tijdje vlees is verwerkt en gedistribu-
eerd. Daarna heeft het complex een lange tijd leeg gestaan en is toen 
in verval geraakt. Er is door de gemeente hard aan gewerkt om een 
herbestemming te vinden voor het terrein. Sinds 2010 is het terrein 
aangewezen als gemeentelijk monument, hierin zijn de volgende ge-
bouwen opgenomen; de directeurswoning, het administratiegebouw, 
de keurmeesterswoning, de runderstallen en de centrale slachthuishal 
(met kenmerkende watertoren).

Project
Ontwikkelcombinatie BPD/DeNijs is de partij die de komende jaren 
uitvoering geeft aan de transformatie van dit Historische Slachthuis-

Slachthuisdistrict Haarlem

terrein. Alle gebouwen van het oorspronkelijke slacht-
huisterrein - het slachthuis, de directeurswoning, de 

kantine, watertoren en de stallen, blijven behouden 
en krijgen een nieuwe functie. Vervolgens worden 
hieromheen 162 nieuwbouw woningen voor zowel 
verhuur als verkoop gerealiseerd. De plek wordt zo 

gecreëerd dat bewoners zich thuis voelen en elkaar 
kunnen ontmoeten. De 400 meter pergola is de blikvan-

ger die de nieuwbouw met de oudbouw verbindt. Bewoners kunnen 
hier straks hun eigen kruiden op telen of een schommel ophangen. 
Het project is in verschillende fasen opgedeeld; de oudbouw, pop-
centrum, nieuwbouw fase 1 en nieuwbouw fase 2. Centraal in het 
hoofdgebouw bevindt zich straks het Popcentrum met een centrale 
publiekshal voor openbaar gebruik. Nieuwbouwfase 1 bestaat uit 64 
woningen, waar wij inmiddels mee in verkoop zijn. 

Naast natuurlijk de gemeente Haarlem, het ontwikkelteam bestaande 
uit BPD en De Nijs werken veel partijen aan het Slachthuishof. De 
ontwerpbureaus ZUS (Zones Urbaines Sensibles), Hans van Hees-
wijk en Van Ommeren Architecten en de uitvoerende partijen waar-
onder Markus BV en Bouwbedrijf de Nijs. Daarnaast zijn ook veel 
huidige en toekomstige gebruikers van het gebied actief betrokken.

Duurzaamheid & mobiliteit
Op het terrein komen verschillende groene ruimtes en openbare tui-
nen waar bewoners samen hun groente en fruit kunnen verbouwen. 
Daarnaast biedt het groen schuil- en verblijfsplekken voor fauna –zo-
als de vleermuis, gierzwaluw, huismus, kikker, bijen en vlinders. Re-
genwater wordt opgevangen en vastgehouden op het Waterplein. Dat 
zorgt in de zomer (samen met de pergola) voor verkoeling. En voor 
kinderen biedt het natuurlijk allerlei speelmogelijkheden. Er wordt 
gestreefd naar maximale opwekking van energie uit hernieuwbare 
en lokale bronnen en er worden zonnepanelen geplaatst. Door een 
warmte- en koudeopslag in de grond, voorzien we het Slachthuister-
rein én eventueel op termijn de Slachthuisbuurt van warmte. 

Duurzaam is ook de zorgvuldige manier waarop we met grond-
stoffen en materialen omgaan. Zo worden vrijkomende bouw-
materialen dat wat uit de gebouwen wordt gehaald, wordt waar 
mogelijk hergebruikt. De voormalige stallen worden hiervoor 
ingericht als vaste plek. Zo wordt de afvalstroom tijdens de bouw 
beperkt. Inkoop van materialen geschiedt zeer bewust, gericht op 
het beperken van de milieubelasting. 
Voor een duurzame en leefbare omgeving wordt geïnvesteerd in 
het terugdringen van het aantal geparkeerde auto’s op het Slacht-
huisterrein. Een voorbeeld is het introduceren van deelauto’s en 
het bieden van faciliteiten en services gericht op lopen, fietsen 
en openbaar vervoer. De auto (ruimte intensief-verkeer) heeft 
de laagste prioriteit bij de indeling en verdeling van de ruimte. 
Ook bieden we maatwerk deelmobiliteit en mobiliteitsbundels 
aan, aansluitend bij het bewonersprofiel; het aanbod van deel-
mobiliteit vindt plaats volgens het principe: The more you share 
the more you have. We verstrekken een door de bewoners ge-
deeld parkeerrecht, dus geen eigendom van parkeerplaatsen en 
stallingsruimte. Dit draagt bij aan het beperken van het eigen 
auto- en fietsbezit en een overbodig aanbod van parkeer- en stal-
lingsruimte.

Placemaking& buurtparticipatie 
Buurtbewoners én toekomstige bewoners worden door middel 
van placemaking betrokken bij het inrichten van de publieke 
ruimte. Het doel is om een plek te ontwerpen waar alle belang-
hebbenden zich verbonden mee voelen. Vorig jaar werd al gestart 
met het leeghalen en opruimen van het voormalige Slachthuis-
terrein en stonden muziekvoorstellingen, lezingen, exposities, 
workshops, markten, kinder- en buurtactiviteiten vorige zomer 
centraal. In de winter was het spookhuis een groot succes voor 
jong en oud. Helaas kunnen er in verband met de corona-pande-
mie op dit moment geen activiteiten meer georganiseerd worden 
op het Slachthuisterrein. 

Proces en uitvoering 
Voor de nieuwbouw is de omgevingsvergunning aangevraagd.
Markus is begonnen met het bouwrijp maken t.b.v. de nieuw-
bouwwoningen en ze zijn gestart met het sloopwerk van de aan-
bouwen van het voormalige slachthuis.
Meer info: www.slachthuisdistrict.nl 

Michel de Nijs en Marlous Eschweiler

Werkwijzer
Werken opgeleverd:
 - Sugar City Outlet - Halfweg
 - Blekersduin - Santpoort
 - Houthaven Pier 2 fase 4 - Amsterdam

De Nijs Castricum
 - Afbouw BOG ruimtes Rhapsody - Amsterdam
 - Villa Santpoort - Santpoort

Werken in uitvoering:
 - Wiborg - Amsterdam 
 - Cruquius 1.3 - Amsterdam 
 - 3N4 Pulse - Amsterdam 
 - Overhoeks 3.1 - Blok A1 en A2 - Amsterdam 
 - Overhoeks 3.1 - Blok C1 en C2 - Amsterdam 
 - Klaasje Zevenster plan B - Amstelveen 
 - Plaza West 1 en 6 - Haarlem 
 - Plaza West 5 - Haarlem
 - De Looiers - Purmerend 
 - Valeriusplein bovenbouw - Amsterdam
 - Cruquius 1.4 - Amsterdam
 - Berghoefblokken - Amsterdam
 - Lapis Lazuli - Heerhugowaard
 - Z4 - Amsterdam
 - Robijnhof - Leiden
 - Wormerveerstraat - Amsterdam 

De Nijs Castricum 
 - Burgerwerk/kleinbouw - regio Noord Holland
 - Europaplein inbouwpakket - Amsterdam
 - Brouwersgracht - Amsterdam
 - Varikstraat - Amsterdam
 - Afbouw BOG ruimtes Rhapsody blok C - Amsterdam

Werken in opdracht welke recent zijn gestart 
of binnenkort starten: 
Bouwbedrijf
 - Holocaust Museum - Amsterdam 
 - Floating Gardens - Amsterdam 

De Nijs Castricum
 - Appartementencomplex Kennemerstraatweg - Heiloo
 - Twee onder één kap - Castricum
 - De Draai Centrumplan - Heerhugowaard
 - Maca - Amsterdam

Beeldmateriaal Markus
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Maandag 21 september was het zover. Het beeld dat 
namens het personeel aan de directie aangeboden 
wordt om het jubileumjaar af te sluiten staat klaar om 
onthuld te worden. 

Daar zijn heel wat uren voorbereiding aan vooraf gegaan. Al in het 
najaar van 2019 werd ik benaderd om een voorstel te doen voor een 
cadeau aan de directie. Een hele eer en ook best spannend! 

Hoe verbeeld ik mijn gedachten als ik aan het bouwbedrijf denk? 
“100 jaar Bouwbedrijf De Nijs, een stoer en sterk bedrijf, waar al 
100 jaar wordt gebouwd aan zoveel mooie projecten. Een familie-
bedrijf met veel saamhorigheid, waar hard gewerkt wordt door heel 
veel mensen in diverse disciplines, een no nonsens bedrijf! Vanuit 
die gedachten heb ik 3 beelden in het klein gemaakt en daaruit 
heeft de kunstcommissie een keuze gemaakt. Voor het grote stalen 
beeld dat nu bij de ingang staat werd unaniem gekozen. Het symbo-
liseert een werkend persoon, onderweg, in beweging, bouwend aan 
de toekomst. Gemaakt van cortenstaal, stoer, sterk, duurzaam, zon-
der poespas. De kenmerken van het materiaal vind je in het bedrijf 
en haar mensen, allen van grote waarde, voor nu en de toekomst.”

Met nog een paar aanpassingen in het originele ontwerp, kon het 
grote werk beginnen. Het idee was nu duidelijk, maar voor de uit-
werking moest ik op zoek naar iemand die voor mij het beeld bijna 
levensgroot in staal kon uitwerken en in elkaar kon lassen. Daar-
voor heb ik de samenwerking gezocht met Boris Dekker, die zijn 
werkplaats heeft op de Cres, achter het terrein van De Nijs. Samen 
zijn we aan de slag gegaan met uitdenken, cijfers en tekst uitzoeken 
en positie bepalen, voordat Boris het beeld kon snijden en in elkaar 
kon lassen. Een mooi proces van vakmanschap! Eind juli was het 
stalen beeld klaar. Ondertussen gingen de mannen van Overhoeks 
C aan de slag met het maken van een bijpassende sokkel. Ook die 
moest robuust en stoer zijn, wat resulteerde in een mooie betonnen 
sokkel. Na het nodige pas- en meetwerk kon het beeld met stevige 
bouten op de sokkel worden geplaatst.

