Video bij instructie op de bouwplaats
bouwbreed
Het lijkt ouderwets, nu de eeuw van Internet is begonnen. Een videospeler in de bouwkeet, met
banden voor de instructie van het bouwplaatspersoneel. Bij nader inzien blijkt het helemaal niet
achterhaald, maar een passend antwoord op de toenemende verantwoordelijkheid van de aannemer.

“Over een aantal jaren draaien deze films op Internet”, verwacht ing. H. van Sambeeck. Hij is directeur van
Construction Media in het Noord-Brabantse Eersel. “De techniek moet nog verbeteren en voor een goede
overdracht is een breedbandkabel nodig. Bovendien is iedereen op de bouwplaats vertrouwd met de
werking van een videospeler. Dat geldt nog niet voor het Internet.” Van Sambeeck is sinds twee jaar bezig
met de introductie van de Bouwbox, een combinatie van een videospeler, losbladig instructieboek en een
aantal banden. “We zetten door, knopen de lijntjes aan elkaar, het is een langdurig en taai proces. We
verdienen er nu nog niet aan, dat kan pas bij voldoende hoeveelheden. Om de prijs hoeven aannemers het
niet te laten. Het gaat erom, of ze in instructie met de video geloven”, aldus Van Sambeeck. Dura Vermeer
is in ieder geval over de streep, samen met Ballast Nedam Utiliteitsbouw en Volker Wessels Stevin.
Binnenkort gaan ook Wilma en Slavenburg’s Bouwbedrijven de Bouwbox uitproberen. Aboma Keboma
werkt mee met de totstandkoming van films over veiligheid en arbeidsomstandigheden. Van de fabrikanten
van bouwproducten heeft tot nu toe alleen Rockwool een bijdrage geleverd. “Zij moeten betalen voor een
instructieband over de verwerking van hun product”, legt Van Sambeeck uit.
Enthousiast
Ing. R. de Groot, veiligheidskundige en hoofd kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (kam) bij Dura
Vermeer in Hoofddorp, is enthousiast over de Bouwbox. “Ik ken het systeem nu een half jaar. Ik kom van
Vermeer en bij de fusie met Dura hebben we de Bouwbox niet laten vallen. Bij ons zijn veertien
Bouwboxen uitgezet, twee per vestiging. We hebben ook behoefte aan Engelstalige banden. De
toolboxbanden zijn er nu ook in het Engels. De gerichte instructie is goed om de faalkosten te drukken”,
aldus De Groot. Van Sambeeck voegt daar haastig aan toe, dat het ook om de kwaliteitsverbetering gaat.
De band over het aanbrengen van een bepaalde isolatieplaat van Rockwool in de spouwmuur laat
bijvoorbeeld zien, hoe valse spouwen en open naden vermeden kunnen worden. In de film wordt met blote
handen gewerkt. “In overleg met Aboma Keboma. Het mag namelijk volgens de regels en het zou
verwarrend zijn als we nu eens handschoenen en dan weer blote handen laten zien”, aldus Van Sambeeck.
“Maar het prikt wel enorm, hoewel minder dan glaswol”, weet hoofduitvoerder W. Bemer van Dura
Vermeer. Ook hij werkt graag met de videobanden bij de verplichte instructie op de bouwplaats. “De
banden duren vijf of zes minuten. Daarna is er altijd genoeg stof voor discussie. Ze zoeken vooral naar
fouten, zoals het niet dragen van een helm.”
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 19 sep 2000

Romeinse vesting in veelgeplaagd Saendelft
bouwbreed
Na een vertraging van een jaar lijkt het nu toch te lukken: in een gestaag tempo worden de woningen
op de Vinex-locatie Saendelft bij het Noord-Hollandse Assendelft opgeleverd.

Het is ongetwijfeld één van de meest geplaagde Vinex-locaties in Nederland, waar uiteindelijk ongeveer
vijfduizend nieuwe woningen worden gebouwd. De funderingen voor 227 woningen waren al gemaakt,
toen in november 1999, onder druk van linoleumfabriek Forbo, de gehele bouw werd stilgelegd. De rechter
schorste de bouwvergunningen en daarmee kwamen de bouwplannen voor in totaal 290 woningen te
vervallen.
Hergebruik
Inmiddels is bekend dat het acht hectare grote terrein de bestemming van bedrijventerrein heeft gekregen.
De funderingen en vloeren van de geschrapte woningen zijn geschikt bevonden voor hergebruik. Hierdoor
kan zeker een miljoen gulden worden bespaard bij de bouw van bedrijfsgebouwen van twee of drie lagen.
Vlak voor de bouwvak kon de eerste eigenaar zijn nieuwe woning betrekken, gebouwd door Bouwbedrijf
Van der Gragt uit Assendelft. Eén van de andere bouwondernemingen die in Saendelft aan het werk is, is
Hein Schilder Bouw uit Volendam. Van de 188 woningen die zij bouwen, kan volgende week de eerste
sleutel worden overhandigd. Naar verwachting wordt in januari de laatste woning van Hein Schilder Bouw
opgeleverd.
Strop

Een werk van deze omvang, dat in dit geval onvoorzien een jaar stil kwam te liggen, bleek een strop voor
de aannemer. G.J.P. de Jong, hoofd productie van Hein Schilder Bouw: “Er lag een planning klaar voor het
hele project. Het personeel en de onderaannemers waren geregeld. Plotseling moesten we eigen
werknemers ergens anders aan het werk zien te krijgen. We hebben een aantal mensen kunnen uitlenen.
Maar gelukkig waren we ook net gestart op een andere Vinex-locatie bij Purmerend, waardoor we daar veel
sneller konden werken dan verwacht.” Ondanks het moeizame voortraject is De Jong tevreden met het
huidige verloop van de bouwwerkzaamheden in Saendelft: “Er was nu eenmaal een bouwstop en daar kan
je op zo’n moment niets aan doen. Maar als je nu rondkijkt, ben ik toch gelukkig. Het lijkt wel een
Romeinse vesting met pilaren die we bouwen. Het is echt absoluut een bijzonderheid om zoiets moois te
mogen bouwen. Over tien jaar staat Nederland helemaal vol met huizen, dus dan is het leuk als aannemer
meegebouwd te hebben aan een in het oog springend project.” Groep 5 Van der Ven architecten uit
Rijswijk heeft de woningen ontworpen. De gemetselde gevels van de geschakelde woningen worden op de
erfscheidingen en in het midden onderbroken door halfronde betonnen pilasters, waardoor een
vlakverdeling is gekregen.
Aangepast
De Jong: “Er is veel gebruik gemaakt van prefab betonnen onderdelen zoals borstweringen, pilasters,
dorpels en friezen. Het prefab beton is gemaakt door Hibex in Groningen en is speciaal voor dit project
lichtgekleurd.” De toepassing van gevelhoge pilasters vereiste een aangepaste bouwmethode. De Jong: “Na
het bouwen van de vloeren en de bouwmuren, werden de pilasters geplaatst. Daarna konden vlakken
worden dichtgemetseld. Vanzelfsprekend ging dat niet zo snel als bij het metselen van een
buitenspouwblad, dat geheel uit metselwerk bestaat, want de metselaars moesten in elk vlak weer goed
uitkomen in een halfsteens verband.” Hein Schilder Bouw zal in de komende weken de puntjes op de i
zetten en volgens plan elke week een aantal woningen opleveren. Projectgegevens:
Archtitect: Groep 5 Van der Ven architecten uit Rijswijk
Opdrachtgever: OBAN, waarin vertegenwoordigd: Bouwbedrijf Van der Gragt BV Assendelft, Hein
Schilder Bouw BV Volendam, Intervam BML Amsterdam, Wilma vastgoed BV Nieuwegein
Aannemer beschreven cluster: Hein Schilder Bouw BV Volendam
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 9 okt 2000

Céramique, yuppen- en ouderenwijk aan de
Maas
bouwbreed
"De kracht van Céramique?" Jenny Bastings, voorlichtster van het informatiecentrum over
Maastrichts nieuwste wijk hoeft over het antwoord niet lang na te denken. "Het is de zuidelijke
uitstraling van de nieuwbouw die enorm aanslaat." Woningen van boven de één miljoen gulden in de
wijk gaan inmiddels als warme broodjes over de toonbank. "Het wordt een yuppen- en
ouderenwijk", voorspelt een plaatselijke makelaar.

Niets herinnert nog aan de oude fabrieksterreinen van de aardewerkfabriek Céramique aan de
zuidoostoever van de Maas. Sinds 1850 bepaalden de gebouwen van de aardewerkfabriek de sfeer in de
industriestad Maastricht. Eind jaren tachtig was dat voorgoed verleden tijd. De aardewerkfabriek, toen al
opgegaan in Sphinx, verkocht het 23 hectare grote terrein aan de gemeente. Doordat Maastricht dit
miljoenenbedrag niet zelf kon ophoesten, betrok de gemeente het ABP als medefinancier bij de
grondtransactie. Het vormde het begin van een publiek-private samenwerking, waarbij tevens Wilma
Vastgoed, MBO-Ruyters en Bouwfonds Woningbouw aanschoven.
Museum
Jo Coenen maakte het stedenbouwkundige plan en begin jaren negentig werd begonnen met de bouw van
het Bonnefantenmuseum, de eerste trekker in de nieuwe Maastrichtse woonwijk. Nu nadert de wijk met
1600 woningen, 70.000 vierkante meter kantoren, 5.000 vierkante meter winkels, 20.000 vierkante meter
hotels, 20.000 vierkante meter culturele functies en 4400, gedeeltelijk ondergrondse, parkeerplaatsen haar
voltooiing. “Met een jaar of drie moet het hier allemaal wel klaar zijn”, verwacht Bastings. Ze staat voor
een maquette van de nieuwe stadswijk en wijst moeiteloos de gebouwen aan die al betrokken zijn. Het
informatiecentrum is gevestigd in Centre Céramique waarin zich ook voorzieningen als de bibliotheek en
het European Journalism Centre bevinden. Het gebouw is ontworpen door de Zwitserse architect Aurelio
Galfetti. “Niet de eerste de beste”, merkt Bastings op. Het zijn feitelijk alleen maar architecten van naam
die aan Céramique hebben gewerkt: Alvaro Siza, Mario Botta, Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi, Aldo Rossi
en Martorell, Bohigas & Mackay. Allen afkomstig uit Zuid-Nederland of uit Zuid-Europa. De reden

daarvoor is volgens Bastings simpel. “Het werk van deze architecten sluit aan bij de Bourgondische
uitstraling van Maastricht. Céramique ademt juist daardoor ook die sfeer uit.” Wandelen door het gebied is
geen straf. Hoewel de skyline voor een belangrijk deel nog wordt gedomineerd door bouwkranen, is de
wijk op het oog al bijna af. Avenue Céramique is de brede hoofdroute die zich door de nieuwbouwwijk
slingert. Aan de Avenue staan de kantoorgebouwen, maar er zijn winkels en appartementen gebouwd.
Centre Céramique aan Plein 1992 vormt het hart van de wijk. Hier moet straks nog een brug over de Maas
naar het centrum van Maastricht worden gerealiseerd. “En dan is er een snelle verbinding met de oude stad.
Ook dat zorgt ervoor dat de wijk een gewilde woonlocatie is”, vertelt voorlichtster Bastings. Over het plein
schuifelt H. Visser. De gepensioneerde Limburger woont sinds kort in een appartement in het zogenoemde
Botta-complex. Het ronde gebouw is ontworpen door Botta. “Ik heb in Eijsden gewoond, maar mijn vrouw
en ik wilden terug naar de stad. We worden ouder en dan is het fijn om dichtbij alle voorzieningen te zitten.
En zo vlak aan de Maas is het toch prachtig wonen.”
Hard nodig
Volgens M. Renders, makelaar van het kantoor Koophuis, is Visser precies de doelgroep voor een
nieuwbouwwijk als Céramique. “De prijzen zijn er natuurlijk ook naar. Je ziet veelal de wat beter
gesitueerde ouderen die vanuit de regio terug willen naar de stad. Maastricht had een wijk als dit heel hard
nodig. Daarnaast is een belangrijke groep bewoners medewerkers van bedrijven die zich in het gebied
hebben gevestigd. Deze groep gaat tijdelijke contracten aan, blijven drie jaar in een huurappartementen en
vertrekken dan weer. Yuppen, ja.” Welke gevolgen dit heeft voor de sfeer in de wijk, kan de makelaar nog
niet inschatten. “Zo’n buurt als dit moet zich nog helemaal settelen. Ingrediënten als een goede
architectuur, infrastructuur, groen en winkelvoorzieningen zijn aanwezig om het te laten slagen.”
Uitzicht
Onlangs is het driehonderd meter lange wooncomplex Stoa van Snozzi in de verkoop gegaan. De prijzen
voor de ruime appartementen variëren van 660.000 tot een ruime 1,6 miljoen gulden. “Maar”, benadrukt
Bastings, “daarvoor heb je wel vrij uitzicht over de Maas.” Tevens grenst het complex aan het Charles van
Eijk Park. De ochtend dat de woningen in de verkoop gingen, stonden zich al mensen voor de balie van
Bastings te verdringen. “Ik schrok daar niet van. Dat deed ik nog wel toen in 1992 de eerste gegadigden
voor een huis op Céramique zich inschreven. Ik voerde de gegevens in de computer in en bij prijsindicatie
hadden mensen geschreven 650.000 gulden en meer. Toen dacht ik nog wel: ‘wat een geld’.”
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 9 okt 2000

‘Als het moet, deel ik zo een prent uit’
bouwbreed
Inspecteurs controleren dagelijks arbeidsomstandigheden op bouwplaats Dagelijks trekken zo'n
honderd inspecteurs van de Arbeidsinspectie er op uit om de arbeidsomstandigheden op de
Nederlandse bouwplaatsen te controleren. Cobouw ging een dagje mee met inspecteur J. Hendriks.
"Ik kom geen zoete broodjes bakken."

Als J. Hendriks de Literatuurwijk in Almere nadert, trekt hij al een voorzichtige conclusie: “Dit ziet er
keurig uit.” Hij wijst naar een rijtje huizen in aanbouw. “Steigers langs de woningen, dubbele planken langs
de leuningen. Prima. Uit het boekje, zou ik haast zeggen.” Hendriks, al negen jaar inspecteur, stapt de
bouwkeet binnen van Wilma Bouw, dat op de locatie 188 woningen bouwt. De inspecteur kondigt aan dat
hij de bouwplaats wil controleren. D. Sabelis van Wilma Bouw is nauwelijks verrast door het
onaangekondigde bezoek. Hendriks legt uit: “In de bouw is men wel gewend dat we van tijd tot tijd
langskomen. In andere sectoren komen we veel minder frequent.” Om een zo objectief mogelijk beeld te
krijgen van de arbeidsomstandigheden worden de bezoekjes nooit van tevoren gemeld. “Dat verhoogt de
pakkans natuurlijk ook.”
Veiligheidsman
Samen met Sabelis struint Hendriks de bouwlocatie af. “Het eerste wat ik altijd doe, is arbeid zoeken;
kijken waar wordt gewerkt”, vertelt Hendriks. “Vervolgens kijk ik natuurlijk of de wetten en regels worden
nageleefd.” Elektrotechnische veiligheid, arbeidsmiddelen en valbescherming zijn enkele specifieke
aandachtspunten, aldus Hendriks. De arbeidsinspecteur toont zich deze keer tevreden: daar waar wordt
gemetseld, zijn steigers langs de gevels aangebracht. Op de dakranden zijn leuningen gemonteerd, zodat
dakpannenleggers niet naar beneden kunnen vallen. “Je ziet eigenlijk direct dat de hoofdaannemer hier
aandacht besteedt aan veiligheid.” Sabelis bevestigt dat. Aboma+Keboma is ingeschakeld en er is een
‘veiligheidsman van de maand’ aangesteld. “Veiligheid kost veel geld maar je moet je wel realiseren dat je
met mensenlevens speelt”, verklaart Sabelis. In de zaagloods kijkt Hendriks goed om zich heen. “In eerste
instantie kijk ik of er sprake is van ‘good housekeeping'”, vertelt Hendriks. Ook checkt hij of er niet te veel
afvalhout op de grond ligt. Werknemers zouden erover kunnen struikelen, met alle gevolgen van dien. “Als

het hout niet meer nodig is, moet het gewoon in de container worden gegooid.” In dit geval vindt Hendriks
dat er te veel ‘rotzooi’ op de vloer ligt. Sabelis krijgt daarom de opdracht om maatregelen te treffen. Het
opleggen van een boete vindt Hendriks niet nodig, omdat er geen direct gevaar voor personen aanwezig is.
Opvallend is hoe gemoedelijk de inspectie verloopt. Een confrontatie of heftige discussie met de aannemer
blijft uit, uiteraard ook omdat Hendriks dit keer geen ernstige misstanden constateert. “Ik probeer altijd
gewoon een goed gesprek aan te gaan, maar maak tegelijk duidelijk dat ik geen zoete broodjes kom bakken.
Als het moet, deel ik zo een prent uit.” Even verder wijst Hendriks op een kraan die een betonkubel hijst.
Omdat het erg hard waait, is hij enigszins bezorgd. De inspecteur besluit poolshoogte te nemen bij de
kraanmachinist. “De vraag is natuurlijk wie bepaalt wanneer het te hard waait om nog verder te hijsen.
Voor je het weet veegt zo’n kubel de werknemers van het dak.” De kraanmachinist deelt de bezorgdheid
van Hendriks. “Als de kubel begint te tollen, stop ik direct”, zegt hij. Volgens zijn windmeter staat er
windkracht 6, naar eigen zeggen de kritische grens. Hendriks informeert nog even bij uitvoerder G. Groen
van hoofdaannemingsbedrijf Moes. Die bevestigt dat de machinist zelf bepaalt of de windkracht verder
hijsen nog toelaat. In de bouwkeet van Moes neemt Groen vervolgens geen blad voor de mond. “Ik zal
eerlijk zijn: ik zit niet op de Arbeidsinspectie te wachten. Ik heb er tenslotte alleen maar werk van. Je kunt
het ook nooit goed doen, ze vinden altijd wel wat. En als ze wat vinden, zal het best terecht zijn hoor, maar
soms moeten ze wat minder de regeltjes naleven. Er zijn omstandigheden waardoor de beveiliging er even
bij inschiet of gewoon in de weg zit. En het komt ook voor dat wij wel de maatregelen treffen, maar de
bouwvakkers ze niet gebruiken.” Hendriks schudt zijn hoofd. Dat hij nog steeds met aannemers moet
discussiëren over arbeidsomstandigheden en veiligheid, vindt de inspecteur eigenlijk niet meer van deze
tijd. “Als je een goed bouwplan kunt maken, moet je ook een goede beveiliging kunnen aanbrengen.
Tegenwoordig wordt alles zo nauwkeurig gepland in de bouw. Het lijkt mij dan toch ook mogelijk ervoor
te zorgen dat op tijd veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Ik zeg altijd: eerst beveiligen, dan pas
bouwen. In de ontwerpfase moet daar al rekening mee worden gehouden.” Hendriks vindt ook niet dat de
inspecteurs de regels te strikt hanteren. “Laat ik het eens omdraaien: stel ik constateer een gevaarlijke
situatie, doe er vervolgens niks mee en een half uur later vindt er op dezelfde plek een ongeluk plaats. Wat
dan?”
Valbescherming
De arbeidsinspecteur speurt niet alleen naar gevaarlijke situaties, ook probeert hij te voorkomen dat het fout
gaat door ‘preventief’ te controleren. “Soms kun je al zien dat het ergens dreigt mis te gaan. Dan ligt
bijvoorbeeld het materiaal al klaar om gebruikt te worden, maar zijn nog geen veiligheidsvoorzieningen
getroffen. In een dergelijk geval kan ik het werk preventief stilleggen”, aldus Hendriks. Eerder die dag deed
hij dat op de Gooise Poort in Almere, omdat een aantal bouwvakkers zonder enige valbescherming op het
dak van een groot kantoorpand in aanbouw aan het werken was. Als hij er ’s middags nogmaals een kijkje
gaat nemen, blijkt de aannemer keurig leuningen te hebben aangebracht. Grijnzend: “Kijk, er is zelfs
waarschuwingslint aangebracht, waar de timmerlieden niet mogen komen.”
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 19 okt 2000

Wilma stapt over op stillere heitechniek
bouwbreed
Aannemer Wilma Bouw heeft de omwonenden van de bouwput van de autoluwe woonwijk CiBoGa
toegezegd de nog resterende 180 heipalen niet te heien, maar over te stappen op een boormethode. De
bewoners werd in een eerdere brief kenbaar gemaakt dat er gedurende drie weken van zeven uur 's
ochtends tot zeven uur 's avonds zou worden geheid.

