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Directiepraat

In het nieuwe jaar wordt er overgestapt naar het nieuwe ERP
systeem van AFAS software. Een hele stap waar de verschillende werkgroepen qua voorbereiding het hele jaar al mee bezig zijn. Lees meer over AFAS en zijn werkgroepen in deze
editie.
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Timmer Taal

De volgende bedrijfsleiders schrijven over hun projecten Martin de Waal over The Mayor en Valeriusplein, Frank Ligthart
schrijft over het project Z4 Amsterdam. En als laatste Michel
de Nijs over de voortgang van Slachthuisdistrict Haarlem.
Ondanks de coronamaatregelen hebben er in de afgelopen periode toch een aantal evenementen plaatsgevonden zoals de
Open Monumentendag bij Missiehuis Hoorn, FSC Friday en
op sportief gebied de Boerenkoolloop en de allerlaatste “Ride
for the Roses” wielertocht.
Helaas wederom dit jaar geen Sinterklaasfeest maar wel een
mooi cadeau voor alle kinderen, de cadeautjes zijn met het
jaarlijkse Sinterklaaspakket meegestuurd. De Nijs Castricum
geeft weer een update over de projecten waar ze mee bezig
zijn. Vanuit de Projectontwikkeling kunt u lezen over de feestelijke handeling bij het project Park de Velst Heemskerk,
hoogste punt Robijnhof Leiden en de feestelijke start van het
project Sluiswoningen, deelproject van Brokking aan de Zaan
Wormerveer.
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Open Monumentendag bij het Missiehuis in Hoorn

Onze twee stagiaires Daan en Samya schrijven over hun stageperiode bij De Nijs.
Dit keer geen jubilarissen maar een leuke terugblik van onze
pensionado Harry Swinkels uit de timmerfabriek.
Thema voor deze editie is ”circulair bouwen”. De werkgroep
schrijft over wat de tussenstanden zijn op onze circulariteits
doelstellingen, ook Niels Groot schrijft over wat BIM en Circulariteit met elkaar te maken hebben.
Dit keer een heerlijk recept van onze kok Jorrit.
Verder zijn de vaste rubrieken weer present in deze editie.
Veel leesplezier, prettige feestdagen en een mooi, gezond
2022.
Annemarie, Tom, Jitske en Monique
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Colofon
Bijspijkeren verschijnt 3x per jaar. In het voorjaar, voor
de bouwvak en voor de kerst. Voor inleveren van kopij of
reacties kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de
redactieleden of e-mailen naar: info@denijs.nl
Samenstelling redactie:
- Monique van Dijk
- Annemarie van den Bergh
- Tom de Kok
- Jitske van der Bijl
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te
herschrijven, in te korten of niet te plaatsen.

Directiepraat
Het is alweer de laatste editie van Bijspijkeren in 2021. De
tijd gaat snel, bijna alweer een jaar voorbij. Een jaar, waarin
Covid-19 nog steeds een belangrijke plaats inneemt in ons
dagelijks nieuws en ons bestaan.
Is het makkelijker geworden dan in het begin van de
pandemie?
Het is ingewikkelder geworden. Er zijn medewerkers die zich hebben laten vaccineren, er is een relatief klein aantal medewerkers dat
ziek is geweest en gelukkig weer hersteld en er is een aantal medewerkers dat noch genezen noch gevaccineerd is maar wel getest.
Een pandemie die nog niet echt onder controle is. In Europa zien we
de besmettingsgraad op dit moment oplopen en wordt inmiddels een
derde prik uitgedeeld.
Een worsteling voor het demissionaire kabinet. Gaan we naar een
3G (Gevaccineerd-Genezen-Getest) of naar een 2G (GevaccineerdGenezen) samenleving.
Als onderneming willen wij duidelijkheid en willen wij niet in een
discussie terecht komen die bestaat uit principiële overwegingen.
Het demissionaire kabinet staat voor een moeilijke taak maar zal
uiteindelijk de richting aangeven hoe het Covid-19 virus het beste
bestreden kan worden. De volksgezondheid staat daarin voorop en
binnen De Nijs hebben we als motto dat wij de RIVM-, en Bouwend
Nederland richtlijnen zoveel mogelijk opvolgen.
Wanneer we binnen De Nijs terugkijken op het afgelopen
jaar, zal een aantal zaken opvallen.
Afgelopen jaar hebben we een lagere omzet gerealiseerd, mede door
een latere start van diverse opdrachten. Veel werken, waarvan een
aantal zeer grote, zijn succesvol opgeleverd. In het najaar zijn een
aantal nieuwe projecten opgestart die de komende jaren onze portefeuille zullen gaan beheersen. De vraag naar woningen is ongekend
groot, het resultaat van de ongekende lage rentestand en van een inhaalslag na de kredietcrisis. Onzeker is wat de prijsvorming doet.
Het realiseren van een woning is door diverse oorzaken, zoals toenemende eisen en wensen, veel duurder geworden dan een aantal jaren
geleden. Dat oplopende effect zien we ook terug in de grondprijzen,
daar waar locaties schaars zijn neemt de waarde van de grond toe.
De toenemende vraag naar kwaliteit, gebaseerd op comfort in de
woning maar ook door overheidsbeleid maakt dat de woningprijzen
een opwaartse beweging maken.
De verwachting is dat we in 2022 qua omzet weer op het gemiddelde
niveau van 2019/2020 zullen gaan uitkomen. Is de omzet dan alles
bepalend? Zeker niet. Het resultaat op de werken kan en moet beter
worden. Het afgelopen jaar, zien we hierin een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren en gaan we ervan uit dat dit beeld zich
de komende jaren voortzet. Een teken dat het bedrijf in controle is.
Om hier nog beter grip op te krijgen, is er de afgelopen twee jaar
hard gewerkt aan de overgang naar een nieuw administratief informatie systeem (ERP) per 1 januari 2022. Enterprise Resource Planning is een computerprogramma dat gebruikt wordt ter ondersteuning van alle processen in het bedrijf.

Een ERP programma bestaat uit kleine deelprogramma’s die allemaal
een specifieke taak ondersteunen en onderling communiceren met elkaar.
Iedereen volgt op dit moment hiervoor een of meerdere cursussen, omdat iedere werknemer er in meer of mindere mate mee te maken krijgt.
Het is natuurlijk spannend of deze aanpassingen allemaal goed verlopen.
Daarom krijgt het proces ongelooflijk veel aandacht. Uiteindelijk zullen
we merken dat het ook veel gemak en informatie oplevert en daar waar
nodig, direct toegankelijk is voor onze medewerkers.

Sint Nicolaas
Wij hadden weer eens zin in een ouderwets Sint Nicolaasfeest. Als locatie hadden we hiervoor de Broekerveiling in gedachten maar door het
aanscherpen van de Corona maatregelen hebben we uit voorzorg besloten
dat de Sint wederom de attentie via het Sint Nicolaaspakket meestuurt.
Sint Nicolaas heeft assistentie gehad van Monique van Dijk, Annemarie van den Bergh en Puck de Nijs en wil de dames, ook namens de
Pieten, daar hartelijk voor bedanken. Nu zou er, na het vertrek van
Karin Polle, nog wel wat versterking bij kunnen, dus het Sint Nicolaas
comité is op zoek naar een vrijwilligster. Mocht het je wel wat lijken
om Sint Nicolaas te helpen, dan kan je contact op nemen met één van
bovengenoemde dames.
Het Sint Nicolaaspakket zelf, is elk jaar weer een leuke vorm om onze
medewerkers te bedanken. In de zomer wordt er door een team van dames nagedacht waar wij dit jaar de focus op leggen.
Na een aantal bijzondere jaren waarin de pakketten werden ingegeven
door het eeuwfeest, is er dit jaar hard gewerkt om toch weer een mooi
pakket samen te stellen. Met name Puck de Nijs heeft zich hier bijzonder
voor ingezet. Samen met Daniëlle, Marjorie, Betty en Winfred is uiteindelijk de definitieve keuze gemaakt.
Het inpakproces gebeurt met diverse vrijwilligers, want zonder deze
krachten had Sint Nicolaas niet goed geweten hoe hij de klus moest klaren. Muchas Gracias namens De Sint uit Spanje.

Jubilarissen
12½ jarig jubileum
• Ruud Reinders
• Rob Duinmeijer
• Marco Lokkerbol

15 december 2021
22 december 2021
29 december 2021

Nieuwe opdrachten
•	In opdracht van Rijsterborgh Vastgoed, gaan wij binnenkort in combinatie met UBA Bouw, starten met de realisatie van 158 woningen op
de voormalige Post NL locatie in Purmerend.
•	Recent hebben wij de aanbesteding gewonnen van het project Trommij in Amsterdam. Voor de Alliantie Ontwikkeling B.V. gaan wij slopen, saneren, 7 woningen renoveren en 40 woningen nieuw bouwen.
•	Nadat wij voor Track 6 en Track 8 (Kavel O) reeds opdrachtverstrekking hadden ontvangen, hebben wij in de afgelopen periode ook vanuit BPD de opdracht gekregen voor de bouw van Track 9. Deze opdracht bestaat uit de nieuwbouw van 32 woningen.
lees verder op pagina 4
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•	In Leiden zijn wij gestart met de 2e fase van Robijnhof. Hier worden, in aanvulling op fase 1, een zorggebouw met 40 PG appartementen en 15 woningen gerealiseerd.
•	Keizersgracht 409 te Amsterdam. Het pand aan de Keizersgracht in
het centrum van Amsterdam betreft een Rijksmonument uit 1671 en
bestaat uit een zes lagen tellend voorhuis met een zandstenen gevelafwerking en een drie lagen tellend achterhuis. Het pand zal intern
worden verbouwd met behoud van de originele bouwkundige kenmerken. Ook de installaties zullen naar de huidige maatstaven worden aangepast. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidende
werkzaamheden waarbij de uitvoering begin februari zal starten. In
verband met beperkte ruimte voor de bouwplaats komen de keten op
een ponton voor de woning te staan.

