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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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OBM Financieel Adviesgroep BV Postbus 1111
Tel: 072-5272620   1810 KC Alkmaar     

Assurantie-specialisten voor
l Bouwbedrijven 
l Sloopbedrijven & Asbestsaneerders 
l Grond-weg en waterbouw 
l Ingenieurbureaus

www.obmfa.nl

2015 in vogelvlucht
Bestuursvergaderingen:
In 2015 kwam het bestuur zes keer bijeen. 
Secretaris Klaas Jan Dekker nam per 1 mei 
afscheid, waarna het bestuur René Winter 
op 27 mei voor zijn eerste vergadering 
welkom heette. In diezelfde bestuursverga-
dering accepteerde Timon Pouwels de  
functie van secretaris. Een maand later  
op 30 juni werd Dick Min benoemd tot 
vicevoorzitter.  

Ledenvergaderingen:
Onze afdeling kent twee ledenvergaderingen 
per jaar. Agendapunten zijn de actualiteiten 
vanuit de afdeling, regio en Jong Bouwend 
Nederland. Daarnaast komt tijdens de voor-
jaarsvergadering het financieel verslag van 
het voorgaande jaar aan de orde en tijdens 
de najaarsvergadering de begroting voor  
het volgende jaar. 
Op 17 april streken we in Apeldoorn neer, 
waar we in hotel De Cantharel een geslaag-
de vergadering hadden. Als spreker was 
directeur Fries Heinis van Bouwend Neder-
land uitgenodigd. Hij ging in zijn presentatie 
in op betrokkenheid, imago en de afdelin-
gen. In de voorjaarsvergadering werd verder 
afscheid genomen van Klaas Jan Dekker. 
Het bestuur bedankte Klaas Jan Dekker 
voor zijn inzet en betrokkenheid. Ook werd 
in de voorjaarsvergadering René Winter 
welkom geheten. De avond werd voortgezet 
met een heerlijk buffet en nog wat drankjes 
in de bar. De volgende dag hebben we nog 
kunnen genieten van een mooie excursie in 
paleis Het Loo. 
Op 10 november was de najaarsvergadering. 
Vooruitlopend daarop was met West Fries-
land en Zaanstad/Waterland voor het eerst 
een clustervergadering gehouden. Na de 
najaarsvergadering waren er interessante 
workshops. Helaas werd de najaars- 
vergadering niet druk bezocht.

Sociëteit in restaurant Babylon
Bouwend Nederland afdeling NHN hield in 
2015 vijfmaal een sociëteit in restaurant 
Babylon te Heerhugowaard. Voor het inhou-
delijke deel werd een gastspreker uitgeno-
digd. Daarnaast is de soos een mooie 
gelegenheid elkaar op informele wijze te 
ontmoeten. Afgelopen jaar mochten we  
als gastsprekers verwelkomen Maarten 
Keysper (Hoogheemraadshap),  
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Een korte terugblik
Voor u ligt het nieuwe leden- en relatie-
magazine van onze afdeling Noord-Holland-
Noord. Anders dan gebruikelijk vindt u op 
deze pagina geen voorwoord van uw  
voorzitter, maar het jaarverslag van  
secretaris Timon Pouwels. Hij geeft hierin 
beknopt weer wat er in het jaar 2015 zoal  
is gepasseerd. Wie het doorleest, merkt dat 
we echt een heel actieve afdeling hebben.  
Dit functioneert alleen als de leden ook 
proactief deelnemen aan de diverse  
activiteiten. We mogen constateren dat dit  
in onze afdeling het geval is. Daarom is het 
bestuur gemotiveerd de ingeslagen weg van 
het “vernieuwend verbinden” ook in 2016  
verder vorm te geven. Graag tot ziens op  
de jaarvergadering in ’s-Hertogenbosch. 

Klaas de Leeuw
voorzitter

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de afdeling  
Noord-Holland Noord is 
als volgt samengesteld:

Voorzitter
K. de Leeuw (Klaas)

Secretaris
T. Pouwels (Timon)

Penningmeester
R. Dirks (René)

Bestuurslid
D. Min (Dik)

Bestuurslid
P. Konijn (Peter)

Bestuurslid
U. v.d. Wal (Ult)

Bestuurslid
R. Winter (René)

Secretariaat
Ambtelijk secretaris P. Bakker (Paulien)
S. Last (Sjerstin) per 1 oktober 2015 

Maxime Verhagen (Voorzitter BN), Paul 
Vlaar (Bouwbedrijf Ooijevaar), Aad Krom 
(INHolland) en Pierre Sponselee (Woon-
waard). Ondanks de positieve reacties van 
de aanwezigen werden de bijeenkomsten 
helaas niet altijd even goed bezocht. 

