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Voorwoord
Boerenprotesten, vissers die havens blokkeren en de oorlog in Oekraïne die maar voortduurt, het zijn roerige tijden
waarbij energiekosten en brandstofprijzen de pan uitrijzen.
Thema van deze editie is “Grondstoffen en afval”. De werkgroep “Grondstoffen en afval” schrijft over de ambities van
De Nijs op het gebied van afval. Afvalverwerker GP Groot is
in deze editie aan het woord en wordt geïnterviewd over hoe
ze op het gebied van afval acteren.
Het jaarlijkse stakeholdersoverleg werd dit jaar in Haarlem
gehouden. Maar liefst 120 stakeholders waren aanwezig.
Samen met de stakeholders werden er stellingen besproken,
het thema was “Sociale innovatie”. Een workshop over het
thema werd gegeven door Prof. Dr. Henk Volberda.
Op sportief gebied werd er weer gefietst tijdens de jaarlijkse
fietsdag. Tijdens de Alpe D’Huzes sprongen twee gesponsorde personeelsleden Eduard Nothdurft en Richard Dekker
op hun fiets. Een verslag van de twee deelnemers en Corinne
Weiffenbach van hun avonturen en motivatie op deze berg.
Dit keer drie jubilarissen die 40 jaar in dienst zijn, Ronald
Schipper, Wil Nannes en Patrick Turfboer blikte met de redactieleden Monique, Annemarie en Jitske terug op 40 jaar
De Nijs.
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In deze editie schrijven bedrijfsleiders Marsha van Alphen,
Mehmet Bagdadi en Frank Klaver over hun projecten. Rob
Duinmeijer geeft weer een update over de projecten bij De
Nijs Castricum. Redactielid Tom schrijft over het project
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Veel leesplezier en een fijne zonnige vakantie toegewenst!!
Redactie Bijspijkeren
Tom, Annemarie, 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
Van oudsher vertellen wij u in de zomereditie van Bijspijkeren hoe het afgelopen jaar bij De Nijs is verlopen. Dat doen
wij in het kort, want in april is er een prachtig jaarverslag
naar de medewerkers en relaties verzonden. Het jaarverslag
is tevens digitaal te lezen op https://www.denijs.nl/downloads
Een verslag dat, naast onze financiële doelstellingen, is opgebouwd
rondom de 5 doelstellingen van De Nijs, namelijk Veiligheid,
Duurzaamheid, Klantgericht Werken, Innovatie en Digitalisering
en Excellent Presteren.
Voor wat betreft Veiligheid is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn een belangrijk speerpunt dat binnen De Nijs de komende
jaren nog meer specifieke aandacht zal krijgen. Op het gebied van
Duurzaamheid maken wij onderscheid in Medewerkers, Energie
en CO2, Grondstoffen en Afval en Gemeenschap en Omgeving.
Aangezien onze medewerkers ons bedrijf dragen zijn instroom/
doorstroom/uitstroom van medewerkers en het opleiden van onze
medewerkers belangrijke aandachtsgebieden.
Alle bedrijfsonderdelen hebben een positieve bijdrage aan het resultaat kunnen leveren. Naast de bouwactiviteiten en de inspanningen van projectontwikkeling hebben ook De Nijs Castricum, de
timmerfabriek en de materieeldienst het jaar goed afgesloten. Qua
resultaat zijn wij op een mooi bedrag uitgekomen van € 4,8 miljoen na belastingen.
We zijn het bijna vergeten maar 2021 was een Corona jaar, dus wat
dat betreft hebben we ons er goed dooreengeslagen. Uiteraard heeft
deze vervelende ziekte toch zijn effect gehad op het ziektepercentage.
De huidige situatie in Europa hadden wij ons niet kunnen voorstellen. Oorlog op het continent met als conclusie dat er alleen maar
verliezers zijn. Enorm menselijk leed en verharding tussen twee
buurlanden. Steden die tot ruïnes verworden, waardoor talloze burgers in de Oekraïne ontheemd raken. Europa en Amerika proberen
steun te verlenen en dansen op een dun koord. Als de vlam in de
pan slaat hebben we op wereldschaal een immens probleem.
Hadden wij vóór en tijdens Corona al een logistiek probleem in
de wereld, op dit moment kunnen we alleen maar constateren dat
dit nog veel groter is geworden. Het gevolg is dat de grondstofprijzen omhoog gaan wat zijn weerslag heeft op de bouwprijzen
in het algemeen. In overleg met opdrachtgevers proberen wij met
onderbouwde argumenten te bespreken of we er samen uit kunnen komen. Maar in de hele keten van de bouw zal de stijging van
grondstofprijzen voorlopig pijnlijk voelbaar zijn.
Door de stijgende prijzen, tevens veroorzaakt door een enorme toename van de energieprijzen, wordt de inflatie aangewakkerd. Als

antwoord hierop is de rente door de Europese Centrale Bank verhoogd,
met als gevolg dat het lenen van geld duurder gaat worden. In de bouwnijverheid is men redelijk snel tot een akkoord gekomen over de CAO.
Een goede stap van werknemers en werkgevers om op dit front snel
rust te creëren .
Uiteraard kijken wij intern ook goed naar het energieverbruik. Meer
met minder is de leus. Minder energieverbruik en toch meer kunnen
omzetten is een onderwerp waar we intern de focus op richten.
Natuurlijk hebben we het bekende ‘laag hangende fruit’, zoals de kachel uit, airco uit, printers en apparaten uit die niet 24 uur per dag
stroom nodig hebben. Ook op de werken wordt hier aandacht aan gegeven. Materieelbeheer is vooral bij de inrichting van de bouwplaatsen
extra alert op energieverbruik. Ook het uitwisselen van wederzijdse ervaringen en tips kunnen helpen om minder energie te gebruiken.
Maatschappelijk is er ontzettend veel aandacht voor hergebruik van
afval. Soms verbaas ik mij dan weer hoe een pakket wordt afgeleverd
dat online besteld wordt. Een doos, meestal van dik karton en allerlei
verpakkingsmateriaal om het product te beschermen, vaak van plastic.
Dat mag wel wat minder denk ik.

Jubilarissen
12,5-jarig jubileum
• Peter Stavenuiter – 19 april 2022
• Pascal van den Aakster – 1 juli 2022
25-jarig jubileum
• Maikel Wit – 30 juni 2022
40-jarig jubileum
• Patrick Turfboer – 3 mei 2022
• Wil Nannes – 7 juni 2022
• John Bruin – 14 juni 2022
• Ronald Schipper – 21 juni 2022
In de Sport hebben ze een term bedacht die heet “sterkhouders”. Spelers die het voorbeeld geven, voorop in de strijd gaan maar ook het
DNA van de club vormen.
Het DNA van De Nijs zit in haar werknemers, zij maken immers wie
wij zijn. Het beste komt dit tot recht bij de medewerkers die al vele
jaren de kern van De Nijs vormen. Elk jaar, hebben wij wel een aantal
jubilarissen en gelukkig kunnen wij, nu de Coronamaatregelen versoepeld zijn, ze weer de aandacht geven die zij verdienen.
Maikel Wit heeft de afgelopen 25 jaar iconische werken mogen maken.
Denk aan de Philharmonie in Haarlem, Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, het Oostereiland in Hoorn. Maikel is bekend om de hoge eisen
die hij stelt aan kwaliteit. Maar ook in logistiek loopt hij voorop; met
lees verder op pagina 4
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vervolg

Directiepraat

de Gelderse Kade heeft hij de standaard neergezet voor transport
over water. Het ‘cross-docken’ heeft dankzij Maikel een vlucht genomen binnen De Nijs. In het najaar van Bijspijkeren gaan we hier met
een uitgebreid interview nog dieper op in.
Wat hadden we een gezellige avond met Patrick Turfboer bij Zee en
Zo. Patrick in het middelpunt van een trotse familie. Van timmerman
tot hoofduitvoerder. Een diepe buiging voor zo’n carrière. Patrick
kijkt verder dan alleen zijn eigen belang of dat van het project en
heeft van begin tot einde o.a. aan hotel Jakarta, Park Zonnehof in
Duivendrecht en de Bernard Loderstraat gewerkt. Patrick komt zelf
aan het woord in deze editie.
Wil Nannes heeft zich ontwikkeld tot steunpilaar binnen De Nijs en
heeft zich opgewerkt tot onze Kwaliteitsmanager. Zijn bouwkundige
kennis, inzicht in detailleringen en oplossend vermogen is naast zijn
mentaliteit ‘Klant is Koning’ van grote waarde binnen het bedrijf.
We hadden een prachtige zonnige dag in De Bokkesprong, waar het
feest buiten van start ging en later op de avond binnen werd afgerond.
Verderop een interview met Wil.
Met John Bruin zijn we naar De Boerenplaats geweest in Waarland.
Samen met familie en vrienden mochten wij een bijzonder gezellige avond beleven. Met zijn broers werd er meteen besloten om de
volgende dag naar een Rock Concert te gaan. Zijn moeder 92! en
zuster zouden het via face time mee beleven, wat een leuke familie!
John een vakman, heeft de laatst jaren gewerkt op de Geldersekade,
Wiborg, Bernard Loderstraat, het Missiehuis en is nu bij het Holocaust Museum aan de slag.

Middenkader bijeenkomst 2022
Dit jaar werd de bijeenkomst georganiseerd door de afdeling Materieeldienst in Schoorldam. Alle medewerkers werden met elektrische
auto’s van buurman Gomes van Warmenhuizen naar Schoorldam gereden. Met een rondleiding over het terrein konden alle collega’s de
werkplekken, het werkproces maar ook een aantal nieuwe producten
bezichtigen.
De nieuwe vrachtwagen, welke op duurzame HVO-diesel gaat rijden,
werd gepresenteerd. De autolaadkraan zal 100% elektrisch zijn aangedreven en de wagen wordt in week 36 in gebruik genomen. Maar ook
zaken zoals de nieuwe standaard zaagloods, een 150kw battery-box en
de kubelreiniger stonden opgesteld op het terrein in Schoorldam.
En hoe werkt een exoskelet? Het was tijdens deze bijeenkomst het
moment om te ervaren hoe het voelt om te werken met een exoskelet.
Op veiligheidsgebied was Martijn de Koning aanwezig om uitleg te
geven over valbeveiliging.
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In restaurant Ruig te Tuitjenhorn, mochten wij een mooie avond meemaken met vrienden en familie van Ronald Schipper. Ronald, gestart
in de timmerfabriek, is een constante kracht op de bouw die lekker
zijn werkzaamheden uitvoert, alles aanpakt en openstaat voor nieuwe
ontwikkelingen zoals Dalux en Snagstream. De laatste jaren heeft
Ronald gewerkt aan Overhoeks, Cruquius 1.3 en nu aan 24 prachtige
woningen in het project De Velst. Ook in deze editie een interview
met Ronald.

Nieuwe opdrachten
• T en O terrein Bergen
In Bergen gaan wij 16 grondgebonden woningen, 4 appartementen en
1 buurtsteunpunt realiseren voor woningbouwcoöperatie Kennemer
Wonen.
• Gevel Slotermeerschool
Voor de gemeente Amsterdam gaan wij de buitengevel van de Slotermeerschool realiseren. De Slotermeerschool is onderdeel van het
project Floating Gardens. Floating Gardens hebben wij reeds in uitvoering.
In de Bouwvak vliegen we uit naar allerlei oorden. Zorg goed voor
jezelf, rust goed uit en laad je energie weer op. Vermijd zoveel mogelijk vliegstress/filestress. De komende periode tot aan het winterreces
hebben we je inzet weer hard nodig.
Mooi weer gewenst en veel plezier!!
Winfred de Nijs

Met een Kahoot quiz werd de kennis met betrekking tot materieel,
veiligheid en duurzaamheid getest
en Ottavio Kuip, Frank Ligthart
en Ronald Stuijt gingen er met de
prijzen vandoor.
Uiteraard stond de bijeenkomst in
het teken van Veiligheid en Duurzaamheid. Complimenten aan het
team van de materieeldienst voor
de perfecte organisatie.
Nic van Rij

Jubilaris
Ronald Schipper
Op 21 juni was Ronald 40 jaar in dienst. Samen met zijn
collega’s werd de taart aangesneden bij het project Park
de Velst in Heemskerk. Op het prikbord hadden zijn collega’s een aantal uitspraken opgehangen: “Ronald is al
40 jaar tevree, daar zijn Mehmet en Rene heel blij mee”.
“Voor Ronald is niks een bezwaar, hij doet het allegaar”.
Ik spreek Ronald bij hem thuis, hij woont op slechts 5 minuten
lopen van kantoor Warmenhuizen.
1982 was een slecht jaar in de bouw. Ronald werd in dit jaar aangenomen om te beginnen in de timmerfabriek. Hij was 16 jaar (bijna 17)
oud en had net zijn diploma van de LTS op zak.
Zijn vader werkte bij De Nijs en die had aan Jaap de Nijs gevraagd
of Ronald in de timmerfabriek bij Andre Hellenkamp kon beginnen.
Samen met nog 6 andere collega’s waren ze in deze periode begonnen. Wil Nannes, John Bruin, Patrick Turfboer zijn ook recentelijk
40 jaar in dienst. 2 man zijn elders gaan werken.
In de 40 jaar dat hij werkzaam is bij De Nijs is er veel veranderd. Zo
gingen er bij het eerste grote project Entrepotdok zo’n 5 à 6 busjes
met eigen personeel naar dit project. In elk busje 8-9 werknemers die
woonachtig waren in Tuitjenhorn of Warmenhuizen, tegenwoordig is
er weinig eigen personeel op de projecten.