2022
We kijken vol vertrouwen naar 2022, waarin we wederom prachtige
werken mogen maken. Komend jaar, zal de bouw van het Nationaal
Holocaust museum haar aandacht gaan vragen. Wij vinden het een eer
om dat te mogen realiseren.
We hebben een goed gevulde orderportefeuille waarmee we een goede
bijdrage willen leveren aan de woningbouwproductie. Uiteraard kijken
wij ook naar utilitaire opdrachten en vaak zijn het mengvormen van
Utilitaire en Woningbouw.
Transformatie opdrachten hebben ook volop onze belangstelling en
daarnaast kijken wij naar nieuwe bouwvormen waarin circulair, CO²
neutraal en duurzaamheid centraal staan.
Reductie van de CO² uitstoot, ontwerpen in en met de natuur (biobased materialen als hout, vlas en hennep), houtbouw, allemaal onder-

96 maanden na
vandaag
Wij zien dat binnen de hele bouwketen de aandacht voor grondstoffen groeit. Logisch want het aftellen is begonnen: over 96 maanden
gaan wij namelijk bouwen met 50% minder grondstoffen. De noodzaak voor een circulaire economie komt niet uit de lucht vallen. Want
ook dit jaar heeft de mensheid weer meer grondstoffen gebruikt dan de
aarde in één jaar ter beschikking kan stellen. Earth Overshoot Day viel
dit jaar op 29 juli. De Nijs past tegenwoordig standaard de methode
van circulair slopen toe op projecten, bijvoorbeeld het Slachthuisterrein, Nationaal Holocaust Museum en de Zeeburgerdijk. Om circulair
bouwen voor De Nijs vorm te geven hebben wij voor de komende jaren
tot en met 2023 een aantal doelstellingen geformuleerd met betrekking
tot de MPG, materialenpaspoort, losmaakbaarheid en houtbouw.
Wat zijn de tussenstanden op de circulariteits doelstellingen?
MPG (Milieuprestatie Gebouwen)
Circulariteit is materialen hergebruiken of hernieuwbare materialen
toepassen die zelf weer terug groeien, zoals hout, hennep of vlas. Circulaire materialen hebben over het algemeen een lage milieu-impact.
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werpen waar we verderop in Bijspijkeren wat dieper op ingaan want
het thema is deze keer Circulair.
Door plaatselijke overheden wordt steeds vaker aan ons gevraagd wat
de beste logistieke oplossing is voor bepaalde bouwopgaven. Een stuk
erkenning dat De Nijs hier voorloper in wil zijn. Het toepassen van
reeds gebruikte materialen maar ook zorgen dat er daadwerkelijk meer
beheersing komt op de afvalstromen. Een logistieke verantwoordelijkheid. U kunt het allemaal lezen in deze editie.
2022 is ook het jaar dat wij tijdelijk verhuizen van het Delflandplein in
Amsterdam naar Badhoevedorp om uiteindelijk over een aantal jaren
terug te keren op het Delflandplein nadat daar het laatste stuk ontwikkeling is gerealiseerd.
De Nijs Castricum, staat inmiddels goed op poten en er worden daar
mooie opdrachten geklaard.
In de Timmerfabriek is een slag gemaakt om nog adequater te kunnen
produceren.
Bij de afdeling Materieelbeheer worden er oplossingen en vormen gezocht en ingevoerd om de uitstoot van CO² te verminderen, zoals bijvoorbeeld in ons verticale en horizontale transport.
De projectontwikkeling timmert goed aan de weg en zal ook volgend
jaar met mooie projecten in de verkoop gaan.

niveau 2 te zetten is in wording, maar dat is minder makkelijk dan op
voorhand leek. Concreet hebben wij de Vondeltuin op Niveau 2 in een
materialenpaspoort gezet en zijn wij in gesprek met de opdrachtgever
van projecten Kavel O track 9, Houthavens Eiland 6 en Galgeriet Monnickendam, om op dezelfde wijze een materialenpaspoort te maken.
Losmaakbaarheid
Voor losmaakbaarheid is er nog geen uniforme meetlat om te beoordelen hoe goed een onderdeel of gebouw als geheel te demonteren is,
een 1e opzet is dit jaar wel gepubliceerd genaamd de ‘losmaakbaarheidsindex’, ontwikkelingen staan niet stil. Droge verbindingen zoals
geschroefde, geklemde en geklikte verbindingen zijn beter dan verlijmde of ingestorte verbindingen. De losmaakbaarheid vraagt bewustzijn bij architecten, constructeurs én onze eigen uitvoeringsteams en
leveranciers. Een goed voorbeeld van losmaakbaarheid zijn de prefab
hotelkamers van Hotel Jakarta. Nu wordt nog vaak niet gekeken naar
demontage. Met de toepassing van prefab badkamers op Tangent wordt
een volgende stap gezet. De wens is verder om voor veel toekomstige
gebouwonderdelen (bijv. meterkasten) en bouwkundige details (verbinding stelkozijn- kozijn) een De Nijs-standaard te ontwikkelen en
losmaakbaarheid daar standaard in mee te nemen.

Houtbouw
Hout is momenteel een hot item, met name om de CO2-opslag én het
hernieuwbare en circulaire aspect. Houtbouw zal, afhankelijk van
diverse ontwikkelingen, een steeds prominentere rol gaan spelen in
bouwprojecten en daarmee de meer traditionele bouwmaterialen als
beton en staal deels vervangen. Op 21 oktober jongsleden is door De
Nijs en meer dan 80 andere organisaties en de MRA (Metropool Regio
Amsterdam) een convenant genaamd “Green Deal Houtbouw” getekend. Het streven van het convenant is vanaf 2025 jaarlijks minimaal
20% van de gehele woningproductie in de MRA in houtbouw uitvoeren. Het ontwerpen en realiseren van een houten gebouw vraagt andere
randvoorwaarden dan beton en staal. Deze andere bouwmethodiek is
een flinke uitdaging want beton stroomt bij De Nijs door de aderen.
Beton zal niet verdwijnen maar er moet ook kennis en kunde passende
bij houtbouw worden opgebouwd. Het eerstvolgende houtbouw project
(ná hotel Jakarta) genaamd “Tangent” zit voor 2022 in de pen. Maar
alvorens de uitwerking en realisatie kan beginnen zal de diverse detailleringen, installaties en vloer- en wandopbouwen beproefd worden
door TNO, in een De Nijs gebouwde mock-up op de Tangent locatie
in Heerhugowaard. De plek waar momenteel geparkeerd wordt voor
project Lapis Lazuli.
Rick Jong, Bas van Velzen en Joost Blankendaal

Namens de voltallige directie wil ik alle medewerkers van De Nijs bedanken voor dit prachtige teamwork het afgelopen jaar en wensen wij een
ieder mooie feestdagen en, het belangrijkste van alles, een gezond 2022!!
Winfred de Nijs

Met behulp van een MPG-score laat men de milieu-impact van materialen voor een gebouw als geheel zien. Het streven naar lage MPGscores valt samen met het toepassen van hernieuwbare materialen.
Wij hebben onze doelstelling van 0,55 in 2023 op projecten uit eigen
ontwikkeling gekozen omdat wij daar invloed op hebben. De volgende MPG-scores worden op dit moment behaald:
Projecten					€/m2 BVO*jaar
o
Brokking - De Tuinen en Arsenaal
0,87
o
Women’s Eye			0,69
o
Herontwikkeling Delflandplein
0,50
o
Lapis Lazuli 			
0,49
o
Robijnhof 			
0,58*
o
Kavel Z4 				0,72
o
Tangent 				0,35
o
De Velst 				0,60
o
Podiumbuurt Kavel B 		
0,60
o
Slachthuisterrein 			0,45*
*Gemiddelde score van verschillende gebouwen.
Materialenpaspoort
In een materialenpaspoort staat vastgelegd uit welke materialen een
gebouw is opgebouwd, zodat traceerbaar is welke materialen uit het
gebouw kunnen worden hergebruikt. De doelstelling om 50% van
onze projecten van externe opdrachtgevers in een materialenpaspoort

Actualiteit voor biobased bouwmaterialen in nationale rekenmethoden:
In de wettelijke toetsing op de milieuprestatie middels de MPG
bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt de opslag
van CO2 in biobased bouwmaterialen als hout, vlas en hennep
niet gewaardeerd in de achterliggende berekeningen. Er is een
ongelijk speelveld voor biobased bouwmaterialen die CO2 opslaan ten opzichte van traditionele bouwmaterialen als beton &
staal die CO2 uitstoten. Een deel van de bouw- en vastgoedsector heeft dit ongelijke speelveld op 28 januari 2021 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken onder de aandacht gebracht met
een zogeheten “manifest” welke is ondertekend door meer dan
240 marktpartijen, daarin is opgeroepen om biobased bouwma-

terialen als hout op korte termijn op een eerlijke manier in de
MPG op te nemen (zie https://www.dgbc.nl/manifest-voor-biobased-bouwmaterialen-in-nationale-rekenmethoden-213). Maar of
dit op korte termijn gaat veranderen is zeer de vraag, zo blijkt
uit een artikel in de Cobouw op 8 juli 2021, (zie https://www.
cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/ 2021/07/houtbouwers-balenonderzoek-naar-discutabele-norm-voor-duurzaam-bouwen-flinkvertraagd-101297183). In opdracht van Minister Ollongren zal
de beoordeling voor een mogelijke aanpassing rond het voorjaar
van 2022 gepubliceerd worden om deze kwestie onafhankelijk
te beschouwen.
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Kavel Z4 te
Amsterdam
Voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance, kortweg
SAREF, bouwen we op dit moment aan Kavel Z4. Kavel Z4
ligt in het CAN gebied te Amsterdam Noord en ligt pal naast
het beginpunt van de Noord-Zuid metrolijn.
SAREF heeft overigens voor commerciële uitingen de naam Paddington aan het pand verbonden. Paddington verwijst naar het bekende treinstation Paddington in Londen.
In Bijspijkeren eind 2020 kondigden we de start van het project aan
en stelden wij het uitvoeringsteam voor. Op 6 december 2020 was
sprake van het officiële startmoment door het dempen van de sloot.
Inmiddels zitten we volop in de ruwbouw, gevelsluiting en starten we
op het moment van schrijven voorzichtig met de gasbeton binnen
wanden.
De voltallige ruwbouwploeg van het project Lapis Lazuli is ons komen versterken om het pand de lucht in te trekken.

Even voorstellen: het productieteam!
Arno Heijnen, Jeroen van Wonderen en Ed Bartels zijn verantwoordelijk voor de betonwanden. Arnold Mink, Barry Sas en Daan Zwanepol
houden zich bezig met prefab beton en storten van de druklagen.
Peter Seinen en Luca Beks zetten de sparingen en voegen dicht.
Patrick Budding, Martin van Dijk en Nico vd Abeelen behartigen het
HSB en de i.h.w.g. prefab wanden. Stef Boots en Tahib Ahadri zijn
gestart met de binnenkozijnen en de ruwe afbouw.
Jarno Brouwer en Michael vd Spek bedienen de kranen en onder hen
lopen Mehmet Yazici en Samir Dayangan als aanpikkelateur.
Na de sloten te hebben gedempt en het nodige grondwerk is het heibedrijf begonnen met het maken van de combi-hekpalen.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een stalen schacht die de grond
in wordt geboord. Op de kop van die schacht zit een verloren boorpunt. Eenmaal op diepte laat men een prefab betonnen heipaal in
de schacht zakken. Soms vierkant, soms een zeskant. In ons geval
zeskant, zogenaamde octicon palen.
De loze ruimte tussen de stalen schacht en de prefab betonnen heipaal wordt gevuld met een mengsel van cement en water. Dit noemt
men grout. Het overtollig grout, de boorspoeling, wordt afgepompt
naar bezink bassins. Het water zakt er uit en wat er over blijft is een
brei van cement welke voor een veel te hoge prijs wordt afgevoerd
naar een afvalverwerker. Het is een verder nutteloos residu en komt
niet in aanmerking voor hergebruik. Het wordt naar de breker gebracht waar het wordt verwerkt in gebroken puin granulaat.
Kavel Z4 kenmerkt zich door het licht gele prefab beton. LEVS Architecten heeft dit afgestemd met een licht gele, een licht bruine en
aan de galerijgevel een wit gemêleerde steen.
Een mooie uitdaging is weggelegd voor de werkvoorbereiding om
het prefab passend te krijgen en uiteindelijk maakbaar in de praktijk.
De entree gevel van toren 1 laat een mooi voorbeeld zien van het
nodige puzzelwerk waarbij het 3D model zijn dienst weer heeft bewezen.
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BIM en Circulariteit, wat heeft dat met
elkaar te maken?