Overige activiteiten:
In 2015 werd voor de tweede keer een 
barbecue gehouden, ditmaal in de molen 
van Klaas de Leeuw. Hier hebben we tevens 
genoten van een mooie rondleiding naar de 
kap/nok van de molen. Op 23 oktober 
namen we afscheid van Anneke Prins. 
Na veertig jaar voor de vereniging werk-
zaam te zijn geweest besloot zij van haar 
welverdiende vrije tijd te gaan genieten.  
Als vereniging zijn we gedurende het jaar 
actief in bouwoverleggen met de gemeenten 
uit onze afdelingsregio en het Hoogheem-
raadschap. 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. u
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AgendaBouwend Nederland NHN 
t/m juni 2016 

15 april   Jaarvergadering afdeling NHN 
 in Den Bosch

10 mei Vergadering commissie KOB

12 mei  Vergadering commissie PR  
+ evenementen

17 mei  Sociëteit bij ESPEQ  
in Heerhugowaard

18 mei  Bouwoverleg met de gemeente 
Hollands Kroon

19 mei  Vergadering commissie  
educatie/automatisering

24 mei Regiobestuursvergadering

4 juni Dag van de Bouw  

8 juni Ambtelijk secretarissen overleg

9 juni Personeelsmanagementoverleg

30 juni HBO-overleg

4  5

De Nederlandse economie krabbelt op. De investeringen
in (woning)bouw en infrastructuur nemen weer toe en 
de bouwbranche plukt daar de vruchten van. 
Kortom: de zeven magere jaren lijken voorbij.

KOB: de weg naar ontwikkeling en groei

“Ik run Bouwbedrijf Appelman samen met 
mijn broers Frank en Martijn. Het is ons 
eigendom sinds 1998, toen we het van onze 
vader overnamen. Hij had het op zijn beurt 
gekocht van oprichter Jan Appelman. 

Aanvankelijk was ik mede-eigenaar en had 
ik verder geen actieve rol. In 2002 vroegen 
mijn broers mij in het bedrijf te komen 
werken. Zij hadden wél hun roots in de 
bouw en behoefte aan versterking op het 
financiële en beleidsmatige vlak.”

“Omstreeks 2003 ben ik benaderd om 
penningmeester te worden in het bestuur 
van de toenmalige afdeling Noordkop. Ik 
hoefde daar niet lang over na te denken. Ik 
zat hier op de stoel van algemeen directeur 
en had sterke behoefte aan kennisuitwisse-
ling met collega-bouwers. Over werkadmi-
nistraties, financiële pakketten, dat soort 
dingen. Tijdens ledenvergaderingen lukte 
het niet een goed netwerk op te bouwen, de 
contacten waren daarvoor te vluchtig. Ik zag 
het bestuurswerk als goede gelegenheid 
mezelf sterker te wortelen in de 
bouwwereld.”

Nuttig
“Als afdelingsbestuurder heb ik een goed 
regionaal netwerk kunnen opbouwen. Daar-
naast was ik snel thuis in de structuur van 
Bouwend Nederland en leerde ik snel 
landelijke kopstukken kennen. Voor ons 
bedrijf zijn die contacten buitengewoon 
nuttig geweest. Toen de crisis doorzette, 
hebben we met andere aannemers afspra-
ken kunnen maken over het over en weer 
inlenen van materiaal, van mensen, om 
elkaar te helpen als het nodig was en als 
het kon. Daar is vertrouwen voor nodig. 
Vertrouwen kun je niet kopen. Dat moet je 
opbouwen.”

“Wat voor mij bij het aanvaarden van een 
bestuursfunctie ook absoluut een rol 
speelde, is dat ik collectiviteit van groot 
belang vindt. Tijdens bijvoorbeeld cao-
onderhandelingen of in de richting van de 
overheid – landelijk, regionaal of lokaal –  

is de macht van het getal écht een factor.  
Dat blijft tellen, ook in de toekomst. Daar-
naast zie ik mijn bestuurswerk als morele 
verplichting. Ik vergelijk het wel eens met 
de plaatselijke voetbalclub: kleine kinderen 
kunnen er goedkoop een potje ballen, maar 
er zijn wel vrijwilligers nodig om de zaak 
draaiende te houden. Wat je doet en hoe 
vaak je dat precies doet, maakt niet uit, als 
je maar een steentje bijdraagt. Dat geldt in 
mijn ogen ook voor Bouwend Nederland. Als 
bedrijf zijn we lid en profiteren we daarvan. 
Dan mag je daarvoor best wat terugdoen.”

Plezier
“Ik ben gestopt met het penningmeester-
schap toen na de fusie het nieuwe afde-
lingsbestuur aantrad. Afgelopen jaar werd 
ik opnieuw benaderd omdat het niet lukte 
nieuwe kandidaten te vinden voor de 
vertrekkende bestuurders. Ik vond het niet 
erg na tien jaar een stapje terug te doen, 
maar ben ook met plezier weer aan boord 
gestapt. Het is een neventaak met toege-
voegde waarde. Voor mijzelf en ons bedrijf.”

“Als onderneming zijn wij goed door en uit 
de crisis gekomen. Door een particulier 
klusje in Zaandam werden we uitgenodigd 
de verbouwing van De IJsbreker in Amster-
dam te doen, een horecabedrijf waar onder 
meer veel netwerkclubs samenkomen, vaak 
met of rond bekende Nederlanders. Dat 
werk heeft ons toegang gegeven tot de 
Amsterdamse markt. Ooit was ons uitge-
sproken specialisme het bouwen van grote 
bloembollenhallen. Nu profileren wij ons 
met heel ander werk in de grote stad, overi-
gens nog altijd in combinatie met het 
bouwen van boerenhallen op het Noord-
Hollandse platteland. Het kan verkeren.”

Afdelingsbestuurder René Winter

 “Macht van het getal blijft tellen”

“Het is een neventaak met 
toegevoegde waarde.  

