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Voorwoord

GROOTHANDEL VOOR BOUW EN INDUSTRI E

Snel gehaald, of binnen 24 uur geleverd
15.000 producten voor de bouw en industrie. Van hang- 
en sluitwerk 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

Al jarenlang toont Meeùs 
Bouw & Infra aan dé 
adviseur te zijn in uw 
branche. De combinatie 
van een landelijk 
kantorennetwerk en 
de kennis van uw 
risico’s maakt onze 
dienstverlening uniek.

Onze gespecialiseerde 
adviseurs bedienen 
uitsluitend bouw- en 
infrarelaties. Zij zijn 
bekend met uw 
regio, uw branche 
en veelvoorkomende 
schades. Dat praat wel 
zo makkelijk.

Een afspraak maken 
met een adviseur bij u 
in de buurt? Neem dan 
contact met ons op.

Meeùs Bouw & Infra 
Postbus 333
1800 AH  Alkmaar
T 072 561 54 54 
F 072 567 14 40 
www.meeus.com/
bouweninfra

Ù vertrouwt 
graag op 
een stevige 
fundering?

Verzekeringen, PenSiOenen, 
hyPOtheken met het accent OP Ù
Meeùs is onderdeel van AEGON.

meeùs Bouw & infra: 
een naam om op te 
bouwen.
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De federatie van afdelingsverenigingen 
van Bouwend Nederland Noord-Holland Noord 
wenst alle leden en relaties

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 2013



Tijdens de kabinetsformatie heeft 
‘Zoetermeer’ de formateurs bestookt met 
tips en adviezen om het herstel van de bouw 
te bevorderen. Het ziet er echter niet naar 
uit dat het nieuwe kabinet met stimulerende 
maatregelen komt. De zware ingreep op 
de hypotheekrenteaftrek verschaft welis-
waar duidelijkheid voor de consument, 
maar heeft op korte termijn eerder een 
negatief dan positief effect op de markt.

Bouwend Nederland is daarom een - voor 
de bouw ongekend grote – PR-campagne 
gestart die heel Nederland moet laten besef-
fen dat het herstel van de bouwsector van 
essentieel belang is voor het herstel van 
onze economie. Onder de naam ‘De Bouw 
maakt het’ wordt de landelijke campagne 
sinds 1 november uitgerold in alle regio’s. 

Als regio en afdelingen hebben we 99.000 
euro vrijgemaakt om deze intensieve en 
langdurige campagne te kunnen voeren. 
Daaruit blijkt wel dat het belang van deze 
actie door velen wordt onderschreven. Zie 
de site www.debouwmaakthet.nl voor meer 
informatie. Suggesties zijn van harte welkom.

Als federatiebestuur Noord-Holland Noord 
hechten we naast de campagne veel waarde 
aan de huidige overlegstructuren. Alle 
deelnemende partijen zien de noodzaak 
van bouwoverleg op gemeentelijk niveau 
inmiddels echt in. Ze beseffen dat samen-
werken in de bouw tot betere resultaten 
leidt. Daarom verwachten wij ook veel van 
‘het nieuwe bouwen’, middels ketensamen-
werking in het netwerk BouwenNH2.0.

“De bouw gaat het zwaarste jaar ooit tegemoet.” Zo opent onze landelijk 

voorzitter Elco Brinkman een interview in het vakblad ‘Stedebouw & 

Architectuur’ van 29 november. Vergelijkbare woorden hoorden onze colle-

ga’s 1 november in het AFAS Stadion uit de mond van Taco van Hoek van 

het EIB. Kortom: alle seinen staan op rood  voor 2013, maar als onderne-

mers in de bouwnijverheid zijn wij alert en actief bezig om het tij te keren.

Bouw bijt van zich af   
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Bouwend NHN is een uitgave van de Federatie Noord- 
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F (072) 540 47 82, E info@bouwendnederlandnhn.nl 
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Ten slotte wil ik melden dat het in 2010 
opgestarte ‘Watertorenberaad’, waarin 
vastgelopen projecten worden vlotgetrok-
ken door overleg tussen publieke, publiek-
private en private partijen, zeer succesvol 
is. Als collega blijf ik daarom oproepen om 
stagnerende projecten bij ons secretariaat 
te melden. Er wordt echt iets mee gedaan.

Als Bouwend Nederland Noord-Holland 
zijn wij er voor u. We proberen spreek-
woordelijk ons steentje bij te dragen 
zodat u weer kunt bouwen.

Klaas de Leeuw, voorzitter
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Alkmaar en de Noordkop 

Nieuwjaarsreceptie 
Bouwend Nederland afdeling 

Alkmaar houdt donderdag 10 

januari haar nieuwjaarsreceptie. 

Vanaf 17.00 uur bent u samen 

met uw partner van harte 

welkom in het Horizon College in 

Heerhugowaard.

Meewerkende partners:
marketing en rondleiding
Een uitgebreide presentatie over ‘marketing in de bouw’ in combinatie 

met een interessante rondleiding door Fort Resort Beemster, maakten 

het overleg voor meewerkende partners half november tot een succes.

Geslaagde 
ledenvergadering
Afdeling Alkmaar kijkt terug op 

een geslaagde ledenvergadering, 

dinsdag 20 november bij ESPEQ. 

Zo’n 50 lidbedrijven lieten zich 

bijpraten over de verrichte acti-

viteiten in 2012 en de plannen 

en verwachtingen voor 2013.

Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan 
het Chinees buffet, opende voorzitter Franc 
Kuyper de vergadering om 18.30 uur. Diverse 
commissies vertelden over hun activitei-
ten en plannen en Erik Tierolf deed verslag 
vanuit de regio. Ook de nieuwe voorzitter 
van ‘Jong Bouwend Nederland Duinstreek’, 
Cornel Borst, kwam aan het woord.

Contributie
De nieuwe afdelingspenningmeester Timon 
Pouwels nam voor het eerst het financiële 
gedeelte voor zijn rekening. De aanwezigen 
hoorden dat de contributie voor 2013 niet 
wordt verhoogd, maar wel wordt geïndexeerd. 
Vervolgens werden de begroting 2013 en 
prognose 2012 vastgesteld en goedgekeurd.

Na ruim een uur startte de gezamenlijke 
bijeenkomst met de andere twee afdelingen. 
Daarin vertelde directeur Henry Meijdam 
van ESPEQ dat de crisis het opleidingsbe-
drijf noopt tot het treffen van maatregelen 
(zie artikel elders in deze uitgave). Tot slot 
beantwoordde directeur Kees Jasperse van 
Rabobank Alkmaar uiteenlopende kritische 
vragen uit de zaal. Na een hapje en drankje 
keerde iedereen om 22.00 uur huiswaarts.