Na klachten van omwonenden over geluidsoverlast drong de Socialistische Partij bij het gemeentebestuur
aan op maatregelen om het lawaai te beperken. Eerder heiwerk op veel grotere afstand van de huizen
veroorzaakte al veel overlast. Sommige van de laatste 180 bouwpalen zouden op tien meter afstand van de
woningen aan de Singelweg de grond in worden geheid. Overigens is het sterk afhankelijk van de
bodemgesteldheid ter plekke of Wilma tot het eind kan blijven doorgaan met de boortechniek. Keien in de
bodem kunnen ertoe leiden dat het boren mislukt en dat het bouwbedrijf alsnog moet heien. Om te
voorkomen dat dergelijke problemen bij nieuwe bouwprojecten opnieuw voor problemen zorgen, heeft de
Groningse SP-fractie bij het college van B en W aangedrongen op een gemeentelijk heibeleid.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 21 nov 2000

Aannemer abuis, stadsvilla’s op verkeerde plek
bouwbreed
Een fout in de berekening van bouwer Wilma Bouw BV heeft grote gevolgen voor de bewoners in de
nieuwe stadswijk Piccardthof. Een heel blok van 22 stadsvilla's is op een verkeerde plek neergezet.

De weg tussen huizen is daardoor 65 centimeter te smal geworden, hetgeen ernstige problemen oplevert
voor het autoverkeer in de straat. De fout, door de aannemer zelf toegegeven, is voor twee toekomstige
partijen op z’n zachtst gezegd uitermate vervelend. De nieuwe bewoners van de villa’s kunnen vanwege de
smalle weg de draai naar hun garage amper maken en de bewoners van de vrije kavels aan de overkant zien
de villa’s dichter voor hun neus oprijzen. Wilma Bouw heeft de hand in eigen boezem gestoken en de foute
berekening tegenover de bewoners van de vrije kavels toegegeven. Een slordigheid met fikse gevolgen. Er
ligt inmiddels een voorstel van de bouwer om 65 centimeter van de kavel op te kopen en daarmee het
probleem van de te smalle weg op te lossen. Maar dat betekent ook dat de eigenaren van de kavels, die
alleen al 220.000 gulden kosten, dus een flink stuk moeten inleveren. En bovendien zien ze de toekomstige
auto’s dichter langs hun raam komen. Ze spreken al gefrustreerd van een ‘een gevangenis’. De gemeente
Groningen is door de gedupeerde bewoners op de hoogte gebracht van de situatie. Het bestemmingsplan is
niet nagekomen en de smalle straat is onveilig. Het is nu aan de gemeente en de bouwondernemer om de
zaken recht te zetten.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 21 nov 2000

Bouwpartijen hopen probleem foute plaats
stadsvilla’s snel op te
bouwbreed
Wilma Bouw en de gemeente Groningen gaan zo snel mogelijk in overleg met gedupeerde bewoners
van de kavels aan de Lepelaar in de nieuwe woonwijk Buitengoed Piccardthof. Door een foutieve
berekening zijn 22 stadsvilla's op de verkeerde plek neergezet.

Hierdoor is de weg 65 centimeter te smal geworden. De bewoners kunnen nu de draai naar hun garage
nauwelijks maken. Het is nog niet duidelijk of de fout door de gemeente of door Wilma is gemaakt, maar
los daarvan hebben beide partijen meteen aangegeven de kwestie zo snel mogelijk met de bewoners op te
zullen lossen. “Een dezer dagen gaan we met de bewoners in overleg om dit ‘probleempje’, want dat is het,
uit de weg te krijgen”, zegt projectontwikkelaar H. Schuil van Wilma Bouw. Als eerste oplossing denkt
Schuil aan het aanbod om een strook van 65 centimeter grond van de bewoners van de vier particuliere
woningkavels terug te kopen. Deze strook zou dan aangewend kunnen worden om de te smalle rijweg
alsnog te verbreden. “Ik verwacht daar in principe binnen een paar weken uit te zijn, ervan uitgaande dat de
betreffende bewoners zich redelijk opstellen. Het is verreweg de gemakkelijkste oplossing, want het
alternatief zit in ingewikkelde verkeersmaatregelen. Dan kun je als bewoner van zo’n relatief grote kavel
maar beter accepteren dat de rijweg 65 centimeter dichter bij je voordeur komt.”
Eenrichtingverkeer
Bij genoemde verkeersmaatregelen valt onder meer te denken aan eenrichtingverkeer, een parkeerverbod of
de aanleg van parkeerhavens op de kopse kanten van de weg. Wat in dat geval niet wordt opgelost, is de
krappe verkeerssituatie tussen de 22 stadsvilla’s aan de ene kant van de straat en de 4 particuliere
woningkavels aan de overkant. De bewoners kunnen de draai naar hun garage dan nog steeds niet goed
maken.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 22 nov 2000

Wilma onderhandelt over bredere straat
bouwbreed
Wilma Bouw onderhandelt met bewoners van De Lepelaar in de Groningse nieuwbouwwijk
Buitengoed Piccardthof over een oplossing voor de verkeersproblemen in de straat. Per abuis is een
blok met 22 stadsvilla's te dicht op de straat gebouwd, waardoor de weg 65 centimeter te smal is
uitgevallen.

Wilma probeert met vier particuliere kaveleigenaren overeenstemming te bereiken over het tegen betaling
afstaan van een strook van 65 centimeter grond. Zo kan de weg alsnog worden verbreed. De bewoners
hebben laten weten in principe te willen meewerken aan een oplossing.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 5 dec 2000

Scheuren en lekkages teisteren parkeergarages
bouwbreed
Scheurvorming en lekkages teisteren drie parkeergarages in de Maastrichtse nieuwbouwwijk
Céramique. Een vierde garage onder het Vrijthof is met stempels gestut. Op de parkeervoorziening
wordt een reuzenrad van 150 ton geplaatst. "Uit voorzorg hebben we besloten stempels te plaatsen",
zegt een woordvoerder van de gemeente Maastricht.

Scheuren in vier dragende betonbalken in de parkeergarage onder het appartementencomplex Residence
Cortile heeft bij eigenaar Vesteda de nodige argwaan gewekt. Na de ontdekking, eind vorige week, zijn
direct stempels aangebracht en zijn de bewoners van het complex ingelicht. Acht gebruikers van de garage
hebben elders een parkeerplaats gekregen.
Haarscheurtjes
“Een vervelende situatie”, zegt O. Toebos, woordvoerder van Vesteda. “Hoewel de scheurvorming weer
niet moet worden overdreven. Het zijn feitelijk haarscheurtjes in het beton.”
Bouwfonds is de ontwikkelaar van het appartementencomplex Cortile, dat bestaat uit tweehonderd
huurwoningen en honderd koopwoningen. Nelissen & Van Egteren is de bouwer. Het complex, ontworpen
door de Belgische architect Bruno Albert, is gebouwd in een U-vorm rond een grote binnentuin. De
geplaagde garage ligt onder deze binnentuin. Tweederde van het complex is inmiddels af.
J. Jansma, directeur Bouwfonds Woningbouw zuid, zegt inmiddels TNO te hebben ingeschakeld. “We
hebben de zaak eerst zelf ter plekke onderzocht, onder andere of de garage is uitgevoerd zoals is
overeengekomen. Dat bleek het geval. Daarom is besloten een onafhankelijke deskundige erbij te halen.”
Volgens Jansma gaat het hier om een complexe situatie. “Op de garage is een heel pakket grond
aangebracht voor de binnentuinen. Daarnaast is er sprake van aangrenzende bebouwing, die voor een deel
nog in aanbouw is. TNO moet maar uitzoeken of daar de oorzaak van de scheuren ligt. Het moet in elk
geval duidelijk zijn dat we de zaak zeer serieus nemen.”
Naast de bibliotheek Centre Céramique ligt het Plein 1992, met eronder de parkeergarage die door Q-park
wordt beheerd. Bij hevige regenval kampt deze garage met ernstige lekkages. Ook hier is Vesteda de
eigenaar.
Onderzoeken
“Waarschijnlijk worden de lekkages veroorzaakt door een lek in de dakbedekking, maar dat is nog niet
helemaal duidelijk. Er lopen nog verschillende onderzoeken, want het is een probleem dat al langer speelt”,
aldus Vesteda-woordvoerder Toebos.
Residence Jardin is een van de eerste appartementen die in de nieuwbouwwijk is opgeleverd. Het gaat hier
om een complex van 177 woningen. Onder het complex ligt de parkeergarage met ruimte voor 168
woningen.
Boven de garage is een vijver aangebracht. Regelmatig sijpelt in de garage het water langs de wanden.
Wilma Bouw heeft het complex naar een ontwerp van MBM Barcelona gerealiseerd. “De hoge waterstand
van de vijver, losse dakbedekking en een slechte drainage zijn de boosdoeners die de lekkage
veroorzaken”, weet Wilma-woordvoerder B. Hogenbosch.
Over de rand
De stand van het water in de vijver is volgens Wilma Bouw te hoog. “Als er een beetje wind staat, kolkt het
water over de rand en slaat via de daar aanwezige ventilatieroosters naar binnen.”
Volgens Hogenbosch is daarnaast het binnenterrein hoger aangebracht dan oorspronkelijk de bedoeling
was. “De drainage is hier dan ook niet goed. En verder blijkt de dakbedekking op een enkele plaats los te
zitten.” Wilma Bouw is contractueel verplicht de lekken in de garage te herstellen. “We gaan een plan van
aanpak maken om de gebreken te verhelpen. Feit is dat we nu weten waar het aan ligt en we nu gaan
bepalen hoe en wanneer onze onderhoudsdienst aan het werk kan.”
Over de kosten van de reparaties kan Hogenbosch nog niets zeggen.

“Wij hebben geen problemen met de parkeergarage onder het Vrijthof”, benadrukt woordvoerder Prik van
de gemeente Maastricht. Wel heeft de gemeente besloten de garage met stempels te stutten. “Gewoon een
voorzorgsmaatregel.”
Reuzenrad
Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt op het Vrijthof voor de kerstperiode een groot reuzenrad
geplaatst. Het gevaarte weegt maar liefst 150 ton en de gemeente Maastricht heeft begin dit jaar een
onderzoek laten verrichten naar de mogelijke gevolgen van een dergelijk gewicht voor de garage.
“De garage blijkt in prima staat, maar de onderzoekers concludeerden dat stutten mogelijke problemen in
de toekomst zou voorkomen.”
Aanvankelijk is voor de aanvoer van het materieel grote delen van de garage met stempels volgezet.
Wanneer straks het reuzenrad gemonteerd is, blijven alleen nog de stempels onder de poten van de
kermisattractie staan.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 6 dec 2000

Beleggingsfonds stapt in Amstelland NV
bouwbreed
Delta Deelnemingen Fonds, een beleggingsfonds dat deel uitmaakt van de Dresdner Bank Group,
heeft een belang genomen van 5,2 procent in het aandelenkapitaal van Amstelland NV. Dat heeft de
Haagse onderneming dinsdag zelf bekendgemaakt.

Bijna een kwart van de aandelen (22 procent) van de onderneming is nu in handen van
grootaandeelhouders.
Delta Deelnemingen heeft nu 5,2 procent, SHV Holdings (familiebedrijf van Fentener van Vlissingen) 5,75
en de zakenbank Kempen & Co 5,05 procent. De overige 5,98 procent is in handen van Kimawibel. NV,
het beleggingsvehikel van de familie Maas, de voormalige eigenaar van woningbouwer Wilma.
De aandelen van Amstelland zijn opgenomen in twee beursindices: de Midkap-index van de AEX en de
Next 150 van Euronext, de fusiebeurs van Amsterdam, Parijs en Brussel.
Amstelland NV is het voormalige Haagse bouw- en handelsbedrijf NBM-Amstelland. Na de verkoop van
de bouw- en infra-activiteiten aan de BAM Groep, begin november, heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in
projectontwikkeling, handel en industrie (bouwmaterialen).
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 20 dec 2000

Rijk bezit kwart van alle grond, Fortis slechts
één procent
bouwbreed
Grondbezit, grondgebruik en grondprijzen zijn gewoonlijk omhuld met geheimzinnigheid. Het
wetenschappelijk bureau van de Socialistische Partij heeft maanden geïnvesteerd om de
machtsverhoudingen in kaart te brengen. De uitkomst maakt duidelijk dat de overheid 24 procent
van alle grond bezit, bankverzekeraar Fortis 1,25 procent.

Statistieken over grond worden nauwelijks bijgehouden en het is dan ook een huzarenstukje om daarover
cijfers boven water te tillen. Geduldig spitwerk en onderzoek bij het Kadaster hebben geresulteerd in het
rapport ‘Ruimte voor iedereen’.
De overheid bezit de meeste grond. Ze heeft ruim een half miljoen hectare en het bezit van de gemeenten
wordt op nog eens 300.000 hectare geschat. Met 24 procent van de in totaal 4,15 miljoen hectare spant de
overheid de kroon als grondbezitter.
Ook zand- en grindbedrijven en bijna alle waterleidingbedrijven verdienen de titel grootgrondbezitter.
Natuurorganisaties als Natuurmonumenten en de provinciale stichtingen van landschappen hebben
gezamenlijk 166.600 hectare. Eigenaren van bebouwde gebieden moeten het met minder hectare doen:
spoorwegen (12.000 hectare), Schiphol (760 hectare) en KPN-Telecom (418 hectare).

Vastgoedbedrijven hebben veel strategische grondposities in handen van woningen, winkelpanden en
kantoorruimtes. Conglomeraten als Amvest, Fortis, Bouwfonds en de ABP-dochters zijn echter niet
scheutig met informatie over hun kavels.
Bouwbedrijven vallen meestal niet onder de grootgrondbezitters, hoewel de grote bouwers vele hectaren in
bezit hebben voor eigen gebruik. NBM-Amstelland bezit 610 hectare en nog eens 140 hectare in
vastgelegde afspraken, Heijmans heeft de beschikking over 574 hectare en Volker Wessels Stevin bezit
potentieel 672 hectare.
Daarbij tekenen de onderzoekers echter aan dat aannemers de grond niet per se hoeven te kopen om te
kunnen bouwen. Veelal volstaan zij met opties op koop. Als deze opties zijn geregistreerd en zijn terug te
vinden bij het Kadaster. In 1998 waren 829 opties geregistreerd voor 2099 percelen met een totale
oppervlakte van 5300 hectare. Het komt ook vaak voor dat een acte alleen wordt opgemaakt bij de notaris
en daardoor geheim blijft totdat er concrete bouwplannen zijn.
Tijhuis
Bouwbedrijven hebben wel zwaar geïnvesteerd in de bouwgrond van Vinexlocaties. De grootste
huizenbouwer Wilma/NBM Amstelland bezit 1300 hectare (zie ook staatje). Het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten profiteerde van het feit dat vanaf 1985 veel gemeenten hun grondbedrijf opdoekten.
Het relatief kleine bouwbedrijf Tijhuis heeft via constructies 1100 hectare bouwgrond (waarvan de helft op
Vinexlocaties) in handen en steekt zo met kop en schouders uit boven grotere broers als Slokker (50
hectare), IBC (150 hectare) en Verwelius (100 hectare).
Onderzoeker Schouten van het wetenschappelijk instituut SP, voorspelt dat het nieuwe grondbeleid van het
Rijk negatief zal uitpakken voor kleinere aannemers. “De nieuwe exploitatievergunning pakt waarschijnlijk
zeer gunstig uit voor de grote ontwikkelaars, maar drukt naast de freeriders ook de kleine aannemers uit de
markt. Gemeenten sluiten nu eenmaal veel liever contracten met één grote partij dan met vele kleintjes.”
Verder denkt hij dat de grondprijzen – ongeacht de ontwikkeling van de economie – verder zullen stijgen
omdat het aantal claims op grond alleen maar hoger wordt.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 5 jan 2001

Grondposities in Nederland
bouwbreed
Nederland in hectares

Totale oppervlakte 4150000
waarvan grond 3387000
Grondbezittingen van het Rijk (per 1-1-1999)
Ministerie hectare
Defensie 28000
V&W-Rijkswaterstaat 101000
LNV-Dienst Landelijk Gebied 40000
LNV-Staatsbosbeheer 223000
Justitie-COA 100
VROM-Rijksgebouwendienst 2200
Financiën-Domeinen 112300
Grondposities van grote bouwbedrijven op
Vinex-locaties (begin 1999)
Wilma/NMB Amstelland 1300
Bouwfons Nederlandse Gemeenten 1000

Heijmans 450
Amvest 400
Fortis Investment 375
Volker Wessels Stevin 210
Sociaal Fonds Bouwnijverheid 85
Top-20 Grondbezit bedrijven of instellingen
gelieerd aan de overheid (gegevens grotendeels afkomstig uit Kadata, maart 2000)
Staatsbosbeheer 235000
Bureau Beheer Landbouwgronden 40000
NS (waarvan 4000 van NS-Vastgoed) 12000
Essent (PNEM + Mega) 3242
Waterleiding Maatschappij Oost-Brabant 2485
Waterl. Maatschappij Noordwest-Brabant 2307
Delta Nutsbedrijven 1667
Waterbedrijf Gelderland 1517
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 1308
Recreatieschap Spaarnwoude 1180
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek 1025
Waterleiding Maatschappij Limburg 984
Waterleiding Maatschappij Overijssel 763
Luchthaven Schiphol 760
Nuon 701
Regionale Energie Maatschappij Utrecht 660
Waterleiding Maatschappij Drenthe 658
Intergas 607
Waterbedrijf Groningen 550
TWM-gronden 429
Eigenaren van ten minste 500 hectare grond (gegevens grotendeels uit Kadata, maart 2000)
Fortis NV 25000
Trustkantoor Fagoed BV 5346
Nederlandse Aardolie Maatschappij 4536
Stichting Twickel 4000
Stichting tot instandhouding der goederen en
rechten van Huis Bergh 2767
Nederlandse Gasunie NV 2337

Terra Landelijke Eigendommen BV 2184
Maatschappij van Welstand, incl. Vereniging 1876
Landgoed Den Treek Henschoten BV 1636
DSM 1477
Weldam (A graaf van Solms) 1315
Stichting Maatschappij van Weldadigheid 1211
W. Pon-Brinkhuisstichting 1179
Stichting Sint Anthony Gasthuis 1173
Landgoed Rechteren BV 1091
Gorp en Rovert BV (Van Puijenbroek) 1049
Delta Lloyd Levensverzekering NV 1009
Stichting De Boom 989
BV Ontginningen der Erven Abraham Ledeboer 951
Landgoed Middachten
(F.W.F.L. Graf zu Ortenburg) 950
BV Beleggingsmaatschappij ‘Rhoon, Pendracht
en Cortgene’ 931
Cornelia Stichting 881
Landgoed Scholtenszathe BV 870
Koninklijk Huis 850
Enghuizen (E.M.C. gravin van Rechteren
Limburg e.a.) 830
Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 788
Heerlijkheid Marienwaerdt BV
(mr. O.W.A. baron Van Verschuer c.s.) 763
Maatschappij tot exploitatie van Onroerende
goederen ‘Eiland Tiengemeten’ 750
Maatschappij Helenaveen NV 746
Landgoed Vllsteren BV 743
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid 737
Landgoed Heerlijkheid Eese BV
(erven jhr mr dr H.A. van Karnebeek) 732
BV De Groote Scheere 704
J. van der Krol Bosbouw CV 701

Het Juffrouw Pietronella en Vrouwe Ludewe
Vinkshuis 686
Stichting het Old Burger Weeshuis 677
Landgoed Geijsteren BV 659
Geo-Control BV 655
Griendtsveen Drentsche Landontginnings
Maatschappij BV 589
Gin Grondexploitatiemaatschappij BV 588
Coöperatie Cosun U.A. 583
Landgoed Welna BV 574
Stichting G. Ribbius Peletier jr tot behoud van
het landgoed Wezeveld 558
Landgoed Sandenburg BV 548
Dullert Stichting 540
BV Landbouwonderneming De Princepeel 540
RGV Onroerend Goed BV 537
BV Landgoed Deelerwoud 532
BV Landgoed Ampsen 525
Stichting Noord-Hollandsche ’t Hooge Huys 513
Elspeterbos BV 510
Leijndensche Fonds voor Kerk en Zending 503
Leuvenum (erven jhr. dr. C.J. Sandberg) 500
Verwolde (fam. Van der Borch) 500
Euroase Parcs 500
Bron: Ruimte voor iedereen, Wetenschappelijk Bureau SP
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 5 jan 2001

Torenflat door flinke waterschade later klaar
bouwbreed
De oplevering van De Regentes, de gloednieuwe Groningse torenflat met 63 luxe appartementen, is
met één à twee maanden uitgesteld. Dat is de uitkomst van een uitgebreide inspectie van
bouwkundigen en schade-experts deze week. Zij bekeken de gevolgen van een grote overstroming in
het complex.

Deze ontstond nadat vorige maand op de veertiende verdieping een koppeling tussen een leiding en een
watermeter losschoot.
Het water kreeg hierdoor vrij spel op deze en lager gelegen verdiepingen. Oorspronkelijk zou het achttien
verdiepingen tellende complex al op 14 januari worden opgeleverd.
Een groot deel van de appartementen, de liftschacht en de centrale hal hebben grote waterschade
opgelopen. Aanhoudende nachtvorst zorgde vervolgens voor verdere beschadigingen. Ook de isolatie in de

muren is op sommige plaatsen aangetast, waardoor keukens en tussenwanden vervangen moeten worden.
Momenteel probeert aannemingsbedrijf Wilma Bouw met succes het vochtgehalte in de getroffen
appartementen terug te brengen. Toch zullen de cv-installaties de komende weken nog op volle toeren
moeten blijven draaien om de gehele torenflat goed droog te krijgen. De plafonds en muren in de Regentes
moeten opnieuw behandeld worden met een afwerkingsmiddel.
Kopers van de minst getroffen appartementen kunnen naar verwachting over circa een maand al intrekken.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 8 jan 2001

Malietoren weer in de steigers
bouwbreed
Geen transparant folie, geen extra laagje gehard glas, maar compleet nieuwe gevelpanelen van
gelaagd gehard glas. Daarvoor kiest de Duitse eigenaar van het VNO-NCW-gebouw in het centrum
van Den Haag, waarvan diverse glaspanelen spontaan naar beneden kwamen. Het gebouw gaat voor
de zoveelste keer in de steigers.