Voor mijzelf en ons bedrijf”

Interview

Het plaatst ons wel voor een uitdaging die 
altijd gepaard gaat met een volgende fase 
van groei. Hoe zorg je er als bouwbedrijf voor 
dat je voldoende vakbekwame medewerkers 
behoudt en nieuwe aan je bindt? Hoe zorg je 
er als (startende) ondernemer of als zzp’er 
voor dat je voldoende vakbekwaam bent? 
Belangrijke aspecten voor u als ondernemer 
én voor uw medewerkers of voor u als zzp’er. 
De vakgerichte, praktische opleidingen van 
de KOB helpen daarbij.

De KOB is praktisch en vakgericht. Met de 
KOB, investeert u in groei en ontwikkeling 
van uw medewerkers en van uw bedrijf.  
Een medewerker met de juiste kennis van 
zaken levert immers meer rendement op. 
Ook als (startend) ondernemer of als zzp’er 
doet u een uitstekende investering bij de 
KOB.

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 tweede aflevering algemeen directeur  

René Winter (44) van Bouwbedrijf Appelman in Anna Paulowna.

René Winter: “Ik zie mijn bestuurswerk ook als morele verplichting.”

 Nieuws uit Noord-Holland Noord

Uitnodiging
Jaarvergadering 15-16 april 2016

Hierbij nodigen wij u en uw partner uit 
voor onze jaarvergadering op 15 april a.s. 

Als locatie hebben we dit jaar gekozen 
voor ‘s-Hertogenbosch. Op een unieke 
locatie en midden in de stad!

Afdeling NHN biedt u van 15 op 16 april 
2016 een gratis overnachting aan. Het 
is tevens mogelijk een extra nacht bij te 
boeken. De kosten hiervan bedragen  
vanaf € 160,- inclusief ontbijt voor een 
2-persoons-kamer (indien voorradig).

De spreker tijdens de jaarver-
gadering is de heer Gert Ja-
kobs (ex-wielrenner en vaste 
tafelgast bij RTL Tour du Jour) 

Op zaterdag 16 april kunt u een keuze 
maken uit een drietal excursies.

vervolg pagina 1

Dit begint al met de jaarlijkse  
Actie Timmerdorpen (de aanzet om  
de jongsten al te enthousiasmeren  
voor het vak) alsmede het organiseren  
van de decanendag en de overleggen  
vanuit de commissie onderwijs 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 kreeg in 2015 weer  
de volle aandacht.

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.   

Timon Pouwels
Secretaris

Eigen invulling
Cursisten kunnen kiezen voor een meerjarig 
traject tot het Vakdiploma Aannemer Bouw- 
en Infrabedrijf of voor losse gerichte oplei-
dingen van, aansluitend bij hun (toekomstige) 
werk. Op deze manier kan een cursist een 
geheel eigen invulling geven aan zijn of haar 
professionele ontwikkeling! 

Voor hbo-gediplomeerden is er een versneld 
traject van een jaar. Wie slaagt voor dit 
traject ontvangt het Vakdiploma Aannemer 
Bouwend Nederland én een erkend  
post-hbo diploma.

De opleidingen gaan in september dit jaar 
weer van start. Inschrijven en nadere infor-
matie: www.kob.nl. Daarnaast kunt u altijd 
contact met ons opnemen voor een passend 
advies, telefoon (079) 325 22 62.

De ochtend wordt afgesloten met een 
kopje koffie met een Bossche Bol.  
Daarna is het programma afgelopen.

Komt u ook en neemt u uw partner mee?

U kunt parkeren in parkeergarage  
“De Tolbrug” in de afgesloten parkeer-
kelder. U kunt zich daar aanmelden  
via de intercom.

Programma
Ontvangst  vanaf   14.00 uur
Jaarvergadering  16.00 - 17.00 uur
Spreker  17.00 - 18.00 uur
Borrel   18.00 - 19.00 uur
Dinner  19.00 uur

U kunt in het weekend de Jeroen Bosch 
tentoonstelling bezoeken. 
(De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening)

Locatie: Golden Tulip hotel-Central, Burg. Loeffplein 98 ‘s-Hertogenbosch
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voor onderwijshuisvesting, bewegingson-
derwijs, sportverenigingen en culturele en 
welzijnsactiviteiten.

De verhouding tussen het beroepsonderwijs 
en de beroepspraktijk kwam in de loop van 
de dag ter sprake, toen vanuit het onderwijs 
de vraag werd gesteld aan welke type leer-
lingen en welke competenties de aanneme-
rij behoefte heeft. Naar aanleiding van de 
discussie die daarop ontstond, is door 
Bouwend Nederland besloten overleg te 
organiseren tussen het bedrijfsleven en 
decanen en bouwdocenten, om daarin naar 
verdere afstemming te zoeken.

Uit het onderzoek blijkt dat de leegstand in 
Alkmaar nog niet tot grote problemen leidt. 
Wel moet er aandacht zijn voor nieuwe 
mogelijkheden voor deze panden, zodat 
hergebruik gemakkelijker wordt.  
Het transformeren van een leegstaand  
pand geeft in de regel een positieve  
impuls aan de omgeving, zo concludeert  
de gemeente Alkmaar.

Het Alkmaarse college van B en W wil om 
die reden ruim baan geven aan goede plan-
nen als het gaat om herbestemming. Zo kan 
worden gedacht aan een nieuwe invulling in 
de vorm van woningen, kinderopvang, sport-
school of onderwijsinstelling. Vaak is een 
afwijking van het bestemmingsplan nodig, 
waarvoor een planologische procedure 
wordt gevoerd.

