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“Woningbouw 

versnellen: 

het kan!”
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Het wordt lente 
in de bouw!
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WIE BOUWT GRAAG 
AAN EEN GOEDE
RELATIE?

Tijdens het hele bouwproces 
staan onze specialisten voor 
u klaar. Met verzekeringsadvies 
op maat, preventietips en een 
efficiëntebehandeling van uw 
schades. Als lid van Bouwend 
Nederland profiteert u van unieke 
verzekeringsoplossingen die zijn 
toegespitst op úw risico’s.

Meeùs Alkmaar
Bram Piersma helpt u graag verder
T 06 25 08 62 79
a.piersma@meeus.com
meeus.com/bouweninfra

Meeùs is onderdeel van Aegon.
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drie lidbedrijven van onze afdeling.  
GP Groot in Heiloo – waarvan de infra-  
en engineeringtak bij ons is aangesloten – 
en Bouwbedrijf P. Dirks en Zn in Oosterland 
(Den Oever) vieren dit jaar het eeuwfeest. 
Proficiat! Bouwbedrijf Dirks onderstreepte 
dit prachtige jubileum onder meer met de 
uitgave van een fraaie jubileumkrant die in 
een oplage van 22.000 stuks is verspreid én 
te downloaden is van hun website.  
Een mooi initiatief, waarmee de bouw  
positief onder de aandacht wordt gebracht. 
Dat gebeurde ook tijdens de relatiedag van 
Gevelconcept, de nieuwe merknaam van 
Bouwbedrijf De Jong in ’t Veld. Daar konden 
we zien hoe de productie van kozijnen 
vergaand kan worden gerobotiseerd.  
Een indrukwekkend staaltje van innovatie.

Binnen het bestuur wordt intensief  
gesproken over de wijze waarop de  
afdeling voor de leden van meerwaarde  
kan zijn. Er komen naast veel nieuwe  
wet- en regelgeving verschillende 
ontwikkelingen op ondernemers in de 
bouwnijverheid af, waarop we moeten  
anticiperen. Wat te denken van mvo,  
EMVI-bestedingen, energieneutraal 
bouwen, kwaliteitsborging en de nieuwe 
CAO. Onze landelijke en regionale  
organisaties zullen de eerstelijns- 
voorlichting verzorgen en bijeenkomsten 
houden om onze leden te informeren  
over dit soort onderwerpen.

Als afdelingsbestuur vinden wij het echter 
jammer dat onze leden elkaar meestal 
maar tweemaal per jaar ontmoeten.  

Dus vinden wij dat het bezoek aan onze 
periodieke sociëteit in Heerhugowaard 
moet worden gestimuleerd door er  
mogelijk korte workshops aan te koppelen. 
De bereidheid tot samenwerking en uitwis-
seling van mensen, materieel en kennis is 
veel groter als je goed en collegiaal met 
elkaar omgaat. Ik verwijs daarvoor ook 
graag naar het interview met René Dirks  
op pagina 5 van dit magazine.

Laat zien dat u ook belang hecht aan het 
lidmaatschap van een sterke, actieve  
afdeling die uw belangen graag wil  
behartigen en laat ook uw stem horen op 
onze algemene ledenvergadering op 7 april 
a.s. in De Lindenboom te Den Burg.  
Informeer bij het secretariaat; er zijn nog 
enkele kamers vrij in het hotel.

Tot ziens op Texel! 

Klaas de Leeuw
voorzitter 
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Natuurlijk zou dit ook moeten leiden tot  
een beter rendement, maar als we de 
geluiden mogen geloven is daarvan nog 
onvoldoende sprake; sterk stijgende  
grondstofprijzen, schaarste aan  
vakbekwame medewerkers en lange  
levertijden bij de gespecialiseerde  
aannemers zijn de nieuwe uitdagingen  
waar onze branche voor staat.

Als bestuur willen wij in deze uitgave  
eerst onze felicitaties overbrengen aan  

Samenstelling bestuur 

Voorzitter
K. de Leeuw (Klaas)

Secretaris
T. Pouwels (Timon)

Penningmeester
R. Dirks (René)

Vicevoorzitter
D. Min (Dick)

Bestuurslid
P. Konijn (Peter)

Bestuurslid
U. v.d. Wal (Ult)

Bestuurslid
R. Winter (René)

Secretariaat
Ambtelijk secretaris P. Bakker (Paulien)

Het wordt lente, ook in de bouw!
Er waait een frisse, positieve wind 
door ‘Bouwend Nederland’.  
Veel collega’s zien de order- 
portefeuilles meer en meer  
vollopen. Dat is een luxe die  
we met elkaar acht jaar  
niet hebben gekend. 
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Jaaroverzicht

Bestuursvergaderingen
In 2016 kwam het bestuur acht keer bijeen.  
In 2016 zijn er geen wisselingen in het 
bestuur geweest. Het bestuur bestaat uit 
Klaas de Leeuw (voorzitter), Dick Min  
(vicevoorzitter), Timon Pouwels (secretaris), 
René Dirks (penningmeester), Ult van der 
Wal (bestuurslid), Peter Konijn (bestuurslid) 
en René Winter (bestuurslid). 

Nieuwjaarsreceptie
Onze eerste activiteit van het jaar was  
de nieuwjaarsreceptie die op 12 januari 
plaatsvond in het restaurant van het Horizon 
College in Heerhugowaard. Naast de  
lidbedrijven van afdeling NHN worden ook 
de externe relaties uitgenodigd. Hierbij 
moet gedacht worden aan architecten, 
makelaars, burgemeester en wethouders, 
vertegenwoordigers van vmbo-, mbo- en 
hbo-scholen. We streven ernaar een  
gemêleerd gezelschap bij elkaar te  
krijgen, om in een sfeervolle ambiance op 
het nieuwe jaar te toosten. 

Ledenvergaderingen
Onze afdeling houdt twee ledenvergaderin-
gen per jaar. Agendapunten zijn de actuali-
teiten vanuit de afdeling, vanuit de regio en 
vanuit Jong Bouwend Nederland. Daarnaast 
komt tijdens de voorjaarsvergadering het 
financieel verslag van het voorgaande jaar 
aan de orde en tijdens de najaarsvergade-
ring de begroting voor het volgende jaar. 

Afdeling Noord-Holland Noord van Bouwend Nederland ontplooide in 2016 verschillende activiteiten. 
Secretaris Timon Pouwels zette de belangrijkste op een rij.

