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

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

Voorwoord
Twee projecten waren genomineerd voor de Amsterdamse 
Architectuur Prijs 2020 namelijk de Steltloper en Pontsteiger. 
Helaas dit jaar geen prijs, de prijs werd uitgereikt aan het 
project Eerste Oosterparkstraat 88-126. 
Op de voorzijde van Bijspijkeren een foto van de Vondeltuin 
het eerste circulaire project van De Nijs Castricum. 
De volgende bedrijfsleiders schrijven in deze editie over hun 
projecten: Marsha van Alphen over het project Overhoeks 
3.1 Blok A Amsterdam Noord en het nieuw te starten 
project Robijnhof in Leiden, Yvonne Honig schrijft over de 
projecten Blekersduin Santpoort en Houthaven Pier 2. Het 
project Go Buiksloterham wordt bijna opgeleverd en de gevel 
komt tevoorschijn, een bijzonder gebouw beschreven door 
Mehmet Bagdadi. Verder schrijft hij over de voortgang van 
het project Cruquius 1.4 Amsterdam. Het project Zuidoever is 
opgeleverd, Frank Klaver heeft het laatste afwerkingstraject 
begeleid nadat Dirk Vet was verhuisd naar Frankrijk. 
Daarnaast een update over het project Overhoeks blok C.
In deze editie twee jubilarissen aan het woord namelijk 
Dick Entes en Hans Molenaar, beide werkzaam in de 
timmerfabriek en beide 40 jaar in dienst. Monique heeft ze 
ook geïnterviewd bij hun 25 jarig jubileum en is benieuwd 
hoe het met hun gaat. 

De extra rubriek in Bijspijkeren “100 jaar De Nijs” zorgt voor 
een aantal Vutters aan het woord, Bouwkundig Adviesbureau 
Zwolle viert ook zijn jubileum, Jitske interviewde Gerben 
Fijn over deze mijlpaal. Uit historisch oogpunt worden de 
projecten Entrepotdok en Graansilo – Silodam belicht door 
Jochem.
In de afgelopen periode zijn er bij de Projectontwikkeling 
diverse woningen opgeleverd, een mooi overzicht in deze 
editie.
Verder zijn de vaste rubrieken weer aanwezig in deze editie. 
Zoals een update van de projecten van De Nijs Castricum, 
Kam Front, alle ins en outs van De Nijs Projectontwikkeling 
en een overheerlijk recept in de rubriek Koken met…
Wederom een speciale bijlage bij deze editie van Bijspijkeren. 
De vijfde editie van “100 jaar vooruitgang” heeft als thema 
”Vakmanschap”.

Iedereen een fijne zonnige zomervakantie toegewenst en veel 
leesplezier.
Jitske, Jochem, Annemarie en Monique

D i r e c t i e p r a a t
Zoals ik in de vorige editie schreef, is Nederland 
in de ban van een onzichtbare vijand, namelijk 
Corona. We krijgen er meer grip op en weten er 
beter mee om te gaan, althans zo lijkt het op dit 
moment. Afgelopen week had ik een gesprek in 
één van de hotels rondom Schiphol. 
Een leeg hotel, vliegtuigen aan de grond, geen 
landingen of vertrekkende vluchten. Een onwer-
kelijk beeld en de voorspellingen zijn economisch 
niet best. Voor Nederland, een handelsnatie bij 
uitstek, zijn de gevolgen nog maar moeilijk in te 
schatten en de binnenlandse bedrijvigheid komt 
langzaam op gang. Handel, toerisme en recreatie 
hebben het zeer zwaar.

De zelfstandigen zonder personeel zijn dan de 
eerste groep, die minder of geen werk meer krij-
gen.
In de hotelbranche zie je jammer genoeg de eerste 
partijen die het zo zwaar hebben, dat zij het niet 
vol kunnen houden.

In de Bouw mogen wij ons op dit moment nog 
gelukkig prijzen, alhoewel wij geen zorgen heb-
ben voor de dag van morgen is de toekomst toch 
moeilijk in te schatten. Naast Corona, heeft de 
Bouw nog het stikstof- en PFAS probleem. Juist 
die onzekerheid, die mogelijk langzaam in de 
markt sluipt, is slecht voor een koopmarkt.
Wel zien wij gelukkig allerlei initiatieven om de 
woningbouw te stimuleren, zodat er voldoende 
woningen kunnen worden gebouwd. Dit zou moe-
ten resulteren in voldoende bouwvergunningen 
maar juist die zien wij achterblijven op dit mo-
ment.

100 Jaar De Nijs
Voor 19 september 2020, hadden wij een knallend 
personeelsfeest in gedachten. Wij hebben echter 
het besluit genomen om deze activiteit door te 
schuiven naar 2021, om er nu op 29 mei 2021 een 
fantastische dag van te maken. Er vanuit gaande, 
dat wij dan niet in de greep worden gehouden 
door Corona.

Op 20 september 2020 zouden wij het 100-jarig 
bestaan afsluiten met de familie De Nijs.
Uiteraard gaan wij de familie niet overslaan in 
dat weekeinde en zullen wij op gepaste wijze dit 
kroonjaar Corona-proof afsluiten.

Logistiek
De definitieve huisvesting van alle afdelingen 
hebben wij versneld kunnen realiseren. 

De projectontwikkeling is inmiddels verhuisd en zit na een verbou-
wing van de voormalige ICT-ruimte en vergaderruimte nu in de nieu-
we vleugel van het kantoor.
Zoals de medewerkers aangeven, het is lekker om in het hoofdkan-
toor te zitten, korte lijnen en effectief werken.

Onze multifunctionele ruimte, waarin wij met grote gezelschappen 
kunnen vergaderen maar ook de mogelijkheid hebben om overleggen 
te voeren in kleinere gezelschappen, is op een haar na klaar.
In de timmerfabriek hebben wij de stelkozijnenlijn gemaakt en zijn 
wij bezig om het logistieke proces verder te optimaliseren. De vol-
gende stap is de kozijnenlijn directer te koppelen aan het opsluitge-
deelte.

Corona
Wat ons goed doet, is dat een ieder zich buitengewoon inzet om alles 
goed te laten verlopen binnen het bedrijf. De werken lopen zo goed 
mogelijk door en uiteraard proberen wij de werkzaamheden uit te 
voeren volgens de richtlijnen van de RIVM.
Onze vaste locaties zijn volgens deze richtlijnen ingeregeld en op de 
bouwwerken wordt daar waar mogelijk thuis gewerkt.

Het Corona preventieteam heeft nu nog wekelijks contact met elkaar.
We zien dat we minder persoonlijke vragen krijgen over Corona en 
we blijven zoveel mogelijk thuiswerken. Toch is onderling contact en 
overleg noodzakelijk en proberen we daar waar mogelijk langzamer-
hand op te schalen.

Jubilarissen
Dick Entes een vaste kracht in de timmerfabriek, was op 2 juni jl. 40 
jaar in dienst bij De Nijs. Dick een op en top vakman en echt op zijn 
plaats in de fabriek. Een week later op 9 juni 2020, was het de beurt 
aan Hans Molenaar, die op deze datum ook 40 jaar werkzaam was 
voor De Nijs. Hans geeft leiding aan de Hout Skelet Bouw lijn, altijd 
leergierig om het proces te verbeteren en Hans heeft met zijn ploeg 
inmiddels de meest prachtige en bijzondere elementen gemaakt.
Gezamenlijk hebben Dick en Hans besloten bij hun jubileum stil te 
staan door het gebruikelijke diner met familie en vrienden te verrui-
len voor een barbecue met de collega’s van de timmerfabriek.

Uit dienst
Op 19 juni jl. hebben wij afscheid genomen van Cees Hartland, die 
met vervroegd pensioen is gegaan. De laatste jaren heeft de gezond-
heid Cees helaas wat in de steek gelaten.
Cees kwam, na een kort uitstapje, opnieuw bij De Nijs in dienst in 
2001. Cees een timmerman die alles kon maken en voor een goede 
sfeer op de bouwplaats zorgde.

In memoriam
ϯ 14 mei 2020
Op 14 mei 2020 overleed Jos van Benschop. Jos kwam in 1962 bij 
De Nijs werken op het project Favente Deo in Den Haag. Nadat Jan 
was gestart kwam na enige tijd ook broer Jos mee. Zelf woonden wij 
(gezin Piet de Nijs) in een bouwkeet op de bouwplaats.

Foto voorpagina:
Vondeltuin - Amsterdam
(foto: Architectuurfotografen - Fedde de Weert)
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Als klein jongetje mocht ik dan af en toe uit logeren bij de fa-
milie Van Benschop. Je keek je ogen uit, alles kon en wat een 
bijzonder gezin. De relatie De Nijs/Van Benschop werd een feit 
en later kwam ook broer Willem bij De Nijs werken.
Betonwerken waren Jos zijn grote passie en door studie en inzet 
wist Jos zich op te werken tot hoofduitvoerder. We gaan niet alle 
werken opnoemen maar laat ik er een paar vermelden:
Oosterparkbuurt 150 woningen, Oude RAI terrein 350 wonin-
gen, Nieuwe Vaart strook kantoren voor de Bemog in Haarlem, 
ING Postbank Haarlemmerweg, Zuidwestkwadrant maar ook 
Buyskade, Awic II en diverse woningbouwblokken in de Jor-
daan.

Jos ging mee in de digitalisering en wist zijn aanstekelijke en-
thousiasme over te brengen aan zijn collega’s maar was ook 
veeleisend.
Zijn betrokkenheid bij het bedrijf kwam ook tot uiting toen De 
Nijs er aan toe was om een Ondernemingsraad te installeren. 
Dat was natuurlijk voor de familie zoiets van ‘moet dit nou, 
wij zijn toch goed voor het personeel’, maar Jos heeft als eerste 
voorzitter het bedrijf ontzettend geholpen door te laten zien dat 
de Ondernemingsraad een bijdrage levert aan de modernisering 
van het bedrijf.

Op vrijdag 29 februari 2008 ging Jos met pensioen en werd hij 
op een speciale manier uitgeluid.
Beton was de rode draad die dag en de betonwagen van Albeton 
bracht Jos keurig thuis.
Zoals wij schreven in de advertentie: “Een vriend laten wij ach-
ter”.

ϯ 17 juni 2020 
Afgelopen week kregen wij het bericht dat Jaap Voogd op 17 
juni jl. is overleden. Jaap Voogd, de Pater Familias van Voogd 
Makelaardij, het kantoor dat zeer veel woningen voor De Nijs 
heeft verkocht in en om Amsterdam. Samen met Rita, gaf Jaap 
leiding aan het kantoor en tot op de dag van vandaag hebben wij 
nog steeds een goede samenwerking met Voogd Makelaardij 
B.V., waar Eefje de leiding aan geeft.

Nieuwe opdrachten 
Floating Gardens: de nieuwbouw van een alles-in-één-school 
en 190 appartementen in Sloterdijk (Amsterdam) in opdracht 
van Synchroon.

Organisatie
Een bedrijf als De Nijs heeft de verantwoordelijkheid om voor-
uit te kijken. Een goede organisatie neerzetten en tijdig zorgen 
dat we klaar zijn voor de toekomst.
Wij zijn verheugd om jullie te kunnen mededelen dat per 1 sep-
tember 2020, Tom Stoop toetreedt tot de directie van ons bouw-
bedrijf als adjunct directeur. 
Tom zal binnen de directie verantwoordelijk worden voor het 
voortraject van onze projecten (vanaf aanbesteding tot en met 
overdracht aan het uitvoeringsteam). Daarnaast zal hij vanuit de 
directie ook verantwoordelijk worden voor de timmerfabriek.

Drie jaar later kreeg Tom het Bedrijfsbureau onder zich (Calculatie 
én Bouwbureau); Rik Bakker nam de leiding van het Bouwbureau 
over. “Sinds 2016 ben ik verantwoordelijk voor het hele traject vanaf 
initiatief tot en met opdrachtverstrekking”, zegt Tom. “Dit jaar, me-
dio februari, vroeg Winfred me of ik ook de Timmerfabriek onder 
mijn hoede wilde nemen. Net als Ton vroeger: zowel calculatie als de 
timmerfabriek. Dat was er bij mij dus al met de paplepel ingegoten.” 

Directie
Toen dat allemaal geregeld was, besloot de directie Tom te vragen 
hen te komen versterken. Een logische zet. Tom: “Zo heb je ook het 
voortraject aan tafel. Mike is verantwoordelijk voor de productie. 
Daniëlle voor ontwikkeling, algemene zaken en personeelszaken en 
Winfred voor de algehele leiding. ”
De nieuwe functie gaat per 1 september in. Waarom wachten? “Ik 
ben bezig een studie Bedrijfskunde af te maken aan de universiteit 
van Nyenrode. Kennis en kunde opdoen op het gebied van financi-
ele zaken, innovatie, duurzaamheid, organisatiedevelopment, HRM, 
strategie en bijvoorbeeld marketingstrategieën. Het afsluitende col-
lege gaat over supply chain management. Zo leer je alle verbanden 
te leggen tussen verschillende afdelingen in een bedrijf. Dan kun je 
inhoudelijk overal over meepraten.” En dat is heel handig in Toms 
nieuwe functie. 

‘Volwaardige representatie op directieniveau van het totale bouwproces’

‘Thijs de Nijs zei: ‘Dan kun je daar 
meteen de werkvoorbereiding gaan 

doen.

Het bewijs is geleverd. Bij De Nijs kun je doorgroeien 
van een stageplek naar een directiezetel. Stapsgewijs 
volgde Tom Stoop die weg om per 1 september aan-
staande zitting te nemen in de directie als adjunct-
directeur projecten.

Voor wie Tom niet kent: hij kwam in 1998 in dienst bij De Nijs en 
woont in Tuitjenhorn met zijn vriendin Esther en hun kinderen Luuk 
(11), Kai (9) en Robin (6). In zijn vrije tijd traint en coacht hij het 
jeugdelftal van zijn oudste zoon bij de plaatselijke voetbalvereni-
ging, Hollandia T.