De gemeente Alkmaar wil eigenaren en ontwikkelaars maximaal de 
ruimte geven bij de transformatie van leegstaande kantoor- en  
bedrijfspanden. Dit blijkt uit de ‘Notitie Mogelijkheden transformatie  
leegstaande kantoor- en bedrijfspanden in Alkmaar’.  
Het onderzoek maakt deel uit van het coalitieakkoord.

Tijdens de decanenexcursie, georganiseerd 
door de pr-werkgroep RCB namens de 
brancheorganisaties in de bouwnijverheid 
– bezochten dertig decanen en bouwdo-
centen van vmbo-scholen in Noord-
Holland Noord twee projecten. De reis 
voerde eerst naar Volendam, waar Ooms 
Bouw & Ontwikkeling B.V. uit Scharwoude 
bezig is met de realisering van een uitbrei-
ding van het Don Bosco college met 18 
lokalen en een aula/mediatheek. Daarna 
vertrok het gezelschap naar een werk van 
Bouwgroep Hecon uit De Goorn in Oosthui-
zen. Hecon realiseert hier een multifuncti-
onele accommodatie, die wordt ontwikkeld 

Alkmaar geeft maximaal ruimte 
aan transformatie gebouwen

Decanentrip leidt tot overleg opleidingen

Voormalig KPN-gebouw  
De Telefooncentrale langs de N242  
is een voorbeeld van een pand  
dat na jarenlange leegstand  
succesvol is getransformeerd  
tot een bedrijfsverzamelgebouw  
voor de creatieve industrie. 

Deelnemers aan de decanenexcursie 
kijken tegen de zon in naar de  

vorderingen van een bouwwerk.

Volgens OPA-wethouder Anjo van de Ven 
zijn op verschillende plaatsen in de stad al 
voorbeelden van succesvolle transformatie-
projecten te vinden. “Denk aan De Telefoon-
centrale, De Princenhof en Fellini. Voor 
bijvoorbeeld het voormalige Ahrend-gebouw 

aan de Picassolaan staat transformatie naar 
woningen op de rol. We zijn blij met deze 
initiatieven en ondersteunen ze graag.”

Ondernemersloket
Eigenaren en ontwikkelaars die ideeën 
hebben kunnen zich bij het Ondernemerslo-
ket van de gemeente melden om de moge-
lijkheden te bespreken. De gemeente kijkt 
nog of capaciteit is vrij te maken om eigena-
ren van (langdurig) leegstaande panden zelf 
actief te benaderen. Prioriteit daarbij gaat 
uit naar panden die kunnen helpen maat-
schappelijke vraagstukken op te lossen.  
De gemeente wil de situatie rond de leeg-
staande kantoor- en bedrijfspanden jaarlijks 
in kaart brengen.

Bouwend Nederland Noord-Holland Noord gaat met scholen en ondernemers  
om tafel om vraag en aanbod op het gebied van opleidingen nog beter op  
elkaar af te stemmen. Dat volgt op de decanenexcursie van 17 maart,  
toen dit aspect aan de orde kwam.

Interview

Suzanne den Dulk lost Henry Meijdam af als directeur

  ESPEQ moet ‘clubhuis’ bouw worden

Suzanne den Dulk 
(48) is met name in 
het politieke land-
schap van Noord-
Holland Noord geen 
onbekende. Ze was 
tien jaar lang 
gemeenteraadslid  
in Alkmaar. Van 2001 
tot 2006 namens de 
VVD, van 2006 tot 

2010 namens haar eigen partij Liberale 
Kracht en na de verkiezingen van 2010 
namens Rita Verdonks Trots op Nederland. 
Ze verliet Alkmaar datzelfde jaar om voor 
‘Trots’ een vrijgekomen wethouderstoel in 
Den Helder in te nemen. Zomer 2014 
zwaaide ze af.

Het afscheid van de marinestad was geen 
verrassing, maar kwam op het ‘moment 
suprême’ toch wat abrupt, zo blijkt ze terug. 
“Zo ben je ‘full swing’ aan een stad aan het 
bouwen, 60 tot 70 uur per week, en zo zit 
ineens een ander op je positie.” Toen het 
moment daar was, was het ook letterlijk 
even afkicken geblazen. “Een paar maan-
den. Toen ben ik gaan zoeken naar een 
nieuwe baan. Die was niet gemakkelijk te 
vinden. Daar kunnen veel oud-wethouders 
over meepraten.”

Meedenken
Bij ESPEQ belandde ze begin dit jaar, nadat 
haar voorganger Henry Meijdam haar naam 
had laten vallen bij het bestuur, dat hem 
had gevraagd mee te denken over zijn 
opvolging. “Ik kende ESPEQ al en het  
eerste gevoel was heel positief. Ook de 
gesprekken verliepen bijzonder prettig.  
En de opdrachten die het bestuur in petto 
had – het versterken van de instroom  
en het versterken van de relatie met  
lidbedrijven – spraken mij aan.  