Op 15 april zijn we naar ’s-Hertogenbosch 
geweest, waar we in hotel Central, gelegen 
midden in het centrum, een geslaagde 
vergadering hebben gehad. We hebben 
genoten van Gert Jakobs, die mooie  
anekdotes vanuit zijn wielerloopbaan 
vertelde waarbij een mooi vergelijk met de 
bouwwereld werd gemaakt. De avond werd 
voortgezet met een heerlijk viergangendiner 
en in de bar werden tot in de late uurtjes 
gezellig wat drankjes genuttigd.  
De volgende dag hebben we nog kunnen 
genieten van een stadswandeling of een 
rondvaart op de Dommel, waarna we  
allemaal weer onze eigen weg zijn gegaan. 
Op 8 november vond in het Afas-stadion  
de najaarsvergadering plaats. De najaars-
vergadering liep gelijk op met de vergade-
ringen van de afdelingen West-Friesland, 
Zaanstreek-Waterland en IJmond-Kenne-
merland. Door gezamenlijk op deze  
locatie en datum te vergaderen ontstond  
de mogelijkheid om voorafgaand workshops 
te organiseren en na afloop van de najaars-
vergadering gezamenlijk te genieten van  
het verhaal van de gastspreker Wim Anker. 

Sociëteit in restaurant Babylon
In 2016 heeft Bouwend Nederland NHN 
zesmaal een sociëteit in restaurant Babylon 
te Heerhugowaard georganiseerd. Naast de 
genodigde sprekers is dit een mooie gele-
genheid om elkaar op informele wijze te 
ontmoeten. Afgelopen jaar hebben we een 

aantal interessante sprekers mogen  
verwelkomen, te weten: Ferry van  
Wilgenburg, Anjo van de Ven, Fries Heinis, 
Ruben Wennekers, Helen Visser en Frank 
Castricum. De aanvangstijd is vervroegd  
en na afloop kon er genoten worden van  
een heerlijk (wisselend) buffet. Maar nog 
steeds zijn, ondanks de positieve reacties 
van de aanwezigen, de bijeenkomsten 
helaas niet altijd even goed bezocht. 

Overige activiteiten
Afgelopen jaar is er voor de derde keer  
een barbecue georganiseerd. Deze vond 
plaats bij ESPEQ in Heerhugowaard en de 
organisatie was in handen van Bouwend 
Nederland afdeling NHN en afdeling 
Westfriesland.  
Als vereniging zijn we gedurende het  
jaar actief in het organiseren van bouw-
overleggen met de gemeenten uit onze 
afdelingsregio en het Hoogheemraadschap. 
Met betrekking tot deze bouwoverleggen is 
een nieuwe weg ingeslagen, waarin we 
samen met de gemeenten en Hoogheem-
raadschap oplossingen voor bouwuitdagin-
gen uitwerken. De bouwoverleggen worden 
zowel door de aanwezige leden als door de 
opdrachtgevers als zeer positief ervaren. 
We nodigen daarom graag leden uit om 
eens mee te gaan of om gesprekstof  
aan te leveren.
Ook aan opleiden van onze toekomstige 
vakmensen wordt veel aandacht besteed. 
Dit begint al met het jaarlijks meewerken 
aan de actie timmerdorpen (de aanzet om 
de jongsten al te enthousiasmeren voor  
het vak) alsmede het organiseren van de 
decanendag. De commissie onderwijs  
voert regelmatig overleggen met diverse 
opleidingsinstanties om de kwaliteit van de 
opleidingen op een hoog niveau te krijgen 
en te houden en daarmee aan te kunnen 
sluiten op de praktijk.
Ook Wonen de Spil heeft vorig jaar weer de 
volle aandacht gekregen.

Afsluiting
Afgelopen jaar is een bewogen jaar met 
talloze activiteiten voor de vereniging 
geweest. Niet alle bijeenkomsten zijn even 
goed bezocht, maar we zien duidelijk veel 
positieve reacties.  

BouwendNHN
@bouwendnhn

 
Dag van de Bouw @dagvandebouw 16 mrt.
@BouwendNL start instroomcampagne om #jongeren te enthousiasmeren 
voor een baan in de #bouw & #infrasector: http://bit.ly/2mRGSac 
 
Hessel Heins @HesselHeins 20 mrt.
Wet werk en zekerheid nachtmerrie voor betrokken familiebedrijven en  
personeel in de bouw aldus lid @BouwendNL @bijeenkomst #kiesvoorbouwen

Bouwend Nederland @BouwendNL 20 mrt.
Wientjes licht tip sluier over #Bouwagenda op. Revolutie nodig om 
maatschappelijke opgaven voor bouw te realiseren in de komende jaren.
 
Bouwnu @Bouwnu 20 mrt.
Er zijn veel keurmerken en garanties. Maar wat krijg je er voor? Bouwnu legt 
uit. @bouwgarant is de eerste http://bit.ly/2n33hRT 
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“Ons bouwbedrijf viert dit jaar het eeuw-
feest. Tegelijkertijd zit ik 25 jaar in het 
bedrijf en mijn vader 55 jaar. Ik durf hem 
wel mijn voorbeeld te noemen als het gaat 
om de inzet voor het collectieve belang. 
Mijn vader heeft zijn hele leven in de 
besturen van Bouwend Nederland en de 
voorgangers zoals de NVOB gezeten.  
Als penningmeester, net als ik nu.  
Hij was de avonden vaak weg. Dat was 
nooit een ding. Het was vanzelfsprekend.”

“Het bestuurswerk is mij zo met de  
paplepel ingegoten. Ik kwam op mijn 

negentiende bij het bedrijf, drie jaar later 
zat ik bij Jong Bouwend Nederland.  
Vier jaar geleden moest ik er weg. Ik werd 
veertig jaar en dan houdt het daar op.  
Ik rolde vanuit Jong Bouwend Nederland 
direct het bestuur van de toenmalige  
afdeling Noordkop en het federatiebestuur 
in en aansluitend het bestuur in van de 
nieuwe afdeling Noord-Holland Noord.”

Balans
“Soms is het druk, komen veel dingen 
samen. Vorige week (begin maart, red.) 

was ik één avond thuis. Jaarcijfers,  
vergaderingen, noem maar op. Het hoort 
erbij. Thuis is iedereen er aan gewend. 
Mijn vrouw werkt ook in het bedrijf. En ik 
woon tegenover de zaak, dat scheelt.  
Ik begin elke ochtend om half 7, maar 
tussen half 8 en 8 uur steek ik even over 
en zitten we met z’n drieën of vieren aan 
de ontbijttafel. Zo blijft de balans goed.”

“Ik vind het normaal dat je je inzet voor  
de branchevereniging. Daar wordt  
iedereen beter van, ikzelf incluis.  
Ik vind het wel eens lastig om mezelf  

te verplaatsen in mensen die hun handen 
er soms zo nadrukkelijk vanaf trekken. 
Dan snap ik niet dat ze het belang van  
de collectiviteit en de vereniging niet zien. 
Het mooiste is nog: ik heb het hartstikke 
druk. En het lukt evengoed. Dat zie je 
vaak: de mensen die weinig te doen 
hebben, hebben nergens tijd voor.  
En de mensen die het druk hebben,  
die doen het erbij. Maar ik weet niet 
beter.”

