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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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Bouwen. RAB weet hoe ‘t werkt.

Alkmaar: Laanenderweg 39 | Zwaag: De Marowijne 29 
Texel: Heemskerckstraat 50

B O UW C E N T E R RAB

GROOTHANDEL VOOR BOUW EN INDUSTRI E

Snel gehaald, of binnen 24 uur geleverd
15.000 producten voor de bouw en industrie. Van hang- en sluit-
werk tot gereedschap, van schroeven en bouten tot machines. 
Kwaliteitsmerken voor een scherpe prijs. Deskundige adviseurs, 
die graag met u meedenken. Dat is Govers...

Probeer ons maar uit!
Bestellen kan via onze winkels (tel. en fax) of via onze advi-
seurs. Uw artikelen worden binnen 24 uur geleverd in heel 
Noord-Holland.
 

Govers Den Helder
Energieweg 6, 1785 AD Den Helder
T: (0223) - 630 204

Govers Enkhuizen
De Dolfijn 42, 1601 MG Enkhuizen
T: (0228) - 312 924

Govers Texel
Spinbaan 20, 1791 MC Den Burg
T: (0222) - 312 346

Govers Heerhugowaard
Bellstraat 1, 1714 SZ Heerhugowaard
T: (072) - 576 5590

www.goversbv.nl
 

 
Beter 

voor uw  

Bouwproces! 
 

Van gevelstenen tot hout,  
van stukadoorsmaterialen tot 
dakbedekking, alles wat de 

professionele verwerker van 
bouwmaterialen nodig heeft 
 

Wij verwelkomen u graag in een  
van onze vestigingen. Zie onze 
website voor de vestigingsadressen. 
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En dit, beste collega’s, moet het speerpunt 
voor dit najaar worden: marktconforme  
prijzen, die het rendement in onze  
bedrijven terugbrengen.

Het geluid is overal hetzelfde: stijgende  
prijzen, langere levertijden en onvoldoende 
vakbekwame medewerkers. Als wij, leden 
van Bouwend Nederland, het voortouw 
nemen bij Sales in de bouw, BIM, scholing 
en innovatieve bouwmethodes, dan kunnen 
we ons onderscheiden en een voorsprong 
nemen op niet-georganiseerde 
branchegenoten.
 
In de bestuursvergadering van begin juli 
heeft uw bestuur besproken hoe wij de 
meerwaarde van onze brancheorganisatie 
nog beter aan onze leden kunnen communi-
ceren. Het zijn natuurlijk niet alleen de  
tastbare ledenvoordelen die het lidmaat-
schap van Bouwend Nederland te bieden 
heeft, want is er nog steeds sprake van 
toenemende regeldruk, veranderende 
bouwmethodes en een schaarste aan 
geschoolde vakmensen.

Daarom hebben wij een aantal speerpunten 
van beleid geformuleerd, waarop wij ons het 
komende jaar richten. Meer informatie naar 
en begeleiding van onze leden als het gaat 
om scholing en werving van vakmensen, het 
introduceren van nieuwe bouwmethodieken, 
PR en een professionelere aanpak van het 
bouwoverleg met potentiële opdrachtgevers 
en overheden. Omdat wij zelf het gevoel 
hadden dat de frequentie van onze 
bestuursvergaderingen daarvoor niet toerei-
kend is, hebben wij besloten om als bestuur 
eenmaal per maand bij elkaar te komen. 
Dat stelt ons in staat alerter in te spelen op 
ontwikkelingen in de markt. Van u vragen 
wij ons op uw beurt actiever te ‘voeden’  
met informatie over problemen waar u 
tegen aan loopt: contact met overheden,  
nutsbedrijven, ongeoorloofde  
aanbestedingseisen, et cetera.
 
Helaas heeft de eventuele fusie met West-
Friesland, in onze ogen van groot belang om 
de slagkracht te vergroten, opnieuw enige 
vertraging opgelopen. Lang niet alle leden 
van deze afdeling zijn ervan overtuigd dat de 
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In onze regio is sprake van broos herstel,  
zo leert een belrondje langs onze leden.  
Dat zou een reden moeten zijn om optimis-
tisch de vakantieperiode in te gaan.  
Maar daar waar de stemming unaniem is 
over het werkaanbod, zijn onze collega’s  
het ook roerend met elkaar eens dat de 
prijsvorming nog steeds kwalitatief  
uitermate teleurstellend is.  

Samenstelling bestuur 

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)

macht van het getal en een professioneel 
secretariaat van belang zijn als we  
onafhankelijk van Zoetermeer willen  
blijven functioneren. Deze herfst zijn  
nieuwe gesprekken om te sonderen of 
West-Friesland zelfstandig wil doorgaan  
of zich toch bij onze afdeling aansluit.

In de aanloop naar een eventuele fusie met 
West-Friesland, betere samenwerking met 
JBN en de andere afdelingen boven het IJ 
houden we 8 november een gezamenlijke 
bijeenkomst in het AFAS stadion.  
De vooraankondiging hiervoor  
heeft u reeds ontvangen.

Met Wim Anker als spreker willen wij u 
graag oproepen om u massaal aan te 
melden voor deze bijeenkomst, waar  
het netwerken en de verbetering van de 
onderlinge contacten het uitgangspunt zijn. 
Een grote opkomst is voor ons als bestuur 
het signaal dat u onze inspanningen van 
Bouwend Nederland Noord-Holland Noord 
een professionele en onmisbare belangen-
organisatie in de regio te maken op waarde 
weet te schatten.