Kavel Z4

De projectarchitect heeft de prefab combinatie gedoopt tot “de stoel”
en een gezamenlijke uitwerking van de werkvoorbereiders en de uitvoerders heeft gezorgd voor dit bijzonder fraaie resultaat.
Toren 1 bestaat uit 10 bouwlagen waarvan de onderste twee zijn bestemd voor de entree en het parkeren van auto’s en fietsen.
Toren 2 is feitelijk hetzelfde met enige afwijking dat op de 1e verdieping 1 woning is gesitueerd.
De middenblokken M3 en M4 bestaan uit 6 bouwlagen waarvan de
onderste bouwlagen bestemd zijn voor commerciële doeleinden en
ook het parkeren van auto’s en fietsen en de overige voor wonen.
De volgende uitdaging zal het metselwerk zijn.
Toren 1 kenmerkt zich door zogenaamde zaagtandgevels. Om te
voorkomen dat de metselaar een woud aan profielen voor zich heeft
is er gekozen met aluminium mallen te werken.
Per dam worden er twee profielen gesteld waar de mal aan vast wordt
geklemd door middel van een lijmtang. We hebben de proefmuren
reeds met behulp van de mallen gemaakt wat resulteerde in optimalisaties aan de mallen maar bovenal een enthousiaste metselaar.
Toren 2 kent wat betreft metselwerk een soort gelijke uitdaging. Het
aantal metselwerk verspringen per dam is dusdanig groot dat ook
hiervoor aluminium mallen worden ingezet.

Om iets te kunnen zeggen over de circulariteit van een gebouw, moet
je veel weten over dat gebouw. Denk daarbij aan welke materialen
zijn gebruikt? In welke samenstelling (producten) zijn die materialen
gebruikt? Hoe zijn die producten aan elkaar bevestigd? Is het gebouw
in de gebruiksfase aangepast? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar minstens zo belangrijk is, hoe goed zijn de antwoorden
op die vragen gedocumenteerd en zijn die antwoorden up to date?
Helaas is er van veel bestaande bebouwing geen enkele vorm van
documentatie aanwezig en mag je van geluk spreken als er in een
gemeentelijk archief bouwtekeningen aanwezig zijn. Vaak zijn in
die stukken verbouwingen van die gebouwen niet of nauwelijks verwerkt. Bij die gebouwen is het dus vooral in het werk kijken wat je
qua hergebruik met de gebruikte materialen kan.
Gelukkig worden er al enige tijd BIM modellen gemaakt van nieuwbouw en renovatie projecten. Deze BIM modellen geven al veel meer
inzicht in hoe een gebouw ontworpen en gebouwd is, welke materialen en producten er in het gebouw zitten, hoe die zijn toegepast.
Hierdoor ontstaat een ‘digitaal broertje’ van het fysieke gebouw, ook

wel Digital Twin genoemd. Zijn we er dan al? Nee, maar gelukkig
zie je, naast dat er bij steeds meer nieuwbouw en renovatie projecten
BIM wordt ingezet, op dit moment ook veel vastgoed eigenaren, bijvoorbeeld woningcorporaties, steeds meer van hun papieren archief
digitaliseren naar BIM modellen.
Wie BIM + materialen googled, ziet al snel de termen ‘materialenpaspoort’ en ‘Madaster’ verschijnen. Madaster is een bedrijf dat aan
de slag is gegaan met de vraag: hoe kunnen we middels een tool de
kwaliteit, herkomst en locatie van materialen in een gebouw identificeren? Op die manier maak je een soort paspoort voor de geïdentificeerde materialen binnen een gebouw, het materialenpaspoort. Op
die wijze kan je in de toekomst een plan maken over hoe je die materialen, na of tijdens de gebruiksfase van een gebouw, zou kunnen
hergebruiken.
Madaster heeft voor het materialenpaspoort 3 detailniveaus gedefinieerd. Zie de tabel hieronder.
Bij De Nijs hebben we vanuit ons MVO beleid de doelstelling neergezet om voor elk project waar een institutionele belegger de afnemer is een materialenpaspoort niveau 2 van het gebouw te kunnen
overhandigen. Een sub resultaat van die doelstelling is dat wij in
beeld hebben welke informatie er nodig is om een 100% score te
krijgen voor een materialenpaspoort op dit niveau. Dit is dan ook een
van de onderzoeken waar wij vanuit de BIM afdeling aan mee zullen
werken om dit in beeld te brengen.
Niels Groot, namens de BIM afdeling.
Meer info? Neem contact met ons op.

De komende periode betekent op alle fronten strijden; zowel ruwbouw, gevelsluiting als afbouw.
De middenblokken dienden als opslagterrein maar deze hebben we
prijs moeten geven aan de ruwbouw hiervan.
Een nieuwe bouwplaats indeling is gemaakt door het uitvoeringsteam zodat we alle bouw-benodigdheden een vaste plek kunnen geven.
De geordende bouwplaats, respect voor de omgeving en het besef dat
we tijdelijk te gast zijn heeft er toe geleid dat Bewuste Bouwers ons
na een audit heeft beloond met de hoogste haalbare score van een 8!
Dat is een compliment waard richting alle medewerkers op Kavel Z4!
We hebben lange tijd kunnen genieten van prima omstandigheden.
Op dit moment is de herfst goed merkbaar. Vanuit de voorbereiding
zijn we al weer bezig met tijdelijke bouwwarmte. Voorlopig is het
nog niet zover.
Frank Ligthart
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Timmer Taal

De Nijs AFAS: alle
administratie in één
integraal systeem

Vanuit de timmerfabriek

Afscheid Harry Swinkels
Ik ben bij familiebedrijf De Nijs terecht gekomen via mijn opa Jan
Mul. Jan is jaren werkzaam geweest bij De Nijs voor dat ik kennis
maakte met het bedrijf.
In 1972 ben ik aangenomen bij familie De Nijs in de werkplaats in
Warmenhuizen met als chef Jan Nagelhout.
Voor die tijd was de werkplaats al erg modern met een vierzijdige
vlakbank, vandiktebank, gatensteek, freesbank, lintzaag, pennenbank en een deuvelmachine.

‘Even wennen aan sneller en
overzichtelijker’
Per 1 januari 2022 stapt een groot deel van De Nijs over op
een nieuw computersysteem van AFAS Software. Dit integrale systeem vervangt een groot aantal los van elkaar gebruikte softwareprogramma’s. Intern staat dit project bekend
als DNA, een afkorting van De Nijs AFAS.
“Het is een ERP-systeem”, zegt inkoper Jordi Manie. “Dat staat voor
‘Enterprise Resource Planning’. Het hele bedrijf gaat uiteindelijk integraal werken met AFAS. Tijdens deze eerste fase ligt de nadruk op
de ‘livegang’ van de primaire bedrijfsprocessen. De afdelingen waar
de meeste administratieve handelingen worden verricht, verhuizen
als eerste naar het nieuwe systeem: HRM, Inkoop, CRM en Finance.
Bij Projecten verhuist in deze fase vooral de financiële kant.

Werkgroepen
De overstap naar AFAS is voorbereid door diverse werkgroepen die
de bestaande bedrijfsprocessen waar mogelijk optimaliseerden en
vervolgens klaarmaakten voor integratie met het nieuwe systeem.
“We wilden alle processen stroomlijnen voor de toekomst.” Jordi
vormde een werkgroep ‘Inkoop’ met Stefan Smit en bedrijfsleider
Frank Ligthart, die zich op zijn beurt aansloot bij de werkgroep
‘Projecten’ met onder anderen werkvoorbereider Jeroen van Ophem
en Dave van Poelgeest in de rol van projectadministrateur. Andere
werkgroepen van Dave zijn bijvoorbeeld ‘Finance’ (met Kees Lokhorst en Ottavio Kuip) en ‘Conversie’ (met onder anderen Ottavio
Kuip), de werkgroep die ervoor zorgt dat de lopende projecten per
1 januari aanstaande in AFAS bewerkbaar zijn. “Er zijn veel mensen mee bezig. Het vergt dus de nodige aandacht, maar dat is het
waard.” De interne cursussen zijn in oktober gestart. De implementatie is in volle gang.
Veel Voordelen
Een groot voordeel van een integraal systeem is dat iedereen met
dezelfde software werkt en die op dezelfde manier bereikt. “Een
eenduidige werkwijze en eenduidige informatie. Dat maakt het werk
minder foutgevoelig en een stuk overzichtelijker. Gemak dient de
mens!” Dave beaamt dat: “Alle financiële stromen worden in goede
banen geleid, van prestatiebon tot betaling van een factuur. Wat betreft bijvoorbeeld kostenbewaking hebben we ons best gedaan om
onderdelen zo herkenbaar mogelijk te houden, zodat we in het begin
niet helemaal in het duister tasten.” Voor de financiële administratie
betekent de overstap naar AFAS op termijn verdere automatisering.
“Toch zullen we in eerste instantie heel veel handmatig moeten blijven controleren, net zo lang tot we voor onderdelen van onze werkzaamheden het systeem voor de volle 100 procent vertrouwen.”
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Gemak dient de mens
Aan het begin van een bouwproject ligt de bal om en om bij de afdelingen Inkoop en Projecten, aldus Jeroen van Ophem. “Werkbegroting, inkoopsignalering, offertes spiegelen, centrale inkoop, controle,
et cetera. Dan is het gunstig als je allemaal inzicht hebt in de financiële administratie en met dezelfde getallen werkt. En: als ik een deeltaak afsluit, krijgt de collega die de volgende stap moet zetten, automatisch een seintje. Dat zal op den duur de doorlooptijd verkorten.”
De werkvoorbereiding is ook met de bedrijfsleiders bezig bijvoorbeeld termijnschema’s in te lezen. “Prognoses over wanneer je mag
factureren. Intussen bereiden we de verkoopfacturen voor ten behoeve van de financiële administratie. Voor de uitvoerders willen we een
pocket app installeren en inrichten waarmee ze uren kunnen boeken
en prestatiebonnen uitschrijven voor de bedrijfsleiders, die deze informatie vervolgens gebruiken voor controle van inkomende en uitgaande facturen.” Voor Jeroens dagelijkse werk betekent het vooral
meer overzicht: “Wij behandelen bijvoorbeeld meer- en minderwerk.
Straks werken we allemaal met dezelfde getallen en gebeurt er gegarandeerd niets meer dubbel.”