   Afdelingsbestuurder René Dirks

“Het betaalt zich 
   dubbel en dwars uit” 

Interview

Stuk voor stuk hebben ze hun handen vol aan het runnen van hun bedrijf. 
En toch zetten ze zich als bestuurslid van Bouwend Nederland Noord-
Holland Noord in voor het gemeenschappelijke belang. Op zoek naar hun 
drijfveren laat Bouwend NHN ze aan het woord. In deze vierde aflevering  

eigenaar René Dirks (44) van Bouwbedrijf P. Dirks & Zn BV in Den Oever.

Jaaroverzicht

“Bovendien vind ik het leuk. Daarom voelt 
het niet als een verplichting. In eerste 
instantie had ik niet heel veel met cijfers, 
maar gaandeweg ben ik het écht gaan 
waarderen. Ik werk heel plezierig samen 
met de financiële commissie. We stellen 
de begroting op en houden ons bezig met  
de jaarcijfers. Daarnaast bewaak ik de 
begroting en de facturen. En op kantoor 
verzet Paulien Bakker nog bergen werk.”

Collegiaal
“De laatste jaren merk ik steeds meer dat 
de inzet voor het collectief zich dubbel en 
dwars uitbetaalt. Onlangs was ik bij een 
relatiedag van een collega in ’t Veld. Niet 
direct de regio waarin ons bedrijf zit, maar 
ik kende er nagenoeg iedereen. Dat is 
bijzonder, maar het maakt veel dingen ook 
een stuk eenvoudiger. Een sterk netwerk, 
korte lijnen met iedereen: het is zakelijk 
niet onbelangrijk. Collegiaal personeel 
uitlenen, als partners samen inschrijven 
op grotere werken: dat lukt niet als je 
mensen alleen van de ledenlijst kent. 
Het lukt alleen maar als je elkaar 
persoonlijk kent.”

“De komende jaren ben ik zeker van plan 
door te gaan met bestuurswerk. Er ligt 
genoeg op ons te wachten, het speelveld in 
de bouw heeft een ongekende dynamiek 
en ook de vereniging Bouwend Nederland 
is volop in beweging. Ik draag mijn steentje 
voorlopig nog graag bij.”

“Ik vind het normaal dat je je inzet 
voor de branchevereniging. 

Daar wordt iedereen beter van”

René Dirks
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord

Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland 
Noord heeft sinds februari een eigen pagina 
op Facebook. Op de pagina verzamelen, 
bundelen en publiceren wij (positief) nieuws 
over de (regionale) bouw & infra en van onze 
lidbedrijven, om zo verder bij te dragen aan 
een goed imago van de regionale bouwsector. 
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen (én 

verzoeken) de pagina op Facebook ‘leuk te 
vinden’ en te ‘volgen’ en verder onder de 
aandacht te brengen van uw persoonlijke en 
zakelijke netwerk, zodat meer mensen er 
kennis van kunnen nemen en op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen in de regionale 
bouw- & infrasector. De pagina is op Facebook 
te vinden onder de naam @bouwendnhn.

Bouwend Nederland afdeling NHN hield  
12 januari jl. de nieuwjaarsreceptie in het 
restaurant van het Horizon College in Heer-
hugowaard. Het betrof een zeer gemêleerd 
gezelschap zoals daar waren enkele archi-
tecten, wethouder Stam van Heerhugo-
waard, mensen uit het onderwijs, leden van 
Bouwend Nederland, ESPEQ en nog vele 
anderen. Na de toespraak van voorzitter 
Klaas de Leeuw werd het buffet geopend  
en kon iedereen zich tegoed doen aan al  
het heerlijks wat door de studenten van  
het Horizon College bereid was. Het was 
een zeer geslaagde receptie, mede  
dankzij de sfeervolle locatie.

Sociale partners en UWV bij ‘soos’
De sociale partners en het UWV houden dinsdag 9 mei tijdens de sociëteit van Bouwend  
Nederland afdeling NHN een presentatie over het project ‘Wie klaart de klus?’, dat is  
gestart om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in de bouw te helpen.  
Tijdens de bijeenkomst gaan de sprekers dieper in op het project en komen drie  
ambassadeurs aan het woord (over de ervaringen, de begeleiding en de scholingsmogelijk-
heden). Daarnaast is er een toelichting over de subsidiecalculator die is ontwikkeld voor  
bedrijven. De ‘soos’ opent om 16.30 uur. Na de presentaties staat een buffet klaar. Leden zijn 
welkom met partners en worden van harte uitgenodigd zakelijke relaties mee te brengen.  
Aanmelden kan via de link in de uitnodiging, die binnenkort volgt. De locatie is Restaurant 
Babylon, Pannekeetweg 20 in Heerhugowaard. 

De afgelopen jaren hebben de reguliere 
bouwoverleggen gezorgd voor een stevige en 
open band tussen de afdeling van Bouwend 
Nederland en de gemeenten in Noord-
Holland Noord. De open uitwisseling van 
kennis en ontwikkelingen heeft hier sterk 
aan bijgedragen. Door nu in te zetten op 
strategische onderwerpen die voor zowel 
bouw als gemeenten van belang zijn 
verwachten we te komen tot concrete(re) 
samenwerking. Waar nodig en relevant 
betrekken we ook strategische partners als 
architecten, makelaars en 
wonigbouwverenigingen.

“Duurzaamheid, wonen en zorg”, “Klimaat-
bestendig bouwen, onderhoud infrastructuur 
en gezondheid” en “Onderwijs en arbeids-
markt” zijn de onderwerpen waarmee we 
aan de slag gaan. De gemeenten staan  
voor grote uitdagingen en met name in  

de eerste twee strategische lijnen kan de 
bouw oplossingen bieden. Verduurzaming  
en levensloopbestendig maken van de  
woningvoorraad is een uitdaging voor 
gemeenten en een kans voor de bouw.  
Dit geldt ook voor het zorgen voor een 
klimaatbestendiger inrichting. Door betere 
samenwerking kunnen knelpunten sneller 
weggenomen worden. Behoud van jongeren 
voor de regio en behoud van voldoende  
werknemers voor een gezonde sector is in 
belang van zowel gemeenten als bouw.  
Hier ligt samenwerking dan ook  
voor de hand.

De afgelopen maanden is met een aantal 
gemeenten verkend of deze onderwerpen 
herkenbaar en relevant zijn. De eerste  
signalen zijn positief. De verwachting is  
dat de onderwerpen het komende jaar  
verder worden aangescherpt en ingevuld.