Langzaam maar zeker klimmen de steigers omhoog. Ze komen nu nog niet verder dan zo’n twintig meter,
maar binnen een paar weken zullen ze tot de hoogste verdieping reiken. En worden ze met groen gaas
omhuld.
Het is niet de eerste keer sinds de oplevering vijf jaar terug dat het opvallende gebouw, ontworpen door
Benthem Crouwel architecten, in de steigers staat. Anderhalf jaar geleden werd al eens de folie tussen de
glazen gevelpanelen en de betonconstructie daarachter vervangen. Die folie hield namelijk niet goed de
regen tegen, waardoor regelmatig water in de vensterbanken stond. Zo transparant was de gevel van het
high-tech gebouw bovenop de Utrechtse baan nu ook weer niet bedoeld.
Het probleem was nog niet verholpen of er kwamen drie glaspanelen naar beneden. Geen complete
borstweringpanelen van 90 bij 170 centimeter, maar wel flinke brokstukken. En vallend van de zestiende
verdieping waren ze gevaarlijk genoeg om snel maatregelen te nemen. Eigenaar Deutsches Grundbesitz
und Immobilien (DGI) mocht al in haar handen knijpen dat niemand gewond was geraakt door het
rondvliegende glas.
Insluitingen
In allerijl werden enkele gehard glazen panelen voor onderzoek uit de gevel gehaald.
Laboratoriumonderzoek wees uit dat bij de fabricage ingebakken verontreinigingen de boosdoeners waren.
Bij een bepaalde inval en sterkte van het zonlicht werden de nikkel-sulfietinstluitingen zo warm, dat ze
ontploften. Het paneel barstte plaatselijk als een autoruit die wordt getroffen door een opspattend steentje.
Op dergelijke insluitingen waren de glasplaten bij de fabricage onderzocht, zegt technisch directeur W.
Dijkshoorn van Jones Lang Lasalle, dat het gebouw beheert. Ze werden in een speciale testopstelling verhit
en dan tekenden de insluitingen zich goed af. Maar de tests zijn volgens Dijkshoorn niet feilloos. Een half
procent van de insluitingen glipt er onopgemerkt doorheen. Vermoedelijk staat dat ook in het
leverantiecontract van de glasfabrikant. Daarover is momenteel een ingewikkeld juridisch steekspel gaande
tussen de glasfabrikant, gevelbouwer Oskomera, aannemers Wilma en Nelisse van Egteren en ontwikkelaar
Multi Vastgoed. Dijkshoorn is blij dat hij daar geen partij in is.
Risico
Een half procent betekent dat van de 1600 panelen die het pand telt er nog eens vijf naar beneden kunnen
komen. Dat risico vond eigenaar DGI te groot en het besloot de geschatte kosten van tussen de twee en de
drie miljoen gulden voor het compleet vervangen van de glaspanelen voor te schieten. De juristen moeten
ondertussen maar uitmaken wie uiteindelijk voor die kosten opdraait.
Bij de zoektocht naar de technische oplossing in de afgelopen maanden, passeerden drie opties de revue.
De eerste was het aanbrengen van een folie op de glaspanelen. Die houdt de brokstukken vast die eventueel
nog los komen te zitten. Maar het bedrijf dat die folie kon aanbrengen gaf volgens Dijkshoorn slechts drie
jaar garantie en dat vindt de beheerder absoluut onvoldoende. Hij eist een garantietermijn van tien jaar.
Datzelfde bezwaar gold voor de tweede methode die in beeld kwam: de bestaande glasplaten in een fabriek
voorzien van een laagje kunsthars, waarop een dun laagje gehard glas wordt bevestigd. Die bewerkelijke
techniek is bovendien slechts zo’n 400.000 gulden goedkoper dan alle panelen vervangen door gehard
gelaagde glazen.
Eenvoudiger

Die derde optie is garantietechnisch in ieder geval eenvoudiger, omdat geen oude materialen bewerkt
worden, met alle onzekerheden van dien, en ook minder partijen in het geding zijn.
Voor deze veiligste, maar ook duurste optie heeft DGI uiteindelijk gekozen. Op de geharde binnenruit van
acht millimeter komt een laag kunsthars, waarop een geharde ruit van nog eens vier millimeter dikte wordt
geplakt. Mocht die laatste om wat voor reden ook toch stuk springen, dan wordt zij, volgens de technici die
Dijkshoorn adviseerden, vastgehouden door de laag kunsthars. De garantie is de gewenste tien jaar.
De aanbesteding loopt; een dezer dagen worden de handtekeningen onder de contracten gezet. Het is de
bedoeling dat nog voor de bouwvak alle panelen vervangen zijn en de immense steigerconstructie is
afgebroken.
Dan hebben de bewoners, vooral werknemers van werkgeversorganisatie VNO-NCW, weer onbelemmerd
uitzicht over het Haagse Bos, het Malieveld en de Utrechtsebaan. Voorlopig kijken ze tegen het troosteloze
groene gaas aan, dat een beschermende cocon om het gebouw vormt. Voorlopig kunnen ze de zonwering
dus even met rust laten
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 17 jan 2001

Doorzonlaboratorium in de duinen bij Petten
bouwbreed
Onderzoeken hoe warmtepompen, zonneboilers en andere dubo-maatregelen in de praktijk van
alledag presteren. Dat is het doel van het Ecobuild-researchproject. Vier proefwoningen,
volgestouwd met installaties, worden de komende jaren binnenstebuiten gekeerd.

Ze lijken zo uit een Vinex-wijk geplukt, de doorzonwoningen op het terrein van het ECN in Petten. Met
zijn vieren temidden van het vers ingeplante helmgras in de duinen staan ze er ietwat verlaten bij. En daar
zal voorlopig geen verandering in komen, want de komende jaren zullen de huizen boordevol installaties en
meetapparatuur niet worden bewoond. Evenmin worden ze ingericht. Op eentje na dan, waar geavanceerde
domoticatoepassingen worden uitgeprobeerd. Maar ook daar wordt behalve een verdwaalde wetenschapper
of bouwvakker geen mens toegelaten.
Bewoning door een gezin met twee kinderen wordt volgens ir. J. van Bree van bouwer Wilma in de vier
woningen gesimuleerd. Dat verhoogt de reproduceerbaarheid, zoals onderzoekers dat graag hebben. De
lijfelijke aanwezigheid van de bewoners is teruggebracht tot een handvol heaters en luchtbevochtigers die
op gezette tijden aan- en uitslaan. Hun activiteiten, zoals koken, douchen, of tv kijken wordt door de
onderzoekers op afstand aangestuurd. Als in een spookhuis gaan de kranen vanzelf aan, klappen
ventilatieluiken open en simuleren andere heaters de warmteproductie van een aangezet televisietoestel, pc
of strijkbout. Het huiselijk leven van een modaal Nederlands gezin in de ogen van een bouwfysicus.
De vier woningen zijn stuk voor stuk uitgerust met verschillende systemen om het binnenklimaat te
regelen. Vaak wel driedubbel, zodat goed kan worden onderzocht hoe ze op elkaar inwerken.
Warmtepompen, warmteterugwinning, zonneboilers, voorverwarmen van ventilatielucht, vloerverwarming,
aardwarmte, het is er allemaal te vinden in verschillende configuraties. De meeste voorzieningen zijn de
afgelopen jaren al in proefprojecten toegepast, maar de test binnen het Ecobuild-researchproject moet
uitsluitsel geven over de prestaties in de praktijk.
Een betrekkelijk nieuwe voorziening is de waterzak onder één van de modelwoningen. Daarin kan
overtollige warmte worden opgeslagen. Nadat er uitvoerig is getest met water in dit ondergrondse
opslagbassin, zal er worden geëxperimenteerd met fase-overgangsvloeistoffen, die een grotere
warmteopslagcapaciteit hebben. Maar die zijn wel duurder. En financiële haalbaarheid is volgens Van Bree
een expliciet uitgangspunt binnen Ecobuild. Het streven is een combinatie van maatregelen, zodat
woningen met de helft aan energie toekunnen, terwijl de meerkosten betrekkelijk snel worden
terugverdiend. Een EPC van 0,5 moet dus haalbaar zijn zonder afhankelijk te zijn van subsidies. Zodra daar
zicht op is, worden de woningen en installaties omgebouwd tot nul-energiewoningen. De energie die wordt
verbruikt, moet op jaarbasis en omgerekend naar primaire energie, ter plekke worden opgewekt.
Gevels
Behalve de installaties worden ook de prestaties van de gevels en de bouwconstructie onderzocht. Twee
van de vier woningen hebben een betonnen casco volgens een prefabsysteem, de andere twee zijn
opgetrokken in houtskeletbouw. De gevels bestaan in drie gevallen uit sandwichelementen van 16
centimeter polystyreen voorzien van spaanplaat. Voor de dunne spouw is een buitenblad van respectievelijk
een droogstapelsysteem, keramische gevelelementen en gepotdekselde houten delen geplaatst. Om het rijtje
woningen zijn stabiliteit te verschaffen, is de vierde gevel traditioneel opgebouwd met een betonnen
binnenblad en een buitenspouwblad van metselwerk. Warmtesensoren op de binnenmuur houden overal de

warmteverliezen in de gaten,l terwijl weerstations zoninstraling, wind, vochtigheid en temperatuur buiten
registreren.
Ook met de ramen wordt uitgebreid geëxperimenteerd. Sommige woningen zijn voorzien van driedubbel
glas, anderen van HR-glas gevuld met krypton. In de toekomst worden ook nog ramen voorzien van
vacuümglas. Met infraroodmetingen worden de warmteverliezen bij de kozijnen in kaart gebracht.
Software
Zo worden de komende jaren verschillende meetprogramma’s afgewerkt. De periode waarin een bepaalde
combinatie van voorzieningen wordt opgemeten, is hooguit een paar weken, meldt onderzoeker ir. M.
Lafleur die bij ECN leiding geeft aan Ecobuild-project. Met software wordt die geëxtrapoleerd, zodat het
gedrag van installaties, gevels en constructies voor de rest van het jaar duidelijk worden. In die aanpak
schuilt een gevaar erkent ze, want de software is bepaald nog niet uitontwikkeld en wordt nog lopende het
onderzoek aangepast aan de uitkomsten. Maar daaraan is de voorkeur gegeven boven het doorlopen van
een complete seizoenscyclus voor elke woning en elke configuratie. Het onderzoek zou dan wel heel lang
duren en kostbaar worden.
Voorbeeldproject
Het is de bedoeling om wat in Petten wordt geleerd, snel in praktijk te brengen op zo’n zeventig woningen
die Wilma wil bouwen op Floriande, de nieuwbouwwijk die gepland staat voor het terrein na afloop van de
internationale bloemententoonstelling bij Hoofddorp. Het verschil met eerdere voorbeeldprojecten zoals de
Wereldnatuurfonds-woningen in Tilburg en Harderwijk is dat ook in deze wijk gemonitord zal worden
nadat de bewoners hun huizen hebben betrokken. Tal van leidingen in de huizen worden, net als bij de
modelwoningen, voorzien van warmtesensoren die op afstand uitleesbaar zijn; bewoners zullen regelmatig
worden geënquêteerd over hun ervaringen met alle dubo-maatregelen. Zo hoeft volgens Van Bree en
Lafleur niemand nog blind te varen op de specificaties van fabrikanten en de tests die zij uitvoerden. “Want
dat rijtje doorzonwoningen achter de Hondsbossche Zeewering is lang zo knus niet als het eruit ziet. Het is
een waar dubo-laboratorium waar de komende jaren keihard wordt gewerkt om de technieken van de
woningbouw van de toekomst te beproeven.”
Partners Ecobuild
Bij het oorspronkelijke idee van onderzoeksinstituut OTB in Delft zijn in de loop der tijd steeds meer
partijen aangehaakt. Naast bouwer Wilma en gastheer Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten, zijn
dat Aedes, ECN, Econosto, Heembeton, Limburg Kozijnen, en Unidek.
Funderingsbalken
Energie besparen is één ding, comfortabel wonen een ander. Maar de partners van Ecobuild is het er juist
om te doen die soms twee tegenstrijdige eisen met elkaar te verzoenen. Daarom is een nieuwe
funderingsbalk ontwikkeld om geluidsoverdracht tussen woningen terug te dringen. In feite rusten alle
woningen op aparte balken, die onderling niet met elkaar in verbinding staan. Ook al rusten die balken
soms op gemeenschappelijke palen of poeren. Bouwbedrijf Wilma leidt het onderzoek naar de bijdrage van
die balken aan de geluidsisolatie. De voortplanting van geluid afkomstig van bronnen wordt nauwkeurig in
kaart gebracht.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 2 feb 2001

Dringen geblazen voor Renovatieprijs
bouwbreed
Zoals de vogel phoenix uit zijn as herrijst, zo symboliseert de koperen Feniks het meest geslaagde
initiatief op het gebied van gebouwen die een nieuw leven krijgen. Dat is de Nationale Renovatieprijs,
waarnaar velen hebben meegedongen, maar waarvoor gisteren op de Bouwbeurs twaaalf projecten
zijn genomineerd. De Feniks wordt op 17 mei uitgereikt.

De jury, met vooral hoogleraren, had het als gebruikelijk moeilijk ‘nominees’ voor te dragen uit de 135
aangemelde projecten. De projecten zijn in vier categorieën ingedeeld. In elke categorie dingt een aantal
projecten mee naar de prijs, die tijdens de Nationale Renovatiedag in Den Bosch wordt uitgereikt.
In de categorie woningbouw Renovatie zijn drie kandidaten: Gravestein in Amsterdam Zuid-Oost, Nuts 8
in Den Haag en het complex 50 aan de Lederambachtstraat in Amsterdam-Osdorp. Bij het Gravestein gaat
het om de opzet van het stedenbouwkundig plan, waarin twee van de roemruchte Bijlmerflats zijn gesloopt
en plaats hebben gemaakt voor laagbouw. Opdrachtgever is Patrimonium, de architect XX Architecten uit
Delft en de bouwer Heddes Bouw.

Bij Nuts 8 gaat het om vijf galerijflast met 180 woningen waarvan vijf ‘koppen’ zijn gesloopt met in totaal
40 woningen. De resterende woningen zijn gerenoveerd en er zijn 120 nieuwbouwwoningen neergezet.
Haag Wonen is de opdrachtgever, Metropolis Archtecten uit Rotterdam de architect en voor de bouw
tekende Wilma.
Ook bij complex 50 gaat het om galerijflats die ook nog bouwfysisch en bouwtechnisch in slechte staat
verkeerden. Hier is de totale indeling van de flats gewijzigd door onder andere verticale samenvoeging van
woningen en vergroting van de woonkamer.
In de categorie Woningbouw Herbestemming heeft de jury twee projecten uitgekozen. In Rijswijk is het
verouderde kantorencomplex Churchilltoren van 20.000 vierkante meter omgetoverd tot appartementen.
Geerlings Vastgoed uit Deventer is de opdrachtgever, Oving Architecten in Groningen tekende ervoor en
Gebroeders Verschoor uit Pernis deed de ombouw.
Het tweede complex is de Graansilo’s in Amsterdam bij het Westerdok. Architectenbureau J. van Stigt
tekende voor het ontwerp van deze tot appartementen omgetoverde monumentale silo’s. M.J. de Nijs uit
Warmenhuizen bouwde ze. En dit alles in opdracht van onder andere Rabo Vastgoed en De Principaal.
In de categorie Utiliteitsbouw Kantoren dingen drie projecten mee: het Stadhuis in Leiden, dat door
Aannemersbedrijf Du Prie uit Leiden is ge- en verbouwd, de Droogbak in Amsterdam, waar wederom
Heddes Bouw aantrad, en Het Magazijn in Den Haag, met bouwer Maasdijken Bouw.
In de categorie Utiliteitsbouw Overigen had de jury het kennelijk heel moeilijk. Hier werden vier projecten
genomineerd: Klooster Landgoed Steenwijk in Vught van bouwer Berghege in Oss, het Wiebengacomplex
in Groningen van Trebbe Bouwborg uit Enschede, het Olympisch Stadion in Amsterdam van Strukton
Bouwprojecten en de Brandweerkazerne in Hengelo, waar plaatsgenoot Ten Tije Bouw voor de bouw
tekende.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 12 feb 2001

Baar en Rosenmöller voorbeeld voor nieuwe
manager van het jaar
bouwbreed
De 42-jarige Maastrichtse aannemer Paul Smeets is gekozen tot Manager van het Jaar. Een jury met
onder meer voorzitter J. Schraven van VNO-NCW en FNV-voorzitter L. de Waal prees de
klantgerichtheid van de Limburgse bouwer. Smeets, die ook de publieksprijs won, liet vijf andere
genomineerden uit het bedrijfsleven achter zich. De prijs Manager van het Jaar is een jaarlijks
initiatief van het blad Management Team.

Smeets is directeur van de Smeets Groep, die bestaat uit aannemingsbedrijven met vestigingen in
Maastricht en Weert en het onderhoudsbedrijf Smeets Bouwservice met vestigingen in Maastricht en
Roermond.
De Smeets Groep heeft 190 medewerkers in dienst en een jaarlijkse omzet van zo’n 120 miljoen gulden.
Smeets Bouw heeft ruime ervaring in het bouwen van woningen, appartementencomplexen en
bedrijfsgebouwen. Smeets Bouwservice ondersteunt woningbouwverenigingen, bedrijven en andere
organisaties bij het onderhoud van huurwoningen en bedrijfsgebouwen.
Het bedrijf zegt veel aandacht te hebben voor de individuele koper. Smeets Bouw staat vanaf de aankoop
tot en met de oplevering kopers van nieuwbouwwoningen bij door deskundige kopersbegeleiders.
Ontevreden kopers kunnen een klachtenformulier invullen. Wat betreft het aantal gebreken van
opgeleverde woningen, komt het Maastrichtse bouwbedrijf er heel goed af. De Vereniging Eigen Huis
constateerde dat vorig jaar het gemiddeld aantal gebreken 28 bedroeg. De Smeets Groep bleef onder de vijf
zitten. Het streven van de Limburgse bouwer is dat aantal nog verder naar beneden te brengen. “Het is een
genot om een woning van Smeets Bouw op te leveren”, aldus citeert de website van het bouwbedrijf een
inspecteur van de Vereniging Eigen Huis.
Klantvriendelijkheid
De onderhoudsbedrijven van Smeets Bouwservice beroepen zich op hun klantvriendelijkheid. Zeven dagen
per week, 24 uur per dag, staan ze paraat voor hun klanten, voor bijvoorbeeld inbraakbeveiliging en
storingen.

Bouwer Smeets heeft om de vaste lasten te drukken geen bouwmaterieel in eigendom. De aannemer huurt
het bouwmaterieel bij woningbouwer Wilma. Vorig jaar sloot het bouwbedrijf een convenant met de
Vereniging van zelfstandigen zonder personeel in Bilthoven. Kern van het akkoord was dat zzp’ers op
huurbasis bij Smeets kunnen werken en toch zelfstandig blijven. Smeets sloot het convenant, omdat hij van
mening was dat binnen de groep zzp’ers zo veel voortreffelijke vaklieden zitten. Door ze op huurbasis in te
lijven, kon de bouwer meer werk aannemen.
Favoriet
Paul Smeets begon in het familiebedrijf van zijn vader gewoon als bouwvakker. Hij voltooide echter ook
een opleiding Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg en volgde verschillende
aannemersopleidingen.
André Baar is zijn voorbeeld als manager, Paul Rosenmöller is zijn favoriet politicus. In Management
Team zegt hij over de bestuursvoorzitter van Amstelland: “Een echte ondernemer die tenminste het bed
durft op te schudden.” Over de politiek leider van GroenLinks: “Hij zorgt voor scherp dualisme met
inhoud. Daar heb ik als liberaal respect voor. De rest is stem- of klapvee.”
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 20 feb 2001

Wilma vergoedt alsnog heischade
bouwbreed
Wilma Bouw BV uit Groningen is bereid omwonenden van een parkeergarage in de Groninger
stadswijk Oosterpoort de door hen geleden heischade van twee jaar geleden alsnog te vergoeden.
Gedupeerden werden hiervan per brief in kennis gesteld.