Klaas de Leeuw
voorzitter 

Beweging creëert kansen!
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AgendaBouwend Nederland NHN 
t/m november 2016 

  1 sept  Vergadering commissie  
PR/evenementen

  6 sept  Sociëteit in Heerhugowaard  
met Ruben Wennekers 

  7 sept   Ambtelijk Secretarissen  
Overleg

15 sept  Vergadering commissie  
onderwijs

  Bestuursvergadering  
te Alkmaar  

20 sept  Regiobestuursvergadering  
met afdelingsvoorzitters

13 okt  Vergadering commissie auto-
matisering/educatie

25 okt Meewerkende partneroverleg
27 okt Personeelsmanagementoverleg
  VMBO-overleg
  8 nov   Ledenbijeenkomst Bouwend 

Nederland alle afdelingen 
boven het Noordzeekanaal in 
Afasstadion Alkmaar
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De jaarlijkse ledenbarbeque – ditmaal gehouden bij ESPEQ in Heerhugowaard – is geslaagd verlopen.  
De barbecue was voor het derde achtereenvolgende jaar en ditmaal waren ook de leden van de afdeling  
West-Friesland uitgenodigd.

Geslaagde ledenbarbecue bij ESPEQ

Dat wordt weer 
timmeren deze zomer!

Vrijdag 17 juni druppelden de mensen via  
de speciaal voor de gelegenheid uitgerolde 
rode loper het gebouw van ESPEQ binnen. 
In de werkplaats, met het zicht op nage-
maakte oude geveltjes en de Oosterpoort  
in Hoorn, stonden de tafels opgesteld.

Het prachtige weer maakte het mogelijk  
om ook buiten te zitten. Daar stond ook de 
Techniekbus van ESPEQ opgesteld. In de  
zon en onder het genot van een drankje  
en een hapje was het gezellig toeven.

Rond de klok van 9 werd er koffie met een 
bonbon geserveerd en daarna keerde ieder 
huiswaarts. De catering door ESPEQ was 
top geregeld. Als er al een minpuntje was te 
noemen, dan was het de licht tegenvallende 
animo. Hoewel de leden van twee afdelingen 
waren uitgenodigd, was dat helaas geen 
garantie voor een massale opkomst.  

De ESPEQ-techniekbus doet ook dit jaar diverse timmerdorpen aan.

 Nieuws uit Noord-Holland Noord

timmerdorp met een bouwbon ter waarde 
van € 100,- , te besteden bij een vestiging 
van Bouwcenter Rab. Dat doet er nog eens 
10 procent extra korting bovenop. 

Daarnaast sponsort ESPEQ de timmer-
dorpen met een techniekbrochure voor 
ieder kind. In de brochure staat een  
prijsvraag en onder alle goede inzendingen 
worden twee drones verloot. Wij zijn blij  
met ESPEQ en Bouwcenter Rab en  
natuurlijk met de vrijwilligers die het 
Bouwend Nederland mogelijk maken  
een fantastische Actie Timmerdorpen  
te organiseren.

Deze zomervakantie wordt het voor de schooljeugd weer zagen,  
beitelen, schroeven en spijkeren. In Noord-Holland Noord gaan dan  
op meer dan vijftig locaties traditioneel weer de timmerdorpen van start.  
Ruim 8.000 kinderen doen mee.

In sommige dorpen blijft het feest niet 
beperkt tot het bouwen zelf. Daar mogen  
de kinderen een nachtje slapen in hun  
zelfgebouwde hut.
Ook dit jaar bestaat de kans dat Wilfred 
Blom van ESPEQ het timmerdorp bezoekt 
met de techniek-promotiebus. Hij komt met 
de bus naar het timmerdorp toe en laat in 
een paar uur zien hoe leuk techniek is. 
Timmeren, solderen, elektro- en installatie-
opdrachten, metselen, metaal bewerken, 
hout bewerken en nog veel meer!

Sponsoren Bouwend Nederland afdeling 
Noord-Holland Noord sponsort elk 
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“Ons bouwbedrijf is ruim honderd jaar oud. 
Tot de crisis zat alles onder éen dak. Ik had 
een eigen architect en constructeur in dienst. 
Dat ging tot 2008 goed. Toen kwam de crisis. 
Vier verlieslatende jaren later heb ik de bouw-
activiteiten gestaakt. Tijdelijk was het plan, 
maar van een herstart is het nog niet geko-
men. Onze omzet komt van andere activitei-
ten: de import van Multifilm-zonwering,  
een florerende tak van sport, en van het 

produceren en leveren van schaar-hekken, 
onder meer voor vliegtuigsluizen. Ook dat 
bedrijf zit in de lift.”

“In 1990 ben ik benaderd door het toenmalige 
afdelingsbestuur van NVOB Schagen.  
Ze wilden fuseren en zochten een voorzitter. 
Dat moest ik worden, zeiden ze. Mijn vader 
had die rol eerder gehad. Hij was 25 jaar voor-
zitter van de NAPB, de AVOB en later het 
NVOB, dat daaruit voorkwam. Van hem heb ik 
meegekregen dat verantwoordelijkheid nemen 
erbij hoort en dat we als branche niet zonder 
een branche-organisatie kunnen. Het gevoel 
van ‘hart voor de zaak hebben’ is me met de 
paplepel ingegoten. Dus ik hapte toe.”