Mooie projecten
Samen met zijn vaste
maatje Chris Bakker
heeft hij al heel wat
projecten op zijn naam
staan. Zelf noemt hij een
aantal mooie projecten:
Woonhuis MV, Toneelschuur Haarlem en
Schouwburg Haarlem.
Hobby
Ronald is altijd van de
partij bij de fietstocht
“The Ride for The Roses”, deze fietstocht wordt elk jaar in september door De Nijs georganiseerd voor personeel en relaties. Afgelopen jaar is de laatste fietstocht verreden, hij heeft hier hele goede herinneringen aan. Hij fietst
drie keer in de week en daarnaast vindt hij skiën en bergwandelen
leuk om te doen.
Zijn feestje wordt nog gehouden bij restaurant Ruig in Tuitjenhorn.
Wanneer deze Bijspijkeren uitkomt is dit reeds gevierd samen met
zijn vrouw Gerriëtte en kinderen Mike en Linda.
Gefeliciteerd met het behalen van dit 40-jarig jubileum.
Monique van Dijk

Ronald vertelt: “Ook qua werk is er veel verbeterd. Zo is het sjouwen
aanzienlijk verminderd en de veiligheid is flink aangepakt”. Wel
noemt hij op dat de druk op de pan om een project op tijd op te
leveren behoorlijk is toegenomen.

Pianida voor 4 personen
Ingrediënten
2 rode uien
12 gedroogde tomaten
25 ml olijfolie
1 blikje tomatenpuree
1 citroen
1 el honing
Bereidingswijze (30 minuten):
Pel en snipper de uien. Snijd de zongedroogde
tomaten in stukjes. Verhit een koekenpan met
olie en fruit de ui met een beetje zout zacht.
Voeg de tomatenpuree, zongedroogde tomaat
en blaadjes van 3 takjes tijm toe en warm
goed door. Voeg 50 ml water toe en roer door
de saus. Breng het tomatenmengsel op smaak
met het sap van een halve citroen, honing, een
beetje zout en versgemalen peper.

1 bosje tijm
1 courgette
1 aubergine
2 bollen mozzarella,
bij voorkeur Buffala
4 wraps
100 gr. parmaham

Snijd de courgette en de aubergine in schuine
plakken. Besprenkel de groente met olijfolie
en resterende citroensap, en grill er in de
grillpan mooie grill-strepen op.
Snijd de mozzarella in plakken. Bestrijk de
wraps met de tomatensaus, en beleg het met
plakken parmaham. Schik op de helft van de
wraps een laagje mozzarella, dan gegrilde
groenten, en dan weer een laagje mozzarella.

Extra nodig
Koekenpan
Grillpan
Contactgrill

Vouw de wraps dubbel, en leg ze op de contactgrill. Doe de grill dicht, en wacht ongeveer twee minuten.
Ik heb een qr-code aangemaakt voor de ingrediënten. Scan de code, en je hebt je boodschappenlijstje op je telefoon.
Eet smakelijk,
Jorrit van Schagen
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Vanwege de drukte op de Zeeburgerdijk zijn we op ons project ook
aan het cross-docken. Het voordeel hiervan is dat er minder verkeersbewegingen zijn. En dat de kans dat er twee vrachtwagens tegelijk
komen kleiner is. Verder is het natuurlijk handig dat de chauffeurs de
situatie goed kennen waardoor we nog korter op de weg staan. Maar
wanneer diezelfde vrachtwagen ook het afval retour kan nemen dan
zou dat een mooie aanvulling zijn omdat we dan nog minder ritten
naar de bouwplaats hebben. Dus als de administratieve kant ook opgelost is kunnen we dit gaan uitrollen.

Renovatie aan
de Zeeburgerdijk
Voor onze opdrachtgever Eigen Haard zijn wij aan de Zeeburgerdijk
te Amsterdam 56 woningen en een huisartsenpraktijk aan het renoveren. Dit in samenwerking met Hooyschuur architecten en Strackee
als constructeur.
Bij deze renovatie wordt de volledige binnenkant gestript, wordt
funderingsherstel met stalen buispalen gepleegd, vervangen wij de
kunststof kozijnen aan de voorzijde voor houten kozijnen vanuit onze
timmerfabriek en worden aan de achterzijde de kunststof kozijnen
vervangen. Verder herstellen wij aan de voorzijde het metselwerk,
wordt aan de achterzijde een isolatiepakket aangebracht met minerale steen strips. Ook wordt het dak voorzien van een renovatieplaat
om de isolatie aan te brengen waarna er nieuwe dakkapellen en dakpannen op komen.
Binnen worden de vloeren deels voorzien van estrich vloeren en worden de installaties vernieuwd. Op het dak komen zonnepanelen.

Samen met onze opdrachtgever, sloper en loodgieter zijn we
bezig om bepaalde zaken (met name sanitair) her te gebruiken in het kader van het circulair bouwen.
Onze sloper is verbonden met Re-Use circulaire bouwmaterialen waar herbruikbare producten die uit de bouw komen
heen gaan, opgeknapt en schoongemaakt worden, zodat deze her-inzetbaar zijn. Dit wordt allemaal ook bijgehouden in een database en
het is leuk om te zien dat al divers sanitair dat bij ons is weggehaald
elders is hergebruikt.
In deze tweede fase gaan we ook bij de woningen waar nieuwe huurders komen hergebruikt sanitair toepassen. In verband met bestaande afspraken doen we dit niet bij terugkerende huurders.
Het is natuurlijk wel even wennen om gebruikt sanitair te gaan toepassen en de eerste reacties wanneer we dit bespraken waren terughoudend. Maar als je de spullen ziet die er komen dan is het gewoon
netjes schoon en goed spul. We hebben er alle vertrouwen in dat dit
een goede ervaring zal worden die we mee kunnen nemen naar andere projecten.
Al met al genoeg om mee bezig te zijn en naar uit te kijken.
Mede namens ons team van de Zeeburgerdijk wensen we jullie alvast
een fijne vakantie.
Frank Klaver

We zijn inmiddels in de tweede fase bezig. De eerste fase is opgeleverd en inmiddels grotendeels bewoond.
In de eerste fase hebben wij het sloopafval afgevoerd over het water.
Dat bleek echter lastiger en duurder dan eerder gedacht. Er was een
extra ponton nodig in verband met de zwakke kademuur en het scheiden van het afval kwam minder goed uit de verf omdat er niet genoeg
verschillende ruimschuiten geplaatst konden worden. In overleg met
de gemeente hebben we daarom een plan gemaakt om de tweede fase
aan de voorzijde af te voeren. Hiervoor heeft de gemeente ingestemd
om een inrit aan de kop van het bouwterrein toe te staan waardoor
wij in staat zijn om de bakken achteruit voor de woningen langs te
laten rijden. Op deze manier staan we niet stil op de Zeeburgerdijk
wat nog steeds een drukke straat is in verband met de afsluiting van
de Piet Heintunnel.
Het scheidingspercentage tijdens de sloop is nu veel beter, maar tijdens de verdere bouw is er nauwelijks ruimte voor meerdere bakken
om te scheiden. Omdat er dan steigers staan en ook de aanleg van de
nuts de nodige ruimte vraagt is het woekeren met de ruimte.
We zijn daarom met onze afvalverwerker bezig geweest om bokken
met big bags te plaatsen. Op deze manier kunnen we op dezelfde
ruimte meerdere soorten afval scheiden.
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Zeeburgerdijk

Jubilaris Wil Nannes
Op 7 juni jl. was Wil Nannes 40 jaar in dienst bij De Nijs. Hij
werd met koffie en taart ontvangen op kantoor in de multifunctionele ruimte. Zijn vrouw Roos, Mike Coffeng, Daniëlle de
Nijs en diverse collega’s waren hierbij aanwezig.
11 juni was het grote feest bij De
Bokkesprong in Groet. Hierbij
waren familie, vrienden, collega’s
van de afdeling Service & Garantie, oud directieleden Ton en
Thijs de Nijs en directie Winfred
en Daniëlle de Nijs bij aanwezig.
Winfred had voor Wil een mooie,
respectvolle speech. Dit werd
door Wil erg gewaardeerd.
Het werd een hele gezellige middag/avond met walking dinner in
de tuin van De Bokkesprong.
Wil woont met zijn vrouw Roos en kinderen Merel en Robin van 19
en 17 jaar in Warmenhuizen. Sinds 1982 werkt Wil bij De Nijs, eerst
als timmerman, daarna steeds meer als voorman, vervolgens werd hij
assistent uitvoerder op de projecten.
Na enkele projecten als assistent uitvoerder, kreeg Wil zijn eigen projecten als hoofduitvoerder. In 2011 stapt hij op verzoek van de directie over naar de afdeling Service & Garantie (S&G). Hij heeft daar
de rol van Ruud Vloeijberghs overgenomen die met pensioen ging.
De directie wilde de afdeling professionaliseren en naar een hoger
niveau brengen met de wetenschap dat deze afdeling een steeds belangrijkere rol zou gaan spelen met alle verantwoordelijkheden waar
je als hoofdaannemer voor aansprakelijk bent.
Samen met Maritsca Koster heeft hij de eerste jaren deze afdeling
zich eigen gemaakt. Vervolgens is door de ontwikkeling van de applicatie van Gasba, een samenwerking van De Nijs en de softwareontwikkelaar, de verwerking van de meldingen enorm verbeterd.
De afdeling S&G heeft vaak een negatieve klank en veel medewerkers willen dit werk niet doen.
Wil geeft aan dat het ook heel leuk kan zijn als je de mensen de
juiste aandacht geeft, ze helpt met de klacht en de problemen voor ze
oplost. Dat geeft een voldaan gevoel. Wil zegt: “De afdeling is een
leuke club met mensen, met wie we dit samen hebben opgebouwd.”
De afdeling S&G heeft goede contacten met onze opdrachtgevers en
hun beheerders van de projecten. Het is belangrijk dat zo te houden.
Naarmate de jaren verstrijken is de orderportefeuille steeds groter
geworden en daarmee ook het aantal meldingen dat binnen komt.
In 2015 kwam Ron Vessies de afdeling versterken. Als voormalig werkvoorbereider kon hij snel met alle programma’s overweg en deed hij een
deel van de administratieve kant en het uitzoekwerk met de tekeningen.
Zo kon Wil langs de projecten om de meldingen te beoordelen, qua probleem en oplossing, en doorspelen naar de eigen service medewerkers
van de afdeling en onderaannemers. Dat werkte echt perfect.
Door de bijzonder grote hoeveelheid van woningen die in 2020/2021
opgeleverd is, was het zaak om ook de afdeling S&G op de juiste
manbezetting te krijgen. Daarvoor is Jan van Eig het team komen
versterken.