Meer halen uit de bouwoverleggen van Bouwend Nederland. Dat is de  
opgave waarover het bestuur van de afdeling Noord-Holland Noord zich 
de afgelopen tijd heeft gebogen. Een efficiëntere organisatie en vooral  
gerichte aandacht voor een aantal strategische onderwerpen moet leiden 
tot nog betere samenwerking met de gemeenten.

Afdeling NHN op Facebook!

Kernthema’s centraal in  bouwoverleggen

Nieuwjaars-
receptie 2017

Agenda Bouwend Nederland NHN
t/m juni 2017 

 7 apr   Jaarvergadering afdeling NHN  

in Den Burg op Texel

 20 apr  Vergadering commissie onderwijs

 25 apr  Bestuursvergadering afdeling 

NHN in Schagen

 9 mei  Sociëteit afdeling NHN  

bij Babylon in Heerhugowaard

 20 mei Dag van de Bouw

 30 mei Regiobestuursvergadering 

 1 jun   HBO-overleg INHolland  

in Haarlem

   Bestuursvergadering afdeling 

NHN in Alkmaar

 6 jun Sociëteit

 8 jun BAC-overleg in Hoorn

 15 jun Personeelsmanagementoverleg

 19 jun Meewerkend partneroverleg

 27 jun  Bestuursvergadering afdeling 

NHN in Schagen
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord

De infra- en engineeringmarkt heeft zich het 
afgelopen decennium in sneltreinvaart verder 
ontwikkeld tot prijsmarkt. Rijkswaterstaat 
zette in de crisisjaren de toon, met grote 
contracten waarin vrijwel de gehele integrale 
projectuitvoering bij de markt werd gelegd. 
Inmiddels volgen lagere overheden dat voor-
beeld. De provincie Noord-Holland introdu-
ceerde ‘gebiedscontracten’ en brengt het 
onderhoud onder bij de grote aannemers,  
die delen vervolgens weer uitbesteden aan 
het regionale mkb.

Het creëert een andere realiteit, constateert 
Uiterwijk Winkel. “Ineens is niet meer de 
provincie je opdrachtgever, maar een groot 
bedrijf. Dat zit er toch iets anders in. Wij zijn 
– 150 mensen sterk – een écht regionaal 
mkb-bedrijf. Zeer betrokken bij de regio, blik 
op de lange termijn. We leiden mensen op en 
bieden ze vast werk. Die ‘worteling’ wordt 
door overheden logischerwijs anders 

Ketenintegratie. Zelfsturende teams. Duurzaamheid. 
En vooral: iets moois achterlaten. GP Groot Infra en 
Engineering in Heiloo maakt zich op voor het tijdge-
wricht ná de crisis, die de bouw en infra bijna acht 
jaar lang in een wurggreep had. Uitdaging genoeg,  
meent directeur Kees Uiterwijk Winkel. Hij ziet in  
de voorzichtig opverende markt ondanks de huidige 
overcapaciteit veel kansen.

gewaardeerd dan door marktpartijen. 
Daarbij komt de overcapaciteit in de markt 
van dit moment. Er zijn nog steeds bedrijven 
die de prijs stukgooien omdat ze koste wat 
kost de klus willen hebben.”

Kansen
Het is anders ondernemen, zegt hij. “Je ziet 
nu dat gemeenten eveneens de beweging 
maken naar meerjarige raamovereenkom-
sten. Als de contracten groter en omvang-
rijker worden en we gaan ze missen, dan 
gaan we dat voelen. Aan de andere kant:  
dit is zoals het nu werkt en daarover moeten 
we niet zeuren. Ondernemen gaat niet alleen 
over bedreigingen. Het gaat vooral om 

kansen pakken. Je moet in mankracht en 
kennis alleen wel voldoende zijn geëquipeerd 
om die te grijpen.”

Op het laatste punt zit het wel snor bij de 
infra- en engineeringtak van GP Groot, dat 
als concern (inzameling & recycling, brand-
stoffen & oliehandel en infra & engineering) 
in maart het honderdjarig bestaan vierde. 
“We hebben als infrabranche rotjaren achter 
de rug. Vanaf 2010 is het geen lolletje 
geweest. Door de spreiding – bestratingen, 
rioolwerken, sloopwerken & sanering en 
engineering – hebben we ons er redelijk 
doorheen geslagen. En we hebben niet  
stilgezeten. We zijn nóg ondernemender 
geworden, zijn fullservice-concepten gaan 
bieden. Alles om klaar te zijn als de markt 
zich zou herstellen.”

Solide
GP Groot ontwikkelde een ketenstrategie, 
zette in op kennisdeling en open bouwteam-
constructies, investeert fors in 3D-BIM en 
mikt zo op een andere manier van samen-
werken met opdrachtgevers. “We vechten 
voor een eerlijke boterham en werken daar 
hard voor”, aldus Uiterwijk Winkel.  
“Maar bovenal willen we iets moois achter-
laten. Onze insteek is niet hoe we dat ene 
straatje zo goedkoop mogelijk kunnen 
aanleggen, maar hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat het er twintig jaar lang solide 
bijligt tegen de laagst mogelijke onderhouds-
kosten en met zo min mogelijk overlast.”

Het leidde onder meer tot Kenniskring 
Alkmaar, waarin Stadswerk072 in Alkmaar 
met GP Groot, Van de Bult en Schot Infra een 
convenant tekende. Centraal staan begrippen 
als transparantie, kennisdeling duurzaam-
heid en faire competitie. Het past in de stra-
tegie van GP Groot, dat de werkvloer centraal 
stelde door zelfsturende teams te vormen en 
de kennis van onderaf maximaal in te zetten. 
“In de organisatie reageert iedereen  
enthousiast”, zegt Uiterwijk Winkel, die  
met het bedrijf “elke dag een stapje beter” 
wil worden. “Dat is een continue proces.  
Ik ben trots op onze medewerkers. En steeds 
beter worden: het gaat ons zeker lukken.”

www.gpgroot.nl/100jaar

Bedrijfsprofiel

GP Groot Infra en Engineering: eeuwfeest in opverende markt

Elke dag een stapje beter

“Er zijn nog steeds bedrijven 
die de prijs stukgooien”

Kees Uiterwijk Winkel 
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord

Naomi Snijder uit Heerhugo-
waard en Jesper van Kooten 
uit Anna Paulowna zijn de 
gelukkige winnaars van de 
drones die vorig jaar beschik-
baar werden gesteld voor 
schoolkinderen die hadden 
meegedaan aan de timmer-
dorpen. Allebei hadden ze  
de prijsvraag helemaal goed.

Namens Bouwend Nederland: 
van harte gefeliciteerd 
en veel plezier!