ESPEQ Opleidingen laten uitgroeien tot kenniscentrum, bindende factor en tot ‘clubhuis’ van de bouw in  
Noord-Holland Noord. Het is kort gezegd de ambitie van kersvers directeur Suzanne den Dulk. Zij wil de 
komende jaren ‘bouwen’ aan een meer vraaggestuurd werkend opleidingsinstituut, dat de bedrijven in  
de regio over een breed vlak bedient.

gebied van aanwas, ben ik ervan overtuigd 
dat we de ondernemers op een breder  
vlak kunnen bedienen. Om een voorbeeld  
te geven: de afgelopen jaren zijn in veel 
bedrijven de p&o-functies geschrapt.  
Ik voorzie niet dat ze snel terugkeren, 
terwijl die functie op zich wel nodig is  
als het gaat om toekomstplanning en  
weerbaarheid van de onderneming.  
Als wij dergelijke diensten aanbieden,  
dan hoeven bedrijven die kosten niet  
structureel te maken en realiseren wij  
langzaam dat ‘clubhuis’ en dat kennis-
centrum. Ik denk dat daar beslist  
mogelijkheden liggen.”

Suzanne den Dulk

Er is werk aan de winkel en er is iets te 
bereiken.” Na een maandje inwerken en 
interne kennismakingen is ze inmiddels 
begonnen met een ‘rondje langs de velden’. 
Op het lijstje: ondernemers, gemeentebe-
stuurders en veel bijeenkomsten. “Zeker in 
de politiek-bestuurlijke hoek ken ik natuur-
lijk veel mensen. De gemeenten zijn een 
belangrijke partij voor ons. We stevenen als 
bouwsector op een ongekende personele 
krapte op de arbeidsmarkt af. Met gemeen-
ten praten we daarom onder meer over een 
leerweg voor zij-instromers. Daar ligt een 
gezamenlijk belang.”

Win-win
Hoewel ze zich nog volop aan het oriënteren 
is, heeft ze de contouren van het toekom-
stige ESPEQ helder voor zich: een kennis-
centrum, een bindende factor en een 
‘clubhuis’ voor de bouw in Noord-Holland 
Noord. “Een instituut dat nog meer inspeelt 
op de behoeften die er bij de bedrijven zijn. 
ESPEQ is van en voor de bouw. Ik wil dat 
iedereen dat gevoel heeft. Met Bouwend 
Nederland praten we al een tijdje over de 
mogelijkheid hier kantoor te komen houden. 
Ik zie daar een enorme win-win. Het imago 
van de branche, cao-kwesties, 
vragen rond personeels-
management: we hebben er 
allemaal mee te maken.”

Binnen vijf jaar hoopt ze 
bovendien dat ESPEQ de  
bouw over een breder vlak 
bedient en meer vraag-
gestuurd opereert.  
“We zijn nu overwegend een 
opleidings-bedrijf op mbo-
niveau 2 en 3. Hoewel er  
door de teruggang in het 
aantal jongeren enorme  
uitdagingen liggen op het 

“ESPEQ is van en voor de bouw. 
Ik wil dat iedereen 
dat gevoel heeft”

Door de teruggang in het aantal jongeren liggen er  
voor ESPEQ de komende jaren enorme uitdagingen  

op het gebied van aanwas.
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De Vakman

BouwendNHN
@bouwendnhn

Cobouw @CobouwNL
Zzp’ers in de bouw werken meer uren: Het gaat beter met de eenpitters in 
de bouw. Over de hele breedte...  http://bit.ly/1UNaqRn  #cobouw

Dag van de Bouw @dagvandebouw 
Werk je in de bouw? Neem je vrienden en familie mee op 4 juni naar 
#dagvandebouw. Kijk op http://www.dagvandebouw.nl

Cobouw @CobouwNL
Rijkswaterstaat krijgt aparte manager implementatie Marktvisie: 
Rijkswaterstaat heeft Aline Arends (43... http://bit.ly/1VMtbnD  #cobouw

Jan Blankendaal: “Uit het persoonlijke 
contact met de klant, de architect en de 

samenwerking met de vakmannen op 
de werkvloer haal ik veel voldoening.”

Jan Blankendaal, uitvoerder bij Ted Groot

“Op mijn vijftiende timmerde ik al”
In de vaste rubriek De Vakman nemen wij elke keer een ander ambacht of specialisme 
onder de loep. Dit keer stellen wij Jan Blankendaal voor, uitvoerder van uiteenlopende 
projecten en al dertig jaar werkzaam bij Bouwbedrijf Ted Groot in Heerhugowaard.  

Hoe ben je in je huidige functie gekomen?
“Als kind ging ik wel eens met mijn buur-
man mee. Hij was timmerman. Zo kwam ik 
er al jong achter wat ik later wilde worden. 
Toen ik rond de vijftien was, hielp ik mijn 
huidige werkgever Ted al met het timmeren 
in de vakanties en op zaterdagen. Ik heb de 
lts in Heerhugowaard afgemaakt en kwam 
na een extra jaar kopklas als timmerman bij 
Ted. Ik groeide van leerling door naar gezel 
en meester en haalde later ook mijn papie-
ren voor assistent-uitvoerder en uitvoerder. 
Ik kom nog vaak voor onderhoudswerk op 
de lts, nu onderdeel van het Trinitas 
College. Dan ontmoet ik leraren van vroe-
ger. We hebben hier ook stagiairs van die 
school. Het is belangrijk dat de jeugd prak-
tijkervaring kan opdoen. Daarnaast staat 
een goed leerbedrijf in een goed daglicht.”

