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Het idee is om bouwprojecten in de stad 
die daar geschikt voor zijn, te bedienen met 
vervoer over het IJ, de grachten en kanalen. 
Dat is goed voor de luchtkwaliteit, het vermin-
dert de schade aan de stedelijke infrastructuur 
door zwaar verkeer en het minimaliseert de 
economische schade door bijvoorbeeld stil-
staan in files. “Vervoer over water is een route 
die niet meer van nature wordt gevolgd”, 
zegt Ruben. “De grachten moeten herontdekt 
worden. Die zijn heel geschikt voor zwaar en 
groot: voor de bouw dus!”

Use-case
De betrokken partijen willen de route over wa-
ter  promoten, ondersteunen en in beeld bren-
gen met voorbeeldprojecten. “De Nijs stond 
boven aan een lijst van geschikte bedrijven, 
onder meer met projecten in de Houthavens. 
Als kwartiermaker - werver van praktijkvoor-
beelden - voor ‘Amsterdam Vaart!’ kwam ik 
dus vanzelf bij De Nijs terecht. Martin de Waal 
gaf vervolgens aan dat Geldersekade wellicht 
een goed project zou zijn als use-case.“
De haven heeft al geschikte locaties aan de 

kade. Grote dienstverleners als Beelen, Volker 
Wessels en anderen gaan ook een grote hub 
ontwikkelen voor aan- en afvoer van materiaal, 
op de locatie waar Beelen zit. Dat viel Ruben 
meteen op toen hij aan de slag ging: “Al die 
partijen zitten aan water, maar maken er al 
decennia geen gebruik meer van. Onderne-
mingen moeten zich weer meer naar het water 
richten. Kijken wat we er mee kunnen.”

Voor De Nijs ligt er inmiddels een drijvend 
ponton bij Van Keulen in Amsterdam Noord, 
met een tijdelijke kraan. “Een á twee keer per 
week gaan we over het IJ naar de Gelderse-
kade om materiaal te brengen en eventueel 
sloopafval en retouren af te voeren.

De vuurkracht van TNO
Ruben vindt het heel prijzenswaardig dat De 
Nijs meedoet in deze eerste use-case. “Finan-
cieel is het in beginsel zeker geen opsteker. 
Gelukkig kijken ze bij De Nijs verder dan hun 
neus lang is. Bovendien, wegtransport is ook 
niet gratis. Dat lijkt alleen maar zo omdat die 
kosten in de leveringsprijs zijn verwerkt. Met 

Dr. Ir. Ruben Vrijhoef weet nogal wat over logistiek. 
Hij is onderzoeker bij de Technische Universiteit in 
Delft en lector ‘Building Future Cities’ aan Hogeschool 
Utrecht. Zijn vakgebied: Supply Chain Management 
(zeg maar Ketensamenwerking), bouwprocesinnovaties, 
bouwlogistiek en lean management.

Met vervoer 
over water 
 kunnen we de stad ontzien

In opdracht van de 
Gemeente Amsterdam 
en Havenbedrijf Am-
sterdam werkt Ruben 
aan een programma 
‘Amsterdam Vaart!’ dat 
bedoeld is om de Am-
sterdamse waterwegen 
weer te gaan gebruiken 
voor hun oorspron-
kelijke doel: grootza-
kelijk vervoer en dan 
vooral bouwtransport. 
Waternet en TNO zijn 
hier ook bij betrokken.

Beste collega’s en relaties,

U heeft van ons recent het blad 
Family Business mogen ontvangen.

Zoals aangegeven, willen wij u 
meenemen naar 100 jaar voor-
uitgang De Nijs. Dit willen wij 
doen door vooruit te kijken. Door 
antwoorden te zoeken op vragen 
als ‘waar gaan we heen’ en ‘wat is 
daar voor nodig’?

IOO  jaarvooruitgang

De eerste editie van ‘100 jaar 
vooruitgang’ richt zich op het 
thema Logistiek.

In de komende anderhalf jaar zullen 
wij op gezette tijden met u op 
deze wijze in contact treden. 
100 Jaar vooruitgang zal, met een 
mengeling van expertise van buiten 
en binnen het bedrijf, iedere keer 

 Dr. Ir. Ruben Vrijhoef

een ander thema behandelen.
 Het zijn de medewerkers van 
De Nijs die mogelijk maken dat wij 
nu bijna 100 jaar onze opdracht-
gevers op de juiste wijze van bouw-
werken mogen voorzien. Juist deze 
medewerkers willen wij in ‘100 jaar 
vooruitgang’ aan het woord laten.
 
