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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
- Tom de Kok
- Jitske van der Bijl
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te 
herschrijven, in te korten of niet te plaatsen.

Foto voorpagina:  Klaasje Zevenster Amstelveen
(foto Fedde de Weert)

Voorwoord
Onze vaste vormgever Alfred Bes belde aan het begin van het 
jaar 2021 en vertelde dat hij stopt met zijn bedrijf Studio Bes. 
De redactie ging afgelopen maanden op zoek naar een nieuwe 
vormgever en zijn uiteindelijk uitgekomen bij Studioviv  uit 
Warmenhuizen. Alfred heeft bijna 30 jaar de 3 edities per jaar 
vormgegeven. Kort schrijft hij over hoe hij door de jaren heen 
dit met veel plezier heeft gedaan. Voor u ligt de eerste editie 
welke is samengesteld door Madelon Strikwerda van Studioviv.

Hadden we in de vorige editie het afscheid van Dennys de 
Nijs in deze editie meer over het afscheid van Peter de Nijs. 
Peter zijn laatste werkdag was op 31 maart.

Bedrijfsleiders Jochem Rentenaar, Edwin Swart en Pascal 
Sanou schrijven over hun projecten. De jaarlijkse perso-
neelsbijeenkomst bij Espeq ging niet door maar hiervoor in 
de plaats werd er een online quiz georganiseerd. Iedereen 
kreeg thuis een borrelpakket opgestuurd en zat klaar om 
 fanatiek mee te spelen met de verschillende quizzen. 
Rob Duinmeijer geeft weer een update over de projecten bij 
De Nijs Castricum en deze keer een overheerlijk kipgerecht 
van Jorrit. 

Nieuw in deze editie is dat de redactie een thema aan deze 
editie heeft gekoppeld. Dit keer veiligheid.

Cees Bakhuys schrijft over veiligheid bij De Nijs en een 
 artikel over thuiswerken.

Zoals aangekondigd in de vorige editie hebben we een 
nieuw redactie lid. Tom de Kok stelt zich voor in deze editie. 
 Michel Goudsblom heeft zijn vader geïnterviewd en dit geeft 
vanuit historisch oogpunt een mooi inzicht hoe men vroeger 
met veiligheid omging. Jubilaris Jaap Koortens was 40 jaar 
in dienst, Annemarie heeft hem geïnterviewd.

Alle vaste rubrieken zijn weer present in deze editie.

Veel leesplezier.
Jitske, Tom, Annemarie en Monique

The Mayor Amstelveen
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Wat mogen wij ons gelukkig prijzen in de bouwnijverheid!  
Inmiddels hebben wij een jaar Coronabeleid achter de rug met 
enorme gevolgen voor diverse branches maar wij waren in de 
gelukkige omstandigheden dat we mochten doorbouwen.
Met veiligheidsaanpassingen op de werken, zoals onder an-
dere de anderhalve meter maatregel en het schaften in shifts, 
konden we doorgaan. Toch moesten wij op sommige projecten 
het werk tijdelijk stil leggen vanwege een Covid-19 uitbraak, 
waarbij wij eerst de situatie onder controle moesten krijgen.

Nu, een jaar later, is de vaccinatie gestart en is Nederland wel héél 
veel ‘deskundigen’ wijzer, in de zin van “we moeten het zo en zo 
aanpakken”. Wij gaan er vanuit, dat in de loop van 2021 Europa 
voor een groot gedeelte is gevaccineerd en dat daarmee het virus 
“onder controle” is zodat het nieuwe normaal kan beginnen.

Zullen we meer gebruik gaan maken van digitaal vergaderen?
Om onnodige kilometers te vermijden en een nog betere tijdsinvul-
ling te krijgen, denken wij dat een aantal vergaderingen of overleg-
gen uitstekend op deze wijze kan worden ingevuld in de toekomst.
Zullen we meer thuis werken, daar waar wij al hadden ingezet op 
zo af en toe werken op de locatie Delflandplein? 
De ervaringen die we hebben opgedaan met het thuiswerken zullen 
zeker worden geëvalueerd en wij verwachten dat het in de toekomst 
een combinatie zal gaan worden van zowel thuis als op kantoor 
werken. Voor vergaderingen met een meer beleidsmatig karakter, 
zou in de nabije toekomst een fysieke bijeenkomst de voorkeur 
hebben, want bij elkaar zien en aanhoren, hoort op zo’n moment 
ook lichaamstaal bij.

In deze periode, zijn wij volop bezig om het resultaat van 2020 
te bepalen. De jaarrekening wordt volgens een vaste procedure af-
gerond. Nadat intern de jaarstukken zijn opgesteld, wordt met het 
directieteam en de controlling vastgesteld of wij alle aspecten van 
het bedrijf goed behandeld hebben.
De controle door accountantskantoor Ernst &Young is dan al gaan-
de en wordt in de maand maart afgerond.
Raad van commissarissen, directie en accountant bespreken dan 
eind maart de jaarrekening. Vervolgens wordt de jaarrekening 
voorgelegd aan de aandeelhouders en als laatste vastgesteld in het 
Stichtingsbestuur. Als dat is afgerond wordt, naast de financiële in-
stellingen, ook de Ondernemingsraad geïnformeerd.

Bij het schrijven van deze directiepraat, zitten wij midden in dit 
proces, hetgeen dan ook meteen duidelijk maakt dat wij nog even 
geduld moeten hebben voordat we met informatie hierover naar 
buiten kunnen komen.

Terugkijkend op 2020
“100 Jaar Vooruitgang” is inmiddels afgesloten met diverse activi-
teiten. Echter één activiteit staat nog op het programma. Zodra wij 
weer in “het nieuwe normaal” leven, zal er een prachtig personeels-
feest worden georganiseerd.

Zoals gezegd, was 2020 een bijzonder jaar maar ook een jaar waarin 
er met veel inzet is gewerkt door onze medewerkers. Wij zijn tot een 
historisch hoog omzetniveau gekomen. Het is echter ook een jaar ge-
weest waarin wij een aantal vervelende zaken achter de rug hebben. 
Hier bedoelen wij een aantal gerechtelijke zaken mee.

In dit jaar, hebben wij onze organisatie nog beter kunnen neerzet-
ten. De directie is uitgebreid met Tom Stoop en naar de toekomst toe 
is de Raad van Commissarissen op orde met de komst van de heer 
Daan Sperling. De orderportefeuille is uitstekend gevuld en wij mogen 
 stellen dat 2021-2022 onder controle zijn en dat 2023 er al goed uit 
begint te zien. 
Hierdoor hebben wij nu de tijd om de werken goed voor te bereiden.
We zien een aantal mooie maar ook behoorlijk grote opdrachten de ko-
mende periode aflopen. Gelukkig kunnen wij deze goed opvolgen met 
nieuwe opdrachten welke qua omvang zeer respectabel zijn. Doordat 
wij met een vastgesteld proces werken zien wij, dat door deze aanpak, 
de opdrachten beter controleerbaar zijn.

Veiligheid
In deze editie van Bijspijkeren speciale aandacht voor veiligheid. Een 
onderwerp dat telkens terugkeert en ja, we hebben een beroep waarin 
veiligheid centraal staat. Iedereen veilig naar het werk, iedereen ge-
zond en veilig weer naar huis. Dat is wat wij iedere dag nastreven van 
veiligheidsplan tot orde en netheid.

2021
De komende periode, zullen wij een nieuw ERP systeem implemente-
ren. ERP staat voor Enterprise Resource Planning, een computerpro-
gramma dat binnen organisaties gebruikt wordt ter ondersteuning van 
alle processen binnen een bedrijf.
ERP brengt de automatische afhandeling van logistieke, administra-
tieve en financiële bedrijfsprocessen onder in één bedrijfsbreed infor-
matie-en managementsysteem. 
Deze nieuwe werkwijze gaat een inspanning vragen van veel mede-
werkers. Daarom laten wij ons hierin deskundig begeleiden, zodat wij 
stappen zetten die voor de organisatie beheersbaar zijn.
Uiteraard zijn er streefdata voor de diverse onderdelen. Deze data zul-
len de komende periode worden besproken met de diverse afdelingen 
en in onderling overleg worden vastgesteld.

Personeelsmiddag
Ook dit jaar, hebben wij op donderdag 28 januari 2021 een informa-
tieve personeelsmiddag gehouden. Dit jaar geheel in stijl, vanwege de 
pandemie, met een digitale quizavond, voorzien van een pakket met 
versnaperingen. De middag werd door iedereen als leuk en informatief 
beschouwd en zeker voor herhaling vatbaar. Een woord van dank aan 
het team dat deze middag tot een succes heeft gemaakt en de dames die 
alle pakketten hebben ingepakt en verstuurd.

Directiepraat

lees verder op pagina 4
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Peter de Nijs
In deze editie, speciale aandacht voor Peter de Nijs, die op 31 maart 
2021 met, vroegpensioen zal gaan. Peter heeft met een kleine onder-
breking (1988-1990) altijd voor De Nijs gewerkt.
Als vaste kern binnen het bedrijf maar ook zeker binnen de familie, 
steunde hij altijd het gekozen beleid en de ingezette koers. Recht door 
zee en altijd iedereen bijstaan waar nodig.
Als Peter op een werk kwartier kon maken, dan was hij in zijn ele-
ment. Zowel bij het opstarten van werken, de bouwplaats inrichting, 
heiwerk, funderingen en kelders storten als ook in de ruwbouw toon-
de hij zijn expertise. Peter vanaf deze plaats zeer veel dank voor jouw 
bijdrage binnen het bedrijf. 

Jubilarissen
De komende periode hebben wij 3 medewerkers die 40 jaar bij  
De Nijs werken:
• Jaap Koortens – 16 maart 2021
• Chris Bakker – 13 april 2021
• Wil Schipper – 15 juni 2021
Jaap, Chris en Wil, gestart in 1981. Echte vakmensen die meehel-
pen om fantastische gebouwen te realiseren. Samen 120 jaar hard 
gewerkt voor het bedrijf en op zoveel verschillende projecten, dat het 
teveel is om op te noemen. Van deze zijde veel waardering en respect 
voor jullie inzet mannen. Veel dank!

vervolg Directiepraat

Na 30 jaar Bijspijkeren kijken met de ontwikkelingen 
van het bedrijf in economisch 
goede en minder goede tijden. 
Ik zag een bedrijf dat zich 
 altijd wist aan te passen aan de 
nieuwe tijd zonder traditionele 
waarden als oog voor detail en de menselijke maat te verliezen. 
Mijn directe draadje met het bedrijf was de redactie van Bijspijkeren. 
Jarenlang verliep dit via Theo waarmee ik heel wat uren artikelen en 
correcties heb doorgenomen en later Annemarie en Monique. Anne-
marie die elke taalkundige onvolkomenheid er uit weet te vissen en 
Monique die orde schept in de artikel-aanlever-chaos. 
Bedankt jullie allemaal voor het fijne contact dat we altijd hadden.

Naast mijn eigen ontwerp/fotografie studio heb ik een paar jaar gele-
den met twee anderen een bedrijf opgericht. Onder onze eigen merk-
naam Rolfstone maken we draadloze oordopjes en koptelefoons en 
verkopen deze online. Dit heeft zo’n vlucht genomen dat het mijn 
gehele aandacht opeist en ik de keuze heb gemaakt me hier volledig 
op te richten. 

Bouwbedrijf M.J. de Nijs bestaat ruim 100 jaar en bijna 30 jaar daar-
van heb ik Bijspijkeren mogen vormgeven en dat heb al die tijd met 
heel veel plezier gedaan.

Met vriendelijke groeten,
Alfred Bes

Mijn zwager Theo Spaans was een van de initiatiefnemers van Bij-
spijkeren en hij vroeg of ik een ontwerpvoorstel wilde maken. Dit 
design, met het kenmerkende oranje-blauwe omslag, werd door de 
directie goedgekeurd en is jaren het gezicht van Bijspijkeren geweest. 

In het (bijna) pre-digitale tijdperk was het maken van Bijspijkeren 
een bewerkelijke klus. Alle teksten werden getypt maar vaker nog 
handgeschreven aangeleverd. Dit moest allemaal overgetypt worden 
op de computer. Zeker de legendarische verhalen van - redactielid 
van het eerste uur - Piet Dirkmaat waren een uitdaging op zich. Op 
diezelfde computer stond het hele digitale vormgeven nog redelijk in 
de kinderschoenen en voor het uiteindelijk naar de drukker kon zaten 
er nog heel wat stappen (o.a. typograaf, lithograaf) tussen.  
Maar door de jaren heen ging de techniek vooruit en Bijspijkeren 
ook. Het formaat ging van liggend naar staand A5 en later naar A4 en 
nog niet zo heel lang geleden zelfs naar volledig full-color (gedrukt 
door De Nijs zelf!). Ook inhoudelijk werden er stappen gemaakt. Van 
personeelsblad ging het langzaam naar bedrijfsblad met artikelen die 
ook de kring rond M.J. de Nijs aansprak.