Slimme keuze, noodzakelijke stap
Het AFAS-systeem is dus een slimme keuze. Dat vindt ook Frank
Ligthart. “In de werkgroepen hebben we specifiek onze eigen processen ingericht. Dat pakt natuurlijk veel beter uit dan dat je dat een
ander laat doen. Bij elkaar was er een peloton van zo’n 30 mensen
betrokken om het systeem ‘De Nijs eigen’ te maken.”
Frank begrijpt dat de overstap voor sommige collega’s heel ingrijpend zal zijn. Van tien of twaalf softwarepakketten naar één! “De
‘jonkies’ zijn al hun hele leven gewend met regelmaat een nieuwe
applicatie onder de knie te krijgen, maar collega’s die al tientallen
jaren op dezelfde manier werken met dezelfde programma’s, zullen
even moeten wennen. Móeten, want deze stap is noodzakelijk door
de enorme groei die De Nijs de laatste decennia heeft doorgemaakt.
De knoop is doorgehakt en er is een streep getrokken: per 1 januari
gaat het nieuwe systeem live!”

Wat erg uniek was voor die tijd was een eigen droogkamer. Daar
werden complete boomstammen te drogen gelegd en opgelat. Ook
meranti balken werden daar gedroogd. Het vochtpercentage mocht
dan niet hoger zijn dan 18%.
De firma Eecen uit Oudkarspel bracht het hout met paard en wagen
met wel 2 of 4 paarden. Als ze dan weer weg waren mocht je eerst de
paardenstront van het pad vegen of de koetsier had zijn pruimtabak
uitgespuugd in de hal.
Destijds werden de kozijnverbindingen met een houtbeitel nabewerkt, ook werden de oren van de kozijnen met de hand gezaagd.
Wij hadden 3 schildercollega’s; Willem Merx, Jan Mochs en later
Jos Goudblom. Zij schilderden de kozijnen met de hand en soms
gingen de kozijnen nat op de vrachtauto, dan zei Jaap de Nijs; “Die
drogen wel onderweg”.
Er werd een nieuwe hal aangebouwd. Op dat moment ging alles in
een stroomversnelling. We hadden voorheen een mothok, het mot
werd opgehaald door een bedrijf uit Zaandam. het mothok werd vervangen door een volledig automatische motverbranding, voor de verwarming van de hallen. Er kwam een nieuwe vierzijdige zaagbank,
pennenbank, freesmachine, automatische afkortzaag met computer
en een schuurmachine waar complete deuren doorheen gingen.

Ook kwam er een spuiterij met een watergordijn.
Ook daarna stonden de ontwikkelingen in de werkplaats niet stil;
Grote tekeningen werden vervangen door de computer, een mooie
prefabhal, kantelbare werktafels, een glasstraat en een nieuwe spuiterij.
Mijn werkzaamheden buiten de werkplaats waren o.a.:
Entrepotdok, Faculteit der Letteren, Wastora, Stichting Heiloo, Klein
Zwitserland in Schoorl en het Sporthotel in Brabant.
Wat mij het meeste is bijgebleven vanuit het werken buiten de werkplaats is het volgende:
Wij waren werkzaam bij Stichting Heiloo, in de kamer van de patholoog waren wij onze werkzaamheden aan het verrichten. De patholoog heeft tot in de kleinste details zijn werkzaamheden aan ons
uitgelegd in een compleet ingerichte kamer. Ik vroeg hem hoe hij dit
werk kon verrichten, waarop hij tegen mij zei “zodra ik de poort uit
ben, ben ik alles kwijt”. Dit ben ik nooit vergeten, heel bijzonder om
dat mee te mogen maken.
De timmerfabriek bij De Nijs is een werkplek waar ik altijd graag
was en nog steeds kom, mede door de gezelligheid van mijn collega’s.
Hierbij wil ik bovenal de familie De Nijs bedanken voor alle mooie
jaren en de steun die wij hebben mogen ervaren vanuit jullie.

Dakkapellen
Zeeburgerdijk

In onze timmerfabriek in Warmenhuizen worden de dakkapellen gemaakt voor de 56 woningen van het renovatieproject Zeeburgerdijk.
De kozijnen zijn beglaasd en afgelakt en de dakkapellen worden in
de fabriek voorzien van de dakbedekking.
Het timmerwerk staat nu nog in de timmerfabriek maar week 45 zullen de eerste op transport gaan naar Amsterdam.
Bij de uitvoering van deze renovatie wordt de originele bouwstijl van
de voorgevel zoveel mogelijk gerespecteerd en hersteld.
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Buitenom zijn we begonnen met het tuinhek en de binnentuin. Hiervoor en voor de 2 enorme dakterrassen is een separaat ontwerp gemaakt.

Valeriusplein

Valeriusplein
en The Mayor

The Mayor

Valeriusplein

In navolging van mijn verhaaltje van vorig jaar, kan ik u melden dat
we goede voortgang boeken op “The Mayor”. Ook fase 2 is in opdracht gegeven en daarvan is de sloop reeds ver gevorderd. Rijdend
op de A9 zijn de diverse fases mooi te bekijken.
Bij fase 1 komen de eerste gevels gereed vanachter het steigerdoek
vandaan, bij fase 2 is na de sloop het betonskelet goed zichtbaar en
bij fase 3 is nog de gevel van het oude gebouw zichtbaar. Het circulaire bouwen, in dit geval het hergebruik van het betonskelet, toont
zich hier in optima forma. Ook grote delen van de staalconstructies
voor de nieuwe dak opbouwen en penthouses zijn goed zichtbaar.

Niets vermoedend schreef ik vorig jaar nog blij te zijn dat we Sugar City hadden afgerond en dat alle betrokkenen daar een enorme
inspanning voor hadden geleverd. Nauwelijks een week later kwam
de vraag van de directie om de vertrekkende bedrijfsleider van het
project Valeriusplein te vervangen. Mijn historie gaat ver terug met
dit project en met gepaste trots nam ik mijn intrek in de keet.
Het wordt immers een prachtig project, om met de woorden van de
opdrachtgever te spreken “het mooiste gebouw van Amsterdam”. Iets
waar wij als De Nijs natuurlijk graag ons steentje aan bijdragen.

Inpandig is de afbouw in volle gang en zal de eerste bouwkraan begin van het nieuwe jaar worden verplaatst naar positie 5. Na het verwijderen van de bouwkraan zal de inrichting van het buitenterrein
aanvangen. Alle toegangen en bereikbaarheid van het binnenterrein
worden compleet nieuw uitgewerkt, hetgeen ook qua logistiek een
ingrijpende opgave zal worden. Aan het directe oog onttrokken worden aan de achterzijde nog een 10-tal villa’s gerealiseerd en grote
terrassen voor alle begane grond woningen. Uniek zo midden in Amstelveen.

Mocht ik u vorig jaar op de hoogte brengen van het doen en
laten van 2 projecten, Sugar City en The Mayor. Dit jaar gaat
het feuilleton over het vervolg van The Mayor en een oude
bekende het Valeriusplein.

Daar waar ooit de voormalige kliniek voor geestenzieken stond komen nu 28 zeer luxe appartementen. Parkeergarage, wellness en een
zwembad zijn natuurlijk inclusief, alsmede een conciërge. Voor de
gezondheid kan worden gezorgd in de aanpalende zorgvilla, die van
alle noodzakelijke gemakken is voorzien. Het ontwerp is van MVSA
die er zelfs in geslaagd zijn nog enige oude elementen van de oude
kliniek (glas in lood) in het nieuwe strakke ontwerp op te nemen. De
gevels bestaand uit speciaal voor het werk gebakken stenen, zwarte
verblend steen met een gekamde oppervlakte structuur en een soort
emaille laag die in het zonlicht licht grijs glanst.
Blikvangers zijn ongetwijfeld de reliëftegels van Koninklijke Tiggelaar aan de binnentuin zijde. Verdiepingshoge puien geven de gevel
de wat strenge maar ook sjieke look. Massief roestvast stalen balkonhekken versterken het repeterende karakter. Het wordt dus fraai. Inmiddels zijn we met het interieur begonnen. Ook hier alles van hoge
standaard, veel natuursteen, verbronst messing en speciaal behandeld
notenhout. De liften stoppen in de appartementen en dus behoeft er
geen stap te veel te worden gedaan. Installatie technisch zit het pand
vol comfort en luxe, maar ook een WKO installatie en uiteraard veel
domotica. Op sommige plaatsen past het nog maar nauwelijks binnen
de bouwkundige contouren.
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Inmiddels dienen zich de eerste kopers aan, met uiteraard specifieke
wensen. Namens De Nijs doen we er alles aan om de wensen in te
willigen, hetgeen zonder meer uitdagend is.
Met de opleverdata van 1 april voor de zorgvilla en 1 juni voor het
hoofdgebouw ligt er nog een behoorlijke uitdaging voor het team.
Het team bestaat uit: Gerard Vermeer, Erwin Jansen Hendriks, Jeroen Bruls, Erik van Roemburg, Jeroen Stoop, Sander Nanne, Raven
de Jonge, Lianne Zoontjes en Ronald Stuijt. Klaar voor de eindsprint.

Ook op dit project zijn we in staat geweest het Corona gevaar
goeddeels te beteugelen en zijn er weinig ziekte gevallen geweest en als die er al waren vaak vanuit de huiselijke sfeer.
Voor alle medewerkers, zo’n 225 man inmiddels, past dan ook
een compliment voor het in acht nemen van de regels en disciplines. Voor zo’n lang lopend project zijn er ook andere bedreigingen. Zoals in veel media reeds uitvoerig beschreven hebben
wij ook hier te maken met snel stijgende materiaalprijzen. Dat
maakt veel onderhandelen en laveren noodzakelijk en niemand
lijkt te weten waar en hoe dit zal eindigen.

ONDERNEMINGSRAAD
ONDERNEMINGSRAAD

In het najaar van 2021 hield de OR zich bezig met de
volgende zaken:
We kregen een presentatie van het AFAS team. Hier bespraken we de
roadmap, impact op functies binnen De Nijs en de opleiding die de
medewerkers gaan krijgen in AFAS.

Nu we zo goed als alle bewerkingen een keer hebben uitgevoerd, is het zaak de tweede fase nog beter te doen en de geleerde lessen en ervaringen toe te passen. Voor het komende
jaar hebben we derhalve de slogan “van goed naar beter” als
leidraad. Daar zijn de verwachtingen hoog voor gespannen.
Wellicht dat ik u daarover eind volgend jaar meer kan vertellen.

We hielden ons iedere vergadering bezig met een stukje uit de RI&E.
Vragen hierover werden besproken met Cees Bakhuys.

Namens de voltallige bemanning wens ik u mooie feestdagen
en een gelukkig en gezond 2022.

Eind september bespraken we de halfjaarcijfers met Rob Klappe.
Rob gaf een presentatie over de cijfers van het eerste halfjaar van
2021. Ook bespreken we de verwachtingen voor het 2e halfjaar van
2021 en de prognose voor 2022 en 2023.

Martin de Waal

Ook maakten we kennis met Peter van Wijk, onze nieuwe HR man.
We bespraken o.a. wat we voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst.