Wij wensen u veel leesplezier.
 
Directie M.J. de Nijs & Zonen B.V.
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een project als de Geldersekade reduceren we 
zo’n 200 ritten en 30.000 km op wegtransport. 
TNO berekent wat dat scheelt qua uitstoot 
voor de stad. Met De Nijs willen we kijken wat 
het financieel scheelt qua stilstandsuren. Dan 
blijkt vervoer over water – mits goed geregeld 
en voor de hand liggend zoals in grote delen 
van Amsterdam – een goed alternatief voor 
wegvervoer. Dit wordt dus een pilot met een 
zeer goede onderbouwing. TNO levert cijfers 
met vuurkracht.”

Aannemers weten over het algemeen niet 
hoeveel transportbewegingen er alles bij 
elkaar plaatsvinden bij een project. Bijkomend 

voordeel van de use-case is dat we daar nu ook 
zicht op krijgen. 

En als dat allemaal op papier staat? Ruben: 
“Dan kun je met je leveranciers en onderaanne-
mers gaan overleggen: wat zijn de kosten van 
transport, behandeling et cetera? Hoe gaan we 
de logistiek slimmer aanpakken? Wat kan de 
hoofdaannemer centraal organiseren via een 
logistiek dienstverlener? Je kunt dan eerlijke 
prijzen afspreken voor de extra dienst die je 
als hoofdaannemer levert. En onderaannemers 
hoeven niet meer te sjouwen en kunnen volle 
productie draaien. Uiteindelijk wordt het dan 
voor iedereen sneller, slimmer en goedkoper.”

Ondersteuning op diverse 
manieren
Intussen is De Nijs bezig de schaarse vaklie-
den te helpen naar optimale productiviteit 
in hun werk. Via allerlei logistieke trucs en 
extra ondersteunende handen kun je volgens 
Ruben een slag maken. Uit ons eerdere on-
derzoek bleek een 25 tot 45 procent hogere 
inzetbaarheid. “Dan kun je dus met twee 
vaklieden (en hun ondersteuning) doen wat je 
nu met drie doet. Dat is belangrijk omdat die 
vaklieden in deze tijd heel dun gezaaid zijn. 
Dat wordt de komende jaren niet minder. Een 
groot deel van de oplossing zit in het onder-
handen werk en hoe je het organiseert.”

Dat brengt ons weer terug bij de logistieke 
kant van het vervoer van materialen en mate-
rieel. “Daar had je tot voor kort als aannemer 
nauwelijks mee te maken. Helemaal als dat 
vervoer over water gaat, is alles nieuw. Met 
welke instanties heb je te maken? Welke 
vergunningen zijn nodig? Hoe regel je dat? 
Daar kan De Nijs, en ieder ander bedrijf dat 
dit oppakt, onze hulp goed bij gebruiken.” 
Tegelijkertijd is de ervaring die we opdoen in 
dit project nuttig voor alle betrokken partijen, 
maar ook voor diegenen die later aansluiten. 
“Als we alles wat we leren vertalen in opti-
maal gebruik, kunnen we belangrijke stappen 
zetten om de stad en haar bewoners te ont-
zien. Voor dat optimaal gebruik zou het zinvol 
zijn partijen bij elkaar te brengen om ook de 
scheepsruimte door samenwerking beter te 
benutten. Een schip moet zo veel mogelijk 
heen en terug vol zijn.”

Afstemmen en doorpakken
De Gemeente begon vorig jaar al met 
afstemmingsoverleg tussen bouwers in de 
Houthavens. Een dergelijke overlegstructuur 
zou ook passend zijn voor vervoer over water, 
aldus Ruben: “Dan lukt het hopelijk ook om 

de ontwikkelaars en de uitvoerders op één 
lijn te brengen. Wat daar schuurt is het feit 
dat het voor de ontwikkelaar commercieel 
interessant is om zo snel mogelijk iets spec-
taculairs aan de waterkant te bouwen. Als je 
aanvoert over water, is het voor de bouwer 
efficiënter en goedkoper om juist achterin te 
beginnen en naar de kade toe te werken.”

“Inmiddels ben ik bezig opdrachtgevers te 
betrekken. Als die de eis gaan stellen – en 
dat gebeurt al, met de gemeente voorop – 
dat het vervoer waar mogelijk en betaalbaar 
over water gaat, is dat enorme winst. Dat zien 
de beleidsmakers van de gemeente ook en 
er wordt gewerkt aan nieuw waterbeleid.”