Oostwouder viert eeuwfeest 
met nieuwe huisstijl
Geen eenmalig groots knalfeest, maar een compleet nieuwe huisstijl. 

Zo vierde het Alkmaarse aannemersbedrijf Oostwouder dit jaar 

het 100-jarig bestaan.

Het fort is omgebouwd tot luxe wellness resort.

Het overleg, in Fort Resort Beemster te 
Zuidoostbeemster, vond voor het eerst plaats 
met een grotere groep. De ‘meewerkende 
partners-overleggen’ van de afdelingen 
Alkmaar en Noordkop zijn namelijk onlangs 
samengevoegd met Zaanland, Waterland en 
IJmondKennemerland.

Marketing
De meewerkende partners kregen een uitge-
breide rondleiding door het luxe welness 
resort. Eigenaar Frank Bart liet daarbij 
duidelijk merken hoe hij vooraf al tot in detail 
voor ogen had hoe hij de bestemming van het 
historische fort wilde aanpassen. Voor en na 
de rondleiding vertelde eigenaresse Ellen de 
Bie van ASK de Bie (financieel economisch 
adviesbureau voor de bouw) over marketing 
in de bouw.

De Bie had ook een marketingworkshop 
voorbereid, maar die werd wegens tijdgebrek 
verplaatst naar het volgende meewerkende 
partnersoverleg op 15 januari bij ESPEQ in 
Heerhugowaard. Informatie over het tijdstip 
volgt nog.

De directie van het bouwbedrijf wilde het 
eeuwfeest het liefst opsieren met een 
investering gericht op de toekomst en rolde 
daarom in de loop van 2012 de vernieuwde 
huisstijl uit. Het drukwerk, wagenpark en 
de werkkleding zijn inmiddels gemoderni-
seerd. Ook de website is in een nieuw jasje 
gestoken. De kleur zilver geeft Oostwouder 
nu in al haar uitingen extra allure.

Het wagenpark van Oostwouder is inmiddels in een 

nieuw jasje gestoken.
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De woningbouw in Hoorn loopt achter op de gemeentelijke doelstellingen, maar dat betekent niet dat de stad niet 

bouwt. Integendeel. Volgend jaar gaat het veelomvattende project ‘Poort van Hoorn’ van start, vertelt wethouder 

Ronald Louwman van Ruimtelijke Ordening.

Wethouder Ronald Louwman kijkt vooruit

Nieuwe toegangspoort voor Hoorn

Hoe staat het ervoor met de woningnieuwbouw in Hoorn?
“We bouwen wel, maar lopen door de economische crisis achter 
op onze doelstellingen. In plaats van de beoogde 300 zijn in 2012 
ongeveer 80 woningen opgeleverd. In 2011 en 2010 waren dat 
respectievelijk 100 en 150 nieuwe woningen. Het is lastig in te 
schatten wat de precieze consequenties van deze bouwdaling 
zijn voor de stad. We gaan in ieder geval geen rare dingen doen 
om die aantallen koste wat kost te halen. Kwaliteit is belangrij-
ker dan kwantiteit. De mindere periode in de bouw moet straks 
niet zijn terug te zien in de kwaliteit van de woonomgeving.”

Wat doet u als gemeente om de woningmarkt te stimuleren?
“We bieden jaarlijks tientallen startersleningen aan en waar 
mogelijk proberen we iets te doen met grondprijzen. Ook leggen 
we al enkele jaren meer de nadruk op vraaggestuurd bouwen.”

En wat vragen de inwoners van Hoorn?
“Grondgebonden woningen en twee-onder-een-kapwoningen. 
Daarnaast wil een grote groep inwoners stedelijk wonen. In die 
behoefte hebben we de afgelopen jaren voorzien door op meerdere 
opengevallen locaties in het centrum woningen te realiseren. Ook 
omdat Hoorn aan zijn grenzen zit en nauwelijks nog kan uitbreiden. 
Ons nieuwste project ‘Poort van Hoorn’ sluit hier perfect op aan.”

 Wat is dat voor project?
“De Poort van Hoorn is een complete herstructurering van het 
stationsgebied die wel 30 jaar in beslag kan nemen. Het omvat 
niet alleen woningbouw, maar ook funshoppen, werk, recre-
atie, parkeerplaatsen en een goed bereikbaar station. Alles 
wordt onder handen genomen. De Poort van Hoorn krijgt een 
regionale knooppuntfunctie en moet heel West-Friesland beter 
laten aansluiten op de Metropoolregio Amsterdam. Met dit 
complete project zijn minimaal tientallen miljoen gemoeid.”

Wanneer start dit project?
“De structuurvisie is in oktober 2012 vastgesteld. Hierin is de 
ontwikkelingsrichting vastgelegd. In de loop van 2013 bepaalt 
de raad welk deelproject als eerste in uitvoering gaat. Dat wordt 
mogelijk de aanleg van de Carbasiusweg, de nieuwe ontslui-
tingsweg vanaf de Provincialeweg naar de binnenstad.”

 Zijn er verder nog aansprekende projecten?
“Een heleboel. In november is bijvoorbeeld de eerste paal gesla-
gen voor een Van der Valk Hotel, casino en bioscoop langs de A7. 

Daarnaast komt de komende jaren veel GWW-werk vrij bij de aanleg 
van de Westfrisiaweg, waarnaast we bovendien een nieuw bedrij-
venterrein genaamd Zevenhuizen gaan ontwikkelen. Ook willen we 
het gemakkelijker maken om leegstaande kantoorgebouwen om te 
bouwen tot woningcomplexen voor buitenlandse arbeidsmigranten. 
Het is weliswaar crisis, maar we moeten wel zorgen dat Hoorn en 
de regio zich doorontwikkelen. Investeren in de toekomst, zodat we 
straks volop kunnen profiteren van een herstellende economie.”

Ronald Louwman: “Kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.”
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Overheden besteden in 2013 vooral infrastructurele projecten aan, het aandeel van woningbouw- en utiliteits-

bouwprojecten daalt. Dat bleek begin november tijdens de zogeheten Marktdag waar meerdere overheden hun 

aanbestedingsplannen presenteerden voor bouwgerelateerde projecten in Noord-Holland Noord.

‘We zien zelden aannemers’
Aannemers hechten waarde aan het werk van architecten, zo blijkt onder 

meer uit de gelden waarmee bouwbedrijven architectuurcentra sponsoren. 

Voorzitter Ed Diepenmaat van het AIA (Architectuur Informatie-centrum 

Alkmaar) vindt het daarom opmerkelijk dat aannemers zelden de activitei-

ten van het centrum bezoeken. “Ze vormen een goede gelegenheid om de 

samenwerking met architecten te verbeteren.”