Namens de OR: Jakob Glaudemans, Bart Schoen, Diane Naber, Chris
Bakker, Rob Duinmeijer, Roel Reus, Jarno Brouwer en Dave Baas.

ICT
Vanaf dinsdag 4 oktober is Windows 11 officieel uitgebracht. Tegelijkertijd heeft Microsoft aangegeven te stoppen met de ondersteuning van Windows 10 vanaf oktober 2025.
De grootste uiterlijke veranderingen in Windows 11 zijn het gecentreerde start-menu en de taakbalk. Waarbij de hoeken van
de menu’s tegenwoordig mooi zijn afgerond (zie de afbeelding
hieronder).

Als ICT afdeling zullen wij niet meteen overgaan op het uitrollen
van Windows 11 binnen onze organisatie. Wij zullen nog zeker een
half jaar wachten, zodat softwareleveranciers de tijd krijgen om hun
software aan te passen. Daarna zullen wij gefaseerd beginnen met
het uitrollen van de upgrade. Dit om eventuele problemen op tijd te
kunnen tackelen.
ICT afdeling
Ton Verschoor

De grootste verandering heeft echter plaats gevonden op de achtergrond. De laatste grote update van Microsoft is alweer van
mei 2020. Microsoft heeft in de tussentijd wel kleine updates
uitgebracht, maar met Windows 11 krijg je dus in één keer alle
dieperliggende optimalisaties die Microsoft de afgelopen anderhalf jaar heeft ontwikkeld. Deze veranderingen moeten er voor
zorgen dat Windows 11 een betere performance kan bieden dan
het oude Windows 10.
Voor een succesvolle upgrade zijn wij afhankelijk van een aantal
factoren. Zo zal deze upgrade niet op alle werkstations of laptops
uitgevoerd kunnen worden, simpelweg omdat deze niet voldoen
aan de door Microsoft hoog gestelde eisen. Ook softwareleveranciers zoals bijvoorbeeld Kubus en AutoDesk zullen hun software
moeten aanpassen op Windows 11.
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KAM nieuws
Duurzaamheid
Circulair bouwen maakt onderdeel uit van het thema Grondstoffen
en Afval binnen ons Duurzaamheidsbeleid. Over dit onderwerp valt
in deze editie van Bijspijkeren genoeg te lezen. De andere thema’s
zijn arbeidsomstandigheden, energie en CO2, gemeenschap en natuurlijk veiligheid. Een paar wetenswaardigheden:
• Gemeenschap
Wij melden al onze projecten aan bij Bewuste Bouwers en streven
naar een gemiddelde score van een 7,5. Als we de balans opmaken na
¾ jaar zitten we precies op deze 7,5 en dat is een mooie prestatie! Het
extra verlichten van een naastgelegen fietspad werd op Z4 beoordeeld
als ‘goed voorbeeld’. En ook audit bij de Draai heeft een vermelding
van een ‘Goed Voorbeeld’ opgeleverd: de bouwplaats gaat op een bewuste en verantwoorde wijze om met afval en reststroomafval. Afval
wordt gescheiden ingezameld en in de daarvoor bestemde containers.
Een goede oplossing voor het steeds verdwijnen van borden is hier
gevonden. Doeken met daarop de aanduiding, welk afval waar gestort moet worden. Ook een doek met uitleg welk afval waar in mag
is gemaakt. Dit zien Bewuste Bouwers als een Goed Voorbeeld. Niet
geheel vernieuwend, maar qua uitvoering (in huisstijl) zeker een vermelding waard.
• Veiligheid
Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn is een van onze doelen.
Samen met veiligheidskundige Martijn de Koning hebben we een
eerste aanzet gemaakt voor een gedragsbewustwordingsprogramma.
Veiligheid op 1 hebben we vertaald naar een aantal (kern)waarden:

- Bewust
- Consequent
- Actief
- Respect
			
- Eerlijk

Wij herkennen onveilige situaties
We spreken elkaar aan op onveilig gedrag
Ik accepteer alleen een veilige werkplek (LMRA)
Ik accepteer dat ik word aangesproken op
onveilig gedrag
We melden ongevallen en bijna-ongevallen

Deze kernwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de veiligheidscommissie en zijn in de verschillende vergaderingen (bedrijfsleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders en kraanmachinisten) gepresenteerd.

Restauratie Audit
In oktober heeft de tussentijdse audit voor wat betreft het restauratie certificaat plaatsgevonden. We hebben een bezoek gebracht aan
het Missiehuis in Hoorn. Mehmet Bagdadi ondersteunt de
verschillende restauratie projecten bij inhoudelijke vraagstukken en was ook tijdens de
audit aanwezig. Dat was een
waardevolle aanvulling.
De audit is succesvol verlopen. Het team had het prima
voor elkaar. De auditor was
onder de indruk van de kennis
van uitvoerder Antoine Terluin en ook de vastlegging in
Dalux was indrukwekkend te
noemen. Complimenten voor
het gehele team!
Wendy Stam

Bron: Lidl recepten

Ganzenborst met zuurkool carbonara
en roseval krieltjes
Voor 4 personen
Ingrediënten
700 gr ganzenborstfilet
250 gr spekreepjes
500 gr zuurkool
2 tenen knoflook, gepeld
250 ml kookroom
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200 gr Grana Padano kaas, geraspt
15 gr peterselie
425 gr krieltjes
olijfolie
zout en peper
aluminiumfolie

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 200°C.
•	
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Verdeel de aardappelen over
de bakplaat, besprenkel royaal met olijfolie, zout en peper en bak de
aardappelen 20 minuten in de oven gaar. Laat de ganzenborstfilets
op kamertemperatuur komen en bestrooi de filets met zout en peper.
•	Giet de kookroom in een pan, voeg de zuurkool toe en kook de
zuurkool 20 minuten. Bak de spekreepjes zonder olie of boter uit
in een koekenpan. Hak de tenen knoflook fijn en voeg deze bij de
uitgebakken spekjes. Voeg de spekjes met de knoflook samen met
de geraspte Grana Padano toe aan de zuurkool en meng goed door.
•	Verhit een koekenpan met olijfolie. Bak de ganzenborstfilets 6 minuten op de huidkant en 2 minuten op de andere kant. Haal de filets uit de pan en leg ze op een bord onder aluminiumfolie. Zo kan
het ganzenvlees rusten en blijft het mals. Hak de peterselie grof.
•	Serveer de ganzenborstfilets met de zuurkool carbonara en de roseval krieltjes. Garneer met peterselie.
Alternatief voor Ganzenborst: Hertenbiefstuk, Wild zwijn
Eet smakelijk!
Jorrit van Schagen

FSC Friday
Op 24 september 2021 werd wereldwijd "FSC Friday" gevierd. Een
belangrijke dag om stil te staan wat ons bedrijf doet in het belang
van de bossen en om daarmee naar buiten te treden. De keuze voor
FSC hout is belangrijk om wereldwijd bossen te behouden en daarmee klimaatverandering tegen te gaan.
Dit jaar waren de leerlingen van groep 7 uitgenodigd voor een
rondleiding door de timmerfabriek, een presentatie en een timmeropdracht.
De kinderen werden ontvangen in de Multi Functionele Ruimte
waar Rick Jong meer vertelde over circulair bouwen en hergebruik
van materialen. Om de kinderen in aanraking te brengen met de
materialen werden er isolatiematerialen samengesteld van papier,
houtvezels en gevelbekleding gemaakt van gerecycled plastic doorgegeven. Na de presentatie kreeg de klas een gerecycled vogelhuisje, gemaakt door de timmerfabriek, om op te hangen op school.
Hierna volgde een rondleiding door de timmerfabriek.
Wilfred van de Espeq Techniekbus was aanwezig met een timmeropdracht, drie groepen 7 van het Kindcentrum De Hoge Ven, in
totaal 67 leerlingen, maakten een mobiel houder.
Het was een leuke gezellige leerzame ochtend voor de leerlingen
van Kindcentrum De Hoge Ven.
Monique van Dijk

Geslaagde Open
Monumentendag bij het
Missiehuis in Hoorn

Naast het Missiehuis waren nog ruim 30 panden in Hoorn opengesteld. Thema dit jaar was: “Mijn monument is jouw monument”
We mogen terugkijken op een geslaagde open dag.
Monique van Dijk

Zaterdag 11 september stond het project Missiehuis Hoorn in de
schijnwerpers.
Tijdens de Open Monumentendag konden bezoekers een kijkje nemen in dit historische gebouw waar De Nijs Castricum volop met de
renovatie/restauratie bezig is.
Rond de 500 bezoekers volgden de aangegeven route door het gebouw. De route liep langs het Zusterhuis, de binnentuin waarvan de
gevels in de steigers staan en eindigde in de Kapel. In de Kapel konden de bezoekers een presentatie bekijken met oude foto’s en genieten van de prachtige glas in lood ramen.
Veel vragen werden er gesteld over de bestemming van het pand,
daarnaast werden er mooie verhalen over vroeger verteld. Bedrijfsleider Eduard Nothdurft en uitvoerder Antoine Terluin waren aanwezig om meer uitleg te geven over de renovatie werkzaamheden en
de nieuwe bestemming van het pand.
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Projectontwikkeling

Robijnhof Leiden
Het hoogste punt is bereikt bij het nieuwbouwproject Robijnhof Leiden. Voor alle werknemers en betrokkenen was een gezonde lunch
geregeld door Vitamine Bo.
Genodigden en werknemers werden toegesproken door Erwin Wessels van Altera Vastgoed en Danielle de Nijs.
Op de locatie van het zorgcentrum voor ouderen in de wijk de Mors
in Leiden worden in de eerste fase 119 levensloopbestendige huurwoningen (waarvan 24 sociale huurwoningen), een ontmoetingsruimte, 79 ondergrondse parkeerplaatsen en drie algemene bergingen voor scootmobiels en fietsen gerealiseerd.

Jacob Geelbuurt
In opdracht van De Alliantie zal De Nijs de door Geurst en Schulze
ontworpen gebouwen ‘De Jacob’ en ‘De Jacoba’ gaan realiseren in de
Jacob Geelbuurt te Amsterdam.
De sloop van de huidige gebouwen is bijna klaar. Tot begin december zijn de slopers nog druk bezig met het afvoeren van het puin.
Vervolgens zal de terreinoverdracht plaatsvinden en kunnen we de
bouwketen plaatsen en de grond bouwrijp maken.
Het streven is om vervolgens in maart 2022 te starten met ‘De Jacoba’ (huurwoningen) en in juni 2022 met ‘De Jacob’ (koopwoningen).
Oplevering is vervolgens voorzien in de zomer van 2024.

De Jacoba - huurwoningen
In ‘De Jacoba’ gelegen aan het Jacoba van Mosselhof, de Jacob Geelstraat en de Hemsterhuisstraat, komen in fase 1 naast 130 sociale
huurwoningen, ook 40 middel-dure huurwoningen, ook wel middensegment huurwoningen genoemd. Deze huurwoningen zijn verdeeld over 4 bouwblokken met in het midden een alleen voor bewoners toegankelijk afgesloten terrein/binnentuin.