Werkvoorbereiding
Net als zijn carrière bij De Nijs ging ook Toms opleiding in stap-
pen. Eerst de LTS, de toenmalige Lagere Technische School, gevolg 
door de MTS. Uiteindelijk ronde hij in Haarlem de HTS - afdeling 
Bouwkunde - af. “Zowel tijdens de MTS als de HTS liep ik een half 
jaar stage bij De Nijs. Toen ik mijn HTS-diploma had, kon ik voor 
Thijs en Ton de Nijs aan de slag. Op mijn eerste werkdag in augustus 
1998 was er kermis in Warmenhuizen, maar ik ging braaf te werk als 
assistent-werkvoorbereider op Borneo-eiland.”

Calculatie
Na vijf maanden kreeg Tom de vraag of hij interesse had in de afde-
ling Calculatie. “Iets heel anders. Ik heb ja gezegd en heb daar veel 
geleerd van mijn begeleider René van den Berg en leermeester Ton 
de Nijs. Mijn eerste calculatie, samen met René, was de Silodam in 
Amsterdam. Al snel mocht ik zelfstandig mijn eigen projecten uitre-
kenen.” Toen hij dat een jaar of vier gedaan had, won De Nijs, mede 
op basis van Toms calculatie, de aanbesteding van de renovatie van 
het Concertgebouw in Haarlem. “Thijs de Nijs zei: ‘Dan kun je daar 
meteen de werkvoorbereiding gaan doen.’ Bij het Concertgebouw 
kwam ik in contact met Willem van Benschop. Die werd mijn leer-
meester in uitvoeringstechnieken. Van Martin de Waal keek ik de 
eerste beginselen van bedrijfsleiding af.”

Bedrijfsleiding
Vervolgens deed Tom de werkvoorbereiding voor het Conservato-
rium op het Oosterdokseiland. Toen hij daarmee klaar was, vroe-
gen Ton en Thijs hem om als bedrijfsleider Blok 62 op IJburg te 
bouwen met in zijn team onder meer Ton de Swart, Joeri Bakker en 
Rhoman Hillen. Daarna kwam de bouw van zorgappartementen aan 
de Kadoelerbreek voor Ymere, weer met Willem van Benschop als 
hoofduitvoerder, gevolgd door het nieuwe Rabobank-kantoor langs 
de Alkmaarse ring. “Tijdens de uitvoering van dat project was ik 
intussen ook bezig als Hoofd Calculatie. Na verloop van tijd kreeg ik 
vanuit de directie de vraag of ik Hoofd Bouwbureau wilde worden. 
Het was 2013.”

Bouwbureau en Bedrijfsbureau
Erik Beentjes nam de functie van Hoofd Calculatie over en Tom 
vormde samen met Rik Bakker en Peter Stavenuiter het Bouwbureau. 

Van stageplek tot directiezetel

In dienst 
 - Anthony van de Mierde - kraanmachinist
 - John Rozeboom - hijsbegeleider 
 - Tom de Kok - werkvoorbereider 

Uit dienst
 - Niek Mirck - uitvoerder
 - Bas Pronk - bedrijfsleider
 - Menno van Rijn - trainee Projectontwikkeling
 - Adoresse Inabuntu - Receptie Delflandplein
 - Kees de Nijs - uitvoerder
 - Kees Hartland - timmerman
 - Jan Mooi - werkplaats timmerman
 - Rob Zutt - werkplaats timmerman

Geboorte
 - 12 mei 2020 
Jaylin, dochter van Yorrick en Melissa Bas

Voor nu, wens ik jullie allemaal een mooie zomer en een aange-
name vakantie toe. 
Rust lekker uit en doe, ondanks deze bijzondere tijd, mooie vakan-
tie ervaringen op.

Winfred de Nijs
Algemeen directeur

Floating Gardens
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Go Buiksloterham
Eindelijk was het dan zover, het gebouw zou zich eindelijk blootge-
ven. De glazen voorzetgevels werden per verdieping van boven naar 
beneden gemonteerd en de steiger zakte gelijktijdig. Langzamerhand 
kreeg een ieder de gevels te zien. De meningen liepen op details 
uiteen maar overall vond men het apart en mooi. En gelukkig was 
de architecte erg blij om te zien dat wat zij in haar hoofd had ook 
zo heeft uitgepakt. Alle werkzaamheden aan de buitenschil hebben 
meer energie gekost dan van te voren ingeschat. 

In de appartementen staan de zaken er wat beter voor, maar het 
betreft hier dan ook een casco+ afwerking. De woningen worden 
voorzien van geïsoleerde dekvloeren met vloerverwarming, gibo 
scheidingswanden, binnenkozijnen en - deuren, schilderwerk en de 

luidslekken door een onnauwkeurige uitvoering te 
voorkomen. De prefab betonnen wanden van de 
binnendoos hadden een afmeting ca. BxH 4x8 m 
(gewicht 16 ton) en doordat ze staand gemonteerd 

werden moesten deze bij aankomst op de bouw in 
de lucht gekanteld worden. Dit was een klus dat met 

twee kranen moest worden uitgevoerd. Het ging als een zonnetje, 
het resultaat van goede voorbereiding, uitvoering, samenwerking 
en weersomstandigheden. In een week tijd waren alle wanden en 
dakplaten van de zaal gesteld en aangegoten. 

Uitkragend gedeelte Blok A
Ook bij blok A hadden we een uitdaging. Hier kraagt de 2e ver-
diepingsvloer circa vijf meter uit boven The HarbourClub. On-
derstempelen naar onder ging niet omdat het houten dak van het 
restaurant deze belasting niet aan kan. Men had in het voortraject 
al bedacht om hier prefab betonnen wanden (afm. ca. 15 x 3 m, 
gewicht ruim 27 ton per stuk!) toe te passen met oplegnokken 
ter plaatse van het deel dat uitkraagt. Op deze oplegnokken kon-
den dan massieve en holle kanaalplaatvloeren worden gelegd die 
geen verdere onderstempeling behoeven. Ook deze operatie ging 
uitstekend. Aan deze uitkragende vloeren komen straks ook nog 
prefab betonnen lichtgewicht balkons (Balqoons) te hangen, zo-
dat de totale uitkraging 7 meter zal bedragen.
In de gevels komen HSB binnenspouwbladen die tijdens de ruw-
bouw per laag worden meegenomen. Op dit moment hebben we 
een deel van de vierde verdiepingsvloer gestort. De verwachting 
is dat we begin september de laatste stort van de dakvloer heb-
ben.
Dan kunnen we ook starten met de montage van de prefab be-
tonnen gevelkolommen en –balken. De ruimtes in het betonnen 
raster worden voorzien van een aluminium gevelbeplating, deels 
voorzien van afbeeldingen die middels perforatie worden gecre-
eerd. Daarna kunnen de gevelkozijnen en balkonhekken worden 
geplaatst en de steiger worden afgebroken.

Mehmet Bağdadi

installaties behoudens de sanitaire toestellen. De badkamer(s), toilet, 
keuken, wand- en plafondafwerking moeten nog door de kopers verder 
zelf worden afgebouwd. De voorschouw van de appartementen met de 
kopers is inmiddels gedaan. Momenteel wordt de staalconstructie en de 
houten betimmering op het achter terrein aangebracht, hierna volgt de 
bestrating en dan is dit deel oplever gereed.
De kopers zijn enthousiast en willen zo snel mogelijk de sleutels zodat 
ze hun appartement kunnen gaan afbouwen. Er moet nog hard worden 
gewerkt om nog voor de bouwvak op te kunnen leveren en er zitten wat 
zaken tegen zoals de invoering van de NUTS bedrijven en een deel van 
houten gevelbetimmering is bij de leverancier zoekgeraakt waardoor 
deze opnieuw gemaakt moet worden. De brandvertragende behande-
ling zorgt er echter voor dat de levering lang op zich laat wachten. 

Overigens staan op moment van schrijven de twee onverkochte appar-
tementen nog steeds te koop. De verwachting is echter dat deze snel 
verkocht zullen worden omdat je nu ze zo goed als gereed zijn de hoe-
veelheid ruimte goed ziet.

Cruquius 1.4
Bij het project Cruquius 1.4 verlopen de werkzaamheden voorspoedig, 
inmiddels is een deel van de vierde verdiepingsvloer gestort.
Het L-vormig blok bestaat uit een vleugel met alleen woningen (blok 
A) en een vleugel met de banqueting van The HarbourClub met daar-
boven woningen (blok B).

The Next Door
De banqueting, “The Next Door” genaamd, is een grote zaal 
van  LxBxH 31x14x8 meter waar optredens gehouden kunnen worden 
en is als een doos-in-doos constructie opgebouwd uit prefab betonele-
menten. De onderste drie bouwlagen van blok B heeft de opdrachtgever 
mede door een akoestisch adviseur laten beoordelen zodat de zaal (bin-
nendoos) ontkoppeld is van de ruimte er omheen (buitendoos). Wij heb-
ben de uitvoering van deze belangrijke details nauwlettend in de gaten 
gehouden en middels snagstream gedocumenteerd om mogelijke ge-

Cruquius 1.4Go Buiksloterham

Go Buiksloterham

S-Team
Binnen De Nijs hebben we sinds enkele maanden weer een S-team. Het 
S-team staat voor Standaardisatie-team en is een werkgroep met als 
doel het verbeteren en vasthouden van technische bouwkwaliteit, door 
het delen en leren van ervaringen. Een meer uniforme toepassing van 
detaillering, bouwmethodes en producten over de verschillende projec-
ten. Wat moet leiden tot een beter eindproduct en minder faalkosten. 
Het S-team bestaat uit Michel Goudsblom, Ron Vessies, Edwin Swart, 
Eric Moerkens, Marjorie de Nijs en Rik Bakker. 

Het afgelopen halfjaar hebben wij gebruikt om een standaard technisch 
Programma Van Eisen op te stellen wat gebruikt kan worden voor de 
projecten van onze eigen projectontwikkeling. Welke technische za-
ken vinden wij nu minimaal noodzakelijk om geregeld te hebben in het 
ontwerp. Bijvoorbeeld de wijze waarop we de badkamervloeren uitge-
voerd willen hebben, dat we ontwerpers er op aansturen dat sparingen 
in het betoncasco gelijk zijn bij gebruik van dezelfde voordeurkozijnen, 
welke type binnenwanden gebruiken wij en met welke randvoorwaar-
den, maatvoering van de sponning in de koppen van de betonwanden, 
opstelplaatsen van de WTW-unit en zo zijn er nog een heleboel onder-
delen te noemen die we nu gevat hebben in 1 document. Sommige din-
gen lijken heel vanzelfsprekend en toch krijgen we best veel signalen 
dat dat toch echt niet zo is. Wat wij willen bereiken is dat we op deze 
manier steeds uniformer gaan werken. Komende periode stemmen zij 
‘ons’ PVE af met de afdeling projectontwikkeling, zodat we een gedra-
gen stuk krijgen. Dat gaan we vervolgens via de nieuwsbrief naar het 
personeel communiceren als zijnde versie 1.0.

Na de vakantie gaan wij de balkondetailleringen en de wijze van uit-
voeren van de badkamers oppakken. Bij deze beide onderdelen zien we 
veel verschillende wijzen van ontwerpen, voorbereiden en uiteindelijk 
uitvoeren. Maar bovenal krijgt onze afdeling nazorg best veel klachten 
uit met name de hoek van de balkonaansluitingen en badkamers. On-
danks een ieder zijn goede bedoelingen en intenties moeten we vaststel-
len dat we rondom balkonaansluitingen heel veel verschillen signale-
ren. Wij weten dat een uniforme wijze van detailleren onmogelijk is, 
omdat dat van heel veel verschillende factoren afhankelijk is. De SBR-
details geven een heel goed handvat, maar wij zitten als De Nijs over 
het algemeen in projecten met hoogstaande architectuur en complexe 
detaillering en dan is het ‘vertalen’ van een SBR voorbeeld detail inge-
wikkeld. Wij hebben de afgelopen periode van veel projecten de details 
verzameld van de balkonaansluitingen en willen gaan kijken of we hier 
onze eigen SBR-achtige detail van kunnen maken, zodat het personeel 
handvatten krijgt voor het ontwerp, voorbereiding en uitvoering.

Er is in de bouw al heel veel ‘gestandaardiseerd’ en dat biedt voor heel 
veel mensen een goede houvast, maar wij willen met het S-team gaan 
bereiken dat we een De Nijs standaard krijgen. Dat zal niet helemaal 
100% gaan lukken, dat is ook inherent aan de bouw en de wijze waarop 
we zelf altijd elke keer een stapje beter willen worden, maar wel een 
mooi doel om naar toe te werken. Daar hebben wij het personeel ook bij 
nodig! De afgelopen periode zijn er door de afdeling KAM ook stappen 
gezet m.b.t. het evalueren van projecten en als we met elkaar de zaken 
die verbeterd moeten worden én de dingen die juist goed gingen delen, 
bespreken en uniform vastleggen, zijn we in staat om de incidenten van 
structurele zaken te scheiden en kunnen we als KAM en S-team juist 
die dingen aanpakken waar we met z’n allen beter van worden.