Wil constateerde tijdens zijn periode bij de afdeling S&G dat er systematisch dezelfde meldingen zich herhaalden. Samen met de directie is besloten om bedrijf breed de kwaliteit van begin tot eind van
ieder project inzichtelijk te maken en controleerbaar. Wil heeft sinds
eind 2021 de functie van Kwaliteitsadviseur op zich genomen. Hij
blijft verbonden met de afdeling S&G om meldingen van deze afdeling in het voortraject proberen te ondervangen.
Intussen zijn er al veel stappen gezet en gaat hij inmiddels ook naar
werken toe om kwaliteitsrondes te lopen en overleg te voeren met
de uitvoering, werkvoorbereiding, projectleiding en onderaannemers
over de kwaliteit en detaillering van de onderdelen in de bouw.
De bevindingen van Wil worden verwerkt in de database Dalux. Op de
projecten kan de hoofduitvoerder vanuit dit systeem de daaruit voortvloeiende werkzaamheden vervolgens delegeren naar de onderaannemers. De uitvoerders kunnen ook vanuit Dalux de kwaliteit bewaken.
Bedrijf breed en per project kunnen uiteindelijk analyses uitgedraaid
worden om te zien waar verbeteringen plaats kunnen vinden. Op
deze wijze worden stappen genomen om de kwaliteit te verbeteren.
Tegelijk met de start van Wil als Kwaliteitsadviseur, is er ook een
nieuw team gevormd voor de standaardisatie van het bouwproces
binnen bouwbedrijf M.J. de Nijs. Wil is hier ook onderdeel van.
Binnen alle afdelingen van De Nijs wordt op dit moment veel aandacht
aan standaardisatie gegeven. Dit ziet Wil als een hele positieve ontwikkeling waar we als bedrijf straks de vruchten van gaan plukken.
Wil heeft goede herinneringen aan zijn tijd bij de bouw van het Bijlmerparktheater/Cultuurgebouw in 2008.
Hij was daar werkvoorbereider/uitvoerder in één, de bedrijfsleider was
Lia Sibbel en de architect was Paul de Ruiter. Het was een leuk bouwteam, waar erg veel eigen inbreng mogelijk was bij alle belanghebbenden. Daarmee is een mooi kwalitatief hoogstaand project gebouwd.
Ook maakte Wil hier iets geks mee; één van de betrokken partijen
was Circus Elleboog. In de bouwvak was Wil op vakantie in Frankrijk. Op de camping stond een groot gezin tegenover hun staanplaats.
Aan het einde van de vakantie vroeg de man of Wil zijn tent aan hem
wilde verkopen omdat zijn tent stuk was. Dan hoefde Wil zijn tent niet
meer in te pakken en kon de man er verder mee kamperen. Wil wilde
echter zijn tent niet verkopen, maar vond het wel een grappige situatie.
Een aantal weken na de bouwvak komt er een man de bouwput inlopen. Dit bleek deze man van de camping te zijn, in dienst van Circus
Elleboog. Zo zie je maar, het is een klein wereldje.
Tijdens het 40 jarig dienstverband heeft Wil vele functies vervuld en
is daarbij werkzaam geweest op vele mooie bouwprojecten. Door de
verschillende functies heeft hij veel ervaring en kennis opgedaan en
is het nooit eentonig geweest. Hierdoor is de tijd omgevlogen. Wil
hoopt dat hij in de huidige functie een mooie bijdrage kan leveren
aan dit bijzondere bouwbedrijf.
Wil, nogmaals gefeliciteerd met dit jubileum. We wensen je voor de
toekomst nog vele mooie jaren bij De Nijs, alle geluk en natuurlijk in
goede gezondheid.
Annemarie van den Bergh
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Afvalverwerking
Door samen te werken maken
we het verschil.

GP Groot is één van de afvalverwerkers van De Nijs. Eind vorig
jaar raakten ze samen in gesprek over de stappen die in de
bouwnijverheid worden gezet richting een circulaire economie. Zowel GP Groot als De Nijs zetten zich in voor duurzaamheid en willen kwaliteit leveren.
Bas van Velzen, inkoper bij De Nijs, gaf aan het belang te zien van
het scheiden van afvalstromen op de werklocaties. GP Groot heeft als
één van haar speerpunten het bieden van excellente dienstverlening
dicht bij de klant. In januari 2022 is gestart met de samenwerking.
Bas van Velzen: “Wat De Nijs belangrijk vindt is dat we naast de
uitgevoerde dienstverlening van GP Groot ook samen in gesprek zijn
over de toekomst en thema’s als ‘Hoe zetten wij circulariteit op de
agenda’ en ‘Hoe kunnen wij samen stappen in de keten zetten?’ Door
samen te werken maken wij het verschil.”
De Nijs stelde hierover een aantal vragen aan verkoper Jeroen Zwart
van GP Groot.

Afvalscheidingspercentage verhogen. Hoe gaan we dit in de
praktijk aanpakken?
Door direct aan de bron te scheiden is GP Groot beter in staat om
de verschillende stromen hoogwaardig te recyclen naar hernieuwde
grondstoffen. Zo worden dit soort hernieuwde grondstoffen op dit moment gebruikt in het productieproces voor nieuwe bouwmaterialen.
GP Groot heeft onder andere een samenwerking met Calduran, specialist in kalkzandsteenoplossingen. Het bouwafval van kalkzandsteen zamelen wij separaat in en wordt verwerkt tot granulaat. Het
granulaat wordt door Calduran weer gebruikt voor het maken van
nieuwe kalkzandsteen blokken. Dat is zoeken naar mogelijkheden en
soms hordes nemen: Samen maken we er iets moois van.
In de praktijk zien wij dat het op locatie niet altijd mogelijk is om afvalstromen te scheiden. In dat geval doen wij dat op een andere locatie.
Zo ontmantelen wij bijvoorbeeld dakkapellen op onze eigen locatie en
scheiden wij zelf de gebruikte materialen. Op deze manier ontzorgen
wij de klant en kan deze zich focussen op zijn eigen werkzaamheden.
Hoe realiseren we bronscheiding in de praktijk?
We maken een afvalplan voor de start van een bouwproject. Daarin
bespreken we met de uitvoerder welke afvalstromen er in welke fase
van de bouw worden verwacht. Passend bij elke fase werken wij een
voorstel uit voor de benodigde containers. Deze containers worden
gedurende de bouw tijdens elke fase geplaatst. Het is bijvoorbeeld
mogelijk dat tijdens de verschillende fases verschillende containers
worden geplaatst. Nu begint de uitdaging: Hoe weet iedereen in welke container wat gedeponeerd kan worden?
Daar hebben wij borden met afbeeldingen voor ontwikkeld. Zo ziet
men direct wat er in welke bak gestort mag worden. Ook is het mogelijk
om een QR-code te scannen om nog beter te weten wat in welke bak
mag. Daarnaast hebben wij een speciale toolkit ontwikkeld die helpt in
de communicatie om medewerkers te motiveren om afval te scheiden
op het werk. Wij vinden het belangrijk om deze toolkit persoonlijk toe
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te lichten en samen te kijken hoe wij De Nijs daarbij kunnen helpen.
Soms is er echter geen ruimte voor meerdere containers. Ook dan
blijft GP Groot gericht op het scheiden van de reststromen. Wij kunnen reststromen nascheiden via een afvalsorteerinstallatie. Deze installatie kan doormiddel van de modernste technieken de volgende
materialen herkennen en scheiden:
• Folies
• Puin en beton
• Ferro- en non ferro metalen
• Hout
• Papier en Karton
• Harde kunststoffen

Waarom dan niet altijd alles achteraf scheiden?
Hoe schoner de reststromen, hoe hoogwaardiger deze verwerkt kunnen worden. Bij het scheiden aan de bron komen de reststromen schoner binnen dan bij nascheiding. Wij kunnen veel stromen machinaal
scheiden voor afval op plekken waar afvalscheiding niet mogelijk
is, maar de kwaliteit van de grondstoffen is dan lager. Wij blijven
daarom op dit gebied ontwikkelen en innoveren.
Hoe is jullie visie op het circulair bouwen en hergebruik van
afvalstoffen?
Circulair bouwen en het hergebruik van afvalstoffen zijn voor ons
als GP Groot prioriteiten. Ons gedachtegoed is dat wij het inzamelen
van afvalstromen benaderen als het delven van grondstoffen. Door
afvalstromen apart in te zamelen kunnen deze weer verwerkt worden
naar hernieuwde grondstoffen.
Wij stellen ons zelf de vraag: Wat kan er nog wel met deze reststromen? Het antwoord kunnen wij niet alleen geven. Daarom zijn wij
in gesprek met onze klanten en producenten om vraag en aanbod op
elkaar aan te sluiten en vanuit dat oogpunt onze producten/grondstoffen te ontwikkelen. We werken steeds meer samen in de gehele keten.
We zien dat er in de bouw de behoefte is om de impact van de geleverde inspanning voor bronscheiding inzichtelijk te maken. Denk
bijvoorbeeld aan effecten zoals CO2 uitstoot en duurzaamheid. Het
kunnen laten zien wat het effect is van goede afvalscheiding vindt
GP Groot belangrijk. Dat doen we door rapportages te bieden waarmee inzicht wordt verkregen en ook door effecten steeds beter zichtbaar te maken in duurzaamheid en CO2.
Samen met De Nijs gaan we werken aan circulariteit in de bouw met
als doel samen te kijken welke stappen we kunnen zetten in circulariteit voor die reststromen waarvoor er nu nog geen goede recyclingmogelijkheden zijn.
Nieuwe ideeën om in de toekomst de afvallogistiek te verbeteren. Zijn er pilotprojecten om de transportbewegingen in
de stad terug te dringen.
Ja zeker. Wij hebben op dit moment meerdere pilots lopen voor duurzamer inzamelen van reststromen. Waar kan je dan aan denken?

Door inzet van transportmiddelen die niet op fossiel brandstof rijden maar gebruik maken van duurzame brandstof zoals waterstof
of elektrisch rijden, door routes steeds verder te optimaliseren en
daarmee het aantal bewegingen (onnodige kilometers) te beperken
en CO2 uitstoot te verminderen, of met een White label voertuig te
rijden in binnensteden.
Rijden met een White label betekent dat er 1 vrachtwagen in de binnenstad het bedrijfsafval en/of rolcontainers inzamelt voor verschillende
inzamelaars waardoor een schonere leefomgeving wordt gecreëerd.
Ook zijn we met name in binnensteden bezig met pilots voor inzamelen via bakfietsen, kleinere wagens enz.

wagen op het werk Kanaaldijk Alkmaar de inzameling komt doen!
Ideeën om op het gebied van afvalscheiding verbeteringen aan te
brengen horen wij graag via mvo@denijs.nl
Bedankt Jeroen Zwart voor het beantwoorden van de vragen.
Monique van Dijk

De nieuwe vrachtwagen van De Nijs gaat rijden op HVO en
zal gaan tanken bij GP Groot. Kunt u iets meer vertellen over
deze brandstof?
HVO100 is fossielvrije brandstof. De uitstoot in de keten in lager dan
fossiele brandstof. Daarnaast zal GP Groot dit jaar de eerste elektrische en waterstofgaswagens in gebruik nemen. Gerede kans dat deze

Van de MVO werkgroep

Breng ons geen afval
Alle zaagverlies, snijafval, verpakkingsmateriaal en emballage die De Nijs geleverd krijgt komt bij ons in de afvalbak.
En daar willen we graag van af. Daarom doen we ons best om
onze leveranciers en onderaannemers aan te spreken op die
onderdelen die ze wel leveren maar die we niet willen hebben.
Dat klinkt allemaal erg streng maar gaat in de inkoop gesprekken die we voeren in goede harmonie.
Doel is om alle deelnemers in de bouwketen bewust te maken en in
beweging te krijgen richting minder afval. Pallets worden mee retour genomen, steeds meer verpakkingen zijn recyclebaar en snij- en
zaagafval wordt terug geleverd aan de fabriek om weer als grondstof
voor de productie te dienen. Samen met onze afvalverwerkers en de
partijen die wij contracteren hebben we een groot deel van de keten
aan tafel om de mogelijke verbeteringen door te spreken. Daarom
gaan we het gesprek aan met onze afvalverwerkers om te zien of we
de leveranciers van de producten die in de afvalbak terechtkomen
kunnen uitdagen om de cirkel rond te maken.
We willen toe naar een situatie waarin er veel minder afval ontstaat.
Goede voorbeelden hiervan zijn de kunststof pallets onder de Xella
panelen (levensduur van 100 leveringen i.p.v. 10 keer met de traditionele houten pallets) en de ontwikkeling van de 100% recyclebare
stelconplaat als bouwweg.
De architecten, opdrachtgevers en ontwikkelaars zouden een vooruitstrevende rol kunnen spelen in hun bepalende rol aan het begin
van het hele bouwproces. Het zou mooi zijn als vanaf het prille begin
de weg wordt ingeslagen naar zo min mogelijk afval op de bouwplaats. Eenieder die daar graag over in gesprek gaat kan een mailtje
sturen aan wendy.stam@denijs.nl