De Jacob - koopwoningen
In ‘De Jacob’ gelegen aan de Jacob Geelstraat, het Jacoba van Mosselhof en het Maria Beshof, worden in de eerste fase 92 koopwoningen gerealiseerd, van gezinswoningen tot grote/kleine appartementen. Deze 92 koopwoningen zijn verdeeld over 3 bouwblokken met in
het midden een alleen voor bewoners toegankelijk afgesloten terrein
voor parkeren (41 parkeerplaatsen zijn hier te koop speciaal voor bewoners) en een eigen binnentuin. Elke woning heeft zicht op deze
groene binnentuin.
Naast een eigen binnentuin is de entree van het project ook bijzonder groen te noemen. Het project is namelijk te bereiken vanuit twee
besloten autoluwe zijstraatjes. Hierdoor is er voor de deur een bijzondere brede stoep met leefruimte voor gras, planten, heesters, bomen
en speel- en ontmoetingsplekken. De woningen grenzen ook direct
aan een parkje.

Jitske van der Bijl

Op de eerste twee lagen van elk bouwblok van ‘De
Jacob’ zijn de gezinswoningen met een eigen tuin voorzien en een eigen margestrook voor de woningen die ruimte biedt
voor fietsen of een bankje. Deze woningen zijn circa 92 tot 102 m2
en hebben drie slaapkamers. Boven de gezinswoningen komen appartementen van circa 50 tot 90 m2 met 1 tot 3 slaapkamers. De appartementen krijgen allemaal een eigen buitenruimte.
De verkoop is gestart op 9 november jl. en de eerste inschrijvingsronde is geweest. De belangstelling was overweldigend en de makelaar is gestart met de verkoopgesprekken. Team Jacob Geelbuurt is
al volop bezig met alle werkvoorbereidingen en kan niet wachten om
daadwerkelijk op locatie te beginnen. We houden jullie op de hoogte
van de verdere voortgang.
Team Jacob Geelbuurt:
Marcel Moerkens, Maikel Koomen, Bas Wurth, Mark Ruiter, Frank
Djamin, Morton Ponsen, Jamie Kronenburg, Kubilay Coskun,
Daniel Wichers, Hicran Yilmaz, Nico Huisman en Nancy Zasburg

Robijnhof Leiden

Brokking
a/d Zaan –
Arsenaal 3 en de
Sluiswoningen
Park De Velst

Park de Velst
Feestelijke start van de bouw!
Vrijdag 24 september jl. hebben we de feestelijke start van de
bouw van Park de Velst gevierd! We kunnen terugkijken op een
geslaagde middag waarbij de kopers samen met het De Nijs personeel in het zonnetje heeft genoten van de hapjes en drankjes
en de kopers vooral contacten konden leggen met nieuwe buren.
Ook wethouder De Vries van de gemeente Heemskerk was aanwezig en heeft de aanwezigen toegesproken. Door een drietal kopers werd met het paaltje slaan met een grote hamer het symbolische startschot gegeven, waarna de confetti streamers de lucht
in gingen.

Feestelijke start van de bouw!
Voor Brokking was er feest op donderdag 14 oktober. De kopers
van Arsenaal 3 en de Sluiswoningen waren uitgenodigd op de bouwplaats om de start te vieren. Door corona was het bijeenkomen voor
Arsenaal 3 wat later dan gepland. Deze kopers konden al reeds in de
woning een kijkje nemen. Maar bovenal konden ze elkaar ontmoeten, direct werden er diverse Facebook groepen aangemaakt.
Dit is altijd leuk om te zien. Namens UBA/De Nijs heeft Daniëlle de
Nijs (directie) de kopers toegesproken. Een koper van het eerste uur
mocht op de ‘startknop’ drukken (zie foto). Het was een gezellige
middag met heerlijke hapjes.
Annemarie van den Bergh

Ook zijn de kopers gefotografeerd in hun eigen kavel, wat een
leuke herinnering is voor later.
In ‘Park de Velst’ komen in totaal 24 nieuwbouw villa’s. Monumentaal en energieneutraal wonen in een hofje met een park
als achtertuin op steenworp afstand van de duinen, de zee én het
centrum van Heemskerk.

Brokking a/d Zaan

Annemarie van den Bergh
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De Nijs
Castricum
September 2021
De herfst heeft zich duidelijk aangemeld, door wind en regen is het
buiten af en toe afzien. De mooie dagen ertussen zijn echter ideaal
om lekker te werken gezien de temperatuur nog altijd niet erg daalt.
De winter staat in het vooruitzicht en het kerstreces ligt nog in het
verschiet.
In november was de laatste werkdag van Jan de Vries, Jan neemt zijn
laatste vakantiedagen op en zal vanaf 1 januari 2022 uitdienst treden
met gebruik van de zwaarwerkregeling. Jan we wensen je een mooi
pensioen toe, bedankt voor de samenwerking de afgelopen jaren.
We mogen ook een oud medewerker opnieuw verwelkomen, Emiel
Snelle is vanaf november weer bij ons gestart. Na een kleine uitstap
bij een concullega komt Emiel weer voor De Nijs werken en start hij
de opleiding (assistent) uitvoerder. In de komende periodes zal Emiel
in deze rol doorgroeien.
Na de laatste Bijspijkeren hebben wij voor een aantal projecten een
handtekening onder de bouwteamovereenkomsten, dat is voor de
verbouwing van een woning in Wijdenes en de renovatie van een
grachtenpand aan de Keizersgracht. Beide projecten starten medio
november.
Voor de overige lopende werken:

Kennemerstraatweg Heiloo
De oplevering van de appartementen komt in zicht en staat gepland
week 44, het pand bevat 10 appartementen waarvan 7 nieuwbouw en
3 vallen er onder de noemer “transformatie”, wat inhoud dat deze in
de bestaande bebouwing zijn gerealiseerd. De buitengevels staan op
3 kanten op de erfgrens wat de nodige uitdagingen tijdens de uitvoering met zich heeft meegebracht. Daarnaast grenst de voorgevel vrijwel direct aan de Kennemerstraatweg, wat één van de hoofdwegen
door Heiloo is met veel verkeer, wat voor de logistiek een dagelijks
aandachtspunt was.

Jaarlijks CAO
personeelsbijeenkomst
Tweede Groenelaan
Bakkum

Tweede Groenelaan Bakkum
De oplevering is geweest en de bewoners zijn zelf begonnen met de
afronding van de woning (casco opgeleverd). Voor ons zijn er nog een
paar afrondende onderdelen die lopen (waaronder de nuts) waarna dit
project is afgerond. De nieuwe eigenaren waren erg tevreden met hun
nieuwe woning. Het is een mooie toevoeging op de Tweede Groenelaan.
Europaplein afbouw
We zijn door de opdrachtgever gevraagd een deel van de afbouw op
te pakken van het restaurant. Daarnaast loopt er een vergunningsaanvraag voor de afzuiginstallatie die benodigd is voor de grootkeuken. In
de keuken wordt al proefgedraaid door de chefs en Jan de Vries is dan
ook al een paar keer gestrikt om de gerechten te proberen. De inbouwwerkzaamheden zijn geheel afgerond en voor de restaurant eigenaar
is het wachten op de beslissing van de gemeente over de afzuigunit.
Centrumplan de Draai
In Heerhugowaard gaan de werkzaamheden op hoog tempo door, net
na de bouwvak is de fundering gestort en in week 44 storten we alweer de 1e verdiepingsvloer. Speciaal bij dit project is onder andere
dat de vaste torenkraan op een accu draait. Deze pilot bevalt goed
en de machinist ondervindt geen verschil met een standaard grootverbruik aansluiting voor de kraan. De metselaar staat klaar om te

Hierna volgde een goed verzorgde maaltijd. Wij kunnen terugkijken
op een geslaagde bijeenkomst en we zullen alle opmerkingen terugkoppelen en bekijken welke acties wij gaan oppakken.

Dit jaar was er voor een nieuwe goed aan te rijden locatie gekozen
voor deze bijeenkomst: Van der Valk Hotel in Oostzaan. De zaal was
ingericht met 16 tafels voor 4 en 5 personen, met aan elke tafel een
gespreksleider.
Mike Coffeng heeft een presentatie gegeven onder meer over veiligheid, opgeleverde en nieuwe projecten. HR Manager Peter van Wijk
stelde zich voor en gaf uitleg over wat AFAS voor ons gaat betekenen.
De ronde tafelgesprekken gingen dit jaar over:
• Wat bindt jou aan De Nijs ?
• Waar kunnen wij verbeteren in toolboxen ?
• Hoe ervaar jij StudyTube ?
• Hoe ervaar jij de veiligheid in het algemeen op projecten, in speci
fiek met Corona ?
• En natuurlijk alles wat verder te bespreken viel.

starten met de eerste wanden en zal straks zodra we op hoogte
zijn van boven naar beneden gaan metselen. Door uitstel van de
start komen we helaas voor veel weersafhankelijke werkzaamheden in een beroerde periode terecht, laten we hopen dat het
weer ons goedgezind is de komende maanden. De oplevering van
het project gaat in 2 fases waarvan de eerste voor de bouwvak
2022 staat gepland.

Missiehuis Hoorn
Bij het zusterhuis zijn de werkzaamheden afgerond, hier hebben
wij de kap vernieuwd inclusief correctie spanten en geïsoleerde
dakplaten toegevoegd. Bij het gehele pand worden de grenen ko-

zijnen gestript van hun coating en voorzien van een nieuwe deklaag,
kozijn vervanging is niet benodigd. Medio week 44 wordt het hoofdgebouw ook in de steigers gezet zodat ook daar de herstelwerkzaamheden kunnen starten. In verband met de monumentale status en ons
ERB certificaat houden we een rapportage bij in Dalux over alle onderdelen. Met het oog op re-circulariteit worden draagbalken welke
worden vervangen door aantasting van zwam deels hergebruikt op
andere locaties om te verstevigen.
Met vriendelijke groet,
Rob Duinmeijer namens De Nijs Castricum

Centrumplan
de Draai

Missiehuis
Hoorn
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wen, zijn we ook gestart met het calculeren voor het restaureren
van het hoofdgebouw, directiewoning en kantinegebouw. De realisatie van deze gebouwen lopen vanaf nu (maken van een WKO
ruimte) tot medio 2023.
Al met al maken we een mooi stukje nieuw Haarlem van het voormalige Slachthuisterrein.
Rest ons nog jullie prettige kerstdagen en een goed 2022 toe te
wensen namens team Slachthuisdistrict.