Rik Bakker
s-team@denijs.nl
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ONDERNEMINGSRAAD
ONDERNEMINGSRAAD

Werkwijzer
Werken opgeleverd:
 - Zuidoever - Amsterdam 
 - Mientekade fase 2 - Halfweg 

De Nijs Castricum
 - Go Buiksloterham - Amsterdam 
 - Saan - Diemen
 - Verbouwing kantoor M.J. de Nijs - Warmenhuizen 
Projectontwikkeling 
Plaatsen zonnepanelen 
Uitbreiding stelkozijnen lijn naast spuiterij

 - Vondeltuin - Amsterdam 
 - Europaplein casco herstel na brandschade - Amsterdam 

Werken in uitvoering:
 - Blekersduin - Santpoort
 - Wiborg - Amsterdam 
 - Cruquius 1.3 - Amsterdam 
 - Sugar City Outlet - Halfweg
 - 3N4 Pulse - Amsterdam
 - Overhoeks 3.1 – Blok A1 en A2 - Amsterdam 
 - Overhoeks 3.1 – Blok C1 en C2 - Amsterdam 
 - Klaasje Zevenster plan B - Amstelveen 
 - Plaza West 1 en 6 - Haarlem 
 - Plaza West 5 - Haarlem
 - De Looiers - Purmerend

 - Houthaven pier 2 fase 4 - Amsterdam 
 - Valeriusplein bovenbouw - Amsterdam
 - Cruquius 1.4 - Amsterdam
 - Berghoefblokken - Amsterdam
 - Lapis Lazuli - Heerhugowaard
 - Robijnhof - Leiden 

De Nijs Castricum 
 - Burgerwerk/kleinbouw - regio Noord Holland
 - Terrasdorp - Amsterdam
 - Villa Santpoort - Santpoort
 - Bella Donna - gevelherstel
 - Europaplein inbouwpakket - Amsterdam
 - Brouwersgracht - Amsterdam
 - Verbouwing kantoor M.J. de Nijs - Warmenhuizen 
Vergaderruimte 
Toiletgroep timmerfabriek

 - Afbouw BOG ruimtes Rhapsodie - Amsterdam 

Werken in opdracht welke recent zijn gestart of 
binnenkort starten: 
De Nijs Castricum
 - Varikstraat - Amsterdam
 - Appartementencomplex Kennemerstraatweg - Heiloo
 - Tweeondereenkap - Castricum
 - Weesperzijde 94 Nijs - Amsterdam
 - Maca – Amsterdam
 - De Draai centrumplan - Heerhugowaard

Piet Dekker
Na 40 jaar dienstverband 
was Piet’s tijd voor de 
VUT aangekomen. Dit 
is inmiddels alweer 11 
jaar geleden. Moest hij 
vroeger op tijd uit bed, 
nu hoeft dat al lang niet 
meer. Deze verandering 
zorgt voor een ander rit-
me in zijn leven.

Hij fietst veel met zijn mountainbike of racefiets. Gezellig met een 
vast groepje. Af en toe komt hij Thijs wel eens tegen in de sporthal. 
en dan is hij weer helemaal op de hoogte wat er zich afspeelt bij 
De Nijs. Piet is regelmatig in de sporthal te vinden omdat zijn twee 
kleindochters het goed doen bij volleybalvereniging Dinto.
Zo nu en dan loopt hij de timmerfabriek binnen want dan heeft hij 
nog wat nodig. Verder is hij de fietsenmaker van de familie. Hij vindt 
het erg leuk om fietsen te maken. Zo heeft hij de fiets van zijn klein-
dochter opgeknapt zodat ze een station fiets heeft waarmee ze in 
Amsterdam naar school kan fietsen.
Zelf is hij al 11 jaar niet meer in Amsterdam geweest. Een project 
wat hem is bijgebleven was Hotel van Onna. Hij had altijd goed con-
tact met de eigenaar. Zelf zou hij nog wel eens willen kijken bij het 
project Pontsteiger.

Willem van Benschop
47 jaar in dienst geweest als hoofduitvoerder. Zijn laatste project was 
de Startbaan in Amstelveen. Willem heeft tegenwoordig genoeg tijd 
om te golfen.
Hij spreekt Ton de Nijs regelmatig op de golfbaan en is daarna weer 
helemaal op de hoogte wat er bij De Nijs gebeurd.
Projecten die hem zijn bijgebleven zijn de Hermitage, Entrepotdok, 
en ’t Schip. Dit zijn allemaal renovatieprojecten. Hij heeft ook nog 
heel even Joeri Bakker bijgestaan bij het project Pontsteiger. 

In april en mei 2020 konden we als OR niet fysiek vergaderen met 
elkaar. Al snel vonden we onze weg via Skype, en bleek dit ook prima 
te werken om met elkaar en de directie te overleggen. Zo bespraken 
we de jaarcijfers met de directie, maar b.v. ook het fietsenplan. 
Via leaseplan zijn er diverse rekenvoorbeelden opgevraagd voor 
3 soorten werknemers:
1. De werknemer die met eigen auto rijdt en km-vergoeding 

ontvangt
2. De werknemer die een lease auto heeft en uit zijn leasebudget een 

fiets wil financieren / leasen
3. De werknemer die geen van beide heeft en met de fiets naar het 

werk komt. 

Leaseplan liet via de voorbeelden zien wat de kosten voor de werkne-
mers en de werkgever zouden zijn. De conclusies van het onderzoek 
waren als volgt:
1. De doelgroep die om de juiste redenen gebruik zou willen maken 

van de regeling is te beperkt. 
2. Financieel niet interessant voor fietser danwel bedrijf. Let op: 

het is geen spaarregeling waar een overheid fiscaal aan bijdraagt. 

Bijtelling is dus wel degelijk een kostencomponent om als 
voorbeeld te nemen.

3. De bijtelling van de werknemer zijn kosten die omhoog gaan 
maar zijn km-vergoeding komt te vervallen. Dat maakt het 
onaantrekkelijk voor de werknemer.

4. De leasetarieven zijn fors gebleken, zeker in verhouding tot de 
aanschafwaarde van de fiets. 

5. Uitstoot technisch; groep fietsers die wij uit de auto halen met 
de fiets is gering terwijl de kosten ook in die groep erg oplopen. 
Voorts is er goed weer en slecht weer, bij slecht weer kiest men 
voor de auto. Dat maakt de CO2 opbrengst kleiner.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de directie besloten niet over 
te gaan tot het verschaffen van een leasefiets voor de medewerkers 
van De Nijs. Wil je meer informatie over dit onderzoek, neem dan 
contact met ons op via or@denijs.nl 

We stonden als OR stil bij het overlijden van Jos van Benschop, de 
allereerste voorzitter van de Ondernemingsraad.
Ook informeerde de directie ons over de aanstelling van Tom Stoop 
als adjunct directeur van het Bouwbedrijf. De Ondernemingsraad fe-
liciteert vanaf deze plaats Tom Stoop met deze benoeming.

Namens de OR: Roel Reus en Diane Naber

Een aantal feestelijke momen-
ten van ons 100 jarig bestaan 
zijn gecanceld vanwege de 
corona crisis. We hebben een 
andere manier gevonden om 
een bijdrage te leveren aan een 
goed doel. Twee verzorgingsin-
stellingen waar wij opdrachten 
voor mogen uitvoeren zijn in 
deze moeilijke tijd verrast met 
apparatuur voor de bewoners. 

Thuisrobots en magische schilderijen stonden op het verlanglijstje 
van verzorgingshuis Lorentzhof onderdeel van Libertas Leiden. De 
illi-tv bevat levensverhalen van de bewoners, muziektherapie, her-
kenbare beelden, geheugentrainingen en nog veel meer. Genoeg ver-
tier voor de bewoners in deze eenzame tijd.
Een Theratrainer is geschonken aan verzorgingshuis Nieuw Vrede-
veld onderdeel van Brentano. De eerste bewoner heeft al gebruik 
gemaakt van de Theratrainer vanuit haar rolstoel.
Op alle locaties van Brentano wordt veel gebruik gemaakt van Fiet-
slabyrinten. Dit zijn televisies met daarin gekoppeld trappers en 
programma’s waarmee bewoners kunnen ‘fietsen’ door een gekozen 

omgeving. Soms fietsen ze door hun geboorteplaats, een land waar 
ze graag naartoe op vakantie gingen, maar ook door Amstelveen. 
Bewoners fietsen daadwerkelijk en het beeld stopt wanneer zij stop-
pen met trappen en met twee knoppen kunnen zij er ook voor kiezen 
om links of rechtsaf te slaan op de route. Een prachtige manier om 
in beweging te blijven. 
Bewoners van verzorgingshuis Nieuw Vredevelden verzorgingshuis 
Lorentzhof veel plezier met de nieuwe apparatuur.
#blijfgezond 

Monique van Dijk 

Lichtpuntjes voor de verzorgingshuizen Nieuw Vredeveld en Lorentzhof
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Geschiedenis
In Amsterdam zijn, net als in vele andere Europese steden, de 
vroegere pakhuizen in rap tempo verbouwd tot woongebouwen 
voor de mensen die dat konden betalen. Het is prachtig wonen in 
die oude panden, maar je moet er goed wat geld voor meebrengen.
Een uitzondering daarop is het grote pakhuizencomplex aan het 
Entrepotdok in Amsterdam dat, met een lengte van 500 meter, 
aan de oorspronkelijke Rapenburgergracht op het Kadijkseiland 
ligt. Het Entrepotdok bestaat voor 100% uit sociale woningbouw 
en diverse bedrijfspanden voor kleine en startende ondernemers. 
Het project is gerealiseerd in een periode dat in Amsterdam de 
stadsvernieuwing eindelijk op gang kwam, onder het bewind van 
de doortastende en strijdbare wethouder Jan Schaefer. Maar het 
is vooral de verdienste van het zeer volhardende en deskundige 
buurtcomité van de Kadijken geweest.
Op het Kadijksplein, deel uitmakend van het stadsvernieuwings-
gebied Oostelijke Eilanden, bevinden zich 84 monumentale pak-
huizen, tezamen vormen zij het Oud Entrepotdok. Tussen 1708 
en 1829 werden deze pakhuizen in fasen gebouwd. De pakhuizen 
waren rond 1972 weliswaar bewaard gebleven, maar aangetast 
door brand en achterstallig onderhoud. 
Dit comité lanceert eind jaren ’70 van de vorige eeuw hun eigen 
1000 woningenplan. Het grootste deel van die 1000 woningen is 
gerealiseerd op de Kadijken en de Oostelijke Eilanden en een be-
langrijk onderdeel daarvan vormen de 420 woningen op het En-
trepotdok.
Voor architectenbureau J. van Stigt is het Entrepotdok de 1e grote 
hergebruikopgave geweest van historische gebouwen. Beloond 
met de Europa Nostra prijs, en de eerste Nationale Renovatieprijs. 

1e fase – 1982 t/m 1984
De Nijs werkte in 1983 aan de eerste 169 woningen en bouwde 
tevens aan een onderdak voor vier woongroepen, 10.000 m2 be-
drijfsruimte en 132 parkeerplaatsen. Op 22 september 1984 ver-
richtte wethouder Heerma de opening van een aantal bedrijven en 
op 29 september deed wethouder Schaefer dit op uitnodiging van 

woningbouwvereniging De Dageraad bij de opening van de wo-
ningen. Architect Van Stigt droeg symbolisch een hijskraan over, 
die als herinnering aan de oude functie van het Entrepotdok bleef 
staan.

2e fase – 1984 t/m 1987
De 2e fase: 214 woningen, een aantal centrale wonenruimten voor 
circa 20 personen in drie groepen, en ca. 4.800 m2 bedrijfsruimte. 
Dit deel bevatte negen bouwfases met eigen verdiepingshoogten 
en per deel een eigen ontsluitingsstructuur.
De onderste lagen zijn bedrijfsunits met eigen entrees, bergingen 
van de woningen en parkeerplaatsen. Deze ruimten lopen 42 me-
ter diep door. Daarboven zijn stukken gesloopt. De ontsluiting van 
deze ruimten is enerzijds vanuit de kade (individueel) anderzijds 
vanuit de zes hoofd toegangstrappenhuizen, die aansluiten op de 
centrale middengang. Op het tweede niveau 5.50 m boven het 
maaiveld, bevindt zich een tweede straatniveau.

De verbinding is tot stand gebracht door zes open(bare) trap-
penhuizen (waarvan drie met een lift). Vanaf deze vier pleinen 
(afmeting 12×18 en 15×50 m) worden drie tot vier woningen be-
reikt via 23 secundaire trappenhuizen. Vanuit de trappenhuizen 
worden steeds drie woningen per laag ontsloten. Uniek in deze 
situatie was dat de diepte van de woning niet beïnvloed werd door 
de kosten: het was niet een kwestie van meer bouwen, maar van 
minder slopen. In totaal zijn er 18 verschillende types (afgezien 
van de keukenvarianten). Gevels en constructie; van de bestaande 
pakhuisgevels is de stoere structuur, de sterk verticale geleding, 
overeind gehouden door de oude hijsluiken te vervangen door sta-
len kozijnen over de gehele verdiepingshoogte. Deze werden per 
laag gescheiden door zware gevellateien van 500mm x 360mm 
(geveldikte) De binnenhofgevels bestaan uit de bestaande bouw-
muren, waarin gaten zijn gemaakt; deze hebben een witte iso-
latiepleister aan de buitenzijde gekregen, en onderscheiden zich 
daarmee van de nieuwe baksteengevels van helder rode klinkers. 
Gemetselde gevels enerzijds, ter compensatie van het gewicht dat 
in de middenzone verwijderd is, anderzijds om geen breuk en ver-
vreemdingseffect t.o.v. de buitengevels te vormen, maar om met 
eigentijdse middelen een antwoord te geven op de monumentale 
buitenwand.

In de woningen zijn de zware houten balken in het zicht gebleven; 
de vloeren zijn uitgevoerd als zwevend vloerpakket. Alle wonin-
gen hebben een balkon of een voortuin aan de binnenhofzijde.
Ook de voordeuren liggen aan deze hofjes. De manier waarop 
de binnenhoven gebouwd zijn heeft tot vandaag de dag geleidt 
tot veel sociale samenhang en compassie; tuinen en binnenhoven 
worden gezamenlijk onderhouden.

Entrepotdok
Een monumentaal complex dat tot sloop veroordeeld was!

Pakhuis Warmenhuizen
Uiteraard bestaat er op zo’n langdurig project ook plaats voor 
enige grap en grol. De oude pakhuizen waren allemaal voorzien 
van naambordjes van haven- /vissersplaatsen. Allemaal keurig op 
alfabet. Zo hing er ook bordje met de ‘w’. Toen de nieuwe naam-
bordjes werden opgehangen werd voor de grap bij de letter ‘w’ een 
bordje opgehangen met ‘Warmenhuizen’. In de veronderstelling 
dat deze wel weer zou worden verwijderd. Men kon er de grap wel 
van inzien en al wat er gebeurde; het bordje hangt vandaag de dag 
nog steeds. Pakhuis Warmenhuizen in Amsterdam.