Overheden presenteren plannen

2013: nadruk op infrastructurele projecten

Deelnemers
Het artikel is gebaseerd op projecten 
die zijn aangemeld door: Alkmaar, 
Beemster, Den Helder, Heiloo, Hollands 
Kroon, Hoorn, Opmeer, Uitgeest, 
Zaanstad, Provincie Noord-Holland, 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en het Rijk.

Tijdens de Marktdag maakten 7 Noord-
Hollandse gemeenten, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-
Holland en het Rijk kenbaar welke aan te 
besteden projecten in 2013 (en sommige 
daarna) van start gaan. In totaal meldden de 
10 overheden bijna 200 projecten aan voor 
2013, met een totale waarde tussen de 700 en 
800 miljoen euro. Daarbij ligt het zwaartepunt 
onmiskenbaar op GWW (bijna 90 procent).

Dijkversterking
Vooral het waterschap besteedt enkele grote 
projecten aan, veelal gericht op dijkverster-
king. Daarnaast heeft de provincie meerdere 

infra-projecten op het programma staan, 
waarvan de aanleg van de Westfrisiaweg 
de grootste is. Op het gebied van bouw- en 
woonrijp maken, zijn slechts enkele projec-
ten aangemeld. Sommige gemeenten geven 
expliciet aan dat ze de ontwikkeling van 
bouwlocaties naar achteren schuiven.

Andere opdrachtgevers
De resultaten van de Marktdag geven 
weliswaar een goed beeld van de over-
heidsplannen in Noord-Holland Noord, 
maar zijn niet alleszeggend. Zo kunnen 
de plannen in andere Noord-Hollandse 
gemeenten afwijken en komen veel 

woning- en utiliteitsbouwactiviteiten van 
de grond via opdrachtgevers als woning-
corporaties, projectontwikkelaars, semi-
overheden en private bedrijven. Dat geldt 
eveneens voor verbouw- en onderhouds-
werk in opdracht van woningeigenaren.

Tentoonstellingen, excursies, lezingen, films. 
AIA organiseert jaarlijks tal van ‘architec-
tuuractiviteiten’. Daarbij ligt de nadruk op 
actuele ontwikkelingen en wordt zoveel 
mogelijk de link gelegd met de regio Noord-
Holland Noord. Aannemers zien via deze weg 
niet alleen de ontwikkelingen binnen de 
architectuurwereld (zoals de verschuiving 
van nieuwbouw naar verbouw), maar kunnen 
tegelijkertijd de samenwerking met architec-
ten verbeteren.

Ketenintegratie
“Aannemers hebben het veel over keteninte-
gratie, maar richten zich daarbij vooral op 
hun onderaannemers”, vertelt Diepenmaat. 
“Architecten zijn ook ketenpartners, maar die 
worden te weinig benaderd. Terwijl die 
toenadering voor bouwers een goede opening 
kan zijn om sneller bij het voortraject van 

projecten te worden betrokken.  
Aannemers zouden dan eerder in het proces 
kunnen meedenken over de uitvoerbaarheid 
en de betaalbaarheid van een ontwerp.”

Diepenmaat geeft toe dat architecten vaak 
zelf ook wat terughoudend zijn. “Beide 
partijen moeten elkaar meer opzoeken en 
de activiteiten van ons centrum zijn daar-
voor een ideale gelegenheid. Bouwbedrijven 
kunnen een stap in de goede richting zetten 
door meer hun gezicht te laten zien.”

Programma 2013
Nieuwsgierig naar de architectuuractivitei-
ten in 2013? Kijk voor Architectuur informa-
tiecentrum Alkmaar op www.AIA-Alkmaar.nl 
en bezoek voor het programma van 
Architectuurcentrum Hoorn de website 
www.archicentrumhoorn.nl.

Themamiddag: 
werken met 
Microsoft 
en tablets
Voor alle lidbedrijven die meer 

willen weten over het werken met 

(nieuwe) Microsoft-producten 

en werken met een tablet, 

houdt de commissie automati-

sering in februari een speciale 

automatiseringsthemamiddag.

De themamiddag wordt 13 februari georga-
niseerd in samenwerking met Herke ICT 
Group en vindt plaats in het kantoor van 
deze Alkmaarse ICT-specialist. Hoe laat de 
themamiddag van start gaat, wordt later 
nog bekendgemaakt.
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“ In Nederland zijn over tien jaar 

500.000 nieuwe woningen nodig. 

Nu bouwen we veel te weinig. 

Ik zeg investeer in de bouw! 

Dat is goed voor iedereen met 

woonwensen.” 

Klaas de Leeuw, bouwer in Noord-Holland

kijk voor informatie op 
www.debouwmaakthet.nl

De Bouw maakt het is een initiatief 
van Bouwend Nederland

Opleiden met hoog 
praktijkgehalte
Het OndersteuningsCentrum 

Bouw en Infra (OCBI) verzorgt 

innovatieve bouwopleidingen, 

trainings- en coachingstrajec-

ten die direct aansluiten op de 

praktijk. In mei starten meer-

dere opleidingen, variërend van 

Voorman tot Bedrijfsleider.

OCBI verzorgt de opleidingen samen met 
ESPEQ en het Loopbaantraject Bouw en 
Infra, zoveel mogelijk bij opleidingsbedrijven 
in de eigen regio. De OCBI-opleidingen zijn 
sterk gericht op de werkomgeving van de 
deelnemer, door met herkenbare bouwpro-
jecten en huiswerkopdrachten te werken die 
op het eigen werk worden toegepast.  
Aan het eind van de opleiding doen de deel-
nemers geen theorie-examen, maar maken 
ze een meesterstuk over hun eigen project.

Opleidingen
In het voorjaar 2013 starten de 
volgende opleidingen:
• Voorman (valt onder de vergoedingsregeling) 
• Meewerkend/assistent uitvoerder
• Uitvoerder kleine en grote bouw
• Projectleider B&U (post-HBO)
• Bouwplaatsmanager en Werkorganisator
• Bedrijfsleider (post-HBO)

Coach
Elke opleiding bevat een module 
‘Communicatie en Persoonlijke effectivi-
teit’, zodat de deelnemer niet alleen kennis 
vergaart, maar ook als persoon groeit naar 
een volgende functie. Iedere deelnemer 
krijgt bovendien een persoonlijke coach, 
die hem op individuele basis begeleidt.

Informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over de 
opleidingen op www.ocbi.nl of neem tele-
fonisch contact op via 0165-307699.