Al die jaren heb ik niet alleen het blad opgemaakt maar ook gelezen. 
Van jubilaris verhalen met soms grappige en soms ontroerende anek-
dotes tot projectbeschrijvingen met door De Nijs zelf (ter plekke) uit-
gevonden innovaties maar ook alle korte berichtjes over het wel en wee 
binnen het bedrijf. Zodoende heb ik als buitenstaander kunnen mee-

Afscheid vormgever Alfred Bes

Nieuwe opdrachten
•  Nieuwbouw De Houten Leeuw te Amsterdam bestaat uit  56 woon-

units voor studenten in de Amsterdamse Kolenkit buurt. Het ge-
bouw wordt een voorbeeld van duurzaam bouwen, waarbij van de 
CLT constructie, biobased gevel afwerking tot aan het houten inte-
rieur wordt nagedacht over de beste duurzame oplossingen.

•  Voor Eigen Haard gaan we starten met de renovatie en funderings-
herstel van 56 woningen aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam. De 
originele bouwstijl van de gevel aan de straatzijde wordt zoveel mo-
gelijk gerespecteerd. Na de renovatie zullen de woningen voldoen 
aan de huidige bouwregelgeving.

•  Voor BPD gaan wij Eiland 6 te Amsterdam realiseren, bestaande uit 
een ondergrondse parkeergarage en een mix van 116 appartementen, 
eengezinswoningen, beneden woningen, loftwoningen en studio’s.

De winter ligt achter ons. Van bijzonder mooi winterweer belanden wij 
nauwelijks twee weken later in mooi voorjaarsweer. 
Uiteraard ontvangt u allen de komende periode het Sociaal Jaar-
verslag en dat wordt een bijzondere editie. Wij zullen daarin op een 
leuke ludieke wijze terugkijken op 100 jaar vooruitgang maar ook 
vooruit zien naar de toekomst.
Voor nu weer een informatief lees moment 
in deze editie van Bijspijkeren!

Winfred de Nijs
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Joost Swarte en de Philharmonie Haarlem. Ook denkt hij terug aan 
de Hermitage A’dam. Destijds geopend door Beatrix en de toenma-
lige president van Rusland Medvedev en het grote bedrijfsfeest in de 
tuin. De Majellakerk in Amsterdam is omgebouwd tot concertkoepel, 
dit is nu de oefenruimte voor het Nederlands Philharmonisch orkest. 
Het mooiste vond hij hier dat opbouw en afbouw naast elkaar werden 
gedaan, aan de ene kant waren ze de vloer aan het uitbreken, aan de 
andere kant werd al geïsoleerd en het gebouw akoestisch gemaakt. 
Ook aan Theater de Campagne in Den Helder, oude marineloodsen, 
heeft hij gewerkt. 
Na het werk aan de Groene Laan (laatste project van Willem van 
Benschop) en de Startbaan in Amstelveen ging Jaap in 2019 naar 
Overhoeks. Vanwege vervuilde grond moest daar eerst gesaneerd 
worden en ging hij als tussenoplossing in de afbouw aan het werk 
op Pontsteiger.
Dit duurde wat langer dan verwacht. Hij keerde in 2020 terug als 
uitvoerder toen de kelder uit de grond was en kon de ruwbouw gaan 
afmaken.

Leuke anekdote?
Jaap vertelt dat toen de Philharmonie Haarlem klaar was ze tijdens 
de opening drie keer hebben opgetreden én ze tot drie keer toe een 
staande ovatie kregen. Ze traden met een muziekband op voor al het 
personeel dat meegewerkt had, ze maakten lawaai met plamuurmes-
sen dat was bijzonder om mee te maken. Hij houdt hier leuke herin-
neringen aan over, zie ook de foto.

Jaap, nogmaals gefeliciteerd met dit jubileum. We wensen je alle ge-
luk in goede gezondheid, geniet samen met je vrouw, kinderen en 
kleinkinderen van de tijd die komen gaat. 

Annemarie van den Bergh

Jaap Koortens

Jaap was 16 maart jl. 40 jaar bij De Nijs in dienst als timmerman en 
uitvoerder. Toen hij ’s ochtends op het werk aan kwam werd hij ver-
rast met een groot spandoek. De directie, Mike en Winfred, is langs 
geweest, hij heeft vele felicitaties, mooie bloemen en veel gebak ont-
vangen. Ook een mini versie van de taart voor thuis, deze kon hij 
gezellig samen met zijn vrouw opeten. Als cadeau komt er nog een 
avond een thuiskok voor Jaap en zijn gezin koken.
Een andere verrassing was dat oud collega Willem van Benschop 
langs kwam. Jaap heeft altijd met hoofduitvoerder Willem van Ben-
schop gewerkt, hij was de vaste man op de werkvloer bij Willem.
Arnold Baars heeft, nadat Willem met pensioen ging, deze plaats in-
genomen.

Jaap is 66 jaar en woont samen met zijn vrouw Nel in Schoorl, zo 
ongeveer 3 km van het bedrijf. Hij heeft 2 kinderen, een zoon en een 
dochter en 2 kleinkinderen. Zijn dochter woont in Amsterdam en zijn 
zoon in Schoorl. De kleinkinderen komen geregeld langs en nemen 
dan zoals hij zegt het huis compleet over. Jaap is aan het afbouwen, 
vorig jaar toen hij 66 werd is hij 4 dagen gaan werken en vanaf 1 
januari werkt hij nog 3 dagen. 
Donderdag 22 april is zijn laatste werkdag. Hier kijkt hij erg naar uit, 
de klussen liggen thuis klaar. Hij vindt het een mooi moment om te 
stoppen en kan gaan doen wat hij wil. 

Hoe ben je bij De Nijs terecht gekomen?
In 1981 waren er bezuinigingen in de bouw en zijn toenmalige werk-
gever had geen werk meer. De Nijs kon wel mensen gebruiken, hij 
heeft donderdags gebeld en kon zaterdagmiddag solliciteren bij Jaap 
de Nijs. Hij werd aangenomen en kon direct maandag beginnen bij de 
Grosmarkt in Alkmaar (oude Wastora) als timmerman. Dit is nu de 
Albert Heijn XXL. Jaap zat altijd op een werk van de eerste paal tot 
de laatste sleutel, nu ongeveer 30 werken verder zit hij op Overhoeks 
blok A.
De klus bij Overhoeks wil hij graag afmaken. Over een maand zijn 
de huurwoningen klaar, de koopwoningen later. Jaap stopt als de 
huurwoningen klaar staan voor oplevering.

Wat zijn de grootste veranderingen in de 40 jaar dat je werkzaam 
bent bij De Nijs?
De grootste verandering is dat de veiligheid enorm verbeterd is, het 
tillen is minder geworden, er wordt meer met de kraan gewerkt. Ook 
wordt er meer geprefabriceerd en gedigitaliseerd. Tegenwoordig wer-
ken we vanuit het BIM-model, tekeningen lezen vanaf een tablet. 
Summier printen we nog tekeningen. Jaap vindt het een mooie ont-
wikkeling, de modellen zijn nog niet perfect, het gaat volgens hem 
de goede kant op. Ter plaatse handelen we om de kleine foutjes op 
te lossen.

Meest bijzondere waaraan je gewerkt hebt?
De mooiste herinneringen heeft Jaap aan de theaters waaraan hij 
heeft meegewerkt, natuurlijk samen met Willem van Benschop. Bij-
voorbeeld de Toneelschuur Haarlem, ontworpen door striptekenaar 

Jubilaris 40 jaar

3e van links is Jaap
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Eind 2019 kwamen we net boven het maaiveld uit en hadden 
we een tweelaagse parkeerkelder achter de rug. Beton was 
het codewoord. Twee lagen parkeren van 150x50m1, ofwel 
bijna 400 parkeerplekken. 

Nu, begin 2021, staan er 4 woonblokken bovenop, in totaal 169 ap-
partementen. Blok H met 52 huurappartementen, Blok G, F en E met 
ieder 39 koopappartementen. Hier en daar nog 7 commerciële ruim-
tes op de begane grond. Ten tijde van het schrijven van dit stukje heb-
ben we de steigers reeds laten zakken en straalt Cruquius 1.3 al mooi 
uit over de Entrepothaven in Amsterdam Oost.

Wanneer wij de artist impressions van architectenbureau Arons & 
Gelauff erop naslaan lijkt het er toch heel aardig op, dat kan geen 
toeval zijn! 

Cruquius 1.3 Bij de eerste twee blokken H en G (ja, we werken alfabetisch in om-
gekeerde volgorde) zijn we volop aan het sturen richting de eerste 
vooropnames en verwachten het huurblok (H) en het eerste koopblok 
(G) voor de bouwvak op te leveren aan onze opdrachtgever Amvest. 
Er wordt druk gewerkt aan de daktuinen en uiteraard zal voor een 
oplevering ook de tweelaagse parkeergarage zover gereed moeten 
zijn. Deze garage welke deels openbaar zal worden krijgt nog een 
fraaie gekleurde binnenafwerking, parkeermanagementsysteem en 
zal worden voorzien van ruim 100 laadpalen.

Bij de laatste twee woonblokken F en E wordt volop gewerkt aan de 
afbouw en de laatste bewerkingen aan de gevel. De steiger is inmid-
dels weg, de laatste torenkraan keurig volgens planning afgebroken 
en naar verwachting zullen de NUTS partijen haar werkzaamheden 
gaan hervatten en afronden volgens afspraak. Ook deze woonblok-
ken zullen rond de bouwvak gereed zijn voor oplevering.

Rondom de bebouwing zal het woonrijp maken snel gaan starten ten-
einde ook hier rondom de bouwvak alles gereed te hebben. Het wordt 
werkelijk een plaatje!

Ik vertel het nu in een notendop, maar er is een hele mooie prestatie 
geleverd door alle betrokken partijen. 
Het uitvoeringsproces is van a tot z beheersbaar gebleven. Door aan 
de voorzijde goede uitgangspunten vast te stellen, zowel in tijd als 
techniek, juiste afspraken met partijen te maken en in de daadwerke-
lijke uitvoering een goede samenwerking te realiseren zijn we ruim 
binnen de planning gereed.

Een prestatie van formaat!

Jordi Varkevisser, Ruud Feijen, Annelies de Koning, Rob van der 
Mey, Robert de Nijs, Peter Schilder, Sebastiaan Kuilder, Ronald 
Verheijden en Jochem Rentenaar
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De Corona crisis heeft ons leven en de samenleving enorm 
 beïnvloed het afgelopen jaar. Over een periode, zal het groot-
ste gedeelte van Nederland gevaccineerd zijn en gaat alles 
weer enigszins terug naar normaal. Toch zullen een aantal 
veranderingen van de Corona crisis blijvend zijn. Welke dat 
precies zijn moeten wij afwachten, maar in ieder geval onze 
kijk op het thuiswerken en op het digitaal vergaderen.

Het thuiswerken zal niet meer weggaan binnen De Nijs, daar zijn 
wij allemaal wel van overtuigd. Rond de bouwvak van 2020 hebben 
wij een enquête over thuiswerken gehouden. De respons was enorm; 
bijna 80% van de collega’s heeft de enquête ingevuld, een teken dat 
het onderwerp leeft.

Vanuit de resultaten uit de enquête hebben wij in het najaar een pre-
sentatie gegeven aan de directie. Hieruit hebben wij een beleidsad-
vies geschreven, wat na de goedkeuring door de directie ook door 
de OR is beoordeeld. Op een aantal punten ligt het beleid nog open, 
maar op hoofdlijnen is er overeenstemming met elkaar.

Op hoofdlijnen zal het thuiswerken  
binnen De Nijs er als volgt uitzien:
•  Wij gaan thuiswerken vanaf het moment dat de Corona Preventie-

maatregelen dit niet meer gedwongen opleggen. Tot die tijd geldt 
nog steeds: wie thuis kan werken werkt thuis.

•  Thuiswerken is structureel mogelijk voor zover de werkzaamhe-
den dit toelaten, voor UTA-functies.

  De UTA-functies op bedrijfsbureau, werkvoorbereiding, bedrijfs-
leiding, projectontwikkeling, al het verdere kantoorpersoneel en 
het kantoorpersoneel van de timmerfabriek.

  Voor sommige functies is thuiswerken niet mogelijk, zoals de 
 receptie, de dames van de catering en de uitvoerdersgroep.

•   Vanuit de enquête is duidelijk dat het thuiswerken tussen de 1 en 2 
dagen per week als ideaal wordt gezien. Bij het in deeltijd werken, 
komt dat neer op 20-25% van de werkweek.

•  Wij vinden dat de contactmomenten binnen het team belangrijker 
zijn, dan het thuiswerken.

•  Voor een periode van een half jaar wordt een afspraak met de lei-
dinggevende gemaakt over het thuiswerken. Deze afspraak wordt 
vastgelegd en geëvalueerd na afloop van de periode. 

  Daarna wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor de komende pe-
riode, zo houden wij vinger aan de pols.