“Inmiddels ben ik een kwart eeuw voorzitter. 
NVOB-afdelingen fuseerden, BouwNed kwam, 
gevolgd door Bouwend Nederland. Toen rond 
2010 de fusieplannen ontstonden voor de 
afdeling Noord-Holland Noord ben ik twee 
jaar federatievoorzitter geweest en bij de 
‘echte’ fusie blééf ik vervolgens voorzitter,  
ook omdat geen geschikte opvolger kon 
worden gevonden.”

Mazzel
“Het voorzitterschap is me vergeleken  
met andere bestuursfuncties op het  
lijf geschreven. Ik houd van initiëren,  
aansturen en delegeren. En ik heb de  
mazzel dat optreden in het openbaar  
me gemakkelijk afgaat. Mijn vrouw  
zegt vaak dat ik veel tijd in Bouwend  
Nederland stop. Maar ik vind: als je lid  
bent van een club, dan moet je ook  

bereid zijn iets te doen. Bovendien: ik heb 
door mijn taken bij de branche-organisatie 
een waardevol en omvangrijk netwerk  
opgebouwd, regionaal en landelijk. Als 
ondernemer pluk ik daarvan de vruchten.”

“De bereidheid om naast het lidmaatschap 
ook bestuurlijk iets te doen voor Bouwend 
Nederland zie ik steeds minder. In breder 
verband maak ik me ook zorgen om de  
afkalving van de maatschappelijke samen-
hang. Jongeren zeggen: we plukken het wel 
van internet. Maar ze missen het menselijke 
contact. Praten doet meer dan een e-mail 
versturen. Natuurlijk: dit is deels ook het 
tijdsgewricht. Vroeger had een aannemer 
zijn bedrijf en runde zijn vrouw de zaken 
thuis. Nu werken mannen én vrouwen, ze 
delen taken en verantwoordelijkheden.  
Dan is er minder tijd voor maatschappelijke 
bezigheden. Maar die worden daardoor niet 
minder belangrijk.” 

Versterken
“Wat betreft de toekomst ben ik ervan over-
tuigd dat Bouwend Nederland altijd blijft 

Afdelingsvoorzitter Klaas de Leeuw

“Regionale samenhang bewaken”

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 derde aflevering algemeen directeur Klaas de Leeuw (65)  

van Aannemingsbedrijf De Leeuw in Schagen.

Klaas de Leeuw: “De komende jaren wordt het 
tekort aan vakmensen hét vraagstuk in de bouw.  

Dan is het cruciaal dat de lijnen in de regio kort zijn.”

 Nieuws uit Noord-Holland Noord

bestaan. Maar je ziet al wel de voorbode van 
wat gaat gebeuren: de landelijke organisatie 
trekt zich terug uit de regio, de afdelingen 
krijgen de besturen niet meer vol.  
De komende jaren wordt het tekort aan 
vakmensen hét vraagstuk in de bouw.  
Dan is het cruciaal dat de lijnen in de regio 
kort zijn. Daar moet wat voor gebeuren, 
vandaar ook dat we de ‘soos’ in het leven 
hebben geroepen. Zo willen we de band 
versterken en voorkomen dat we regionaal 
van elkaar afdrijven, alleen verbonden via het 
lidmaatschap van een landelijke organisatie 
die als een soort ANWB opereert.”

“Het is een van de redenen waarom ik roep: 
laat Jong Bouwend Nederland instromen. 
Versterk de gehele organisatie. Bovendien:  
ik doe dit met plezier, maar ik blijf het niet 
eeuwig doen. En mijn opvolger moet geen  
65 jaar zijn, maar veertig. De volgende  
generatie moet deze afdeling aan de  
hand naar de toekomst nemen.  
En zorgen dat die regionale band blijft.  
Dat is veel belangrijker dan de meesten  
nu denken.”

“Als je lid bent van een club, dan moet je ook bereid zijn iets te doen”
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord

worden gepresenteerd terwijl ze al achter-
haald zijn. Het wordt de hoogste tijd dat we 
aan de voorkant afspreken welke getallen  
we gebruiken en dat we daarin ook één taal 
spreken.”

Onbegrip Voorzitter Klaas de Leeuw van 
Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland 
Noord stelde voor de handen op lokaal 
niveau ineen te slaan en zo de hobbels rich-
ting provincie te slechten. In bouwoverleggen 
met de gemeenten Schagen en Hollands 
Kroon was volgens hem al gebleken dat  
er in zekere mate onbegrip was over de  
interpretatie van de cijfers.

‘Haal het beste uit jezelf’ is specifiek  
toegesneden op de directeuren- 
grootaandeelhouder en directeuren  
van (kleinere) familiebedrijven in  
de bouw & infra. De workshop bestaat uit 
een sessie van een dag, gegeven door een 
trainer/coach met veel ervaring in de bouw. 
Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de 
praktijk van het eigen bedrijf, met  
voorbeelden van de eigen werkvloer.

Deelnemers wordt aan het begin van de 
workshop verzocht een vragenlijst in te 
vullen. De uitkomst hiervan wordt weerge-
geven in een model, dat als persoonlijke 
rode draad door de workshop en een even-

Hoe houd ik alle ballen in de lucht? Hoe blijf ik écht aan het roer staan? 
Wanneer stuur ik bij? Vragen die aan de orde komen in de workshop  
‘Haal het beste uit jezelf’, die Bouwend Nederland Academy  
in september op vier locaties in het land aanbiedt.