 

 

 

Vergaderschema federatie 2013
Wanneer Wat Locatie Tijd
15 januari Bestuursvergadering Kantoor secretariaat Alkmaar 12.00-14.00 uur
12 maart Bestuursvergadering Kantoor secretariaat Alkmaar 12.00-14.00 uur
7 mei Bestuursvergadering Kantoor secretariaat Alkmaar 12.00-14.00 uur
25 juni Bestuursvergadering Nog niet bekend Volgt 
25 juni Federatievergadering Nog niet bekend Volgt 
25 juni 3 ledenvergaderingen Nog niet bekend Volgt 
25 juni Gezamenlijke ledenbijeenkomst Nog niet bekend Volgt
10 september  Bestuursvergadering Kantoor secretariaat Alkmaar 12.00-14.00 uur
5 november Bestuursvergadering Nog niet bekend Volgt 
5 november Federatievergadering Nog niet bekend Volgt 
5 november 3 ledenvergaderingen Nog niet bekend Volgt 
5 november Gezamenlijke ledenbijeenkomst Nog niet bekend Volgt
17 december Bestuursvergadering Kantoor secretariaat Alkmaar 12.00-14.00 uur

Juli en augustus zijn overgeslagen in verband met de vakantieperiode.
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Afdeling Alkmaar: 100 jaar verenigd
Onder het motto ‘100 jaar verenigd’ viert Bouwend Nederland afdeling 
Alkmaar op vrijdag 21 juni 2013 dat het 100 jaar bestaat. U en uw partner 
zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De jubileumcommissie werkt hard 
aan het samenstellen van een leuke feestavond.

Foto’s en logo
Daarom doen wij een dringende oproep om 
een foto uit het verleden, een foto uit het 
heden en uw bedrijfslogo naar het secre-
tariaat te sturen. Meerdere foto’s zijn van 
harte welkom. De foto’s worden op een 
banner geplaatst en na afloop krijgt u de 
banner als blijvend promotiemiddel cadeau. 
De foto’s kunnen digitaal worden verstuurd 
naar info@bouwendnederlandnhn.nl, het 
liefst in een zo hoog mogelijke resolutie. 

Eén ding staat in ieder geval al vast: het 
feest vindt plaats bij Blooming in Bergen. 
Daarnaast kunt u alvast donderdag 19 
september 2013 in de agenda omcirkelen. 
Die dag houden we een receptie voor onze 
lidbedrijven en relaties in de Grote Kerk in 
Alkmaar. Tijdens deze receptie willen wij uw 
bedrijf presenteren op een banner. Enkele 
leden hebben inmiddels gehoor gegeven 
aan ons verzoek om fotomateriaal aan te 
leveren, maar nog lang niet iedereen.

Advertorial
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Wit Wognum wint Monumentenprijs 2012

Reconstructie N241 kan van start
De reconstructie van de N241 tussen Verlaat en Schagen gaat definitief 

door. Provinciale Staten zijn in november akkoord gegaan met het finan-

cieringsvoorstel voor dit project. Door een ruim 7 meter brede hoofdrij-

baan met daarnaast twee parallelwegen aan te leggen, moeten de ver-

keersveiligheid en doorstroming op het traject worden bevorderd.

Bestuursvergaderingen afdeling Noordkop

Kort verslag ledenvergadering

Bouwend Nederland 
start PR-campagne
Bouwend Nederland Noord-

Holland Noord is in deze regio 

een PR-campagne gestart onder 

de titel ‘De Bouw maakt het’. 

Federatievoorzitter Klaas de Leeuw 

heeft een radiospot ingesproken en 

staat afgebeeld op een advertentie 

die in meerdere media verschijnt.

Dat maakte Klaas de Leeuw dinsdag 
20 november bekend tijdens de leden-
vergadering van de afdeling Noordkop. 
Voor de PR-campagne, die doorloopt 
in 2013, is 10.000 euro uitgetrokken. 
Zie het Federatie-nieuws (pagina 7) 
voor een voorbeeld van deze advertentie.

Ontslagronde
Voorafgaand aan de vergadering genoten 
de 22 aanwezigen van een Chinees buffet. 
Na de openingswoorden van De Leeuw, 
werden Kees Jan Tuin en Gert Jan Borst 
aangewezen om  de eerstvolgende jaar-
vergadering te organiseren. Ook ESPEQ 
kwam aan de orde. Het opleidingsbedrijf 
maakte zware tijden door en is gedwon-
gen een tweede ontslagronde door te 
voeren (zie artikel elders in deze uitgave).

Istanbul
De betrokkenen spraken aan het slot van 
de vergadering nog over de ledenreis naar 
Istanbul, die ergens in 2013 plaatsvindt. 
Na afloop van de ledenvergadering volgde 
een gezamenlijke bijeenkomst met de 
afdelingen Alkmaar en Westfriesland. 

Aannemingsbedrijf Wit Wognum heeft eind oktober de Monumentenprijs 

Oud Hoorn 2012 ontvangen. Ze kregen de prijs voor hun restauratiewerk 

aan de Schermerpanden op het Kleine Noord.

De Schermerpanden behoorden jarenlang 
tot de meest verwaarloosde panden in 
de Hoornse binnenstad en zijn in 2010 en 
2011 geheel gerestaureerd en verbouwd 
tot 8 appartementen en een winkelruimte 
van 600 vierkante meter. De Vereniging 
Oud Hoorn noemde dat werk “een voor-
beeld van ondernemerschap en durf, van 
vakmanschap en liefde voor het vak en van 
creativiteit en inventiviteit. Het is een voor-
beeld van hoe zonder grote subsidies ook 
mooie dingen tot stand kunnen komen.”

Erkenning
Nic en John Wit namen de prijs in 
ontvangst. Nic was niet compleet verrast, 
aangezien in de regio niet zo gek veel 
monumentenwerk wordt uitgevoerd, 
maar wel enorm blij. “Een erkenning voor 
ons werk. Geweldig, hartstikke leuk.”

Foto-onderschrift: John (l) en Nic Wit worden in het 

zonnetje gezet.

Op het moment dat dit magazine is 

gedrukt, waren nog geen data voor 

de bestuursvergaderingen in 2013 

vastgelegd. Dat gebeurt tijdens de 

laatste vergadering van 2012.

Noteer wel alvast de datum voor de jaarver-
gadering in de agenda: vrijdag 8 februari. 
De locatie en tijd worden zo spoedig moge-
lijk bekendgemaakt. Het vergaderschema 
van het federatiebestuur en de gezamenlijke 
ledenbijeenkomsten zijn wel bekend. Die 
staan elders in dit magazine onder 
Federatienieuws.