Hoe goed gaat het met onze afval ambities?
We hebben moeite om ons gestelde doel inzake afvalscheiding (50%
of minder van ons afval is BSA, Bouw- en sloopafval) te halen. Deels
komt dat omdat een aantal projecten op hetzelfde moment in de afbouw fase is. In die fase van het bouwproces “produceren” we de
meeste afval en voeren we gemengde (BSA) afvalbakken af in plaats
van puin, hout of oud-ijzer bakken. Niet alleen zijn de BSA bakken
het duurst, uit de BSA bakken komt het meeste residu die niet recyclebaar is en dus in de verbrandingsoven terecht komt.
Na enig nadenken hebben we gekozen om in het vervolg bij de start
van ieder project een gesprek te organiseren tussen de uitvoerder en
de afvalverwerker en een afvalscheidingspercentage af te spreken gebaseerd op de bouwmethode en situatie op de bouwplaats. Daar waar
het kan is het streven om een percentage ruim onder de 50% te halen
om zo projecten te compenseren die de 50% niet halen door bijv. binnenstedelijke situaties. Tevens zal de directie in haar gesprekken met
de bedrijfsleiders het scheidingspercentage bespiegelen.
Bas van Velzen en Wendy Stam
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Robijnhof fase 1
gereed ... en door!
Het project Robijnhof fase 1 is inmiddels opgeleverd. Hiermee is Leiden nu 3 mooie woontorens rijker met in totaal 119 huurappartementen, verbonden door een eenlaagse parkeergarage.
In november is blok 1 (van 3) van 44 appartementen opgeleverd, om
de (vaste) bewoners van het naastgelegen woon-/zorgcentrum Libertas hiernaar toe te verhuizen. Zodoende kon De Nijs Projectontwikkeling hier gaan starten met de sloop van dit centrum om aansluitend
aanvang te kunnen maken met de bouw van fase 2. Om de verhuizing zo soepel en spoedig mogelijk te laten verlopen, zijn de appartementen van de bewoners van Libertas volledig gestoffeerd. Deze
appartementen zijn door De Nijs voorzien van de nodige wand- en
vloerafwerking en gordijnen. Daarbij hebben de bewoners een ruime
keuze gehad aan opties, de kleur van de gordijnen verschilt dan ook
van geel tot paars en alle kleuren daartussenin. De nieuwe bewoners
waren zeer te spreken over hun nieuwe appartement, maar het hebben van sleutelschakelaars, draai-/kiepramen, ventilatieroosters en
vloerverwarming was wel even wennen voor hen (de doelgroep is
senioren van 65 jaar of ouder, waarbij sprake is van een (lichte) extramurale zorgvraag). Maar zij zijn inmiddels helemaal ‘bij de tijd’.
Eind mei zijn blok 2 en 3 met in totaal 75 appartementen en een
gemeenschappelijke ruimte opgeleverd aan Altera. Omdat de vraag
vanuit de doelgroep onvoldoende bleek, zijn de resterende appartementen in de vrije markt verhuurd. Hierdoor ontstaat er een leuke
mix van jong en oud.
Ook het buitengebied is aangepakt. Bij de start van fase 1 is de naastliggende sloot deels gedempt voor het creëren van extra bouwterrein
voor onder meer het kunnen plaatsen van een bouwkeet en torenkraan op rails. Oorspronkelijk was hier een damwand bedacht, maar
deze bleek met de juiste aanpak niet nodig te zijn. De torenkraan op
rails is wel gedurende de bouw gemonitord, maar de meetresultaten
zijn ruim binnen de gestelde norm gebleven. Na de bouwvakantie zal
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dit deel van de nodige planten, grassen, looppaden en
verlichting worden voorzien. Een tussenperiode is nodig voor het inklinken van de grond. Tot die tijd kunnen
de bewoners wel alvast genieten van de opgeleverde daktuinen tussen de blokken, die straks in hetzelfde concept doorgetrokken zullen
worden naar de sloot.
Op het andere deel van het projectgebied Robijnhof, is de sloper
drukdoende met het afvoeren van het puin van de sloop van het
woon-/zorgcentrum. Wegens een onverwachts grote hoeveelheid asbest zijn de werkzaamheden gestagneerd. Na de bouwvak zal gestart
worden met de uitvoering van fase 2.
Dit betreft een PG-unit met 40 woonunits voor ouderen met dementie en 15 grondgebonden woningen die door De Nijs zelf zijn ontwikkeld. Van de 15 woningen zijn er inmiddels 13 verkocht. Dus wees
snel, voor info over beschikbaarheid kijk op www.robijnhofleiden.nl
@team Robijnhof fase 1: zeker 119 blije nieuwe bewoners dankzij
jullie. Bedankt voor jullie inzet!

Robijnhof

Kavel O
Work in progress
Tijdens de introductie van het project Kavel O in de zomereditie van
Bijspijkeren 2021 was het team drukdoende met de voorbereidingen
van het project, welke in oktober daadwerkelijk van start is gegaan
met de bouw van 160 stuks koopappartementen verdeeld over drie
‘Tracks’ (6, 8 en 9a). Deze gebouwen maken onderdeel uit van het
projectgebied MO*town naast Amsterdam Sloterdijk.
De bijna 400 stuks HEK-combipalen zijn aangebracht, de keldervloer is gestort en de uitvoering van de wanden is in volle gang.
Vanwege het verloop van de naastliggende wegen (Radarweg en Arlandaweg) is het een bewerkelijke kelder met maar liefst 14 verschillende niveaus. Ook is de kelder voorzien van een groot waterbassin
voor 260m3 water. Alle regenwater op de daken en terrassen wordt
via drainagematten en hwa pijpen vertraagd afgevoerd naar de plantenbakken op de onderliggende verdieping. De planten worden van

water voorzien via speciaal irrigatiedoek met een overloop naar de
drainagemat onder het terras, welke vervolgens weer overloopt naar
de plantenbakken op de verdieping daaronder. Trapsgewijs wordt
het water langs alle verdiepingen geleid, waarna het restende water
wordt opgevangen in het bassin. Het water wordt middels een pomp
weer naar het groen op de verdiepingen geleid.
Voor de bouwvak zal de parkeergarage gereed zijn en tijdens de vakantie worden de damwanden getrokken. Na de bouwvak gaan wij
de lucht in en kunnen wij aan de slag met deze drie unieke gebouwen
en elementen zoals windschermen, loopbruggen en PV-panelen in de
balkon hekwerken.
Marsha van Alphen

Kavel 0

Stagiair aan het woord
Mijn naam is Job de
Waart, 20 jaar en ik
woon in het ‘mooie’
Krommenie. In de
periode januari 2022
tot juli 2022 heb ik
mijn eindstage gedaan bij De Nijs. Ik
studeerde MBO 4 Middenkader Functionaris Bouwkunde, wat ik door deze stage
met succes heb afgerond. Binnen deze stage moest ik mijn Proeven van bekwaamheid weten te voltooien (Examens vanuit
school binnen de stage).
In mijn stage zocht ik diversiteit en uitdaging en dit heeft De Nijs mij kunnen bieden
op het project Slachthuishof te Haarlem,

wat zowel uit een nieuwbouwproject als
uit een renovatieproject bestaat. Hiervoor
had ik nog nooit meegelopen met een renovatieproject en nu moest ik dan ook vaak
‘Out of the Box’ denken, dat gaf mij een
mooie uitdaging.
Doordat ik voor mijn opleiding binnen en
buiten examens moest uitvoeren lag mijn
takenpakket dan ook zowel bij de werkvoorbereiding als bij de uitvoering, maar
zat ik voornamelijk bij de werkvoorbereiding. Daarbij hield ik mij bezig met tekeningen gereed maken, leveranciers afspraken maken, maar ook de ondersteuning van
de uitvoering hoorde bij mijn takenpakket.
Hierbij werd ik goed begeleid door zowel Sjoerd Blankendaal (stagebegeleider)
als mijn overige collega’s die voor mij de
tijd namen maar ook mij de ruimte gaven.

Doordat het enthousiasme en vertrouwen
hoog was richting mij werd ik zelf ook
steeds enthousiaster. En kreeg ik als kers
op de taart ook nog de opmerking “we zien
je als een van ons”. Dat vind ik een groot
compliment en ben dan ook zeer te spreken over deze stage periode binnen M.J. de
Nijs en raad het dan ook iedereen aan!!
In september ga ik beginnen aan een nieuwe uitdaging Duaal HBO Bouwkunde aan
de Hogeschool Windesheim in Almere.
Met dank aan: Sjoerd Blankendaal, Jelmer
Elsinga, Heleen Ingenbleek, Cees Slagter,
Kees Vlijm, Ferry Hoogstra, Jan van der
Veer, Rick de Fouw, Thijmen Faber, Marianne van Diepen, Michel de Nijs, Maikel
Koomen en Corinne Weiffenbach.
Job de Waart

11

Stakeholdersdialoog 2022
Thema: Sociale Innovatie

Dinsdag 6 juni was het zover. Na twee jaar konden we elkaar
eindelijk weer ‘live’ ontmoeten tijdens de stakeholdersdialoog. De dialoog vond plaats bij 3D Makerszone in Haarlem.
3DMZ (3D Makers Zone) is een innovatief bedrijf gespecialiseerd in industrieel 3D-printen met daaraan gerelateerde complementaire digitale technologieën. 3DMZ is gesitueerd in een
oude industriële garageloods die is getransformeerd tot creatieve,
technologische werkruimte waar verschillende labs zijn ingericht
met een scala aan grote en kleine industriële 3D-printers, robotarmen, 3D-scanners en expo-opstellingen. Oftewel, de perfecte
locatie voor ons thema: Sociale Innovatie.

MVO Pijlers
Met bijna 120 bezoekers was het al
snel gezellig druk. Onder het genot
van een kopje koffie was er tijd om
elkaar weer eens te spreken. Bij binnenkomst kreeg iedereen vijf stickers met als doel daarmee aan te
geven welke vijf MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) pijlers zij het belangrijkst vinden voor De Nijs. Zij hadden de keuze uit
30 pijlers vanuit de MVO Prestatieladder. Al snel werd en lustig op
los gestickerd en werd duidelijk dat een aantal pijlers de boventoon
voeren.
De top 5 van pijlers met de meeste pijlers ziet er als volgt uit:
1. Opleiding en onderwijs (62 stickers)
2. Gezondheid en veiligheid (58 stickers)
3. Grondstoffen (46 stickers)
4.	Positieve bijdrage aan locale economie en bedrijvigheid
(39 stickers)
5. Effecten op de samenleving (37 stickers)
Als we kijken naar deze top 5 dan kunnen we concluderen dat deze
redelijk overeenkomt met het Duurzaamheidsbeleid van De Nijs.

Duurzaamheidsbeleid De Nijs
Aan de hand van een presentatie heeft Daniëlle de Nijs ons beleid
nader toegelicht. De focus bij De Nijs ligt op:
- Veiligheid
- Duurzaamheid
- Klantgerichtheid
- Excellent presteren
- Digitalisering en vernieuwing
Veiligheid en duurzaamheid stonden tijdens
de stakeholdersdialoog centraal.
Veiligheid
Op het gebied van veiligheid sturen we op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van ons zelf maar zeker ook van onze onderaan-
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nemers en leveranciers. Een
belangrijke stap hierin is
her formuleren en uitdragen van onze kernwaarde:
veiligheid op 1. Om dit goed te kunnen doen
hebben we de volgende gedragswaarden benoemd:
Bewust - We herkennen onveilige situaties
Consequent - We spreken elkaar aan op onveilig gedrag
Actief - Ik accepteer alleen een veilige werkplek (LMRA)
Respect - Ik accepteer dat ik word aangesproken op onveilig gedrag
Eerlijk - We melden ongevallen en bijna-ongevallen
Ook wordt in de bouwwereld de ‘Veiligheidsladder’ steeds breder
gehanteerd. Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Veiligheidsladder en zien toegevoegde waarde in de implementatie ervan
bij De Nijs. Het sluit goed aan bij onze kernwaarden. Daarom oriënteren we ons op deelname aan de Veiligheidsladder.
Duurzaamheid
Duurzaam ondernemen is voor De Nijs altijd al een logische gedachte geweest. Vanzelfsprekend hebben we veel aandacht voor de
gezondheid en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Als
bouwer nemen we ook onze verantwoording op het gebied van het
verlagen van ons energieverbruik door ons werk duurzamer te organiseren. We kunnen er niet meer omheen, de circulaire economie
is de houdbare economie voor de toekomst. Met een circulaire economie verlichten we de druk op de aarde. Zo kunnen toekomstige
generaties van De Nijs nog steeds blijven bouwen aan mooie woon-,
werk- of vrijetijdsplekken voor ons allemaal.
Binnen duurzaamheid richten we ons op de volgende onderdelen:
-	Personeel. We streven naar constante instroom. Voldoende en deskundig personeel is tenslotte de sleutel tot succes. Daarnaast is de
juiste medewerker op de juiste plek essentieel en wordt hier veel
aandacht aan besteed middels doorstroom en opleidingen. Ons
doel is dat ons personeel zich gehoord en gezien voelen en dat zij
fit en gezond hun pensioen halen.
-	Energie en CO2. We willen onze CO2-uitstoot verlagen. Dit doen
wij door het vermijden van fossiele brandstoffen en het reduceren
van energieverbruik. Om deze reden werken we aan verduurzaming van ons wagenpark, onze gebouwen en de bouwplaats en
ontwikkelen we duurzame logistieke oplossingen.
-	
Grondstoffen en afval. Het delven van grondstoffen en de productie
van afval leggen zware druk op het milieu. Met de circulaire economie van de toekomst verlichten we die druk. De Nijs wil een aanjager zijn in de overgang naar een circulaire bouwsector. Het eerlijke
gesprek met onze opdrachtgevers en partners is voor ons de basis.
Geen loze beloftes doen maar aanpakken door gewoon te beginnen
en dit doen we met een tweetal houtbouwprojecten die grotendeels
gebouwd zullen worden met Cross Laminated Timber (CLT).
-	Gemeenschap en omgeving. We zijn goed bereikbaar vanuit de
omgeving voor klachten. Alle bouwplaatsen voldoen aan de richtlijnen van Bewuste Bouwers. Bij alle projecten die we doen, laten
we iets voor de omgeving achter dat een positieve bijdrage levert.
Verder maken we duidelijke afspraken met ketenpartners over omgang met de omgeving.