Op zaterdag 19 september heeft een hele ploeg in alle vroegte 
ervoor gezorgd dat er een gat werd gegraven voor de sokkel, het 
stalen beeld met de kraan op de sokkel werd gezet en alles stevig 
werd verankerd en waterpas werd gezet. Een groot bouwzeil werd 
om het beeld gewikkeld, de tuin werd weer netjes ingeplant en de 
kabel voor de verlichting werd in de grond gespit. 

De kunstcommissie heeft ons tijdig geïnformeerd en maandagoch-
tend 8 uur staan we er klaar voor! Het dekzeil wordt van het beeld 
gehaald en Cees Bakhuys geeft de directie en de toeschouwers tekst 
en uitleg. Het beeld staat op een mooie prominente plek vlak bij de 
ingang van het kantoor! De grondspots zullen nog worden aange-
sloten door Elektropartners en dan is het helemaal klaar voor de 
volgende 100 jaar!

Heel veel dank aan het personeel voor alle donaties, de kunstcom-
missie, Boris en iedereen die heeft bijgedragen aan het project. Een 
mooie teamprestatie!

Helga Lammersma

Verrassing 100 jaar 
De Nijs

Beste lezer, 
Mijn naam is Myrthe Schut, kom uit Alk-
maar en ben 21 jaar oud. Sinds september 
2020 loop ik stage bij De Nijs bij de uit-
voering van project Plaza West in Haarlem. 
Ik volg de opleiding Bouwmanagement en 
Vastgoed van het InHolland in Haarlem en 
zit nu in jaar twee. Momenteel zit ik bijna 
op de helft van mijn stage, die in totaal 20 
weken duurt. 
De reden dat ik meeloop bij de uitvoering is omdat ik hiervoor de 
opleiding Marketing heb gedaan en dus nog niet veel kennis van de 

Stagiair aan het woord bouw had. Dat is in de afgelopen periode al snel veranderd. Samen 
met het leuke team wat op dit project zit leer ik enorm en krijg ik 
veel kansen. Ik krijg verschillende taken, wat gaat van werkvoorbe-
reiding tot het instrueren van mensen. 
Omdat dit project in april 2021 wordt opgeleverd is iedereen druk 
bezig om alles op tijd af te hebben. Dit is erg leuk om te zien omdat 
je al bijna in het eindresultaat rondloopt. Mijn begeleiders zijn erg 
behulpzaam en ik kan altijd met ze lachen. 

Al met al ben ik erg blij met deze stageplek bij De Nijs. Het is een 
leerzame maar ook vooral leuke stage en ben ik erg benieuwd hoe 
het eruit gaat zien als het gehele project klaar is voor de bewoners. 

Myrthe Schut

Al snel na de eerste persconferentie hadden wij als directie in de 
gaten dat dit echt serieus ging worden. Daarom zijn wij relatief snel 
opgeschaald naar een compact Corona-team. Te weten Winfred, 
Mike, Cees Bakhuys en mijn persoon. Cees heeft in dit team de rol 
opgepakt als Corona-expert. Inmiddels heeft hij nagenoeg alle vra-
gen wel een keer gesteld gehad en zorgt zo voor een eenduidig ant-
woord voor een ieder. Ook zorgt Cees ervoor dat alle medewerkers 
via de schermen geïnformeerd worden over alle nieuwe maatregelen. 
Iedereen blijft zo goed op de hoogte over de basisregels, het vervoer 
van en naar de bouwplaats, mondkapjes, vakantie reisadvies, thuis-
werken etc.

De eerste weken overlegden wij dagelijks via Skype over de gevol-
gen van Corona en de RIVM-richtlijnen voor ons bedrijf. Veel was 
onduidelijk in deze weken. Kon de bouw wel doorgaan? Wie was 
er ziek en hadden ze Corona? Kwamen de leveringen wel op tijd? 
Gaan alle buitenlandse medewerkers op de bouwplaatsen terug naar 
hun land van origine en wanneer komen ze dan terug? Hoe gaan we 
om met contracten, opdrachtgevers, boetes etc? Kortom, er kwam in 
korte tijd heel veel op ons af. 

Al snel hadden we door dat we ‘management informatie’ nodig had-
den om beslissingen te kunnen nemen. Zo rapporteerden de bedrijfs-
leiders ons dagelijks via docstream over de stand van de werken qua 
voortgang, leverancier, aanwezigheid onderaannemers maar ook 
over de sfeer in het team en op het werk. PZ rapporteerde dagelijks 
over afwezigheid van personeel. Zo konden wij bijsturen waar nodig. 

Gelukkig kwam er al snel een sector breed protocol en mochten we 
als bouwers ‘doorbouwen’. Daarmee hebben wij ook direct het vizier 
op de toekomst gericht. Gaat Corona gevolgen hebben voor de koop-
markt? Blijven beleggers wel actief? Hoe ziet onze orderportefeuille 
eruit en maken we voldoende voortgang op projecten in ontwikke-
ling of in bouwteam. Tweewekelijks en inmiddels maandelijks pra-
ten Tom Stoop en Peter Mikkers ons bij over de lopende projecten. 

Uitgangspunt voor ons zijn altijd de RIVM-richtlijnen. Die willen 
wij volgen. Daarnaast houden we nauwgezet de uitingen van Bou-
wend Nederland in de gaten en voeren wij regelmatig overleg met 
onze collega bedrijven over hoe zij het aanpakken.

Inmiddels is ons overleg teruggebracht naar één keer in de week. 
Daarnaast hebben we een whats app groep aangemaakt waarin we 
met elkaar contact houden over ontwikkelingen, testuitslagen etc. 

Al met al kijken wij terug op een roerig 2020. Ook voor de komende 
maanden is het niet waarschijnlijk dat we terug kunnen keren naar 
de pre-Corona situatie. We zullen moeten accepteren dat Corona er 
nu eenmaal is en we als gevolg hiervan ons leven wat langer moeten 
aanpassen. 
De gezondheid van een ieder staat echter wat ons betreft voorop! 
Dus zolang als nodig zullen wij als Corona-team jullie blijven infor-
meren over Corona en De Nijs. 

Danielle de Nijs

Corona-team De Nijs
In de regio Wuhan startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. We zijn nu een jaar verder. 
En inmiddels kunnen we concluderen dat Corona onze dagelijkse leven toch behoorlijk verstoord heeft. 

Holocaust Museum

Voor het verbouwen en transformeren van de Hollandsche 
Schouwburg en voormalig Hervormde Kweekschool tot het 
Nationale Holocaust Museum heeft De Nijs de opdracht ont-
vangen om deel te nemen in het bouwteam voor de uitwerking 
van de plannen en het realiseren ervan. 
Het Nationaal Holocaust Museum, onderdeel van het Joods 
Cultureel Kwartier, is het eerste en enige museum dat de com-
plete geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland vertelt. 
Beide gebouwen hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de 
deportaties in de tweede wereldoorlog. Vanuit beide gebouwen 
zijn door het verzet mensen en kinderen gered. 

De Hollandsche Schouwburg uit 1891 aan de Plantage Mid-
denlaan 24 zal een restauratie en herindeling ondergaan en de 

voormalig Hervormde Kweekschool uit 1888 gelegen aan de 
Plantage Middenlaan 27 zal verbouwd worden. De Hollandse 
Schouwburg is een rijksmonument waarin ook het herdenkings-
monument staat waar jaarlijks op 4 mei herdenkingen worden 
gehouden. De voormalig Hervormde Kweekschool zal naar 
zijn oorspronkelijke architectuur hersteld worden, verbouwd en 
uitgebreid met een tijdelijke tentoonstellingsruimte en audito-
rium. Als er geen bezwaren komen op de aangevraagde omge-
vingsvergunningen is de verwachte start in februari 2021 en een 
geplande oplevering begin 2022 waarna de inrichting van het 
museum kan plaats vinden.

Jochem Rentenaar 
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De Looiers te 
Purmerend 
In de vorige editie van Bijspijkeren waren we net gestart met het 
heiwerk (18 november 2019). Inmiddels zijn we bijna een jaar verder 
en is met een bloedgang het casco uit de grond getrokken en zijn we 
volop in realisatie van het metselwerk.

Ruwbouw cyclus
Nadat voor de kerst van 2019 het heiwerk was afgerond is de grond-
werker gestart met de grondsanering. Begin februari is men begon-
nen met de funderingswerkzaamheden en vanaf begin maart met de 
ruwbouw van beide torens. Met een ruwbouw cyclus van 8 dagen is 
een top prestatie geleverd. Waar doorgaans de cyclus van de eerste 
vloeren nog wel eens niet wordt gehaald zijn we er vanaf de eerste 
verdieping in geslaagd een tempo van 8 dagen per verdieping te re-
aliseren.
Dat is absoluut een compliment waard naar iedereen die hier aan 
heeft bijgedragen!

Een bouwterrein zo groot als een “kiss- en ride” achtige bouwweg 
betekent weinig opslagmogelijkheden en een strakke logistieke 
planning. Inmiddels zijn we eind oktober. 
Na vele hijsbewegingen, diverse overuren, de nodige m3 beton en 
een aantal logistieke uitdagingen is de ruwbouw op hoogte. Voor-
lopig geen beton meer totdat de kraan wordt gedemonteerd en het 
kraangat gedicht kan worden.

Metselwerk 
Tot die tijd, bewerkelijk metselwerk. Terugliggend, verticaal, lijmen 
van steenstrips en horizontaal metselwerk in wildverband zal de 
komende maanden het beeld aan de gevel zijn. Tel daarbij het tus-
sentijds aanbrengen van prefab betonnen lateien en de uitdaging is 
compleet. Een fikse uitdaging voor onze stelploeg maar ze slaan zich 
er prima doorheen.
We streven er naar om eind november het metselwerk van de lage 

toren op hoogte te hebben waarna al steiger zakkend de gevel verder 
gesloten kan worden. Vlak voor de kerst wordt een start gemaakt 
met de afbouw.