•  Het thuiswerken geldt voor een gehele dag, niet voor een dagdeel 
of uren; dat zou thuiswerken diffuus maken. Tijdens het thuiswer-
ken is de zichtbaarheid en bereikbaarheid belangrijk, bijvoorbeeld 
de agenda binnen het team voor elkaar openstellen.

•  Thuiswerken is een voorrecht, het is geen recht. 
  Als er een belangrijke bespreking is, of een ander een project- of 

bedrijfsbelang, dan moet de thuiswerkdag op dat moment wijken.
•  De ICT-structuur van De Nijs is gewoonweg goed, iedereen be-

schikt thuis over de juiste applicaties en de juiste ICT-middelen. 
Mede vanwege de kritiek in de enquête op Skype voor bedrijven, 
zijn wij kortgeleden overgestapt naar Teams.

•  De Bouw-CAO laat ons nog wat in de steek betreffende de vergoe-
ding van de werkplek en de vergoeding van de thuiswerkdag zelf.

  Of De Nijs hierop vooruit moet of wil lopen, is nog een klein punt 
van discussie.

Thuiswerken past goed in de  
bedrijfsdoelstellingen van De Nijs
Fit en gezond naar je pensioen, een betere balans tussen werk en 
privé en het werkgeluk wordt er beter door. Het is duidelijk dat wij 
flexibeler zijn met thuiswerken en dat wij productiever zijn en meer 
focus hebben.

Cees Bakhuys

Thuiswerken

Slachthuisdistrict Haarlem

Slachthuisdistrict nieuwbouw en poppodium: Zoals al uit-
gebreid in de vorige editie was besproken gaat het project 
Slachthuisdistrict in Haarlem binnenkort starten. Het project, 
dat ontwikkeld is door BPD en De Nijs, start in het voorjaar van 
2021 en zal naar verwachting opgeleverd worden in mei 2023. 
Naast ruim 160 nieuwbouwwoningen krijgt het terrein ook een 
nieuwe muziekschool, een poppodium en diverse horecagele-
genheden.

Tom de Kok
Beeldmateriaal Markus
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Veiligheid staat bij De Nijs op één. Elke vergadering starten 
wij met de status van veiligheid binnen het bedrijf of project. 
Er zijn een aantal ontwikkelingen die positief zijn, maar er zijn 
ook meerdere punten die aandacht vragen. Gelukkig zien wij 
een dalende trend van de IF-factor vanaf 2017. De IF factor is 
een internationale standaard om het aantal dagen verzuim als 
gevolg van een bedrijfsongeval af te zetten tegen het aantal 
gewerkte uren per jaar.
 

Daarmee valt niet te zeggen dat het goed genoeg gaat, er is altijd te 
verbeteren en elk ongeval is er één te veel. In 2020 hadden wij 29 
geregistreerde ongevallen, waarvan 8 ongevallen met een collega van 
De Nijs. 5 van de 8 ongevallen had meer dan 1 dag verzuim. In de 
registratie van alle ongevallen zijn enkele trends waar te nemen. Er 
waren een aantal ongevallen op en rond het steigerwerk en er waren 
ongevallen met hijsbare hulpmiddelen van onderaannemers.

Het is lastig gebleken om een goede interne veiligheidsdeskundige 
te vinden. Gelukkig is Martijn de Koning bereid om deze rol op zich 
te nemen. Het was al langer de wens van Martijn, alleen het moment 
kwam eerder en het was verstandig dat hij het project Plaza West 5 
eerst ging afronden. In de tussentijd is Jan Huisman als zelfstandig 
veiligheidsdeskundige ingeschakeld voor de algemene werkzaamhe-
den. Hij gaat Martijn in de 2de helft van 2021 begeleiden en coachen. 

Vanaf november 2020 laten wij daarnaast elke week 2 projecten 
door Aboma bezoeken. Aboma controleert in een VGM inspectie 
de bouwplaats en het beleid wat op de bouwplaats gevoerd wordt. 
Dat beleid willen wij doorvoeren: elke week 2 kwalitatieve inspec-
ties, waarmee de uitvoeringsteams verder geholpen worden. Met een 
stoplichtmodel en foto’s is snel te zien welke situaties goed voldoen 
en welke aangepast moeten worden. Over de projecten heen kun-
nen trends gevolgd worden: wat zien wij vaker terugkomen, wat gaat 
goed en wat moeten wij oppakken. Het niveau van de veiligheid op 
alle projecten is ruim voldoende te noemen. Dat is mooi, de fysie-
ke veiligheid is op orde. Maar er zijn natuurlijk ook opmerkingen 
die meteen opgepakt moeten worden. Steeds vaker geven teams te-
rugkoppeling van het herstel van de gemaakte opmerkingen. Dat is 
goed, dan wordt veiligheid navolgbaar.  

Uit de ongevallen en incidenten, de veiligheid inspecties, geconsta-
teerde trends, hebben wij doelstellingen voor 2021 gehaald: 

1e  De KAM plannen moeten inhoudelijk op beter niveau gebracht 
worden. Daarom moet ook het niveau van de V&G deelplannen 
door de onderaannemers verbeterd worden.

2e  Het veiligheidsbewustzijn moet verbeterd worden door frequente 
inhoudelijk goede toolbox meetings.

3e  Aandacht voor de collectieve veiligheidsvoorzieningen, met name 
de steigers. Steigerbouwers moeten elke 2 weken de steigers in-
specteren. Het niveau van de steigerbouwers moet omhoog. Het 
proces van steigerwerk moet vastgelegd en nageleefd worden.

4e  Vastleggen van afspraken voor het gebruik van hijsmiddelen die 
door onderaannemers worden toegeleverd. Alleen gecertificeerde 
hijsmiddelen mogen gehesen worden. Eén van de problemen zijn 
de glas bokken die alleen naast een vrachtwagen gelost mogen 
worden.

Naast de concrete veiligheid op de projecten is het belangrijk dat het 
overkoepelende beleid goed gevoerd wordt. Bijvoorbeeld het BHV 
beleid, het aspectenregister gevaarlijke stoffen en de RI&E met PVA. 
Hier valt helaas nog een achterstand weg te werken, er ontbreken een 
aantal elementen die toch noodzakelijk zijn in een volwassen organi-
satie als die van De Nijs. Rond de bouwvak 2020 zijn wij gestart met 
het opzetten van een passende RI&E. De opdracht is objectief uitge-
voerd door Aboma, op basis van bezoeken aan verschillende locaties, 
een steekproef op projecten en interviews met een aantal mensen. 
Het Medewerkerstevredenheid onderzoek uit 2018 is ook een invals-
hoek van de RI&E geweest. Nadat de RI&E afgerond was in septem-
ber 2021, is een PVA opgesteld: een plan van aanpak. Beiden zijn 
verplicht gesteld in de ARBO wet. Het PVA is besproken met de di-
rectie, waarna de OR is geraadpleegd. Inmiddels is het document in 
de afrondende fase. Maar een PVA is nooit gereed, het is nooit klaar. 
Een PVA moet door de verantwoordelijke lijnmanagers bijgehouden 
worden. Dat kan een bedrijfsleider, bedrijfsleider timmerfabriek, 
hoofd calculatie, hoofd bedrijfsbureau of directie zijn. Het blijft een 
levend document waar punten afgehandeld worden en waar nieuwe 
punten bij komen. Het is een stuurmechanisme. Beide documenten 
moeten voor elke werknemer van De Nijs in te zien en te raadplegen 
zijn: daarom hebben wij sinds 19 maart in het medewerkersportaal 
hiervoor knoppen laten maken. In de transparantie en het meer vol-
wassen worden van de organisatie zijn dit belangrijke stappen. 

De weg naar verdere professionalisering moet echter nog doorgezet 
worden. Er zijn nog meerdere punten waar aan gewerkt moet wor-
den. Veiligheid bestaat uit meerdere facetten; vanaf persoonlijke 
veiligheid, naar collectieve veiligheid op de projecten, naar proces-
veiligheid en systeemveiligheid. Voordat wij binnen De Nijs op alle 
facetten ruim voldoende tot goed scoren, moeten wij nog wat werk 
verzetten.

Cees Bakhuys

Veiligheidsbeleid 2021
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Werkwijzer
Werken opgeleverd:
 - Wiborg - Amsterdam 
 - Klaasje Zevenster plan B - Amstelveen 

De Nijs Castricum
 - Europaplein inbouwpakket- Amsterdam
 - Brouwersgracht – Amsterdam
 - afbouw BOG ruimtes Rhapsody blok C – Amsterdam
 - Varikstraat – Amsterdam

Werken in uitvoering:
 - Cruquius 1.3 - Amsterdam 
 - 3N4 Pulse - Amsterdam  
 - Overhoeks 3.1 – Blok A1 en A2 - Amsterdam 
 - Overhoeks 3.1 – Blok C1 en C2 - Amsterdam 
 - 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 - Paddington- Amsterdam
 - Robijnhof - Leiden
 - Wormerveerstraat - Amsterdam 
 - Holocaust Museum - Amsterdam 

De Nijs Castricum 
 - Appartementencomplex Kennemerstraatweg - 
Heiloo

 - twee onder één kap - Castricum
 - De Draai Centrumplan - Heerhugowaard
 - Burgerwerk/kleinbouw - regio Noord Holland

Werken in opdracht welke recent zijn gestart of 
binnenkort starten: 
Bouwbedrijf
 - Floating Gardens - Amsterdam 
 - Park de Velst - Heemskerk 

De Nijs Castricum
 - Maca - Amsterdam

Mijn naam is Tom de Kok en zal vanaf heden Jochem Rente-
naar opvolgen als redactie lid van Bijspijkeren. Sinds 2016 ben ik 
werkzaam bij M.J. de Nijs en nadat ik er een jaartje tussenuit ben 
geweest werk ik nu als werkvoorbereider aan het werk Floating 

Gardens te Sloterdijk. Ik ben 27 jaar, woon-
achtig in Amsterdam met mijn vriendin en 
ik kom oorspronkelijk uit Bergen op Zoom. 
Hobby’s die ik normaliter uitvoer zijn voet-
bal en fitness. Ik kijk er erg naar uit om leuke 
stukjes te schrijven voor het blad! 

Even voorstellen

Afscheid Dennys
Vrijdag 29 januari 2021 was mijn laatste werk-
dag in dienst van ons mooie bouwbedrijf. 
Binnen de beperkte mogelijkheden is daar op 
meerdere manieren aandacht aan besteed.
We kregen een heerlijk ontbijt aangeboden 
thuis dat Irene en ik samen met Winfred heb-
ben genuttigd. Tijdens het ontbijt verraste Winfred ons met een leuke 
film waarin collega’s aan het woord kwamen met wie ik veel gewerkt 
heb. Het filmpje is op social media terug te vinden, als je zoekt op 
Dennys met pensioen vind je het wel.

Winfred kon op weg naar de volgende pensionaris; Hans Grooteman 
had ook zijn laatste werkdag in de bouw. Ik had voor alle medewer-
kers van het bedrijf een kleine traktatie besteld bij BonBol chocolade.
Mocht je dat niet ontvangen hebben laat het me dan even weten.

Na het rondje Warmenhuizen en Schoorldam hadden de directe col-
lega’s in Bakkum een verrassing in petto. Ze waren er allemaal, ja op 
1,5 mtr afstand, koffie en gebak, er werd wat gezegd en ik kreeg de al-
lerbeste juspan die bestaat aangeboden. Daar zat duidelijk wat eigen-
belang bij want met niet mis te verstane woorden werd me duidelijk 
gemaakt dat het wel weer tijd was voor een rondje gehaktballen. Zo 
werd deze bijzondere verjaardag op een mooie manier opgeluisterd.
Langs deze weg bedank ik nogmaals iedereen met wie ik een goede 
samenwerking heb gehad en ook nogmaals, ben ik het bedrijf heel 
veel dank verschuldigd.
De lopende zaken handel ik af en er is nog één project dat opgeleverd 
moet worden. Althans, bij het verschijnen van deze editie heeft de 
oplevering van het project Varikstraat al plaatsgevonden.

Ik kan nu veel tijd besteden aan op de eerste plaats ons gezin. Op de 
dag dat ik met pensioen ging hadden we twee kleinkinderen maar dat 
aantal is inmiddels verdubbeld, zo snel kan het gaan. Reizen komt er op 
het ogenblik niet van maar ik ga er vanuit dat we met z’n allen ervoor 
zorgen dat deze zomer de beperkingen beperkt kunnen worden. Ver-
der ben ik van plan nog wat te doen aan cursussen zoals onder andere 
het behalen van een certificaat om met een drone te vliegen. Ik heb 
22 maart het eerste examen met goed gevolg afgelegd. Het vliegbewijs 
voor de lichtste categorie heb ik binnen, op naar de volgende categorie.