Sociale Innovatie
Prof. dr. Henk W. Volberda (Professor of Stategy & Innovation, Amsterdam Business School, University
of Amsterdam) verzorgde tijdens
deze middag een workshop over het
onderwerp Sociale Innovatie.
Sociale innovatie is een begrip dat
aan het eind van de twintigste eeuw
in zwang is geraakt om te onderstrepen dat technologische vernieuwing
sociale vernieuwing vereist. Deze
sociale vernieuwing is onder te verdelen in 4 groepen:
-	
Flexibel organiseren. Het gaat hier om zelforganisatie, oftewel het
overgaan van traditionele hiërarchische structuren naar post moderne flexibele vormen. Op deze manier hebben medewerkers het
gevoel dat hun werk er toe doet en ontstaat de perceptie van vrijheid
om zelf te bepalen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.
-	Dynamisch management. Dit gaat om een op de wensen van medewerkers gerichte leiderschapsstijl van het topmanagement. Belangrijk hierin is dat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
mogelijk is en wordt aangemoedigd. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de prestaties die zij kunnen controleren en het topmanagement durft risico’s te nemen en nieuwe benaderingen toe
te passen voor bestaande problemen. Het topmanagement dient als
rolmodel en is bereid verantwoordelijkheid te nemen.
-	Slimmer werken. De inzetbaarheid van medewerkers staat hier
centraal. Uit cijfers blijkt dat binnen 5 jaar voor 50% van de medewerkers 40% van de basis vaardigheden zal veranderen.
-	Co-creatie. Willen we succesvol zijn op het gebeid van sociale innovatie, dan zullen we de krachten moeten bundelen. We hebben
allemaal onze sterkten en zwakten. Door goed samen te werken
met toeleveranciers, klanten en kennisinstellingen kunnen we
zwakke punten aanpakken, synergie vergroten, kennis delen en
vooral sneller innoveren!
Deze workshop leverde ons waardevolle inzichten op. Zo blijkt dat
een bedrijf die uitsluitend investeert in technologische innovatie een
arbeidsuitstoot kent van 5,8%.

Bedrijven die investeren in technologische
innovatie én sociale innovatie realiseren een
toename van het personeelsbestand van 8,3%!
Het was een inspirerende sessie die uitnodigde om zelf verder in gesprek te gaan over dit onderwerp. Dit deden we tijdens de ‘rond-detafel- sessies’.

Rond-de-tafel-sessies
Het was inmiddels tijd om zelf actief aan de slag te gaan met het onderwerp Sociale Innovatie. Elke deelnemer nam plaats aan 1 van de 10
tafels. Per tafel werd 1 stelling bediscussieerd. Na een half uur wisselde
de deelnemers van tafel en gingen in gesprek over een andere stelling.
Op deze manier hebben we de volgende 5 stellingen met elkaar besproken:
1.	Niemand heeft nog de juiste vaardigheden voor 2030
2.	Robots en AI’s (kunstmatige intelligentie) nemen het werk over
3.	Werknemers kiezen uitsluitend voor innovatie duurzame organisaties
4.	Over 5 jaar hoor je geen Nederlands meer in de bouwwereld
5.	Zelfsturende teams zijn de toekomst
Het was leuk om hierover met elkaar van gedachte te wisselen. Een
half uur per stelling is natuurlijk kort maar resulteerde wel in een aantal afwegingen. Iedereen was het er over eens dat er andere vaardigheden nodig zijn in 2030. Maar welke? En hoe snel acteert de bouw
hierin? Dat zijn vragen die verdere uitdieping verlangen. Hetzelfde
geldt voor robotisering. Hebben we het dan over hulpmiddelen of
een volledig productiemiddel? En vindt dit plaats in de fabriek of op
de bouwplaats. Selecteert de werknemer inmiddels de werkgever in
plaats van andersom? En welke rol speelt innovatie hierin? Is de toch
redelijk conservatieve bouwwereld al klaar voor zelfsturende teams?
Stuk voor stuk vragen waar we samen een antwoord op moeten vinden. De stakeholdersdialoog was daarvoor een mooie eerste stap.
Zetten we samen de volgende?
Wendy Stam
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Projectontwikkeling

Kopersbijeenkomsten
Slachthuis District

bouwplaats lopen. Met iedere groep liep een lid van het bouwteam
mee die wat vertelde over het project en de stand van de bouw. Vervolgens kwamen de kopers weer terug naar de tent voor een hapje en
een drankje en een gezellig praatje met de toekomstige buren.
Het project Libau Eiland ligt in de Houthaven (Eiland 6) en bestaat
uit IJ-zijde (fase 1) en Stadszijde (fase 2). Van fase 2 - Stadszijde zijn
onlangs de eerste 20 woningen in verkoop gegaan. De verkoop van
de laatste 27 woningen start naar verwachting eind 2022/begin 2023.

Spijkers met koppen
slaan bij De Jacob
Woensdag 20 april en donderdag 21 april jl. vonden de, wegens corona uitgestelde, kopersbijeenkomsten voor Slachthuis District fase 1
en 2 plaats in het Slachthuis13-café op het Slachthuisterrein in Haarlem.
Tijdens de zonnige bijeenkomsten was er ruimte voor korte speeches
door vertegenwoordigers van ontwikkelcombinatie BPD/De Nijs en
werd een “Slachthuis Quiz” gespeeld met toepasselijke prijzen: een
vega kookboek, bakvormpjes van varkentjes en een duurzame varkens spaarpot. Ideale middagen om de toekomstige buren te leren
kennen onder het genot van een hapje en drankje. Bij het Slachthuis
District komt 50% van de kopers uit Haarlem, komt de oudste koper
uit 1951 en de jongste uit 2003.
De bouw van de 64 woningen uit fase 1 is in volle gang, de prognose
is dat de eerste woningen (blok 5) in oktober worden opgeleverd.
Ook de 79 woningen uit fase 2 zijn allemaal verkocht en reeds in
aanbouw. www.slachthuisdistrict.nl

Libau Eiland
Kijkersmiddag 16 mei jl.
Op maandag 16 mei jl. hadden we voor de kopers van Libau Eiland
(fase 1) een feestelijke kijkersmiddag georganiseerd.
De kopers, enkele projectbetrokkenen en het bouwteam werden ontvangen in de feestelijk ingerichte tent. Door ontwikkelcombinatie
BPD en Bouwbedrijf De Nijs werd kort gespeecht en getoost op een
voorspoedige bouw. Daarna konden de kopers in groepen langs de

Woensdagmiddag 29 juni werden er spijkers met koppen geslagen
op het bouwterrein van project De Jacob in Amsterdam. Symbolisch
werd hiermee de start bouw ingeluid van de 92 koopwoningen en het
sluitstuk van de vernieuwing van de Jacob Geelbuurt.
Tijdens de zonovergoten middag waren kopers, genodigden en het
bouwteam aanwezig en werden er korte speeches gehouden door vertegenwoordigers van de Alliantie Ontwikkeling en Bouwbedrijf De
Nijs. Er werd door kopers op een groot houtblok een spijker geslagen
en getoost op een voorspoedige bouw. Je kon op de foto bij de gezellige photobooth of je naam of tekst plaatsen op een groot doek.
Het was de ideale middag om je toekomstige buren te leren kennen
onder het genot van een hapje en een drankje. Bij De Jacob zijn onder
de kopers veel verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd, van
Spanje tot China en van Vietnam tot Griekenland. Veel komen er uit
stadsdeel Nieuw West en West maar ook een groot aantal uit Amsterdam Oost. De dichtstbijzijnde koper komt zelfs uit deze straat.
Het is een project voor jong en oud, de jongste koper is 22 jaar en de
oudste 74 jaar.
Naast de 92 koopwoningen komen er ook 170 huurwoningen in de
Jacob Geelstraat. Het betreft sloop, nieuwbouw en renovatie. Sociale
huurders uit de buurt konden met voorrang reageren op een koopwoning, zodat zij binnen hun eigen buurt konden doorstromen naar een
woning die beter bij hun huidige situatie past.
De verkoop van de 92 koopappartementen en gezinswoningen verloopt succesvol, inmiddels is 95% verkocht. Voor diverse woningen
staan tekenafspraken gepland en er zijn dus nog maar enkele woningen te koop. Heb je interesse, wees er snel bij en kijk op
www.wonenindejacob.nl
Annemarie van den Bergh
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Mock-up
Heerhugowaard
Wonen in Rode Kool
in Sint Maarten
De projectontwikkeling is druk bezig met de ontwikkeling van
het project Rode Kool in Sint Maarten (Noord-Holland). Het
project is medio juli in verkoop gegaan.

Wonen in een dorp met karakter
Wil je wonen in een karaktervol dorp nabij Schagen aan de historische Westfriese Omringdijk niet ver van de duinen en het
strand? Dan is wonen in Rode Kool in Sint Maarten een uitgelezen kans. Wees er snel bij want Sint Maarten wacht al jaren op
deze uitbreiding en eindelijk is het nu zo ver. 32 karaktervolle en
energiezuinige nieuwbouwwoningen zijn nu in de verkoop.
Schrijf je in via woneninrodekool.nl
Annemarie van den Bergh

In dienst
- Bob de Lange – kraanmachinist
- Danny Gruijs – hijsbegeleider
- Willem Horstman – Sr. kopersbegeleider
- Jelle van der Stroom – timmerman II
Uit dienst
- Johan Dekker – timmerman (VUT)
- Yvonne Honig – klantmanager
- Karel Budde – personeelsmanager (VUT)
- Alexander Bakker – assistent werkvoorbereider
Functiewijziging
- Ronald Verheijden – bedrijfsleider
Geboorte
- 2 april 2022
Jane Xaya, dochter van Niels en Larissa Honselaar
- 20 maart 2022
Aik, zoon van Rachel en Dave Baas
- 20 maart 2022
Tijn, zoon van Nicole en Bas Wurth
- 27 juni 2022
Daniel, zoon van Jakob Glaudemans en Esther Krijgsman

In het voorjaarsnummer van Bijspijkeren schreven wij over de realisatie van een Mock-up (proefopstelling) op de kruising van de
West- en Zuidtangent in Heerhugowaard. De Mock-up nadert
inmiddels de oplevering. Het casco van deze Mock-up is gemaakt van Cross Laminated Timber
(CLT) en ontworpen en gebouwd door Hamlet. Het CLT is een
duurzamere bouwmethode dan de traditionele bouwmethodieken
met beton en heeft vele voordelen voor mens en milieu.
Bij het bouwen in hout zijn urgente vraagstukken hoe wij om
moeten gaan met o.a. brand en akoestiek. Om te kunnen voldoen
aan de eisen van het bouwbesluit op gebied van akoestiek is het
noodzakelijk om een zorgvuldige keuze te maken in de opbouw
van het vloerpakket. Er is voldoende massa nodig. In de Mock-up
hebben wij drie verschillende systemen gemaakt en die zijn in
samenwerking met TNO getest. Gezocht wordt naar een volledig droogsysteem om maximaal te profiteren van de snelheid van
het droge bouwsysteem met CLT en geen vocht in het gebouw
te krijgen. De testresultaten zijn inmiddels binnen. Het lijkt erop
dat de proeven geslaagd zijn en er een volledig droog systeem is
gevonden. Nu moeten deze nog worden afgezet tegen de kosten en
aanbrengsnelheid.
De Mock-up is onderdeel van het grotere project Tangent. De
projectnaam Tangent wordt binnenkort omgezet naar de commerciële projectnaam Woodstone. Stone verwijst als verzamelnaam
van edelstenen die deze wijk rijk is. Bijvoorbeeld De Coraal en
Lapis Lazuli, onze eerdere projecten. En Wood uiteraard verwijzend naar de bouwmethode. Het plan bestaat uit 5 woontorens en
in totaal 204 woningen. Afgemeten op de hoeveelheid m3 toegepast hout is dit het grootste woningbouwproject van Europa. Eind
juli dienen wij de omgevingsvergunning in. Dat mag een mijlpaal
worden genoemd! Op naar de realisatie in het voorjaar van 2023.
Niek Schaap
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De Nijs
Castricum
Nog maar een paar weken en de bouwvak gaat beginnen, na
een bewogen en druk eerste half jaar van 2022 kijkt iedereen
hier weer erg naar uit. De planning rondom de vakantieperiode vraagt dit jaar meer gepuzzel dan andere jaren lijkt het
wel, de één een paar weken eerder, de ander 3 weken langer
en de laatste die eigenlijk wel door zou willen werken. De personeelsplanning is in grote lijnen weer helemaal rond en ik
wens iedereen alvast een goede vakantie tegemoet.
We zijn bij De Nijs Castricum in de afgelopen maanden weer opgeschoten bij de lopende werken maar ook zeker met nieuwe projecten
welke na de vakantie gaan starten. Ik ga dan ook deze editie ruim
over mijn maximale aantal woorden heen die ik (altijd graag) mag
schrijven in ons personeelsblad.