De Looiers betreft de bouw van 40 koopappartementen. 3 appar-
tementen per verdieping, de bovenste 2 verdiepingen per toren zijn 
penthouses. Totaal dus 4 penthouses. 
Realisatie van koopappartementen vergt een extra inspanning. Je 
hebt tenslotte niet één maar in dit geval 40 opdrachtgevers. 
De kopers voorzien van voldoende informatie, een heldere commu-
nicatie over de voortgang, uitleg over onwerkbaar weer, tijdige prog-
nose opleverdatum (zeker wanneer dit wijzigt), ondersteund door het 
regelmatig delen van foto’s, kijkmomenten organiseren etc. draagt 
bij aan een juiste verstandhouding. Daar slagen we tot nu toe zeer 
goed in.

1 van de penthouses wordt aangekocht door een familie waarbij de 
ouders + inwonende dochter zullen optreden als mantelzorger voor 
de grootouders. Het penthouse wordt zo ingedeeld dat een ieder zijn 
eigen woon-leefruimte heeft. Wat een fantastisch initiatief.

Met deze voortgang zullen we het project voor de bouwvak van 2021 
opleveren. 
Het project ligt pal aan kanaal de Where. Met nog een winter voor 
de boeg zou het toch fantastisch zijn als we de schaatsen weer eens 
onder mogen binden maar dit kan wel van invloed zijn op de ople-
verdatum.

Kavel Z4
Kavel Z4 is gelegen in het CAN gebied (Centrum gebied Amsterdam 
Noord) en kijkt uit op de realisatie van kavel 3N4 Pulse. Het CAN 
gebied is opgedeeld in verschillende projecten. Ons project valt in 
het Stationsgebied en ligt direct naast de Nieuwe Leeuwarderweg en 
op een steenworpafstand van Station Noord, het begin punt van de 
noord/zuidlijn.

In het stationsgebied komt een mix van ongeveer 1000 huur- 
en koopwoningen. Daarnaast komen er 2 hotels, een sport-
school, broodjeszaak en een tentoonstellingsruimte. En er 
zijn ruimtes beschikbaar voor commerciële of maatschap-
pelijke voorzieningen.

De opdracht is ons gegund door Saref (Syntrus Achmea Real 
Estate & Finance). LEVS architecten is de projectarchitect, 
Buro Bim werkt het model verder uit en SWINN is hoofd-
constructeur.
Kavel Z4 zal na oplevering bestaan uit 163 middeldure huur-
woningen verdeeld over 4 blokken en circa 3 commerciële 
ruimtes welke in de plint worden gerealiseerd. Er is inpandig 
parkeergelegenheid voor zowel auto’s als fietsen. Deze voor-
zieningen worden op maaiveld niveau gerealiseerd.

Onze eigen projectontwikkeling heeft samen met het bouw-
bureau het ontwerp DO gereed gemaakt. 
Jitske, Jochem, Peter en Eric hebben een goed DO afgeleverd 
en op dit moment doorloopt het uitvoeringsteam de TO fase.
Bart Arends, André Pinas en Hein Brandjes zijn de betrok-
ken werkvoorbereiders. En na afronding van Sugar City kan 
Dave Smid zich volledig richten op Kavel Z4 als hoofduit-
voerder.
Het team bestaat verder uit inkoper Bas van Velzen en kos-
tenbewaker Hans Hoogendoorn.

Voor de kerst wordt gestart met het dempen van de sloot 
en het verder bouwrijp maken. Het dempen van de sloot is 
tevens het startmoment van de bouw. 1 maart 2021 is start 
heiwerk voorzien. De oplevering zal medio bouwvak 2023 
plaats vinden.

Frank Ligthart

De Looiers

Kavel Z4

ONDERNEMINGSRAAD
ONDERNEMINGSRAAD

Het einde van het jaar is in zicht, een bijzonder jaar waar corona de 
hoofdrol speelde. In de Ondernemingsraad is het afgelopen jaar re-
gelmatig gesproken over de corona maatregelen en de wijze waarop 
er bij De Nijs kon worden doorgewerkt.

De komende tijd willen we ons buigen over het beleid thuiswerken. 
De uitkomsten van de enquête zijn gedeeld met de directie. Er 
wordt nu een rapport geschreven met aanbevelingen wat besproken 
zal worden met de OR.
Hierbij even kort waar wij ons de afgelopen maanden zoal mee 
bezig gehouden hebben:

Nieuwe RI&E
De afgelopen maanden sprak de OR met Menno de Vries over de 
nieuwe RI&E. Aboma heeft een voorstel voor de nieuwe RI&E 
gemaakt. Als het concept wordt goedgekeurd zal de nieuwe RI&E 
nog moeten worden goedgekeurd door de directie en de OR. 
Ook hebben we met Menno de ongevallenregistratie bekeken, ge-
sproken over evaluatie van veiligheid na afloop van een project en 
over de taak risico analyse bij de start van een nieuw project.

Tijdspaarregeling
Er zijn vragen gesteld over het Tijdspaarfonds. Deze zijn uitgezocht 
en teruggekoppeld. Meer over het tijdspaarfonds valt te lezen in 
het personeelsregelement: https://personeelsreglement.denijs.nl/
tijdspaarfonds Dit reglement is te vinden via het intranetportaal.
Tijdens het laatste overleg met de directie bespraken we de half-
jaarcijfers. 

OR lid Stefan Koning heeft afscheid genomen van De Nijs. Langs 
deze weg willen wij Stefan bedanken voor zijn positieve bijdrage 
aan de Ondernemingsraad.
De OR heeft besloten om geen vervanging te zoeken voor Stefan en 
de raad voorlopig niet uit te breiden. Dit omdat de groep OR leden 
vrij groot is en voor ons gevoel op dit moment voldoet.
Wil je reageren op één van de bovenstaande onderwerpen stuur dan 
een mail naar OR@denijs.nl of neem contact op met één van de OR 
leden.

Ondernemingsraad
Chris Bakker, Rob Duinmeijer, Roel Reus, Bart Schoen, Diane 
Naber, Jarno Brouwer, Jakob Glaudemans en Dave Baas
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Vanuit de timmerfabriek

Timmer Taal

Verbeteren
Om gelijk maar met de deur in huis te vallen (leuke uitspraak voor 
een timmerfabriek) staat bij ons in de timmerfabriek verbeteren op 
de tweede plaats (nummer 1 is veiligheid van onze mensen).
Je processen verbeteren is natuurlijk één ding, je huisvesting en de 
voorzieningen voor je medewerkers is een ander ding. Zijdelings 
heb ik het verhaal van de nieuwe toiletunits op de bouw gevolgd 
en omdat de toiletgelegenheid in de timmerfabriek ook wel en op-
frisbeurtje kon gebruiken is er besloten om ook voor de mannen en 
vrouw(-en) in de timmerfabriek hier in te voorzien. Wij hebben er 
nog even over nagedacht om een complete toiletunit van buiten naar 
binnen te schuiven, echter leek dit ons bij later in zien toch niet zo’n 
goed plan en dit had waarschijnlijk duurder uitgevallen. Op de foto’s 
zijn goed de overeenkomsten bij de toiletunits buiten te zien.

Doorbraak
Een vervolg op deze stap is het maken van een doorbraak vanuit de 
machinale naar de voormontage, hierdoor hebben we straks vanuit 
het kantoor zicht door bijna de gehele fabriek. Met deze stap gaan 

we het oude kantoor van Jan, de oude toiletgroep en het oude maga-
zijn wegslopen. Sloop staat gepland in de kerstperiode. Het nieuwe 
magazijn is naast de nieuwe toiletgroep gesitueerd. Hierover later 
wellicht meer.

Modulair bouwen
Een ander verbeterpunt wat we ons tot doel hebben gesteld is om 
zoveel mogelijk van de bouw weg te blijven. Wat houdt deze uit-
spraak nu precies in; alle mensen die op de bouw komen houden 
andere mensen weer van hun werk af (denk aan uitvoerders, werk-
voorbereiders, etc.) dit willen we vermijden. Dit betekent eigenlijk 
probeer zoveel mogelijk werkzaamheden in de fabriek onder gecon-
ditioneerde omstandigheden te doen zodat er geen verstoringen op 
de bouwplaats plaatsvinden. Een aantal stappen hebben we hier de 
afgelopen jaren al in genomen, zoals aflakken (geen schilder) begla-
zen (geen glaszetter) maar ook geen transporteur die 20x glas komt 
brengen. Ook proberen we zoveel mogelijk de deuren al in de fabriek 
te monteren of de GEN-2 wisseldeur van Kegro toe te passen, hier-
bij wordt vlak voor de oplevering de wisseldeur uitgeleverd voor de 
definitieve deur.
Een ander item wat we samen met het bouwbureau en de bouw aan 
het onderzoeken zijn is de modulaire badkamer, kant –en klare bad-
kamers, ook hierover later meer.

Een goed uiteinde, en vooral een goed begin van het nieuwe jaar 
toegewenst vanuit het Tifa-team.

René van den Berg.

Naast de projecten droeg Dennys door de jaren heen veel bij aan 
de ontwikkeling van automatisering binnen De Nijs. Hij stond aan 
de wieg van diverse systemen, onder meer het afrekenstatensysteem 
voor onderaannemers en leveranciers en de ‘Garantie, Service en 
Beheer Applicatie’, een soort track and trace-systeem voor meldin-
gen van gebreken aan opgeleverde gebouwen. “Op maat gesneden 
software die uniformiteit in de bedrijfsvoering hielp brengen.”

Collega’s, architecten en inner circle
Dennys geeft toe dat hem een grote maatschappelijke verandering 
wacht. Toch staat hij vierkant achter zijn besluit. “Het laatste jaar zijn 
meerdere dingen gebeurd die me bevestigen in het feit dat vroegpen-
sioen de beste keuze is.” Wat zal hij niet missen? “De verharding van 
de zakenwereld. Je moet steeds meer op je hoede zijn.” En wat wel? 
“De collega’s uiteraard. Ook de mensen die er al niet meer werken. 