Slachthuisdistrict Haarlem
We zijn gestart!! Eindelijk was het afgelopen augustus zover, de
officiële start van het Slachthuis in Haarlem. Er moest sinds 2019
heel wat water door de Rijn om zover te komen.
Het project bestaan uit 143 koopwoningen, 19 sociale huur woningen,
popcentrum, directiewoning, kantine hoofdgebouw en de stallen.
In augustus zijn we begonnen met fase 1 van de nieuwbouw dit betreft
3 blokken met 64 woningen, een parkeergarage en binnentuin. Ook zijn
we begonnen aan het renoveren en transformeren van een deel van het
hoofdgebouw naar een popcentrum.
Circulaire gedachte
Tijdens de sloopwerkzaamheden aan het hoofdgebouw zijn de koelcelpanelen die in het Slachthuis aanwezig waren gedemonteerd en verscheept naar Kenia, waar de panelen nu genieten van een 2e leven. Het
vrijgekomen puin hebben we gebroken en is verwerkt in de asfaltbouwwegen.

Michel de Nijs

nen welke geproduceerd zijn
in onze timmerfabriek. Herstel van het gevelmetselwerk
en voegwerk waar dit benodigd is. Het herstellen van de
goten en vernieuwen van het
zink in de goten.
Reeds hebben we ook de
eerste vloeren gestort voor
de “doos in doos” constructie en gaan we starten met het maken van de binnenwanden.
Nieuwbouw
Het “heiwerk” is medio augustus gestart van de nieuw te bouwen woningen van fase 1. De wijze van aanbrengen van de funderingspalen is
voor De Nijs een nieuw systeem. De vooraf geprefabriceerde holle palen worden de grond ingedraaid. Het voordeel van dit systeem is dat het
trillingvrij is en geluidsarm. Momenteel zijn alle funderingen van fase
1, te weten blok 5-4-3 gereed. Op het moment van schrijven brengen
we de laatste begane grond vloer van fase 1 aan, te weten die van blok
3. Reeds zijn we gestart met de wanden van de eerste verdieping van
blok 5 en het gereed maken voor de 2e verdiepingsvloeren. In de eerste
weken na het nieuwe jaar willen we de ruwbouw van blok 5 gereed
hebben, om dan te starten met de ruwbouw van blok 4 en 3.
De oplevering van fase 1 staat gepland rond de bouwvak van 2022.

Tijdens het herstellen van een deel van het dak van het toekomstige
popcentrum hebben wij bij het dak van de stallen, welke gedeeltelijk
gesloopt gaan worden, dakpannen ‘geoogst’ en deze weer gelegd op
het popcentrum. Voor de overige nog te restaureren daken (kantine,
hoofdgebouw, directiewoning) zullen wij zo veel mogelijk pannen gaan
oogsten op de stallen. Om zo de circulaire gedachte goed in te brengen
in het vernieuwde gebied. Inmiddels hebben zich reeds ook al kopers
gemeld welke graag kleine onderdelen van hun huis getegeld zien worden, in de tegels welke nog van de gevels dienen te worden verwijderd.
Voortgang Popcentrum
De afgelopen maanden hebben we bij het popcentrum de stripsloop
uitgevoerd incl. het verwijderen van asbest. Hebben we de daken en
dakgoten hersteld en de dak lantaarns geplaatst.
Nu zijn we bezig met het monteren van de nieuwe houten buitenkozij-
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Fase 2
De eerste funderingspalen van fase 2 (blok 1-2-6) willen wij vanaf
week 4 gaan aanbrengen. Voor het zo ver is, is het wel noodzakelijk
dat ons het werk ‘gegund’ wordt. Voordat de ontwikkelingscombinatie
BPD/De Nijs ons dit werk gunt, dient er aan een aantal voorwaarden
te worden voldaan. 1 van deze
voorwaarden is dat 70% van de
woningen is verkocht. De afgelopen weken hebben wij deze
mijlpaal overtroffen. De komende weken gaan we trachten de
laatste vinkjes te behalen, zodat
we week 4 kunnen starten. Prognose oplevering fase 2 staat voor
september/oktober 2023.

Circulair bouwen
met de keukens van
Bruynzeel
In 6 stappen samen
werken aan een
circulaire economie.
Stap 1:

Bruynzeel Keukens levert
mooie, nieuwe keukens
op uw projectlocatie.

Stap 2:

De oude keukens
worden gedemonteerd.

Stap 6:

De grondstoffen gaan
weer het productieproces in.

Stap 3:

De losse onderdelen
worden in een container
geplaatst.

Stap 5:

De onderdelen van de oude
keukens worden gerecycled.

Stap 4:

Als de container vol
is wordt deze opgehaald
door de circulaire verwerker.
Nog een container nodig?
Dan laat de verwerker een
lege container achter.

mvo.bruynzeelkeukens.nl

Buiten dat wij als De Nijs
volop bezig zijn met het verbeteren en nastreven van bepaalde MVO doelen zijn ook
onze onderaannemers volop
in beweging. Als voorbeeld
Bruynzeel keukens. Op sommige projecten worden de
oude keukens opgehaald en
niet verbrand, maar verwerkt
tot grondstof voor nieuwe
spaanplaat, waar weer nieuwe keukens van gemaakt
worden.

Enkele feiten bij een circulaire keuken;
- Een circulaire keuken heeft in de 2e levenscyclus 25,46 kg minder CO2 uitstoot t.o.v. een lineaire keuken;
- De ketenuitstoot van 100 lineaire keukens gelijk is aan 122,14
circulaire keukens;
- De ketenuitstoot van acht 45 m2 citytrailers met lineaire keukens gelijk is aan 10 citytrailers met circulaire keukens.
Wat wij als De Nijs kunnen bijdragen is om al bij de sloop of renovatie van een gebouw Bruynzeel te betrekken zodat zij de oude
keuken kunnen ophalen om vervolgens te kunnen verwerken als
grondstof voor de nieuwe keukens.

Werkwijzer
Werken opgeleverd:
- Overhoeks 3.1 - Blok C1 en C2 - Amsterdam
- Cruquius 1.3 - Amsterdam
- Cruquius 1.4 - Amsterdam
- Wormerveerstraat - Amsterdam
De Nijs Castricum
- Verbouwing woonhuis Bakkumerstraat - Castricum
- Verbouwing woonhuis Grachtenpand - Amsterdam
- Appartementencomplex Kennemerstraatweg Heiloo
- Twee-onder-één-kap woning - Castricum
Werken in uitvoering:
- Valeriusplein bovenbouw – Amsterdam
- The Mayor - Amstelveen
- Bernard Loderstraat – Amsterdam
- Lapis Lazuli - Heerhugowaard
- Z4 - Paddington- Amsterdam
- Robijnhof fase 1 - Leiden
- Holocaust Museum - Amsterdam
- Park de Velst - Heemskerk
- Slachthuishof Poppodium - Haarlem
- Slachthuishof nieuwbouw - Haarlem
- Floating Gardens - Amsterdam
- Houthaven Eiland 6 - Amsterdam
- Kavel O - Amsterdam
- Zeeburgerdijk - Amsterdam
De Nijs Castricum
- De Draai Centrumplan - Heerhugowaard
- Transformatie renovatie Missiehuis - Hoorn
- De Draai Centrumplan - Heerhugowaard
- Doorbraak timmerfabriek - Warmenhuizen
- Renovatie woning – Wijdenes (bouwteam)
- Burgerwerk – Noord-Holland_ diverse kleine
verbouwingen
Werken in opdracht welke recent zijn gestart of
binnenkort starten:
Bouwbedrijf
- Jacob Geelbuurt - Amsterdam
- Post NL – Purmerend
De Nijs Castricum
- Valeriusplein afbouw – Amsterdam
- De Evenaar – Heemstede (grote verbouwing
school_uitvoering bouwvak 2022)
- Verbouw Keizersgracht – Amsterdam

Bedankt Jean Paul van Craenenbroeck voor de uitleg hoe jullie
bij Bruynzeel de oude keukens recyclen.
Tom de Kok

Oudbouw
Buiten dat we het popcentrum
realiseren en de woningen bou-
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In dienst
- Emiel Snelle - timmerman
- Jeroen Knopp - Garantie en Service
- Morton Polsen - assistent werkvoorbereider
- Terran Blufpand - assistent werkvoorbereider
- Sebastian Smit - assistent werkvoorbereider
- Sem Dekker - assistent werkvoorbereider
- Marjolein Mulders - werkvoorbereider/calculator
timmerfabriek
- Maxim van Houte - junior inkoper
- Dennis Hansen - timmerman
- Marwin de Nijs - leerling timmerman
- Pieter Zuurbier - assistent werkvoorbereider bij de
materieeldienst
Uit dienst
- Jan de Vries - uitvoerder (VUT)
- Jos Dekker - uitvoerder

Stagiaire aan
het woord

Mijn naam is Samya Rkiouak,
ik ben 21 jaar oud en kom uit
Amsterdam. Momenteel zit
ik in mijn laatste jaar van de
hbo-opleiding bouwkunde. In
augustus 2021 ben ik gestart
met mijn stage bij De Nijs. Ik
loop stage op het project Kavel Z4 te Amsterdam Noord,
binnen de afdeling: uitvoe-

Leerling aan
het woord

Beste lezer,
Mijn naam is Daan van der
Helm. Ik ben 35 jaar oud en
woon in Heiloo samen met
mijn vriendin Maaike en
zoon Sep. Sinds maart werk
ik als leerling-timmerman
bij De Nijs. Een jaar geleden
heb ik besloten het roer om
te gooien. Ik heb het altijd
leuk gevonden om met mijn
handen te werken en dingen
te maken en ik realiseerde me
dat met een HR-achtergrond
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- Raven de Jonge - werkvoorbereider
- Jesse Koopmans - werkvoorbereider
- Carlo Smit - kraanmachinist
- Martijn Gruppe - uitvoerder
- Ruud Reinders - administratief medewerker materieel
(VUT)
- Ali Tesselaar - administratief medewerker (VUT)

Ride for the Roses

Functiewijziging
- Mick Roodhof - calculator
- Wesley Klokkers - uitvoerder
- Dave Baas - productieleider kozijnen timmerfabriek
Geboorte
- 12 september 2021
Tess Cornelia Maria, dochter van Niek en Manon Schaap
- 5 november 2021
Mint, dochter van Robbert en Mireille de Vilder

De allerlaatste “Ride for the Roses” fietstocht bij De Nijs
werd een thuiswedstrijd.

De groep van deelnemers bestond uit zowel personeel, kennissen als
zakenrelaties.
De laatste wielerronde was een zeer geslaagde, sportieve en vooral
gezellige dag!!

ring. Ik bevind mij in een
heel dynamisch en jong team,
waarin ik goed word begeleid.
Tijdens mijn stageperiode wilde ik graag veel bouwkundige
en technische kennis opdoen
en dit is aardig gelukt. Ik heb
kennis gemaakt met verschillende fases binnen een bouwwerk en heb hierdoor mijn
technische en bouwkundige
kennis, in verschillende op-

zichten goed verder kunnen
ontwikkelen.

Alle fietsliefhebbers werden bij het hoofdkantoor van De Nijs verwacht en de tocht werd gereden in de kop van Noord Holland. Totaal
aantal kilometers: 114. De dag werd afgesloten met een heerlijk diner
bij restaurant De Klok. Dit jaar een grote groep, mooi weer en een
mooie route langs het duingebied, Schagen, Heerhugowaard en Alkmaar .