Centrumplan De Draai
Het einde komt al weer in zicht. Voor de Vomar is er eind juni een
voor-oplevering rondgang gelopen en deze leveren wij 22 juli dan
ook op aan Hoorne (opdrachtgever), naast de Vomar gaan ook de 5
andere winkels eruit op de 22ste. Een mooie prestatie voor het uitvoeringsteam die deze ruimtes 4 weken voor contractuele oplevering
klaar heeft gekregen. De woningen boven de winkels en de algemene
ruimte gaan wij half september opleveren aan de kopers. Ook hier
zijn we ruim binnen de contractuele tijd gereed mee gekomen. Het
paradepaardje aan de kop van de nieuwe woonwijk naast het Oosttangent steekt met zijn 3 bouwlagen net boven de rest uit en is vol in
het zicht van de doorgaande weg.
Alom een mooi pand geworden en leuk om aan gewerkt te hebben
met alle collega’s en onderaannemers. Dit bewijst maar weer dat een
goede voorbereiding en prettige sfeer een werk echt ten goede komt.

Centrumplan De Draai

Missiehuis Hoorn
De verbouwing is reeds opgeleverd en de afbouwpartij is begonnen
met een deel van het grote Missiehuis aan de rand van Hoorn. Nog
een paar items met wat langere levertijden moeten geplaatst worden
en dan worden ook de laatste spullen van De Nijs daar weggehaald.
De nieuwe eigenaar heeft al een groot feest gegeven in het pand
waarbij het personeel maar ook het uitvoeringsteam en de directie
van De Nijs bij aanwezig waren.
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Landsmeer
Landsmeer is in juni opgeleverd, na een moeizaam eindtraject heeft
de eigenaar de woning weer in gebruik genomen. Al met al is het
huis erg opgeknapt en wij hopen dat de eigenaren veel plezier van
hun gerenoveerde woning zullen hebben.
Noorderuitweg Wijdenes
De schilder heeft de buitenkant in de lak zitten en binnen is de stukadoor klaar met zijn werkzaamheden. Als de nuts in week 27 de
meterkast komt voorzien van alle aansluitingen kunnen we voor de
vakantie ook de volledige installatie gereed krijgen. Al met al is het
een complete metamorfose geworden en de eigenaresse loopt vol verbazing door haar nieuwe woning. Altijd leuk om een opdrachtgever
zo enthousiast te zien.
In de laatste weken worden de laatste afwerkingen nog aangebracht
en de binnendeuren afgehangen. Dan rest ons daar alleen nog het
opruimen van de bouwplaats.
Wellicht in een later traject dat we daar nog eens terugkomen om ook
aan de naastgelegen schuren nog wat aan te passen. Wij wachten dit
telefoontje rustig af.

Noorderuitweg Wijdenes

Keizersgracht
We zijn in week 13 gestart met het sloopwerk, in 3 weken tijd is het pand
met alle voorzichtigheid gestript zover dit mocht, in verband met een
aantal deel vergunningen die nog moeten binnenvallen is nog niet alles
op dit vlak uitgevoerd. Voor de nieuwe ramen zijn alle mallen gemaakt
en deze staan in de timmerfabriek gereed om gemaakt te worden. De
gehele gevel wordt voorzien van monumentaal glas welke door middel
van folies ook nog een hoge inbraakwerendheid heeft. Aan de binnenzijde worden de voorzetwanden gesteld zodat de installateurs hun bekabeling kunnen gaan trekken. Er is nog veel overleg met de architecten
om de finetuning van de afwerking rond te krijgen wat de werkvoorbereiding nog wel even bezighoudt. Alle ruimtes worden binnen voorzien
van hun eigen stijl met bijbehorende kleuren en afwerkingen.
Handweg Amstelveen
Op de Handweg in Amstelveen zijn we, na een valse start, weer volop
bezig met ons aangenomen werk. Door wat misstanden in de kelderbouw hebben wij een aantal weken wat herstelwerk moeten oppakken. Begin juli zijn de dekvloeren al aangebracht en richten wij
ons tot de bouwvak aan de laatste bouwkundige aanpassingen van
de schil van het pand. In de achtertuin wordt het tuin-/zwembad huis

voorzien van een houten gevelafwerking waarna we deze ruimte als
aanvulling op de keet kunnen gebruiken als dit nodig is.
De installateurs zijn al begonnen met het hoofdtracé van de kanalen
als wel de bekabeling en de metal-stud wanden worden na de vakantie
geplaatst om tot op de gewenste eindposities deze door te leggen. Als
alle kozijnen zijn geplaatst kunnen we de hoogwaardige afwerkingen
aan de binnenzijde ook gaan aanbrengen. Er komen veel gietvloeren
in het pand welke met uiterste zorg moeten worden aangebracht.
Streven is rond de kerst de woning aan de door de opdrachtgever
ingehuurde partijen over te dragen zodat in het eerste kwartaal 2023
de woning echt in gebruik kan worden genomen.
Het wordt een prachtige luxe woning en dat gaan we dan ook voor
deze enthousiaste opdrachtgevers zo maken.

Valeriusplein afbouw
Het werk betreft de nieuwbouw van 28 luxe appartementen, met
commerciële/ maatschappelijke ruimten op de begane grond, en
parkeergarage. Het pand bestaat uit een twee laagse ondergrondse
parkeergarage met wellness, fitnessruimte en inpandig zwembad. Er
bevinden zich 5 bouwlagen boven het maaiveld.
Alles is ingericht voor optimale luxe en comfort op latere leeftijd. Zo
is er bijvoorbeeld een conciërge aanwezig en zijn er een fysiotherapeut en zorgmedewerkers gevestigd in de plint.
De Nijs Castricum maakt voor 12 appartementen de afbouw gereed,
zoals het realiseren van de sanitaire ruimtes, installatie aanpassingen en
dergelijke. Tevens zijn er op de 2e verdieping 2 appartementen samengevoegd tot één appartement, waarbij de reeds aanwezige wanden en
installaties zijn verwijderd en er een nieuwe indeling wordt ingebouwd.

Oplevering Q4 2022
Duinlustparkweg
Voor de Duinlustparkweg hebben wij een aantal voorbereidende opdrachten in uitvoering, de sonderingen zijn gemaakt en het tekenwerk wordt nu naar UO niveau gebracht door een door ons gecontracteerd bureau. In week 28 zal de handtekening onder de begroting

Namens de
Ondernemningsraad
Samenstelling nieuwe OR
In mei 2022 stonden de OR verkiezingen in de planning, er was echter weinig animo vanuit het personeel om zich kandidaat te stellen.
Ferry Hoogstra had aangegeven dat hij de OR graag wilde komen versterken. Als OR lid vertegenwoordig je de Ondernemingsraad 3 jaar
waarna er weer verkiezingen worden gehouden. Diane Naber en Chris
Bakker hebben de OR verlaten. Langs deze weg willen we beiden bedanken voor hun inzet en tijd.
Bij een bedrijf met de omvang van De Nijs mag de OR uit 9 leden
bestaan. Met de leden die aanblijven als lid en Ferry als nieuw lid gaat
de OR op dit moment verder met 7 leden. De nieuwe OR zal vanaf
juli 2022 bestaan uit de volgende leden: Ferry Hoogstra, Rob Duin-

Handweg Amstelveen

gezet worden en dan zijn we voornemens om eind augustus de schep
in de grond te zetten. De betonkelder is geheel uitbesteed en voor ons
zal naast een stukje begeleiding vanaf dag 1 het echte timmerwerk
medio oktober starten.

Ubbink Alkmaar
In het derde kwartaal 2021 zijn wij gevraagd een aanbieding te maken
voor de gevelrenovatie van het bedrijvenpand “Ubbink” te Alkmaar.
Na een aantal laatste afstemmingen hebben wij hiervoor nu opdracht
gekregen. We gaan de komende maanden de voorbereidingen treffen
en hopen medio juli/september de uitvoering op te pakken.
Westerdokdijk entree
Voor het bedrijvenverzamelgebouw op de Westerdokdijk welke tot
“jong Monument” is bestempeld mogen wij de entree in september
gaan renoveren. Een paar nieuwe entreepuien en een akoestisch plafond zal de nieuwe look vormgeven. Naast een opfrisbeurt zal ook de
entreebeveiliging een upgrade krijgen zodat deze weer aan de huidige norm voldoet.
Rest mij tot slot om iedereen een zeer verdiende en uiterst prettige
vakantie toe te wensen,
met vriendelijke groet,
Rob Duinmeijer namens De Nijs Castricum

meijer, Jarno Brouwer, Dave Baas, Roel Reus, Jakob Glaudemans en
Bart Schoen.
In juni is de OR in de nieuwe samenstelling 2 dagen op cursus geweest. Hier werd onder andere de bedrijfscultuur van De Nijs besproken, de overlegstructuur van de OR en de nieuwe rolverdeling binnen
de OR.
Onderwerpen waar de Ondernemingsraad zich momenteel mee bezig
houdt zijn autobeleid/elektrisch rijden, koopdagenregeling, nieuwe
arbodienst verlening, veiligheidscommissie en personeelsreglement.

Namens de Ondernemingsraad:
Ferry Hoogstra, Rob Duinmeijer, Jarno Brouwer, Dave Baas, Roel
Reus, Jakob Glaudemans en Bart Schoen
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Park de Velst

Park de Velst

Delflandplein

In een parkgebied van 52x202 meter worden er drie hofjes gebouwd met elk acht geschakelde grondgebonden woningen.
Elk hofje heeft een openbare binnenstraat met aan weerszijde
vier woningen.

Met pijn in ons hart hebben de laatsten van ons het vergadercentrum begin dit jaar verlaten. Ondanks dat er al jaren alleen
het hoognodige aan onderhoud werd gedaan was het wel een
plek die intensief gebruikt werd. Dat kwam onder andere door
de locatie, op de kruising van de A10/A4, zo aan te rijden voor
eenieder. Inmiddels hebben we het pand verruild voor een erg
mooi kantoor in Badhoevedorp.