In mei 1999 was het bouwbedrijf verantwoordelijk voor schade die ontstond bij het slaan van palen voor de
bouw van de parkeergarage aan de kop van de oude volksbuurt. Een dakkapel van een nabijgelegen woning
ging onder het dreunende geweld scheef hangen, in enkele huizen ontstond kortsluiting, daken begonnen te
lekken en er kwamen hier en daar scheuren in plafonds en muren.
Tweeëntwintig gedupeerden dienden na de heiwerkzaamheden een schadeclaim in, waarvan uiteindelijk
tien in behandeling bleven. De schade voor de omwonenden liepen in de tienduizenden guldens. Er werden
expertises uitgevoerd en advocaten ingeschakeld. Eind vorig jaar bleek dat de verzekeraar van Wilma
Bouw de claims niet wenste te vergoeden.
Nu de nieuwbouw van de parkeergarage nagenoeg klaar is, hebben de omwonenden alsnog te verstaan
gekregen dat de bouwer zelf in de buidel tast en de geleden schade zal vergoeden.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 21 feb 2001

Geheim van Sijtwende krijgt gezicht
bouwbreed
Zevenhonderd woningen tegen een vierbaansweg die is ingepakt in een holle dijk. Dat is de formule
van Sijtwende dat de ringweg rondom Den Haag waarover vijftig jaar werd gesteggeld ineens binnen
bereik bracht. Het civiele deel van het werk is grotendeels klaar.

Ze staan er nog even, de zes betonnen kolommen aan de Heuvelweg in Voorburg. Ze werden er in 1972 als
meerwerk bij een project neergezet, omdat de rondweg om Den Haag daar toch binnenkort zou worden
aangelegd. Zes meter boven maaiveld, dwars door de gemeente Voorburg die ook al door een spoorlijn en
de Utrechtse baan bruut wordt doorsneden.
Maar daar stak de Tweede Kamer dus een stokje voor. Naar verluid omdat de formulering van de motie
tijdens de plaspauze van een kamerlid omgedraaid was, waardoor hij tegenstemde hoewel hij voor was. En
het plan werd met één stem tegen verworpen. Sindsdien staan de zes kolommen daar nutteloos te zijn. Als
een versteende herinnering aan een project dat nooit tot uitvoer werd gebracht.
Nog maar voor even, want de bouw van de ringweg is inmiddels een eind op streek. Alleen niet zes meter
boven maaiveld, maar grotendeels daarop. Maar dan wel verscholen in een holle dijk.
Dat was de formule waarmee alle partijen die zo lang tegenover elkaar hadden gestaan elkaar halverwege
de jaren negentig ineens vonden. Temeer daar de woningbouw die er tegenaan kwam de financiële
haalbaarheid van het project een zet in de goede richting gaf. De vrucht van dubbel grondgebruik. KVWSdochter Van Hattum en Blankevoort haakte aan bij het idee van de plaatselijke projectontwikkelaar
Bohemen en in een PPS-constructie werden alle hobbels opvallend snel genomen.

Volgens projectmanager S. van der Linden van Van Hattum en Blankevoort zit het spannendste deel van
het civieltechnische werk zit er inmiddels op. De holle dijk en de tunnel aan het begin zijn zo goed als
klaar. Installaties moeten nog worden aangebracht, er moet geasfalteerd worden en de aansluitingen moeten
nog aangelegd. Het duurt ook nog zeker tot eind volgend jaar voordat de weg wordt opengesteld. Maar het
ingrijpende betonwerk, dat de omwonenden ook het meest op de proef stelde, is achter de rug. Her en der
over het 1700 meter lange tracé staan werkeloos tunnelbekistingen, damwandplanken en ander materiaal
dat bij de bouw werd ingezet. Van der Linden is naarstig op zoek of ze nog bij andere bouwwerken kunnen
worden ingezet.
Ze hebben hun diensten tijdens een bouwproces dat soepel verliep, dubbel en dwars bewezen. Na de opstart
kon er volgens plan elke week een tunnelmoot van 22 meter lengte gemaakt worden. Zo legden de
tunnelkisten gestaag het bijna 1800 meter lange tracé af. Het enige dat niet vooraf was voorzien was een
investering in damwandplanken voor een extra bouwkuip. Daardoor hoefde de bouwstroom niet te
stagneren en hoefden de bouwvakkers, die in deze tijd zo schaars zijn, niet voor drie maanden naar een
ander werk, met het gevaar dat er dan weer een compleet nieuwe ploeg terug zou komen die opnieuw moest
worden ingewerkt.
Voorbeeldproject
Sijtwende werd de afgelopen jaren niet alleen druk bezocht door aannemers, ontwikkelaars en politici als
schoolvoorbeeld van dubbel grondgebruik; ook in contractvorming en de kwaliteitsbewaking heeft het een
voorbeeldwerking. De Bouwdienst van Rijkswaterstaat stelde zich uiterst terughoudend op bij de
directievoering en liet de bouwers grotendeels zelf de kwaliteit bewaken. Af en toe komt er een
medewerker langs uit de directiekeet van een naburige bouwput, maar in essentie regelt Van Hattum en
Blankevoort het zelf met een doortimmerd kwaliteitssysteem.
Ondertussen hebben de woningbouwers van Volker Wessels Stevin en Wilma het initiatief overgenomen
op de langgerekte bouwkavel dwars door Voorburg. Het stedenbouwkundig plan is van de hand van Ashok
Bhalotra; vijf verschillende architecten gingen met diens uitgangspunten aan de slag. De bouw van
Deelplan Zijdesigt is het verst gevorderd. Aan de noordkant van de holle dijk komen
apartementencomplexen. De eerste eengezinswoningen en halfvrijstaande woningen aan de zuidkant
worden deze zomer al opgeleverd. De hoogteverschillen tussen maaiveld en de dijk worden overbrugd door
terrassen waarop ook woningen worden gebouwd en waaronder een parkeergarage komt. Geroemd is de
Spaanse trap die straks een doorgaande wandelroute over de dijk voert.
Dichtheid
Lopend door Sijtwende valt op dat de woningen dicht op elkaar komen. De straten worden smal, de tuinen
klein. Maar wie die conclusie te snel trekt ziet volgens Van der Linden de dertig tot veertig meter brede
groenstrook over het hoofd die gepland staat op het dak van de tunnel. En dat bijna 1800 meter lang, dwars
door bebouwd gebied met volop voorzieningen. Terwijl van al het verkeersgeweld in het binnenste van de
dijk niets is te merken.
Groenstrook
Maar dat groen moeten bezoekers er nog even bijdenken, want beton domineert voorlopig het langgerekte
tracé. De zes forse betonnen kolommen die herinneren aan de eerdere plannen vallen tegen die achtergrond
weg. Maar ze verdwijnen sowieso, verzekert de projectleider. Ze moeten wijken voor een tramtunnel die
later aan de plannen werd toegevoegd en die Sijtwende onderkruist. De aanbesteding is over een maand.
Dan worden de laatste sporen uitgewist van die jarenlange discussie over de verbinding tussen de A4 en de
A44 die werd doorbroken met de lancering van Sijtwende.
Grote interesse aanpak dubbel grondgebruik
De eerste woningen langs de snelweg worden in de zomer opgeleverd.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 2 mrt 2001

Nieuwe Westerhaven na vertraging bijna af
bouwbreed
Vlak na de zomer wordt in het centrum van Groningen het complex Nieuwe Westerhaven
opgeleverd. Het betreft verreweg het grootste bouwproject van de afgelopen jaren in het stadshart.

Onder het voormalige lege plein aan de Westerhaven wordt momenteel een vier verdiepingen tellende
ondergrondse parkeergarage gebouwd, met daar bovenop een winkelcentrum, een appartementencomplex
en mogelijk het Nationale Stripmuseum.

De nieuwbouw van het complex Nieuwe Westerhaven in Groningen heeft de afgelopen jaren nogal wat
voeten in de aarde gehad. Aannemersbedrijf Wilma Bouw ondervond kampte met tegenslag tijdens de
bouw. Oncontroleerbare ondergrondse waterstromen en daardoor dreigende verzakkingen van de
omliggende historische bebouwing zorgden ervoor dat het gigantische bouwproject enkele malen
noodgedwongen moest worden stilgelegd. Hierdoor moesten de Groningers veel langer tegen de enorme
bouwput in het centrum aankijken dan vooraf was gehoopt.
Contouren
Met hulp van deskundigen en een gezonde portie creatitiviteit is het Wilma Bouw uiteindelijk gelukt de
tegenslagen tijdens de nieuwbouw van het complex Nieuwe Westerhaven te overwinnen. Enkele maanden
voor de oplevering zijn eindelijk de contouren zichtbaar van dit nieuwe stukje binnenstad, als aanvulling op
het eigenlijke stadshart van Groningen met de Grote Markt en de Vismarkt.
Het ligt in de bedoeling dat in het nieuwe complex openbare voorzieningen en winkels worden gevestigd
die niet in de directe concurrentiesfeer van de rest van de binnenstad liggen.
Stripmuseum
Zeer onzeker is nog steeds of het Nationale Stripmuseum zich in de Nieuwe Westerhaven kan vestigen.
Verantwoordelijk wethouder
W. Smink is na jaren onderhandelen nog steeds in gesprek hierover met het voorlopig bestuur. De
financiering, waarbij het om miljoenen gaat, is nog steeds onzeker. Hoeveel tegenslagen zich tijdens de
voorbereidingen en de nieuwbouw ook mogen hebben voorgedaan, momenteel verrijst op de locatie
Westerhaven een indrukwekkend bouwwerk. Terwijl boven het bouwcomplex nu nog enorme hijskranen
slingeren, komt over enkele maanden een definitief einde aan een flinke bouwput, die enkele jaren het
straatbeeld rond de Westerhaven heeft bepaald.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 9 mrt 2001

Amstelland zet uitverkoop voort
bouwbreed
Voor 908 miljoen euro (ruim 2 miljard gulden) verkoopt Amstelland zijn divisie Cementbouw
Handel & Industrie aan CVC Capital Partners. Topman A. Baar ziet geen groeimogelijkheden meer
voor de goedlopende divisie. Het bedrijf gaat nu verder als projectontwikkelaar.

Na de verkoop van bouwpoot NBM in november vorig jaar, vervolgt Baar de uitverkoop van Amstelland
dus met het afstoten van Handel & Industrie. De topman ziet wel goede autonome groeimogelijkheden voor
de projectontwikkeling. Daarmee gaat hij dan ook door. Baar zei dit gisteren tijdens de presentatie van de
jaarcijfers.
“Vanmorgen om acht uur heb ik hier de laatste handtekeningen gezet onder de deal met CVC Capital”,
aldus de montere ondernemer. “Vorig jaar hebben we al aangekondigd de positie van toen nog NBM
Amstelland te bezien. Dat heeft al geresulteerd in de verkoop van NBM aan BAM. Nu komt daar Handel &
Industrie bij.”
In CVC Capital Partners ziet Baar een goede nieuwe moeder voor Cementbouw Handel & Industrie. “De
bouwmaterialenmarkt is hoe langer hoe meer een Europese en zelfs mondiale markt. Binnen Nederland
hebben we een leidende marktpositie, maar binnen Europa niet. Voor autonome groei zien we weinig
mogelijkheden, terwijl acquisities moeilijk financierbaar zijn, mede gezien de lage waardering van ons
aandeel. Daarvan hadden we gedacht dat die omhoog zou gaan na de verkoop van NBM, maar dat is niet
gebeurd. CVC Capital Partners heeft een aantal bedrijven binnen Europa die aansluiten bij de business van
Handel & Industrie, zoals Lafarge Speciality Products.”
“Bovendien”, verklaarde Baar, “wil CVC investeren in verdere groei.” Het gaat daarbij om overnames die
best enkele honderden miljoenen mogen kosten, gaf bestuurder K. Redeker desgevraagd aan.
Groei
Cementbouw Handel & Industrie produceert, verhandelt en transporteert bouwmaterialen. Daarnaast zitten
er 53 doe-het-zelfzaken (Gamma en Karwei) in. In 2000 werd ruim 1 miljard euro omgezet, een stijging
met 15 procent ten opzichte van 1999. Het bedrijfsresultaat van 114,4 miljoen euro betekent een stijging
met 14,6 procent. “Die groei in de dubbele cijfers halen we in de toekomst niet meer”, aldus Baar.

Een dergelijke groei verwacht hij wel in de projectontwikkeling, waar Amstelland mede dankzij de
aankoop van Wilma een forse grondbank heeft.
Van de winst uit de verkoop van de handelspoot gaat een groot deel naar de aandeelhouders. Die krijgen
bovenop het normale dividend een premie van 9,5 euro. Gevraagd waarom hij het geld niet gebruikt voor
de projectontwikkeling, zegt Baar: “Als je een krapgeldpolitiek voert, houdt dat je scherp. Als je te veel
geld hebt, geef je het vaak uit aan verkeerde dingen.”
De groei van de ontwikkelingspoot moet geheel in Nederland worden gerealiseerd. “In het buitenland zitten
ze echt niet op ons te wachten. Ik heb wel eens gezegd dat je in België moet zitten voor de cultuur, niet om
zaken te doen”, aldus de Nederbelg.
Op pagina 5: Amstelland gaat zich volledig uit Duitsland terugtrekken.
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BAM NBM zoekt groei in vastgoed en
renovatie
bouwbreed
Koninklijke BAM NBM heeft vorig jaar de nettowinst met 49 procent opgeschroefd tot 29,1 miljoen
euro (64 miljoen gulden). Voor dit jaar verwacht de grootste bouwer op de nationale markt een
winststijging van nog eens 40 procent. Versterking van de vastgoedpoot en een toename van
renovatiewerk moeten daar onder meer voor gaan zorgen.

De omzet van het bouwconcern, dat zich dit jaar vooral wil concentreren op de integratie van de vorig jaar
overgenomen bouw- en infrapoot van NBM-Amstelland, groeide naar 1,51 miljard euro, een stijging van
38 procent.
Topman W. van Vonno noemde de resultaten gisteren tijdens de presentatie van de jaarcijfers “beter dan
voorzien”. “Het jaar 2000 heeft zich gunstiger ontwikkeld dan we hadden verwacht”, aldus de
bestuursvoorzitter. “Ook voor dit jaar voorzien wij voor alle sectoren een positief ontwikkeling, waarbij de
woningbouw en de gww-sector eruit springen.”
Een orderportefeuille van 3,85 miljard euro stemt Van Vonno hoopvol voor de toekomst. “Omdat daar ook
veel langlopende projecten bij zitten, zoals de Betuwelijn en de HSL, hebben we een flinke bodem voor
2002, zelfs doorlopend naar 2003. Nadeel momenteel is echter de spanning op de arbeidsmarkt. Dat remt
ons af.” Het tekort aan vakmensen wordt opgevuld door inschakeling van buitenlandse bouwvakkers. “Op
de bouwplaatsen worden tegenwoordig vele talen gesproken. Op stafniveau is het lastiger buitenlanders in
te zetten. Dus moet daar nu even harder worden gewerkt.”
Grenzen
Nu wordt 94 procent van omzet behaald in Nederland. De overige 6 procent komt uit België (5 procent) en
Duitsland (1 procent). Pas als de integratie van de bouw- en infrabedrijven van NBM-Amstelland is
afgerond, wil Van Vonno verder over de grenzen kijken. Daarbij denkt hij niet zozeer aan het overnemen
van buitenlandse bouwbedrijven, maar meer aan het aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden.
“Maar dit jaar zijn we nog even druk met het opzetten van een nieuw, transparant bouwconcern.” De
bestuursvoorzitter doelt op de integratie van de NBM-bedrijven (waaronder Wilma), een proces dat eind dit
jaar moet zijn afgerond.
Vooral bij woningbouwer Wilma, dat over 2000 verlies leed, vallen klappen, zo maakte Van Vonno
duidelijk. De overhead moet met 20 miljoen gulden omlaag. Dat gaat zo’n vijftig mensen hun baan kosten.
Het betreft vooral personen die op de administratie werken. Wilma wordt verder omgevormd tot een
decentraal aangestuurde ontwikkelende bouwer met een directie die zetelt in Bunnik. Het hoofdkantoor van
Wilma in Weert gaat dicht. Uiteindelijk wordt Wilma samengevoegd met BAM Woningbouw.
Na afronding van de gehele integratie verwacht het bouwconcern uit te komen op een omzet in 2001 van
2,75 miljard euro. De nettowinst zal waarschijnlijk stijgen tot 35 miljoen euro.
Vorm
De vastgoedpoot, die vorig jaar een autonome groei van 35 procent doormaakte, moet verder vorm krijgen.
Eerste stap is een 50-procentsbelang in Van den Bruele & Kaufman, ontwikkelaar van commercieel
vastgoed. Van Vonno kondigde de transactie gisteren aan. De middelgrote ontwikkelaar heeft een omzet
van 100 miljoen euro.

Een andere groeimarkt waarop BAM NBM zich nog meer wil richten is de renovatiemarkt. Nu al bestaat
meer dan de helft van het bouwwerk in Nederland volgens Van Vonno uit renovatie. “Dat zal alleen maar
toenemen. De posities in de steden worden steeds belangrijker. In elke stad zijn plekken die
geherstructureerd moeten worden.”
2000 1999 (x milj. euro) omzet 1.510 1.093 winst 29,1 19,5
orders 3.850 wpa 2,81 2,07dividend pa 1,15 0,82
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 29 mrt 2001

Bonden willen sociaal plan voor Wilma
bouwbreed
De vakbonden willen een apart sociaal plan voor BAM NBM-onderdeel Wilma, waar mogelijk vijftig
personeelsleden worden ontslagen. Dat zegt districtsbestuurder C. Schrikenberg van de Hout- en
Bouwbond CNV.

Hij reageert daarmee op de uitlatingen van BAM NBM-topman W. van Vonno woensdag tijdens de
presentatie van de jaarcijfers. Hij meldde toen dat in het kader van de integratie van de NBM-bedrijven een
saneringsoperatie bij het verlieslijdende Wilma zal plaatsvinden. Van Vonno wil 20 miljoen gulden aan
overheadkosten besparen. De hoofdvestiging van Wilma in Weert gaat dicht en vijftig personeelsleden
komen op straat te staan, vooral administratief personeel en management.
Momenteel werken de bonden samen met BAM NBM aan gedragsregels rond het integratieproces. Nu
duidelijk is geworden dat de hoofdvestiging van Wilma dichtgaat en er arbeidsplaatsen op de tocht staan,
willen de vakbonden de gedragsregels niet langer op Wilma van toepassing verklaren. “Onze inzet is nu
een sociaal plan speciaal voor Wilma”, zegt C. Schrikenberg van het CNV. “Of BAM NBM daar geld voor
heeft gereserveerd is mij nog onduidelijk”.
Dinsdag vindt een gesprek plaats tussen de bonden (CNV, FNV en Zwarte Corps) en Van Vonno.
Schrikenberg: “Reken maar dat het een stevig gesprek wordt.”
De CNV’er zegt moeite te hebben met de wijze waarop het personeel van Wilma is ingelicht. Volgens hem
wist nog niet iedereen wat het woningbouwbedrijf boven het hoofd hing toen Van Vonno de ‘tientallen’
ontslagen aankondigde.
Een woordvoerder van Wilma bekent de onrust onder het personeel. “Het is geen leuk nieuws.”
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 30 mrt 2001

Aanbestedingen verlopen steeds moeizamer
bouwbreed
Aanbestedingsprocedures duren momenteel veel langer dan gebruikelijk. De tekorten aan personeel
zijn zo hoog, dat de prijzen de pan uitrijzen. Projecten blijven langer boven de markt hangen, omdat
opdrachtgevers niet gunnen. Tegelijkertijd gaan de eerste onderaannemers failliet, doordat zij hun
afspraken niet kunnen nakomen.

Dat signaleren directeur R. Willems en locatiemanager J. Kranenburg van Bouwfonds Wonen. Zij zijn
nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Vinex-locaties Getse Woud in Nieuw-Vennep en Floriande in
Haarlemmermeer. Samen met de locaties Vijfhuizen en Tolenburg moeten daar tot 2005 zo’n 17.400
huizen verrijzen. De perikelen op de bouwplaats in combinatie met de discussie over meer kwaliteit,
betekent in de praktijk ongeveer anderhalf jaar vertraging.
Kranenburg heeft de grootst mogelijke moeite contracten te sluiten met aannemers. “Prijzen rijzen de pan
uit. De verkoopprijzen van de woningen blijven momenteel ver achter op de sterk stijgende kosten. Vooral
onderaannemers en installateurs zitten ram en ram vol.”
Aanbestedingen verlopen daardoor steeds moeizamer, is de ervaring van Bouwfonds. “De laagste
inschrijving is steeds verder verwijderd van je eigen berekeningen. Daardoor verlopen de onderhandelingen
veel stugger en blijven projecten vaker ‘boven de markt hangen’. Kijk maar naar de Noord-Zuidlijn en
station Bijlmermeer.”
De Bouwfonds-directeur krijgt ook steeds vaker te horen dat onderaannemers failliet gaan. “Vaak laten ze
zich over de streep trekken met een heel mooie prijs, maar vergissen zich dan toch in de bulk werk en
kunnen niet op tijd leveren”, weet Willems.