En het samenwerken met al die grote architecten. We hebben een 
leuke tijd gehad.” Dennys vindt dat hij het bedrijf veel dank ver-
schuldigd is. “Het was af en toe heel hard werken, maar we leven er 
goed van. Ook mijn vrouw ben ik dankbaar. Zij heeft het bedrijf en 
alles eromheen steeds met belangstelling gevolgd en gaf me altijd de 
ruimte om te doen wat moest gebeuren.” Al met al kan Dennys te-
rugkijken op een veelbewogen carrière. Hij wenst alle collega’s veel 
succes. En dat wensen wij hem ook.

Vroegpensioen voor Dennys de Nijs

Mijn ouders woonden in de bouwkeet 
bij de Don Boscokerk toen ik op de 

wereld kwam, dus je kunt wel zeggen 
dat ik ben geboren en getogen op de 

bouw

Bedrijfsleider Dennys de Nijs van De Nijs Castricum 
verlaat eind januari 2021 het bedrijf. Dennys gaat met 
vervroegd pensioen en wordt opgevolgd door Eduard 
Nothdurft.

Op 29 januari 2021 viert Dennys de Nijs zijn zestigste verjaardag. 
Een goed moment om te stoppen met werken en meer tijd aan zijn 
gezin, kleinkinderen en hobby’s als golf en bridge te gaan besteden. 
Dat besloot hij al eerder, in de lente van 2019. “Ik overlegde met 
Winfred en we spraken af begin 2021 aan te houden als moment 
voor het afscheid.”
Een flinke stap voor iemand die zo ongeveer zijn hele leven aan het 
bedrijf verbonden was. “Mijn ouders woonden in de bouwkeet bij 
de Don Boscokerk toen ik op de wereld kwam, dus je kunt wel zeg-
gen dat ik ben geboren en getogen op de bouw.” Overigens werd die 
prachtige kerk tien jaar geleden gesloopt. “Opknappen had ook ge-
kund, maar het Bisdom wilde niet dat het gebouw een andere functie 
kreeg. Verdrietig voor mijn vader, want het was één van zijn favo-
riete projecten.”

Dat brengt ons bij het familiebedrijf De Nijs. “Mijn grootvader had 
een eenmansbedrijf. Toen de zonen erin kwamen, gaf dat een flinke 
boost. Eerst in de jaren zestig, later eind jaren zeventig en in de jaren 
negentig, met de derde generatie erbij, nog een keer. Zij legden de 
fundering waarop we nu nog altijd bouwen. Ook in de nieuwe eeuw 
bleef het bedrijf doorgroeien. De derde generatie maakte bovendien 
certificaathouderschap voor vrouwelijke familieleden mogelijk. Nu 
neemt de vierde generatie het over. Wellicht zullen in de toekomst 
ook mijn kinderen iets voor De Nijs kunnen betekenen.”

Carrière bij De Nijs in vogelvlucht
Op zijn eerste bouwproject, de Faculteit der Letteren met architect 
Theo Bosch, assisteerde Dennys als stagiair de uitvoerder. Later 
werkte hij achtereenvolgens als assistent-uitvoerder, uitvoerder, 
werkvoorbereider en projectleider op diverse grote werken. Hij 
woonde met zijn gezin op locatie Oude RAI en in de nieuwbouw 
aan de Realengracht waar hij als uitvoerder had gewerkt. Vervolgens 
bouwde Dennys met hulp van collega’s zijn eigen huis in de avonden 
en de weekends. Dat was een drukke tijd. “Als de kerkklok negen uur 
sloeg, liet ik alles vallen.”

Eind jaren tachtig werd bouwbedrijf Jac. de Nijs in Castricum over-
genomen. Dennys zou het gaan leiden met zittend directeur Cor 
Glorie, die helaas al snel overleed. Vervolgens werd besloten de 
medewerkers van Jac. de Nijs in te lijven bij het moederbedrijf. “Ik 
werkte weer op grote projecten als het Awic-terrein en bijvoorbeeld 
IJburg blok 17, als projectleider. In 2011 werd Bouwbedrijf Jac. de 
Nijs B.V. nieuw leven ingeblazen. Daar ging ik als bedrijfsleider aan 
de slag. We maakten een overgang naar voornamelijk particuliere 
bouw van bijvoorbeeld villa’s, maar ook de verbouwing van het Bo-
ven IJ Ziekenhuis en diverse winkelpanden voor Hoorne Vastgoed.” 
Uiteindelijk ontstond De Nijs Castricum, met vooral Amsterdam en 
de omgeving van Haarlem en Bloemendaal als werkgebied. 

‘Meer tijd voor gezin en hobby’s’

Catalaanse runderstoof
Najaarsgerecht

Benodigdheden:
• 500 tot 1000 gr runderriblappen in dobbelstenen van ongeveer 2 

cm gesneden
• 2 flinke uien, grof gesneden
• 2 knoflookteentjes, fijn gesneden
• 160 gr olijven (uitlekgewicht)
• Stukje Chorizo worst, in blokjes gesneden
• 2 eetlepels olijfolie
• Eén à twee theelepels cayennepeper
• Zout
• 2 tot 4 paprika’s (drie kleuren)
• Ongeveer 1l bouillon
• Een paar laurierblaadjes
• Wat takjes tijm 

Bereiding:
Kruid de gesneden riblappen met cayennepeper en zout. Bak het 
vlees in de olijfolie, in een grote pan, totdat het vlees rondom bruin 
is. Haal het vlees uit de pan, doe het in een schaal en bak de gesne-
den ui met de Chorizo en knoflook, totdat de ui glazig ziet.
Voeg het rundvlees weer toe aan het ui-knoflook-chorizo mengsel. 
Schenk de bouillon erbij, voeg de laurierblaadjes en takjes tijm er-
aan toe, en laat het allemaal op laag vuur stoven.
Snijd ondertussen de olijven in plakjes en voeg die toe aan het 
vlees.
Laat dit alles minimaal 2 uur sudderen op laag vuur.
Snijd de paprika’s in repen en doe deze pas een kwartier voor 
opdienen in de pan. 
Laat het even garen en dien het dan warm op.

Eet smakelijk!

Serveertip: Serveer er wat Turks brood bij.

Jorrit van Schagen
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Afgelopen maart kon de feestelijke start van de bouw 
van nieuwbouwproject Lapis Lazuli niet doorgaan 
vanwege het coronavirus. Met alle maatregelen in acht 
nemende was het zaterdag 3 oktober dan toch zover.
In diverse shifts konden kopers aanwezig zijn om digitaal de feeste-
lijke bouwhandeling te zien. De Nijs had hiervoor een film laten ma-
ken en deze was op groot scherm te zien. Dit werd positief ontvangen.

Wethouder Monique Stam en Winfred de Nijs brachten samen een 
toost uit op een voorspoedige bouw (zie foto). Daarna konden de ko-
pers in groepjes van 4 personen de bouwplaats op en het gebouw in. 
De kopers vonden het fijn om in deze tijd toch op gepaste wijze elkaar 
te kunnen ontmoeten en het complex in aanbouw eens goed te bekij-
ken. 

Verkoopevent
Na de feestelijke handeling was het ook voor geïnteresseerden moge-
lijk om op afspraak een bezoek te brengen aan de binnentuin en het 
complex in aanbouw. Uiteraard in acht nemende de geldende corona 
maatregelen. Ondanks het weer werd dit goed bezocht, we hopen weer 
een aantal geïnteresseerden enthousiast gemaakt te hebben.

Bouw vordert
Lapis Lazuli is gelegen in het centrum van Heerhugowaard, hoek 
Zuidtangent en de Parelhof. De werkzaamheden aan het gebouw vor-
deren gestaag. Bij de eerste fase zijn de betonwanden gestort, de eerste 
dakvloerplaten zijn gelegd, het elektraleidingwerk in de dakvloer is 
goed zichtbaar (zie foto) en het dakterras van de appartementen met 
uitzicht op het stadsplein is gevormd. De tweede bouwkraan die nodig 
is voor de werkzaamheden van fase twee is opgebouwd en geven nu 
prominent kleur aan de skyline van Heerhugowaard. De eerste kolom-
men van fase twee zijn ook geplaatst waarmee het startsein voor de 
werkzaamheden van fase twee is gegeven.

Reeds 95% verkocht!
De verkoop van de 94 nieuwbouwwoningen in Lapis Lazuli gaat snel. 
Op dit moment zijn nog slechts enkele woningen beschikbaar. Geïn-
teresseerden kunnen contact opnemen met Broekman Makelaars voor 
een persoonlijk bezoek op de bouwplaats.

Meer informatie
U ziet dat ondanks het coronavirus de verkoop door gaat. Wilt u luxe 
wonen in het centrum van Heerhugowaard? Op dit moment zijn er 
nog enkele Lapis Lofts en een drie-kamerappartement te koop. Wan-
neer u interesse heeft, is het mogelijk om een persoonlijke meet en 
greet op de bouw te hebben. Bel of mail de makelaar: 072-562 55 44, 
nieuwbouw@broekmanmakelaars.nl. Voor het beschikbare aanbod of 
impressies gaat u naar www.woneninlapis.nl 

Annemarie van den Bergh

Lapis Lazuli Feestelijke bouwhandeling nieuwbouw-
project Lapis Lazuli te Heerhugowaard BIM

BIM basis ILS versie 2
Op 2 oktober is de BIM basis ILS versie 2 gelanceerd. Er is hard 
gewerkt aan een betere, stap-voor-stap-toelichting met als resultaat 
minder ruimte voor ruis. Hiermee worden de afspraken voor een nóg 
breder publiek begrijpelijk, aantrekkelijk en toepasbaar. De nieuwe 
versie kwam tot stand met de input van de inmiddels ruim 400 we-
reldwijd aangesloten organisaties.
In 2016 maakten een klein aantal partijen uit de bouw basisafspra-
ken over het uitwisselen van informatie en de structuur van BIM-
modellen. Met als doel: eenduidig samenwerken en daarmee verspil-
ling van tijd en geld voorkomen. Dat bleek een schot in de roos. In 

een rap tempo sloten bouw- en onderwijspartners zich bij de BIM 
basis ILS aan en bleef dit internationaal ook niet onopgemerkt: op 
verzoek van partners wereldwijd, is de BIM basis ILS inmiddels ver-
taald naar 16 talen. 