Wennen dus
Het blijft voor iedereen even wennen. Voor 
de projectontwikkelaar weer op een ande-
re manier dan voor de bouwende partijen. 
Het is wennen aan een andere manier van 
transporteren. En het stelt ons weer voor 
nieuwe logistieke uitdagingen: “Er passen vijf 
á zes vrachtwagenladingen in zo’n boot. Dat 
is niet in een paar minuten gelost en op zijn 
plek gebracht. Daarom zijn we nu handige 
manieren aan het zoeken om daar mee om 
te gaan. Je wilt tenslotte niet dat de bouw 
stilvalt tijdens het lossen.”

Bij dit project doen we kennis op die we bij 
een volgend project weer kunnen doorgeven 
aan leveranciers en aannemers. “De Nijs kan 
het, wil het en doet het. We kunnen en moe-
ten nog van alles  verbeteren, bijvoorbeeld 
door prefab gebouwdelen aan te voeren en 
direct in te passen. Er valt nog van alles te 
winnen. We moeten kijken hoe we dat op 
zijn slimst doen. Daarbij gaan de kosten voor 
de baten uit. Dat hoort nou eenmaal bij die 
voortrekkersrol. Gelukkig weten ze dat bij 
De Nijs.”

‘De Nijs kan het,
 wil het en doet het’

Logistiek
Logistiek is al meer dan 
een halve eeuw een kern-
begrip in de zakelijke we-
reld. Hoe breng je optimaal 
efficiënt zaken van A naar 
B? Hoe zorg je dat het pro-
ductieproces niet langer 
duurt dan noodzakelijk, 
binnen een vooraf bepaald 
kostenplaatje?

In de bouw geldt dat de 
technologische revolutie 
van de laatste jaren veran-
dering brengt: een frisse 

blik op bouwlogistiek in 
de praktijk. De Nijs is daar 
al goed in, maar we willen 
nog sterker worden. We 
organiseren pilots binnen 
onze productie en voor-
bereiding. We willen alles 
eruit halen wat erin zit. 
Van Calculator tot Keten-
partner: samen besparen 
we op kosten, milieulasten 
en stress. Samen zijn we op 
weg naar 2020: naar het 
begin van een tweede eeuw 
voor De Nijs.

Reductie van 
200 ritten en 30.000 km 

op wegtransport
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“Nieuw in bouwlogistieke zin is dat wij als 
aannemer een groeiend deel van het vervoer 
van en naar de bouwplaats zelf verzorgen.” 
Hij neemt de steigerbouwer als voorbeeld: 
“Een steigerbouwer brengt veel volume op 
de bouwplaats en regelt dat meestal zelf. 
Wij zorgen dat er plaats is voor het materi-
aal. Maar wordt de bouwplaats krapper, dan 
wordt de logistiek op en naar de bouwplaats 
interessanter.”

“Vooral in Amsterdam werken we veel op 
dergelijke krappe locaties. Om dat in goede 
banen te leiden, pakken we vervoer dat door 
derden georganiseerd werd, nu zelf op. Zo 
zorgen we dat materialen in de juiste hoeveel-
heden langs de juiste routes op het ideale 
moment aankomen op de bouwplaats.” 

“Om dat voor elkaar te krijgen moeten we 
onze ketenpartners vaak helpen ‘omdenken’. 
Bijvoorbeeld bij het pilotproject aan de Am-
sterdamse Geldersekade, waar materiaal en 
materieel worden aangevoerd over water.”
“Soms lijkt het helemaal niet efficiënt. Op 
bepaalde momenten zijn extra handelingen 
nodig, waardoor de aanloopkosten stijgen. 
Nodig om de uiteindelijke kosten te kunnen 
drukken. Daar moeten veel betrokkenen nog 
aan wennen. Technisch snapt iedereen het…”
“Ik ken een digitaal distributiecentrum in 

 
Ketenpartners 
helpen 
‘omdenken’

Zaanstad, waar robots het verpakken en ver-
zenden grotendeels regelen. Ook dat distri-
butiecentrum moet de toeleveranciers mee 
krijgen. Die moeten de zaak op een specifieke 
manier aanleveren, zodat de robots het kun-
nen verwerken.”