Als je het leuk vindt dat ik luchtopnames voor je maak, of zit je nog 
met een praktisch vraagje over bijvoorbeeld de afrekenstaten of iets 
dergelijks, kan je contact opnemen. Mijn e-mailadres werkt nog tot 1 
juli en het telefoonnummer neem ik over.
Irene en ik wensen het bedrijf en ieder die dit leest een mooie toe-
komst, het ga je goed.
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In opdracht van woonstichting De Key is De Nijs op Wormerveer-
straat 15, een nieuw woongebouw aan het realiseren. Hierin komen 
woningen voor 48 statushouders en 48 starters (sociale huur). 
Belangrijk is het daarom dat de jonge starters en de ‘nieuwkomers’ 
elkaar leren kennen en dat zij elkaar stimuleren in hun ontwikkeling. 
Ruimte voor ontmoeting vormt dan ook een belangrijk thema in de 
uitwerking van het ontwerp. Zo is er een gezamenlijke woonkamer 
en hal. Het woonblok van 5 woonlagen wordt afgemaakt met metsel-
werk welke zich laat beïnvloeden door de Amsterdamse School. 

Op dit moment worden de prefab kolommen en penanten gemaakt 
in België door fa. Van der Sanden (voorheen Verbaan) welke straks 
op maat aangeleverd worden om vervolgens op te hangen aan gevel-
dragers van Jordahl. Uitdagende stelwerkzaamheden waar Maikel en 
onze eigen timmermannen hun lol op kunnen.
Het ontwerp is van Architectenbureau KENK.

Vanuit De Key lag er een concept plan welke met name installatietech-
nisch nog de nodige aandacht vergde. De Nijs is hierdoor gevraagd om 
gezamenlijk met onze partners, het plan realiseerbaar te maken.
Begin 2020 zijn we met de werkvoorbereiding gestart met het afron-
den van het DO met als doelstelling gereed te zijn voor de bouwvak 
2020, hetgeen nagenoeg gelukt is.
Na de bouwvak is er gestart aan de uitvoeringsstukken waardoor we 
begin oktober 2020 konden starten met de heiwerkzaamheden.
Eind 2021 willen we het gebouw opleveren aan De Key.

Binnenstedelijk bouwen
De Wormerveerstraat is een werk waar ons hart als binnenstedelijk 
bouwer harder van gaat kloppen, de ruimtes zijn krap en er dient 

flink gepuzzeld te worden over de planning, bouwroutes en logistiek.
Rondom de bouwplaats worden we aandachtig in de gaten gehouden 
door de vele buurtbewoners die op een haar na de cijfers op de duim-
stokken van onze timmermannen kunnen lezen.

De buurt wordt maandelijks geïnformeerd over de stand van het 
werk en men kan vragen of complimenten over bouwradio’s kwijt op 
de website van “bewuste bouwers”.
Door aan de achterkant de gemeentelijke binnentuin tijdelijk te be-
nutten kan er de nodige hinder in de Wormerveerstraat worden voor-
komen. 

Ook worden er zoveel mogelijk materialen van leveranciers en on-
deraannemers verzameld bij van Keulen in Amsterdam Noord waar-
na deze circa 2-wekelijks de goederen op afroep geleverd worden 
(het zogenoemde cross-docken) die voor die week benodigd zijn. 
Een mooie uitvinding waardoor we extra opslagruimte hebben, wel-
iswaar op een andere locatie, maar ook veel tijd besparen met het 
dagelijks aannemen van goederen en pakketten op de bouwplaats. 
Op deze manier helpen we ook de uitstoot in de stad een handje mee. 
Daarnaast zijn we ook gekoppeld aan rijtijden overdag in de buurt in 
verband met de veiligheid van naar schoolgaande kinderen.

Circulair bouwen
Diverse oude kunststenen, van het voormalige gesloopte gebouw, 
worden opnieuw ingezet. Deze bouwstenen worden tezamen met na-
tuursteen onderdelen uit de plint in prefab mallen gestort waarna we 
deze met beugels ophangen aan de gevel en inmetselen. 

Pascal Sanou

Team Wormerveerstraat: 
Maikel Wit, Dave Kreuger

Wormerveerstraat 
Amsterdam
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Plaza West Haarlem 
Op Plaza West zijn we inmiddels al enige tijd druk bezig met 
de opleveringen van de eerste blokken. De verwachting is dat 
we voor aankomende bouwvak met een tevreden opdracht-
gever en opgeheven hoofd Haarlem kunnen verlaten.
Opdrachtgevers zijn Syntrus Achmea Real Estate & Finance 
en Plaza West Haarlem BV. Het project bestaat uit de blok-
ken 1, 5 en 6.

Blok 1 en 6 hebben een gezamenlijke kelder met hier boven 
op 210 woningen. Blok 5 heeft een eigen kelder met 96 wo-
ningen en 5 bedrijfsruimten. 
Start van het heiwerk van blok 1 en 6 was eind februari 2019, 
blok 5 startte met het heiwerk augustus 2019.

De ruwbouw op de kelderbakken kenmerkt zich verder met 
prefab kernen, in het werk gestorte wanden en breedplaat-
vloeren met prefab galerijen en balkons. De gevels kenmer-
ken zich doormiddel van metselwerk, houten stelkozijnen 
met aluminium gevelpuien. Alle houten binnen kozijnen 
komen vanuit onze timmerfabriek en worden samen met het 
overige aftimmerhout met FSC keurmerk geleverd.

De huurwoningen worden afgebouwd conform het programma 
van eisen van de opdrachtgever. De woningen zijn voorzien 
van behang en sauswerk en luxe keukens waardoor de huurder 
er alleen een vloer dient aan te brengen en kan inhuizen.

Tijdens de bouw is er besloten om van gas naar een WKO-
installatie te gaan, een ingrijpend besluit welke in het team 
adequaat is opgepakt. Al enkele weken draait de vloerver-
warming in de woningen volledig op de geboorde warmte-
bron, een fijne bijkomstigheid.
Rondom om de blokken worden ook de terreinrichting voor-
zien van bomen, plantsoenen, parkeerplaatsen en een par-
keerbeheersysteem.

Al met al mogen we straks trots zijn op het eindresultaat!

Pascal Sanou

Team Plaza:
Cees Slagter, Bart Arends, Rick de Fouw, Daniel Wichers, 
Jos Dekker, Eric Moerkens, Martijn de Koning, Kees Vlijm, 
Mike Visser, Lianne Zoontjes, Thijmen Faber

ONDERNEMINGSRAAD
ONDERNEMINGSRAAD

In het voorjaar van 2021 sprak de OR met Cees Bakhuys over 3 on-
derwerpen, de nieuwe RI&E, het plan van aanpak voor de RI&E 
(welke verbeterpunten zijn er binnen de Nijs) en de memo thuiswer-
ken, hoe zal dit eruit moeten komen te zien na corona tijd.

De vorige RI&E was 5 jaar oud en aan vernieuwing toe. Aboma heeft 
een nieuwe gemaakt. Namens Aboma heeft Jos Schouten samen met 
Cees Bakhuys en Menno de Vries diverse werken bezocht. Ook is de 
gehouden enquête over veiligheid uit 2018 bekeken en zijn werkne-
mers geïnterviewd over de veiligheid. 

De komende tijd zullen medewerkers gaan merken dat de aandachts-
punten uit het RI&E plan van aanpak opgepakt zullen worden en tot 
verbetering zullen leiden en zal de RI&E meer worden dan een sta-
tisch document. Heb je zelf verbeterpunten met betrekking tot veilig-
heid, duurzame inzetbaarheid, risico inventarisatie en evaluatie, meld 
je dan bij Cees Bakhuys.

Ook dachten we na met elkaar over thuiswerken en de toekomst, de 
periode na corona. Hoeveel procent van de werktijd is wenselijk, wel-
ke afspraken moeten er met elkaar gemaakt worden hierover? Ideeën 
en uitgangspunten tussen Cees Bakhuys en de OR zijn hierover uit-
gewisseld. Aan de hand hiervan kan nu een beleid opgesteld worden.

De OR had vorig jaar contact over de communicatie over loonbetaling 
periode 1. Dit jaar is er een mail uitgegaan om dit te verduidelijken. 
In periode 2 kreeg iedereen een juiste loonbetaling, zonder voorschot.

De terugkoppeling van de F & B gesprekken in voorgaande jaren wa-
ren een punt van zorg voor de OR, maar dit jaar zien we door de digi-
taliseringsslag dat alle functioneringsgesprekken sneller teruggekop-
peld zijn. Een mooi compliment voor de afdeling Personeelszaken.

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 

Veilig werken doen we samen.  
We werken veilig of niet.  
Veiligheid vergt moed.
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Ingrediënten
•  1 middelgrote kip, circa 1,5 

kg, schoongemaakt
• 200 gr. pancetta (plakjes)
• 1 bosje salie
• 2 el. ongezouten roomboter

• zeezoutvlokken
• versgemalen zwarte peper
• 250 ml. kippenbouillon
•  150 gr. kastanjechampignons, 

schoongemaakt
• 250 ml. slagroom

Werkwijze
1.  Verwarm de oven voor op 180 °C.
2.  Leg de kip in een braadslee en vul hem met tweederde van de pan-

cetta en ongeveer de helft van de salieblaadjes.
3.  Wrijf de buitenkant in met boter en bestrooi de kip met zout en 

peper. Schenk de bouillon rond de kip en schik de rest van de pan-
cetta ernaast.

4.  Rooster de kip 1 uur in de oven (laat de oven  aan) en schik de 
champignons rond de kip. Schenk ook de room erbij.

5.  Zet de slee terug in de oven en rooster de kip nog eens 25-45 minuten, 
tot de vleesthermometer minstens 74 °C aangeeft als je hem in het 
dikste gedeelte van de dijen steekt.

6.  Neem de kip uit de oven en strooi de 
rest van de salieblaadjes eroverheen. 
Dek hem losjes af met aluminium-
folie en laat hem zeker 10 minuten 
rusten. Controleer de gaarheid van de 
kip en serveer hem.

Eetsmakelijk!
Jorrit van Schagen

Voedingswaarde
Calorieën 450

Eiwitten 33,3 gr. 

Koolhydraten 1,4 gr. 

Suikers 1,4 gr.

Vet 34,1 gr. 

Verz. vet 18,4 gr. 

Vezels 0,5 gr. 

Natrium 0,9 gr.

Vanuit de timmerfabriek
Timmer Taal

Veranderingen
Onze productieleider kozijnen Rolf Tiebie gaat 
De Nijs verlaten. Hij is in dienst getreden op 02 
april 2007 en heeft zich in de timmerfabriek 
opgewerkt tot productieleider kozijnen en zijn 
bijdrage geleverd aan de diverse ontwikkelingen 
in de productie. Wij wensen Rolf veel succes 
met zijn verdere carrière. 
Dave Baas wordt zijn opvolger en is al vol enthousiasme begonnen 
zijn taken over te nemen.

In mei hebben wij een bijzondere werknemer in 
ons midden, Harry Swinkels is dan 49 jaar in 
dienst bij De Nijs en gaat van zijn welverdiende 
pensioen genieten. Meer hierover in de volgen-
de editie van Bijspijkeren.

Daarnaast valt er nog te melden dat we de 
 timmerfabriek in Castricum hebben opgeheven 
nadat Jan Mooij met pensioen gegaan is,  Joshua 
Wagenaar die daar ook werkzaam was, is al 
bijna een half jaar bij ons in Warmenhuizen aan 
de gang. Alle werkzaamheden zullen worden 
doorgeschoven naar Warmenhuizen.

De 1e gekwalificeerde timmervrouw bij De Nijs 
is een feit. Bo Driesse werkt in de timmerfa-
briek en slaagde voor haar opleiding “allround 
montage industrieel produceren met hout” aan 
het Horizon College in Heerhugowaard. De 
opleiding bestaat uit werken en leren, 4 dagen 
werken en 1 dag naar school, je leert alles over 
het hele productieproces, van het hout dat bin-
nenkomt tot het eindproduct. Bo heeft aangeven dat ze ook wat meer 
wil weten over hoe het er op de bouw aan toe gaat, medio april zal 
ze daarom het uitvoeringsteam op het Valeriusplein gaan versterken, 
succes Bo.

Om meer structuur te vinden in de losse bestel-
lingen hebben we Johan Tesselaar bereidt ge-
vonden om deze taken op zich te gaan nem en, 
hoe we dit verder in gaan invullen moeten we 
nog nader met elkaar bezien. Johan in nu be-
zig met de opleveringen bij het project Wiborg, 
wanneer hij hier gereed mee is gaat hij het team 
van de timmerfabriek versterken. Johan is ooit zijn carrière begonnen 
in de timmerfabriek en keert nu terug naar zijn roots.

René van den Berg

Kip uit de oven met salie en  
bacon in roomsaus
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op het Oosterdokseiland, en recentelijk Hotel Jakarta. 

Het meest bijgebleven is het werk aan de rechtbank in Groningen: 
“Vooral in het betonwerk kwamen we daar – en later ook op andere 
projecten - flinke uitdagingen tegen, met een hoge moeilijkheids-
graad. Een deels vergelijkbare uitdaging lag in de manier waarop we 
een paar jaar geleden Hotel Jakarta hebben gerealiseerd. Een beton-
nen parkeerkelder en eerste verdieping met daar bovenop een der-
tig meter hoge, geheel houten draagconstructie. De hotelkamers zijn 
prefab units die compleet met badkamer, balkon en installaties op 
elkaar gestapeld werden. 176 kamers in nog geen drie weken tijd!”