Een handleiding voor iedereen 
Waarom een nieuwe versie? Met de nieuwe versie sluiten we beter 
aan op ontwikkelingen in de sector, zoals de behoefte van onze ge-
bruikers, nieuwe ILS’en en nieuwe standaarden. We hopen op deze 
manier meer organisaties, hoe groot of klein ook, te enthousiasme-
ren voor BIM. De nieuwe versie is niet alleen uitgebreider, maar is 
de inhoud op de infographic gestript tot het noodzakelijke en is per 
onderdeel een uitgebreide toelichting met praktische tips geschre-
ven, die is terug te vinden op de website.

Wat is er nieuw?
Het Waarom, Hoe en Wat, hoofdstuk 1 t/m 3, is steviger neergezet en 
aangevuld met hoofdstuk 4, Welke informatie aanwezig moet zijn in 
één van de aspectmodellen. Zie hieronder rood omkaderd de aanpas-
singen. Nieuwsgierig? Kijk dan snel op de website van het BIM Loket!

Niels Groot,
Namens de BIM afdeling en Beheercommissie BIM basis ILS

In dienst 
 - Nico Huisman - project administrateur
 - Mark Huneker - timmerman 
 - Andre Pinas - assistent werkvoorbereider
 - Kubilay Coskun - assistent werkvoorbereider
 - Peter Faas - timmerman werkplaats
 - Eduard Nothdurft - bedrijfsleider De Nijs Castricum
 - Thijmen Faber - HBO Bouwtalent
 - Jaimy Kronenburg - HBO Bouwtalent
 - Jurian Nuijs - assistent werkvoorbereider
 - Jordy Varkensvisser - assistent uitvoerder

Uit dienst
 - Menno de Vries - veiligheidskundige 
 - Stefan Koning - calculator

 - Sander Buurman - inkoper
 - Martijn Ory - trainee projectontwikkeling
 - Joeri Koehoff - BIM manager
 - Özlem Acil-Yurt - project administrateur
 - Bas Broersen - werkvoorbereider De Nijs Castricum

Geboorte
 - 5 augustus 2020 
Yazzie, dochter van Pascal en Nicky van den Aakster

 - 16 september 2020 
Sarah, dochter van Bart en Rianne Arends

 - 3 november 2020 
Lorrèn Anna, dochter van Robin en Marieke Ootes

Projectontwikkeling

Multi Functionele Ruimte 
De multifunctionele ruim-
te in Warmenhuizen is na 
de bouwvak in gebruik 
genomen. In totaal zijn er 
4 huisjes gebouwd waar 
in gewerkt kan worden of 
kan worden overlegd. De 
huisjes zijn opgebouwd 
met zoveel mogelijk gebruikte materialen. De 4 huisjes zijn 
gebouwd door leerlingen en herintreders in de timmerfabriek 
van De Nijs Castricum.
 Uit het voormalig KPMG gebouw (wat getransformeerd wordt 
naar een appartementencomplex) is de binnenwandbetimme-
ring gebruikt voor de houten gevelbekleding. Van deze binnen-
wandbetimmering zijn ook houten tafelbladen gemaakt voor in 
de huisjes, en voor de bureaus en statafel. De complete verga-
dertafel uit het KPMG gebouw is in deze ruimte neergezet. Bij 
een 2e hands horeca meubilair handelaar zijn de onderstellen 
van de tafels ingekocht.
Naast de huisjes zijn er 4 flexplekken (zit/statafels) en 1 statafel.
Weer een mooi kleinschalig leerproject in circulair bouwen.
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De Nijs 
Castricum
November 2020, een tweede golf Corona lijkt langzamer-
hand weer achter de rug en de eerste versoepelingen na 
3 of 4 keer steeds strengere aanpassingen komen weer 
in het zicht, positief nieuws aangezien de gezelligste 
maand van het jaar er aan komt. 

De “aanpassingen” die vanaf maart in meer en mindere mate al zijn 
doorgevoerd zijn eigenlijk geen aanpassingen meer, maar eerder al 
“gewoon” geworden. Misschien als uitzondering “het mondkapje”. 
Dat is en blijft toch wel lastig in de dagelijkse gang van zaken, je 
zou het bijna zo zien dat dit gelijkwaardig gaat als met de helmplicht 
toen deze doorgevoerd werd. Ook die maatregel is niet meer weg te 
denken en ondertussen “gewoon” geworden, al hoop ik persoonlijk 
dat de mondkapjes niet van definitieve aard zijn. 
Nog steeds gaat het binnen de club goed door, werken lopen goed en 
wellicht met kleine vertragingen gaat alles toch gewoon nog steeds 
voort. Positief dus.
We merken bij De Nijs Castricum een kleine dip in de drukte van de 
dag, veel werken zijn de afgelopen 6 maanden afgerond en we hebben 
net geen lekkere aansluiting met de nieuwe werken die klaar staan. 
Nieuwe projecten zijn er gelukkig wel en als alle werken die in voor-
traject ook doorvallen komt er weer een overvloed aan werk beschik-
baar. In deze rustige periode kunnen we gelukkig bijspringen bij het 
moederbedrijf. Onze uitvoerders en timmerkoppels geven onder an-
dere versterking aan Kavel 3N4, Blekersduin en Cruquius.
Wij mogen ook blij zijn met versterking van buiten af, Eduard Noth-
durft is vanaf eind oktober bij ons in dienst gekomen als bedrijfslei-
der. We zullen zijn inzet goed kunnen gebruiken met de werken die 
na de kerst snel starten.
Voor de werken waar we vanuit De Nijs Castricum momenteel mee 
bezig zijn:

Brouwersgracht:
De plinten zijn gemonteerd en dan raak je toch echt wel in de aller-
laatste fase. Opleverfoto’s komen eerdaags vast via de infoschermen 
langs. 

Villa Santpoort:
De opdrachtgevers zijn onderhand ingehuisd en we zijn nog met een 
paar opleverpuntjes bezig. Al met al een prachtige villa geworden 
met een tevreden opdrachtgever. Hopelijk komen ook de laatste punt-
jes snel op i zodat we dit hoofdstuk kunnen sluiten.

Europaplein afbouw:
Week 47 stond de oplevering gepland en dat gaat voor 3 van de 4 
appartementen ook zo door. In week 46 kregen we echter alsnog ak-
koord om 2 keer een uitbouw te maken aan het pand. Begane grond, 
welke een horeca invulling zal krijgen, krijgt er 12 m2 bij en de vierde 
verdieping, een twee-laags appartement, krijgt er 18 m2 bij. Het stre-
ven is voor de kerst beide ook afgerond te hebben.

Rhapsody BOG ruimte:
Blok B is ondertussen afgerond en de opdracht voor blok C is gege-
ven. Wij mogen de basis voorzieningen hier uitvoeren waarna een 

derde partij de verdere afbouw zal oppakken. De ruimte in blok C zal 
onder andere een “theaterruimte” bevatten waar ongeveer 100 man 
plaats kan nemen.

Centrumplan de Draai:
Voor de bouwvakantie is de verkoop gestart en in ongeveer 10 dagen 
zijn alle appartementen verkocht, een perfecte score dus. Dat gaf ons 
de opdracht om te starten met de voorbereidingen. De 1e paal staat 
medio maart op de planning.

Kennemerstraatweg Heiloo:
Dit project zal na de kerst gaan starten. Er waren wat afstemming 
uitdagingen met woningborg maar alle drempels zijn zo goed als 
overwonnen. Het project bestaat uit een deel verbouw en een deel 
nieuwbouw welke verweven in elkaar zitten. Dit is 1 van de klussen 
die Eduard zal gaan oppakken.

Twee-onder-een-kap woning Bakkum:
De eerste woning is verkocht en de tweede heeft een geïnteresseerde. 
Met die gedachte zal ook dit project in januari van start gaan. Mo-
menteel zijn de voorbereidingen al bezig dus kan er snel doorgepakt 
worden.

Missiehuis Hoorn:
Voor de Projectontwikkeling De Nijs mogen wij starten met casco 
verbouwingen van het Missiehuis te Hoorn. Deels zijn er al delen in 
gebruik genomen door de school en de overige ruimtes worden nu 
“verkoop klaar” gemaakt voor hun nieuwe functies. Het prachtige 
gebouw heeft wel wat liefde nodig voor het zo ver is. Deze uitdaging 
zal ook door Eduard worden opgepakt in het voortraject.
Via deze weg wens ik alvast iedereen een prettige kerstvakantie,

Met vriendelijke groet, 
Rob Duinmeijer namens De Nijs Castricum

Op 17 september was het segment werkvoorbereiders 
op uitnodiging van het Warmenhuizense deel van het 
uitvoeringsteam van The Mayor, welkom op het gelijk-
namige project in Amstelveen.

Aldaar werden wij opgewacht in één van de 2 bedrijfskantines in het 
immense voormalige KPMG kantoor.
Na het ontvangst startte Cees Bakhuys de presentaties met een korte 
uitleg waarom de diverse overleggen weer opgestart zijn na de eerste 
coronaperiode met beperkingen en gaf kort uitleg hoe De Nijs met 
de oplegde beperkingen vanuit het RIVM omgaat. 

Veiligheid 
Vervolgens nam Mike Coffeng het woord en praatte ons bij over de 
actuele veiligheidssituatie, ongevallen statistieken en de speerpunten 
met betrekking hierop. Daarnaast gaf Mike een kleine inzage op de 
verwachtte jaarcijfers voor 2020. Cees gaf daarna nog inzage over de 
orderportefeuille en de opgeleverde projecten.

MVO – circulair bouwen
Wij kregen vervolgens een uitleg over het agenda punt MVO en de 
speerpunten welke daarbij gekoppeld worden aan strategische doel-
stellingen bij de Nijs. Eén speerpunt die daarbij uitgelicht werd is het 
circulair bouwen. Bas van Velzen en Rick Jong vertelde ons waarom 
circulair bouwen voor de nabije toekomst een belangrijk onderwerp 
wordt in de bouwwereld en hoe zwaar dit weegt op de doelstellingen 
van de overheid om van Nederland in 2050 een volledig circulaire 
economie te maken.