Dag! Ik ben Ruben Heezen, 26 jaar en (nog) 
woonachtig te Nijmegen. Sinds 1 januari 
2017 ben ik de opvolger van Siem Bijman 
als Adviseur Markt & Overheid bij Bouwend 
Nederland regio Randstad Noord. 

In mijn rol ondersteun ik de afdelingen van 
Bouwend Nederland bij de gemeentelijke 

Drones voor Naomi en Jesper

Even voorstellen!
bouwoverleggen, help ik bij allerhande 
vragen en zet ik mij in om de samenwerking 
tussen publieke partijen en ondernemers te 
bevorderen.  

Voordat ik in januari ben begonnen bij 
Bouwend Nederland heb ik politieke 
geschiedenis gestudeerd aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en heb ik mij 
gespecialiseerd in de ontwikkeling van het 
politieke besluitvormingsproces in Neder-
land. Na mijn studie ben ik aan de slag 
gegaan als belangenbehartiger bij Vermast 
Business Partners in Den Haag. Ik ben daar 
met name actief geweest op het gebied van 
infrastructuur en innovatie/big data. 

Om meer ervaring op te doen in de publieke 
sector, ben ik gaan werken bij Newpublic in 
Amersfoort waar ik een traineeship heb 
gevolgd. Tijdens dit traineeship heb ik een 
opdracht uitgevoerd voor de gemeente 
Enschede om 350 ambtenaren op een 
andere manier te laten werken. Resultaat, 
een start van een veranderende cultuur 
binnen de Enschedese ambtenarij, gericht 
op meer participatie en grotere inspraak 
van ondernemers en inwoners.
 
Ik heb enorm veel zin om samen aan de 
slag te gaan in deze bijzonder dynamische 
sector. We treffen elkaar hopelijk op een  
van de bijeenkomsten! Tot binnenkort!

Jesper van Kooten

Ruben Heezen

Naomi Snijder

LAATSTE OPROEP 

JAARVERGADERING 
BOUWEND NEDERLAND NHN

U kunt zich nog aanmelden voor onze 
jaarvergadering op 7 april 2017.  
Als locatie hebben we dit jaar gekozen 
voor het mooie eiland Texel.

Afdeling NHN biedt u van 7 op 8 april 
2017 een gratis overnachting aan in 
hotel ‘De Lindeboom’, Groeneplaats 14 
in Den Burg op Texel.  
Het is tevens mogelijk een extra nacht 
bij te boeken. De kosten (voor eigen 
rekening) hiervan bedragen vanaf  
€ 105,- voor een 2-persoonskamer. 
U kunt zich nog aanmelden  
voor de jaarvergadering via 
info@bouwendnederlandnhn.nl.
Als u een extra nacht wilt bijboeken, 
vermeldt u dit dan alstublieft ook.  
Wij regelen het voor u.

PROGRAMMA 7 APRIL 2017 
Ontvangst vanaf 14.30 uur 
Jaarvergadering 16.00 – 17.00 uur 
Spreker 17.00 – 18.00 uur 
Borrel 18.00 – 19.00 uur 
Diner 19.00 uur

Voor de zaterdagochtend zijn we bezig 
met het opstellen van een bescheiden 
programma. Meer informatie hierover 
volgt nog. 

Hopelijk tot ziens op 7 april.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van afdeling NHN
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord

Op het hoogtepunt van de crisis beleefde 
Bouwbedrijf Cor Koper het dieptepunt in de 
kwart eeuw van het bestaan. “Een haartje” 
had het gescheeld of het bedrijf was kopje 
onder gegaan, zegt Roel Koper (33).  
“We hebben het zwaar gehad, maar altijd 
vertrouwen gehouden. En inmiddels hebben 
we het drukker dan ooit. We zitten het 
gehele jaar vol en kunnen de vraag  
nauwelijks bijhouden. We hebben al meer-
dere malen ‘nee’ moeten verkopen.”

Van het ene naar het andere uiterste in 
maar een paar jaar tijd: de extremiteit had 
een tandje minder gemogen, maar liever  
zo dan de malaise van de afgelopen jaren,  
zegt hij. “Ik ben spuugzat van de crisis,  
veel klanten ook. Dat merk je aan alles.  
De reden dat we nu soms ‘nee’ moeten 
verkopen, heeft alles te maken met onze 
schaal. We zijn een relatief klein bedrijf, 
altijd geweest ook. Dat heeft misschien 
nadelen. Maar het heeft ons ook geholpen 
in de niche waarin we opereren altijd  
kwaliteit te leveren. En daar gaan we  
geen concessies aan doen.”

Vakmanschap
Puur vakmanschap heeft het bedrijf 
gebracht waar het staat, beaamt zijn vader 
Cor (60). Hij begon voor zichzelf toen hij in 
de onderneming van zijn broer Peter op 
dood spoor belandde. De eerste bijzondere 
klus die hij “via-via” binnenhaalde was de 
restauratie van een klein kasteel in Leus-
den, bij Amersfoort. Niet veel later introdu-
ceerde een goede relatie hem op de 
Amsterdamse markt. Daar ontstonden de 
contacten met een nieuwe generatie jonge 
architecten, waarmee langzaam maar  
zeker een goede band ontstond.

“Ons geheim is misschien wel dat we 
kunnen denken als architecten en hun  

taal spreken”, zegt Cor Koper. “We weten 
wat ze bedoelen en kunnen ze tegelijkertijd 
ook op de goede manier begeleiden. Soms 
denken ze op papier de mooiste dingen uit, 
maar zie je op de tekening al dat het niet 
gaat werken. Dat vertellen we dan. Zo zijn  
we in staat vanuit onze praktijkkennis  
waar nodig tegengas te bieden. En dat  
is voor een optimaal resultaat vaak  
een voorwaarde.”

‘Mierenneukers’
Op de bouwplaats beschikt de specialist in 
exclusieve verbouwingen en bouwprojecten 
over kundige handen om het werk uit te 
voeren. “Onze vakmannen zijn het belang-
rijkste”, zegt Roel Koper. “We hebben vijf 
timmermannen lopen, stuk voor stuk abso-
lute ‘mierenneukers’ wat betreft hun werk. 
Alleen het beste is goed genoeg voor ze.  

Bouwbedrijf Cor Koper: sterk in luxe niche

Feeling voor finesse
Woonhuizen met een gevel van Cortenstaal, een zwembad in de 
Kennemerduinen en de oude school van Johan Cruijff in Betondorp  
omtoveren tot appartementen. Bouwbedrijf Cor Koper in Heerhugowaard 
belandde ooit per toeval in de nichemarkt van luxe projecten en voelt zich 

daar als een vis in het water. “We hebben feeling voor finesse.”