Momenteel werkt Bouwfonds vooral met aannemers uit de buurt, zoals Wilma, Amstelland, Hein Schilder
en UBA. “Maar zelfs gerenommeerde aannemers komen niet altijd hun contracten na door de krapte op de
arbeidsmarkt en problemen met leveranciers van materialen.” Zo is er al een tekort geweest aan heipalen en
heistellingen. “Die stonden allemaal te paffen voor de Betuwelijn en HSL-Zuid.”
Kranenburg heeft zijn plan om aannemers in het oosten van het land te werven, laten varen. “Door de
nieuwe bouw-cao krijgen bouwvakkers ook de filetijd uitbetaald en dat tikt al aan als ze uit de regio komen.
Die rekening krijg je dubbel en dwars terug.”
Naast de moeizame voortgang op de bouwplaats speelt ook de discussie over de kwaliteit van de woningen.
Naar aanleiding daarvan is het stedenbouwkundig plan al op diverse punten aangepast, maar eigenlijk
voelen gemeente en ontwikkelaar ook veel voor verdunning.
Brief
De gemeente Haarlemmermeer heeft vorige maand een brief geschreven naar staatssecretaris Bos van
Financiën met het verzoek de locatie later te mogen opleveren zonder de Rijkssubsidies mis te lopen. Zodra
het fiat uit Den Haag komt, kan die slag worden gemaakt want de plannen om de tweede helft van
Floriande met zo’n 20 procent te verdunnen liggen klaar. Daarin is meer ruimte voor vrije kavels en tweeonder-een-kapwoningen, hoewel de nadruk blijft liggen op rijtjeswoningen.
‘Alle heistellingen paffen voor Betuwelijn en HSL’
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 2 apr 2001
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Groen én zakelijk
bouwbreed
Op de oever van de Piccardthofplas aan de Van Swietenlaan in Groningen bouwt Wilma, in opdracht
van MPC, een kantoor met een oppervlak van circa 5500 vierkante meter bruto-vloeroppervlak.

In het ontwerp van Kantoor VII is door Team 4 Architekten rekening gehouden met de bijzondere ligging
aan de plas en een belangrijke invalsweg. De westzijde krijgt een ‘groen’ uiterlijk, terwijl de straatkant aan
de oostzijde een zakelijker, stedelijker karakter krijgt.
Het schuin aflopende dak aan de plaszijde krijgt een mos-sedum dak en een houten gevel,terwijl de overige
gevels van steen zijn. Het dak is voorzien van dertien uitbouwen met zicht op de Piccardthofplas.
Dit is het zevende kantoor aan de Van Swietenlaan dat door Wilma BV is gebouwd. De hoofdhuurder is
Adviesgroep Noord Negentig. Momenteel zijn de dakdekkers bezig het dak dicht te maken.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 10 apr 2001

Atrium als reservoir voor energie
bouwbreed
"Het is voor het eerst dat alle problemen rond ruimte, woonkwaliteit en duurzame energie zijn
samengebracht en verpakt in een volledig nieuw concept", zegt architect Bert Wauben over de 32
atriumwoningen in het Amstenraderveld in Brunssum.

De woningen zijn gebouwd door aannemersbedrijf Wilma Bouw BV Weert, in opdracht van Woonservice
Het Adres in Brunssum. Het bijzondere aan de woningen schuilt in het optimaal omgaan met passieve en
actieve zonne-energie. Het atrium dient als een opvangreservoir van energie, die van daaruit wordt
opgeslagen of afgevoerd. Hierdoor wordt een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bereikt van 0,7 (de norm
voor woningen is momenteel 1,0). Ook wordt door het atrium optimaal gebruik gemaakt van daglicht.
Architect Wauben: “Dat is zeker voor woningen in de sociale huursector bijzonder laag te noemen. We zijn
dan ook bezig proeven te nemen in de koopwoningensector, met laagtemperatuursystemen,
vloerverwarming, warmtepomp en dergelijke, en dan blijkt dat een energiecoëfficiënt van slechts 0,3
haalbaar is.”
Hoge dichtheid
“De atriumwoningen bieden ook de mogelijkheid om te bouwen met een hoge dichtheid. Ze zijn aan twee
en zelfs drie kanten te schakelen. Daardoor kunnen 55 woningen op één hectare, zonder dat daardoor de
kwaliteit van wonen verminderd. Een ideale oplossing dus in dichtbevolkte steden.”
Het totale woonprogramma is aangebracht op één niveau en is gesitueerd in een carrévorm van tien bij tien
meter. In het midden van dit carré is een transparant atrium aangelegd. Het atrium is de spil in het
huishouden, maar bovenal de spil in de energiehuishouding. Wauben: “Door een ingenieus systeem wordt
de zonne-energie opgeslagen dan wel naar buiten geventileerd. Op die manier fungeert het glazen dak als
het ware als een klimaatgevel.”
Onderzoek
Het ligt in de bedoeling de kwaliteit van het wonen te toetsen. Om die reden worden de energieprestaties
van de woningen gedurende een jaar gevolgd. Het verbruik en de daarmee samenhangende lagere lasten
worden natuurlijk in eerste instantie bekendgemaakt aan de bewoners, maar ook de gasleverancier en de
installateur gebruiken de cijfers voor verdere ontwikkeling van atriumwoningen.
Huurders reageren enthousiast op de nieuwe woonvorm. Bij de Brunssumse woningbouwvereniging
kwamen driehonderd inschrijvingen binnen voor de 32 woningen.
EPC van 0,7 voor woningen in Brunssum
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 18 apr 2001

Kopers maken gebruik van recht op
schadeclaim
bouwbreed
Er zit flink de klad in de voortgang van de Groningse nieuwbouwwijk Piccardthof. Al maandenlang
ligt de bouw vrijwel stil. De toekomstige bewoners zijn het zat en dreigen met schadeclaims als de
oplevering van hun woningen de geplande maand juni ruimschoots gaat overschrijden.

Het ziet er niet naar uit dat projectontwikkelaar Amstelland Ontwikkeling Wonen en aannemer Wilma
Bouw BV de oplevering van een groot aantal koopwoningen in de nieuwbouwwijk Piccardthof voor de
bouwvak rond krijgen.
Sinds november vorig jaar is een fikse stagnatie opgetreden in de zo voortvarend begonnen bouw van de
royale koopwoningen en appartementen. In die periode werd Wilma BV, dochter van projectontwikkelaar
Amstelland, verkocht aan Koninklijke BAM/NBM-groep. Volgens de kopers is sinds die tijd nauwelijks
nog iets gebeurd. Amstelland legt de zwartepiet bij de aannemer. In een brief aan de toekomstige bewoners
schrijft directeur F. van Genne van Amstelland Noord-Oost: “We proberen met Wilma tot heldere
afspraken te komen, maar moeten na een week alweer constateren dat de opgegeven planning achterloopt.”
Van Genne schrijft verder: “Het bouwen moet door de bouwer gebeuren. Die pakt het niet op.” Gevolg is
toenemend ongeduld bij de kopers, die inmiddels dreigen met schadeclaims. De eigen woning is, volgens
de planning, al verkocht maar de nieuwbouw loopt maanden achter.
Het zwartepieten gaat onverdroten door. Amstelland wil nieuwe opleveringsafspraken maken met de
vroegere dochteronderneming, maar vindt daar nauwelijks gehoor. Wilma Bouw BV verwijst op haar beurt
weer naar Amstelland als aanspreekpunt.
Voor sommige gedupeerde toekomstige bewoners is de maat nu vol. Ze hebben na 180 werkdagen te late
oplevering recht op een schadevergoeding van een half procent van de aanneemkoopsom en willen die
claimen.
Genne: “Als de aannemer niets doet, rest ons niets anders dan de boetebepalingen bij te late oplevering
gebruiken.”
Om het conflict niet verder te laten oplopen, hebben Amstelland en Wilma inmiddels het overleg over de
ontstane situatie hervat.
Een dezer dagen worden de kopers wederom geïnformeerd over de nieuwe data van oplevering.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 23 apr 2001

Kunststof vliesgevel voor woontorens
bouwbreed
De Waterstadtorens in Rotterdam krijgen als eerste grote gebouwen in Nederland vliesgevels van
kunststof. Europrovyl in het Friese Augustinusga levert de complete gevels voor de 70 en 85 meter
hoge torens. Voor dit bedrijf betekent de opdracht in meerdere opzichten een mijlpaal.

Directeur drs. E. van Dijk is ingenomen met de opdracht. Hij verwacht dat twaalf mensen er anderhalf jaar
werk mee hebben. Leuke bijkomstigheid is, dat in de Rotterdamse gevels het 500.000ste kozijn van de
Friese fabriek wordt verwerkt. “Europrovyl is door Wilma bouw bij het project betrokken, omdat we een
partij zochten die wilde participeren in het project en ons de nodige ontwerpexpertise kon geven”, vertelt
ing. P.W. Becht, projectcoördinator van Wilma.
Samen met de bouwer en HM architecten uit Amsterdam onderzocht Europrovyl het idee van de kunststof
vliesgevel, nadat de aluminiumvariant al snel als te duur was afgevallen.
De Waterstadtorens zijn dan ook de eerste woningbouwprojecten die een kunststof gevel krijgen, aldus
projectleider W. Hiemstra van Europrovyl. “En wij leveren de complete gevel, inclusief glas,
metalenprofielen en montage.”

De vrijdragende gevelconstructie wordt voor de vloeren en wanden gemonteerd. Omdat hier voor het eerst
een kunststof gevel wordt toegepast, is een speciale constructie bedacht. Want de gevel moet niet alleen
wind- en waterdicht zijn, ook moet de belasting binnen de toegestane toleranties blijven.
Warm gewalst
Een eerste test bij TNO in Apeldoorn liet zien dat de belasting drie keer zo hoog uitviel als het toegestane
maximum. “We hebben toen een constructie bedacht waarbij de kunststof kozijnen rusten op een warm
gewalst stalen hoekprofiel, dat horizontaal aan een ankerrail wordt gemonteerd. Deze rail is in de
betonvloer meegestort”, legt Hiemstra uit.
Aan de onderkant van het stalen hoekprofiel is een stalen zetprofiel gelast. Dat draagt niet alleen de
kunststof kozijnen, maar sluit ook de vorige verdieping af.
Een volgende praktijktest bij TNO Bouw in Rijswijk gaf aan dat de zwaardere constructie voldeed aan de
eisen. Evenzo voldeed de constructie aan de statische waarden die stijfheid en sterkte vragen.
Tegen het stalen hoekprofiel zit overigens een traditioneel houten stelkozijn, dat op plafondhoogte
doorloopt tot in de woning, waar het dienst doet als gordijnkoof.
Tussen het stalen hoekprofiel en het kunststofkozijn is een montageprofiel met uitsparingen gemonteerd,
bedoeld om condensvocht in de woning af te voeren. Om de meter is er zo’n uitsparing, die het vocht
gecontroleerd afvoert.
De kunststof elementen worden gemonteerd vanaf een hefsteiger, zodat het montagewerk los staat van de
voortgang van het betonnen casco. Dit voorkomt stagnatie bij de montage door onwerkbaar weer. Ook
vanwege het verspringen van de gevel op meerdere niveaus ligt deze werkwijze voor de hand.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 11 mei 2001

Eindelijk duidelijkheid voor Wilma Bouw
bouwbreed
Het Nationaal Stripmuseum in het in aanbouw zijnde Groningse complex Nieuwe Westerhaven gaat
definitief door. Dat heeft wethouder Smink (ruimtelijke ordening) vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Het besluit volgt op een lange en moeizame discussie over de financiering van het project, dat in totaal 15
miljoen gulden kost. Eerder deze week drong bouwer Wilma, die het complex in oktober moet opleveren,
aan op snelle duidelijkheid over de definitieve bestemming van de ruimten in het winkelcomplex met
ondergrondse parkeergarage.
De gemeenteraad van Groningen krijgt het verzoek in te stemmen met een aanvullende garantie van 5
miljoen gulden, bovenop een eerder beschikbaar gesteld krediet van 2,5 miljoen gulden. De afgelopen
maanden is het museumconcept door de gemeente, het bestuur van de stichting Het Museum van de
Nederlandse Strip en beoogd exploitant Libéma BV uitgewerkt. Libéma neemt de exploitatie voor de eerste
tien jaar op zich. Het stripmuseum wordt gesitueerd aan de meest noordelijke zijde, ter hoogte van de AWeg, van het complex Nieuwe Westerhaven.
Hobbels
Wilma Bouw drong de afgelopen weken aan op snelle duidelijkheid over de expositieruimte en extra
winkels in het complex. De discussie rond de oprichting van het museum is al sinds 1993 aan de gang. In
het hele traject doken nogal wat financiële en organisatorische hobbels op. De aanvullende garantie van 5
miljoen gulden is noodzakelijk om de andere partijen, subsidiegevers en fondsen, over de streep te trekken
met de eerder gedane financiële toezeggingen. Een sluitende exploitatie is door de gemeentelijke garantie
nu verzekerd.
In het geval de plannen voor het museum uiteindelijk niet waren doorgaan, had bouwer Wilma in het
beoogde museumdeel alsnog winkels moeten bouwen. De afgelopen weken begon te tijd te dringen
aangezien Wilma het hele complex in oktober al moet opleveren. Zoals de zaken nu liggen, kan vanaf
september al worden begonnen met de vormgeving en inrichting van het Nationaal Stripmuseum. Het
museum krijgt zes afzonderlijke ruimten. Zo wordt er ruimte gereserveerd voor een dynamische presentatie
over het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst van de strip. Er komt een schatkamer waar de echte
stripliefhebber kan wegdromen en er komt een permanente thematentoonstellingsruimte.
Impuls

Het Groningse college van B en W is opgetogen over het definitief doorgaan van het stripmuseum en
beschouwt het als een belangrijke toeristisch-economische impuls voor de binnenstad. De gemeente hoopt
met het stripmuseum 70.000 bezoekers per jaar trekken. Groningen wordt beschouwd als de ideale
Nederlandse locatie voor een Nationaal Stripmuseum, aangezien in Brussel al ruim tien jaar het Belgisch
Centrum voor het Beeldverhaal is gevestigd.
Eerder maakten de winkelketens Halfords en Marca bekend een winkelfiliaal in het complex Nieuwe
Westerhaven te zullen vestigen.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 14 mei 2001

Oud-directeur Wilma officier Oranje-Nassau
bouwbreed
Voormalig directeur

J. Wilgenhof van Wilma Nederland is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de
decoratie voor zijn verdiensten in de bouw en de volkshuisvesting en voor zijn bestuurswerk bij
maatschappelijke instellingen. Wilgenhof trad eerder af als directeur van Wilma Nederland en als lid van
de raad van bestuur van NBM Amstelland. Hij bevorderde onder meer nieuwe bouwmethoden en het
werken in bouwteamverband.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 15 mei 2001

Groningen heeft er weer een (strip)kermis bij
bouwbreed
Groningen goochelt bij de komst van het Nationaal Stripmuseum op een zelfde manier met getallen
als indertijd bij het Groninger Museum, stelt Onno Hefti. Het stripmuseum belooft een soort
pretpark te worden.

Na ruim acht jaar discussiëren krijgt de stad Groningen vanaf medio 2002 dan toch haar Nationaal
Stripmuseum. Tot op het laatste moment hielden de gemeente, de stichting Het Museum,
projectontwikkelaar Amstelland Vastgoed en exploitant Libéma de spanning er goed in. Pas toen Wilma
Bouw – die weleens wilde weten wat er nu precies in het in aanbouw zijnde complex Nieuwe Westerhaven
moest worden gebouwd – aan de bel trok, werden de gesprekken in enkele dagen tijd afgerond.
Ook wellicht een beetje omdat rijwielketen Halfords, die aanvankelijk 10.000 vierkante meter winkelruimte
ten behoeve van een zogeheten superstore zou huren, op het laatste moment afhaakte. De papieren
onmogelijkheid van concurrentie met de winkels in de binnenstad, waar een ernstige leegloop dreigt, maakt
de verhuur van het complex Nieuwe Westerhaven er niet eenvoudiger op. Groningen stelt zich daarom
garant voor een extra bedrag van 5 miljoen gulden, tezamen met de eerder beschikbaar gestelde 2, 5
miljoen gulden neemt de gemeente daarmee de helft van de totale investering in het stripmuseum voor haar
rekening.
“De gemeente koopt met de extra investering van 5 miljoen gulden van Libéma in feite tien jaar exploitatie
van het Nationaal Museum”, aldus de Groningse wethouder W. Smink tijdens de officiële persconferentie
in het gemeentehuis. “Libéma garandeert ons voor dat bedrag voor die periode een sluitende begroting,
gebaseerd op 70.000 bezoekers per jaar”, aldus Smink. Het is voor de buitenstaander meestal een raadsel
waarop zo’n aanname is gebaseerd. Waar kom dat getal van 70.000 bezoekers vandaan?
Heeft het nog vers in het geheugen liggende avontuur met het Groninger Museum ons dan helemaal niets
geleerd? Daar werden de vooraf geraamde bezoekersaantallen ruim overtroffen en toch moesten er
miljoenen guldens per jaar bij. Met andere woorden: vooraf geraamde bezoekersaantallen – als die al
kloppen – vertonen in de praktijk geen enkele relatie met een gezonde exploitatie van een museum.
Terwijl de wethouder zich in gemeentehuis verstaanbaar probeert te maken, zijn op de achtergrond de
harde geluiden van de traditionele Groningse Meikermis hoorbaar. De exploitanten van die Meikermis
klagen momenteel steen en been over het gebrek aan bezoekers en inkomsten. Met andere woorden: zo’n
kermis is kennelijk al niet financieel sluitend te krijgen. Daar moet flink geld bij. Nou is Libéma een
exploitant, die vooral gespecialiseerd is in pret- en attractieparken. En dat is ook precies wat ze van het
Nationaal Stripmuseum willen maken: een pretpark voor het hele gezin.
De directeur van Libéma vertelt ons – met een duidelijk hoorbare zuidelijke tongval – dat dat wel moet.
Anders komen mensen er niet voor naar Groningen. “Voordat mijn bemoeienis met het museum begon,
was ik er één keer geweest. Het viel me op dat het toch wel een hele afstand is. Dan moet je ook echt wat te
bieden hebben.” De oorspronkelijke bedenkers van het plan voor een stripmuseum, onder wie eigenaar Pick

Fokkens van de Groningse stripwinkel Modern Papier, die zich acht jaar geleden meteen al terugtrokken
toen bleek dat het toenmalige plan nooit in die opzet haalbaar zou zijn, hebben gelijk gekregen. Groningen
heeft er weer een kermis bij. Deze keer één met als thema Jan, Jans & De Kinderen. Wel leuke promo voor
stripmaker Jan Kruis, tevens woordvoerder van de stichting Het Museum.
‘Stripmuseum moet ook pretpark zijn, anders komen ze niet’
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 16 mei 2001

Amstelland betaalt voor late oplevering
bouwbreed
Na dreiging met schadeclaims door toekomstige bewoners van de Groninger nieuwbouwwijk
Piccardthof is projectontwikkelaar Amstelland overstag gegaan. Amstelland is met man en macht
bezig een forse bouwachterstand in te halen en heeft gedupeerde eigenaren een vergoeding van 250
gulden per te late opleveringsdag in het vooruitzicht gesteld.

Problemen bij de te late oplevering van de nieuwbouwwijk ontstonden door onenigheid tussen Amstelland
Ontwikkeling Wonen en aannemer Wilma Bouw BV. Beide partijen schoven elkaar lange tijd de zwarte
Piet toe, met als gevolg het maandenlang stilleggen van de bouwactiviteiten. De toekomstige bewoners
waren de ruzies beu en dreigden met gerechtelijke stappen. Amstelland en Wilma Bouw hervatten daarop
het overleg om uit de impasse te geraken.
Inmiddels is de bouw in versneld tempo hervat. Meedere ploegen tegelijk proberen de opleveringsdatum
van 1 juni niet verder te overschrijden. Indien 180 dagen na het beloofde tijdstip een nieuwe woning niet is
opgeleverd, gaat een schadevergoeding in. Amstelland heeft de hand in eigen boezem gestoken en de
bewoners toegezegd de vertraging in de bouw in klinkende munt te zullen uitbetalen. De ontwikkelaar zal
250 gulden per dag uitbetalen aan gedupeerde bewoners. In sommige gevallen kan dat neerkomen op een
schadevergoeding van 12.500 gulden.
Bewonersvereniging
De bewonersvereniging, die sinds november vorig jaar nauwelijks nog bouwactiviteiten waarnam, is
tevreden met het bereikte resultaat. Het tijdstip van oplevering komt, nu er met vereende krachten wordt
gebouwd, met rasse schreden dichterbij. In de nieuwe wijk komen royale koopwoningen en appartementen.
De stagnatie in de bouw ontstond eind vorig jaar, toen Wilma BV, een toenmalige dochter van Amstelland,
werd verkocht aan de Koninklijke BAM/NBM-groep. Vanaf dat moment kwam de bouw vrijwel stil te
liggen en werd duidelijk dat de opleveringsdatum bij lange na niet gehaald zou worden.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 22 mei 2001

Bijspijkeren in virtuele bouwkeet
bouwbreed
In Leeuwarden staat een systeem dat volgens de makers nergens anders ter wereld bestaat: een
bouwplaats- simulatietheater. Een bijzondere combinatie van computerprocessorkracht en rollenspel
met cursisten en professionele acteurs vormt een leerplaats voor zowel nieuwkomers als
bijspijkeraars in de bouwpraktijk.