Reizen en tuinieren
Peters laatste project was Slachthuishof in Haarlem. Daar coördi-
neerde hij de sloop van de bestaande bebouwing. We spreken de 
60-jarige uitvoerder op 1 maart, een maand voor zijn afscheid als 
medewerker en certificaathouder. Kijkt hij er al een beetje naar uit? 
“Zeker wel. Ik ben niet bang dat ik me ga vervelen, want ik heb een 
paar tijdrovende hobby’s. Allereerst heb ik een mooie tuin om mijn 
huis, waar ik graag in werk. Verder hebben we een caravan. Daar 
willen mijn vrouw Dieuwertje en ik wat vaker mee weg. Dan past 
onze zoon op het huis. Die is inmiddels twintig, dus hij kan prima 
voor zichzelf zorgen. Zodra de coronamaatregelen en het weer het 
toelaten, trekken we er op uit.”

Peter maakt graag van de gelegenheid gebruik om alle collega’s te 
bedanken voor de goede samenwerking over de jaren. Hij wenst het 
bedrijf en de medewerkers heel veel succes voor de toekomst. “En 
gezondheid, dat is nóg belangrijker.”

Bert Vooijs

Peter de Nijs met pensioen

Na het recente vertrek van Dennys de Nijs was het eind maart 
de beurt aan diens neef Peter om de sleutels in te leveren. 
Na bijna veertig jaar trouwe dienst maakt ook Peter de Nijs 
gebruik van de vroegpensioenregeling. 

Als zoon van Cor de Nijs en Katrien 
Dekker-De Nijs lag het voor de hand 
bij het familiebedrijf te gaan werken, 
net als zijn broer Thijs (neef van de 
gelijknamige voormalig algemeen di-
recteur, red.), die inmiddels al lange 
tijd weg is bij De Nijs. “Ik zal een 
jaar of twintig, eenentwintig geweest 
zijn”, zegt Peter. “Na de middelbare 
school en een jaartje HTS.” Hij begon 
met timmeren bij de herbestemming 
van het Amsterdamse Entrepôtdok. 
“Zo ben ik er ingerold. We verbouwden daar pakhuizen tot mooie, 
grote appartementen.”

Van Groningen tot Jakarta
Iedereen die vier decennia voor De Nijs werkt, heeft een indrukwek-
kend lijstje bouwprojecten op zijn eindrapport staan. Voor Peter is 
dat niet anders. “Mijn eerste ervaring als zelfstandig uitvoerder deed 
ik op bij de eerste fase van een woningbouwproject in Gein, Amster-
dam Zuidoost.” Gedurende zijn carrière was hij betrokken bij diverse 
woningbouwprojecten in onder meer Almere, Castricum en Amster-
dam Noord, Oost en Centrum. Daarnaast ging hij naar Groningen 
voor de nieuwbouw en renovatie van de rechtbank daar en naar Den 
Helder voor de bouw van de jeugdgevangenis. Ook in Amsterdam 
bouwde Peter mee aan diverse kantoren en iconische openbare ge-
bouwen als de Openbare Bibliotheek en het Conservatorium, beide 

‘ Niet bang dat ik me 
ga vervelen’

‘Uitdagende projecten als  
Rechtbank Groningen en Hotel 

Jakarta blijven me het meest bij’

Een geslaagde middag
Dit jaar geen personeelsavond bij Espeq in Heerhugowaard maar een 
online quiz middag. Om 17.00 uur zat iedereen op 28 januari 2021 
achter zijn/ haar computer om in te loggen op Teams. 
Daarna volgde een presentatie waarna ie-
dereen kon inloggen op Kahoot voor de 
quiz

Iedereen had zich aangemeld voor een 
borrelpakket en zijn/haar eigen speciali-
teit: Sportquiz, gemaakt door Ber de Nijs; 
Muziekquiz, gemaakt door Robert de 
Nijs; De Nijs quiz, gemaakt door Daniëlle 
en Marjorie de Nijs; Algemene weetjes 
quiz, gemaakt door Jacqueline de Nijs.

De verschillende quizzen werden gepresenteerd door een presentator 
en een directielid. Met Kahoot werden de vragen door iedereen op 
zijn/haar telefoon beantwoord en via de beelden op Teams kon men 
zien dat de borrelpakketten uitstekend waren verzorgd.  

De uitslagen van de gezellige quiz: 
De Nijs quiz: Wil Nannes, Eric Moerkens, 
Rhoman Hillen. Algemene weetjes: Robert 
de Nijs, Marco Dudink. Lianne Zoontjes. 
Sport quiz: Jochem Rentenaar, Jordi Varke-
visser., Alex Kroon. Muziek quiz: Kasper 
Bakhuijs, Nancy Zasburg, Dave Kreuger. 

Monique van Dijk
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Projectontwikkeling

In dienst 
 - Joeri Koehof - innovatiemanager
 - Robert Frerichs - assistent werkvoorbereider
 - Johan Hoek - logistiek medewerker materieeldienst 
 - Cor Abbring - senior inkoper
 - Jesse Koopman - assistent uitvoerder
 - Thomas van der Meer - assistent werkvoorbereider
 - Sjoerd Ligthart - calculator
 - Kjell Nicolai - junior calculator 
 - Martin Lameris - timmerman
 - Daniel Hendriks - hijsbegeleider 
 - Mehdi Ziyadkhanli - assistent uitvoerder
 - Lenny Sinnige - medewerkster contract beheer

Uit dienst
 - Dennys de Nijs - bedrijfsleider De Nijs Castricum (VUT)
 - Ferron van der Sluis - timmerman De Nijs Castricum
 - Rolf Tiebie - productieleider kozijnen timmerfabriek
 - Hans Grooteman - timmerman (VUT)
 - Guido Tuin - werkvoorbereider
 - Peter de Nijs - uitvoerder (VUT)
 - Piet Ootes - hijsbegeleider (VUT)
 - Fred Met - timmerman (VUT)
 - Jan Mooij - werkplaats medewerker De Nijs 
Castricum (VUT)

 - Ron Groot - metselaar (VUT)
 - Marcel Deen - uitvoerder
 - Jaco Kamphorst - BIM coördinator 

Functiewijziging
 - Memet Yazici - hijsbegeleider
 - Yvonne Honig - klantmanager
 - Kasper Bakhuys - werkvoorbereider 
 - Jordi Manie - inkoper
 - Emiel Tesselaar - BIM coördinator 

Geboorte
 - 28 december 2020 
Wout, zoon van Bryan Veenema en Ilse Rijpkema

 - 20 januari 2021 
Matteo Apollo, zoon van André en Bettina Pinas

 - 29 januari 2021 
Pleun, dochter van Pascal en Cheryl Sanou

 - 10 februari 2021 
Bibi, dochter van Marlous Eschweiler en Bo Bergers

 - 11 maart 2021 
Liam, zoon van Astrid en Patrick Vermeulen

Zie ik jou, zie je mij: 
Veiligheid is niet ik of jij 
maar wij!

De verkoop van de villa’s van Park de Velst is zaterdag 19 decem-
ber 2020 gestart met een drive-thru evenement. Het drive-thru 
evenement is druk bezocht en was zeer geslaagd! In tijden van 
Corona vonden veel geïnteresseerden het toch leuk dat ze naar de 
locatie konden komen.
Geïnteresseerden zijn door middel van 2 presentatievideo’s, een 
VR Experience en een rondje door een van de toekomstige hofjes 
op de hoogte gebracht van dit bijzondere project met onder archi-
tectuur (architect Marlies Rohmer) gebouwde villa’s. Inmiddels 
hebben de kandidaten die zich ingeschreven hadden een gesprek 
met de makelaar gehad en zijn diverse overeenkomsten getekend!

In ‘Park de Velst’ komen in totaal 24 nieuwbouw villa’s met een 
voor nieuwbouw ongekend luxe uitstraling en detaillering in Am-
sterdamse School stijl geïnspireerd op het ontwerp van ‘The En-
nis house’ van architect van wereldformaat Frank Lloyd Wright. 
Toekomstige monumenten. De woningen worden gerealiseerd in 
een bestaand park met wandelpaden en groen. Monumentaal en 
energieneutraal wonen in een hofje met een park als achtertuin 
op steenworp afstand van de duinen, de zee én het centrum van 
Heemskerk. Dat is wonen in Park De Velst. 

De villa’s hebben een woonoppervlakte van circa 156 en 163 m². 
De begane grond is maar liefst 102 m2 groot. De 3 meter hoge 
plafonds benadrukken deze enorme ruimte nog eens extra. De in-
deling van zowel de begane grond als de verdieping is volledig 
naar wens aan te passen. Op de website vind je bij de verschil-
lende woningtypes inspirerende voorbeelden.

De verkoop gaat voorspoedig en de bouw gaat in mei van start. 
Er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Op de website www.
parkdevelst.nl kun je alle details en plattegronden bekijken. 
Ook staat bij de makelaar een hele mooie maquette, deze is op 
afspraak te bezichtigen.
Ben je geïnteresseerd meld je dan nu aan via www.parkdevelst.nl 
of neem direct contact op met Teer Makelaars via telefoonnum-
mer 0251-233 023 of stuur een mail naar nieuwbouw@teer.nl 

Annemarie van den Bergh

Park De Velst
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BIM afdeling
Per 4 januari is het team van de BIM afdeling uitgebreid met mijn 
persoon. Voor een aantal mensen zal ik geen onbekende zijn, maar 
toch een korte introductie. Mijn naam is Emiel Tesselaar, 30 jaar oud 
en woonachtige in Tuitjenhorn. In 2011 ben ik bij De Nijs gestart 
met een Traineeship van 3 jaar, welke mij langs diverse disciplines 
binnen het bedrijf bracht. Hierna ben ik aan de slag gegaan op het 
bouwbureau. De afgelopen jaren ben ik als werkvoorbereider actief 
geweest op diverse projecten. Tussendoor ben ik nog een jaar op reis 
geweest door Latijns-Amerika. In mijn vrije tijd ben ik liefhebber 
van sport en met name van wielrennen en voetbal.

Binnen de afdeling bekleed ik de rol van BIM-Coördinator, dit is een 
nieuwe functie binnen De Nijs. Waar Maaik en Niels vaak op afstand 
bezig zijn met de projecten, mag ik in de projectteams meedraaien. 
Hierdoor zijn de lijntjes met de werkvoorbereiding kort en kunnen 
we slimmigheden sneller toepassen op nieuwe projecten. De kennis-
deling wordt dus versnelt. 
Daarnaast zal ik bij projecten vanuit de projectontwikkeling al eer-
der aanhaken zodat er tijdig afspraken over BIM basis ILS en ILS 
ontwerp en engineering kunnen worden gemaakt en bewaakt. 

Onderdelen waar ik mij onder andere mee bezig zal houden zijn: 
•  Opzetten en bewaken van de ILS ontwerp en engineering en het 

BIM-uitvoeringsplan. 
•  Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s en adviseurs op het ge-

bied van BIM.
•  Ondersteunen (op aanvraag) van het ontwerpteam met het visueel 

maken van informatie die zich in het coördinatiemodel bevindt.
•  Verantwoordelijk voor het controleren of de gemaakte afspraken 

t.a.v. structuur in de prestatie modellen zijn verwerkt:
 - BIM basis ILS
 - Eigenschappen vanuit ILS O&E
• Classificaties De Nijs inrichten. Leverancier prestatie en productie.
• Ondersteunen bij het uitvoeren van clashcontroles.
• Op aanvraag hoeveelhedenstaten klaarzetten.

Veiligheid
Wat kan BIM betekenen voor de veiligheid? Middels het IFC model 
kunnen onveilige situaties sneller opgemerkt worden dan op 2D wit-
drukken. Inmiddels gaan wij op nieuwe projecten starten met Dalux. 
Deze tool kan 2D output en documenten met 3D modellen combine-
ren en is als app beschikbaar voor de Ipad en je smartphone waarmee 
deze informatie kan worden weergegeven. Hierdoor kan bij bijvoorbeeld 
bouwplaatsinspecties direct het coördinatiemodel geraadpleegd worden.
Daarnaast zijn er diverse tijdelijke voorzieningen welke tijdens de 
bouw voor veiligheid zorgen die opgenomen kunnen worden in het 
coördinatiemodel. Denk hierbij aan onderstaande zaken:

Steiger als randbeveiliging in de ruwbouw. Afstemming van hoogten 
en het dichtleggen van openingen naar het binnenspouwblad.

Schoren modelleren zodat er invoegers in de 
breedplaatschil kunnen worden opgenomen. 
Hierdoor hoeft de schoor niet vastgezet te 
worden in beton dat nog niet uitgehard is.

Kozijnsparingen in prefab wanden dichtgezet 
met centerpennen. Invoegers meegenomen in 
dagkanten prefab elementen. 

Ondersteuningsconstructies balkons. Afstem-
ming op randdetails balkons, zodat de con-
structie daadwerkelijk past.