Van Stigt en De Nijs
De samenwerking tussen bureau Van Stigt en De Nijs werd in die 
periode een bestendige samenwerking waarbij diverse werken in 
de binnenstad van Amsterdam werden uitgevoerd. Onder anderen 
projecten als de PL Takstraat, Begijnhof en nadien de Graansilo’s 
en Pakhuis de Zwijger. Allen prestigieuze gebouwen van zeer 
forse afmeting. Hierdoor kon het bedrijf zich in die eerste jaren 
van samenwerking vergroten in omvang en werd er veel ervaring 
opgedaan in het werken aan bestaande gebouwen.

Jochem Rentenaar

Het Entrepotdok is de start en het voorbeeld van de stadvernieuwing van wethouder Jan Schaefer. Door een vast-
houdend buurtcomité, een strijdbare wethouder, een gewetensvolle corporatie en architectenbureau J. van Stigt 
is samen het grootste woningwetmonument in Europa gerealiseerd. Het is midden jaren 80.

Bericht van het

KAM-front
Bewuste Bouwers
Als bouwer hebben wij impact op onze omgeving. Tijdens de 
bouw, maar ook als wij een gebouw hebben opgeleverd. We zijn 
ons ervan bewust dat deze impact soms als negatief ervaren kan 
worden. Bijvoorbeeld als bewoners last hebben van het geluid 
van een bouwproject in hun buurt. We proberen alle soorten 
overlast zoveel mogelijk te beperken. We streven naar een po-
sitief effect op de omgeving waarin wij bouwen en waar onze 
gebouwen uiteindelijk gebruikt zullen worden. 

Met behulp van Bewuste Bouwers werken we aan goed omge-
vingsmanagement. Bouwplaatsen worden aangemeld bij Bewus-
te Bouwers. Een Bewuste Bouwer heeft tijdens het bouwproces 
en op de bouwplaats aandacht voor omgevingscommunicatie, 
duurzaamheid en veiligheid. Zo raakt de bouwplaats beter ver-
bonden met de buurt en de gemeenschap

Nieuwe en goede ideeën 
worden beloond met een 
‘Best Practice’ en dienen 
ter inspiratie van ande-
ren. Onze hypermoderne 
toiletunit is op het project 
Cruquius 1.3 beoordeeld 
als ‘Best Practice’. De 
toiletunit is voorzien van 
de ‘normale’ zitpotten, 
waterloze urinoirs, water-
besparende kranen met sensoren, elektrische handdrogers (Dy-
son) en -inspelend op de behoefte van meestal Zuid-Europese 
medewerkers- een hurk-wc. De toiletunits worden op alle grote 
bouwprojecten van De Nijs geplaatst.

Het mooie is dat het idee voor deze toiletunit voort kwam een 
medewerkers-enquête. Jullie hebben vast wel meer goeie ideeën, 
ik hoor ze graag van je via de mail kam@denijs.nl. En wie weet 
kunnen we nog meer ‘Best Practices’ behalen.

Groetjes,
Wendy Stam

Gebak voor Best Practice 
Annelies de Koning en Ronald 
Verheijden
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Adri Goudsblom
Op zaterdag 2 november 
stapte ik bij De Ooievaar 
naar binnen, de hele zaal 
zat vol met mensen. Een 
goed teken dat er veel ani-
mo is voor zo’n bijzonde-
re dag. Ik ga het gesprek 
aan met Adri Goudsblom. 
In de eerste editie van 
Bijspijkeren dit jaar is de 

hele familie van Adri al in beeld gebracht, bijna alle broers en zussen 
hebben bij De Nijs gewerkt. Nu is het tijd voor Adri zelf.
Adri kwam in dienst bij De Nijs in 1963. Op kantoor heeft hij in zijn 
werkjaren veel functies vervult: administratie, inkoop, directiese-
cretariaat, acquisitie, selectieprocedures verzorgen, aanbestedingen 
voorbereiden, organiseren bijeenkomsten en feesten en ga zo maar 
door. 

Parijs
Adri was heel goed in het organiseren van feesten en bijeenkom-
sten, dat had ik in de wandelgangen al eens vernomen. Hij praat hier 
nog steeds met heel veel passie over. Bij de vraag welk evenement 
nog goed in zijn geheugen zit gaat hij terug naar de tijd dat De Nijs 
50 jaar bestond. De werknemers, die vanaf een bepaalde datum in 
dienst waren, zijn met z’n allen naar Parijs gegaan. Met circa 180 
mannen/vrouwen vlogen zij die kant op voor een geheel verzorgde 
3-daagse onvergetelijke reis.

Afscheid van Piet de Nijs
In mei 1992 zijn ze met alle personeelsleden met partners naar Ame-
rica Sporthuis Centrum in Limburg geweest. Weer een 3-daagse fes-
tijn t.g.v. het afscheid van Piet de Nijs als directeur van het bouwbe-
drijf. Alle personen werden met grote touringcars van huis gehaald 
en vervolgens bij aankomst in allerlei 4- en 6 persoons huisjes in-
gecheckt. Het was een enorme klus om het bus vervoer, de indeling 
van de huisjes en de lijsten samen te stellen voor de te houden evene-
menten. Samen met Bart Koning en Adri is alles op papier gezet en 
tot in de puntjes uitgevoerd. Een geweldige uitdaging en een prachtig 
feest toe.

Sporthal
Vóór zijn werkzaamheden bij De Nijs was hij al trouwe fan bij wie-
lerwedstrijden door heel Noord- Holland en niet te vergeten het be-
zoeken van alle wedstrijden van het 1e team van de voetbal- vereni-
ging VIOS-W. Dat kwam prachtig uit voor directeur Jaap de Nijs.
Adri vervolgt zijn verhaal met een mooie anekdote. In 1970 was de 
vader van Ton en Thijs de Nijs voorzitter van VIOS-W. Hij had het 
idee om een sporthal te bouwen in het eigen dorp.
Adri werd gevraagd om de eerste brieven te typen aan o.a. de Neder-
landse Sportfederatie, de NH-Sportraad enz. en om tijdens de bouw 
de financiële administratie te voeren. Het is maar voor één jaar zei 
Thijs de Nijs. De sporthal werd in zelfwerkzaamheid gebouwd en 

geopend in maart 1973 door de staatssecretaris van C.R.M. (Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk) de heer Vonhoff. Na de opening 
is Adri als bestuurslid van Sporthal VIOS toegetreden.

Er moesten door de financiële constructie obligaties terugbetaald 
worden. Dat werd gedaan vanuit de kantineopbrengsten. Tot eind 
2018 is Adri als administrateur/penningmeester lid geweest van het 
bestuur van Stichting Sporthal De Doorbraak. Hoezo één jaar?

Wielerbaan
Een fan van wielrennen dat kwam Thijs de Nijs heel goed uit. Door-
dat de wielerbaan in Amsterdam werd overkapt en verbouwd door 
bouwbedrijf De Nijs kwam er een mogelijkheid om een 6-daagse 
te houden. Om toeschouwers binnen te krijgen en het te promoten 
kreeg De Nijs de ruimte om dit te organiseren. De halve boventri-
bune was beschikbaar voor het uitnodigen van relaties, vrienden en 
kennissen om een keer een avond mee te maken. De Nijs sponsorde 
ook een koppel te weten Matthé en Jos Pronk uit eigen dorp. Ook is 
er in die tijd zelfs een mobiele houten wielerbaan in de werkplaats in 
Warmenhuizen gebouwd. Dat was toch heel uniek.

Jitske van der Bijl

Twee jubilarissen in de timmerfabriek
Dit was de titel van het interview 15 jaar geleden. Toen waren Hans Molenaar en Dick Entes 25 jaar in dienst. Nu 
spreek ik de jubilarissen bij hun 40 jarig jubileum. Een unieke mijlpaal voor Dick en Hans, Dick kwam in dienst op 
2 juni 1980 en Hans op 9 juni 1980. Het waren de tachtiger jaren met de intrede van de walk-man, nationale strip-
penkaart en de eerste cd speler. Beide heren kwamen in dienst via een gesprek met de heer Jaap de Nijs. 

Hans Molenaar 

Het was erg gezellig het koffiedrinken in de Timmerfabriek 
samen met zijn vrouw Annelies en dochter Ilse. Coronaproof in 
de timmerfabriek hal met 1,5 meter van je collega’s. Het was even 
anders dan anders.
Via neef Rob Molenaar kreeg hij een tip om te solliciteren bij De 
Nijs. In de begintijd was hij druk bezig met het leerproces van hout 
tot kozijn.
17 jaar geleden heeft hij de kans gekregen om in de prefab afdeling 
leiding te geven aan gemiddeld 4 man. De grootste verandering in 
de laatste jaren is het paperless werken, de tekeningen staan op de 
schermen. Dit is even wennen maar af en toe worden er toch nog wel 
een aantal detail geprint.

Mooi project
In de afgelopen jaren zijn heel wat projecten voorbij gekomen maar 
een die hem nog bij staat zijn de stelkozijnen voor de 3N4 toren. Het 
was veel werk maar het resultaat mag er zijn.
 
Anekdote
Hans vertelt dat Fred op vakantie was en Adri de Nijs stelde voor om 
eens een leuke ludieke actie te organiseren. Zo hadden Adri en Hans 
een speelgoed zwembad geregeld met eendjes. Samen vulde ze het 
bad met water en gingen er in zitten. Het vakantiekiekje uit de tim-
merfabriek werd naar Fred gestuurd. Oftewel in de timmerfabriek 
was het ook vakantie.
Zoals reeds beschreven in de Bijspijkeren editie van 2005 heeft Hans 
een boot waarmee hij meestal vaart in Medemblik of Hoorn. De 
waterskies gaan dan altijd mee. Verder houdt hij van skiën en van de 
zomer gaan ze waarschijnlijk fietsen. De plannen om naar Italië te 
gaan zijn gecanceld.
Samen met Dick wordt er een gezellige BBQ georganiseerd voor alle 
timmerfabriek medewerkers op 3 juli.
Nogmaals gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal.

Dick Entes

Op 2 juni j.l. werd de koffie geschonken met een lekker gebakje in de 
timmerfabriek hal. Even gezellig met je collega’s stilstaan bij deze 
mijlpaal maar wel op 1,5 meter afstand.
Dick was 17 toen hij bij De Nijs kwam solliciteren. Was hij altijd 
op alle afdelingen inzetbaar nu bestaat zijn werkzaamheden met het 
maken van bekistingen en kozijnen. Dick is bezig met het project 
Valeriusplein. Via het scherm ziet hij de tekeningen, wat wel even 
wennen was in het begin.

Mooiste werk
Wanneer ik vraag aan Dick wat was een bijzondere klus vertelt hij 
dat de plafondbekisting voor een villa in Noordwijk speciaal was. 
Een apart kloostergewelf gebogen en rond. 

Hobby
Grootste hobby van Dick is biljarten. Hij biljart al vanaf zijn 12e. 
Hij speelt wedstrijden met zijn team Treffers 1, zijn team bestaat uit 
4 biljarters en ze rouleren per wedstrijd. Want per wedstrijd spelen 
3 man 2 wedstrijden. De thuis wedstrijden worden in het biljartcen-
trum naast het kantoor gespeeld. Dick vertelt dat ze het spel drieban-
den spelen. Ik zoek even op wat voor spel driebanden is want zelf 
ben ik niet zo thuis in de biljarttermen: “Driebanden is een spelvorm 
van carambolebiljart waarbij de regel geldt dat de speelbal minimaal 
drie keer een van de randen van de tafel moet hebben geraakt alvo-
rens de tweede aanspeelbal te raken”.
Het praatje biljarten met Stef Louter mist hij wel een beetje nadat 
Stef in de VUT is gegaan. Verder zijn er geen biljarters in de tim-
merfabriek.
Op 3 juli wordt de bbq aangestoken voor een feestje waarbij de twee 
jubilarissen in de schijnwerpers zullen staan. 40 jaar in dienst in de 
timmerfabriek is een hele prestatie. Veel plezier bij de BBQ 3 juli 
samen met je vrouw en collega’s.
Nog vele werkzame jaren toegewenst.

Monique van Dijk 

Opbouw Wielerbaan in Ahoy

Bijeenkomst oud medewerkers van De Nijs zaterdag 2 november 2019
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Onlangs hebben wij het project Zuidoever opgeleverd 
aan zorginstelling Cordaan.

In dit project zijn 54 zorgappartementen gereali-
seerd voor mensen met somatische klachten of 
dementie. Het project is ontworpen door Tangram 

architecten, waarbij de constructie is uitgewerkt 
door Van Rossum Raadgevende Ingenieurs B.V. en de 

installaties door Hiensch Engineering.
Onder een gedeelte van dit complex aan de Zuidas is een stallings-
garage gemaakt, waarbij ook ruimte is gereserveerd voor de facili-
taire onderdelen en natuurlijk een ruimte om scootmobiels te parke-
ren. De ingang van deze garage loopt via het naastgelegen project 
die op onze kelder is aangesloten.
De begane grond, 1e en 2e verdieping zijn in een U-vorm gemaakt. 
De derde verdieping is voor een gedeelte opgetrokken. Aan de bui-
tenzijde van de in U-vorm lopende gangen zijn de appartementen 
gelegen. In het midden van de gangen de ruimtes voor linnen, toi-
letten etc. (de zogenaamde eilanden) en aan de binnenzijde zijn per 
verdieping een royale keuken met een gemeenschappelijke ruimte 
gemaakt. Op de begane grond is zelfs een multiculturele ruimte ge-
situeerd.