 Wat vind je het mooiste aan je werk?
“Bij Ted kon ik doorgroeien tot uitvoerder. 
Eigenlijk ging dat heel geleidelijk. Ik hoefde 
mijn hamer steeds minder vaak te gebrui-
ken. Wat ik nu doe vind ik erg leuk. Het 
mooiste vind ik de nieuw- of verbouw van 
grote villa’s. Daar kom je meestal echte 
uitdagingen tegen. Ik ben visueel ingesteld, 
zie oplossingen altijd snel voor me.”
 
Wat zijn verder mooie aspecten aan je 
werk?
“Uit het persoonlijke contact met de klant, 
de architect en de samenwerking met de 
vakmannen op de werkvloer haal ik veel 
voldoening. De kunst is steeds weer alles zo 
te regelen dat het goed loopt en dat ieder-
een er blij van wordt. Tegelijkertijd blijf ik 
timmerman. Soms help ik de jongens om 
een dakopbouw in elkaar te zetten, juist op 
de dag als er een transport en kraan is. Nu 
en dan doe ik ook kleinere klusjes, bijvoor-
beeld het herstellen van opleverpunten.”
 
Wat is je lievelingsgereedschap?
“Mmm…, dat is mijn hamer! Helaas kan ik 
die niet zo vaak meer gebruiken.”
 

Is de mobiele telefoon niet het favoriete 
gereedschap van een uitvoerder?
“Het is wel het meest gebruikte, maar zeker 
niet mijn favoriete. Alhoewel het tegenwoor-
dig met e-mail en Whatsapp op de smart-
phone wel erg handig werken is. Ik zit maar 
maximaal zo’n 20 procent van mijn werktijd 
op kantoor, de rest ben ik onderweg naar 
allerlei klussen. Meestal heb ik zo’n vijf 
projecten tegelijk lopen.”
 
Heb je ook een mooiste werk?
“Dat was de verbouw van een woonhuis tot 
een grote villa in Bergen, een ontwerp van 
architect Sjoerd Soeters. We hadden daar 
een prachtige klus, waar vijf eigen mensen 
ruim een jaar aan hebben gewerkt. Er zijn 
daar heel wat meters hout vertimmerd. Ook 
zaten er bijzondere elementen in, zoals een 
betontrap en keerwanden. De samenwer-
king met de architect en de opdrachtgever 
liep heel goed, met gezonde discussies over 
ingewikkelde details. Daarna hebben we 
vaker met Soeters gewerkt.”
 

En ooit nog iets geks meegemaakt?
“Ik heb ooit een dikke, brede plank beloofd 
aan een klant. Die vroeg me of ik hem in 
drie stukken kon zagen, zodat hij er een 
mooie lange tafel van kon maken. Mijn 
collega-timmerman Gijs zaagde die plank 
toen in zulke ongelijke stukken, dat er  
nooit meer een tafel mee was te maken. 
Tegenwoordig maken we daar nog wel  
eens grappen over. ‘Zaag jij die plank even 
in drie stukken’, klinkt het dan. Dan weet 
iedereen meteen waarover het gaat.”

Wat vind je het leukste aan dit bedrijf? 
“Dat zijn behalve de collega’s de afwis-
selende- en verschillende projecten en  
bijbehorende opdrachtgevers. Maar ook  
dat Ted bij mijn 25-jarig jubileum een  
mooie fotocollage had gemaakt van  
mijn voorgaande jaren.”

Nieuws uit Noord-Holland Noord

ABN AMRO onderscheidt twee oorzaken 
voor de explosieve groei. Naast het snelle 
herstel van de woningmarkt is sprake van 
een eenmalig effect door de verhoging van 
de btw (van 6 naar 21 procent) op manuren 
bij de renovatie van woningen op 1 juli 2015. 
Hierdoor werd met name in juni een  
spectaculaire groei van de bouwproductie 
gesignaleerd. Zonder dit effect zou de 
bouwproductie over geheel 2015 zijn  
toegenomen met 6,4 in plaats van  
8,2 procent, aldus de rapportage.

In de sectorprognose zegt ABN AMRO te 
verwachten dat de woningbouw in 2016 en 
2017 opnieuw de snelst groeiende branche 

Landelijke sectorprognose ABN AMRO:

“Woningbouw motor herstel”

Sloop huurhuizen Breezand vervroegd

100.000 euro 
voor onderzoek 
herbestemming 
monumenten

Met een groei van 8,2 procent heeft 
2015 zich na zeven magere jaren 
voor de bouw ontpopt tot een top-
jaar. De woningmarkt herstelde in 
hoog tempo en de investeringen in 
woningen namen met meer dan 
een kwart (26,8 procent) toe, zo 
heeft ABN AMRO becijferd in de 
landelijke Sectorprognose voor de 
bouw eerste kwartaal 2016.

De provincie Noord-Holland  
stelt dit jaar 100.000 euro  
beschikbaar voor onderzoek  
naar de herbestemming van  
monumenten. Met de provinciale 
bijdrage kunnen monument- 
eigenaren bepalen of  
herbestemming kansrijk is.  
In tegenstelling tot eerdere  
regelingen is het nu ook  
mogelijk om duurzaamheids-
maatregelen bij het onderzoek  
te betrekken.