Ze zijn ons grootste kapitaal, maar inmid-
dels ook zestig-plus. Ze kunnen nog even 
mee, maar we zijn inmiddels wel druk bezig 
opvolgers in te werken. Want we willen die 
kwaliteit vasthouden. ”

Hij is inmiddels voor de helft eigenaar van 
het bedrijf en is vastbesloten de huidige  
koers voort te zetten. “Ik geloof in de 
kansen die er liggen met onze specialisatie. 

Maar we moeten scherp zijn op de ontwik-
kelingen. Wij kunnen de vraag af en toe 
nauwelijks bijhouden, en dat zie ik bij onze 
vaste onderaannemers ook. Overal puilen 
de agenda’s uit. Het is een compleet andere 
uitdaging dan de afgelopen jaren. Maar we 
werken al jaren met dezelfde partners en 
dat willen we zo houden. Zij weten exact  
wat wij willen.”

Cor en Roel Koper

“Ons geheim is misschien wel dat we kunnen denken  
als architecten en hun taal spreken”
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Onze leden bouwen

Bouwbedrijf Henselmans
-  Realisering 103 nieuwbouwwoningen 

in Heiloo in samenwerking met  
K_Dekker Bouw en Infra

-  Realisering 17 nieuwbouwwoningen  
in De Draai te Heerhugowaard

Aannemersbedrijf 
Gerard Borst B.V.
-  Nieuwbouw bedrijfsruimte bloembollen-

bedrijf A.J. Clemens en Zn in Den Helder
-  Nieuwbouw twee dubbele woonhuizen  

in Den Helder
-  Nieuwbouw autobedrijf Groet in Den Helder.
-  Nieuwbouw bedrijfsruimte bloembollen-

bedrijf A.C.M. Smit en Zn in ’t Zand.
-  Nieuwbouw huisvesting arbeidsmigranten 

Fa. Gebr. Thomas in Julianadorp.
-  Verbouw horeca en recreatieruimte 

camping Noorder Sandt in Julianadorp
-  Verbouw basisschool De Vloedlijn  

in Julianadorp.
-  Diverse onderhoud en verbouw  

particulieren in Den Helder en Julianadorp. 

Bouwbedrijf P. Ott BV
-  Ombouwen voormalige school in Oudesluis 

tot vijf appartementen en een bedrijfsunit. 

Bouwbedrijf Hollands Kroon
-  De bouw van een Wieringermeer-boerderij 

van 20x30 meter in Middenmeer.

Aannemersbedrijf 
Fa. P.N. Dekker en Zns
-  Nieuwbouw van een onderkomen voor  

40 seizoenarbeiders bij een bloembollen-
kwekerij te Sint Maartensvlotbrug.

Bot Bouw
-  Bouw van de nieuwe kinderboerderij  

De Warande in Huizen, bestaande uit een 
dierengebouw en een mensengebouw die 
dienst gaat doen als educatieve ruimte en 
dagbesteding.

-  Nieuwbouw van elf appartementen in 
Amsterdam, inclusief een multifunctionele 
werkruimte en een gastenverblijf.  
Onder het pand ligt een twee verdiepingen 
tellende parkeergarage.

-  ‘Zelfbouwproject’ van vijftien appartemen-
ten in Amsterdam. Pand is energieneutraal 
en voorzien van de nodige techniek voor 
duurzaam gebruik.

-  Realisatie van een nieuw kantoorgebouw  
aan de Pettemerstraat in Alkmaar.

Bouwbedrijf Hollands Kroon

Bot Bouw

Bot Bouw

Bot Bouw

Bouwbedrijf Henselmans Bouwbedrijf Henselmans

Bouwbedrijf Henselmans

Bouwbedrijf Henselmans

Aannemersbedrijf Fa. P.N. Dekker en Zns

Bot Bouw

Bouwbedrijf Henselmans
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Onze leden bouwen Interview

 Woningbouw versnellen:
 noodzakelijk en mogelijk
De woningbouw versnellen: het is noodzakelijk én mogelijk, zei 
BAM-directievoorzitter Rob van Wingerden afgelopen maart tijdens 
een uitzending van BNR Bouwmeesters. 

De prijzen van woningen stijgen weer flink, 
vooral in en rond de grote steden.  
Het aanbod kan de vraag niet bijhouden. 

Tegelijkertijd is het voor veel mensen  
lastig een betaalbare woning te vinden. 
Meer aanbod is noodzakelijk. Het Manifest 
Binnenstedelijk Gebiedstransformaties is 
mét bijhorend intensiveringsprogramma 
een goed initiatief om de bouw van  
woningen weer op gang te krijgen, meent 
BAM-directievoorzitter Rob van Wingerden. 

Met het Manifest Binnenstedelijk Gebied-
stransformaties bundelen steden, markt-
partijen en natuurorganisaties de krachten 
om de woningbouw in steden te versnellen 
en op te schalen. In het manifest, dat op 8 
maart aan vier Tweede Kamerleden werd 
aangeboden, vragen de ondertekenaars  

het Rijk en provincies mee te investeren. 
Volgens Van Wingerden moet de overheid 
vooral faciliteren: “Niet belemmeren, maar 
stimuleren. Daar zit ‘m primair de kneep. 
Er is veel meer mogelijk, zelfs binnen 
bestaande wetgeving.”

Innovatie
De manifest-ondertekenaars werken  
nu aan een Intensiveringsprogramma 
Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. 
De vraag om overheidsgeld is daarbij 
volgens de BAM-topman secundair. 
“Financieringsmogelijkheden zijn er 
voldoende. Bedrijven, zowel grote als  
kleinere, willen voor het realiseren van  
de bouwopgave ook graag investeren in 
innovatie. Mits ze prototypes daarna wel  

op grote schaal kunnen toepassen, zodat 
ze die investering kunnen terugverdienen. 
Schaal is nodig om de sector aan het  
innoveren te krijgen. Daarom moeten  
we ook af van pilots en toe naar  
programma’s zoals dit.”

Van Wingerden legt een verband met  
De Bouwagenda, het eind vorig jaar door 
het kabinet-Rutte II gelanceerde meerjarig 
vernieuwingsprogramma voor de bouw  
en infra. De BAM-topman is lid van de 
Taskforce, die deze door oud-voorzitter 
Bernard Wientjes van VNO-NCW  
geleide ‘versnellingsagenda’ heeft  
samengesmolten en eind maart heeft 
aangeboden aan het kabinet. Schaal en 
voorwaardenscheppend zijn, luidt daar  
ook de boodschap aan de stakeholders. 
“Voor nieuwe manieren van samen-

werking, dankzij nieuwe vormen van 
aanbesteding en financiering. Zodat het 
echt loont om te innoveren en we beter  
aan de klantvraag kunnen voldoen.”