Heinis refereerde tijdens zijn inleiding over 
de (lobby)activiteiten van Bouwend Neder-
land aan de “120.000 tot 320.000 woningen” 
die er de komende decennia – volgens het 
EIB – nog bij moeten komen in Noord-
Holland en aan het miljoen woningen dat 
tot 2040 nog nodig zou zijn in geheel 
Nederland.

De Heerhugowaardse wethouder Economi-
sche Zaken Leo Dickhoff vroeg zich echter 
hardop af waar die huizen moeten komen 
en wat nu eigenlijk de juiste cijfers zijn. 
“Voor ons als gemeente is het lastig.  
Wij zien soms cijfers die als actueel  

Met ruim 14.000 exemplaren heeft  
Noord-Holland de meeste rijks- 
monumenten in Nederland.  
Gedeputeerde Jack van der Hoek:  
“Behoud en toegankelijkheid  
van monumenten is gunstig voor  
het vestigings- en verblijfsklimaat.  
Het houdt Noord-Holland ook  
aantrekkelijk voor toeristen en  
het geeft een impuls aan de  
regionale economie en de bouw .”
 
Jaarlijks ontvangt de provincie zoveel 
aanvragen voor subsidie, dat het  
maximale subsidiebedrag per  
project is verlaagd van 750.000  
naar 500.000 euro. Zo maken  
meer projecten een kans.

Bouwer, haal het beste uit jezelf!

Cijferbrij verwart overheid én bouw

4,7 miljoen voor 
monumenten-
restauratie

Fries Heinis tijdens de soos in Heerhugowaard.

tuele verdiepingscursus loopt.  
Het model geeft inzicht in de bestaande 
situatie en laat zien waar winst is te  
behalen. Op dit punt krijgen alle  
deelnemers tijdens de workshop  
persoonlijke tips en adviezen.

De workshop wordt gegeven op 6, 7, 12 en 
13 september in respectievelijk de regio’s 
Bergen op Zoom, Amersfoort, Nijmegen  
en Horst. De aanvang is 13.30 uur en de 
workshop duurt tot 20.00 uur. 
De deelnamekosten zijn 349 euro, maaltijd 
en eventuele parkeerkosten inbegrepen. 
Inschrijven en meer informatie via 
www.bouwendnederland.nl/academy.

Gemeenten, provincie en bouwsector hanteren volledig verschillende cijfers als het gaat om de nieuwbouw- 
behoefte van de toekomst. Dat bleek half mei tijdens een bezoek van landelijk directeur Fries Heinis  
van Bouwend Nederland aan Heerhugowaard.

In 2016 is ruim 4,7 miljoen euro 
beschikbaar voor de restauratie 
van rijksmonumenten in  
Noord-Holland. De provinciale  
subsidieregeling is bedoeld  
voor rijksmonumenten zonder 
woonfunctie zoals kerken,  
molens en industrieel erfgoed.

In bovenregionaal verband is Bouwend 
Nederland momenteel bezig een convenant 
met de provincie Noord-Holland te sluiten. 
Daarin moeten vraag en aanbod verder  
op elkaar worden afgestemd, zei Heinis. 
Volgens hem kan voorzichtig worden  
geconcludeerd dat de situatie in  
Noord-Holland Noord “redelijk op  
orde” is. “Maar het is goed om dit  
nauwgezet handen en voeten te geven,  
een gezamenlijke vertaling naar  
gemeentelijk niveau te maken en  
dat als uitgangspunt te hanteren.”  
Het convenant noemde hij daar  
“een prima kapstok” voor.
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord Interview

Technisch onderwijs Alkmaar luidt noodklok

Gezocht: partners met visie

Een kring van tien tot vijftien bouwbedrijven 
rond de school, die helpen met kennis, geld 
en materialen. Dat is wat Johan Dekker 
concreet voor ogen heeft. “Aan de ene kant 
hebben we donateurs nodig, die ons helpen 
goed onderwijs te bieden. Aan de andere 
kant hebben we ambassadeurs nodig.  
Om duidelijk te maken dat er niets mis  
is met technische beroepen.”

PCC Oosterhout aan de Alkmaarse Vondel-
straat telt 700 leerlingen, van wie ongeveer 
een derde lessen volgt aan het Vakcollege 

Gezocht: regionale bouwbedrijven die het technisch vmbo-onderwijs in 
Alkmaar willen steunen. Sectordirecteur Johan Dekker van PCC Ooster-
hout, de vmbo-vestiging van het Petrus Canisius College (PCC) vraagt 
ondernemers te helpen het bouwonderwijs in de regio overeind te houden 
en zo te zorgen voor voldoende toestroom naar de arbeidsmarkt.  
“We kunnen het niet in ons eentje.”

“Wij investeren als school veel in techniek”, 
zegt hij. “Maar in de bekostiging ontvangt de 
school voor een bouwleerling een fractie 
meer dan voor een zorgleerling. We hebben 
geld om leerlingen één kozijn te laten 
maken, terwijl ze er tien moeten maken  
om het echt goed te leren. Elke bijdrage  
die bovenop de bekostiging komt, is voor 
ons goud waard.”