Woningbouwvereniging Anna 
Paulowna is in Breezand vervroegd 
begonnen met de sloop van 29 
huurhuizen in de Bloemenbuurt. 
De verouderde woningen wijken 
voor 21 nieuwe, levensloop- 
bestendige huurhuizen.

In de eerste helft van maart werden de 
dakpannen van de huizen gehaald, de tuinen 
gerooid en de bestrating weggehaald. Het is 
de bedoeling dat de woningen in de eerste 
helft tegen de vlakte gaan.  

in de bouw is. De groei is wel lager dan in 
2015, met als gevolg dat ook de groei van de 
bouwproductie de komende twee jaar iets 
matigt. Ook de installateurs en architecten 
liften mee. ABN AMRO stelt wel dat een  
voorwaarde voor solide groei in de bouw is 
dat die breed wordt gedragen en niet alleen 
afhankelijk is van woningbouw.

Verdwijnen
De utiliteitsbouw bevindt zich in zwaar weer 
en volgens ABN AMRO blijft dit nog even zo, 
met name door de hoge leegstand van 
winkels (9,2 procent) en kantoren (17procent). 
ABN AMRO verwacht dat de leegstand van 
winkels verder stijgt, nu veel winkelketens en 
warenhuizen uit het straatbeeld verdwijnen. 
Wel zijn de vooruitzichten goed in de kleine 
kantorenbouw, nieuwbouw voor scholen, 
kassen en combinatiebedrijfshallen.

De vooruitzichten voor de grond-, water-  
en wegenbouw zijn op termijn gunstig.  
De omzet in deze sector daalde in 2015 met 
2,5 procent, maar de verwachting is dat de 
investeringen in de infrastructuur in 2017 
weer stijgen met ruim 1 procent per jaar.  
In de wegenaanleg nemen de investeringen 
tussen 2017 en 2020 met 56 procent toe.  
De investeringen in de spoorwegen dalen  
met 27 procent.

De afgelopen vier jaar zijn met 
provinciale subsidie 52 haalbaar-
heidsonderzoeken gedaan. 
Daaruit is gebleken dat herbestem-
ming in veel gevallen kansrijk is.  
De onderzoeken hebben al tot  
uitvoering van herbestemming geleid 
bij onder meer De Nederlandsche 
Bank te Alkmaar, Huize de Dieu  
in Alkmaar, Fort Westoever in  
Den Helder en Villa en Tweelinghuis 
Leyduin in Vogelenzang.

Eigenaren van monumenten of 
belanghebbenden met toestemming 
van de eigenaar kunnen de subsidie 
aanvragen. Die bedraagt 50 procent 
van de subsidiabele kosten, met een 
maximum van 10.000 euro.  
Aanvragen kunnen worden  
ingediend tot 1 november 2016,  
maar op is op.

De sloop is vervroegd omdat de huizen 
eerder leeg kwamen te staan dan verwacht. 
Aanvankelijk zouden ze vlak voor de  
bouwvak plat gaan.

De geplande oplevering van de nieuwbouw 
is februari 2017. De nieuwe woningen  
krijgen op de begane grond, naast  
een woonkamer en keuken, een slaap-  
en badkamer. Boven komen twee  
slaapkamers en is er een mogelijkheid  
voor een derde slaap- of badkamer.  
De nieuwbouw is ontworpen door  
BBHD Architecten in Alkmaar.

“De kunst is steeds weer alles zo  
te regelen dat het goed loopt en dat 

iedereen er blij van wordt”
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Peetoom Aannemersbedrijf

Verbouw
Het maken van een casco dakopbouw 
en herinrichten van de voor- en achtergevel 
aan de Lange Herenvest 130-132 in Haarlem.

Bouwbedrijf Groen en Wit

Nieuwbouw
Bouw dubbelwoonhuis in Haarlem-Zuid.

Verbouw
Grote uitbreiding naast een bestaande 
woning in Bloemendaal.

R&H Beers

Nieuwbouw
Kantoor met bedrijfsruimte en laaddocks 
(3.000 vierkante meter) in opdracht van 
Stammis Horeca te Heerhugowaard.

Bink Bouw

Nieuwbouw
Start nieuwbouw Kinderboerderij te Huizen
Nieuwbouw gezondheidscentrum Vroonermeer-Noord 
te Alkmaar. 

Pronk Bouw

Nieuwbouw
Duurzaam en energieneutraal vrijstaand woonhuis 
te Driemond.

Restauratie
Restauratie en groot onderhoud RK kerk, toren, 
pastorie en bijgebouwen te Breezand.
Restauratie en herfunderen Jacob Claessesluis te 
Zijpersluis (i.s.m. K_Dekker Bouw & infra).
Restauratie van Het Walvisvaardershuisje 
te Den Hoorn, Texel.

Verbouw
Uitbreiding Zeeaquarium Bergen aan Zee, 
entreegebouw en zeehondenbassin.