Het volgende speelt zich wekelijks af in het BMSC, het bouwmanagement simulatiecentrum. De cursisten
krijgen een week lang steeds anderhalf uur een bouwkeet toegewezen die uitziet op een virtuele
bouwplaats, deels geprojecteerd op een halfrond scherm. Alle tien hebben dezelfde opdracht: na een
grondige briefing de bouw te begeleiden als uitvoerder of projectleider. Dus: steeds beslissingen nemen die
consequenties hebben voor de voortgang en kwaliteit. Soms staan er wel vijf acteurs tegelijk in de keet met
vragen of eisen, en de telefoon staat evenmin stil. Een vrij reële weerspiegeling van de praktijk, zo lijkt het.
Alleen regent het daarbinnen nooit, en de gebruikelijke modder of klei van de bouwplaats mis je ook.
Simulator
Valt het dagelijks werk op een bouwplaats te simuleren met computers, zoals al jaren gebeurt met vliegen
of het varen met een supertanker? Directeur van het BMSC Michiel Schrijver kreeg dit idee zeven jaar
geleden toen hij de maritieme simulator op Terschelling had bezocht. Op de boot naar Harlingen
concludeerde hij met Harm de Vries van Wilma-Groningen van niet; het resultaat van de handelingen die
de opzichter doet, is meestal niet direct zichtbaar. Als je op een echte bouwplaats tegels afroept, betekent
dat nog niet dat ze direct op de badkamermuur zitten. Daar gaat tijd overheen. Toch bleef het idee
halsstarrig in de hoofden van De Vries en Schrijver. Na verloop van tijd ontstond het idee om de ‘virtual

reality’ uit de computer te combineren met een rollenspel, of management game zoals die tegenwoordig in
zwang zijn.
De rest van de periode tot de opening is gebruikt voor het werven van fondsen, het uitwerken van het idee
en de laatste twee jaar om het systeem te maken, dat nog nergens ter wereld bestond. “We weten dat vrij
zeker,” stelt Schrijver, “omdat we goed rondgekeken hebben en de leverancier van dit soort systemen,
Silicon Graphics, zo goed als monopolist is. En deze producent had dit nog aan niemand zo geleverd.”
Routineus laat Schrijver de klimaatgestuurde ruimte zien waar de computer met het formaat flinke
Amerikaanse koelkast met deuren links en rechts staat te zoemen. “Iedereen wil dit ding altijd bekijken,
maar er is weinig aan te beleven. We hebben er 1,2 miljoen gulden voor betaald, dus ik wil hem best laten
zien.”
Terug naar de simulatie zelf. Het BMSC maakt gebruik van echte bouwprojecten die al opgeleverd zijn,
zonder toevoegingen of opzettelijk ingebrachte fouten. “De werkelijkheid kent al trucjes genoeg,” vindt
Schrijver. De trainingssessies met de acteurs om de besluiten tijdens het bouwproces te nemen, worden
afgesloten met een evaluatie. Want die beslissingen per deelnemer worden in de computer gevoerd, en
vervolgens visueel met iedereen erbij doorgenomen. Dan zie je de consequenties van je handelen in tijd,
soms wel zes maanden verder. ‘Verstoppertje spelen is niet mogelijk’, heeft een deelnemer al eens
verzucht. Schrijver: “Door dit uitwisselen over elkaars aanpak moet je je fouten toegeven en je afvragen
hoe je het beter kunt doen voortaan. In het begin dachten we nog dat de computersimulatie het belangrijkste
of leerzaamste onderdeel van het geheel zou zijn, maar steeds meer blijkt dat zwaartepunt bij het rollenspel
te liggen; daar worden fouten gemaakt zonder dat het echte consequenties heeft. De computers hebben
alleen nog een ondersteunende functie, zoals het ICT voor mij betaamt. Ik ben blij dat ze achter de muren
en onder de grond weggewerkt zijn.”
Het BMSC is een initiatief van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, BOB Kennisoverdracht en
VGBouw (inmiddels met het NVOB opgegaan in BouwNed). In het komend najaar wordt het na een jaar
proefdraaien officieel geopend, maar Schrijver en de zijnen studeren al op de haalbaarheid van een CMSC
voor de civiele bouw en een DMSC voor ‘disaster management’.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 23 mei 2001

Amstelland koopt te laat opgeleverde
woningen terug
bouwbreed
Projectontwikkelaar Amstelland Ontwikkeling BV in Nieuwegein heeft kopers van ruim negentig te
laat opgeleverde woningen in de nieuwbouwwijk Piccardthof in Groningen aangeboden de woningen
terug te kopen.

De betreffende woningen zijn weken, soms maanden te laat opgeleverd. Ook zijn er bij de bouw van de
woningen de nodige fouten gemaakt tot grote ontevredenheid van de toekomstige bewoners. Die klaagden
hierover bij Amstelland en bij aannemer Wilma Bouw BV. Sommigen gaven aan, om te zullen zien naar
andere huizen.
Amstelland erkent dat de oplevering niet lekker loopt. “Er rust geen zegen op het project Piccardthof”
reageert woordvoerder M. Westbeek. De oorzaak van de vertraging ligt volgens hem bij Wilma Bouw die
kampt met een tekort aan personeel. “Je ziet dat meer, maar de koper heeft daar natuurlijk geen boodschap
aan.”
De ontwikkelaar besloot tot het aanbod van terugkoop, omdat het bedrijf toch gelooft in het succes van
Piccardthof waar in totaal 260 woningen komen. “We raken de huizen wel weer kwijt”, is de stellige
overtuiging van Westbeek. Of het oorspronkelijke prijskaartje er weer aan komt te hangen, is nog de vraag.
Het is niet duidelijk hoeveel kopers gebruik willen maken van het bod.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 19 jun 2001

Onbegrip bij FNV Bouw over Heijmans’ bod
op HBG
bouwbreed
FNV Bouw zet grote vraagtekens bij de noodzaak tot schaalvergroting in de bouw- en baggersector.
Algemeen secretaris N. Schotanus vindt het te gek voor woorden dat een gezond bedrijf als Heijmans
serieus een bod overweegt op de twee keer zo grote bouwer HBG.

“In het huidige monopoliespel van de grote jongens wordt niet omgekeken naar de belangen van de
werknemers. Vergeet niet dat bij de vier betrokken concerns vele duizenden mensen werken. Telt dan
alleen maar het belang van de topmanagers en de beurskoers?”, aldus Schotanus.
De vakbondsman herinnert zich nog goed het afscheidsinterview met J. Heijmans in Cobouw. “De man die
na 35 jaar zijn bedrijf verliet, signaleerde dat met het steeds groter groeien, het wij-gevoel verdween. Hij
zei nog dat bedrijven niet uitsluitend zijn te sturen op het geld. Maar dat je moet uitgaan van de mensen.”
Schotanus zegt niet te begrijpen waarom Heijmans een voor de Brabanders onbekend bedrijf als HBG wil
kopen. “Ze weten niet welke mensen daar werken en houden geen rekening met de verschillen in
bedrijfscultuur. Gekeken wordt alleen naar winstbejag. Ik wil niets zeggen van de firma Heijmans, dat is
een prima bedrijf. Maar ze moeten nu ook weer niet te ver gaan.”
Trots
De algemeen secretaris van FNV Bouw hamert op het eigen karakter van ondernemingen en werknemers
die trots zijn op hun bedrijf. “Je moet niet denken dat iedereen hetzelfde is, omdat ze allemaal een spijker in
het plankje slaan. De meeste fusies mislukken. Wilma is overgenomen door NBM Amstelland, waarvan
vervolgens de bouwtak naar de BAM ging. Alles binnen korte tijd. Wat is uiteindelijk de meerwaarde van
al die overnames? De herkenbaarheid, de binding met het bedrijf is er niet groter op geworden.”
Schotanus vreest dat op de aandeelhoudersvergadering van HBG vandaag de belangen van de werknemers
ondersneeuwen. “De aandeelhouders wordt een vette worst voorgehouden. Het lijkt wel of iedereen er beter
van wordt. Bij ieder spel heb je naast winnaars ook verliezers.”
Bij de vier ondernemingen die in baggeroorlog zijn, constateert FNV Bouw onder het personeel een
gevarieerde gemoedsrust. Wie overneemt, voelt zich een beetje winnaar. Werken bij de prooi maakt
onzeker. Schotanus: “In achterkamertjes en plaatsen langs de snelweg waar eenvoudig doch voedzaam
wordt gegeten, gebeuren dingen waar de werknemers geen weet van hebben”.
Op pagina 5: Heijmans houdt alles liever in eigen hand.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 26 jun 2001

Bewoners boos over bouwfout
bouwbreed
De verkeerde berekening van aannemer Wilma Bouw over de exacte plaats van 22 woningen in de
nieuwbouwwijk Piccardthof blijft de gemoederen bezighouden. Bewoners van de nieuwe wijk in
Groningen willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de verkeersveiligheid als gevolg van
de technische fout.

De aannemer vergiste zich in november van het vorig jaar 65 centimeter bij de bouw van de huizen.
Daardoor werd de aan te leggen straat door de wijk een stuk smaller. Met alle gevolgen vandien.
Het is de tweede keer dat de bewoners in opstand komen tegen de niet meer ongedaan te maken fout. In
eerste instantie probeerde de gemeente Groningen, nadat Wilma Bouw de rekenfout had toegegeven, de 65
centimeter grond van de bewoners terug te kopen, maar zonder resultaat. Nu heeft de gemeente per brief
een nieuw voorstel gedaan om iets aan de te smalle straat te doen.
Verkeerde keelgat
De geplande grasbermen met daaronder lavasteen dat regenwater tegenhoudt, de zogeheten wadi’s, zouden
65 centimeter smaller kunnen. Hier en daar kunnen ook lantaarnpalen verplaatst worden naar de andere
kant van de weg. Een oplossing die de bewoners in het verkeerde keelgat is geschoten. Ze vinden dat de
gemeente haar zin doordrijft en het bouwbesluit aan haar laars lapt. Hun alternatief is eenrichtingsverkeer
en voldoende parkeerplaatsen. Ze zijn bang dat de situatie in de wijk te onveilig wordt.

Nu er een patstelling is ontstaan, willen de gedupeerde bewoners een onafhankelijk onderzoek naar de
gevolgen van de gemaakte fout. Daarbij staan de veiligheid en het parkeren voorop.
De gemeente noemt eenrichtingsverkeer uitgesloten. De straat is oorspronkelijk bedoeld voor
bestemmingsverkeer. Ook het parkeren kan, volgens de gemeente, met een paar kleine aanpassingen, wel
degelijk worden opgelost.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 27 jun 2001

Wall House een duur kunstwerk om in te
wonen
bouwbreed
Groningen heeft er met het Wall House aan de Hoornse Plas een architectonische eyecatcher bij. Het
woonhuis 'hangt' aan een 45 centimeter dikke betonnen muur waar je letterlijk doorheen moet om
van het ene naar het andere vertrek te komen. De bouw van het kleurrijke 'kunstwerk' dat vanaf
september voor het publiek is te bezichtigen is verre van traditioneel.

De Amerikaanse architect John Hejduk heeft zijn geesteskind niet meer mogen aanschouwen. Vorig jaar
stierf hij op 71-jarige leeftijd, maar wel met de wetenschap dat zijn bijna dertig jaar oude ontwerp
uiteindelijk in Groningen verrijst. Al in 1995 nam de gemeente Groningen het initiatief tot de bouw.
Uiteindelijk kwam pas dit jaar het Wall House daadwerkelijk van de grond, toen Wilma BV zich bereid
toonde om het niet alledaagse woonhuis voor eigen risico te realiseren.
Kalmte
Het Wall House ontleent zijn naam aan de 13,5 meter hoge en 18 meter lange betonnen, 45 centimeter
dikke muur. “Het werk is verre van traditioneel. Hejduk wilde een zo strak mogelijke wand. Daarom werd
besloten om de wand op één dag in het werk te storten. De risicovolle operatie verliep uiteindelijk
probleemloos door een grondige voorbereiding, nauwkeurige planning en vooral door kalm te blijven”
aldus hoofduitvoerder Albert Bos van Wilma.
De bekisting bestond uit een element van 2,40 bij 2,70 hoog. De muur telde maar liefst 42 trilkokers die
zich om de tachtig centimeter bevonden. Voor de fundering gingen acht meter lange betonpalen de grond in
en om de 3,5 meter bevinden zich zijbeuken. De bekisting is berekend op windkracht twaalf. Om de daarbij
ontstane trekkracht aan de fundering op te kunnen vangen is deze voorzien van 18 kilo newton ballast
bestaande uit zakken zand van één kubieke meter.
Ook bij Bos’ collega Theo Vorenkamp staat die bewuste 28-ste maart nog altijd op het netvlies gebrand.
“Die morgen was het twee graden. Toen de temperatuur naar nul daalde hebben we nog de samenstelling
van het cement gewijzigd en 25 procent A-cement vervangen door het sneller hardende C-cement.”
De kolossale wand vergde 108 kuub beton. Van de fundering tot de stort nam zes weken in beslag. “Alleen
al het ontkisten duurde een week.” Buiten laat Bos het resultaat zien. Hij strijkt tevreden met zijn hand over
de muur. “Beton liegt nou eenmaal niet.”
Het onderkomen is zeker geen doorsneehuis. Bij binnenkomst leidt een betonnen trap direct naar de eerste
verdieping die overgaat in een 25 meter lange gang.
Stalen liggers
De vloer steunt op twee stalen liggers. De betonnen trap en vloer van de zogenaamde studio, een ruimte
gelijk aan het begin van de gang, werden eveneens in het werk gestort om constructieve redenen.
Vorenkamp: “De hele constructie is vrij dragend. De constructeur is hier niet uitgegaan van het principe
hoe licht het kan, maar hoe sterk het moet.”
Aan het eind van de gang bevindt zich een woonvertrek. Binnen varieert de hoogte van 3,60 meter in de
studio tot 2,40 in de overige vertrekken.
Een bezoek aan het Wall House is een ervaring op zich. Elk van de vertrekken is namelijk alleen bereikbaar
via de betonnen wand. Normaal gesproken loop je nooit door een muur, maar hier moet je wel, wil je van
het ene naar het andere vertrek.
De wenteltrap naar de tweede verdieping en begane grond, bevindt zich vlak voor de betonnen wand. De
trap is gehuisvest in de grijze toren waarvoor 4500 kalkzandstenen schuin werden doorgeknipt. De wand
werd vervolgens bekleed met 10 centimeter tempex. Op de kleurrijke gevels werd Isoned aangebracht, een

buitenisolatie van weefsel en sierpleister die in verschillende kleuren is aangebracht. Daarbij is uitgegaan
van de kleuren op de maquette. Vorenkamp: “Dat was nog een hele klus omdat eerst de RAL-kleuren
moesten worden gevonden.”
Casco
Het huis dat Wilma BV casco oplevert heeft een vloeroppervlak van 140 vierkante meter. De toekomstige
eigenaar die een kleine drie miljoen moet neertellen, krijgt volgens Bos “een kunstwerk om in te wonen”.
De twee verdiepingen lijken optisch aan de gevel te hangen. In feite rusten ze op zes kolommen van staal,
wapening en beton met een diameter van 25 centimeter. Tussen de bouwlagen is 40 centimeter ruimte.
“Geen enkele maat van een verdieping is repeterend” merkt Vorenkamp op. “De vertrekken en ramen
hebben nagenoeg allemaal afgeronde hoeken. De straal van het geïsoleerde Thermopane-glas was
uiteindelijk bepalend voor het ontwerp en varieert van tachtig centimeter tot vier meter. Met een
computergestuurde freesmachine zijn vervolgens de mallen gemaakt.”
Lijmtangen
De vloeren zijn van beton, de gevelconstructie is van hout. De 80 centimeter hoge borstwering is
opgebouwd uit houtskeletbouw waarop de kozijnen zijn gesteld. Vorenkamp: “Alle wanden zijn
geprefabed, maar de kozijnen zijn zeer bepalend voor de vorm. Ik heb zestig lijmtangen moeten bestellen
om het bovenste kozijn te stellen.”
Bij de uitvoering zijn zo min mogelijk concessies gedaan aan het ontwerp van Hejduk. Uiteindelijk is er
wat minder beton gebruikt en op de begane grondvloer moest een extra deur komen met het oog op de
brandveiligheid. Wat de architect ook niet had bedacht maar wat wel is toegevoegd is een betonnen bak
(2,5 bij 2,5 meter) in de kelder. Mocht de koper ooit naast zijn huis willen uitbreiden, dan kan op een
relatief makkelijke manier een ondergrondse verbinding worden gemaakt. Bos: “Dat spaart straks een hoop
geld èn tijd.”
In het kader van de architectuur- en cultuurmanifestatie Blue Moon die van 28 augustus tot en met 23
september in Groningen plaatsvindt, organiseert Platform GRAS rondleidingen, waarin ook het Wall House
zal worden bezocht. Voor informatie:050-3123395.
Projectgegevens
Hoofdaannemer Wilma BV, Groningen
Projectarchitect Thomas Müller i.s.m. Otonomo architecten, Groningen
Constructeur Dijkhuis, Groningen
Houtskeletbouw en kozijnen Harryvan, Slochteren
Schilderwerk Nico Kool, Groningen
Eigenaar moet drie miljoen neertellen voor betonkolos
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 29 aug 2001

BAM NBM bijna klaar voor Europa
bouwbreed
De grootste bouwer van Nederland BAM NBM maakt zich op voor verdere verovering van de
Europese markt. Door mee te doen in consortia die langlopende bouwprojecten aangaan, denkt het
concern de eerste stap te zetten.

Maar eerst moet het concern orde op zaken stellen, want sinds de koop van NBM vorig jaar is BAM
ongeveer verdubbeld. “Het is verstandig eerst een zware thuismarkt te hebben voor je naar het buitenland
gaat”, aldus bestuursvoorzitter W. van Vonno donderdag bij de presentatie van de verrassend mooie
halfjaarcijfers. “We zijn nu zeker groot en sterk genoeg.” Eerst moet dit jaar nog de integratie van de
NBM-bedrijven worden afgerond. Daarna gaat het concern zich concentreren op de mogelijkheden.
Cultuurverschillen
Van Vonno is niet bang te laat te komen. “De consolidatie van de Europese markt zal langzaam gaan.”
BAM NBM wil het liefst dichtbij huis blijven. “De cultuurverschillen met Zuid-Europa zijn groter.” Nu

haalt het concern 5 procent van de omzet uit België. Verder denkt het concern aan de nu nog moeilijke
Duitse bouwmarkt en Engeland. We moeten nog kiezen welke landen we eerst aanpakken. We zijn eerst
nog even druk met iets anders.” Zo was woningbouwbedrijf Wilma stuurloos toen BAM het overnam van
NBM Amstelland. Door onenigheid in de tent was een deel van het management vertrokken. Wilma
draaide in 2000 flink verlies. “We hebben er een stevige top neergezet”, licht Van Onno toe. “Dit jaar
draaien we quitte. Na integratie met ons bouwbedrijf in 2002 volgt een redelijke winst”. De vraag is groot.
Er zijn gemiddeld twee keer zoveel kopers als aanbiedingen en BAM NBM heeft geen woningen op
voorraad: alles is verhuurd of verkocht.
BAM NBM heeft een propvolle orderportefeuille van 4,2 miljard euro. Hierin zitten veel langlopende
contracten. Zo neemt de bouwer met onder meer Siemens deel aan het consortium Infraspeed dat een 30jarig contract (waarde 2,6 miljard euro) kreeg voor aanleg van de bovenbouw van de hogesnelheidslijn.
Van Vonno voorspelt dat dit soort integrale contracten (ontwerp, bouw en onderhoud) steeds vaker
voorkomt. Dat zal niet beperkt blijven tot Nederland. “Via deze weg kunnen we een belangrijke stap in
Europa zetten.”
Winstverwachting
Het eerste halfjaar behaalde BAM NBM een nettowinst van 18,2 miljoen euro, na afschrijving goodwill.
Dat is 64 procent meer dan vorig jaar. De winstverwachting over heel 2001 is dan ook verhoogd van 40
naar 55 procent. De omzet steeg, vooral door overname van NBM, 50 procent tot 1,3 miljard euro. De
marges vielen tegen doordat een aantal NBM-bedrijven nog niet of nauwelijks rendeert. “We zijn blij dat
de luchtbel nu is gebarsten, anders was het inklapeffect nog groter.” Van Vonno is, ondanks de
terreuraanslagen in de VS, optimistisch over de economie. “We moeten gewoon doorwerken, anders gaat
het zeker mis.”
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 14 sep 2001

Extra parkeerruimte voor eigenaren
Piccardthof
bouwbreed
Na lange en moeizame onderhandelingen tussen Wilma Bouw, de gemeente Groningen en bewoners
van de straat Lepelaar in de nieuwe Groningse wijk Piccardthof, lijkt na bijna een jaar praten
eindelijk een oplossing in zicht voor de onbevredigende verkeerssituatie aldaar. Extra
parkeerplaatsen dienen als oplossing.