Het ontwerp voor de herinrichting – gereali-
seerd na overleg tussen Schagen, Hollands 
Kroon, politie, Hoogheemraadschap, provin-
cie en omwonenden – wachtte al lange 
tijd op definitieve goedkeuring. Die volgde 
in november 2012. Naar verwachting gaat 
de eerste schop begin 2013 de grond in.
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De Vakman

Bouwend NHN spreekt beide vakmannen 
vlak voor Groet, waar ze samen met hun 
collega’s de complete Herenweg vernieu-
wen. Van de ondergrond en fundering tot  
de riolering en geasfalteerde afwerklagen.  
We beginnen bij Garry: waarom vind je dit 
vak zo mooi?
“Omdat ik altijd buiten ben en veel meemaak. 
Het mooiste werk is het aanleggen en omleg-
gen van rioleringen. Dat is leuk en afwisse-
lend en bevat veel denkwerk. Ook tijdsdruk 
geeft een prettig gevoel. Binnen het team 
alles goed op elkaar afstemmen en als inge-
werkt geheel alles voor de datum afronden.”

Wat is je favoriete gereedschap?
“Ehhh, moeilijk, maar ik heb natuur-
lijk wel mijn eigen schop…”

En Ab, wat vind jij met die kraan 
zo mooi aan het vak?
“Het verzetten van enorme bergen grond 
geeft meestal wel een goed en voldaan 
gevoel. Ik zit echter niet de hele dag in 
de kraan, want ik help Garry ook met het 
maken van de riolering, het aanpikken en 
alle andere aanverwante werkzaamhe-
den. Verder vind ik het net als Garry mooi 
om in een team samen te werken aan 
een grote klus die als een trein loopt.” 

Heb je ook een voorkeur voor 
een bepaald gereedschap?
“Dat is natuurlijk deze JBC 260 kraan.”

Jullie werken buiten, maar de laat-
ste tijd regent het vaak. Hoe is dat?
Garry: “Vroeger schuilden we in de keet 
als het regende, maar nu werken we 
gewoon door. Regen hoort erbij tegen-
woordig. We hebben ook goede regen-
kleding, want er wordt gewoon van ons 
verwacht dat we doorgaan. Logisch, want 
er moet wel wat verdiend worden.”

Ab: “Vaak brullen we onder het werk ook 
naar elkaar of schelden we zogenaamd. 

Garry Baltus en Ab Beld:

Theo_Scholte @Theo_Scholte
De nieuwe banners zijn er! #debouwmaakthet http://sdrv.ms/QuABvV 
30 november 2012 om 11:31 ‘s middags 

BouwProfs @bouwprofs
Welk project waar jij aan (mee) gewerkt hebt vind jij het toonbeeld van duur-
zaamheid? Geef je tip door op http://ning.it/Ufn3T7 
30 november 2012 om 12:34 ‘s middags 

 SSPB Kennemerland @SSPB_IJK
Vanavond diploma uitreiking gehad. 30 geslaagde primaire en voortgezette 
leerlingen en tientallen belangstellenden. Allemaal van harte!
28 november 2012 om 11:28 uur ’s middags

Raab Karcher @RKB_Oldenzaal
Wilt u op de hoogte gebracht worden van de veranderingen in het Bou-
wbesluit. Volg de Bouwbesluit 2012 ism  @bouwradiushttp://ow.ly/fA5oR 
#EIB#doorrekening
27 november 2012 om 5:35 ‘s middags  

Maarten de Jong @BBdeJong
Jubileum event #Botbouw 100 jaar. Gouden toekomst of Loden last?http://
yfrog.com/ob7t4wjaj  . De jeugd heeft de toekomst!
27 november 2012 om 2:18 ’s s middags

BouwendNHN
@bouwendnhn

“We werken gewoon door als het regent”
In de vaste rubriek De Vakman nemen wij elke keer een ander ambacht of specialisme onder de loep. 
Ditmaal spreken wij met het onafscheidelijke topteam Garry Baltus (al 27 jaar grondwerker en rioler-
ingsspecialist) en Ab Beld (al 20 jaar kraanmachinist in het grondwerk) van Min Infra.

Dat hoort er een beetje bij in dit vak, lekker 
vrij en je blijft scherp op elkaar. Tijdens de 
schaft in de keet hebben we het meestal over 
seks want dan moet er gelachen worden en 
praten we bij, zo met collega’s onder elkaar. 
Maar geen blote kalenders in de keet!

Wat is het gekste wat je ooit 
hebt meegemaakt?
Garry: “Dat wij bij bewoners met hun riolering 
bezig zijn en zij tijdens onze schaft naar het 
toilet gaan. En dat ze dan ook nog de 
gemeente opbellen dat het niet goed 
wegloopt…”

Ab: “Ja, we hebben ook wel eens een put 
verkeerdom aangesloten en dan ging het ook 
mis.”



Goed presteren in moeilijke tijden. Dat dit prima mogelijk is, bewijst Akerbouw. Het Uitgeester bouwbedrijf –  

service & onderhoud, renovatie restauratie en villabouw - breidde tijdens de recente crisisjaren zelfs uit. 

Directeur Henk Beentjes denkt te weten waarom zijn jubilerende bedrijf het goed doet, al verbaast de omvang 

van het succes hem ook.
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Bedrijfsprofiel

Tips
- Wees proactief.
- Zet de pet van de opdrachtgever op.
-  Zorg dat je goed doet waar je goed in bent en doe niet waar je 

minder goed in bent.
-  Laat altijd jong bloed door het bedrijf stromen.

“Als ik alle sombere bouwberichten in de 
krant lees, verbaast het me wel eens dat 
wij het nog zo goed doen”, vertelt Beentjes, 
die aangeeft wel last te hebben van sterk 
onder druk staande prijzen en een minder 
goed gevulde orderportefeuille dan vijf jaar 
geleden. “Maar het lukt ons wél continu om 
nieuw werk binnen te halen. Dat komt denk 
ik vooral doordat we al 25 jaar proactief werk 
zoeken. We hoeven door de crisis niet opeens 
anders te opereren. Daarnaast speelt mee 
dat we ons pakweg tien jaar terug hebben 
omgevormd van alleskunner tot specialist.”

Specialist
Beentjes richtte Akerbouw in 1987 zelf op. 
De Akersloter (?) begon als zelfstandig 
timmer- en klusjesman, nam al snel enkele 
mensen in dienst en zag zijn bedrijf gestaag 
doorgroeien. Inmiddels telt het bouwbedrijf 
25 medewerkers. Hoewel Beentjes liever 
vooruitkijkt dan terugblikt, kan niet onbe-
sproken blijven hoe goed zijn keuze uitpakte 
om kort na de millenniumwisseling zijn 
breed opererende bouwbedrijf om te turnen 
tot specialist binnen de deelmarkten service 
en onderhoud, restauratie en villabouw.

Wat het ‘Dik Trom-project’ extra bijzonder 
maakt, is dat het door drie leerlingen is 
uitgevoerd. Onder leiding van een leer-
meester herstelden de bouwleerlingen het 
complete schooltje in ere: van de kozijnen en 
de fundering tot de kappen en de wanden. 
Beentjes: “Die werkwijze is typerend 
voor Akerbouw, want ik werk al sinds de 
oprichting veel met leerlingen. Zowel in de 
uitvoering als op kantoor. Op elke tien vaste 
medewerkers neem ik gemiddeld één leer-
ling aan. Op die manier wil ik de komende 
jaren ook voorzichtig doorgroeien en voor 
al onze opdrachtgevers een partner blijven 
die meedenkt en oplossingen aandraagt.”