“Dergelijke nieuwe eisen aan samenwerking 
zie je bij ons nu ook. We moeten de keten-
partners meekrijgen in voor hen ongebruike-
lijke werkwijzen die heel nauw luisteren. Dat 
is een belangrijk speerpunt voor de nabije 
toekomst: het integreren van onze verbeterde 
logistiek in de keten.”

“Een bijzondere aanvoer zoals bij de Gelder-
sekade kun je eigenlijk alleen doen als dat 
in de calculatiefase al is meegenomen. In dit 
geval mag het wat geld kosten omdat het een 
pilot is, maar uiteindelijk moet het opleve-
ren. Techniek is één ding, maar het moet ook 
renderen.”

“Nu betalen we dat nog zelf. Als we aan bij-
voorbeeld de tegelzetter vragen: wat is het jou 
waard per tegel dat wij het vervoer regelen? 
Dan hebben ze daar nog niet direct antwoord 
op. Dat moeten we samen nog uitdiepen. 
Daar zijn we nu mee bezig.”

Een half jaar geleden kwam Marcel Scheltinga 
in dienst bij De Nijs. Met een voorgeschie-
denis in een heel andere branche – Hessing 
uit Zwaagdijk bewerkt en vervoert groente 
– haalde De Nijs een logistiek manager in 
huis die per definitie ‘out of the box’ denkt. 
Zijn deskundigheid ligt vooral in logistiek, 
economie en procesanalyse.

 

Twee vliegen in één klap 
met koppeling logistiek en MVO

“Omdat ik geen bouwachtergrond heb, kan ik 
af en toe ‘blonde’ vragen stellen”, zegt Mar-
cel. “Dat is een enorm voordeel: ongestraft 
kunnen vragen of iets niet gewoon anders kan 
dan iemand het al tientallen jaren doet.” Niet 
in beperkingen denken maar in mogelijkhe-
den, en dan de beste mogelijkheid kiezen. 
Natuurlijk is bouwlogistiek een vak apart, maar 
in de basis is alle logistiek hetzelfde: “Zorgen 
dat iets – bijvoorbeeld de juiste mensen en/
of materialen - op de juiste tijd op de juiste 
plaats is, aankomt of gebeurt.”

‘ Groot genoeg om 
zoiets op te pakken en 
klein genoeg om het 
ook uit te voeren’

 Marcel Scheltinga

Marcel is helemaal op zijn plek bij De Nijs en 
omschrijft die eerste zes maanden als ‘een 
magnifieke tijd’. “Bouwlogistiek staat – in heel 
Nederland – nog in de kinderschoenen. De 
verbeteringen liggen nog voor het oprapen, 
als je maar logisch en creatief denkt en kijkt 
naar wat anderen doen of gedaan hebben.”

Voorsprong vasthouden
Bij De Nijs leefde een sterke behoefte om 
verder te komen in logistiek. Dat moest op 
de juiste manier getriggerd worden. “Daarom 
werd ik erbij gehaald met mijn achtergrond in 
de logistiek van lineaire supply chains. Ik denk 
op een andere manier dan men in de bouw 
gewend is.” Veel andere bouwbedrijven zitten 
met hetzelfde probleem. De Nijs zet een extra 
stap door iemand uit een andere keten binnen 
te halen. “We zijn niet de enige die opbou-
wend bezig zijn met logistiek. Grote bedrijven 
als BAM en Volker Wessels zullen de komende 
jaren stappen zetten, vooral in de woning-
bouw en utiliteit. Het repetitieve werk. “
De kracht van De Nijs ligt in het realiseren 
van binnenstedelijke bouw van uitdagende 
ontwerpen. Dat vraagt om een eigen aanpak. 

Bouwlogistiek bij ‘De Nijs 2.0’ is voor iedereen even 

wennen. Voor medewerkers, maar ook voor opdracht-

gevers, onderaannemers, leveranciers en andere 

relaties. Uiteindelijk worden we er allemaal beter van, 

weet bedrijfsleider Bas Pronk. Waar zijn we en waar 

gaan we heen? En vooral: what’s new?

logistiek1

Bas Pronk
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“We zullen onze algemene voorsprong in de 
bouwlogistiek dus niet lang vasthouden, maar 
wel die in de customized-kant ervan. Het am-
bachtelijke verenigd met het logistieke.”