Hekwerk bij vide/vloer beëindiging. Maak inzichtelijk hoe de rand-
beveiliging wordt geborgd. Eventueel potjes instorten om de staan-
ders in te zetten.

Emiel Tesselaar, namens het BIM team

15



Februari 2021

Een nieuw jaar met weer een grote range aan nieuwe kansen, 
we worden momenteel dagelijks benaderd door nieuwe po-
tentiële opdrachtgevers voor verbouwingen, uitbreidingen of 
nieuwbouw opdrachten. Helaas kunnen we lang niet aan de 
volledige aanvraag voldoen en wordt er na een snelle voor-
selectie gekozen om wel of niet op de aanvraag in te gaan. 
Momenteel zijn we met ongeveer 15 werken bezig om tot 
opdracht te komen wat dus aangeeft dat het erg druk gaat 
worden. 

Door een dip in de uitvoering hebben we het momenteel niet extreem 
druk. De vorst heeft daarbij ook niet meegeholpen die de afgelopen 
weken over het land trok. Maar op het moment van schrijven van dit 
stuk staat er alweer een mooi zonnetje aan de hemel en beginnen de 
lente perikelen zich weer voor te doen.

Door bij te springen op een aantal projecten van het bouwbedrijf 
Warmenhuizen hebben wij ons wel dagelijks goed bezig weten te 
houden en als er dan nog momenten overbleven in de planning zijn 
deze door de mannen besteed aan de herinrichting van de timmerfa-
briek van Castricum. 
De term timmerfabriek kunnen we echter niet meer in stand houden. 
Doordat Jan Mooij met pensioen is gegaan zijn de deuren van de tim-
merfabriek gesloten. Een klein aantal machines blijven in de loods 
staan voor gebruik maar alle hulpmiddelen om kozijnen/ramen en of 
deuren te maken zijn weggedaan. Door de inkrimping van de fabriek 
hebben we ook besloten 2 loodsen niet meer te gaan inzetten voor 
Castricum en krijgen deze een nieuwe bestemming.

Begin dit jaar zijn we gestart met 2 nieuwe projecten:

Kennemerstraatweg Heiloo
Deels verbouw en deels nieuwbouw waarna er 10 appartementen 
worden gerealiseerd onder leiding van Eric Weel, de palen zitten in 
de grond en eind februari zal de fundering worden gemaakt. Naast 
Eric zouden Egbert en Ferron deze klus gaan oppakken. Ferron heeft 
echter besloten om ons bedrijf te verlaten vanaf medio april. Een 
timmermaat voor Egbert zullen we zo spoedig mogelijk gaan invul-
len. Ferron succes met je nieuwe uitdaging.

Tweede Groenelaan Bakkum
Op het moment van start grondwerk sloeg het winterweer in het land 
waardoor dit geen voortgang kon krijgen, nu de sneeuw weer wegge-
smolten is zal er gestart worden met het ontgraven van de fundering 
waarna deze gemaakt kan worden. Bart Deen begeleidt dit werk en 
Frans en Serge hebben het timmerwerk in handen.

Europaplein afbouw
Begin januari zijn de 3 appartementen opgeleverd en in februari ook 
de 4e  inclusief de uitbreiding. De uitbouw van de begane grond is in 
afrondende fase en zal er in week 8 ook nog uitgaan. Einde werk zou 
je denken, niks blijkt echter waar. De opdrachtgever heeft ons ver-
zocht nu ook verder te gaan met de afbouw van de plint. In grote lijnen 
zullen wij de herindeling van de ruimte oppakken en een deel van de 
gevel verfraaien. De opdrachtgever heeft diverse partijen ingeschakeld 
om de afwerkingen te bepalen, zodra deze hun plannen gereed heb-
ben kunnen wij in goed overleg met de opdrachtgever deze onderdelen 
eventueel ook gaan oppakken. Jan de Vries begeleidt dit werk.

Centrumplan De Draai
Op dit project loopt de start helaas wat stroever, door het uitblijven 
van de vergunning is de 1e paal verzet naar halverwege juni. Voordat 
de 1e paal wordt geslagen kunnen we het terrein bouwrijp maken en 
de WKO bronnen gelukkig wel al slaan. Door de vertraging heeft het 
uitvoeringsteam wel een aantal extra weken voorbereiding wat we 
dan ook met 2 handen aanpakken.

Missiehuis Hoorn
Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan de asbest sanering 
waarna we weer verder kunnen met het verfraaien van het mooie 
pand naast de net opgeleverde nieuwbouw woontorens. De kozijnen 
en gevels worden grootschalig opgepakt en in overleg met de project-
ontwikkeling wordt er nog gekeken naar een afbouw-binnenpakket.

Met vriendelijke groet, 
Rob Duinmeijer namens de Nijs Castricum

De Nijs
Castricum

Centrumplan
Heerhugowaard

Kennemerstaatweg
Heiloo
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Met het integreren van het Platform Projectbox is een stap 
gezet om de algemene veiligheid op de bouwplaats te verbe-
teren. Drie jaar geleden heeft De Nijs dit platform uitgerold in 
de organisatie. Beheerder en ontwikkelaar van dit platform is 
Construction Media. Met dit online platform levert Constructi-
on Media een totaaloplossing voor de bouwplaats registratie, 
project specifieke veiligheidsinstructies en het verlenen van 
toegang tot de bouwplaats.

Met het verlenen van toegang op de bouwplaats werken we samen 
met de leverancier van hekwerken en tourniquets Heras.
Sinds het tweede kwartaal 2020 begeleid Jan Petter de toegangscon-
trole op de bouwplaats en introductie Projectbox. 

Instructie
De instructie bij nieuwe projecten vindt plaats met Jan Petter (De 
Nijs), Paul Bongenaar (Construction Media) en Thijs Krijgsman 
(Heras). Samen voorzien zij de gebruikers informatie hoe het sys-
teem werkt en gebruikt moet worden.
Inmiddels is de constatering dat dit een positieve stap in de juiste 
richting is geweest.
Bekijken we het registratiesysteem en hoe de aanmeldingen van be-
drijven, personeel en onder aanneming verlopen, dan constateren we 
dat er een verbeterslag is gemaakt, ondanks alle scepsis die er is.

Vraagbaak
Jan functioneert als algemene vraagbaak voor een ieder die met de 
Projectbox te maken heeft.
Voor de intrede van Jan werkte het systeem op een serveromgeving 
van De Nijs en vanaf ongeveer mei/juni 2020 zijn we overgestapt op 
het online platform, dit i.v.m. diverse updates en nieuwe functionali-
teiten in het systeem.

Veiligheid & registratie
op de Bouwplaats

SMS-functie 
Construction Media is constant bezig het product te verbeteren. Dit 
ook in overleg met de ICT-afdeling en Jan Petter. Een nieuwe functi-
onaliteit is het gebruik van een SMS-functie.
Hierbij is het van belang dat een ieder zijn of haar mobiele telefoon-
nummer invoert bij het registreren. Is om die reden een verplicht veld.
Het doel is om de veiligheid van een ieder nog beter te garanderen. 
Op deze wijze kunnen we als De Nijs op een snelle en adequate ma-
nier iedereen benaderen, wanneer er zich een calamiteit op de bouw-
plaats voor doet. Of wat uiteraard op dit moment een hot item is, er 
een Corona uitbraak plaats zou vinden. 
Hierbij is het wel van belang dat een ieder zich aan- en afmeld op de 
bouwplaats d.m.v. de verstrekte toegangspas. Deze toegangspas kan 
gebruikt worden op iedere bouwlocatie waar men werkzaamheden 
gaat verrichten.

Tool mandagenstaat
De Nijs heeft nu ook in de Projectbox de beschikking over de man-
dagenstaten module. Met deze module van de Projectbox bespaar je 
tijd doordat je snel en gemakkelijk mandagenstaten op het project 
genereert.

Bij het project zijn direct alle mandagenstaten van de eerstelijns on-
deraannemers inzichtelijk. Tevens is de historie van mandagenstaten 
inzichtelijk. Ook de communicatie met de onderaannemers is vol-
ledig geautomatiseerd. Na goedkeuring door De Nijs zijn de manda-
genstaten direct beschikbaar voor de onderaannemer. Bij afkeuren 
van de mandagenstaat ontvangt de onderaannemer direct het verzoek 
om dit aan te passen.

Ton Verschoor en Jan Petter
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het kleinste detail de wapeningstekeningen. De installaties stonden 
op de werktekeningen van de architect. De architect maakte ook de 
kozijntekeningen en detailleringen zodat de kozijnen in de eigen tim-
merfabriek gemaakt konden worden. 
Wat was de bezetting van de opdrachtgever? Namens de opdracht-
gever was er een vaste opzichter aanwezig op het project.
Waren er bouwvergaderingen? Er waren bouwvergaderingen waar, 
de opdrachtgever, de opzichter, Siem en Piet de Nijs bij aanwezig 
waren. Verder hield Siem werkbesprekingen met de onderaannemers.
Hoeveel personeel van De Nijs kwam er uit Warmenhuizen?
Siem en Cor Tesselaar (Lord) waren het enige personeel uit Warmen-
huizen. Cor was door de weeks in de kost bij Siem.
Overig personeel? Siem heeft zelf de timmerlieden aangenomen die 
allemaal uit de regio Rotterdam kwamen. De mensen uit de stad had-
den natuurlijk een andere mentaliteit als de mensen van het platteland, 
maar het was goed werkbaar. De metselaars waren ook in dienst en 
kwamen uit de regio Den Haag waar zij op het project van Piet de Nijs 
gewerkt hadden. Verder waren alle andere mensen onderaannemers. 
Hoe kwamen de loonzakjes op vrijdag op het werk? Iedere vrijdag 
kwam Piet de Nijs, die op een project in Den Haag woonde, de loonzak-
jes langsbrengen. Jan van Zelm (vader van Sjaak & Mats) die in Den 
Haag op de kraan zat nam de loonzakjes mee vanuit Warmenhuizen.

Materieel
Hoe was het ketenpark ingericht? Er stonden 3 eenlaagse schotten-
keten. De grootste was de schaftruimte. De middelste schottenkeet 
was omgebouwd tot woning. Er was een kleinere schottenkeet waar-
in de opzichter en Siem in een ruimte zaten. In de grootste ruimte 
waar de opzichter zat werden ook de bouwvergaderingen gehouden.
Waren er nog loodsen, opslagruimtes? Door middel van enkele 
houten wanden en een dakje met golfplaten was een zaagloods en 
een ruimte voor de ijzervlechters gemaakt.
Hoe was het terrein afgesloten? Het terrein was afgesloten met een 
hek van betonijzermatten.
Wat voor kraan werd er gebruikt? Er stond een eigen topkraan van 
De Nijs. Deze kraan reed op een rails om zoveel mogelijk alle hoeken 
van het project te kunnen bestrijken. Eigenlijk was de kraan te laag 
voor het gebouw, maar door de giek schuin te zetten konden we het 
net redden tot halverwege de hoogste verdieping. Cor Tesselaar was 
de kraanmachinist. 
Waren er personenliften en bouw-
liften? Er waren geen personenliften 
aanwezig, iedereen ging gewoon met 
de trap omhoog. We hadden een kleine  
bouwlift die bij de laagbouw werd ge-
bruikt. Om het gebouw te bevoorraden 
werd op de kop van het gebouw een 
oppersteiger gemaakt. De kraan ging 
dus pas vlak voor de oplevering weg.  

Door een interview te houden met de uitvoerder van ‘Verzor-
gingshuis Joachim & Anna’ op de locatie hoek Langenhorst-
Slinge, Siem Goudsblom (83) vader van Guido en Michel, hoop 
ik (Michel Goudsblom) een beeld te kunnen geven van de bouw 
van dit gebouw in de periode 1964-1966.

Siem woonde op het project in een tot 
woning omgebouwde schottenkeet, het-
geen gebruikelijk was voor die tijd. Hij 
startte daar zijn gezin. In 1964 ben ik 
daar geboren en mijn oudste zus in 1966.

In 1964 is De Nijs in Rotterdam gestart aan het project. De Nijs heeft 
dit werk verworven via Architectenbureau Thunnissen & Van Kra-
nendonk. Thunnissen & Van Kranendonk was ook de architect van 
de Don Bosco kerk te Alkmaar, die al gerealiseerd was door De Nijs. 
De opdrachtgever was Stichting Joachim en Anna.
Het project bestaat uit een toren van 10 bouwlagen hoog, waarin 
zorgkamers, ontmoetingsruimtes en facilitaire ruimtes zijn gehuis-
vest en 2-laagse vleugels met ca 30 aanleunwoningen die met de to-
ren verbonden zijn. De aanneemsom was rond de Fl 4.000.000,-.  Dit 
was voor die tijd natuurlijk een enorm bedrag.
Het was de eerste keer dat De Nijs een gebouw van deze hoogte ging re-
aliseren. Dit mag men, zeker in die tijd, toch wel hoogbouw noemen. De 
afstand vanaf Warmenhuizen-Rotterdam en de grootte van dit project 
getuigd van ondernemerschap van de familie De Nijs, zeker in die tijd.
De bouwtijd was ongeveer 2 jaar en 9 maanden van begin 1964 t/m na-
jaar 1966. De bouwtijd zal tegenwoordig korter zijn, maar in 1964 werd 
bijna alle arbeid op de locatie uitgevoerd en was er bijna nog geen spra-
ke van geprefabriceerde onderdelen. Alles werd op het werk gemaakt.