Ingekrompen
Dat de bouwsector nu niet goed aan de 
vraag van woningzoekers kan voldoen, 
komt volgens Van Wingerden doordat 
gemeenten en provincies kiezen voor 
binnenstedelijk en minder voor  
uitleggebieden. Dit kost meer tijd en  
geld, zoals het manifest aantoont.  
Bovendien zijn hun afdelingen voor  
ruimtelijke ordening en gebieds- 
ontwikkeling onder druk van de crisis  
flink ingekrompen. Met nu als gevolg  
extra trage vergunningenprocedures. 

“Daardoor is er vooral in Amsterdam  
en andere grote steden een gebrek aan 
bouwlocaties en loopt daar de vraag  
niet synchroon met het aanbod, waardoor 
de huizenprijzen omhoog schieten.”

Het woningtekort doet zich volgens  
de BAM-topman zowel in de koop- als 
huursector voor, in het middensegment  

en in het segment daaronder. Bij de bouw 
voor dat deel van de markt, zet het bedrijf 
ook in op energieneutraliteit en op het 
levensbestendig maken van woningen, 
“omdat mensen langer thuis zullen blijven 
wonen”. Het kan volgens Van Wingerden 
niet anders dan dat het nieuwe kabinet 
deze trends zal faciliteren: “De langeter-
mijnopgave voor het klimaat, energie, afval 
en productiviteit is enorm. Maar we moeten 
wel oppassen dat we teveel willen voor 
over tientallen jaren, maar te weinig reali-
seren voor morgen. Belangrijk is dus dat 
het nieuwe kabinet vanaf dag een ook inzet 
op zichtbare resultaten voor de korte 
termijn.”

Bron: www.bouwendnederland.nl

“De langetermijnopgave voor het klimaat, energie, afval en productiviteit is enorm”

Rob van Wingerden: “Schaal is nodig om de sector  
aan het innoveren te krijgen.”



Bouwend NHN 
wordt mogelijk 
gemaakt door:

GROOTHANDEL VOOR BOUW EN INDUSTRIE

Nét even wat sneller

De wet is voor elk advocatenkantoor gelijk. Het zijn de mensen die het verschil maken. Bij Van Diepen 
Van der Kroef zijn dat advocaten die met passie en creativiteit voor u aan de slag gaan. Die zich net
even harder voor u inzetten. Net even wat sneller sprinten. Waardoor we niet zelden net even 
een neuslengte voor liggen. En waardoor we het hardop durven zeggen: Welkom bij de winnaars.

www.vandiepen.com
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Onze leden

AARTSWOUD Bouwbedrijf De Kleine Stolp www.dekleinestolp.nl
ALKMAAR Aannemersbedrijf Boersma B.V. www.boersmabv.nl
ALKMAAR Aannemersbedrijf Hof Bouw B.V. www.hof-bouw.nl
ALKMAAR Aannemersbedrijf Kuilboer en de Boer B.V. www.kuilboerendeboer.nl
ALKMAAR Aannemersbedrijf Moesman B.V. www.aannemersbedrijfmoesman.nl
ALKMAAR Aannemingsbedrijf P. Oostwouder B.V. www.oostwouder.info
ALKMAAR Aannemersbedrijf Walters & Poland www.waltersenpoland.nl
ALKMAAR Aannemingsbedrijf Wibier www.wibierbouw.nl
ALKMAAR  Aann.-inst.bedrijf Donker-de Boorder en Koreman B.V.  www.deboorderenkoreman.nl
ALKMAAR Bouwbedrijf Bolten B.V. www.bolten.net
ALKMAAR Bouwbedrijf Jos Olbers B.V. www.olbers.nl
ALKMAAR Bouwbedrijf J.P. Ory B.V. bouwbedrijf@jporybv.nl
ALKMAAR Bouwbedrijf Jac. Tromp B.V. www.jactromp.nl
ALKMAAR Firma J.S. Klaver www.bouwbedrijfjklaver.nl
ALKMAAR Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen B.V. / www.theovanvelzen.nl
ALKMAAR Hoebe Bronbemaling B.V. www.theovanvelzen.nl
ALKMAAR Home2Build www.home2build.nl
ALKMAAR Houter Bouwspecialiteiten www.houtertimmerbedrijf.nl
ALKMAAR Kesselaar & Zn. B.V www.kesselaarenzn.nl
ALKMAAR Ooijevaar | bevlogen bouwers www.ooijevaar.nl
ALKMAAR Schot Infra B.V. www.schot-alkmaar.nl
ALKMAAR Vastheere C.V. www.bouwheere.nl
ALKMAAR Verberne-Baron www.verbernebaron.nl
AKERSLOOT R.A. van de Kamp Aannemersbedrijf B.V. www.vdkvastgoed.nl
AMSTERDAM Mos Grondwatertechniek B.V. www.mos.nl
ANNA PAULOWNA Bouw- en Aannemingsbedrijf A.W. Krijger en Zn / facebook.com/bouwenaannemingsbedrijfKrijger/
ANNA PAULOWNA Bouwbedrijf J.G. Appelman B.V. www.bouwbedrijfappelman.nl
ANNA PAULOWNA Bouwbedrijf F.X. Huiberts B.V. www.fxhuiberts.nl
BERGEN NH Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V. www.min-infra.nl
BEVERWIJK Kennemer Beton Bouw B.V. www.kennemerbetonbouw.nl
BREEZAND Bouwbedrijf P. Broers B.V. www.bouwbedrijfbroers.nl
BROEK OP LANGEDIJK De Geus Bouw www.geusbouw.nl
CASTRICUM Aannemersbedrijf D. Teerenstra B.V. www.dannyteerenstra.nl
CASTRICUM Aannemersbedrijf H.W. Twisk B.V. www.twiskbouw.nl
CASTRICUM A.C. Borst Bouw B.V. www.acborst.nl
CASTRICUM Bouwbedrijf Tromp B.V. www.trompbouw.nl
CASTRICUM Frab Aannemingsbedrijf B.V. www.frab.nl
DEN HELDER Aannemersbedrijf Gerard Borst B.V. www.gerardborst.nl
DEN HELDER Fa. G. Bais Gbais360045@freeeler.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf Carlebur B.V. www.carlebur.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf Dozy B.V. www.dozybv.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf Kersbergen B.V. www.kersbergenbv.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. www.tuin-denhelder.nl
DEN HELDER Aannemingsbedrijf L. van der Wal en Zn. B.V. www.lvdwal.nl
DEN HELDER Bijpost Bestratingen B.V. www.bijpostbestrating.nl
DEN HELDER B.V. Aannemersbedrijf J.J. Meijer www.aannemingsbedrijfjjmeijer.nl
DEN HELDER Helu Bouw Service www.helu-bouwservice.nl
DEN HELDER Lutterman Tegels B.V. www.lutterman.nl
DEN HELDER v.o.f. Aannemingsbedrijf C. van der Plas Aannemer.vdplas@ziggo.nl
DEN OEVER Aannemingsbedrijf P. Dirks en Zn. B.V. www.dirks.nl
EGMOND A/D HOEF Bouwbedrijf J.C. de Groot B.V. www.bouwbedrijfdegroot.nl
EGMOND A/D HOEF Tervoort’s Bouwbedrijf B.V. www.tervoort.nl
EGMOND A/D HOEF Gebr. De Waard Bestratingen Gebr.dewaard@quicknet.nl
EGMOND-BINNEN Bouwbedrijf C & S www.bouwbedrijfcs.nl
HEEMSKERK R.G. Zonneveld B.V. www.gebroederszonneveld.nl
HEERHUGOWAARD Aannemersbedrijf R. Blankendaal www.rblankendaal.nl
HEERHUGOWAARD Aannemersbedrijf Neeft www.neeft.nl
HEERHUGOWAARD Bleeker Bouw Advies www.bleekerbouwadvies.nl
HEERHUGOWAARD R. & H. Beers Aannemingsbedrijf B.V. www.rhbeers.nl
HEERHUGOWAARD Bot Bouwgroep B.V. www.botbouwgroep.nl