Stappen
De nood is hoog, zegt hij. “Er kunnen en 
moeten meer leerlingen techniek gaan 
doen. Mensen moeten ook weten: de  
opleiding staat als een huis en werkt nauw 
samen met bedrijven. Inhoudelijk zijn we  
op de goede weg. Van al onze leerlingen die 
doorstromen naar het mbo kiest 80 tot 90 
procent ook daar voor techniek. Maar we 
kunnen het niet alleen. Met een kring van 
bevriende bedrijven die ons met raad, daad, 
geld, netwerk en visie ondersteunen, 
kunnen we verdere stappen zetten.”

Dat het contact met de beroepspraktijk 
wonderen doet, merkte hij kort geleden nog 
eens. “We kregen bezoek van een onderne-
mer die tegelzetters nodig had. Zijn verhaal 
sloeg bij de leerlingen echt aan. Je zag ze 
denken: we zijn belangrijk. Er wordt daar-
buiten op ons gewacht. Gemotiveerder kun 
je ze bijna niet krijgen.”

Techniek. Met kunst- en vliegwerk houdt 
Dekker het aantal techniekleerlingen – 
tegen de landelijke stroom in – al een jaar 
of tien stabiel, zegt hij. “We doen het door  
zo praktijkgericht te zijn als maar kan.  
De klassen 1 en 2 zijn gemiddeld al een 
derde van de tijd bezig met techniek. In de 
bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit 
drie profielen: Bouw & Interieur, Produce-
ren, Installeren & Energie en Mobiliteit en 
Transport. Derdejaars B&I ontwerpen en 
maken hier zelfstandig een pomphuisje.  
Het niveau ontstijgt dat van het eindexamen. 
Zo proberen we ze trots en vakbewust te 
maken.”

Perspectief
Het technisch onderwijs staat onder druk. 
Afgelopen schooljaar waren PCC Oosterhout 
en het Regius College in Schagen nog de 
twee enige scholen in de regio die technisch 
onderwijs aanboden. “Kinderen kiezen niet 
heel snel meer voor techniek”, zegt Dekker. 
“En wat je nog steeds ziet, is dat ouders er 
alles aan doen om hun kind een theoreti-
sche richting op te sturen. Een misvatting. 
De bouw staat nu al te springen om goede 
vaklui. Het arbeidsmarktperspectief is 
prima.”

Het ultieme voorbeeld voor Dekker is gere-
aliseerd in de gemeente Schoonhoven, waar 
het vmbo een kring van vijftien bouwbedrij-
ven om zich heen heeft die de school in de 
lucht houden en dingen mogelijk maken. 

Technet Alkmaar
Om vorm te geven aan de plannen een kring van ‘bevriende’ bedrijven op te richten heeft het PCC zich aangesloten bij de Stichting Technet 
Alkmaar. Deze stichting bevordert regionale samenwerking tussen scholen en bedrijven en heeft ook een groep op LinkedIn, bedoeld voor 
bedrijven die zich in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen willen inzetten om jongeren voor techniek te  
enthousiasmeren. Voor informatie: Johan Dekker, PCC Oosterhout, telefoon (072) 541 03 33 of e-mail j.dekker@pcc.nu



Gebruik Ledenvoordelen 2015
Noord-Holland Noord 

Gebruik maken van ledenvoordelen betekent niet alleen 
gemak en betere voorwaarden en condities, maar ook 
financieel voordeel. Binnen de federatie Noord-Holland 
Noord maakt 83% gebruik van de ledenvoordelen. 
49% realiseert hiermee zelfs meer korting dan dat 
aan contributie wordt betaald en verdient dus op het 
lidmaatschap!

Aantal 

contribuanten

Leden met

ledenvoordelen

Leden die verdienen 

op het lidmaatschap 

(excl. schadeverz.)

Gerealiseerdekorting*
€ 388.456,-

Bouwend Nederland heeft een zeer breed 
aanbod ledenvoordelen. Binnen de federatie  
Noord-Holland Noord wordt het meeste gebruik 
gemaakt van de volgende ledenvoordelen:

• Zorgverzekeringen 
• CAR- en AVB-verzekering
• Verzuimverzekeringen 
• WIA Aanvullingsverzekering 
• Verzuimloket
• MKB Pakketpolis 
• Mobiele Telefonie en Datacommunicatie 
• Arbodiensten 
• WGA ERD-verzekering
• Lyreco (kantoorartikelen)
• Vaste Telefonie en VoIP Telefonie 
• DAS Rechtsbijstandverzekering
• Hellemans Consultancy (EnergyDeal)
• Renault
• Uitgebreid bouwweer

aanbod ledenvoordelen. Binnen de federatie  
Noord-Holland Noord wordt het meeste gebruik 
gemaakt van de volgende ledenvoordelen:

Mobiele Telefonie en Datacommunicatie 

Top 15 gebruik

Tot welke groep behoort u?

100%

83%

49%

Meest gebruikte ledenvoordelen 2015

   15.934,- 

  2.820,- 

 1.571,- 

  1.332,- 

  888,- 

  547,- 

  450,- 

  397,- 

  382,- 

  367,- 

  223,- 

150,-
n.v.t.  
n.v.t.

n.v.t.

25.060,-
1.443,-

23.617,-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€
€

* De Bouwend Nederland verzekeringen zijn voor en door leden 
van Bouwend Nederland geschreven mantels. Deze onder-
scheidende mantels hebben op de bouw en infra afgestemde 
dekkingen en een individuele, unieke premiestelling. Hierdoor is 
het niet mogelijk om een kortingsbedrag te vermelden.