De voor de bewoners bedoelde deuren zijn normaal uitgevoerd, ter-
wijl de deuren die niet voor de bewoners zijn maar voor het verzor-
gend personeel zoveel mogelijk in de wand wegvallen. Dit is gedaan 
door de diverse wandbekledingen ook over de deuren aan te bren-
gen. 
Door de U te sluiten middels een kas ontstaat een binnentuin, ook 
wel de wintertuin genoemd. Via de begane grond is deze toegan-
kelijk en op de verdiepingen zijn royale vides gemaakt waarbij je 
mooi in de kas kunt kijken. Ook bij de entree zijn groenwanden aan-
gebracht die een hele leuke aanblik en groene sfeer creëren. Vanuit 
deze binnentuin is ook de buitentuin bereikbaar door de kasdeuren.
Dit werk is begonnen met Dirk Vet als bedrijfsleider, die het werk 
in verband mijn zijn emigratie naar Frankrijk niet heeft kunnen af-

ronden. Tezamen met onze uitvoerders Stephan Nagtegaal en Bob 
Wijnker en onze werkvoorbereider Hein Brandjes mocht ik voor het 
laatste stuk invallen en het werk helpen af te maken.
Voor de installaties hadden wij Kemp voor de W- en S-installatie, 
SDR voor de E-installatie en Van Ginkel voor de tuinaanleg en ove-
rige groenvoorziening als nevenaannemers.
Het toezicht en de directievoering werd verzorgd door ABC-nova. 
En kort na oplevering hebben wij onze opzichter Cor uitgezwaaid 

Overhoeks blok C
Dit project heeft al een aantal malen in Bijspijkeren gestaan, 
dus introductie is niet meer echt nodig. Ons project in Amster-
dam-Noord bouwt gestaag door onder de bezielende leiding van 
Edwin Blom en Ed Hamers. Zij hebben inmiddels versterking 
gekregen van Bob Wijnker. De ruwbouw is op blok C1 kort na 
de bouwvak op hoogte en C2 volgt een paar weken later. Inmid-
dels zijn we gestart met het metselen op blok C2. We hebben 
wit en brons verglaasde stenen die voor een groot deel in staand 
verband zijn bedacht. Daarnaast hebben wij ‘linten’ van Vlaams 
verband die met name bij de ronde balkons worden voorzien van 
een schakering van gekleurde koppen.
Na de bouwvak gaan we ook beginnen met de gevelsluiting van 
Blok C1 waar we de balkons er middels i-doc systemen aan gaan 
hangen. Tijdens deze cyclus gaan ook de HSB-elementen en ko-
zijnen erin waardoor we alles netjes sluiten.

Tot zover deze bijdrage voor deze projecten.
Mede namens de bovenstaande teams wensen ik jullie allemaal 
een fijne vakantie toe.

Frank Klaver

Pieter Zuurbier
Mijn naam is Pieter Zuurbier, 23 jaar. Ik zit momen-
teel in het derde jaar bouwkunde op hogeschool In-
holland in Alkmaar. De afgelopen periode heb stage 
gelopen als werkvoorbereider bij Lapis Lazuli in 
Heerhugowaard. De eerste 6 weken van mijn stage 
heb ik in de keet kunnen werken bij het Koraal in 
Heerhugowaard. Op het moment dat wij van het Ko-

raal over gingen naar Lapis Lazuli werden er maatregelen genomen 
gezien corona. Op dat moment is er een keetplanning gemaakt zodat 
werkvoorbereiders elkaar aflossen en verder thuiswerken. Ikzelf heb 
niet thuis hoeven werken, ik zat dus vaak in de keet met een uitvoerder 
en een werkvoorbereider of bedrijfsleider. Ik moet dus zeggen dat mijn 
stage niet belemmerd is door alle maatregelen. Het enige nadeel vond 
ik het skypen met de stagebegeleider bijvoorbeeld. Het is toch lastiger 
uitleggen via Skype dan dat je naast elkaar zou zitten. De afgelopen 
periode heb ik ervaren als leerzaam, ik heb gewerkt in een gezellig 
team en ik heb een goed beeld gekregen van de werkzaamheden van 
de werkvoorbereider. Ik wil iedereen bedanken en wie weet spreken we 
elkaar snel weer!

Tim Fruitema
Ik zit midden in het Vondelpark dus genoeg ruimte 
om mij heen! Met zijn tweeën op drie steigers. Tij-
dens de Corona tijd ben ik met iemand anders meege-
reden, dat was eigenlijk het enige wat echt verander-
de, behalve natuurlijk de 1,5 meter en het wekelijkse 
kratje fruit.

Daan Zwanepoel
Bij ons is er voor mijn gevoel niet heel veel veran-
derd.

Mohammed Saidi
Stage tijdens deze coronacrisis was niet heel mak-
kelijk, maar het was ook niet heel moeilijk. Er wa-
ren een paar veranderingen die ik moest ondergaan. 
Door de coronacrisis kon ik helaas voor een paar 
weken niet op tijd komen. Mijn trein reed niet meer 
op tijd, waardoor ik de bus moest pakken en daarom 
kwam ik 5 over 7 aan in plaats van 10 voor 7. Op de 

werkplek moesten we allemaal anderhalve meter afstand houden. Ik 
denk dat dat het moeilijkste was, omdat we gewend waren om bij elkaar 
te staan en met elkaar te werken. Er waren ook veel minder mensen 
in de keet. We hadden overal strepen gezet om de anderhalve meter 
afstand regel duidelijker te maken. Ik vond het wel onhandig om op de 
bouw te werken, want er waren vaak momenten waar heel veel mensen 
op een plek moesten werken.
Voor de rest vond ik het wel goed gaan. Ik mocht gewoon verder met 
mijn stage en daardoor liep ik ook geen achterstand op. Ik kon mijn 
stageperiode afronden, waardoor ik ook kon werken aan mijn stage-
opdrachten. 

Stagiairs in Corona tijd

Project Zuidoever de Hoofdstad zodat die lekker van zijn VUT kon gaan genieten.
Aan het einde van dit project kregen wij ook hier te maken met 
de Corona. Dit uitte zich in het thuisblijven van onze Brabantse 
deuren - afhangers en een vertraging in de levering van onder 
andere LED-verlichting en Salto beslag.
Maar ook tijdens het opleveren waren de Corona maatregelen 
merkbaar. Met een zeer beperkte delegatie, op anderhalve me-
ter afstand was dat toch wel bijzondere gebeurtenis. Nu hebben 
inmiddels de eerste bewoners hun intrek genomen in dit bijzon-
der fraaie zorgcomplex en begint het echt te leven. Wij wensen 
Cordaan met hun medewerkers en bewoners dan ook veel woon- 
en werkgenot in de Zuidoever.
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Koolhydraat arme citroen/aardbei 
kwarktaart

Ingrediënten / Benodigdheden:
Springvorm 20 à 26 cm doorsnee

Bodem:
• 2 eieren
• 100 gr. amandelmeel
• 100 gr. roomkaas
• 30 gr. steviala poedersuiker of 30 gr. erythritol (is een 

suikervervanger met een glycemische index van bijna 0, heeft 
nauwelijks effect op je bloedsuikerspiegel)

• 30 gr. roomboter, ongezouten
• 1 tl. bakpoeder
• 1 tl. vanille aroma, of poeder

Voor brownie bodem:
• 1 reep pure chocolade 85% cacao toevoegen

Kwarkvulling:
• 500 gr. volle kwark
• 250 ml slagroom
• 45 gr. Steviala poedersuiker of 30 gr. erythritol
• 2 citroenen
• 8 blaadjes gelatine
• 1 tl. citroen aroma (kan ook zonder, maar staat wel in het 

basisrecept)
• Bakje verse aardbeien

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180 graden. Haal de roomkaas uit 

de koelkast en laat het op kamertemperatuur komen. Meng 
in een grote kom het amandelmeel, bakpoeder en de steviala 
poedersuiker/erithrytol. Smelt vervolgens in een klein pannetje de 
roomboter. Voeg de eieren, vanille, gesmolten boter en roomkaas 
toe aan de kom en klop dit met een elektrische mixer tot een 
samenhangend deeg. Als je een brownie-bodem wilt hebben, 
smelt dan de chocoladereep au bain marie in een pannetje en 
meng het in het beslag.

• Bekleed een springvorm van 20 à 26 cm doorsnee met een vel 
bakpapier. Schenk en/of schep het beslag in de springvorm en Bron recept: www.lowcarbchef.nl

bak de bodem 15-20 minuten in de voorverwarmde oven. Laat de 
bodem na het bakken minimaal 30 minuten afkoelen.

• Spoel vervolgens de citroenen onder de kraan af, rasp de schil 
(niet het witte gedeelte meenemen), en pers het sap uit. Laat de 
gelatine blaadjes weken in koud water. Schenk het citroensap 
in een pannetje en verwarm dit boven een laag vuur. Knijp de 
gelatine uit en voeg dit toe aan het warme citroensap. Laat de 
gelatine oplossen en iets afkoelen.

• Klop ondertussen de slagroom met de steviale poedersuiker 
erythritol romig en voeg beetje bij beetje de citroensap, kwark, 
citroensap en citroenaroma toe. Voeg ten slotte de gelatine toe en 
meng dit goed door het kwarkmengsel. Verdeel de aardbeien over 
de taartbodem en giet het kwarkmengsel eroverheen en tik de 
vorm een paar keer op het aanrecht. Laat de citroen kwarktaart de 
hele nacht of minimaal 4 uur in de koelkast opstijven.

Noot:
Au bain marie is een kooktechniek voor het gecontroleerd smelten 
of mengen van ingrediënten. Verwarm een pan water tot ongeveer 60 
graden. Zet daar het pannetje met het te smelten product in, en blijf 
roeren totdat het product gesmolten is.

Het basisrecept is zonder chocolade en aardbeien.
Éen portie, ongeveer 1/8 deel, bevat 1.5 gram koolhydraten.

Eetsmakelijk!
Jorrit van Schagen

ProjectontwikkelingLapis Lazuli

De verkoop van de 94 nieuwbouwwoningen in Lapis Lazuli gaat 
hard. Op dit moment is er al 90% van de woningen verkocht. Veel 
kopers hebben al hun handtekening mogen zetten bij de notaris.
Er zijn nog enkele speciale woningen te koop, de Lapis Lofts. Deze 
heeft De Nijs Projectontwikkeling opnieuw ontworpen. 

Start verkoop Lapis Lofts
Het nieuwe woningtype ‘de Lapis Loft’ is vanaf 16 mei in de ver-
koop gegaan.
Lofts kenmerken zich doordat veel functies – wonen, studeren, ko-
ken en dineren – in één ruimte samenkomen. De Lofts zijn uitermate 
praktisch in gebruik door optimale benutting van de ruimtes. De 
Lofts zijn voorzien van een badkamer met luxe sanitair. Door de zelf 
uitgekozen keuken, maak je van jouw loft echt jouw thuis.

Zonneterras
Daarnaast beschikt de loft over een ruim zonneterras op het zuid-
westen. De aangrenzende binnentuin is het verlengde van je eigen 

terras. Elke loft heeft de beschikking over een berging op de begane 
grond en je hebt de mogelijkheid om ook een eigen parkeerplaats te 
kopen in de ondergelegen garage.

Meer informatie
Ondanks het coronavirus gaat de verkoop door. Interesse? Voor 
deze woningen is het mogelijk om een persoonlijke meet en greet 
op de bouw te hebben. Bel of mail de makelaar:  tel.: 072-562 55 44, 
nieuwbouw@broekmanmakelaars.nl. Voor het beschikbare aanbod 
en impressies gaat u naar www.woneninlapis.nl

Opleveringen bij de 
Projectontwikkeling
Vijzeltuin 
Enkhuizen 
Blije gezichten van 
nieuwe bewoners tijdens 
de oplevering. De 
eerste woningen van 
het project Vijzeltuin, 
welke gebouwd zijn door 
EAB uit Enkhuizen, zijn 
opgeleverd.

Brokking Wormerveer 
Bij het project Brokking Wormerveer zijn de eerste woningen 
opgeleverd. Het project wordt door UBA Bouw gebouwd.

Missiehuis Hoorn 
De eerste appartementen van woonblok C bij project Missiehuis 
Hoorn zijn opgeleverd. Hier zijn nog 3 woningen te koop, waar-
onder 2 penthouses.Informeer bij onze makelaars en maak een 
afspraak voor bezichtiging, www.missiehuishoorn.nl
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De Nijs
Castricum
We zitten momenteel ruim 3 maanden na de eerste co-
rona berichtgevingen en de bijkomende aanpassingen 
die dit met zich meegebracht heeft, ik kan niet anders 
als positief zijn over hoe dit door het uitvoerende per-
soneel is opgepakt en hoe hier mee is omgegaan. 

De werken zijn gemiddeld gewoon goed doorgelopen en iedereen 
houdt zich zo goed als mogelijk aan de richtlijnen waardoor uitval 
van personeel minimaal is gebleven. Mijn complimenten aan alle 
medewerkers.
Langzamerhand start alles in Nederland weer op naar de “norma-
le” situatie met daarbij nog altijd in achtneming van de richtlijnen 
van het RIVM. We zien ook dat er alternatieve middelen die het 
doorwerken hebben ondersteunt blijven hangen, zoals “online” ver-
gaderen. Dit zal voor veel afspraken in de toekomst ook “gewoon” 
worden waardoor reistijden en verkeersdrukte op de weg aanzienlijk 
minder kunnen worden, zo zie je maar weer dat er naast alle nadelen 
ook voordelen uit zo een situatie kunnen komen.
Wat is er in de afgelopen maanden bij De Nijs Castricum allemaal 
gaande geweest, 

Brouwersgracht:
De oplevering staat nog altijd medio september gepland, er zijn door 
de opdrachtgever veel aanvullende onderdelen in opdracht gegeven 
dus wellicht dat we hier iets langer lopen maar het begint al een 
prachtig pand te worden. 

WVilla Bentveld:
De gedachte was hier eind april geheel klaar te zijn, echter door 
derde partijen en wisselingen van onderaannemers vanuit de op-
drachtgever hebben we nog altijd wat kleine werkzaamheden uit te 
voeren. Ook deze lijken nu dan ook echt op de rit te komen waardoor 
we begin juli de opdrachtgever (een spreekwoordelijke) laatste hand 
kunnen schudden.