Tijdens de ruwe betonbouw zetten we een rupskraan in en na de stort
van de dakvloer gaat deze naar het volgend hofje. Bevoorrading en
interne transporten worden daarna met een verreiker gedaan.
Om de buurt te ontlasten hebben we in overleg met de Gemeente
Heemskerk een alternatieve bouwroute afgesproken en ook venstertijden ingesteld die afgestemd zijn op de haal- en brengtijden van de
leerlingen van de naastliggende school.
In de gevels komen aluminium kozijnen met een mix van traditionele
montagemethode met aanslag (van buitenaf) en met een zgn. Belgische of Duitse montagemethode (van binnenuit). Bij de laatstgenoemde methode ontbreekt de aanslag bij de stijlen en bovendorpel en komen deze tegen de binnenzijde van het metselwerk. Hierdoor worden
stijlen en bovendorpel aan de buitenzijde aan het zicht onttrokken.
In het kader van het milieu is het wel leuk om te melden dat de firma
waar we de kramerijen bestellen (Mastermate) met regelmaat bestellingen met een bakfiets komen bezorgen. Goed initiatief!
Op het moment van schrijven worden bij Hof B de laatste tuinmuren
aangebracht en de Gemeente is gestart met de inrichting van de binnenstraat. De daken en gevels zijn waterdicht, het tegelwerk is aangebracht en we zijn bezig met het aanbrengen van het spuitwerk. Deze
acht woningen zullen na de
bouwvak worden opgeleverd.
Bij het tweede hofje (Hof A) is
er gestart met de montage van
de aluminium gevelkozijnen.
We verwachten dat het gevelmetselwerk voor de bouwvak
gereedkomt om daarna met de
tuinmuren te kunnen starten.
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Tijdelijk, want het oude pand gaat plaatsmaken voor nieuwbouw.
De nieuwbouw betreft een 14-laagse woontoren met 66 vrije sector
huurwoningen, winkelruimten op de begane grond en het nieuwe
vergadercentrum van De Nijs op de 1e verdieping. Verder zal ernaast
(onder de snelweg A10) ook een twee-laagse openbare parkeergarage
worden gebouwd die plaats zal bieden aan circa 450 auto’s.
Het pand wordt uiteraard circulair gesloopt. We zijn hiervoor in zee
gegaan met de firma Foekens die hier ruime ervaring mee heeft.
Voor diverse onderdelen zal een tweede leven worden gezocht. Dit
zal dan worden vastgelegd in een zogenaamd reispaspoort. Je kunt
hier denken aan bijvoorbeeld platen van verlaagde systeemplafonds.
Of bouwmaterialen kunnen worden hergebruikt in een nieuw project. Dit is iets wat we steeds vaker zullen tegenkomen. Helaas was
dat vroeger niet iets waar men rekening mee hield bij het ontwerpen
en bij de uitvoering waardoor de mate van circulariteit minder is dan
we zouden willen.

Delflandplein

De opdrachtgever is De Nijs Projectontwikkeling. De omgevingsvergunning voor de woontoren is verstrekt en we zijn bezig
om de Definitieve Ontwerpstukken (DO) uit te werken tot Technisch Ontwerp (TO). De stukken van de garage zijn nog niet zover. De verwachting is dat de omgevingsvergunning voor garage
voor de bouwvak kan worden aangevraagd.
Tijdens dit traject voeren we ook overleg met de Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, NUTS-partijen en ondernemers in de
buurt. De verwachting is dat de TO-fase van de woontoren eind
september 2022 wordt afgerond.
Door de positie van het project in relatie tot de snelweg A10 kent
dit project enkele risico’s zoals bijvoorbeeld valgevaar (korte afstand woongebouw tot A10), zettingsgevaar en stabiliteit van de
snelweg, brandklasse gevel woontoren aan de zijde van de A10, etc.
Een leuke uitdaging!
Mehmet Bagdadi

UIT in de bouw

16 juli t/m 21 augustus 2022
De bouw is meer omvattend dan alleen het stapelen van stenen. Dat willen we de jeugd laten ervaren. Wat komt er allemaal kijken bij de bouw
en het ontwikkelen van een stad qua bouw, infra en techniek? Met ‘Wij
Bouwen de Toekomst’ laten we met theater en daarbij aansluitende activiteiten de jeugd kennis maken met deze fantastische branche!
De familie Bouwer neemt jou mee in een theaterstuk vol muziek en
interactie. Maar voordat jij het theater in stapt, kun je zelf aan de
slag. Zo vraagt Manus Bouwer zijn gasten om met een doe-tocht verschillende bouwmaterialen op te zoeken en zo je materialenpaspoort
te halen. Deze materialen vind je tussen verschillende activiteiten,
van een speelkraan voor kinderen, tot een elektrafabriek. Kunnen we
op je bouwen? Meer info www.wijbouwendetoekomst.nl

Zomerwandelingen door Amsterdam
georganiseerd door Arcam
Amsterdam is volop in beweging. Beweeg mee! Ga mee op een van
onze architectuurwandelingen naar de nieuwe wijken van de stad.
Deze zomer wandelen we iedere zondag door één van de vijf nieuwe
of transformerende buurten van Amsterdam: Overhoeks, Amstelkwartier, Osdorp, Oostenburg en Centrumeiland.
Tickets voor meerdere wandelingen tegelijk kopen is mogelijk. Wees
er snel bij, want plaatsen zijn beperkt. www.arcam.nl

Werkwijzer
Werken opgeleverd:
- Robijnhof fase 1 - Leiden
- Valeriusplein bovenbouw - Amsterdam
- Bernard Loderstraat - Amsterdam
De Nijs Castricum
- Missiehuis - Hoorn
- Renovatie woning - Wijdenes (bouwteam)
Werken in uitvoering:
- The Mayor - Amstelveen
- Z4-Paddington - Amsterdam
- 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
- Jacob Geelbuurt - Amsterdam
- Robijnhof fase 2 - Leiden
- Post NL – Purmerend
De Nijs Castricum
- De Draai Centrumplan - Heerhugowaard
- Renovatie woning - Wijdenes (bouwteam)
- Burgerwerk - Noord-Holland, diverse kleine
verbouwingen
- Valeriusplein afbouw - Amsterdam
- Verbouw Keizersgracht - Amsterdam
- Verbouwing entree Westerdok - Amsterdam
- Gevel renovatie Ubbink - Alkmaar
Werken in opdracht welke recent zijn gestart of
binnenkort starten:
Bouwbedrijf
- September start Kavel D “the Sphinx”
De Nijs Castricum
- T&O terrein - Bergen
- Aanbouw woning, Duinlustparkweg - Bloemendaal

Alle voorbereidingen zijn in volle gang! Na twee jaar kunnen we eindelijk een feest organiseren voor alle personeelsleden. Op het strand
rond de Lagune in Camperduin starten op 10 september verschillende
activiteiten, daarna volgt een feestavond. We hebben er zin in!!
De feestcommissie, Marjorie de Nijs
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Timmer Taal
Vanuit de timmerfabriek

kwamen de werktekeningen van een aantal fabriekshallen van zijn
hand. Hij heeft echt alle werken van De Nijs over zijn bureau zien
gaan, en als dat nog allemaal niet genoeg was deed hij daarnaast nog
even het archiefwerk, meestal op zaterdagochtend, nu is alles digitaal
maar vroeger moesten alle contractsets en werkdocumenten op papier 10 jaar bewaard blijven. Gerard is een echte teamplayer die altijd
voor je klaar staat, of eigenlijk moet ik zeggen “stond”.

Slachthuishof Popcentrum
In de timmerfabriek is er hard gewerkt aan de kozijnen, deuren en
daklantaarns voor restauratieproject Slachthuishof Popcentrum te
Haarlem. Later volgt nog het oudbouwgedeelte.
De buiten-, binnenkozijnen en de achterzetramen zijn inmiddels geplaatst. Daarnaast zijn er 2 daklantaarns bestaande uit onderrekken
op het bestaande dak met daarop de kozijnen en daar weer op de
prefab dakdozen gefabriceerd, in de fase voor de oudbouw zitten nog
2 van deze dakopbouwen. Voor aan de binnenzijde zijn er tevens 18
stuks fancoilkasten geproduceerd uit dubbellaags 40mm MDF vanwege de geluidsreductie.
Afscheid Gerard Jongejan
Op 29 april jl. hebben de medewerkers van de timmerfabriek afscheid
genomen van Gerard. Gerard is op 28 juli 1975 in dienst gekomen bij
De Nijs en dus bijna 47 jaar in dienst geweest. Onder de bezielende
leiding van destijds uitvoerder Thijs de Nijs is hij als werkvoorbereider op het project Rosariumhorst te Krommenie gestart.
Al heel gauw is hij daarna als calculator en tekenaar naar het kantoor
in Warmenhuizen gegaan, onder
leiding van Bart Koning. Jaren later
als tekenaar voor de timmerfabriek
heeft hij vele kozijntekeningen op
zijn tekenbord gemaakt om later de
calculaties van de timmerfabriek
onder zijn hoede te nemen. Tevens

Fietsdag
2022

Een bijna leeg parkeerterrein
in Warmenhuizen, wekkers
die veel vroeger stonden dan
anders, fietsen die in kantoren gestald stonden en een iets
meer casual kleedstijl dan gewoonlijk waren het bewijs van
de De Nijs fietsdag 2022. Het
prachtige weer heeft ons goed
geholpen, volop zon, 24 graden
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en bescheiden wind.
We hebben totaal 2460 kilometer gefietst, dat is van Warmenhuizen naar Mimizan Zuid
Frankrijk … en weer terug. We
hebben 5,5 ton CO2 uitstoot
bespaard en meer dan 50 liter
water gedronken om de spieren
in beweging te houden.
De winnaar met de meeste kilometers is Cees Bakhuys die
samen met Danielle de Nijs 125
kilometers maakte.

Gerard je hebt je pensioen meer dan terecht verdiend, bedankt voor
alles, geniet van je vrije tijd en we zien je af en toe nog wel eens voorbij schuiven, je woont hier tenslotte 100 meter vandaan.
“vroeger kregen we de gegevens wel eens op een servetje van Jaap
de Nijs aangeleverd” en Gerard wist er altijd weer iets van te maken.

Afscheid Johan Dekker
2 maanden later, op 16 juni jl., hebben we ook afscheid genomen van
Johan. Johan is in dienst gekomen dat het bedrijf 85 jaar bestond, om
exact te zijn 28 november 2005 en heeft hiervoor bij bouwbedrijf Tak
uit Eenigenburg en bouwbedrijf Bouwes uit Burgerbrug gewerkt.
Johan is betrokken geweest bij de projecten Kolenkitbuurt, Cruquiusterrein 1.1 en 1.2 met als vaste maat Michel Roverts en onder leiding
van uitvoerder Kees de Nijs.
Ongelukkig genoeg heb je destijds een zeldzaam virus opgelopen
waardoor je voor een lange periode niet hebt kunnen werken. Uiteindelijk ben je medio november 2019 via de timmerfabriek weer
gestart met een re-integratie traject. Samen met Sander heb je vele
kozijnen opgesloten.
Ik heb begrepen dat de camper gereed staat om te gaan rondreizen
in Noorwegen, Johan, geniet van je pensioen, pas goed op jezelf en
bedankt voor alles.
René van den Berg

De eervolle vermeldingen zijn
voor Rik Bakker met 120 kilometer, Cor Abbring met 100 kilometer en Stefan Koning met
97 kilometer.
Iedereen hartelijk dank voor
de deelname, blijf fietsen en tot
volgend jaar voor de volgende
aflevering van de fietsdag.
Fietsdag comité

Toolbox nummer 3

Duurzame inzetbaarheid

In de maand juni waren de laatste toolboxen - duurzame inzetbaarheid ingepland. De 4 teams met elk een directielid, zijn op alle locaties en kantoren langs geweest om de toolbox aan alle medewerkers
te presenteren.
De laatste toolbox had als titel: “wat heb je nodig om je doel te behalen?” Er werd een filmpje getoond van Jorrit van Schagen uit de
timmerfabriek over zijn nieuwe leefstijl. Daarnaast was het een herhaling van de eerste twee toolboxen en werd er ingegaan op fysiek
werk, maar ook zittend werk en stress.
De Nijs heeft als werkgever een verantwoording met als doelstellingen;
• Fit en gezond naar je pensioen;
• Werkgeluk vergroten;
• Goede balans tussen werk en privé.
De hele reeks heeft
na 2 toolboxen een
tijd stilgestaan in
verband met corona,
maar is nu met succes afgerond.
Wij willen het onderwerp duurzame inzetbaarheid in de toekomst op de agenda houden.
Heb je ideeën of opmerkingen over de toolbox geef ze door via
pz@denijs.nl

De tuinen van
Floating Gardens
Hoe kunnen we een passende invulling geven aan de projectnaam tijdens de bouw? Daar dacht het uitvoeringsteam
over na waaruit een ware kweektuin volgde met diverse
planten en groenten.
De bouw heeft voor de omgeving al snel een kille uitstraling en dat
sluit niet aan op het beoogde doel van de ontwikkelaar; een leefbaar en groen gebouw. Op de bouwplaats aan de voorzijde is een
strook met gras gezaaid en naast de portier groeien bloemen, planten en kruiden langs het fietspad. Aan het bouwhek hangen sfeer
impressies van de architect, waar diverse voorbijgangers leuk en
geïnteresseerd op reageren. Kortom, het doel van het uitvoeringsteam is bereikt; het enthousiasmeert de omgeving en het personeel.
Team Floating Gardens