Werkelijk gerealiseerde korting per 
ledenvoordeel in Noord-Holland Noord 

dekkingen en een individuele, unieke premiestelling. Hierdoor is 
het niet mogelijk om een kortingsbedrag te vermelden.

Renault 

Zorgverzekeringen 

Verzuimloket + verzuimverzekeringen 

Lyreco (kantoorartikelen) 

Werkkleding en PBM’s

Telefonie en Datacommunicatie 

GPS-Buddy (ritregistratie)

WIA Aanvullingsverzekering

DAS Rechtsbijstandverzekering

Hellemans Consultancy (EnergyDeal) 

NCK (certifi cering)

Komindebouw.nl

Bouwend Nederland CAR-verzekering*

Bouwend Nederland AVB-verzekering*

Bouwend Nederland MKB Pakketpolis*

Korting
Contributie 
Voordeel (contributie - korting)

Kijk op www.bouwendnederland.nl/ledenvoordelen voor een overzicht van alle ledenvoordelen
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De Vakman

BouwendNHN
@bouwendnhn

BouwGarant @BouwGarant 12 juli
Dit jaar al 50 nieuwe deelnemers ingeschreven. Vraag naar zekerheid & 
kwaliteit blijft onverminderd groot. BouwGarant maakt dit zichtbaar. 

Heerhugowaard @GemHHW 11 juli
WNoordwest Ziekenhuisgroep kiest voor vernieuwbouw en blijft in Alkmaar. 
De Raad van Bestuur van De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft het... 
http://fb.me/7ZZ8pb3D7

BouwProfs @bouwprofs 11 juli
Welke effectieve maatregel heb jij als #bouwbedrijf genomen om CO2 
uitstoot te reduceren?  http://bouwprofsnederland.nl/profiles/blogs/ 
effectieve-maatregel-co2-uitstoot-reductie-wagenpark …

Michel Kooijman: 
“Een veilige steiger is het halve 

werk.”

Michel Kooijman, schilder bij bouwbedrijf Van der Wal

“Geen week is hetzelfde”
In de vaste rubriek De Vakman nemen wij elke keer een ander ambacht of 
specialisme onder de loep. Dit keer stellen wij Michel Kooijman (37) voor, 
allround schilder en al zeventien jaar in dienst van Aannemingsbedrijf 
L.v.d. Wal en Zn te Den Helder. 

Een schilder bij een bouwbedrijf,  
is dat niet gek? 
“Nee, dat is hier altijd zo geweest.  
We zijn zelfs met vier schilders hier.  
Er is meestal werk genoeg voor ons.  
We doen veel voor het eigen bouwbedrijf, 
maar we hebben ook eigen klussen en  
vaste klanten. Wat we doen? Nou alles! 
Buitenschilderwerk, onderhoudsschilder-
werk, binnenschilderwerk, behangen,  
vloerepoxy schilderwerk, spuitwerk,  
glaslatten vervangen, kozijnreparaties,  
steigers zetten en allerlei bijkomende 
klusjes.” 

Wat vind je het mooiste aan je vak?
 “Het mooiste vind ik de afwisseling.  
Geen week is hetzelfde en geen jaar is 
hetzelfde. Verder vind ik het lekker om hier 
in de regio te werken. Omdat we zoveel 
aanpakken, is het werk uitdagend en geeft 
het dynamiek. Vaak worden externe schil-
ders ingehuurd die wij moeten aansturen. 
Dat geeft een zekere verantwoordelijkheid. 
Wij worden zelf aangestuurd door een  
werkvoorbereider, maar we doen alles in 
heel goed overleg. Zo mogen wij vaak 
meebeslissen over de manier van aanpak, 
op voorwaarde dat we rekening houden met 
het budget. Ook krijgen we de gelegenheid 
veel te leren van leveranciers van bepaalde 
producten. Vaak leidt het ertoe dat we beter 
en sneller werken. We zijn vrij en zelfstan-
dig. Dat maakt het werk erg leuk.”
 
Wat is je mooiste klus geweest?
“Dat was het werk op de Oude Rijkswerf. 
Dat ging in totaal om zo’n vijftien monumen-
tale gebouwen. Ik heb daar met nog twee tot 
drie collega’s ongeveer een jaar gewerkt. 
Daar was echt van alles te doen, van houtrot 
tot betonrot en verroest staal, maar we 

kwamen er ook mooie oude houtsoorten en 
prachtige deuren en ramen tegen. Ik kon me 
echt ‘uitleven’ en flink wat vakmanschap 
tonen.”

En je mooiste gereedschap, wat is dat?
“Mmm, dat is zoveel, zoals de houtrotfrees, 
supercut en schuurtol voor het houtherstel 
bij kozijnen. Maar ook de verfspuit voor 
binnen in de woningen. En mijn kwasten, ja, 
daar heb ik er veel van. Voor verschillende 
soorten verf verschillende soorten kwasten, 
want elke verf schildert anders. En oh ja, de 
stofzuiger! Heel belangrijk. Da’s m’n vriend.”

Werk je ook veel samen met  
de timmerlieden van het bouwbedrijf? 
“Ja hoor, als er onderhoud is gaat de 
timmerman voor. Maar ook bouwen wij wel 
eens steigers voor de timmerman. Het mooie 
is dan dat we met die steigers wel eens een 
nieuw handigheidje uitvinden zodat een 
dakkapel beter bereikbaar is. Dat is leuk!  
We gaan met z’n allen als goeie collega’s 
goed met elkaar om en helpen elkaar.”
 