Akerbouw bestond 

in 2012 exact 25 

jaar. Dat werd 

gevierd met een 

driedaagse trip 

voor alle mede-

werkers (inclusief 

aanhang) naar 

Keulen.

“Het verbaast me wel eens dat wij het nog zo goed doen.”

Akerbouw: van alleskunner naar specialist

Verbazingwekkend succesvol

“De helft van onze activiteiten betreft 
service- en onderhoudswerkzaamheden”, 
legt Beentjes uit. Akerbouw onderhoudt 
langdurige samenwerkingsverbanden met 
onder meer woningbouwverenigingen, 
verenigingen van eigenaren, de Rabobank en 
Landschap Noord-Holland. “Het service- en 
onderhoudswerk draait goed door, maar 
dat geldt ook voor onze villabouwactivi-
teiten. De laatste jaren hebben we veel 
villa’s opgeleverd op IJburg en momenteel 
bouwen we in Bloemendaal en Heiloo.”

Dik Trom
Voor de buitenwereld springen de restaura-
tieprojecten van Akerbouw het meest in het 
oog. De specialisten van het Uitgeester bedrijf 
brachten onlangs het voormalig gemeente-
huis van Castricum compleet terug in de oude 
stijl. Het bedrijf maakte ook het ontwerp voor 
dit pand dat sinds kort in gebruik is als ‘Bed 
& Breakfast’. Eind 2012 werd bovendien het 
landelijk bekende ‘schooltje van Dik Trom’ in 
Etersheim opgeleverd. Akerbouw renoveerde 
dit authentieke 19e eeuwse schoolgebouw-
tje, waar onderwijzer C. Joh. Kieviet in 1891 
zijn eerste boek over Dik Trom schreef.
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Advertorial

Mediation naast rechtspraak
In crisistijd ontstaan in de bouw meer conflicten. Het is belangrijk die conflicten snel aan te pakken om 
moeilijk oplosbare situaties te voorkomen. Mediation kan daarvoor een ideale oplossing zijn.

Timmerdorpen blijven onverminderd 
populair onder basisscholieren. In 
2012 werden verspreid door Noord-
Holland Noord bijna 60 ‘huttenbouwen’ 
gehouden waaraan ruim 10.000 kin-
deren deelnamen. Het aantal deelne-
mers is de laatste jaren licht gegroeid.

“We zitten elk jaar weer nokvol.” Aan 
het woord is Ina Bonsel, organisator van 
Bouwdorp Mayersloot-West in Broek 
op Langedijk. De negende editie van 
het Langedijker timmerdorp telde dit 
jaar 220 jeugdige deelnemers. “Elk jaar 
komen er weer nieuwe kinderen bij, zowel 
jongens als meisjes. Ze mogen lekker 
vies worden en vinden het prachtig om 
zich helemaal uit te leven met pallets, 
verf, hamers en hout. Ze doen ook écht 
hun best om de mooiste hut te bouwen.”

Handiger
Bij Huttenbouw Zwaag is het animo 
ook al jaren ontzettend groot, vertelt 
organisator Miranda van Dijk. In Zwaag 
timmeren er sinds 1976 jaarlijks zo’n 350 

Vaak wordt er bij een (dreigend) conflict voor gekozen om een advo-
caat in te schakelen. Dat kan ertoe leiden dat het een zaak wordt 
voor de rechtbank of Raad van Arbitrage voor de Bouw. Een zaak 
voorleggen aan ‘de Raad’ betekent vaak dat de oplossing voor het 
conflict lang uitblijft. En hoe langer een conflict duurt, hoe groter de 
kans dat de onderlinge verhoudingen ongunstig worden beïnvloed.

Bemiddelen
Een conflict kan echter ook worden opgelost door te bemiddelen. 
Een goed geregelde vorm van bemiddelen is het zogeheten 
‘Mediation’. Er bestaat zelfs een aparte vereniging van bouwmedia-
tors, die u in staat stelt een deskundige bouwmediator in te schake-
len. Zie de website www.bouwmediators.nl.

Mediation is een mogelijkheid om een (dreigende) conflict in overleg 
met de andere partij op te lossen. Dit wordt steeds vaker toegepast.  
Een voordeel is dat u de zaak niet uit handen geeft aan buitenstaan-
ders, maar dat u zelf bepaalt wat de beste oplossing is van het 
conflict. Mediation kan bovendien op zeer korte termijn worden 
georganiseerd en uitgevoerd en is doorgaans financieel voordeliger 
dan het juridische traject.

Contact
Meer weten? U kunt informatie inwinnen bij de vereniging van bouw-
mediators (www.bouwmediators.nl) of de vereniging vragen een 
presentatie te geven. Ook kunt u contact opnemen met de schrijver 
van dit korte artikel. Zie www.wietsedevries.nl of bel 06-53.723.147.

kinderen tussen 6 en 12 jaar op los. Van 
Dijk: “Jongere kinderen vinden timme-
ren soms nog wat moeilijk en gaan vaker 
knutselen of op het springkussen. Maar 
zodra ze ouder worden, willen ze bouwen. 
Met name de jongens zie je in de loop 
der jaren sterker en handiger worden 
en steeds mooiere hutten bouwen.”

Belangrijk
Timmerdorpen hebben voor de bouw 
het achterliggende doel om kinderen 
te enthousiasmeren voor de sector. 
Bouwend Nederland geeft alle timmer-
dorpen daarom een financiële bijdrage. 
Daarnaast dragen veel aannemers – 
evenals andere lokale middenstanders 
- een steentje bij. Bouwbedrijf P. Dirks 
& Zn uit Den Oever levert dijvoorbeeld 
elk jaar de benodigde materialen aan 
het timmerdorp in Hippolytushoef.

Dirks: “We hopen er zo aan bij te dragen dat 
de bouw aantrekkelijker wordt voor kinde-
ren. Voor zover ik weet is nooit onderzocht 
of kinderen door een timmerdorp later 
écht sneller in de bouw gaan werken, maar 
als deze bouwdorpen er níet zijn, maken 

Timmerdorpen onverminderd populair
10.000 kids timmeren erop los

kinderen nog minder op jonge leeftijd kennis 
met onze sector. Daarom lijken timmerdor-
pen me sowieso belangrijk voor de bouw.”
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Uitbreiding bedrijventerrein Kooypunt
Den Helder gaat bedrijventerrein Kooypunt uitbreiden om meer bedrijven 

naar de marinestad te lokken. Kooypunt moet uitgroeien tot een modern 

en compleet afgerond bedrijventerrein aan de zuidkant van de stad, met 

grond voor offshorebedrijven en andere ondernemingen uit de regio.