Patrick Turfboer 40 jaar in
dienst bij De Nijs
Als je 40 jaar in dienst bent wordt het tijd om wat meer over
deze persoon te weten te komen. We hebben afgesproken op
het huidige project van Patrick aan de Bernard Loderstraat in
Amsterdam. Hier is De Nijs bezig met een renovatie werk voor
Eigen Haard wat in meerdere fases is uitgevoerd. Patrick en zijn
team zijn op dit moment bezig met de laatste bouwfase welke
voor de bouwvak wordt opgeleverd. Patrick verteld dat de woningen geheel gestript zijn en de balkons grotendeels vervangen. De entrees zijn uitgebouwd om zo meer lichtinval in de
huidige trappenhuizen te krijgen. De woningen zijn klaar voor
de toekomst! De ‘keet’ bevindt zich in een gerenoveerde woning waar we gaan zitten voor het interview.
Hoe ben je bij De Nijs terecht gekomen? Patrick vertelt dat hij
op achttienjarige leeftijd bij De Nijs in dienst is gekomen als
timmerman. Na een paar jaar getimmerd te hebben en in de tussentijd een opleiding te hebben gevolgd groeide hij door als uitvoerder op het project Houthavens in Amsterdam.
Wat zijn de grootste veranderingen vanaf de dag dat je je werkzaamheden als hoofduitvoerder begon en de laatste jaren? De
rol als hoofduitvoerder is in de jaren complexer geworden waardoor je minder ‘buiten’ kunt zijn. Dit komt o.a. door de administratieve werkzaamheden en de personele zaken. Daarnaast is er
veel verandert in de digitalisering, dat is een mooie vooruitgang.
Als ik vraag wat zijn mooiste werk is in de 40 jaar bij De
Nijs, blijft het even stil. Patrick zegt vervolgens “We hebben
heel veel mooie werken gemaakt. Allemaal heel verschillend,
mooie voorbeelden zijn: Hotel Jakarta / Katharina / Oostpoort
/ de renovatie van het kantoor van Stadgenoot / het Andreas
Ensemble en zo kan ik nog wel even doorgaan”. Nieuwbouw
heeft de voorkeur voor Patrick maar voor de afwisseling een
mooie renovatieklus is altijd goed. Op dit moment is hij ook
bezig met de voorbereiding van zijn nieuwe werk: Kavel D in
Amsterdam-Noord.
Het veertigjarig jubileum is gevierd met familie, het uitvoeringsteam van de Bernard Loderstraat, Mike en Winfred bij het
strandpaviljoen Zee en Zo in Petten. Dit was een mooie avond
met veel gezelligheid.

Op de vraag “hoe lang blijf je nog bij De Nijs werken?” antwoordt hij: “Ik ga voor de 50 jaar!”. Ik zet alvast de afspraak in
de agenda om over 10 jaar opnieuw bij Patrick langs te komen.
We wensen Patrick nog veel werkplezier bij De Nijs.
Jitske van der Bijl
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Dag van de Bouw
Na twee jaar afwezigheid waren er tijdens de jaarlijkse Dag van
de Bouw 144 bouwplaatsen opengesteld. Jong en oud ontdekten op deze zonovergoten dag wat er komt kijken bij het bouwen van huizen, wegen, ziekenhuizen, sluizen, dijken, stations
en alle andere gebouwen en infrastructuur in Nederland.
Tijdens de Dag van de Bouw opende De
Nijs de bouwhekken van het project Kavel Z4 - Paddington. Aan het einde van de
Noord-Zuid Lijn wordt dit appartementencomplex in Amsterdam Noord gebouwd.
Het complex bestaat uit in totaal 163 appartementen met circa 3 commerciële ruimtes
welke in de plint worden gerealiseerd.
De bezoekers werden verwelkomd met
een kopje koffie en een presentatie van
het gebouw in BIM. Onze onderaannemer

Sponsoring Alpe d’HuZes
Twee medewerkers van De Nijs werden dit jaar gesponsord door De
Nijs. Eduard Nothdurft en Richard Dekker hadden zo hun redenen
om mee te doen met de Alpe D’HuZes en geld in te zamelen voor
het goede doel. Het goede doel is onderzoek naar kanker en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. De route
is bijna 14 km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van
7,9. In totaal overbrug je 1061 hoogtemeters. De klim telt 21 genummerde haarspeldbochten.
Corinne Weiffenbach was altijd actief in de organisatie en was dit jaar te vinden op de berg.
Corinne haar ervaring:
Dit jaar weer terug naar de Alpe d’HuZes,
niet meer in de organisatie (van 2009 t/m
2016) maar als “gewone” supporter. De laatste keer was in 2016 onder bijzondere omstandigheden en dan is het mooi om na 6 jaar
weer op die berg te staan. Ook ik stond om 3.30 uur die donderdagochtend boven op de berg net als Richard (nee we hebben elkaar niet
gezien/herkend) alleen ging ik bij een motard achterop om de fietsers
te begeleiden met hun afdaling in het donker. Zo mooi die lichtjes over
de berg en dan even mogen stoppen op de mooiste plek: Bocht 7. Ook
wel de Nederlandse bocht met het kerkje en zoveel kaarsjes…
De reuring in het dorp beneden op dat tijdstip is echt bijzonder en
na de laatste start weer achterop de motor de berg op: zwevende of
zwoegende fietsers, hardlopers en wandelaars, de persoonlijke verhalen, de overwinning of het verlies, je komt het allemaal tegen.
De finish is het mooiste, dan worden de deelnemers binnengehaald
met muziek, met publiek, met mensen die ze over die streep trekken.
Een bijzonder evenement met wederom een mooi eindbedrag ten behoeve van onderzoeken!
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Rollecate liet zien hoe de samenwerking
in BIM leidt tot een virtueel model met
alle informatie die voor de werkvoorbereiding en uitvoering van een project
van belang is. Dat maakt duidelijk wat
de kracht van BIM is.
Het bouwteam zorgde voor
een veilige en opgeruimde
bouwplaats. Er was een rondwandeling over de bouwplaats en de modelwoning
was opengesteld. Een aantal
toekomstige huurders kwamen een kijkje nemen om
te ervaren hoe groot het te huren appartement is.
Het bouwpersoneel voor de toekomst kon hun timmer- en metsel
skills laten zien. Metselbedrijf Wicon had een proefopstelling neergezet waar de kinderen konden metselen. Een groot houtblok nodigde
uit om spijkers te slaan. Veel collega’s kwamen met hun gezin langs
om de vorderingen op de bouw te bekijken.
Monique van Dijk

Richard:
Op donderdagochtend stonden we
om 3:30 uur klaar om onder motor
begeleiding naar beneden te gaan.
Daar werden we in start vakken verdeeld en raakten we om 5:10 uur
de alpe op. Het zijn 21 bochten en 14 km maar wel stijl. De eerste
keer ging lekker en op naar de tweede keer. Deze ging ook prima en
op naar klim 3. Het was ondertussen een graad of 28 geworden en
het viel vies tegen. Maar wel gehaald. En een mooi bedrag van 3500
euro opgehaald. Iedereen heel erg bedankt die mij gesponsord heeft.
Totaal is er ruim 16 miljoen opgehaald. Een prachtig evenement om
een keer mee te maken, we zijn een mooie ervaring rijker.
Eduard:
In aanvulling op Richard z’n bericht zijn wij als team (7 personen)
begonnen aan de Alpe d’HuZes. Met ons team zijn we 24 maal omhooggegaan, de klim is in totaal ca. 1.100 m en gemiddeld 7%. Eén
van de mannen had nog nooit in de Alpe d’HuZes gereden en haalde
6x en alle keren binnen de 1,5 uur. Dat is voor mij een uitdaging die
ik op mijn leeftijd waarschijnlijk niet meer ga halen.
Mijn reden van rijden dit jaar, was voor de voorzitter van onze fietsclub. Hij is amateur geweest en zijn motto was destijds “nie losse
nie” (blijf bij het peloton). Voor zijn ziekte heeft hij dit motto weer in
gebruik genomen. Vandaar mijn petje, dat iedereen in onze club van
hem had gekregen.
Iedereen die regelmatig op de fiets zit, kan
ik de Alpe d’HuZes aanraden, het is een
rollercoaster van emotie. We hebben bij
elkaar € 15.000,00 opgehaald, dus waren
zeer tevreden, dus dank voor alle donaties. Wat mij betreft volgend jaar weer.
Corinne, Richard en Eduard

Wij hebben nog een aantal woningen in verkoop op diverse projecten. De afgelopen periode zien we dat de verkopen wel doorgaan
maar waar eerst 15 à 20 geïnteresseerden op een woning afkwamen
zien we dat teruglopen naar gemiddeld 5. Ook zien we meer afvallers omdat potentiële kopers de hypotheek niet meer rondkrijgen
door de enorme rentestijging in de afgelopen paar maanden. Deze
druk op de ‘betaalbaarheid’ heeft en gaat nog impact geven op de
verkoop.
Wij hebben de afgelopen paar jaar weinig (grotere) locaties aangekocht. De vraagprijzen waren ook dusdanig hoog dat wij er vaak
niet aan konden komen. Daar baalden we op dat moment natuurlijk
van. Nu ben ik er niet eens zo rauwig om. Als we kijken naar de ont-

Logisch-tiek
Zo vlak voor de zomer een klein stukje over
onze logistiek in combinatie met afval. In de
basis staat in onze contracten het motto: “breng
ons geen afval”, maar toch “produceren” we aardig wat afval:
zo’n 15cm per BVO. Bedenk maar eens als je dat thuis hebt
rondslingeren: tot je enkels in de bende.
In het kader van bouwlogistiek denken we ook na over de retourstroom, meerdere bedrijven zijn al jarenlang bezig om deze onder de aandacht te brengen. Diverse leveranciers nemen hun afval
en/of pallets zelf mee of regelen een mini-container met de spullen,
zodat het gemengde afval daarin retour kan. Dit laatste strookt niet
helemaal met de doelstellingen van De Nijs, waar we óp de bouwplaatsen al willen scheiden.

Peter Mikkers

Nog even dit.....

De vorige keer schreef ik dat er een aantal collega’s bij is gekomen op de afdeling. De laatste maanden is het wat dat betreft rustig
geweest. Ard Esser heeft net zijn afstudeeronderzoek afgerond en
ingediend. Hij heeft onderzoek gedaan naar kansrijke herontwikkelingslocaties op binnenstedelijke bedrijventerreinen binnen het
werkgebied van De Nijs Projectontwikkeling. Het is fijn dat hij bij
ons de gelegenheid heeft gekregen om af te studeren en wij ook
wat kunnen met zijn conclusies en aanbevelingen. Uiteraard zijn we
weer op zoek naar een afstudeerder of stagiair.

wikkeling van enerzijds fors hogere bouwkosten en
anderzijds de snel oplopende hypotheekrente, zijn
veel projecten geen project meer. Wij merken dit
ook om ons heen. Veel partijen zijn nog wel druk
met adviseurs in de weer om de omgevingsvergunning aan te vragen en daarna wordt het project
voorlopig stilgelegd. Ook bij tenders krijgen we
van makelaars terug dat er meer nervositeit is bij
ontwikkelende partijen. Wat moet je invullen voor
de bouwkosten en voor de opbrengsten?
Wat tegelijkertijd speelt is dat de minister voor
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo
de Jonge, zijn plannen bekend heeft gemaakt om
meer mensen aan een betaalbare woning te helpen.
Het is een heel pakket aan maatregelen. Eén van de
maatregelen is de regulering van de middenhuur.
Hierdoor is de verwachting dat ook beleggers terughoudend zullen zijn in hun aankopen.
Kortom een cocktail van diverse maatregelen en
gebeurtenissen in een korte tijd waarvan het niet
duidelijk is welke impact c.q. invloed dit zal hebben op de markt. In zo’n situatie zullen partijen
eerder op hun handen blijven zitten om de kat uit
de boom te kijken maar biedt ook weer kansen
voor de echte ondernemers.

vanuit de Projectontwikkeling

Als ik het verzoek krijg om de rubriek ‘Nog even dit….’ te
schrijven, realiseer ik mij dat het alweer bijna bouwvak is en
de maanden om zijn gevlogen.

geleverde handel. Deze wordt
dan netjes bij Renewi of GP
Groot afgeleverd, geregistreerd
en gefactureerd. Zo vangen
we twee vliegen in één klap: én
scheiden én minder afhankelijk
van de planning van Renewi of
GP Groot.

Big Bag
afvalscheiding
Keizersgracht
In de vorige editie zou er nog een
update komen van onze unit óp het water, zie de foto hieronder.
Marcel Scheltinga

Sinds dit jaar hebben we samen met BMN en Van Keulen een vergelijkbaar iets, vooral voor de kleine werken. Daar hebben we geen
plek voor meerdere containers, soms niet eens voor één container.
Door afval in big bags te verzamelen, kunnen we toch blijven scheiden. Hiervoor zijn er (op moment van schrijven) bij de Materieeldienst twee big-bag-houders beschikbaar. Hierdoor is het makkelijker om het afval te blijven verzamelen. Zodra de zak vol is, laat je het
ophalen door BMN of Van Keulen, natuurlijk op de retourvracht van

Keizersgracht
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