Villa Santpoort:
De gevelbekleding van de villa komt langzamerhand tot zijn einde 
en voor de bouwvakantie ingaat verwachten we hier ook geheel 
klaar te zijn.

Terrasdorp:
De gevelrenovaties worden voor de vakantie hier afgerond en na de 
vakantie worden de laatste interne werkzaamheden opgepakt. In on-
geveer 8 weken is de verwachting dat we het hele project kunnen 
sluiten, de woningen en gevels hebben een mooie opfrisbeurt gekre-
gen en kunnen er de komende jaren weer tegenaan. 

Bella Donna: 
Letterlijk het laatste voegje wordt week 26 aangebracht en de af-
schouw van de opleverpunten zal in week 27 plaatsvinden. De totale 
renovatie is dan gereed van het eerste pand. Het andere pand op het 
terrein gaat een soortgelijke metamorfose tegemoet waar wij vanuit 
De Nijs geen werkzaamheden aan hebben. De bouwplaats zal blijven 
staan en in gebruik genomen worden door de partijen die aan dat 
pand gaan werken. Als laatste staat de tuinrenovatie op de planning, 
deze zal medio Q2 2021 starten naar verwachting. 

Saan:
Is geheel opgeleverd en in gebruik genomen door de eigenaar. De 
laatste nagekomen opleverperikelen zijn overwonnen en we mogen 
terug kijken op een mooi project. 

Europaplein afbouw:
We hebben van de opdrachtgever akkoord gekregen op aanbieding 
en zijn reeds gestart met de afbouw van de 4 appartementen, naast 
deze opdracht hebben we op verzoek ook nog 2 vergunningen aange-
vraagd om uit te bouwen aan de achterzijde. 1 uitbouw op de begane 
grond en de andere op de vierde verdieping. We hopen voor de va-
kantie uitsluitsel te hebben vanuit de gemeente om de voortgang van 
de overige werkzaamheden niet te veel te beïnvloeden.

Rhapsody BOG ruimte:
De eerste opdracht is verstrekt om een bedrijfsruimte af te bouwen, 
en we zijn in onderhandeling over de tweede. Voor toekomstige ge-
bruiker “The Villy” is de dekvloer reeds aangebracht en starten we 
met de wanden die geplaatst moeten worden. De verdere afbouw 
word door de interieurbouwer opgepakt.

Vondeltuin: 
Dit project is opgeleverd en de gebruiker heeft het pand al in ge-
bruik genomen, dit pand wat met circulariteit hoog in het vaandel is 
gebouwd is een prachtig pronkstukje geworden voor de omgeving. 
Bij dit project is zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Bij het 

ontmantelen van het KMPG gebouw in Amstelveen waren genoeg 
bruikbare materialen voorradig zoals kabelgoten, toiletten en was-
bakken, de groepenkasten, het schakelmateriaal voor de verlichting 
en de contactdozen

Het terras bestaat uit stenen uit het oorspronkelijke terras aangevuld 
met stenen uit depot van de Amsterdamse werf en de vlonders zijn 
gemaakt van bomen uit de stad. Het terrein is geplaveid met gebruik-
te stenen die over waren van andere bouwprojecten. De plint is ge-
maakt van oude trottoirbanden uit het Amstelpark. De dakleien zijn 
gemaakt van oude watercypressen uit Amsterdam. De aluminium 
kozijnen zijn voor 80% van gebruikt materiaal. Ook in de binnen-
kant van het gebouw is veel gewerkt met gebruikt hout. Zo komt het 
hout van de vloer uit een oude gymzaal. De houten spantconstructie 
bestaat uit Douglas hout, afkomstig uit de Veluwe.
De betonnen fundering bestaat voor een groot deel uit hergebruikte 
grondstoffen. De CO2-uitstoot van dit beton is zo’n 90% lager dan 
die van regulier beton. De staalconstructie is wel van nieuw staal 
maar demonteerbaar dus herbruikbaar. Als het nodig is kan het na-
melijk later uit het gebouw gehaald worden om elders te gebruiken.
Het gebouw is gasvrij geworden. De verwarming gebeurt met vloer-
verwarming en een warmtepomp. Voor het grootste deel is cellulo-
se-isolatie gebruikt, met name gemaakt van oude kranten. Op het 
dak liggen zonnepanelen.

Kantoor Warmenhuizen:
De Projectontwikkeling is nu ook in hun definitieve onderkomen ge-
trokken. De vrijgekomen ruimte wordt nu omgebouwd tot flexplek-
ken en grote vergaderruimte, de prefab huisjes die 4 afzonderlijke 
werkplekken creëren zijn geplaatst en de laatste hand wordt aan de 
overige afwerking gelegd.
Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe toiletgroep en opslagruimte 
in de timmerfabriek, als deze operationeel zijn kan de upgrade in de 
timmerfabriek verder doorgezet worden. 

Het vierkant:
Is op een haar na klaar, de materieeldienst zal voor de vakantie in-
trekken waardoor het huidige onderkomen weer verwijderd kan wor-
den. Er wordt hard gewerkt aan fase 2 zodat deze ook in uitvoering 
kan worden genomen. Hierover in de volgende Bijspijkeren meer.

Krommenie:
De eerste woning is opgeleverd en in gebruik genomen, het is een 
erg fraai plaatje geworden en de eindgebruiker mag trots zijn op de 
nieuwe woning, bij de 2de woning streven we voor de bouwvak bui-
tenom klaar te zijn en dus het dakkapel geplaatst te hebben, daar-
naast willen we de vloerverwarming voor de vakantie operationeel 
hebben zodat de nieuwe dekvloer goed kan drogen.

Centrumplan De Draai:
Hier hebben we in eerdere uitgave al eens wat over gezegd, dit 
nieuwbouwplan in HHW was door de coronaperikelen helaas op 
hold gezet door de opdrachtgever. Gelukkig gaat de verkoop nu weer 
starten en verwachten wij dat de verkoopdrempel nog net voor de va-
kantie gehaald wordt zodat de voorbereidingen na de vakantie echt 
kunnen starten. Start bouw staat nu medio maart 2021 wat ons de 
ruimte geeft het BIM model volledig uit te werken met alle partijen. 
Een mooi vooruitzicht.

Kennemerstraatweg Heiloo:
Op de Kennemerstraatweg in Heiloo hebben wij een opdracht bin-
nengehaald voor het bouwen van 9 appartementen, start werk okto-
ber dit jaar.

Twee-onder-een-kap woning Bakkum:

In Bakkum hebben wij opdracht voor het maken van een 2onder1 
kap woning, ook deze zal medio oktober in uitvoering gaan.

Over deze laatste 2 opdrachten volgen er in de volgende Bijspijkeren 
meer specificaties.
Via deze weg wens ik alvast iedereen een prettige vakantie.

Met vriendelijke groet, 
Rob Duinmeijer namens De Nijs Castricum

18 19



Naast het verminderen van afval op de bouwplaats 
en op kantoor, is het minstens zo belangrijk dat het 
afval dat we niet kunnen voorkomen op circulaire wijze 
wordt verwerkt. 

In 2019 is De Nijs overgestapt naar een andere afvalverwerker: Re-
newi. Een waste-to-product afvalverwerker. 
Onze nieuwe afvalverwerker stelt een portaal beschikbaar, waarmee 
medewerkers zelf inzicht kunnen krijgen in de afvalstromen die ont-
staan. De rapportages laten zien hoe de afvalscheiding schoon puin, 
afvalhout, bouw- en sloopafval is verdeeld in kilo’s.
Met deze extra informatie creëren we bewustwording bij de mede-
werkers, en geven wij de personeelsleden de benodigde kennis om 
duurzamer met afval om te gaan. 

We stelden een aantal vragen aan Gerard Veldhuijzen van Renewi.

Hoe is de relatie met De Nijs ontstaan?
De relatie van Renewi met De Nijs gaat heel veel jaren terug. In de 
tachtiger jaren was er al een nauwe samenwerking met het toenmalige 
kipauto- en grondverzetbedrijf Van der Stoel. Van der Stoel begon in 
die tijd met afvalcontainers en De Nijs was een belangrijke klant. Het 
bedrijf Van der Stoel is in 2001 onderdeel geworden van de Shanks 
groep, een internationale organisatie met ruim 40 bedrijven en mer-
ken op het gebied van afval en recycling. Met de overname van Van 
Gansewinkel in 2017 is deze organisatie Renewi gaan heten. De loca-
tie Renewi Vijfhuizen (v/h Van der Stoel) is nog steeds het centrale 
aanspreekpunt voor de dienstverlening met De Nijs in de regio.
 
Afvalscheidingspercentage verhogen. Hoe gaan we dit in de prak-
tijk aanpakken?
Het verhogen van het afvalscheidingspercentage is een nauw samen-
spel tussen de klant/uitvoerder/project en Renewi als partner op het 
gebied van afvalinzameling en verwerking. Dit begint al voordat 
een project daadwerkelijk start. Het maken van een inventarisatie en 
een afvalbeheersplan is daar een centraal onderdeel van. Tijdens de 
bouwfase worden deze uitgangspunten gemonitord en waar nodig bij-
gestuurd. Het is belangrijk dat beide partijen hiervoor ‘kort op de bal’ 
zitten.

Wat zijn de grootste valkuilen in de afvalverwerking?
De grootste valkuil in dit proces is als het vanaf het begin niet goed 
opgestart wordt. Volumes die dan ongescheiden worden afgevoerd, 
kun je in een later stadium niet meer corrigeren.

Hoe is jullie visie op het circulair bouwen en hergebruik van af-
valstoffen?
Circulair bouwen met hergebruik van de afvalstoffen wordt een heel 
belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen De Nijs en Renewi.
Het sluiten van deze ketens vraagt ook een input in de ontwerpfase en 
het gebruik van de juiste materialen. Daar zijn dus alle ketenpartners 
bij nodig. Een groot deel op dit terrein moet nog verkend worden.

Wordt dit al toegepast op een van de projecten? 
Dit wordt onder andere al toegepast in infra projecten, waarbij bij bv. 
Dura Vermeer puin afkomstig van hun bouwprojecten ingezet wordt 

als menggranulaat. Een ander voorbeeld is de inzet van afvalhout in 
spaanplaat of gips wat weer retour gaat naar de gipsproducent. 

Nieuwe ideeën om in de toekomst de afvallogistiek te verbeteren. Zijn 
er pilotprojecten om de transportbewegingen in de stad terug te drin-
gen. Renewi is aangesloten bij diverse initiatieven om bouwlogistiek 
te verduurzamen. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van (elektrisch) 
vervoer over water, inzet van bouwhubs (overslagpunt) in binnenste-
den en oplossingen voor de zware belasting van kades en bruggen 
(Amsterdam).

Toekomst
Binnenkort zullen we meer informatie over de verschillende afval-
stromen en nieuwe ontwikkelingen delen op de beeldschermen in de 
keten. Samen gaan we ons inzetten om het afval te scheiden op de 
bouwplaats en kantoren. Met elkaar proberen we samen vorm te ge-
ven aan een circulair traject waar afvalstoffen worden hergebruikt in 
nieuwe producten. Ideeën om op het gebied van afvalscheiding verbe-
teringen aan te brengen horen wij graag via mvo@denijs.nl
Bedankt Gerard voor het interview. 

Monique van Dijk 

MVO - Afvalverwerking bij De Nijs - Renewi

Robijnhof 
we staan te trappelen
In opdracht van De Nijs Projectontwikkeling is in mei gestart met 
het sloopwerk van een deel van een sterk verouderd zorg- en woon-
centrum in Leiden, zodat er gestart kan worden met de bouw van 
het project Robijnhof. Fase 1 bestaat uit 119 levensloopbestendige 
appartementen. Deze appartementen zijn bedoeld voor senioren van 
65 jaar of ouder, waarbij sprake is van een (lichte) extramurale zorg-
vraag. 

De appartementen zijn verdeeld over drie verspringende volumes 
van 5 en 6 lagen hoog, verbonden door een ondergrondse parkeerga-
rage van één laag. 
Medio juli wordt hiermee aanvang gemaakt, het grondwerk en het 
aanbrengen van vibro palen. Aangezien het project in een woonwijk 
ligt en zodoende de geluidsoverlast naar de omgeving zo veel moge-
lijk te beperken, zal gebruik gemaakt worden van een geluidsmantel 
en wordt de bouwput aan drie zijden omsloten door containers (van 
2 tot 3 lagen). 

Zodra het 1e blok gereed is, zullen de bewoners van het nog be-
staande woon- en zorgcentrum hiernaartoe verhuizen waarna ook 
dat deel gesloopt kan worden. Hier zal een zorgcomplex met 40 psy-
chogeriatrische eenheden gerealiseerd worden en 15 grondgebonden 
woningen. 
Om het 1e blok te kunnen opleveren, moet de parkeergarage zo goed 
als gereed zijn. Het 1e deel moet gereed zijn ten behoeve van de 

Overhoeks blok A 
bijna 2x pannenbier

Na wat hobbels in de ruwbouw, gaat het project Overhoeks blok A 
als een speer. Medio april is het hoogste punt bereikt van gebouw A2 
‘the Row’. Twee maanden later is de ruwe afbouw zo goed als gereed 
en is de fijne afbouw gestart. De gevel zal nog voor de bouwvak 
worden afgerond. 