Projectorganisatie en manbezetting
Wie begeleidde dit project vanuit Warmenhuizen? Piet de Nijs 
(vader van Winfred) kwam wekelijks op het project en woonde de 
bouwvergaderingen bij. 1 à 2 maal per maand kwam Jaap de Nijs (va-
der van Ton en Thijs) naar Rotterdam, meestal op zaterdagmorgen, 
om nog wat zaken door te nemen.
Was je de enige uitvoerder of waren er meer uitvoerders?
Siem was de enige uitvoerder.
Wie deed de werkvoorbereiding? Werkvoorbereiders waren er toen 
nog niet. Met behulp van de begroting en tekeningen bestelde Siem 
alle materialen. De grote onderaannemers waren ingekocht vanuit 
Warmenhuizen. De meeste onderaannemers kwamen uit de regio 
Rotterdam, alleen het schildersbedrijf kwam uit Hoorn. Allemaal on-
bekende en nieuwe partijen om het werk mee te maken.
Hoe was de inkoop geregeld? De inkoop van de grote onderdelen 
gebeurde vanuit Warmenhuizen. De kleinere zaken deed Siem zelf in 
overleg met Piet de Nijs.
Hoe was het tekenwerk, werktekeningen, wapeningstekeningen, 
kozijntekeningen enz. geregeld? De architect verzorgde de comple-
te werktekeningen en detailleringen. De constructeur maakte tot in 

Terugblik met  
Siem Goudsblom 
Rotterdam 1964-1966

Kraan op rails

Bouwlift

Woonkeet
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het werk gestort beton. Vanaf bouw-
laag 5 werden er holle betonblokken 
gemetseld. In de holle ruimtes kwam 
de wapening en deze ruimtes werden 
afgevuld met beton.
Alle verdiepingsvloeren werden in 
het werk uitgekist. Stalen schroef-
stempels met daarop moerbalken 
met kinderbinten, waarop houten 
deeltjes werden gespijkerd. Hierop 
werd betontripex aangebracht.
De binnenbladen werden gemetseld 
en het buitenblad was gewoon met-
selwerk. Isoleren deed men nog niet 
in die tijd. Specie werd allemaal met 
de hand op het werk gedraaid.
De buitenkozijnen en kozijnen voor de algemene ruimtes werden al-
lemaal in Warmenhuizen gemaakt in de timmerfabriek. De ramen en 
deuren werden in het werk passend gemaakt en gemonteerd. Begla-
zing gebeurde natuurlijk op het werk.
Op het betondak werden houtwolcement platen verlijmt met bitumen 
op het betondak. Hierover kwam de bitumen dakbedekking. 

Afbouw
De elektra installaties werden zoveel mogelijk ingestort. De riolerin-
gen waren van gietijzer. De ventilatie van de woningen gebeurde nog 
via de ramen en enkele roosters. Voor de glasbewassing had men een 
glazenwasinstallatie die op het dak was gemonteerd. In het gebouw 
werden 2 liften opgenomen. Alle binnenwanden werden in het werk 
gemetseld met tufsteen. Een lichtgewicht steensoort.
De dekvloeren waren van zandcement. De specie werd op het werk ge-
draaid en met kruiwagens het gebouw ingebracht. De binnenkozijnen 
waren een soort systeemkozijn welke in de sparing gemonteerd kon-
den worden. Ook de binnendeuren hoorde bij dit systeem. Alle wanden 
en plafonds werden gestuct, ook de binnenwanden. Het tegelwerk werd 
in het werk gezet met specie. Tegels lijmen deed men toen nog niet.
Alle woningen werden volledig geschilderd en voorzien van behang 
en vloerbedekking, een soort linoleum. Keukens werden geplaatst en 
elke woning werd voorzien van losse standaard kasten. Ook de alge-
mene ruimtes werden volledig afgewerkt door De Nijs. En als laatste 
maar zeker niet onbelangrijk werd de terreininrichting ook door De 
Nijs uitgevoerd.

Oplevering
Het complete hoofdgebouw werd turnkey opgeleverd, hetgeen voor 
die tijd toch wel uniek was.
Door dit interview hoop ik dat men een beeld heeft gekregen op wel-
ke wijze en hoe er werd gebouwd rond 1964. Bijna alle werkzaamhe-
den gebeurde ambachtelijk op locatie. Er was een grote bezetting van 
mensen op het werk. Het is een enorme prestatie van Bouwbedrijf De 
Nijs en haar medewerkers uit het tuindersdorp Warmenhuizen.
De gebouwen zijn natuurlijk compleet gerenoveerd en gemoderniseerd 
naar de eisen van deze tijd, maar de volledige constructie van het ske-
let en de vorm van het gebouw staan na 56 jaar nog volledig overeind. 
Misschien soms iets te technisch, maar we zijn toch allemaal bouwers!

Michel Goudsblom

Wat voor steiger werd er gebruikt? 
We hadden een traditionele stalen 
steiger. Al het steigermaterieel was 
eigendom van De Nijs en werd aan-
gevoerd vanaf Warmenhuizen. De 
steiger werd opgebouwd door Cor 
Tesselaar op de momenten dat er 
geen hijswerk met de kraan was. 
De steiger werd met de ruwbouw 
meegebouwd, zo was de veiligheid 
ook meteen gewaarborgd. Voor het 

bevoorraden van elke verdieping werd aan de kop een oppersteiger 
gemaakt met op elke verdieping een plateau waarop de kraan de ma-
terialen kon neerzetten. 
Wat voor bekistingen werden er gebruikt? Alle bekistingen werden 
op het werk gemaakt, van baddingen en houten delen. Voor het scho-
ne betonwerk werd betontriplex op de houten delen gespijkerd. Trap-
pen werden ter plaatse volledig uitgetimmerd en in het werk gestort.
Waar kwam het materieel vandaan? Al het materieel was eigendom 
van De Nijs en werd vanaf Warmenhuizen aangevoerd.

Bouw
Waar ging het bouwafval heen? Hout werd verbrand en steen en 
betonafval werden op het terrein begraven.
Hoe werd het heiwerk gedaan? Het heiwerk gebeurde met een stoom-
stelling. Door de lengte van de heipalen was er een hele hoge stelling 
nodig. De mast van de heistelling diende doormiddel van tuikabels 
overeind gehouden te worden. Siem weet zich te herinneren dat de 
palen 24 m1 lang waren. De heipalen hadden een verzwaarde voet 
met een doorsnede van 800 mm en een schacht diameter van 400 mm.
Hoe geschiedde het grondwerk? Het grove werk gebeurde met een 
draglinekraan. Diverse grondwerkers waren hier aanwezig om alles 
goed te profileren. Minikraantjes waren er nog niet.

Ruwbouw
Siem weet nog precies hoe het gebouw is opgebouwd. Alle wapening 
werd in staven aangevoerd op het werk. De beugels en haarspelden e.d. 
werden allemaal op het werk geknipt en gebogen. Alle wapening werd 
op het werk gevlochten. Regelmatig ging Siem naar de betoncentrale 
waar er trekproeven werden gedaan om de sterkte van de wapening te 
controleren. Alle funderingsbalken werden traditioneel uitgekist.

Het beton werd aangevoerd met betonmixers. Van elke stort werden 
er kubussen gestort. De kubussen bracht Siem na verharding naar de 
betoncentrale, waar ze werden gedrukt om zo doende de kwaliteit 
te kunnen controleren. De begane grond vloeren werden in het werk 
uitgekist en gestort. De bekisting werd later verwijderd uit de kruip-
ruimte. Een hels karwei om 
dit te ontkisten.
De trappen en bordessen 
werden ter plaatse in het 
werk uitgekist en gestort. De 
wanden van de laagbouw wa-
ren allemaal beton B2 blok-
ken. Bij de hoogbouw waren 
de eerste 4 bouwlagen van in 

Steiger en oppersteiger

Gebouw 2021

Gebouw 1965

Uitgetimmerde bekistingen

Siem (met schep) aan het 
betonstorten 19



In maart van 2020 zijn we gestart met de realisatie van het apparte-
mentengebouw aan het stadsplein in Heerhugowaard welke gelegen 
is tussen winkelcentrum Middenwaard en het gemeentehuis. Na de 
aanleg van de fundaties en de begane grond zijn we volop aan de slag 
gegaan met de bovenbouw. De realisatie van de bovenbouw hebben 
we opgesplitst in twee delen om zo versneld aan de afbouw te kun-
nen beginnen. Tijdens de ruwbouw van het 5 verdiepingen hoge ge-
bouw plaatsen we per verdieping ook direct de binnenspouwbladen 
compleet met de gevelkozijnen in concept 3. De eerste cyclus van een 
verdieping die we realiseerden was 15 dagen. Gaandeweg raakte het 
team die bestaat uit een ploeg van ca. 20 eigen (beton)timmerlieden 
van De Nijs beter op elkaar ingespeeld en realiseren we nu we in de 
tweede fase bezig zijn de optimale cyclus van 11 dagen.

Doordat we direct ook de gevelsluiting verzorgen zijn we ook meteen 
winddicht wat de arbo-omstandigheden voor de ruwe afbouw ten 
goede komt. Direct na het verwijderen van de onderstempeling is 
gestart met het aanbrengen van de leidingwerk van de installaties en 
aansluitend het binnen metselwerk, lichte scheidingswanden en ver-
dere afbouw. Nu, het moment dat ik dit artikel schrijf is half maart 
2021, is het dak van fase 1 waterdicht en zijn we vanaf de begane 
grond al gestart met stukadoorwerk en tegelwerk. Bij fase twee zijn 
we inmiddels gevorderd tot de vierde verdieping. Op het moment dat 
dit blad bij u in de bus valt zal ok het betonwerk van fase twee inmid-
dels afgerond zijn.

De gevels worden afgewerkt in een combinatie van metselwerk met 
prefab betonnen gevel elementen al dan niet voorzien van steen-
strips. De prefab betonnen gevel elementen zijn horizontaal doorlo-
pende elementen die middels verankeringen aan de draagconstructie 
hangt. Dit komt elke verdieping in een vast patroon terug. Dit heeft 
ons doen besluiten om vanaf de vijfde verdieping het gevel metsel-
werk aan te gaan brengen en zo naar beneden te zakken. Dit heeft 
een optimalisatie in het steigerwerk opgeleverd die nu gelijk met het 

Renovatie B. Loderstraat 
te Amsterdam
Voor de woningbouwvereniging Eigen Haard zijn we in Amsterdam 
deelgebied Slotermeer-Noordoost 132 woningen aan het renoveren. 
Deze woningen zijn verdeeld over 6 blokken waarvan 3 blokken met 
16 woningen en 3 blokken met 28 woningen. Als eerste renoveren we 
de korte blokken. De start van het project stond gepland in april van 
2020. Door de corona maatregelen en de eerste “lock-down” was de 

B. Loderstraat
Amsterdam

Lapis Lazuli te 
Heerhugowaard

gevelmetselwerk mee zakt naar het maaiveld. Inmiddels zijn er drie 
verdiepingen gemetseld en zien we dat we ook dit in de geplande 
cyclus van drie weken kunnen realiseren. 

Al met al en mede door een goede en gedegen voorbereiding een 
goed lopende realisatiefase waar we naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2022 op gaan leveren.
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Overhoeks blok A 
bijna 2x pannenbier

Projectontwikkeling
start uitgesteld naar juli 2020 om bewoners niet in 
de knel te brengen met de voorgeschreven corona 
maatregelen.

De woningen zijn z.g. portiekwoningen. Aan een 
portiek grenzen 8 woningen over vier verdiepin-
gen. De onderste woningen bevinden zich gedeel-
telijk op de begane grond en de gehele eerste ver-
dieping. Op de overige verdiepingen bevindt zich 
aan iedere zijde van het portiek één woning. Op de 
begane grond en de zolders krijgt iedere woning 
een bergruimte.