Wat is belangrijk in jullie werk?
“Steigers zijn heel belangrijk in ons vak. 
Want een veilige steiger is het halve werk.  
Ik zet altijd graag zelf de steigers neer.  
Dan weet je wat wel en niet kan.”
 
Weet je nog een goeie grap  
die je bijgebleven is?
“Nee, die weet ik niet zo gauw. Eigenlijk 
hebben we altijd wel lol. Vooral met ons 
kleine groepje schilders zijn we erg hecht. 

We hebben veel voor elkaar over en  
bespreken alles met elkaar. Ik heb  
dagelijks veel plezier in het werk en kan  
het als het zo gaat nog lang volhouden.”

En naast je werk?
“Dan stop ik veel tijd in m’n hobby’s,  
zoals het trainen van jachthonden.  
En in de toekomst hoop ik een eigen  
boot te kunnen kopen.”

“Omdat we zoveel aanpakken is het uitdagend en geeft het dynamiek”
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord

Heerhugowaard, 69 woningen

De Rijp, starterswoningen

Heiloo, appartementen met winkelruimte

Enkhuizen, duplexwoningen

Dit voorjaar is de gezamenlijke dienstverlening gestart in Bouwopleiders, 
de samenwerking van verschillende brancheopleiders in de bouw en infra.
Binnenkort komt ook de website bouwopleiders.nl in de lucht.

De productie van de bouwsector groeit sinds het derde kwartaal van 2014 
harder dan gemiddeld in de Europese Unie. Ook heeft de sector het  
productiedieptepunt van begin 2013 inmiddels achter zich gelaten.  
Dat zei het CBS eind juni.

Bouwopleiders van start

Productie bouw stijgt

Onze Leden Bouwen 

Via bouwopleiders.nl krijgen schoolverlaters, 
afstudeerders én zij-instromers advies over 
een loopbaan in de bouw- en infrasector. 
Met een paar eenvoudige muiskliks krijgen 
bezoekers inzicht in het aanbod van acht 
deelnemende opleidingsorganisaties.  
De website www.bouwopleiders.nl wordt  
ook gebruikt door Volandis, het nieuwe 
kenniscentrum in de bouw en infra, om 
werknemers te helpen aan hun duurzame 
inzetbaarheid te werken.

De acht initiatiefnemers van de website  
www.bouwopleiders.nl zijn BOB, KOB,  

Bot Bouw - Nieuwbouw
-  Nieuwbouw studentenhuisvesting-complex 

met 219 woningen Zuidblok-Amsterdam. 
Start bouw mei 2016.

-  Nieuwbouw van 8 duplexwoningen aan de 
Dirk Wierengastraat Enkhuizen.

-  Nieuwbouw appartementencomplex  
“De Groene Linten” bestaande uit  
31 seniorenappartementen aan de  
Vincent van Goghlaan en de  
Leonard Springerlaan in Haarlem.

-  Nieuwbouw van het project ‘Bellehof  
De Rijp, bestaande uit zeven grond-ge-
bonden starterswoningen van circa  
80 vierkante meter en zes starters- 
appartementen van circa 46 vierkante 

De eerste drie maanden van dit jaar  
kwam de bouwproductie in Nederland  
17 procent boven dit dieptepunt uit.  
Tussen begin 2013 en midden 2014 bleef de 
groei van de Nederlandse bouwproductie 
achter bij het Europese gemiddelde.

BouwCirkel, Bouwmensen, Civilion,  
de Betonvereniging, Bouwend Nederland 
Academy en Soma Bedrijfsopleidingen. 
Daarnaast wordt nog gesproken met  
andere specialistische opleiders.

Binnenkort komen de bouwopleiders met 
nieuwe dienstverlening om een nog beter 
opleidings- en ontwikkelaanbod aan te 
bieden. Met Bouwopleiders denken de  
opleiders in te kunnen spelen op snelle 
veranderingen in de markt. Bouwopleiders 
wordt op termijn ook de vindplaats van  
informatie over innovaties in de markt.

Hoewel de bouw in ons land het dieptepunt 
van de crisis achter de rug heeft, is het 
niveau van voor de crisis nog niet bereikt. 
Begin dit jaar lag de bouwproductie nog 
meer dan 10 procent onder het niveau  
van begin 2008.

  
meter. Dit project wordt gerealiseerd  
in De Rijp, op het voormalige terrein  
van het politiebureau aan de  
Aggelenstraat, Hoek Bellesloot.

-  Realisatie van 69 woningen bestaande  
uit twee type woningen: tuin/waterpark-
woningen en daktuinwoningen aan  
het Gele Lishof in Heerhugowaard.

-  Bouw van vier appartementen met winkel-
ruimte op de begane grond. Gelegen hoek 
Stationsplein / Heerenweg in Heiloo.

Bot Bouw - Renovatie
-  Verduurzaming en onderhoud 

20 seniorenwoningen te Purmerend.
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 Nieuws uit Noord-Holland Noord Reportage

Thijs (l) en Ton de Nijs met  
hun echtgenotes bij de uitreiking 

 van de Schager erepenning: 
“We hebben ons tijdens de crisis  

gerust wel eens op ons kop gekrabd.”