De steiger is grotendeels afgebroken waardoor de gevel nu mooi in 
het zicht komt. De gevel bestaat uit Moleanos natuursteen en koper-
kleurige aluminium gevelkozijnen voorzien van schuifbare shutters. 
Deze 92 appartementen zullen door het Core Fund van Amvest wor-
den verhuurd. 
In week 28 wordt de dakvloer gestort van gebouw A1 ‘The Grid’. 
Een week later worden de prefab dakranden geplaatst waarmee ook 
het hoogste punt van dit gebouw wordt bereikt. De ruwe afbouw is 
gestart en met de gevel wordt op korte termijn aanvang gemaakt. Dit 
houdt in het monteren van Jura natuursteen en bronskleurige alumi-
nium gevelkozijnen met schuifpuien en verticale schuiframen. De 
naar binnenspringende gevels hebben in de werkvoorbereiding de 
nodige aandacht gevraagd, maar zorgen voor een uniek gebouw dat 
tussen de vele overige projecten in de omgeving opvalt. Door het 
ontwerp zijn zo goed als alle bouwnummers identiek. Dit gebouw 
omvat 68 koopappartementen waarvan 6 penthouses van 2 verdie-
pingen (64 woningtypes). Er staan nog een aantal appartementen te 
koop…
Het project zal medio 2021 worden opgeleverd. 

bewoners en in het 3e deel bevinden zich de daarvoor nodige instal-
latieruimtes. Om deze reden is ervoor gekozen om de torenkraan 
buiten de bouwput te plaatsen. Door met behulp van Marcel Schel-
tinga een kraanplanning op te stellen, is er geoptimaliseerd van 2 
torenkranen naar 1 torenkraan op rails. 
Ook op dit project willen wij weer een stapje verder met 3D/BIM en 
digitalisering op de bouw door middel van het volledig in 3D laten 
uitwerken van de wapening, het paperless werken en kwaliteitscon-
troles door middel van Dalux. 
De prognose is dat fase 1 medio 2022 wordt opgeleverd. Fase 2 een 
jaar later. 

Marsha van Alphen

Wormerveerstraat

In opdracht van Woonstichting de Key worden in de Wor-
merveerstraat te Amsterdam 96 woningen voor woonstar-
ters en statushouders gerealiseerd.
Oktober dit jaar is de gewenste start en eind 2021 zal de 
oplevering plaats vinden.
Belangrijk is het daarom dat de jonge starters en de 
‘nieuwkomers’ elkaar leren kennen en dat zij elkaar sti-
muleren in hun ontwikkeling
Zo is er een gezamenlijke woonkamer en hal. Het woon-
blok van 5 woonlagen wordt afgemaakt met metselwerk 
welke zich laat beïnvloeden door de Amsterdamse School.
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Renovatie
De strekdam werd eind 19e eeuw aangelegd en vormt de oostelijke 
grens van de rond dezelfde tijd aangelegde Houthavens. In 1896 
werd hier de graansilo Korthals Altes gebouwd, beter bekend als 
de Stenen Silo. Deze graansilo, ontworpen door de architect Jacob 
Frederik Klinkhamer, bestond uit 60 schachten met elk een opper-
vlak van 15m². Toen de Stenen Silo te klein werd, werd in 1952 de 
naastgelegen Betonnen Silo gebouwd.
In de jaren 1980 werden de leegstaande silo’s gekraakt. De feesten 
die sindsdien regelmatig in de silo’s plaatsvonden speelden een be-
langrijke rol in de Amsterdamse dancescene.
Oorspronkelijk zouden beide silo’s worden gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw, maar het industrieel erfgoed werd gered toen de 
Stenen Silo in 1996 tot rijksmonument werd verklaard. Rond de mil-
lenniumwisseling werden de silo’s omgebouwd tot appartementen-
gebouwen. De Betonnen Silo wordt sinds 1999 bewoond en bevat 
84 sociale huurwoningen, 11 vrijesectorwoningen en 1.600 m2 be-
drijfsruimte. De Stenen Silo is sinds 2001 in gebruik als woon- en 
werkruimte, met 92 vrijesectorwoningen en zo’n 4.500 m2 bedrijfs-
ruimte. De architect voor de restauratie van de graansilo’s was An-
dré van Stigt. De Nijs heeft in samenwerking met Kondor Wessels in 
de periode van 1997 tot en met 2000 de uitvoering voor zijn rekening 
genomen. Peter van der Thiel, Willem van Benschop, Joeri Bakker, 
Hein Brandjes, Frank Doting en vele vaklieden hebben er voor ge-
zorgd dat dit monumentale gebouw er nog steeds zo fraai bij staat! 
Niet voor niets is het gehele projectteam (initiatiefnemer, architect, 
aannemers) beloond met het winnen van de Innovatieprijs van de 
Nationale Renovatieprijs 2001. Chapeau!

De Silodam

Nieuwbouw
In 1998-2002 werd aan de kop van de Silodam een modern appar-
tementengebouw neergezet, ontworpen door het architectenbureau 
MVRDV. In dit gebouw, meestal kortweg ‘De Silodam’ genoemd, 
zijn 14 sociale huurwoningen, 143 vrijesectorwoningen en 600 m2 
bedrijfsruimte ondergebracht. Het gebouw staat vrij in het water, vijf 
meter van de kadewand, en is ontworpen als een soort enorme la-
dekast, waarbij elke “lade” een ander woningtype bevat. Deze units 
bestaan ieder uit 4 tot 11 gelijksoortige woningen en vormen een 
soort minibuurten binnen het gebouw. De veelkleurige gevel doet 
denken aan een volgeladen containerschip.

In de dam zelf is een mechanische parkeergarage aangelegd met 214 
parkeerplaatsen. Auto’s worden met liften de garage in en uit ge-
transporteerd. Langs de westelijke zijde van de Silodam zijn steigers 
en over de gehele lengte van de dam is een drie meter brede board-
walk gelegd. Deze eindigt in een trap die dwars door de nieuwbouw 
heenloopt naar een terras, Het Dienblad, met panoramisch uitzicht 
over het IJ.

Een prachtig markant gebouw in al even zo noemenswaardig deel 
van de stad.

Jochem Rentenaar

ofwel Graansilo’s
Wij hebben 2 rupskranen en 12 to-
renkranen in ons bezit en onlangs 
hebben wij een dertiende daaraan 
toegevoegd (Liebherr370EC-B12).
Omdat de nieuwe kraan is uitgevoerd 
met een kunststof hijsdraad is MJ 
de Nijs de eerste aannemer in Ne-
derland met een dergelijke kraan in 
eigen bezit.
In het begin geeft het idee van een 
kunststof hijsdraad een vreemd ge-
voel. Omdat er 10 jaar testen aan 
vooraf gegaan is bij de fabrikant 
durfde we dit aan. Een belangrijk voordeel is het feit dat hij lichter is. 
Omdat hij nog geen kwart weegt van een stalen hijskabel, neemt de 
capaciteit van de torenkraan met een kunststof hijskabel een flink stuk 
toe op alle gieklengtes.
Aanvankelijk was de buitenmantel rood gekleurd, maar in de versie die 
uiteindelijk op de markt is gebracht is juist de binnenmantel van de ka-
bel rood gekleurd. Het voordeel is dat de machinist dan tijdens zijn da-
gelijkse werkzaamheden duidelijk ziet als er beschadigingen ontstaan. 
Bij staalkabels zijn beschadigingen veel lastiger te zien. Die moeten op 
gezette tijden worden nagelopen op kinken en tieren.

Normaliter heeft de kraan dus altijd een stalen hijsdraad welke gemid-
deld genomen 5 jaar mee gaat terwijl de kunststof kabel zeker 10 jaar 
mee gaat.
Alle voordelen op een rij:
1. Een kunststof hijskabel gaat al snel tien jaar mee, tegen 5 jaar voor 

een gebruikelijke stalen kabel. Beschadigingen zijn bij de kunststof 
kabel gemakkelijker te zien.

2. De kunststof kabel is 80% lichter dan de stalen kabel, waardoor de 
hijscapaciteit van de kraan sterk toeneemt.

3. Onderhoudsvrij. De kunststof kabel hoeft niet ingevet te worden.
4. De kabel is ook nog eens stiller en maakt gemakkelijker bochten, 

waardoor de hijsmotor iets minder hard hoeft te werken en zo’n 5% 
minder energie verbruikt.

5. Een kunststof kabel is gemakkelijk met de hand in te voeren bij 
opbouw van de kraan. 

Natuurlijk zijn er ook nadelen. Bijvoorbeeld omdat hij lichter is, speelt 
de wind eerder een factor bij het hijsen en daar moet de machinist reke-
ning mee houden. Dat is wennen, aldus de machinisten.
Er zijn nog meer bijzonderheden aan deze kraan. De nieuwe Liebherr 
370 EC-B12 is de opvolger van de Liebherr 280 EC-H12 Litronic. Deze 
spitsloze torenkraan heeft een nieuw design cabine welke naast de giek 
gemonteerd is. Verder zijn er gieklengtes mogelijk tot 78 meter, met 
tussenstappen van 2,5 meter. Met deze kleinere tussenstappen hebben 
we minder montageruimte nodig en dat is in de binnenstad soms han-
dig. Voorts speelt ergonomie een niet onbelangrijk rol. Zo is de kraan 
voorzien van de nieuwste besturing en verstelbare stoel en dat verbeterd 
de zithouding. Uiteraard is hij voorzien van airconditioning.
Prachtige machine en waar weer jaren mee vooruit kunnen. 

Nic van Rij

M.J. de Nijs en Zonen heeft 
primeur in Nederland
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Voor de 4de en laatste keer brengen wij jullie in Bijspijkeren op de 
hoogte van de werkzaamheden welke worden verricht in Santpoort 
Zuid.

We zijn in het voorjaar van 2017 gestart met de sloop van een voor-
malig tuincentrum inclusief kassencomplex en het kappen van een 
oerwoud aan bomen op het voormalig Nova terrein aan de Bloe-
mendaalsestraatweg. Aansluitend hierop heeft de sanering/omleg-
gen van de nutsvoorzieningen plaatsgevonden, is er een nieuwe trafo 
geplaatst en is het hoofdriool aangebracht.
We hebben een plek gezocht en gevonden voor de mitigratie (Wiki-
pedia: vermindering van de aantasting van natuurgebieden) van de 
dwergvleermuis. Voor het winkelend publiek is er op het braaklig-
gend Oranjeveld een tijdelijk parkeerterrein ingericht. Dit parkeer-
terrein is een aantal weken geleden opgedoekt en in originele staat 
hersteld. Het heeft zijn dienst bewezen zowel voor de bezoekers van 
de supermarkt als voor de veiligheid van de kids en ouders van de 
naastgelegen scholen en kinderopvang en voor de bezoekers op leef-
tijd van het Brederodehuys, een verenigingsgebouw.

Na de bouwplaatsinrichting zijn de damwanden aangebracht t.b.v. 
parkeergarage van de supermarkt. Tijdens het ontgraven van de par-
keerkelder hebben archeologen opgravingen gedaan en bijzondere 
vondsten gedaan. 
We zijn inmiddels in juni 2018 beland en het uitvoeringsteam is op 
volle sterkte: Yvonne, Bryan, Sjoerd en Lido hebben hun tijdelijke 
onderkomen in IJmuiden verruilt voor de bouwkeet in Santpoort. 
Onderweg heeft de uitvoering tijdelijk versterking gekregen van 
Ferry.
Uiteindelijk hebben we net voor de bouwvak 2019 de casco su-
permarkt, de parkeergarage en de bovenliggende 9 appartementen 
opgeleverd inclusief de infrastructuur om de bevoorrading voor de 
winkel te kunnen garanderen.
Tijdens de bouwvak 2019 heeft de Dekamarkt de tijd genomen om 
de nieuwe winkel in te richten en de verhuizing was in september 
een feit. De asbestsanering, sloop van de oude supermarkt en het 
uittrillen van de laatste meters damwand hebben tot december in 
beslag genomen en net voor de kerst zijn ook in dit laatste deelplan 
(22 appartementen) de palen de grond in gegaan. Half mei hebben 
we het hoogste punt gevierd en bij publicatie van deze editie van Bij-
spijkeren moet de gevel dicht zijn en zijn we gestart met de afbouw. 

We horen jullie al denken, een mooi rustig klusje 
vanaf bouwvak tot de kerst.. Schijn bedriegt, in 
september 2019 zijn we ook gestart met de bouw 

van deelplan 3, de 14 grondgebonden villa’s. De 
uitvoering en de werkvoorbereiding werden terug-

gebracht naar 1 persoon per discipline en we moesten 
afscheid nemen van Lido en Ferry.

Eind april is Bryan een nieuwe uitdaging aangegaan als hoofduit-
voerder op Lapiz Lazuli. Ook Sjoerd is inmiddels als senior werk-
voorbereider gestart op het Slachthuisterrein. Alle succes in jullie 
nieuwe functies toegewenst, fijne collega’s.
Voor de eindsprint is Heleen in de werkvoorbereiding ingezet en 
Jorn in de uitvoering. Peter Schilder neemt de opleverklussen voor 
zijn rekening en Marianne is en blijft onze vaste rots in de branding.
Het wordt een uitdaging om voor de kerstvakantie de 14 woningen 
en de 22 appartementen inclusief infra op te leveren. Met de Coron-
aperikelen, het faillissement van Hussaarts en nog in het ongewisse 
voor wat betreft de start en doorlooptijd van de nutsbedrijven blijven 
we topsport bedrijven op het hoogste niveau. Het eindresultaat mag 
er wel wezen, de foto’s spreken voor zich: een prachtige aanwinst 
voor Santpoort Zuid.

Houthavens Pier 2 
fase 4
Na de bouwvak 2019 diende zich een nieuw “werkje” aan, de 
bouw van de laatste 10 woningen aan Pier 2 van de Houthavens. 
Op Pier 2 worden in totaal 130 woningen gerealiseerd. Deze laat-
ste (4e) fase bestaat uit 10 woningen in 2 verschillende typen met 4 
woonlagen, waaronder de zeer bijzondere hoekwoningen op de Zuid 
West kop van de pier. De woningen hebben grote raampartijen met 
uitzicht over het park en een balkon welke boven het water hangt.
Rond de jaarwisseling zijn de damwanden trillingsarm aangebracht 
en eind januari is de eerste paal de grond in gegaan op het Stettin-
eiland. Omdat onze beoogde uitvoerder Jan zijn handen nog vol had 
aan zijn laatste klus is er tot en met april een beroep gedaan op de 
uitvoerders van Wiborg, Martijn en Erik.
Zij hebben die uitdaging met beide handen aangegrepen en in deel-
tijd de uitvoeringstaken op zich genomen. Nog steeds is er dagelijks 
overleg over het combineren van de aanvoer van materiaal, perso-
neel, planning en overleg met de gemeente.
Op ons project in de Houthavens zijn we met meerdere pilots bezig. 