Zowel lokale bedrijven als toeleveranciers van de offshore kunnen zich straks op Kooypunt 
vestigen. Het bedrijventerrein biedt over de weg, door de lucht en over het water uitstekende 
verbindingen. In het noorden grenst het bedrijvenpark aan Den Helder Airport, in het oosten 
aan het Noordhollands Kanaal en het wordt omringd door de N9 en de N99.

Interesse
Veel bedrijven hebben interesse om zich op de Helderse kavels te vestigen. Dat komt met 
name door de ontwikkelingen binnen de offshore-industrie en de beperkt beschikbare 
bedrijfsbouwgrond. De uitbreiding van Kooypunt verloopt in fasen. Op termijn wil Den Helder 
ook het gebied tot de spoorlijn Den Helder-Alkmaar ontwikkelen.

Centrum 
Warmenhuizen 
op de schop
Het dorpshart van Warmenhuizen 

gaat flink op de schop. Na 16 jaar 

van ‘plannen maken zonder iets te 

besluiten’, gaf de gemeenteraad 

van Harenkarspel eind november 

groen licht voor de uitvoering van 

het stedenbouwkundig plan.

Onder meer een school en woningen in 
het centrum worden gesloopt om plaats 
te maken voor nieuwe winkelpanden. 
Daarnaast maken een basisschool en de 
brandweerkazerne plaats voor de komst 
van 24 woningen en 11 vrije kavels. Naast 
die kavels verrijst de nieuwe kazerne.

Parkeerruimte
Enkele heikele punten zijn de afgelopen jaren 
al uit de plannen verdwenen, op verzoek van 
de bevolking. Zo werd het plan voor een woon-
toren met zestien appartementen geschrapt 
ten faveure van extra parkeerruimte en 
blijft de historische lintbebouwing intact.

Kesselaar slimste 
van Nederland

Het Alkmaarse aannemingsbedrijf 
Kesselaar is eind november verkozen 
tot slimste bedrijf van Nederland. 
Ook elf andere genomineerde bedrijven 
ontvingen deze titel, maar Kesselaar 
was het enige kans makende bouwbedrijf. 
“Een opsteker voor de bouw”, liet 
directeur René Kesselaar direct na 
het winnen van de prijs weten.

Volgens Kesselaar mogen alle 12 genomi-
neerde bedrijven de titel ‘Slimste bedrijf 
2012’ gebruiken omdat de jury geen keuze 
kon maken uit de verscheidenheid van de 
slimme genomineerden. Kesselaar was 
als enige bouwbedrijf genomineerd. 
De jury noemde het bouwbedrijf een 
voorbeeld voor ondernemend Nederland 
vanwege de succesvolle aanpak van keten-
integratie. Kesselaar was vooral trots voor 
de sector. “Het gaat niet om ons, maar 
om het proces van ketensamenwerking

Einde aan 
sociaal spreekuur
Het sociaal spreekuur houdt op te 

bestaan. Daartoe is besloten omdat 

lidbedrijven de afgelopen jaren 

weinig tot nooit gebruik maakten 

van de spreekuren.

Lidbedrijven met vragen op het gebied 
van sociale wetgeving en bedrijfstak-
regelingen wachten tegenwoordig niet 
meer op het sociaal spreekuur, maar 
willen direct antwoord. Dat  kan door te 
bellen met beleidsmedewerker sociale 
zaken Erik Tierolf van Bouwend Nederland. 
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
06-51594679.

Nieuws

Nieuwjaarsreceptie afdeling Westfriesland
De nieuwjaarsreceptie van de afdeling Westfriesland vindt plaats op 

zaterdag 12 januari 2013 in restaurant La Mère Anne aan de Dorpsweg 

109 in Oudendijk. Alle afdelingsleden én de leden van Jong Bouwend 

Nederland kern Westfriesland zijn van harte uitgenodigd.

De gasten worden tussen 18.00 en 18.30 uur verwelkomd met een drankje en een hapje.
Rond middernacht wordt de avond afgesloten. Het belooft weer een gezellige, 
informele avond te worden. De uitnodigingen worden per email verzonden.
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ESPEQ: aanhoudende
storm noopt tot
maatregelen

In maart vertelde ik dat ESPEQ zich in een stormachtige periode bevindt. 

Eind 2012 moeten wij helaas constateren dat de storm iets in kracht is 

toegenomen. Daardoor zijn ook wij gedwongen maatregelen te treffen.

De kosten voor de BBL-opleiding op niveau 
2 zijn voor zowel ESPEQ als de lidbedrijven 
niet meer te dragen. Daarom zijn nieuwe 
leerlingen ingestroomd in de BOL-opleiding, 
waarbij leerlingen geen ESPEQ-
dienstverband krijgen, maar een stagever-
goeding ontvangen voor het aantal gewerkte 
uren. Dit brengt zowel onze kosten als 
die voor de lidbedrijven sterk omlaag.

Het streven is om na de crisis weer over 
te gaan naar een volledige BBL-opleiding. 
Tot die tijd maken wij het praktijkgedeelte 
zo interessant en uitdagend mogelijk 
voor de leerlingen, om het onderscheid 
met een BBL-opleiding te minimaliseren. 
Daarmee kan ESPEQ de kwaliteit blij-
ven leveren die u van ons gewend bent.

BGO
Op de achtergrond zijn we ook bezig om 
in de politiek en het bedrijfsleven steun 
te verwerven voor het Branche Gericht 
Opleiden (BGO). Dit nieuwe opleidingsmo-
del valt niet onder BOL of BBL en richt zich 
vooral op de marktvraag en kwaliteit van de 
leerlingen. Ondanks mogelijke weerstand 
op het departement tegen een nieuw oplei-
dingsmodel, blijven we ons onverminderd 
inzetten om dit te kunnen realiseren.

Naast de opleidingsactiviteiten richten we 
ons bovendien op diverse commerciële 
producten, die uiteraard in het verlengde 
liggen van de kernactiviteiten van ESPEQ. 
Succesvol voorbeeld is de Vakmansgroep. 

Sinds de oprichting van ons uitzendbureau 
in januari 2012 hebben we een bestand 
van 80 uitzendkrachten opgebouwd, waar-
van er al 50 voor een langere of kortere 
periode zijn geplaatst. Daarnaast brei-
den we de Plus-cursusactiviteiten uit 
en boren we nieuwe doelgroepen op de 
cursusmarkt aan. De extra inkomsten 
die wij uit deze commerciële activiteiten 
genereren, besteden we aan kwaliteits-
verbetering van het opleidingsbedrijf.