Bij oplevering bleken vorig jaar 22 stadsvilla’s op de verkeerde plek te zijn gebouwd, waardoor de
openbare weg 65 centimeter te smal is uitgevallen. Gevolg is dat automobilisten de draai naar hun garage
niet kunnen maken. Aan beide zijden van de straat komen nu aanvullende parkeerplaatsen. Wilma heeft
met vier particuliere kaveleigenaren aan de overkant van de straat maandenlang tevergeefs
overeenstemming proberen te bereiken over het tegen betaling afstaan van een strook van 65 centimeter
grond. Zo zou de openbare weg alsnog kunnen worden verbreed naar de standaardmaat van acht meter.
De gemeente hield zich tijdens die onderhandelingen in eerste instantie afzijdig. Wethouder Smink
verklaarde eerder al dat de gemeente niet aansprakelijk is voor de bouwfout. Hoewel de vrije
kavelbewoners al snel aangaven in principe mee te willen werken aan een oplossing, kwam die er maar
steeds niet. De gemeente wil nu eind deze maand definitief een knoop doorhakken in de slepende kwestie
en begin november met de werkzaamheden beginnen. Het ligt in de bedoeling de straat met parkeervakken
in te richten, zodat de verkeerssituatie in de straat verbetert. Er bestaan vijf varianten: vier van de bewoners
en één van de gemeente. De gemeente heeft overigens al kenbaar gemaakt dat in geen van de varianten alle
bewoners tevreden kunnen worden gesteld. De vier vrije kavelbewoners krijgen in elk geval een stoep met
twaalf parkeerplaatsen. De stadsvilla’s krijgen in totaal dertig extra parkeerplaatsen aan beide zijden van de
straat.
Eenrichtingsweg
Een groep bewoners van de Lepelaar wil liever dat de in hun ogen te smalle straat een eenrichtingsweg
wordt. De vrije kavelbewoners vinden dat de gemeente zich met de te smalle weg niet aan de gemaakte
afspraken heeft gehouden. Daarom willen ze af van het eerder overeengekomen antispeculatiebeding in het
koopcontract. Daarin staat dat de eigenaren de woningen gedurende de eerste vijf jaar niet mogen
verkopen. Ook eisen ze van de gemeente een planschadevergoeding. De gemeente moet nog komen tot een
uitspraak.
‘Gemeente is niet aansprakelijk voor de bouwfout’

Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 16 okt 2001

ANC brengt nieuwe lijn hefsteigers
bouwbreed
ANC Platforms en Hoists BV uit Eersel heeft een nieuwe lijn modulaire hefsteigers geïntroduceerd.
De serie is genaamd WP2000. De eerste tien machines werken bij het WTC in Amsterdam, de
nieuwbouw van Interpolis in Tilburg en de nieuwbouw op het Chasséterrein in Breda. Tot de eerste
gebruikers behoren Heijmans Bouw en Wilma Materieel.

De machines kunnen worden samengebouwd tot een dubbelmast hefsteiger met maximale platformlengte
van 11,5 meter. Het hefvermogen bedraagt dan 1400 kilo. Met een lengte van 4,5 meter is het hefvermogen
2000 kilo.
Alle drive-units zijn voorzien van een centrifugaal vanginrichting en tanden looprollen. Hekwerken kunnen
onderling worden gefixeerd. Standaard zijn de steigers, die op een zelfrijdende onderwagen met
heftruckwielen staan, uitgerust met bevestigingen voor tenten. De machine is CE gekeurd door TüV Sud
Deutschland.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 16 okt 2001

Ook ik ben een toekomstig bewoner van het
statige Parc Glorieux.
Ik ben geboren en getogen in Groningen en ik beland binnenkort (via Roden, Oisterwijk en
Helvoirt) met 71 jaar op de teller, in Vught. Al jaren ben ik actief in het bouw- en
ontwikkelingsgebied; laatstelijk als voorzitter directie van Wilma Nederland en als lid van de
Raad van Bestuur van NBM Amstelland. Sinds 2001 ben ik met pensioen en nog steeds actief
als zelfstandig adviseur, veelal op het gebied van bouw- en ontwikkeling en als commissaris
bij meerdere bouw- en ontwikkeling gebonden bedrijven in Nederland en Duitsland. Kortom,
een (bouw) project als Parc Glorieux past me als een jas, alleen dit keer maak ik het proces
mee als bewoner!

Op zoek naar wat anders
Al enige tijd overwoog ik om van een te groot vrijstaand huis met tuin te verhuizen naar een
appartement met de mogelijkheid van zorg, ergens in Nederland. Toen werd ik op dit project
attent gemaakt door een dochter van een goede kennis, die er tijdelijk tegen kraak woonde.
Tja, dit monument sprak me echt aan, ook al wordt het opgeleverd zonder zorgfunctie. Het
project ligt in een voor mij bekende omgeving op korte afstand van familie, vrienden en
kennissen. Voor veel inkopen was ik al georiënteerd op Vught.

Van groots naar aangenaam royaal
Mijn huidige vrijstaande woning heeft naast een ruime werkkamer, zes slaapkamers en een
redelijk grote tuin. Gelukkig liggen de tuin en de woning er strak en netjes bij dankzij hulp,
toch kreeg ik steeds meer de behoefte aan gemakkelijker, gelijkvloers en kleiner wonen. Ik
ben gevallen voor bouwnummer 14; dit type voldeed qua grootte en woonwensen, natuurlijk
binnen de mogelijkheden van monumentaal wonen. Mijn indelingswensen, zoals een
werkkamer en een royale logeerkamer, heb ik in overleg met de aannemer kunnen realiseren.
Ook heeft deze eindwoning erg veel lichtinval, dat sprak me direct aan.

Kiezen
Het is bekend dat de keuze voor een woning tot stand komt door keuzes te maken over regio,
gemeente, locatie en prijs en uiteindelijk de woning. Als een trechter. Ook voor mij gold die
trechter. Ik had het besluit genomen dat ik in de omgeving/ regio van mijn huidige woning,

vrienden en bekenden wilde blijven wonen. Slechts twee gemeenten voldeden hier voor mij
aan; Oisterwijk en Vught. Omdat Vught mede door de bestaande oriëntatie vanuit Helvoirt
beter voldeed is het dus Vught geworden. De locatie van Parc Glorieux (in het groen en toch
direct tegen het centrum) gaf de doorslag. De uitstraling van het project maakte alles goed.

Huiselijkheid
Ik ben alleenstaand en de vorige woningen zijn ingericht door mijn, inmiddels overleden,
vrouw. Mijn affiniteit ligt meer bij bouw en techniek dan bij interieur terwijl ik graag stijlvol
en gezellig wil wonen. Als kers op de taart ben ik ook nog een beetje kleurenblind, ofwel mijn
kleuronderscheidend vermogen is beperkt. Al met al genoeg reden om te sparren met een
interieuradviseuse; mijn constructieve kennis en haar interieurkennis maken een prima
combinatie. Dus tot in detail wordt alles uitgezocht en uitgewerkt en dat is best leuk. Wel
realiseer ik me dat de bouwer soms denkt: “Daar heb je ze weer….” Gelukkig is Nico de Bont
niet alleen vakkundig, maar blijft ook nog rustig en weet om te gaan met “mijn soort“
mensen. Ondertussen zijn bijna alle besluiten genomen voor wat betreft wat ’vast’ in de
woning komt/blijft. De volgende stappen zijn de meubilering, kasten, verlichting etc.

Ik weet het zeker
Wat Parc Glorieux voor mij zo bijzonder maakt is het statige gebouw, de architectuur, de
ligging en dan ook nog eens in een prachtige groene omgeving tegen een park. Het centrum
met alle voorzieningen is vlakbij. Voorzieningen die overigens de komende jaren in omvang
en kwaliteit nog gaan toenemen.
Het project is met 32 eenheden relatief klein, maar heeft wel vele plattegronden en
woonmogelijkheden; hierdoor ontstaat een prettige mix van bewoners qua leeftijd en
huishouden. De entree is beveiligd en er is een ondergrondse parkeergarage, dat vind ik ook
belangrijk.

Straks
Als het stof straks is neergedaald kijk ik er ook naar uit om me vanuit mijn nieuwe woonplek
weer in te zetten voor vrijwilligerswerk bij onder andere de watersport en de
gezondheidszorg. Om fotograferen, juist op zo’n mooie stek, niet te vergeten. Al met al ben ik
een gepensioneerde met nog steeds een ‘glorieus’ gevulde agenda die uitziet naar een nieuw
begin in Vught.
Jan Wilgenhof

HBG en Wilma: Uitzendkracht bakt er niets
van
bouwbreed
HBG en Wilma Bouw zijn ontevreden over het niveau van uitzendkrachten. Woordvoerders van
beide bedrijven zeggen dat het geregeld voorkomt dat personeel dat via uitzendbureaus wordt
ingehuurd, over onvoldoende vakmanschap beschikt.

“Uitzendbureaus interesseert het niets als hun personeel slecht werk aflevert. Daarom schakelen we alleen
uitzendkrachten in als het echt helemaal niet anders kan. In noodgevallen dus”, zegt D. de Bruin, adjunctdirecteur van Wilma Bouw. “Het komt regelmatig voor dat we uitzendpersoneel na een dag of zelf al na
een paar uur wegsturen, omdat ze beslist niet voldoen.”
Ook C. Freeke, personeelsadviseur van HBG, is niet te spreken over het niveau van uitzendkrachten. “Ze
hebben vrijwel allemaal een te lage productiviteit. Hun werkgevers zijn nauwelijks betrokken bij het
bouwproces. Daarin zou verandering moeten worden gebracht.”
HBG is inmiddels een pilot begonnen met vijf uitzendbureaus, waaronder Start Bouw en Seharo. De
betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over onder meer het inhuren van een vast aantal
uitzendkrachten met een aantoonbare mate van vakbekwaamheid. “Zo hopen we de juiste man op de juiste
plaats te krijgen.”
De bevindingen van Wilma Bouw en HBG zijn lijnrecht in tegenspraak met de uitkomsten van een
onderzoek van USP Marketing Consultancy. Dit bedrijf maakte eerder dit jaar bekend dat aannemers in
overgrote meerderheid tevreden zijn over uitzendpersoneel.
Op pagina 5: ‘Aannemers nemen te vaak een zielige houding aan’.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 26 okt 2001

Aannemers nemen te vaak een zielige houding
aan’
bouwbreed
Hij legt zijn troeven meteen op tafel: "Aannemers gedragen zich als underdogs en laten zich door
uitzendbureaus bagger in de maag splitsen. De gevolgen kun je raden: de oplevertermijn wordt niet
gehaald, de kwaliteit laat te wensen over en de kosten overstijgen de begroting." En dat is nergens
voor nodig, vindt Jin Sahadew-Lall (32), directeur van uitzendbureau Seharo.

“Wij hebben ook fouten gemaakt, ik geef het toe. We hadden brandhout in dienst. Schrijft u dat maar op
anders lijkt het alsof ik me beter voordoe dan ik ben. Maar nu ligt dat achter me. Voor mij geldt niet langer,
zoals voor de meeste uitzendbureaus, omzet, omzet, omzet. Wat ik bereikt heb, blijft toch wel behouden.
Seharo wil alleen nog maar kwaliteit leveren.”
Sahadew-Lall staat sinds 1995 aan het hoofd van uitzendbureau Second Hand Rose, beter bekend als
Seharo. Het bedrijf levert allerhande personeel. Van schoonmakers tot timmerlieden en van metselaars tot
en met mts’ers en hts’ers. Er werken 450 mensen, verdeeld over vestigingen in Den Haag, Amsterdam,
Enschede en Wageningen. Tot de klanten behoren onder meer HBG en Wilma Bouw.
Nijpend
Geen slecht resultaat voor een jongeman die na zijn meao-opleiding niet precies wist wat hij wilde, toen
maar met zijn vader meeging die vrachtwagenchauffeur was en zo ontdekte dat in de bouw een nijpend
personeelstekort heerst. “Tien jaar geleden ben ik een schoonmaakbedrijfje begonnen. Een eenmanszaak.
De zaken gingen goed dus toen ik de kans kreeg nam ik Seharo over met twintig man personeel in dienst,
dat was in 1995. Ik merkte al snel dat ik een kat in de zak had gekocht. Het bedrijf bleek twee ton schuld te
hebben. Tot over mijn oren zat ik in de ellende. Nu run ik een onderneming met een omzet van bijna
twintig miljoen gulden per jaar. Met nul cent schuld. Niet aan de bank, niet privé en niet aan de belasting.
Over een jaar of vijf hoop ik de beurs op te gaan.”
Sahadew-Lall wil dat bereiken door zijn mensen kwalitatief beter werk te laten verrichten en zo een groter
deel van de bouw-uitzendmarkt naar zich toe te trekken. “Ik wil niet langer vrijblijvend uitzendkrachten
leveren, maar medeverantwoordelijk zijn voor het bouwproces. Ik ben bereid om te investeren. Stel dat
Wilma Bouw mensen bij mij inhuurt om in een gebouw plafonds te maken en voor dat werk staat tien uur.

Ik ben dan bereid om van te voren af te spreken dat mijn mensen voor de prijs van tien uur dat werk
afmaken. Ook als ze er twaalf uur voor nodig hebben. Dat houdt ons alert. Als we er telkens een paar uur
op toe moeten leggen, kunnen we de tent straks sluiten. Daar staat tegenover dat als mijn mensen er negen
uur over doen, ik ook tien uur in rekening breng. Uiteindelijk was dat de afspraak.”
De uitzenddirecteur vindt in het algemeen het niveau van tijdelijk personeel bedroevend laag. “Ik heb
mensen in dienst gehad, die bij hun sollicitatie zeiden dat ze ervaren timmerlui waren, terwijl dan
uiteindelijk bleek dat ze er niets van terechtbrachten. Ik vraag aan zo iemand: ‘Waarom zeg je dat niet
meteen?’ Zegt-ie: ‘Ik dacht dat het wel zou lukken.'”
Dat soort dingen gebeurt niet alleen bij Seharo. Er zijn in Nederland gewoon te weinig vakmensen. Om er
wat aan te doen ben ik uitgeweken naar het buitenland. In Zuid-Afrika zijn genoeg vakmensen die hier
willen werken. Ik heb er inmiddels zo’n veertig naar Nederland gehaald.”
Onder druk
Sahadew-Lall vindt overigens dat niet uitsluitend uitzendbureaus verantwoordelijk zijn als hun personeel
slecht werk levert. “Aannemers nemen te vaak een zielige houding aan. Ze worden door hun
opdrachtgevers onder druk gezet omdat die bang zijn dat de opleverdatum niet wordt gehaald. Dus kloppen
ze op donderdag bij een uitzendbureau aan met het verzoek om maandag alsjeblieft timmerlieden te
leveren. Alsof dat bureau een doos met timmerlui heeft staan. Maar goed, die mensen worden geleverd,
krijgen even snel te horen wat ze moeten doen en vervolgens kijkt niemand nog naar ze om. Na een poosje
komt de uitvoerder kijken, merkt dan dat ze tachtig uur doen over een karwei waar veertig uur voor staat en
meldt dat aan de projectleider. Die geeft de uitvoerder op zijn flikker. En vervolgens krijgt het
uitzendbureau de schuld.
Ik zeg dan, draai de zaak om. Speel niet de underdog, maar laat de uitvoerder meteen tegen de
inleenkrachten zeggen wat hij van ze verwacht. Voedt ze op. Ga een gesprek met ze aan. Zeg tegen ze: ‘Als
je een halfuur een sigaret wilt gaan roken, betaal ik niet.’ Alleen met goede communicatie kan uitzenden in
de bouw een volwassen tak worden.”
‘Als je een halfuur een sigaret wilt roken, betaal ik niet’
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 26 okt 2001

Groen sneuvelt voor parkeren
bouwbreed
Het gemeentebestuur van Groningen heeft zich de woede op de hals gehaald van de bewoners van de
nieuwe (ecologische) wijk Piccardthof. De gemeente wil extra parkeerruimte creëren op de plaats
waar eerder groenstroken stonden gepland. Zonder overleg veegde de gemeente de alternatieven van
de bewoners echter van tafel, zij wil op 5 november beginnen met de aanleg van de parkeerplaatsen.

Onlangs leek na ruim een half jaar van onderhandelingen een bevredigende oplossing te zijn gevonden voor
de fout die aannemer Wilma BV bleek te hebben gemaakt.
Het bedrijf had 22 stadsvilla’s, onder de naam Groenesteyn, 65 centimeter verkeerd geplaatst, waardoor de
openbare weg te smal werd. De aannemer erkende de rekenfout, maar het gevolg ervan was een onderling
geharrewar over parkeren, veiligheid en groenvoorziening. De gemeente stelde extra parkeerplaatsen voor
op een veilige plek aan de kop van de te smal geworden straat. Naar nu blijkt gaat dit plan ten koste van de
groene entree en ‘de groene scheg’ die de wijk zouden moeten opsieren.
De bewoners voelen zich nu danig in hun hemd gezet en wensen niet akkoord te gaan met het verdwijnen
van het beloofde groen. Ze willen dat de gemeente het oorspronkelijke bestemmingsplan, compleet met de
groene scheg, weer uit de la haalt.
In deze wens weten de bewoners zich gesteund door 3VO, het vroegere Veilig Verkeer Nederland, dat een
onafhankelijk onderzoek naar de situatie heeft ingesteld. Volgens 3VO wordt het parkeren een rommeltje.
De vereniging voorziet een chaotische en onoverzichtelijke verkeerssituatie. Bovendien, zo oordeelt zij,
wordt de woonwijk onveilig voor kinderen.
Groningen wil na een lange impasse nu eindelijk aan de slag. Het aantal parkeerplaatsen in de te smalle
straat is teruggebracht tot elf. De overige auto’s moeten komen op de plaats van de geplande groenstroken.
Een schande, vinden de bewoners, die zich het slachtoffer blijven voelen van een onschuldig rekenfoutje.
Rekenfout leidt tot gebakkelei in Groningen

Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 31 okt 2001

Keurmerk bewaakt kwaliteit detacheerders
bouwbreed
In de bouw lijkt een kwaliteitsnorm voor leveranciers van flexibele arbeid steeds wenselijker, een
kwaliteitsnorm die enerzijds de belangen van opdrachtgevers moet dienen en anderzijds de belangen
van de werknemers van deze organisaties, de vakmannen behartigt. Net als de BOVAGdoet in de
automobielbranche, vindt H.A.G.M. Withagen.

Te vaak nog worden bouwondernemers geconfronteerd met opruimers die tegen timmermans-tarief op de
bouw verschijnen. Of met inleners ‘van top-kwaliteit’ die worden aangeboden tegen tarieven die zelfs lager
zijn dan de interne verrekenprijs waar de ondernemer zelf mee rekent.
En dat alles gebeurt over het hoofd van de vakman die moet afwachten of zijn BTER-premies en pensioen
wel worden betaald. Personeel van detacheerders wordt elders vaak bewust onwetend gehouden met
verhalen over uitzend- en ‘SFB’-contracten en de organisaties blinken uit in ondoorzichtige
verloningsstructuren (ADV dagen) en afdrachten. Het volgen van de bouw-cao is toch echt iets anders dan
het hanteren van de bouw-cao!
Kwantiteit
Als de concentratietendens zich verder doorzet en de bouwsector vanuit een kwantitatieve aanpak van de
laatste jaren (Vinex) moet doorgroeien naar een kwalitatieve aanpak (binnenstedelijke herstructurering en
renovatie sociale sector) dan zal de opdrachtgever gebaat zijn bij goede, professionele en integere
organisaties op het gebied van flexibele arbeid in de bouw.
Zeker ook nu ten tijde van een krimpende economische groei het eigen aantal cao’ers niet of nauwelijks
meer groeit en er meer gebruik wordt gemaakt van detacheerders. Maar hoe weet je als bouwer of je met de
‘goede’ organisatie te maken hebt?
Organisaties beconcurreren elkaar scherp en zijn meer bezig met het tarief dan met het vakmanschap.
Bovendien zijn zij gewend aan korte-termijndenken; dit resulteert maar al te vaak in een lage betrokkenheid
van de vakman op de bouwplaats en weinig grip op het kort- en ziekteverzuim.
Als vaklieden ‘klaar’ zijn op een project, wordt aannemend Nederland rondgebeld om snel weer voor
enkele dagen werk te vinden tegen superlage tarieven, zonder dat rustig wordt nagedacht over langetermijnoplossingen.
Als bouwer moet je kunnen terugvallen op degelijke, betrouwbare en solide organisaties die hun beloften
waarmaken binnen de door de overheid vastgestelde grenzen. Ofschoon Nederland een land is waar overal
al normen en keurmerken voor bestaan, is er nog geen enkel keurmerk voor leveranciers van flexibele
arbeid.
Behoefte
En er is wel degelijk behoefte aan een dergelijk ‘garantiezegel’, gezien het feit dat steeds meer
opdrachtgevers short-lists maken van ‘preferred suppliers’ , zoals bij HBG.
Het zou voor de markt goed zijn wanneer men kan terugvallen op kwaliteitsnormen. Deze kunnen
gebaseerd zijn op de financiële structuur van de organisatie, het hanteren van de bouw-cao, de mate van de
dienstverlening, de begeleiding van vakmannen, opleidingen, referenties, sociaal beleid, enzovoorts.
Inspanning
Om te komen tot een landelijk keurmerk zal in ieder geval ook een bovenmatige inspanning door de
bouwbranche zelf moeten worden gedaan. Het conservatieve, calvinistische karakter moet plaatsmaken
voor een open structuur. Partijen (detacheerders, ondernemers, vakbonden) moeten in een open dialoog met
elkaar willen praten over efficiency, logistiek, flexibele personeelsbezetting en planning, teneinde een
aantal parameters vast te stellen waar een detacheringsorganisatie minimaal aan moet voldoen om in
aanmerking te komen voor een dergelijk kwaliteitskeurmerk.
Als grote bouwbedrijven over enkele jaren opnieuw een beoordeling afgeven met betrekking tot flexibele
arbeid, zoals recent is gebeurd door HBG en Wilma, kan dat in ieder geval op een meer genuanceerde en
objectieve wijze gebeuren, op basis van vooraf vastgestelde normen. En uiteindelijk is op de markt dan
alleen maar plaats voor erkende organisaties die enerzijds volledige financiële en sociale

verantwoordelijkheid nemen voor de werknemers en anderzijds ondernemers garantie, kwaliteit,
betrouwbaarheid en partnership bieden.
Bouwen blijft mensenwerk en het is nog steeds een ijzeren (in dit geval betonnen) regel dat samenwerking
sterker maakt. Dit geldt ook voor samenwerking met leveranciers van flexibele arbeid; alleen organisaties
die voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen, kunnen op termijn optimale dienstverlening bieden aan
een bouwer. Een kwaliteitskeurmerk voor detacheerders in de bouw is hard nodig. BouwGenius is klaar
voor die uitdaging&insldr;!
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 13 nov 2001

Overleg met bedrijven, dan daalt de prijs
gigantisch’
bouwbreed
De Rotterdamse architect P.J. Gerssen vindt het ronduit "onbeschoft" hoe de overheid in de
bouwfraudeaffaire alle kritiek bij de aannemers legt. Gerssen vindt het niet meer dan logisch dat
aannemers in achterzaaltjes tot afspraken komen. Van geheel andere orde echter, noemt hij het
fenomeen corruptie.