The Mayor
Martin de Waal nam daarna plaats achter het spreekgestoelte om te 
vertellen over de transformatie van het oude KPMG gebouw. Martin 
vertelde ons over de veranderingen die het bestaande pand zal onder-
gaan, welke spelers daarbij in het veld staan en de uitdagingen welke 
daarbij geslecht zouden moeten worden, zonder daarbij het gras voor 
de volgende sprekers hun voeten weg te maaien. Want over de uitda-

Werkvoorbereidersoverleg bij het project The Mayor Amstelveen

gingen zouden Lido Mans en Annika Rozekrans ons meer vertellen. 
Lido gaf uitleg over de constructieve uitdagingen die gepaard gaan 
met de metamorfose van het pand. Het gebrek aan wapening in het 
originele ontwerp, het krachtenspel in de verschillende aspecten 
van de constructie ervoor zorgt dat het afpellen van de gevel een 
uitdaging op zichzelf is, het aanbrengen van extra staalconstructies 
en balkon/galerijplaten. Vele collega’s zullen het vol jaloezie aange-
hoord hebben. Annika gaf ons een inkijkje in het kopers proces en 
de mutaties welke daardoor in het model verwerkt dienen te worden. 
we kregen een flowchart te zien welke Annika hanteert om moge-
lijke kopersopties bij goedkeuring in het model te laten verwerken. 
Al met al een zeer interessante presentatie van het werkvoorberei-
dingsteam van The Mayor. 
Na de presentaties mochten wij ons, volgens strikte coronaregels, per 
tafel van 4 personen ons begeven naar het buffet alwaar ons bordje 
vol geschept werd met heerlijke Italiaanse pasta’s, het was zeer sma-
kelijk!
Dan rest mij alleen nog het Warmenhuizense deel van het uitvoe-
ringsteam van The Mayor te bedanken voor de gastvrijheid!

Robert de Nijs

Geen Sinterklaasfeest, wel een leuke 
Sinterklaasattentie voor de kinderen
Helaas in het speciale jubileumjaar van De Nijs geen 
Sinterklaasfeest. Maar wel een verrassing voor wie graag leest.

De corona perikelen gooide roet in het eten waarna we ervan af 
zagen om een speciaal Sinterklaasfeest te organiseren. Dit jaar 
konden alle medewerkers zich aanmelden voor een mooi boek ca-
deau voor hun kinderen.

Men kon kiezen tussen in totaal 8 boeken die waren bekroond 
met de Zilveren Griffel, voor elke leeftijdscategorie keuze uit twee 
boeken. De boeken werden samen met het Sinterklaaspakket uit-
gedeeld.

Erg jammer dat we dit jaar niet samen met de ouders en kinderen 
Sinterklaas konden vieren, maar wie weet gaan we er volgend 
jaar weer een mooi Sinterklaasfeest van maken.

Veel leesplezier voor alle kinderen.

Sinterklaascommissie
Annemarie, Puck, 
Karin en Monique
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Met ons MVO beleid willen we goed blijven aansluiten 
bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

De aandacht van duurzaamheid zien wij in de maat-
schappij sterk groeien. In het Klimaatakkoord is 
vastgelegd dat we in 2030 een reductie van 49% van de 
CO-2 uitstoot willen halen.

In deze editie aandacht voor onze leverancier van bouwmaterialen 
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen.
We stelden een aantal vragen aan Ruud Schroeijers en Ad Blokker 
en waren benieuwd hoe de transport bewegingen in de stad verlopen 
en natuurlijk hoe zij omgaan met de reductie van CO-2 uitstoot.

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen is sinds lange tijd leverancier 
van bouwmaterialen aan Bouwbedrijf De Nijs. Hoe is de relatie met 
De Nijs ontstaan?
De relatie is ontstaan toen de firma De Nijs begonnen is met bouwen 
in de stad Amsterdam. 

Voor het transport over water is in Amsterdam een plan: The Blue 
road. Pilot project tussen De Nijs en Van Keulen was de Gelderse 
kade. Hoe gaan jullie dit transport over water in de praktijk verder 
voortzetten? 
Voor ons heeft dit project zeer veel invloed gehad op de toekomst 
van ons bedrijf. We zijn er van overtuigd dat dit de nieuwe “stan-
daard” wordt voor belevering in de binnenstad. Met name het ver-
voeren van materialen voor derden, “crossdocken”, heeft ons doen 
inzien dat we met zijn allen veel co2 en overlast kunnen besparen 
door deze manier van werken. 
We hebben dan ook een vergunningaanvraag lopen voor het ver-
nieuwen van onze kade om zo meer efficiëntie te realiseren bij het 
beladen van de boten. Verder is er een speciale cross dock loods 
vrij gemaakt voor ontvangst van materialen van derden, waar nu al 
dagelijks materialen worden ontvangen en opgeslagen. 
De volgende plannen zijn ook al in ontwikkeling om een extra over-
kapping te realiseren. Kortom opslag en overslag zal geen remmende 
factor voor ons zijn. Op het gebied van transport over de weg en het 
water zijn we met onze partners aan het door ontwikkelen. Over de 
weg zijn we buiten onze transporten met “Gas to Liquid” waarmee 
we CO-2 neutraal rijden de mogelijkheden voor Hybride of volledig 
elektrische vrachtwagens aan het onderzoeken. De eerste proefvaart 
met een volledig elektrische boot is afgelopen vrijdag geweest. Dus 
de mogelijkheden worden op de voet gevolgd.

Wat zijn de grootste valkuilen in de logistiek van en naar de bouw-
plaats met name in het centrum van Amsterdam? 
De grootste valkuilen zijn niet zozeer de aanvoer op de bouwplaats, 
hier kunnen we vaak de transportmiddelen op aanpassen. Met name 
de planning is essentieel per discipline op de bouw. De materialen 
van de onderaannemers die we met spoed naar de bouw moeten 
brengen zorgen voor een uitdaging. Met name onbekende artikelen 
of leveranciers en een aanspeekpunt hiervoor is de grootste valkuil.

Hoe is jullie visie op het circulair bouwen en hergebruik van mate-
rialen? Ik zie op jullie website staan dat afval wordt teruggenomen 
middels Take-it-Bag systeem. Wat gebeurt er met deze materialen?
Onze Take-it- Bag is al jaren een begrip in de stad. Ontstaan uit ge-
mak bij het slopen tijdens renovatie. Inmiddels wordt de Take-It-Bag 
ook steeds vaker ingezet om kleine milieustraatjes in te richten op 
de bouw. Hiermee bevorderen we de afvalscheiding. Onze partner 
hierbij is Icova “Renewi” waarmee we zo aanzienlijke transporten 
besparen. Zo dragen we ons steentje bij aan afvalscheiding, CO-2 
besparing en transport overlast.
Wat betreft Circulaire bouwmaterialen hebben onze Greenworks 
producten allemaal een aantoonbaar certificaat wat voldoet aan een 
levenscyclusanalyse getoetst door de milieudatabase. Met andere 
woorden onze Greenworks artikelen dragen bij aan de circulariteit 
hier wordt bij de inkoop van bouwmaterialen al rekening gehouden 
en worden er keuzes gemaakt voor toeleveranciers.

Wordt dit al toegepast op een van de projecten van De Nijs? Kun je 
een voorbeeld noemen?
Afval retour is ingezet op de Geldersekade. Hier hadden we de mo-
gelijkheden om toch met afvalbakken te kunnen werken. De volle 
afvalbakken werden in de boot gehesen als retourvracht. Dit heeft 
minder transportbewegingen in de binnenstad en op de bouw tot ge-
volg gehad.    .
Circulaire producten worden dus wel degelijk ingezet middels onze 
Greenworks artikelen. Wellicht zelfs zonder dat jullie het zelf weten. 
Het zou nog mooier zijn als we dat werkelijk ook onderdelen van een 
gesloopt pand terug kunnen plaatsen op een volgend project. 

Zero Emissie Stadslogistiek wat betekent dit voor Van Keulen? Zijn er 
pilotprojecten om de transportbewegingen in de stad terug te dringen.
Wij hebben elke dag 16 vrachtwagens in de binnenstad rijden. Al 
onze auto’s rijden op Shell GTL aardgas (Gas To Liquid). Dit heeft 
een 30% fijnstof besparing ten opzichte van diesel. Verder leveren 
we een bijdrage voor elke liter brandstof voor de herplanting van 
bomen, waarmee we als totaal bedrijf al CO2 neutraal kunnen ope-

reren. De volgende stap is toch echt elektrisch of waterstof. Helaas is 
de techniek nog niet zover, maar reken er maar op dat we deze auto’s 
en boten als eerste zullen testen om zo de volgende stap in zero emis-
sie te kunnen zetten. 
De Geldersekade was het eerste project van De Nijs met betrekking 
tot cross docken, bouwlogistiek en fijnmazig distributie via het water. 
De vervolgprojecten zijn de Wormerveerstraat en het Holocaustmu-
seum. Hier gaan we bouwlogistiek en cross docken toepassen maar 
wel via de weg om ook zo de transporten te kunnen terugdringen. 
Deze projecten liggen helaas niet aan het water. De eerste stappen 
worden hier al in gerealiseerd.

Duurzaam bouwen met FSC en PEFC gecertificeerd hout. Zien jul-
lie een toename van de verkoop van gecertificeerd hout?
Gecertificeerd hout is bij ons de standaard het is minimaal FSC en 
anders PEFC. De volgende stap zijn onze Greenworks certificeringen 
waarbij FSC® of PEFC™, DuboKeur, Cradle to Cradle etc. bijdrage 
aan een aantoonbare milieuscore van de bouwmaterialen. Waarmee 
we BREEAM scores en circulariteit van de gebruikte bouwmateria-
len per artikel kunnen aantonen. De toename en vraag naar deze pro-
ducten is enorm, circulariteit en duurzame producten zijn niet meer 
weg te denken in de bouw.

Ideeën op het gebied van logistieke verbeteringen, CO-2 vermindering 
en andere MVO onderwerpen horen wij graag via mvo@denijs.nl.

Bedankt Ruud en Ad voor het interview!! 