De renovatie bestaat uit het volledig strippen van 
het gebouw, alleen de hoofddraagconstructie welke 
bestaat uit gemetselde muren en lichte betonvloe-
ren blijft staan. Bij de korte blokken worden zowel 
aan de voorzijde als aan de achterzijde de betonnen 
balkons er af gezaagd en worden er nieuwe balkons 
aangebracht welke een grotere maat krijgen. Bij de 
lange blokken wordt alleen aan de achterzijde de 
balkons vervangen. Verder worden de woningen 
volledig geïsoleerd, worden alle houten kozijnen 
vervangen voor kunststof kozijnen en wordt de 
gehele wijk gas-loos gemaakt. Daar waar de wo-
ningen ooit gebouwd zijn met één vaste indeling 
hebben de bewoners van Eigen Haard de mogelijk 
gekregen om uit verschillende types te kiezen. Het 
totaal aantal verschillende types zijn er  uiteinde-
lijk 16 in basis geworden waarbij er ook nog in-
dividuele toevoegingen mogelijk zijn gemaakt. Dit 
heeft bij ons de grootste uitdaging gegeven in de 
voorbereiding omdat hierdoor ieder blok een an-
dere plattegrond heeft gekregen wat feitelijk een 
individuele uitwerking van o.a. de installaties tot 
gevolg heeft gehad. Ook het aantal voorzieningen 
wat hierop afgestemd moet worden is divers zoals 
plafondhoogtes in de gebieden waar concentratie 
van installaties samen komen.

Nadat we in juli van het vorige jaar zijn gestart met 
het eerste korte blok hebben we het eerste portiek 
met acht woningen in de laatste week voor kerst 
kunnen opleveren en zijn in januari van dit jaar de 
eerste bewoners terugverhuisd. Inmiddels zijn wij 
ook gestart met de twee andere korte blokken en 
staat de oplevering van het tweede korte blok voor 
eind maart gepland. Half maart 2021 is ook het 
eerste lange blok aan ons overgedragen en gaan we 
hier volop mee aan de slag. Onze huidige planning 
geeft aan dat wij voor de vakantie het derde korte 
blok opleveren en als de omstandigheden het toela-
ten kunnen wij de laatste woning voor de vakantie 
van 2022 opleveren.

Edwin Swart

The Mayor is een bijzonder transformatieproject in het luxe segment op 
een unieke locatie. Het gebouw ligt langs de A9 die de komende jaren 
verdiept zal worden aangelegd. 

Over de A9 worden plaatselijk brede stadspar-
ken aangelegd, zodat je als bewoner van The 
Mayor binnen enkele minuten het stadshart van 
Amstelveen binnen wandelt. Het complex krijgt 
onder andere de beschikking over een Private 
Gym, een koffiebar en een huismeester voor de 
nodige services. Hiermee is de trend gezet voor 
een high end woonbeleving in Amstelveen.

Nadat de start van de bouw van de eerste fase van 
The Mayor zijn we gestart met de verkoop van de 
tweede fase. De eerste fase betrof de eerste 3 gebouwen. De tweede fase betreft  
4 gebouwen met 148 woningen waarvan 72 huur- en 76 koopappartementen. 

Omdat de mogelijkheden beperkt zijn om verkoopevenementen te organiseren, 
hebben we meer op online marketing ingezet. En vanwege de grootsheid van het 
gebouw en de hoeveelheid verschillende woningtypes hebben we op de website 
een 3D woningzoeker geplaatst.
De inschrijving startte op 9 januari. Gedurende de inschrijfperiode konden de 
geïnteresseerden een persoonlijke afspraak inplannen om een brochure af te ha-
len en de maquette te bewonderen. Deze was opgesteld in een speciaal voor The 
Mayor ingerichte verkoopruimte bij Co van der Horst in Amstelveen, één van de 
luxere inrichtingszaken in de omgeving van Amsterdam.
Om kopers nog beter te kunnen infomeren over de ‘ins’ en ‘outs’ van het project 
hebben we ook onder leiding van Astrid Joosten een Webinar georganiseerd. 
Deze is terug te vinden op de website: www.woneninthemayor.nl. Door deze 
persoonlijke benadering hebben we veel serieuze inschrijvers kunnen verzame-
len. De meeste woningen zijn inmiddels onder optie en het tekenen van de con-
tracten loopt gestaag door.

Inmiddels is er opdracht gegeven aan de bouwcombinatie UBA - De Nijs om alvast 
te starten met de stripsloop van de gebouwen van de 2de fase. Als de verkoop zich 
voortzet, kunnen we in de 2de helft van 2021 ook met de bouw van fase 2 starten.
De bouw van de eerste fase komt inmiddels aardig op stoom. Na een periode 
van constructieve sloop is inmiddels ook gestart met de nieuwe staalconstruc-
ties, liftschachten en trappenhuizen.
Het is een grote dynamische bouwplaats waar veel verschillende disciplines ge-
lijktijdig worden uitgevoerd en het een hele uitdaging is om het overzicht te 
houden van de dagelijkse activiteiten.

Ondertussen zijn we ook gestart met de voorbereidingen van de verkoop van de 
laatste fases, gebouw 8 en de villa’s. Gebouw 8 kenmerkt zich door een groot 
aantal grote en luxe penthouses met veel riante terrassen. De villa’s zijn tien 
nieuwbouwwoningen die aan de zuidzijde tussen de bestaande gebouwen wor-
den geplaatst met een grote tuin georiënteerd op het zuiden en de mogelijkheid 
om direct onder de woning een eigen parkeerbox te krijgen.

Kortom, een veelzijdig project wat een nieuwe woonbeleving op deze locatie in 
Amstelveen op de kaart zet.

Eltjo Hamster

The Mayor Fase 1 en 2

Projectontwikkeling
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Het is al een tijd bekend dat we straks in Amsterdam, maar 
ook in andere steden, minder transporten en minder uitstoot 
willen. Daarin zijn we al bezig met bijvoorbeeld Cross-docken, 
maar sinds januari dit jaar is er een nieuwe maatregel, welke 
dit jaar al werkelijkheid gaat worden.

Afvallen
Vele voornemens zijn sinds januari al gesneuveld, maar de Gemeente 
Amsterdam wil vanaf 1 juli het gewicht in de milieuzone (binnen-
stad) beperken: de vrachtwagen zelf mag maximaal 20 ton wegen en 
mét belading maximaal 30 ton. Voor bijvoorbeeld betonmixers be-
tekend dit slechts 5,5 kuub per mixer en dus ondervracht (raad eens 
wie die zal betalen).
In Amsterdam zijn 850 van de 1.800 bruggen en 200 km van de 600 
km kademuren in zeer slechte staat. Daarnaast blijken de wegen ook 
overbelast te zijn en dus komt deze maatregel niet geheel onverwacht. 
Maar deze heeft grotere gevolgen voor ons, dan we eerst dachten: 
het gebied is groter dan alleen het oude centrum (zie kaartje) en de 
beperking is voor al het vrachtverkeer.

Gevolgen
De gevolgen zijn vooralsnog voor ons project Nationaal Holocaust 
Museum aan de Plantage Middenlaan, maar mogelijk ook voor het 
project Zeeburgerdijk. Even een korte lijst:
•  Betonmixers: max. 5,5 kuub. Dus zegge: 2x zoveel vrachten nodig.
•  Torenkraan (bij op- en afbouw) en mobiele kranen: ontheffing aan-

vragen (let op: 10 dagen vooraf aanvragen).
•  Ondeelbare lading en zwaarder dan 30 ton totaal: ontheffing aan-

vragen (10 dagen!).

•  Prefab en overige materialen: deelvrachten tot maximaal 30 ton.
Of… via cross-dock een mix maken van zware en lichte materialen, 
zodat we toch door kunnen en niet gelijk 2x zoveel ritten nodig hebben.

Toekomst
In de nabije toekomst zijn er meer plannen in Amsterdam, maatrege-
len voor zowel binnen als buiten de ring. Dus alle projecten ín Am-
sterdam zullen hiervan gevolgen ondervinden:
1)  2022: vrachtverkeer moet voldoen aan EURO 6 norm (motorisering). 

Gemiddeld is het wagenpark nog EURO 5. Vervoerders moeten dus 
vernieuwen, maar wij moeten dit wel melden bij onze leveranciers.

2)  2025: Geheel gebied binnen A10 emissie vrij, ook voor bestel-
busjes. Kijk maar eens bij de poort en keet: onze onderaannemers 
moeten dus óf elektrisch/waterstof óf op de fiets naar het werk. En 
niet te vergeten onze eigen Service & Garantie-busjes.

3) 2030: Geheel Amsterdam emissie vrij. Dus ook jij en ik op de fiets!
 

Logisch-tiek
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brengen en te verbeteren c.q. optimaliseren. Initiatief 
hiertoe ligt bij de projectontwikkeling maar gaat door 
heel het bedrijf heen. We hebben hiervoor ook een 
nieuwe functie geïntroduceerd zodat de klantreis ook 
de aandacht kan krijgen die het nodig heeft. Ik ben blij 
dat Yvonne Honig invulling gaat geven aan de functie 
Klantmanager. Yvonne is al jaren werkzaam voor De 
Nijs als Bedrijfsleider en heeft per 1 maart de overstap 
gemaakt naar projectontwikkeling.  

Bij projectontwikkeling hebben we ook altijd ruimte voor sta-
giairs. Afgelopen 1 februari is Ramon Schaefers student HBO 
Bouwmanagement, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed bij 
‘InHolland’ begonnen. Ik vind het belangrijk jonge mensen 
de kans te geven te snuffelen aan het mooie vak projectont-
wikkeling en zich te kunnen ontwikkelen. In de tijd dat ik 
bij Bijzonder Beheer werkte bij de Rabobank heb ik ook al-
tijd stagiairs bij mij gehad. Inmiddels zijn we een aantal jaren 
verder en heeft een aantal van hen ook gekozen voor het vak 
projectontwikkeling en zijn nu werkzaam als projectontwik-
kelaar bij o.a. Heijmans en Vorm. Ik hoop dat zij later op hun 
beurt ook weer ruimte zullen geven aan stagiairs.   

We hebben in de afgelopen maanden niet stil gezeten en weer 
een aantal projecten in verkoop gebracht. Brokking 17 wonin-
gen Arsenaal 3 in Zaandam, volgende fase van Womens Eye 
in Aalsmeer, De Velst 24 woningen in Heemskerk, de volgen-
de fase van 76 appartementen The Mayor in Amstelveen en 
64 woningen Slachthuisdistrict in Haarlem (samen met BPD). 
De verkopen gaan gelukkig goed. In Haarlem is inmiddels al 
80% verkocht en bij Brokking ruim 70%. We zien wel dat er 
vooral in het hogere segment meer verkoopinspanningen ver-
richt moeten worden om woningen te verkopen.   

We hebben ook weer een paar projecten in nauwe samenwer-
king met onze collega’s van bouw binnengehaald waardoor 
we qua bezetting bij projectontwikkeling goed gevuld zijn. 
We hebben geen groeidoelstelling dus kunnen we ons op dit 
moment permitteren wat selectiever naar potentiële projecten 
c.q. tenders te kijken en ons te focussen op het goed en zorg-
vuldig uit ontwikkelen van de projecten.    

Vanuit De Nijs volgen we nauwgezet de ontwikkelingen in de 
markt en zo ook die van de houtbouw. Wij denken dat hout-
bouw steeds belangrijker zal worden in bouwend Nederland. 
We zijn vanuit ontwikkeling gestart om een project geheel in 
hout uit te ontwikkelen en te bouwen. Dat geeft vervolgens 
een spin-off want we zijn inmiddels gevraagd door meerdere 
corporaties om voor hen ook houten appartementen gebou-
wen te ontwikkelen en te bouwen. Daarnaast zien we dat 
beleggers  langzamerhand ook open beginnen te staan voor 
houtbouw terwijl dat een jaar geleden nog ondenkbaar was. 
Interessant om deze beweging te zien en daar als De Nijs een 
bijdrage aan te mogen leveren.   

Peter Mikkers

Ik ben Ramon Schaefers, 20 jaar 
en woonachtig in De Kwakel. 
Sinds 1 februari ben ik begon-
nen met mijn 20 weken durende 
stage bij De Nijs op de afdeling 
projectontwikkeling. 
Ik studeer Bouwmanagement & 
Vastgoed aan de hogeschool  
Inholland te Haarlem en zit in mijn derde leerjaar 
van deze vierjarige Hbo-opleiding. 
De afdeling projectontwikkeling sluit goed aan op 
mijn studie, omdat mijn studie niet alleen gericht 
is op bouw, maar ook op projectontwikkeling in de 
breedste zin. Tijdens mijn studie leer ik ook veel 
over wet & regelgeving, duurzaamheid, vastgoed en 
financiële haalbaarheid. 
De stagebegeleider die mij deze stageperiode bege-
leidt is Onno van Denzen, aan- & verkoopmanager 
bij De Nijs. Het doel van deze stage is om mee te 
lopen om zo meer ervaring op te doen met de werk-
zaamheden die op de afdeling uitgevoerd worden. 
Ook moet ik een Plan van Aanpak schrijven ter 
voorbereiding op het afstuderen. 
Tijdens het schrijven van dit stuk ben ik begonnen 
aan mijn zesde stageweek. Ik ben al erg enthousiast 
over de afgelopen weken. Ik heb al veel verschillen-
de dingen kunnen doen waar ik al veel van geleerd 
heb. Ik kijk uit naar aankomende weken en hoop dat 
ik nog veel meer kan leren.

Leerling aan het woord

Onze dresscode is: 
draag een oranje hesje!

Maak jezelf zichtbaar.
Voor jouw eigen veiligheid.
Draag altijd je PBM.
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