Blekersduin 
te Santpoort Zuid

Zo is er voor de bouwlogistiek ondersteuning met een HUB, pas-
sen we Wet kwaliteitsborging toe met Woningborg, testen we 
Dalux (BIM bouwmanagement software) en werken we digitaal. 
De eerste vrachten prefab en stenen zijn gelost op de Bouw-HUB 
Amsterdam. De Bouw-HUB Amsterdam is een samenwerkings-
verband tussen Van het Hek en Dekker transport. Zij coördine-
ren onze transporten en bieden opslagplek wanneer we dat nodig 
hebben. Gezien het strakke BLVC-kader en krappe bouwplaats, 
hebben we dat hier hard nodig. Tevens testen we deze methode, 
zodat we voorbereid zijn voor de toekomst wanneer het verplicht 
wordt.
Inmiddels is de Wet Kwaliteitsborging uitgesteld tot 01-01-2022 
maar testen we nu alvast om snel te kunnen anticiperen op toe-
komstige werken.
Vanaf het gereed komen van de gecompliceerde fundering volg-
den de (verdiepings)vloeren elkaar iedere 2 weken per blok op. 
Net voor de bouwvak zullen we het hoogste punt samen met de 
kopers op een gepaste wijze vieren, zij hebben door de Corona 
perikelen nog geen voet in eigen woning kunnen zetten. 
Met dank aan Pieter en Kasper, die de werkvoorbereiding gro-
tendeels op afstand hebben gedaan, heeft de onderlinge afstem-
ming hier niet onder geleden. De uitvoering heeft nog niet mis-
gegrepen. Vooralsnog liggen alle benodigde materialen op tijd op 
de HUB of kanaal- en breedplaten en damwanden welke recht-
streeks komen, worden op tijd geleverd op de bouwplaats.
Marian is onze pionier als het gaat om het parkeren op de Hub 
en vervolgens per fiets naar de Houthavens. Pieter heeft besloten 
om bij aanhoudend mooi weer 
vanuit Zaandam op de fiets te 
komen en Martijn komt op de 
step. Ons fietsaanbod is inmid-
dels gegroeid naar 6 stuks. 

Yvonne Honig

Logisch-tiek
In de vorige editie van Bijspijkeren is al even gesproken over het 
project Geldersekade, waarbij een hotel met 82 kamers is gereali-
seerd in hartje Amsterdam. Maar qua transport is hier een huza-
renstukje uitgehaald.
De logistiek voor dit project betrof twee speerpunten:
1. Varen van de materialen en materieel in plaats van rijden.
2. Cross-dock via Van Keulen bouwmaterialen,

In totaal zijn 5.000 “pakketten” getransporteerd: pallets, bundels, 
containers en onderdelen van materieel. Doordat het uitvoerings-
team zoveel data verzameld heeft, kunnen we nu een vergelijking 
maken, die nogal een impact heeft:

Normaal Geldersekade

Aantal “ritten” 1.300 80 + 300*
Impact op de uitvoering (manuren) 2.500u 300u
Impact op de buurt (file) 1.500u 100u

* Bij de Geldersekade hebben we 80 keer met een schip gevaren en 
300 ritten met vracht- en bestelauto’s gereden.

Als bewuste bouwer zijn dit natuurlijk mooie cijfers voor onze om-
geving, maar ook voor onze uitvoering zijn er voordelen behaald. 
Door het bundelen van de leveringen, zien we een grotere rust en 
ritme op de bouw en weinig verstoring van het bouwproces. Deze 
methode heet cross-dock, hierover meer in de volgende editie van 
Bijspijkeren.

Mijn dank gaat uit naar de uitvoerders (Maikel Wit en Jos Dekker) 
voor het dagelijks bijhouden van de vrachten en tijden. Zonder deze 
registratie “wisten” we het wel, maar weten we het nu beter.

Marcel Scheltinga

“Zoek de verschillen”
Eentje met de boot (zoals het 95% in de gevallen is gegaan, ruim 
en netjes) en eentje met de auto (nogal krap). Beide geven een mooi 
beeld qua verschillen.
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g Als ik deze rubriek schrijf worden langzamerhand 
stap voor stap de maatregelen tegen het corona-
virus versoepeld en wordt Nederland weer aange-
zet. 

Ik merk het zelf ook. Op de weg is het weer drukker met het 
autoverkeer, mijn kinderen gaan ook weer naar school en mo-
gen weer sporten, en ik heb toch de hoop in de zomer met 
vakantie te kunnen. Ik vind het wel spannend en ben benieuwd 
of we door de versoepeling een tweede coronagolf gaan krij-
gen of niet. Totdat er een vaccin is zal het zo wie zo spannend 
blijven denk ik. 
Ik ben wel blij dat wij in de bouwsector snel richtlijnen hebben 
bepaald en overeenstemming hebben bereikt met het RIVM/
overheid om door te mogen gaan en was hier wel een klein 
beetje verbaasd over. Maar goed, de bouw is een belangrijke 
motor van de economie in Nederland met veel gerelateerde 
banen. Ze zeggen wel dat als de bouw verkouden is Nederland 
niest. Binnen De Nijs zien we gelukkig ook dat de bouwpro-
jecten vooralsnog goed doordraaien. 

Bij de verkoop van de woningen zien we dat vooral het ho-
gere segment geraakt wordt. Is op zich ook wel logisch omdat 
kopers in dit segment vaak al prima wonen en per direct be-
sluiten om bijvoorbeeld eerst hun eigen woning te verkopen 
voordat ze een nieuwe woning kopen of hun aankoopbeslis-
sing maar even uitstellen. In de periode voor corona zagen ko-
pers het niet als een risico om een woning te kopen en daarna 
pas hun huidige woning te koop te zetten. Nu wel. In het mid-
den en lagere segment zien we gelukkig nog geen of beperkte 
vraaguitval. 

Helaas zijn er veel negatieve signalen in de markt als dat de 
huizenprijzen gaan dalen vanwege de coronacrisis, dat we aan 
de vooravond staan van een huizencrisis, corona zet streep 
door hausse etc. als we niet oppassen wordt dit een self-ful-
filling prophecy. Overigens is de bouwsector laat cyclisch en 
zullen de gevolgen van corona waarschijnlijk pas in de loop 
van 2021 duidelijk worden. Vanuit De Nijs zijn we uiteraard al 
wel met elkaar in overleg om hierop te anticiperen. 
 
Inmiddels is het Paviljoen 2 
gereed en zijn we als afdeling 
Projectontwikkeling verhuisd. 
We zouden een scrumruimte 
e.d. inrichten maar hebben dit 
uitgesteld en de ruimte nu zo 
ingedeeld dat we corona proof 
kunnen werken. Wel maken 
we nog elke week een schema 
wie waar werkt (thuis, op Delf-
landplein of in Warmenhui-
zen). Ik merk aan mijzelf en 
mijn collega’s dat wij het ook wel prettig vinden elkaar weer 
te zien i.p.v. het turen naar het beeldscherm. We blijven toch 
sociale wezens.

Peter Mikkers

Gerben zelf werkt ongeveer 10 jaar bij BAZ waarvan de laatste 2 
jaar als eigenaar. Deze 10 jaar was niet aansluitend, na een aantal 
jaar calculeren is Gerben overgestapt naar een aannemer. Zo kreeg 
hij veel inzicht in de te hanteren normen welke gebruikt worden in 
begrotingen en gevoel bij de uitvoeringsfase. Na een aantal jaar is 
Gerben teruggevraagd bij BAZ en hij heeft deze uitdaging met beide 
handen aangepakt. Na de recessie werd duidelijk dat door de ver-
grijzing veel kennis verloren is gegaan. Bedrijven gaan op zoek naar 
kennis en dit sluit exact aan waar BAZ voor staat.

Hoe lang werkt De Nijs al samen met BAZ?
Deze samenwerking is er al net zolang als BAZ bestaat, 25 jaar! Er-
gens binnen komen is mooi maar er blijven is veel belangrijker. Kwa-
liteit leveren en toegevoegde waarde zijn is waar BAZ voor staat. 
De vele ontwikkelingen in de BIM modellen door het toepassen van 
tools aangaande de calculatie delen wij ook met De Nijs, kennisover-
dracht is belangrijk in een samenwerking. Door deze tools QTO/
hoeveelhedenextracties ontstaat er meer tijd voor het beoordelen van 
offertes. Door de hoog conjunctuur geven onderaannemers moei-
zaam prijzen af, informatie/data is van groot belang voor ons werk 
geeft Gerben aan.

Hoe vieren jullie het jubileum?
Gerben vertelt dat ze voor de Corona uitbraak met het hele bedrijf 
een weekend naar Parijs zijn geweest. Daar hebben we natuurlijk 
de Eiffeltoren bezocht, met z’n allen op de fiets door Parijs getoerd, 
daarna heerlijk lunchen, vervolgens door met een stadswandeling en 
eindigen op een terras waar we tot in de late uurtjes samen hebben 
genoten. Plezier op de werkvloer moet er zijn, we zijn een hecht team 
en benutten elkaars kwaliteiten wat daardoor goed presteert. 
We hebben ook een groot feest gegeven voor het personeel met aan-
hang. Tijdens dit feest hebben we naast het eigen jubileum ook het 
jubileum gevierd van vier collega’s welke allemaal 25 jaar in dienst 
zijn en vanaf het eerste uur bij BAZ werken. De mensen die in het 
zonnetje zijn gezet zijn: Teus Schoeman, Jan Schuurhuis, Klaas de 

Graaf en Rika Vogelzang. Teus Schoeman heeft inmiddels het stokje 
overgedragen aan Gerben Fijn.

Wat is het mooiste project waaraan je voor De Nijs hebt gewerkt?
Gerben geeft gelijk aan dat deze vraag niet te beantwoorden is. BAZ 
heeft aan heel veel mooie projecten van De Nijs mogen werken zoals 
het Filmmuseum Eye, Pontsteiger, Jakarta, Rhapsody, Sugar City en 
ga maar door, het zijn er honderden. Allemaal waren het fantastische 
projecten daarin wil hij geen enkel project te kort doen.
De samenwerking, vervolgt Gerben zijn verhaal, met De Nijs vind 
ik heel prettig. Het begon met Ton en Thijs de Nijs en nu gaan de 
contacten via Tom Stoop en Erik Beentjes. De kennis welke bij De 
Nijs zit is erg motiverend voor BAZ. De combinatie BAZ en De Nijs 
houdt toekomst! Gerben zegt als afsluiter trots te zijn op de samen-
werking met De Nijs en kijkt uit naar nieuwe mooie en uitdagende 
projecten.

Bedankt Gerben, wij wensen jullie veel succes. Op naar het volgende 
jubileum.

Jitske van der Bijl

BAZ jubileum - 25 jaar
In gesprek met Gerben Fijn, directeur BAZ.

Ik mocht Gerben interviewen over het jubileum jaar van BAZ 
Als ik vraag wat BAZ voor bedrijf is en uit hoeveel mensen het 
bedrijf bestaat begint Gerben enthousiast te vertellen.
BAZ bestaat 25 jaar en is dé adviseur voor bouwend Nederland. 
Met totaal ongeveer 30 personen zorgen zij voor calculatie-
werkzaamheden, modelleren en directievoering en toezicht. De 
calculatiewerkzaamheden veranderen. Was het vroeger voorna-
melijk bestekken uitrekenen, tegenwoordig wordt BAZ ook aan 
de voorkant ingeschakeld om middels budgetten te sturen op de 
ontwerpuitgangspunten. Vervolgens kan het ontwerp in de ver-
schillende fases getoetst worden aan de financiële kaders. De 
kracht om middels 3D modellen te calculeren en het visueel te 
maken werkt goed, dit werkt door in de uitvoeringsfase.

Voor het 25-jarig jubileum ging het hele 
bedrijf een weekend naar Parijs 

Beste lezer,
Mijn naam is Jamie 
Kronenburg, 20 jaar 
oud, wonend in Pur-
merend. Momenteel zit 
ik in het eerste leerjaar 
van de HBO opleiding 
Ad bouwkunde op 
het Windesheim in 
Almere. Dit is een 2-jarige duale opleiding. 
Volgend jaar (2de leerjaar) is dan ook al het 
laatste jaar van de studie. Tijdens deze studie is 
het een combinatie van school en werk. Twee 
dagen ga ik naar school en drie dagen werk ik 
in de praktijk. Na de studie heb ik de optie om 
door te gaan met de Bachelor opleiding, wat ik 
van plan ben om te doen.

Aan het begin van het eerste schooljaar was ik 
werkzaam bij het project Overhoeks Blok C in 
Amsterdam Noord bij Frank Klaver. Hier liep 
ik stage in de uitvoering bij Edwin Blom en Ed 
Hamers. Hier heb ik ervaren hoe het vergaat in 
de uitvoering. Het is zeer uitdagend. Ik heb hier 
veel gezien buiten op de bouwplaats en veel 
geleerd. Ik heb hier een leuke periode gehad. 
Graag wil ik het team van Overhoeks Blok 
C bedanken voor de leuke samenwerking en 
ervaring. 

Sinds februari ben ik werkzaam als werkvoor-
bereider op het project De Looiers in Purme-
rend. Ik ben hier werkzaam samen met Emiel 
Tesselaar, Jelmer Elsinga, Frank Ligthart, 
Davey Bart en Jan van der Thiel. Ik heb het erg 
naar mijn zin hier in Purmerend. Ik word goed 
begeleid en leer veel in de werkvoorbereiding. 
Graag wil ik het Team ‘De Looiers’ bedanken 
voor de leuke periode op dit mooie project. 

Na de bouwvak staat een nieuwe uitdaging te 
wachten in Amsterdam Noord bij Kavel Z4, 
ook een mooi project. 

Jamie Kronenburg

Stagiair aan het woordBouwkundig Adviesbureau Zwolle
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