Monique van Dijk 

MVO – transport en bouwmaterialen – Van Keulen 
Hout en Bouwmaterialen

Bericht van het

KAM-front
Een goed proces is het halve werk…
Een goed proces. Het klinkt zo makkelijk en logisch. Een goed 
proces is de sleutel tot succes. Maar wat maakt een proces nou 
goed? En hoe zorgen we ervoor dat een proces in de praktijk net 
zo goed werkt als we op papier denken?

Met dit soort vraagstukjes houden we ons de laatste maanden 
bezig binnen de projectgroep Integrale processen. Met als doel 
te komen tot actuele procesbeschrijvingen die afdeling overstij-
gend zijn, kritisch zijn en meerwaarde toevoegt voor de klant.
We zijn gestart met het hoofdproces, van initiatieffase tot en 
met service en garantie. Wat levert elke fase op en sluit dit ook 
aan bij de wens van degene die na je komt. We gaan voor een 
doorlopende lijn zonder gaten of overlappingen. En dat is best 
een uitdaging! Zodra we deze doorlopende lijn helder hebben 
gaan we de processen per onderdeel verder uitwerken. En zullen 
we veel meer mensen vragen mee te denken en hun input te 
leveren. 

Het goed op papier zetten van de processen is slechts het begin. 
Dan komt het spannende deel. Werken de processen in de 
praktijk? En zo nee, waarom niet? Blijven we dan in gesprek 
en zorgen we dat de processen worden aangepast? Ik hoop het! 
Want pas dan nemen we afscheid van verschillende eilandjes en 
afdelingen en werken we aan één belang: het bedrijfsbelang!

Externe audits 
De afgelopen weken hebben externe audits plaatsgevonden voor 
de MVO Prestatieladder, ISO 14001 (Milieu) en ERB (Erkend 
Restauratie Bedrijf). De audits zijn succesvol verlopen. Ook 
hierin was de rode draad, zorg dat de processen beter op elkaar 
worden afgestemd. Geen aparte afdelingen, maar één integraal 
proces. We konden aantonen dat we hier (o.a. met de project-
groep Integrale processen) hard mee bezig zijn. Dus we zijn op 
de goede weg, maar we zijn er nog niet. Maar met jullie hulp en 
inzet kunnen we komend jaar grote stappen zetten.

Groetjes,
Wendy Stam

Hallo, 
Mijn naam is Nadine Jonker en woon 
in Warmenhuizen. Ik studeer Bouw-
kunde op het Inholland Alkmaar en 
ben bezig met mijn 2e studiejaar van 
deze 4 jarige HBO opleiding. 
Eind augustus ben ik begonnen aan 
mijn stage op het project Cruquius 1.3 
in Amsterdam. Mijn stage begeleiders 
zijn hoofduitvoerder Ronald Verhe-
ijden en bedrijfsleider Jochem Rentenaar.
De stage zal twintig weken duren, tijdens deze periode ga ik 
me vooral richten op de uitvoering. Ik heb het erg naar mijn 
zin bij De Nijs en leer ontzettend veel op dit mooie project. 
Het is voor mij de eerste keer dat ik op een project stage loop 
en ik vind het erg leuk om buiten in de praktijk mee te kijken 
hoe alles in elkaar steekt. Verder ben ik op dit moment veel 
bezig met het kopers meer- en minderwerk, ook dit is erg 
interessant. 
Het wordt later nog erg moeilijk om de goede richting te 
kiezen in de bouw, omdat ik tijdens mijn stage merk dat er erg 
veel verschillende leuke richtingen zijn.

Nadine Jonker

Stagiair aan het woord
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The Style Outlet
Vervolgens heb ik de gelegenheid gekregen om enige assistentie 
te bieden op het project Sugar City. Tijdens de bijzonder hectische 
eindfase waarin ca 100 winkels hun eindbestemming kregen in de 
“the Style Outlet van Amsterdam”, was het even alle hands aan dek. 
Arco Oussoren, de dagelijkse bedrijfsleider van onze combinant 
UBA, was op dat moment nog herstellende van ziek zijn en op de 
weg terug. Gezamenlijk hebben we de schouders onder de heersende 
problemen gezet en wonderwel naar een einde kunnen brengen. Ui-
teraard speelde ook het Corona virus een belangrijke rol, skypen in 
het Engels-Pools en Spaans-Engels met de opdrachtgever maakten 
de toch al complexe communicatie niet eenvoudiger. 
Ik heb me laten uitleggen dat het bij “retail” hoort dat er pas op 
het laatste moment definitieve keuzes worden gemaakt. Onder grote 

The Mayor
Voorheen beter bekend als het voormalige KPMG gebouw, de Bovenlan-
den en New Amstel… Uit het aantal namen valt al op te maken dat het 
project een wat langere historie kent. Maar inmiddels is de naam defini-
tief en hebben we in navolging van de vooropdrachten voor de stripsloop 
en fundatie werkzaamheden, een definitief GO voor de complete fase 1. 
Vanaf 1 november zijn dan ook direct de wat grotere bewerkingen in gang 
gezet. Inmiddels duidelijk zichtbaar vanaf de A9, zijn een tweede toren-
kraan geplaatst, steigers opgetrokken en verbindingsstukken tussen de 
gebouwen weg gesloopt.
Ook op dit project vormen we samen met de UBA een bouwcombinatie, 
een samenwerking die goed past. De afgelopen twee jaren zijn diverse al-
ternatieven de revue gepasseerd om tot een passend ontwerp en begroting 
te komen. Niet geheel onbelangrijk daarbij was het definitief worden van 
het besluit om de A9 te verdiepen en deels te overkluizen. Dit maakt “the 
Mayor” zonder meer veel aantrekkelijker.

De enigszins gedateerde en antroposofische gevels van ooit zullen worden 
getransformeerd naar strakke wit-grijze gevels met grote aanhangende 
balkons. Na een verdieping te hebben gesloopt komen er weer anderhalve 
verdieping voor terug met een complete omloop en dakrand. Horizontale 
belijning die dan ontstaat worden verder geaccentueerd door spekbanden 
en de vlakverdeling in de puien. Het gesloten front van gebouwen wordt 
ontsloten door de verbindingen te slopen en daardoor de zichtlijnen te ver-
ruimen. Uiteraard kan er niet worden gesloopt zonder aanvullende con-
structieve voorzieningen. Vrijwel continu moeten er constructies tijdelijk 
worden ondersteund en middels staal worden overgepakt. Ook hebben we 
in de eerste fase reeds behoorlijk wat lijmwapening toegepast om de ge-
bouwen geschikt te maken voor de toekomstige functie. Een belangrijk 
onderdeel is de uitbouw boven een belendend kantoorgebouw. Dit kantoor 
heeft een glaskap over de binnentuin en daarboven zijn we op dit moment 
een uitkragend steiger aan het opbouwen. Vervolgens zal de dakopbouw 
van ons deel worden gesloopt en een nieuwe uitkragende staalconstructie 
worden geplaatst. Een specialistische klus. 

Op dit moment hebben we drie van de 11 liftputten in de bestaande par-
keerkelder gestort. Aanvankelijk leek het wel of we een nieuw gasveld 
hadden aangeboord. Onder de fundering had zich allemaal moerasgas 
verzameld vanuit het “Amstel”-veen. Ook dat is inmiddels weer onder 
controle en krijgt de nieuwe bestemming ook van onderaf gestalte. De 
totale bouw gaat nog tot medio 2023 duren. Tijd genoeg om u nog eens 
tussentijds in dit blad op de hoogte te houden.

Gezonde en mooie feestdagen, namens het team “the Mayor”!

Martin de Waal

The Mayor Amstelveen en
The Style Outlets Halfweg
De afgelopen maanden heeft er een transitie plaatsgevonden. Projecten die ik aanvankelijk mocht behartigen zijn 
overgedragen aan enthousiaste opvolgers. Zo is het project Plaza West onder de verantwoording van 
Pascal Sanou komen te vallen en het project Cruquius 1.3 onder Jochem Rentenaar. Hiermee hebben 
we twee bedrijfsleiders uit de eigen kweek kunnen laten doorstromen.

Overhoeks blok A 
bijna 2x pannenbier

Projectontwikkeling

Na het succes van de woningen van de eerste 
fase van Tuytpark in De Draai te Heerhugowaard 
hebben we de 2de fase eind 2019 in verkoop ge-
bracht. In maart 2020 hebben alle leveringen bij 
de notaris plaats gevonden en is gestart met de 
bouw door Van Braam-Minnesma.

In de 2de fase van Tuytpark hebben we de levensloopbesten-
dige woning geïntroduceerd. In deze woning heeft men stan-
daard een slaap- en badkamer op de begane grond.
Naast 6 twee-onder-één-kapwoningen zitten er ook 2 vrij-
staande woningen en 18 rijwoningen in het plan. De opzet van 
deze fase heeft een wat meer dorps karakter dan de 1e fase. 
Bovendien is Tuytpark 2 gasloos door middel van individuele 
WKO-installaties per woning.
In het zelfde bouwveld als Tuytpark 2 komt het Centrumplan 
van De Draai met een Vomar Voordeelmarkt, diverse winkels 
en daarboven 31 appartementen. Het centrumplan zal door 
De Nijs worden gerealiseerd.

Ondertussen zijn de voorbereidingen opgestart voor het 3de 
bouwveld in De Draai, namelijk: ‘De Libellestraat’. Deze 
wijk krijgt een nog wat landelijker karakter dan de vorige 
fase en bestaat voornamelijk uit twee-onder-één kap- en vrij-
staande woningen. De 3e fase zal worden aangesloten op het 
warmtenet van HVC dat speciaal voor De Draai Zuid wordt 
aangelegd.

Eltjo Hamster

Tuytpark 2
Te Heerhugowaard

tijdsdruk werden nog tienduizenden vierkante meters dekvloer aan-
vullend aangebracht en complete inbouwpakketten nog voorzien van 
sprinkler, brandmeldinstallaties en aanvullende elektra voedingen. 
Daarnaast liep er een langslepend conflict over vervuilde grond en 
de gevolgen ervan. Met betrekking tot onze contractuele verplichtin-
gen zijn we echter continu in controle geweest en gebleven.
Dat het centrum eind november open kan, is slechts en alleen te dan-
ken aan: Arco, Dave, Erwin, Stijn, Ruud, Donny, Jaap, Nicole, Roel, 
Paul, en last but not least Willem. Waarvoor respect en grote dank!