Ontslagen
Wij zijn bovendien genoodzaakt ons perso-
neelsbestand aan te passen aan het lagere 
aantal leerlingen. In juni moesten wij al 
afscheid nemen van enkele medewerkers, 
maar voor het einde van dit jaar moeten 
we helaas meer gedwongen ontsla-
gen doorvoeren om ESPEQ de komende 
jaren overeind te kunnen houden.

Kortom: 2012 was een bewogen jaar voor 
ESPEQ. Door bovenstaande maatregelen 
kunnen we het jaar 2013 positief en vol 
vertrouwen ingaan. Het blijft echter scherp 
aan de wind zeilen en noodzakelijk om 
constant te herijken of maatregelen en 
situaties nog in balans zijn. Uw vertrouwen 
in ESPEQ en steun naar vermogen is voor 
ons een grote steun. Veel dank daarvoor.

Henry Meijdam, directeur ESPEQ.

Bolten
genomineerd
voor
Bouwpluim 2013

Een project van het Alkmaarse 
bouwbedrijf Bolten B.V. is geno-
mineerd voor de Nederlandse 
Bouwpluim 2013 in de categorie 
Burger- en Utiliteitsbouw. Dat 
bleek maandag 19 november toen 
juryvoorzitter Elco Brinkman 
van Bouwend Nederland de ge-
nomineerden bekendmaakte.

Bolten is samen met haar ketenpartners 
genomineerd voor het renovatieproject 
aan de Marnixstraat in Alkmaar waarbij 
85 woningen in bewoonde toestand zijn 
gerenoveerd. Dit in 2011 opgeleverde 
project is volgens de jury ‘een aanspre-
kend voorbeeld van ketensamenwerking 
en vergaande transparantie’. Het project 
neemt het in deze categorie op tegen 
twee andere projecten. Ook voor de cate-
gorie ‘Grond-, Weg- en Waterbouw’ zijn 
drie bedrijven genomineerd, de nieuwe 
categorie ‘Jong Talent’ telt twee 
genomineerden.

Verandering
Het aantal inzendingen voor de 
Nederlandse Bouwpluim 2013 (in totaal 
43) was tweemaal zo hoog als bij de 
editie van vorig jaar. Elco Brinkman 
noemt die verdubbeling een teken dat 
een belangrijke ontwikkeling gaande is. 
“Het zijn stuk voor stuk aansprekende 
voorbeelden van ketensamenwerking en 
laten daarmee zien dat de cultuur in de 
bouwwereld écht verandert.”

Winnaars
Alle acht genomineerden moeten nog tot 
6 februari geduld hebben. Die dag 
worden, tijdens het Gala van de 
Nederlandse Bouw, de drie categorie-
winnaars gepresenteerd.
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Inwoners van Amsterdam hebben ‘De Borneohof’ verkozen tot het beste 

Amsterdamse woningbouwproject van het afgelopen jaar.

Nieuwbouwproject
J.M. Deurwaarder valt in prijzen

Nieuws

Rutte wil niet 
extra in bouw 
investeren
Het heeft volgens premier Mark 

Rutte geen zin om als overheid 

extra te investeren in de bouw. 

De VVD’er zei eind november dat 

het verleden heeft aangetoond dat 

overheidsstimuleringen vooral 

geld kosten, maar te weinig of te 

laat effect hebben.

De uitspraak van Rutte kon rekenen op veel 
kritiek van onder meer ChristenUnie en SP. 
De premier gaf aan wel geschrokken te zijn 
van de economische krimp in de bouw. 
Hij wil de sector de juiste kant op sturen 
door de lasten voor bedrijven te verlagen 
en de markt te voorzien van goed opgeleide 
vakmensen.

De prijswinnaars 
voor De Borneohof.

Certificaten voor 
De Jong ‘t Veld

Bouwbedrijf De Jong ’t Veld BV 

(uit ’t Veld) is sinds eind oktober 

‘NEN-EN-ISO 9001’ en ‘VCA’ 

gecertificeerd’. Het bedrijf 

voldoet aan de criteria voor het 

behalen van het certificaat voor 

deze kwaliteitssysteem, zo 

melden de officiële documenten.

Beide certificaten gelden voor 
de burgerlijke en utiliteitsbouw. 
Namens Bouwend Nederland 
Noord-Holland Noord: van harte!

Het Warmenhuizer bouwbedrijf 
J.M. Deurwaarder bouwde dit complex 
aan het Javaplein, dat bestaat uit 67 
koop- en huurwoningen die zijn gegroe-
peerd rond een fraaie binnentuin. Voor de 
prijs waren 10 projecten genomineerd. 

De Borneohof won met 19,5 procent van de 
stemmen. 
Wethouder Maarten van Poelgeest reikte 
eind oktober de prijs uit aan de bewoners, 
opdrachtgever De Alliantie, projectarchitect 
Peter Geusebroek en J.M. Deurwaarder.
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Nieuws Reportage

Duizenden leerlingen 
ontdekken de bouw
Meer dan 2.300 tweedejaars vmbo-leerlingen 

afkomstig van ruim 20 scholen uit Noord-Holland 

Noord maakten tussen 26 november en 7 december 

nader kennis met de bouw. Via boeiende vakdemon-

straties en aantrekkelijke doeactiviteiten ontdek-

ten ze wat de bouw hen allemaal te bieden heeft.

Bij een hal van SPG Regio Noord-Holland Noord doen de 

kinderen technische opdrachten.

“Wij komen hier elk jaar”

Het is woensdag 5 december en ruim 
100 jongens en meisjes zijn druk in 
de weer. De helft is  leerling van het 
PCC uit Alkmaar, vestiging Oosterhout. 
Decaan Astrid ten Boom spreekt van 
een zeer geslaagd evenement. “Wij 
komen hier elk jaar, het liefst met al 
onze tweedeklassers. Ook voor leer-
lingen die geen technische leerweg 
volgen is het goed om te zien en ervaren 
hoe iets wordt gebouwd. Soms stap-
pen leerlingen door de vakdemonstra-
ties zelfs over naar een technische 
opleiding. Ze vinden het sowieso veel 
leuker dan in de schoolbanken zitten.”

De 13e editie van 

‘Wonen de spil waar 

alles om draait’ wordt 

gehouden bij ESPEQ 

in Heerhugowaard.

Dagelijks steken tientallen tot honderden leerlingen de han-

den uit de mouwen.

Meisjes hebben ‘metsellol’.

Binnen een tijdsbestek van 2 uur voeren ze tien verschillende (technische) opdrachten uit 

die de dagelijks bouwpraktijk zo dicht mogelijk benaderen.

       

Dankzij het evenement 

kunnen de tweedejaars 

vmbo-leerlingen beter 

geïnformeerd een 

beroepskeuze doen.
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