HEERHUGOWAARD Bot Ramen & Deuren B.V. www.botramenendeuren.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf Bert Groot V.O.F. www.bertgroot.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf Ted Groot B.V. www.tedgroot.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf Hoffer B.V. info@hofferbouwbedrijf.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf Cor Koper B.V. www.corkoper.nl
HEERHUGOWAARD Bouwbedrijf P.E. van Langen pevanlangenbouw@telfort.nl
HEERHUGOWAARD Van de Bult Grond-, Weg- en Waterbouw bv www.bult-gww.nl
HEERHUGOWAARD ESPEQ Opleidingen B.V., b.u. Bouw www.espeq.nl
HEERHUGOWAARD Kamp Bouwbedrijf B.V. www.kampbouwbedrijf.nl
HEERHUGOWAARD Offeringa aannemersbedrijf www.offeringa.eu
HEERHUGOWAARD Sinnige Bouw B.V. www.sinnigebouw.nl
HEILOO Aannemersbedrijf Y. Kops B.V. www.kopsaannemers.nl
HEILOO Bouw- en Aannemersbedrijf Fa. G. Heijne & Zonen Aannbedr.gheijne@hotmail.com
HEILOO Firma P. Hoetjes & Zn. hoetjesbouw@hetnet.nl
HEILOO Fa. J. Klaasse en Zn. www.klaassebouw.nl
HEILOO GP Groot infra en engineering bv www.gpgroot.nl
HEILOO Nanne Bouw- en Aannemingsbedrijf www.nannebouw.nl
HIPPOLYTUSHOEF Bouwbedrijf Hagedoorn www.hagedoornbouw.com
HIPPOLYTUSHOEF Bouwbedrijf Hollands Kroon www.bouwbedrijfhollandskroon.nl
LIMMEN Aannemingsbedrijf N. Commandeur B.V. www.ncommandeur.nl
LIMMEN Aannemersbedrijf Jonker B.V. www.aannemersbedrijfjonker.nl
LIMMEN Bouwbedrijf C. Bos B.V. www.bouwbedrijfcbos.nl
LIMMEN Bouwbedrijf Ed van Duin BV www.edvanduin.nl
NOORD-SCHARWOUDE Aannemersbedrijf C.J. Entius  www.bouwbedrijfentius.nl
NOORD-SCHARWOUDE Bouwbedrijf Theo Kruijer B.V. www.theokruijer.nl
NOORD-SCHARWOUDE J. Henselmans Bouw B.V. www.henselmans.nl
OTERLEEK Aannemersbedrijf Verbart B.V. www.verbart.nl
OUDESLUIS v.o.f. Fa. Muntjewerf www.bouwbedrijfmuntjewerf.nl
OUDKARSPEL Bouwburo H. Tauber B.V. (BBT) www.bouwburo-tauber.nl
SCHAGEN Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. www.deleeuwbv.nl
SCHAGEN Ruijter Bouw en Kozijntechniek B.V. www.ruijterkozijntechniek.nl
SCHAGERBRUG Bouwbedrijf P. Ott B.V. www.bouwbedrijf-ott.nl
SCHAGERBRUG Fa P.N. Dekker en Zoons www.pndekkerenzns.nl
SCHAGERBRUG Rietdekkersbedrijf J.P. Kooijman B.V. www.kooijmanrietdekkers.nl
SCHERMERHORN Bouwbedrijf Piet van der Burg B.V. www.pietvanderburg.nl
SCHERMERHORN H.G. Jonk en Zn. Aannemingsbedrijf www.jonk-aannemingsbedrijf.nl
SCHOORL Wildeboer Bouw B.V. www.wildeboer-bouw.nl
SINT PANCRAS Aannemersbedrijf André Goesinne agoesinne@ziggo.nl
SINT PANCRAS Bouwbedrijf Groen en Wit B.V. www.groenenwit.nl
SLOOTDORP Jos de Jong Bouw www.josdejongbouw.nl
STOMPETOREN Aannemersbedrijf Bouwheere www.bouwheere.nl
STOMPETOREN Bouwbedrijf J. Nat en Zn. B.V. www.natenzn.nl
‘T VELD Bouwbedrijf De Jong ‘t Veld B.V. www.dejongbouw.nl
UITGEEST Akerbouw B.V. www.akerbouw.nl
UITGEEST Baltus Bouw www.baltusbouw.nl
URSEM Aannemingsbedrijf De Jong Ursem B.V. www.dejongursem.nl
URSEM Luitjes Projectbouw www.luitjesprojectbouw.nl
WAARLAND Bouwbedrijf Remco Broersen www.bouwbedrijfremcobroersen.nl
WAARLAND Bouwbedrijf Th. Wever B.V. www.weverbouw.nl
WARMENHUIZEN Bouwbedrijf M. van den Berg www.bouwbedrijfmvdberg.nl
WARMENHUIZEN Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn B.V. www.mjdenijs.nl
WARMENHUIZEN Dekker Beheermaatschappij Krabbendam BV www.kdbv.nl
WARMENHUIZEN Meijer Bouw Warmenhuizen B.V. www.bouwbedrijfmeijer.nl
WARMENHUIZEN Pronk Warmenhuizen B.V. www.pronkbouw.nl
WESTERLAND Portegijs Keukens B.V. www.portegijs.nl
WINKEL Aannemingsbedrijf H. Fijnheer www.fijnheerbv.nl
WINKEL Hollandsysteembouw B.V. www.hollandsysteembouw.nl
ZUID-SCHARWOUDE Hoogendijk Bouw B.V. www.hoogendijkbouw.nl 
ZUID-SCHARWOUDE Aannemer Wagenaar info@aannemerwagenaar.nl