Thijs en Ton de Nijs nemen afscheid

  “We kwamen altijd op één lijn”
Bij hun afscheid kregen ze, vanwege hun verdiensten, de erepenning van de gemeente Schagen en doneerden 
de gasten ruim 20.000 euro voor de stichting KiKa. Na een kwart eeuw aan het roer van Bouwbedrijf de Nijs  
te hebben gestaan, zwaaiden de broers Thijs (67) en Ton (65) de Nijs in juni officieel af.  
Dat gebeurde bij de ingebruikname van het verbouwde hoofdkantoor.

Als het einde van een tijdperk willen ze het 
niet zien. De dagen en weken na hun 
afscheid was het immers “business as 
usual”. Ze maken weliswaar geen onder-
deel meer uit van de directie, maar Thijs de 
Nijs werkt nog altijd voor het familiebedrijf 
aan diverse projecten. Ton de Nijs bestuurt 
de timmerfabriek en houdt tenminste nog 
een jaar lang toezicht op het calculatie- en 
bouwbureau. Maar feit is dat het familie-
bedrijf de afgelopen decennia onder hun 
leiding een enorme groei doormaakte. Zelfs 
de crisis vormde nauwelijks een hindernis.

“We hebben ons tijdens de crisis gerust  
wel eens op ons kop gekrabd”, zegt Thijs. 
“Maar als ik terugkijk naar de afgelopen 
jaren, dan waren de grootste uitdagingen 
projectmatig en niet economisch van aard. 
We hebben ook wel een tikje mazzel gehad. 
Toen de crisis inviel, hadden we nét een 
heel gezonde orderportefeuille bij elkaar 
vergaard. Redelijk tot goed renderende 
werken, waarmee er voor de eerste  
crisisjaren een solide basis lag.”

Blikvanger
In de latere crisisjaren kon het familie-
bedrijf terugvallen op de goede naam  
die het had opgebouwd, benadrukt Ton.  
“We hebben met name in Amsterdam  
veel projecten gedaan waarmee we goede 
publiciteit hebben gegenereerd. De Stads-
schouwburg, de bibliotheek, de Hermitage, 
Filmmuseum Eye … Met name de  
Hermitage was een positieve blikvanger: 
binnen budget en binnen de tijd gereed.”

Daarbij kwam altijd “het gevoel voor de 
juiste kwaliteit”, zoals Thijs het noemt.  

“Op dat punt hebben we 
nooit concessies gedaan. 
Tegelijkertijd waren we geen 
dure aannemer. We hanteer-
den redelijke prijzen, zijn 
geen ‘zeikerds’. Op het punt 
van meer- en minderwerk 
hebben we ons altijd flexibel 
opgesteld. Je kunt wel 
steeds het onderste uit de 
kan willen, maar daar kun  
je jezelf op de lange termijn 
ook mee in de vingers  

snijden. Onze houding is steeds geweest: 
het is zoals het is. Dat heeft altijd goed 
uitgepakt.”

Daarbij komt, zegt Ton, “dat we er altijd kort 
op zaten. Als er eens wat aan de hand was, 
dan waren we er zelf. We hebben ons nooit 
verscholen. En dat werd en wordt nog 
steeds gewaardeerd. Een De Nijs van  
De Nijs die komt praten dat maakt  
natuurlijk ook een iets andere indruk dan 
bijvoorbeeld een Jansen van de BAM.”

Verdubbeld
Samen bestuurden Thijs en Ton de Nijs het 
familiebedrijf bijna een kwart eeuw. In 1990 
werkten er zo’n 110 mensen en was de 
omzet 20 miljoen gulden. In 2015 was het 
aantal vaste medewerkers meer dan 
verdubbeld tot 300 en was de omzet toege-
nomen tot 185 miljoen euro. De broers 
groeiden op met het bedrijf aan huis (“De 
zandbak stond tussen de zoutzuurflessen en 
de ongebluste kalkput”) en bouwden voort 
op de basis die hun opa en diens vier zoons 
hadden gelegd. Veertig jaar werkten ze 

samen, en altijd kwamen ze eruit, zegt Ton. 
“We zijn een beetje tegenpolen. We zaten 
regelmatig niet op één lijn, maar kwamen 
dat met luisteren en praten wél altijd.” 

Neef Winfred – al langer directeur - en  
Tons dochter Daniëlle vormen nu het  
directieteam dat het bedrijf de toekomst  
in gaan loodsen. Zij treffen “een gezonde 
onderneming” aan, zegt Thijs. “Een solide 
orderportefeuille, goede, betrokken  
medewerkers en prima perspectieven.”  
Wél met de eigen uitdagingen die elk  
tijdgewricht weer heeft, zegt Ton:  
“De markt is ingewikkeld. Bijvoorbeeld de 
afbouwprijzen stijgen momenteel door het 
tekort aan mensen. Dat neemt de komende 
jaren waarschijnlijk alleen maar verder toe. 
Er is vijf jaar lang niet of nauwelijks  
opgeleid en dat gaan we voelen. Op tijd 
inkopen wordt een ‘must’, is het nu al.  
En voor de rest kun je alleen hopen dat 
iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. 
Niemand heeft iets aan een overspannen 
markt waarin de prijzen volledig op drift 
raken.”

“Er is vijf jaar lang niet of nauwelijks opgeleid en dat gaan we voelen”



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

VDVK-4639 Adv 210x297 Hardloopster.indd   1 04-12-13   15:41

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 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 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 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