In februari 2022 ga ik starten
met mijn afstudeerproject die
in teken zal staan van circulariteit binnen de bouw. Alle
opgedane kennis tijdens de
stageperiode zal ik meenemen
in het onderzoek.

Dit fietsevenement wordt door De Nijs jaarlijks georganiseerd om
samen met relaties geld op te halen voor KWF. Initiatief voor het
organiseren van een fietstocht kwam destijds bij Paul Kroes van BPF
en Thijs de Nijs vandaan. Insteek van de tocht “Ride for the Roses”,
is het leveren van een prestatie in ruil voor een donatie aan KWF.
Vanaf 2004 werd de tocht verreden, ieder jaar in een andere provincie/streek.

dit slechts een hobby zou
blijven. Daarom heb ik
besloten om mijn hart te
volgen en heb ik mijn baan
opgezegd. Via Espeq ben ik
bij De Nijs begonnen in de
timmerfabriek en vanaf de
bouwvak ben ik werkzaam
bij project De Draai in
Heerhugowaard. Tot nu toe
heb ik absoluut geen spijt
gehad van deze keuze.

Nijs te beginnen in de timmerfabriek. Op deze manier heb
ik kunnen zien welke stappen
er allemaal al doorlopen zijn
voordat bijvoorbeeld kozijnen of elementen op de bouw
aankomen. En ik heb het geluk gehad binnen De Nijs dat
ik na de bouwvak precies kon
starten vanaf het begin van
het project. Hierdoor heb ik nu
al veel kunnen leren en zie je
letterlijk het gebouw ontstaan
vanuit de grond.
Ik hoop nog veel te leren, me
verder te ontwikkelen en uiteraard zo snel mogelijk mijn di-

Omdat de bouwwereld voor
mij totaal iets anders is dan
mijn vorige werk was het voor
mij enorm leerzaam om bij De

Monique van Dijk

Samya Rkiouak

ploma te halen. En dat vooral
met dezelfde hoeveelheid plezier in mijn werk als wat ik op
dit moment heb bij De Nijs.
Daan van der Helm

Boerenkoolloop
Zondag 7 november 2021 startte de 40e editie van de Vezet
Boerenkoolloop.
Het was weer een prima georganiseerd evenement bij atletiekvereniging NOVA. Gezellig druk met ouders en grootouders om de kinderen aan te moedigen tijdens de Kids Run.
Na de start van de 5 kilometer volgde om 11.00 uur de start van de
10 kilometer.

Alle deelnemers kregen bij de finish een tas met ingrediënten voor
een heerlijke Boerenkool maaltijd van de sponsor van dit evenement
de Vezet.
Monique van Dijk

Twee teams van De Nijs stonden aan de start. De teams waren geëindigd op de 6e en 14e plaats. Er stond deze editie behoorlijk wat
wind op de Westfriesedijk van Eenigenburg naar Krabbendam.
Vanaf Krabbendam hadden de lopers de wind in de rug terug naar
Warmenhuizen.
Deelnemers van deze run waren Antoine, Ellen, Thijs, Mike, Bastiaan, Tanja, Martijn, Robert, Niels, Joost, Bob en Monique.
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Cross-dock
Het tweede project van Maikel Wit waarbij we met cross-dock in de
weer zijn geweest: “geen opmerkingen, alles soepel verlopen” was
het oordeel. Nog even de cijfers:
Alles bij elkaar: 55% minder ritten dan traditioneel, waarvan tijdens
gevel/afbouw we mooi kunnen bundelen: 75% minder ritten! Dit zijn
zo’n 500 uren, waardoor we toch zo’n 1% op de aanneemsom kunnen
besparen. Lijkt een laag percentage, maar reken maar uit in Euro’s
voor je eigen project!

Gebundelde
materialen

Nieuwe voordelen:
•	
Door kennis van stand van het werk, heeft de coördinator (bij Van
Keulen) enkele zogenoemde “faalkosten” weten te voorkomen,
welke altijd wel in de bouw ontstaan: tekort materiaal met lange levertijd op nieuw of juist voorkomen van een overschot aan handel.
•	Hulp bij speciaal prefab metselwerk: vooraf verwacht deze direct
op het werk te kunnen verwerken (van lossen tot plaatsen), maar
slede kon niet gelost worden op het werk. Dus lossen bij Van Keulen en daar priegelen met de elementen.

Pilot: zelluf!
In de bouw is “franco werk geleverd” dé standaard bij contracten. Wij
bestellen bij de leverancier, die regelt het vervoer en wij hopen dan
weer dat het allemaal klopt… De waarheid is minder waar: transporteurs kennen de omgeving niet, er is geen meesturende achteras
geregeld, chauffeurs spreken vloeiend Pools en anders bellen ze vanaf
de ring hoe ze naar de bouwplaats moeten rijden… Dit kan anders.
Een nieuwe pilot dus: zelf ophalen. In plaats van “franco” praten we
over “af fabriek”, in de logistieke wereld “Ex Works”. Bij de Wormerveerstraat hebben we de breedplaten bij Orion in Enschede opgehaald
en de dakplaten en –randen bij Hoco in Weert. Daarvoor moesten we
ook de juiste vervoerder vinden: C.H. Dekker transport uit Ilpendam.
Dekker is een bekende, huisvervoerder van Van ’t Hek (ook niet onbekend), ze rijden veel prefab voor leveranciers en kennen onze omgeving.

De resultaten zijn zeer hoopgevend:
1)	Vrije keuze in lostijd. In de praktijk blijkt dit uniek te zijn: waar we
altijd standaard 07:00u de eerste auto krijgen (ondanks dat we anders willen), kregen we dit keer netjes om 13:30u de eerste platen
onder de kraan;
2)	Directe communicatie met de transporteur, snel op de hoogte bij
afwijkingen;
3)	Prijstechnisch hebben we het beter gedaan dan traditioneel (percentages op te halen bij ondergetekende);
4)	Ook de transporteur was zeer tevreden: door onze directe communicatie én strakke uitvoering, konden zij strakker plannen. En dat
is het beleg op hun brood!
Willen we dit meer doen, dan moeten we nog nadenken over de organisatie van het bestelproces. De vertaling van de bestelling naar
een efficiënt transport, zodat de uitvoerder niet nóg meer op z’n bord
krijgt. Bij Kavel O is het plan om dit verder op te pakken.
Marcel Scheltinga

Het thema van Bijspijkeren is circulair bouwen. Circulair bouwen is zo bouwen, dat je de materialen voor het grootste
deel weer opnieuw kunt gebruiken als je een gebouw weer
uit elkaar haalt. Je past zoveel mogelijk producten toe die
niet samengesteld zijn.
De gedachte erachter is niet alleen het produceren van zo min
mogelijk bouwafval, maar ook de eindigheid van de hoeveelheid
grondstoffen. Op een dag is bijvoorbeeld het aluminium gewoon op.
Dus een gebouw wordt straks niet meer gesloopt, maar geoogst. We
gaan gebouwen ook registreren in het madaster: dat is het online
register voor materialen, producten en elementen die in een gebouw
zijn toegepast. Het geeft inzicht in de financiële en circulaire waardering, toxiciteit en het hergebruik-potentieel van een gebouw. Zo
weet een oogster bijvoorbeeld precies wat voor hout en wat voor
gipsplaten hij treft.

Tuytpark 3
Heerhugowaard
De verkoop is gestart van het project Tuytpark 3 Heerhugowaard.
Het start verkoop evenement werd gehouden in Café Cool in Heerhugowaard, met inachtneming van de Corona regels.
Tijdens de verschillende sessies hebben belangstellenden zich uitvoerig laten inlichten over de groene en waterrijke nieuwe wijk en
de karakteristieke woningen die daar worden gebouwd. De makelaars waren aanwezig om alle vragen te beantwoorden en de verkoopbrochure te overhandigen. De inschrijving voor de 37 woningen sluit op maandag 13 december om 12.00 uur.
We mogen terugkijken op een geslaagd evenement.

Circulair ondernemen vraagt van ondernemers
om anders te denken, over de grenzen van het
eigen bedrijf heen te kijken en samen te werken.
Zo ontstaan nieuwe ideeën en businessmodellen.
Vorig jaar nam De Nijs deel aan de Rabobank
Circulair Ondernemen Challenge. We zijn met
een tweetal projecten bezig die grotendeels met
hout gebouwd zullen worden met Cross Laminated Timber (CLT) als uitgangspunt. CLT is een
duurzamere bouwmethode dan de traditionele
bouwmethodes met beton. Bij CLT-bouw wordt
alles gefabriceerd in de fabriek. Op de bouwplaats
wordt het hele gebouw in een paar weken in elkaar gezet. Dat betekent: minder vervoersbewegingen, minder impact op de omgeving en minder
stikstof.

Nog even dit.....

Precies een jaar geleden stonden we aan de
start van het tweede project met cross-dock:
Wormerveerstraat. Ondertussen loopt het project op z’n einde
en is de logistieke evaluatie alweer afgerond, hierbij de stand.

Ondertussen staan de volgende projecten in de startblokken met
cross-dock:
• Via Van Keulen: Zeeburgerdijk en Nationaal Holocaust Museum;
•	Via BMN: De Draai, De Velst, Slachthuishof en Robijnhof.

vanuit de Projectontwikkeling

Logisch-tiek

Recent ben ik gevraagd mee te kijken naar uitvragen die gemeenten doen bij tenders qua eisenpakket voor duurzaamheid en circulariteit.
Bedoeling is meer eenduidigheid te krijgen bij
die uitvragen. Wat mij opviel is dat er geen eisen
gesteld worden of extra punten toegekend als je
als bedrijf ook duurzaam en circulair bezig bent
in je bedrijfsvoering. Dat is denk ik een gemiste
kans. Ik zie dat wij als De Nijs hier ook mee bezig
zijn en dan vanuit een intrinsieke motivatie omdat deze generatie het familiebedrijf weer goed
door wil geven aan een volgende generatie en dus
ook haar verantwoordelijkheid neemt op het gebied van duurzaam en circulair ondernemen.

Dan nog even kort stilstaan bij de marktontwikkelingen die ik zie. Bij gemeenten begint
het capaciteitstekort toch langzamerhand wel
een probleem te worden bij het uitwerken van
voldoende bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen om te kunnen voorzien in voldoende woningbouwproductie in de komende
jaren. Ook bij ontwikkelaars en adviseurs zie je
dat het lastig is goed en voldoende personeel te
vinden om de huidige productie aan te kunnen.
Er zijn veel verschuivingen. Elke week zie ik via
LinkedIn wel weer een relatie van werkgever
wisselen. Als laatste zie ik door de gekte in de
(woning)markt ook een enorme toename van de
grondwaarden die gevraagd worden door partijen.
Hierbij wordt vaak voor het gemak vergeten dat
ook de bouwkosten de afgelopen periode enorm
gestegen zijn. Deze dynamiek zorgt er voor dat
het lastiger is locaties te verwerven.
Peter Mikkers

Meesturende
achteras

22

23

De Nijs
in de
media