Ketensamenwerking
Marcel ziet ook veel mogelijkheden voor 
logistieke samenwerking met leveranciers, 
vervoerders en onderaannemers. Door het 
procesmatige samen met die ketenpartners 
op te pakken, kun je besparingen realiseren. 
Niet door bijvoorbeeld onderaannemers uit 
te knijpen, maar door samen de efficiency te 
zoeken en te vinden. “De Nijs is groot ge-
noeg om zoiets serieus op te pakken en klein 
genoeg om het daadwerkelijk tot uitvoering te 
brengen. Ik denk dat als we dat procesmatige 
intern én binnen de keten oppakken, we het 
verschil kunnen maken door op die postzegels 
in de stad steeds weer iets heel moois neer te 
zetten. Niet alleen qua ontwerp en uitvoering, 
maar ook met een mooie prijs, een mooie 
marge en steeds meer lol in de uitvoering.”

Een eenvoudig voorbeeld van logistieke 
verbetering is de aanschaf van twee dienstfiet-
sen voor het kantoor aan het Delflandplein in 
Amsterdam. “Binnen Amsterdam hebben we 
op dit moment zo’n vijftien werken die vanaf 
het Delflandplein sneller per fiets te bereiken 
zijn dan op andere manieren. Dat is winst in 
tijd. Verder winnen we gezonde beweging 
voor medewerkers in veelal zittende beroepen 
(duurzame inzetbaarheid), verkleinen we onze 
CO2-uitstoot en besparen we op brandstof-
kosten.”

Logistiek = MVO
Wat kunnen we doen om alles wat met Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen te ma-
ken heeft direct te koppelen aan de logistieke 
verbeteringen die we doorvoeren? Want dan 
slaan we twee vliegen in één klap! Bovendien 
komen we in beide denkstromen en praktijken 
een belangrijke stap verder. Marcel zegt: “We 
moeten het kritisch pad leidend laten zijn en 
de rest eromheen optimaal organiseren qua 
MVO, logistiek en voorbereiding in LEAN/
BIM. Wat betreft logistiek valt er nog veel te 
halen in de tijdsverdeling qua inzet van men-
sen en materieel (bijvoorbeeld kranen).  Het 
mooie ervan is dat het mes aan twee kanten 
snijdt: we besparen kosten, maar uiteindelijk 
ook bouwtijd. Alleen al doordat we korter in 
de bouwput zijn, verkleinen we ook weer onze 
milieu-footprint. Logistiek en MVO gaan hand 
in hand.” 

Rick de Fouw werkt sinds zomer 2017 bij De Nijs als werkvoorbe-
reider Materieeldienst. Zijn taken: bouwplaatsen coördineren en 
het voorbereiden van de inrichting ervan. In iedere fase werkt hij 
samen met andere collega’s: “Eerst het Bouwbureau en Calculatie, 
dan de bedrijfsleider en werkvoorbereider van het project. Bij de 
daadwerkelijke start is er vooral contact met de uitvoerder.”

Zodra de tijdelijke energievoorziening en het groot materieel aanwezig 
zijn, is het leeuwendeel van zijn werk gedaan. “Tot het project wordt 
opgeleverd en alles weer weg moet. Ook dat coördineer ik.”

Heel praktisch
Rick helpt dus bepalen hoe mensen, materieel en materiaal het gebouw 
in komen en waar de keet komt. Soms een hele uitdaging, vaak op heel 
praktische vraagstukken: “Hoe zorg je dat je nooit te ver weg bent 
van stroomvoorziening, toilet et cetera? We proberen de bouwplaats 
optimaal in te richten met hulp van een simulatie van de rijcurve van de 
vrachtwagen. Waar is ruimte om te keren? Waar moet je lossen? Daar 
hebben we een handige app voor.”

Informatie en automatisering
Informatie over processen en logistiek is ook belangrijk. “Wij als Mate-
rieeldienst hebben daarvan veel naar ons toe getrokken. We registreren 
alles - foute en goeie dingen - om naar volgende projecten mee te kun-
nen nemen.” Intussen schrijdt de automatisering voort. Goed voorbeeld 
is de ‘webshop’ waar collega’s online hun materieel kunnen bestellen. 

De bewegingen van al dat materieel zullen in de toekomst nog eenvou-
diger worden gevolgd en geadministreerd. “Veel meer materieel zal 
mogelijk gechipt worden. Misschien scannen we over een paar jaar de 
vrachtwagens in een poortje op basis van dergelijke chips. Dat zou mooi 
zijn, want dan zijn papieren vrachtbrieven en retourbonnen niet meer 
nodig; gaat alles foutloos digitaal.”
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‘Bouwplaatsen veilig en 
 efficiënt inrichten’
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Rick de Fouw