Op het moment van schrijven, gaat het centrum over 3 dagen open 
en hebben we de neiging te vergeten wat er allemaal voor nodig was 
om zo ver te komen. 
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g De vorige keer toen ik deze rubriek schreef werden stap 
voor stap de maatregelen tegen het coronavirus versoe-
peld en werd Nederland weer aangezet. Helaas zitten we 
nu in een tweede coronagolf en zijn de versoepelingen 
weer teruggedraaid.

Ik ben wel blij dat de verzorgingstehuizen open zijn en ik mijn moeder 
nog mag bezoeken, en dat de lagere en middelbare scholen open zijn zo-
dat onze kinderen gewoon naar school kunnen. Vanuit de berichtgeving 
lijkt het er op dat in Q1 2021 een werkend vaccin beschikbaar zal zijn en 
de omstandigheden zich vanaf dat moment weer wat meer kunnen gaan 
normaliseren. Het zal denk ik dan nog zeker tot eind 2021 duren voordat 
het nieuwe normaal er is.   

Het positieve van deze hele situatie is dat we nu wel versneld overgaan 
op meer digitaal met elkaar samenwerken. Blijkbaar hebben we de co-
ronacrisis als katalysator nodig om dit ook daadwerkelijk te doen en te 
accepteren. Er zijn veel vergaderingen die we na corona ook gewoon di-
gitaal kunnen blijven doen. Dat scheelt veel reistijd, is efficiënter en goed 
voor het milieu (minder vervoersbewegingen). In de kantorenmarkt zie 
je dit nu ook al in de nieuwe trends naar voren komen: focus op gezond-
heid en gezonde werkplekken, versnelling van het flexwerken, herover-
wegen van de kantoorinrichting en meer gebruik maken van SMART 
toepassingen in gebouwen. Zaken waar wij als ontwikkelaars terdege 
rekening mee moeten houden bij nieuwe kantoorontwikkelingen, maar 
ook bij het ontwikkelen van woningen (ik zie namelijk dat er regelmatig 
vanuit de slaapkamer of zelfs het washok geskypet wordt). 

Het is goed te zien dat de verkoop van woningen onverminderd door 
gaat. Dit zien we in de aantallen maar ook in de verkoopprijzen die het 
afgelopen jaar weer gestegen zijn. Een aantal maanden geleden kwa-
men vooral de banken met negatieve signalen dat de huizenprijzen gaan 
dalen vanwege de coronacrisis, dat we aan de vooravond staan van een 
huizencrisis etc. Ik ben blij dat de praktijk op dit moment anders uitwijst 
en zij ook weer positieve signalen afgeven voor de woningmarkt in 2021. 

De projectontwikkeling ligt goed op stoom. We hebben diverse projec-
ten in aanbouw en binnenkort gaan we in verkoop met Brokking Ar-
senaal 3 in Zaandam, volgen-
de fase van Women’s Eye in 
Aalsmeer, project De Velst in 
Heemskerk, volgende fase van 
The Mayor in Amstelveen en 
Slachthuisdistrict in Haarlem 
(samen met BPD). We hebben 
ook weer een paar projecten in 
nauwe samenwerking met onze collega’s van bouw binnengehaald en 
werken we aan een aantal tenders c.q. biedingen op locaties.  
 
Binnen De Nijs zijn we bezig de klantreis in kaart te brengen en te ver-
beteren c.q. optimaliseren. Initiatief hiertoe ligt bij de projectontwik-
keling maar gaat door heel het bedrijf heen. We hebben hiervoor ook 
een nieuwe functie geïntroduceerd (manager klanttevredenheid) zodat 
de klantreis ook de aandacht kan krijgen die het nodig heeft. Ik verwacht 
hier veel van in 2021. Weer een goede stap in het verder professionali-
seren van De Nijs.   

Peter Mikkers

Logisch-tiek
Onze bouwplaatsen zijn ingericht om te kunnen bouwen, dat is waar-
in we ontzettend goed in zijn. Vaak hebben we onvoldoende ruimte 
om de handel te kunnen lossen, maar dat is waarin wij ook goed zijn: 
bouwen op een postzegel. Het gevolg is dat transport ons bouwproces 
verstoort: chauffeurs kennen de route niet, staan te wachten op de 
straat, onze loslocatie staat vaak vol met handel die nodig is en de 
kraan draait overuren. Uitdaging is om te zorgen dat transport ons 
bouwproces zo min mogelijk verstoort. Het simpelste is om het aan-
tal ritten te verlagen. Echter, je hebt alle handel nodig om te bouwen. 
Wat kan je doen?

Bouw HUB
De afgelopen jaren is de 
HUB een begrip gewor-
den in de bouw. Hierbij 
wordt alles naar een ter-
rein in de buurt van de 
bouwplaats gebracht en 
opgeslagen. Daar is ook 
voldoende ruimte om 
pakketten te maken en deelleveringen te organiseren, zodat mate-
rialen en materieel worden gebundeld en naar de bouwplaats wor-
den getransporteerd. Tevens zijn ook coördinatoren aanwezig, die de 
bouwlogistiek van de HUB naar de bouwplaats én op de bouwplaats 
uit handen nemen van de uitvoerders. 
Voordelen tov normaal:
• Volle ritten, dus hogere beladingsgraad van leverancier naar HUB, 

dus minder ritten en bestellingen.
• Pakketteren op de HUB, voor “Just in Time”-levering op de 

bouwplaats.
• Meer zekerheid voor de uitvoerders, aangezien materialen alvast in 

de buurt zijn.
Nadelen:
• Kosten van de HUB (opslag, overslag, coördinatie en transport 

naar de bouwplaats) voor rekening van de hoofdaannemer.
• Efficiency alleen indirect voor de aannemer, maar direct voor 

leveranciers en transporteurs door hogere beladingsgraad, minder 
bestellingen en ritten, voorfinanciering (door opslag) van geleverde 
handel.

• We verplaatsen ons probleem van de bouwplaats naar de HUB, 
maar lossen het dus niet op.

Cross-dock
Bij De Nijs zijn wij groot voorstander van de “next step” in bouwlo-
gistiek: cross-dock. Hierbij kijken we eerst welke materialen zoveel 
mogelijk bij één leverancier ingekocht kan worden: Een voorkeursle-
verancier die tevens ruimte heeft voor opslag én de coördinatie kan 
oppakken. Algemene 
bouwmaterialen kun-
nen vrij makkelijk bij 
één leverancier al onder 
gebracht worden: hout, 
stenen, isolatie en bin-
nenwanden, tegels en 
dorpels bijvoorbeeld.
De overige materialen 

en het materieel welke door andere leveranciers geleverd worden, 
moet gelost worden bij onze voorkeursleverancier. Vanaf daar zal het 
tezamen met de algemene bouwmaterialen gecombineerd vervoerd 
worden naar onze bouwplaats.
Voordelen tov normaal:
• Rust en ritme op het werk.
• Minder transporten naar de bouwplaats door bundelen van 

materialen.
• Minder werk bij uitvoering door bestellingen bij één 

voorkeursleverancier.
Nadelen:
• Opslagkosten voor de “andere” leveranciers.

En nu?
We zijn al aan het cross-dock-en: ons project Wormerveerstraat is 
net begonnen met heien (Pascal Sanou, Maikel Wit, Dave Kreuger 
en Guido Tuin) en komend jaar zullen we starten met het Nationaal 
Holocaust Museum (Edwin Swart, Jan van Eig, Bas Wurth, Kasper 
Bakhuys, Sjoerd Ligthart en Alexander Bakker).

Marcel Scheltinga
 

Rhapsody in West winnaar 
Gouden A.A.P. 2020 
Een mooie prijs 
voor Rhapsody in 
West: de Amster-
damse Architec-
tuurprijs (Gouden 
A.A.P). De pu-
blieksjury koos 
voor Rhapsody 
‘als katalysator van 
de buurt en voor 
de hele stad’. “Dit project heeft de meest directe invloed op de 
leefomgeving van mensen in de buurt en de leefbaarheid in de 
stad. Het is de opdrachtgever en architect gelukt om een oase te 
creëren op een onmogelijke plek, die qua architectuur zowel ver-
rassend is, als naadloos aansluit op de omgeving. Een prachtig 
voorbeeld van openheid en verbinding met de buurt in architec-
turale en sociale zin.”
Deze eervolle publieksprijs past heel goed bij het project waar 
samenwerking met alle partijen, inclusief de buurt centraal 
stond.

FSC Friday 
Vrijdag 25 september was het FSC Friday, 
de internationale dag waarop we duurzaam 
bosbeheer vieren. Een belangrijke dag om 
stil te staan wat ons bedrijf doet in het be-
lang van de bossen en om daar mee naar 
buiten te treden. De keuze voor FSC hout is 
belangrijk om wereldwijd bossen te behou-
den en daarmee klimaatverandering tegen 
te gaan.
Elk jaar staat op de planning dat we groep 
7 uitnodigen voor een rondleiding door de 
timmerfabriek. Helaas ging dat niet door 
i.v.m. corona.

Na overleg met de school besloten we dat 
we dit jaar zelf naar de school toe gingen. 
Bo, werkzaam in de timmerfabriek ver-
telde over haar opleiding en had een draai-
kiep raam mee om te laten zien wat er in 
de timmerfabriek wordt gemaakt. Wilfred 
van Espeq was aanwezig met een timmer-
opdracht.
Twee groepen 7 van het Kindcentrum De 
Hoge Ven kregen een houten mobiel hou-
der i.v.m. het 100 jarig bestaan en er stond 
een leuke quiz op het programma.

Het was een leuke gezellige leerzame och-
tend voor de leerlingen van Kindcentrum 
De Hoge Ven.

 Wormerveerstraat Nationaal Holocaust Museum

Brokking aan de Zaan - Arsenaal
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