Onderhoud
Groot onderhoud en leidekken 
Nederlands-Hervormde kerk te Dirkshorn.

de Lange Herenvest 130-132 in Haarlem - ervoor de Lange Herenvest 130-132 in Haarlem - erna

 Nieuwbouw in Haarlem-Zuid Uitbreiding woning in Bloemendaal

Ferry van Wilgenburg

Walvisvaardershuisje Den Hoorn

Nieuwbouw gezondheidscentrum Vroonermeer-Noord te Alkmaar

Walvisvaardershuisje Den Hoorn

Zeeaquarium Bergen aan Zee

Ferry van Wilgenburg: regio dreigt de slag te missen

“Kom in de benen. Nu!”
Het is vijf voor twaalf voor de bouw in Noord-Holland Noord, stelt 
adviseur en consultant Ferry van Wilgenburg. Hij noemt het “alarmerend” 
dat de regio blijft toekijken terwijl innovaties en nieuwe werkmodellen steeds 
sneller op elkaar hun intrede doen in de bedrijfstak, zei hij begin februari tijdens de 
maandelijkse soos in Babylon. “Als er niets gebeurt, mist deze regio straks de slag.”

Noord-Holland Noord staat stil, vindt 
voormalig Woonwaard-directeur 
Van Wilgenburg. Volgens hem slaagt de 
bouw in de regio er maar niet in met 
opleiders als het Horizon College, Hoge-
school INHolland en de Hogeschool van 
Amsterdam tot structurele samenwerking 
te komen en innovatie duurzaam van de 
grond te brengen. “Nu zitten de order-
portefeuilles vol. Maar over een paar jaar 

denderen bedrijven van elders met prefab-
oplossingen de provinciegrenzen over om 
de bouwplaatsen over te nemen.”

Met ‘elders’ verwijst Van Wilgenburg vooral 
naar ‘koplopergebieden’ zoals Limburg, 
Noord-Brabant en Twente. “Limburg-Zuid 
heeft een Platform Ketensamenwerking, 
waar in groepsverband aan zogenoemde 
versnellingstafels thema’s binnen de keten-
samenwerking verder worden uitgewerkt. 
Opdrachtgevers leren zo de bouw kennen, 
de bouwer leert de hoofdpijn van de leve-
rancier te begrijpen. De bouwketen in 
Brabant maakt een enorme slag met 
‘Nul op de meter’. En Twente heeft de 
stichting Pioneering voor vernieuwing 
in de bouw, als onderdeel van het 
regionale innovatieplatform.”

Contrast
Een schril contrast met Noord-Holland 
Noord, aldus Van Wilgenburg, die met name 

in Limburg nauw bij de ontwikkelingen is 
betrokken. “De stilstand in de gehele 
provincie is onbegrijpelijk. In Amsterdam 
gaan de klussen op het gebied van onder-
houd, renovatie en verduurzaming in 
toenemende mate nu al naar de onder-
houdsbedrijven, niet naar de bouwers. 
Die missen daar de slag. De bouw in deze 
regio lijkt niet of onvoldoende te begrijpen 
wat er gaande is. Er is geen urgentiegevoel. 

Maar er zijn in Noord-Holland straks 
298.000 nieuwe woningen nodig. En geloof 
me: die worden niet meer gemetseld.”

Waarom moeilijk doen als het samen kan, 
zegt hij. “Samenwerken heeft met het 
maatschappelijk rendement te maken. 
Toen ik bij Woonwaard begon, was het 
eerste wat een collega tegen me zei: 
Ferry, aannemers zijn boeven. Die beeld-
vorming bestaat nog steeds. Daarom is 
het zo ongekend belangrijk dat de bouw 
als cluster en als keten het gesprek 
aangaat. Met elkaar, maar ook met de 
opdrachtgevers. Kijk vooruit. Er komt 
een tekort aan vakmensen aan, de rol van 
technologie wordt groter. Dat heeft straks 
impact. Kijk daar niet als bedrijf naar, niet 
als sector, maar als volledig ‘eco-systeem’.

Afpellen
Transparantie is daarbij de crux, aldus 
Van Wilgenburg. “Bedrijven moeten alles 

afpellen. Het gaat niet alleen om lean, 
of alleen om duurzaam. Het gaat om 
veel meer. Deze regio heeft in potentie 
veel innovatieve kracht, denk aan Willem 
Koppen, Niels Sijpheer, maar ook bijvoor-
beeld Ursem Modulaire Bouw in Wognum. 
Er zijn voldoende partijen die over heel 
veel kennis beschikken en die worden 
niet ingezet ten gunste van de regionale 
werk-gelegenheid. Haal ze erbij, ga 

nadenken, ga brainstormen, ga doen, 
werk aan die toekomst. Vorm innovatie-
platforms. Er is één zekerheid: doe niets 
en je wordt vanzelf ingehaald.”

In combinatie daarmee moet de bouw 
ook actiever worden op het gebied van 
marketing, sprak hij tegenover een 
ietwat overdonderde zaal. “Goed doen 
is één, vertellen dat je het goed doet is 
twee. Dat laatste is noodzakelijk. 
Ook op dat gebied is een inhaalslag 
nodig, want uiteindelijk heeft ook dat 
aspect grote invloed op de regionale 
ontwikkeling van de bouw, de werk-
gelegenheid en de opleidingen. Op de 
arbeidsmarkt moet de bouw de 
concurrentie aan met andere 
bedrijfstakken. Daarom zeg ik: 
kom in de benen. Nu. De tijd dringt.”

“Er is één zekerheid: doe niets en je wordt vanzelf ingehaald”
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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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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 Hoebe Bronbemaling B.V. www.theovanvelzen.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.vastheere.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
BROEK OP LANGEDIJK W.J. Bink Bouw BV www.binkbouw.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 Peetoom Aannemersbedrijf B.V. www.peetoom.bouwgarantlid.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 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 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 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