Tijdens zijn studie aan de Rooms-katholieke Leergangen in Tilburg leerde de in 1932 geboren Brabander
al: je hebt een hemel voor de architecten en een hemel voor de aannemers. Verwar die twee niet. Hoe kun
je anders een objectief vertegenwoordiger zijn van je opdrachtgever?
“Iedereen die in het proces iets te vergeven heeft, is corruptiegevoelig. Vertrouw niemand op dat punt. In
de bouw kennen we de reciprociteit. Met werk, maak je werk. Voor wat, hoort wat. Waar denk je dat die
skyboxen in de stadions vandaan komen? Je begint bij een fles wijn en vervolgens is het einde zoek. Begin
daar toch niet aan. De extra uitgaven jagen iedereen maar op kosten.”
Gerssen herinnert zich de waarschuwende lessen van de Eindhovenaar Geenen, de eerste architect
waarvoor hij werkte. “De opzichter, een ervaren rot in het vak, had tijdens het bouwproces gevraagd wat
het leggen van een vloertje in zijn douchecel kostte. Ondanks aandringen bleef later de rekening uit. Toen
nadien het overleg even niet vlotte, werd hem midden in de vergadering voor de voeten gegooid: “Maar ik
heb wel mooi een vloer gelegd in jouw douchecel.”Daar sta je dan. Leg dat maar eens uit.”
Rekenkamer
Om dubieus handjeklap te voorkomen, doet Gerssen de overheid de suggestie aan de hand een speciale
rekenkamer voor bouwzaken op te richten. Goede ervaringen heeft hij met het model opgedaan tijdens de
realisatie van een groot project voor TNO Delft in opdracht van het pensioenfonds van Shell. “Je diende als
architect te zorgen voor een waterdicht bestek, zonder stelposten. Ik moest meerdere aannemers noemen
waarmee ik wilde werken. Vijf namen geloof ik. Shell voegde aan de groep nog een eigen bedrijf toe,
waarna uiteindelijk drie aannemers gevraagd werden een offerte te doen. De prijs met een open begroting
moest gedeponeerd worden bij de juridische afdeling. Daar werden de offertes beoordeeld, zonder
verplichting de goedkoopste te nemen. Na goedkeuring van de rekenkamer ging het plan via de
bouwafdeling van het pensioenfonds naar de architect, die vervolgens zijn gang kon gaan. Opzetjes zijn bij
deze werkwijze onmogelijk.”
Luchtballonnen
Alvorens bouwers op de pijnbank te leggen, kan de overheid volgens Gerssen het beste beginnen de hand
in eigen boezem te steken. Hij is geïrriteerd door het gemak waarmee kleurloze ambtenaren door gebrek
aan gewicht hogerop komen. Luchtballonnen! “Hoe minder je doet, des te geringer fouten, dus hoe beter de
conduitestaat. Ik heb mensen gezien die helemaal niets konden en toch goede posten kregen. Ze kwamen
voor de chef op kantoor, gingen als laatste weg en deden in de tussentijd niets.”
Gerssen tekende kort na de watersnoodramp die in 1953 het zuidwesten van Nederland trof, voor
Rijkswaterstaat kaarten van de schade. Sindsdien vraagt hij zich af waarom – blijkbaar in de waan van de
dag – werd besloten tot peperdure dammenbouw. “Hardop vertelden ambtenaren dat de kosten niet van
belang waren omdat ze tegen de tijd van betalen toch al met pensioen zouden zijn. Op SchouwenDuiveland moest voor de veiligheid een delingsdijk komen, hoewel de meeste mensen verdronken waren in
de snel vollopende kleine polders. Onzinnig!”
De architect windt zich ook nog steeds op over de wijze waarop in de jaren zeventig vijf academische
ziekenhuizen uit de grond werden gestampt. “Vijf groepen van drie aannemers kregen het verzoek binnen
een bepaalde tijd en voor een zekere prijs een basisontwerp voor de ziekenhuizen te maken. Begroot was

een miljard gulden per stuk. Een van de combinaties nodigde me uit om over de schouder mee te kijken.
Hoe was het meest efficiënt te bouwen? Al snel kwam ik tot de conclusie dat van het basisplan niets
deugde.”
Provinciehuis
Gerssen stelde voor in recordtijd een alternatief uit te werken. Reisde naar Zweden, haalde informatie uit
Zuid-Afrika, Californië plus Engeland en ging aan het rekenen. De architect haalde een streep door de
noodzakelijk geachte grote kelder, plaatste het klimaatsysteem centraal en regelde luchttoevoer door de
kolommen. “Binnen zes weken had ik een prachtig ziekenhuis ontworpen tot en met de bloemetjes in de
tuin. De combinatie onder leiding van Ballast Nedam stond achter het complex en wilde bouwen. Inclusief
de dikke winst van 10 procent kwamen we uit op een investering van 250 miljoen gulden per ziekenhuis!”
De Rijksgebouwendienst zette een domper op het initiatief. In een tijd dat bouwers wel een steuntje in de
rug konden gebruiken, bleek het ziekenhuis te goedkoop. “Directeur Louw van Ballast Nedam vond het
maatschappelijk onverantwoordelijk om het ziekenhuis niet aan te bieden. Na de afwijzing heb ik woedend
met de telefoon in mijn hand gestaan om premier Den Uyl te bellen. Mijn inmiddels overleden vrouw heeft
me weerhouden.”
Als andere voorbeelden van roekeloze geldsmijterij noemt Gerssen in Den Haag de bouw van het stadhuis
en het provinciehuis. “Ik behoor tot de vijf architecten die uitgenodigd waren om een ontwerp te maken het
nieuwe stadhuis van Den Haag. Al snel bleek dat de Amerikaan Richard Meier moest worden uitverkoren.
De anderen waren louter voor de vorm uitgenodigd. Eén grote schijnvertoning. De vakbroeders waren het
volstrekt eens dat Koolhaas het beste ontwerp had ingezonden. Een gebouw dat ook nog eens betaalbaar
was. Maar nee, de zinnen waren gezet op Meier. Destijds was deze architect niet zo bekend. Hoe kwamen
die ambtenaren uitgerekend bij hem terecht? Waarom moesten dure reizen naar Amerika gemaakt worden
om zijn werk te bekijken? Ik was vroeg op de hoogte van zijn prestaties en wist vooraf dat de Amerikaan
vijf keer zo duur zou zijn. Niemand kon de bouw betaalbaar maken. De onervaren woningbouwer Wilma
nam het werk over en heeft daar eufemistisch gezegd bepaald niet veel geld aan verdiend. Wilma is mede
door toedoen van Den Haag van het toneel verdwenen.”
Ook van de aanbesteding van het provinciehuis heeft Gerssen een nare smaak overgehouden. Een belletje
was al gaan rinkelen toen de uitgenodigde Brits-Amerikaanse inzender (Kohn Pederson Fox) met een
uiterst luxe maquette kwam die in geen verhouding stond tot de werkvergoeding vooraf van 40.000 gulden.
“Begrijpelijkerwijs was mijn model een stuk eenvoudiger. Desondanks hoorde ik van iedereen dat ik zou
gaan winnen. Tot een voorlichter me zei dat mijn plan veel te duur was. “Jouw provinciehuis kost zeker
175 miljoen. Je weet toch dat het budget 125 miljoen is?”, kreeg ik te horen. Als de donder heb ik Twijnstra
& Gudde gevraagd om mijn ontwerp door te rekenen. Om te redden wat nog te redden viel. Uitkomst: 85
miljoen gulden! De opdracht lag blijkbaar al bij het Amerikaans/Engelse bureau. Ik heb gelezen dat de
kosten zijn opgelopen tot 146 miljoen gulden. Nog steeds wordt over het provinciehuis geprocedeerd.”
‘Je begint met een fles wijn en vervolgens is het einde zoek’
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 27 nov 2001

Kunst om in te wonen’ moeilijk verkoopbaar
bouwbreed
Kunstobjecten om in te wonen, blijken moeilijk verkoopbaar. Het Wall House in Groningen is daar
een goed voorbeeld van.

Het kunst/woonobject van de architect John Hejduk, gebouwd als onderdeel van de grotendeels geflopte
cultuur- en architectuurmanifestatie Blue Moon, is al enige tijd onderwerp van een strijd tussen de
gemeente, het architectenbureau Gras, de dochter van de overleden architect en een potentiële koper.
In het conflict rond de verkoop van het Wall House, waarvoor zich één gegadigde heeft gemeld, staan de
gemeente Groningen, makelaar Kamminga en Wilma Bouw tegenover de koper en Renata Hejduk, de
dochter van de overleden architect. Ook het architectencollectief Gras, dat het geïnteresseerde
koperspubliek in het gebouw moest rondleiden, is bij de onderlinge strijd betrokken.
De omgeving en de inrichting van het pand zijn, nu de oplevering nabij is, moeizame punten van
onderhandeling.
De gemeente is met Kamminga en Wilma initiatiefnemer geweest van de realisatie van het ontwerp van
Hejduk. In het kader van de manifestatie Blue Moon werd een aantal bijzondere objecten gebouwd
waarvan het Wall House er één was. De gemeente ziet het kunstzinnige huis met zijn vele rondingen niet

alleen als woonobject, maar ook als cultureel erfgoed. Daarom moet het in de toekomst kunnen worden
gebruikt voor manifestaties op cultureel en architectonisch gebied.
Dat is een groot probleem, omdat de koper bereid moet zijn één keer per kwartaal publiek in de woning toe
te laten. Een forse schending van de privacy.
De koper heeft inmiddels eisen gesteld aan de inrichting van de bijzondere woning. Er zullen speciale
vloeren en kasten moeten worden aangebracht om het kunstobject bewoonbaar en leefbaar te maken. Dat
betekent een forse investering, waarvan niet duidelijk is wie de kosten voor zijn rekening moet nemen.
Onderhandelingen hierover zijn nog gaande. Ook werd onlangs lekkage geconstateerd op de eerste
verdieping, een probleem dat door Wilma Bouw inmiddels is verholpen.
Architectenplatform Gras lag bij de openstelling van het kunstobject voor potentiële kopers aanvankelijk in
de clinch met Renata Hejduk, de dochter van de overleden architect. Deze wilde het ontwerp van haar
vader eerst zelf in de oorspronkelijke staat zien voordat het mocht worden ingericht. Gras vond daarentegen
dat het publiek geen kale woning kon worden voorgeschoteld. Het verschil van mening stond een snelle
oplevering in de weg.
Bij makelaar Kamminga erkent men dat het een hele klus is een kunstzinnig object als het Wall House aan
de man te brengen. Men is blij met de inmiddels getoonde belangstelling.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 5 dec 2001

Blauwe Stad moet Oldambt uit het slop halen
bouwbreed
Na tien jaar discussie is de afgelopen weken een voorzichtig begin gemaakt met het bouwrijp maken
van De Blauwe Stad, een 1500 hectare metend nieuw woon-, recreatie- en natuurgebied in het OostGroningse Oldambt-gebied.

Op de voormalige onrendabel geworden landbouwgronden in de ring Midwolda, Oostwold, Finsterwolde,
Beerta en Winschoten wordt een in de wereld uniek bouwproject neergezet. Projectontwikkelaars Ballast
Nedam Bouwborg, Geveke en Wilma realiseren in De Blauwe Stad uiteindelijk tussen de 1200 en 1800
nieuwe woningen in het hogere marktsegment.
Het consortium van grote bouwers baseert zich bij de nieuwbouw op een inmiddels door de provincie
Groningen en de gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland vastgesteld bestemmingsplan en een
zogeheten beeldkwaliteitsplan van Karelse van der Meer Architecten uit Groningen.
De eigenlijke bouwwerkzaamheden beginnen medio 2002 met de aanleg van een enorm meer, compleet
met eilanden, dijken en oevers. Vervolgens wordt het 800 hectare grote meer gevuld met water en wordt
een directe aansluiting met het Winschoterdiep gerealiseerd. De snelweg A7 moet hiervoor worden
omgelegd en voorzien worden van een nieuw viaduct en een sluis.
De tweede fase van het gigantische bouwproject bestaat uit de realisatie van de toegangswegen naar De
Blauwe Stad en kleinere wegen van en naar de toekomstige huizen in het gebied. Vanaf 2003 kan daarna
een begin worden gemaakt met de naar schatting acht tot tien jaar durende nieuwbouw.
De provincie Groningen en de gemeenten dragen samen 70 miljoen gulden bij aan het kostbare project. Het
consortium van grote bouwers, daarbij gesteund door de nodige Europese subsidies en externe financiers,
hoest de rest van de benodigde honderden miljoenen guldens op.
Impuls
Doel van het nogal ongebruikelijke en immense bouwproject, dat al in 1990 door Wim Haasken en Jan
Timmer werd ontwikkeld, is het geven van een economische en sociale impuls aan het in het slop geraakte
Oldambt. Het op de zee veroverde poldergebied, dat tot de jaren vijftig nog met succes dienst deed als
landbouwterrein, moest in die eerste visie van Haasken en Timmer via ruilverkaveling en uitkoop van
boeren weer bij elkaar worden gelegd en vervolgens onder water gezet. Het plan werd al snel ‘geadopteerd’
door de provincie Groningen.
De boeren, die vanaf de jaren vijftig werden geconfronteerd met een enorme overproductie, kregen de
afgelopen twintig jaar zelfs subsidie om delen van hun land braak te laten liggen in plaats van ze aan te
wenden als landbouwgrond.
Gevolg: een tot op de dag van vandaag enorme werkloosheid in het Oldambt en een gemiddeld besteedbaar
inkomen dat nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde ligt. De nieuwbouw van luxe koophuizen op de

nog te creëren eilanden en kades langs het water – op de nu nog braakliggende en ongebruikte
landbouwgronden – moet kapitaalkrachtige mensen uit de rest van het land trekken en in het gebied laten
integreren.
Investeerders
In het kielzog van die kopers moeten ook investeerders van elders naar Oost-Groningen worden gelokt en
kan het toerisme een serieuze impuls krijgen. De uitkoop van boeren en de ruilverkaveling, die vooraf is
gegaan aan het bouwrijp maken van de grond, zijn het afgelopen jaar met succes afgerond. Waar van
oudsher weilanden, landbouwgronden en boerderijen waren gesitueerd, moeten de komende jaren veel
water, eilanden, bossen en kapitale koophuizen het achtergebleven landelijke gebied een nieuw
toekomstperspectief geven.
De spreekwoordelijke symbolische eerste schop is op 10 november de grond in gegaan met het aanplanten
van een eerste hectare bos aan de zuidkant van het Oldambt-gebied.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 24 dec 2001

BAM Wilma geeft ontwikkeling nieuwe
impulsen
bouwbreed
BAM Wilma heeft tijdens de jaarwisseling een doorstart gemaakt tot Nederlands grootste
projectontwikkelende woningbouwer. De nieuwe onderneming met 2500 medewerkers zal jaarlijks
bij een omzet van ruim 600 miljoen euro zeker zesduizend woningen bouwen.

BAM Wilma is voortgekomen uit de fusie van BAM Woningbouw en Wilma. Voorlopig is het
hoofdkantoor nog te vinden Arnhem. Na het gereedkomen van een nieuwe vleugel aan het kantoor van
BAM NBM, verhuist het hoofdkantoor naar Bunnik.
BAM Wilma heeft een organisatie neergezet die bestaat uit twaalf regionale bedrijven die naast bouwen
ook nadrukkelijk projectontwikkeling in de woningbouw tot hun taak rekenen. Bij Wilma leidde de
projectontwikkeling slechts een slapend bestaan. Streven is de specialiteit weer nieuw leven in te blazen.
De twaalf apostelen in de regio krijgen ondersteuning van de centrale vestiging in nu nog Arnhem, de
materieeldienst en de eigen toeleveringsbedrijven voor beton- en houtskeletbouw.
Zes maatschappijen beginnend met de naam De Ruiter – van de aannemerij tot Boringen en Bemalingen –
werken voortaan vanuit Halfweg onder de naam BAM NBM Infratechniek Noordwest. “Geen reden tot
paniek”, aldus directeur J. Bijker. “We blijven met dezelfde mensen en met evenveel passie werken aan
onze projecten.”
Na de overname van de uitvoerende bouwactiviteiten van NBM-Amstelland is BAM NBM marktleider op
het gebied van de infratechniek. BAM NBM Infra bestaat uit vier regiobedrijven en zes landelijk
opererende ondernemingen.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 3 jan 2002

Tweede geluidsisolatieproject Schiphol loopt
gesmeerd
bouwbreed
De geluidwerende voorzieningen zijn voor de bewoners gratis en voor niks. Want de kosten komen
voor rekening van de minister van Verkeer en Waterstaat en die verhaalt ze weer op de
luchtvaartmaatschappijen. Maar dan moet de woning wel voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn
beschreven in de regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (RGV '97).

In het kader van het Geluidsisolatie Project Schiphol (GIS) zijn vóór december 2003 zestienduizend huizen
voorzien van geluidsisolatie. Voor de betrokken aannemers betekent dat zestienduizend ‘kleine’
opdrachten.
In 1994 vond de evaluatie plaats van het eerste project: GIS 1. Op basis hiervan werd door de
Rijksluchtvaartdienst de aparte projectorganisatie Progis ingericht. Verder achtte men het noodzakelijk
regelgeving te maken voor wat betreft werkwijze als financiering. Hiertoe is de luchtvaartwet aangepast.

De uitvoering is in handen van Rijkswaterstaat en Arcadis. Zij heeft de opdracht gekregen van de
projectorganisatie Progis.
Binnen de geluidszone in de buurt van een luchtvaartterrein mag de geluidsbelasting een bepaald maximum
niet overschrijden. Deze geluidszone is verdeeld in twee deelgebieden. De 40 Ke-zone is de zone voor een
heel etmaal. Woningen die zich in dit gebied bevinden komen in aanmerking voor dagisolatie die een
permanente geluidsisolatie oplevert. In de 26 LAeq-zone worden de woningen voorzien van geluidsisolatie
tegen de geluidsoverlast veroorzaakt door het nachtelijk vliegverkeer.
Twee zones
T.B. Verschoor werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat is projectdirecteur bij het GIS. “De
code Ke staat voor de belevingsnorm Kosteneenheid, waarbij Kosten de naam is van degene die de norm
heeft bedacht.” De norm is te hanteren als meetinstrument door verschillende parameters in te voeren. De
LAeq staat voor de lawaai-equivalent die alleen op slaapkamers betrekking heeft.
Verschoor toont een plattegrond waarop de twee zones staan aangegeven. De taps-toelopende vlekken op
de kaart zijn het gevolg van het dalen en stijgen van de vliegtuigen. Hoe lager het vliegtuig vliegt, hoe
breder de vlek op de kaart. Door de strakke lijn vallen sommige huizen in één woningblok net buiten de
zone.
Verschoor: “In het huidige GIS 2 vallen alle woningen van een woningblok waarvan er één in de zone ligt
onder de regeling. Bij het eerste GIS 1 was dat nog niet het geval.”
Verschoor spreekt in dit verband over ‘voortschrijdende toegeven’. Al voegt hij eraan toe op dit moment
het proces redelijk onder controle te hebben, waardoor het ‘voortschrijdend toegeven’ langzaam maar zeker
op de achtergrond komt.
Isolatie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Als een eigenaar niet wil meewerken is het jammer, maar
dan kan hij ook in een later stadium geen aanspraak meer maken op het gratis isolatiepakket. Omdat het bij
woningen in verhuurde staat om een goedkeuring van zowel de eigenaar als de bewoner gaat, is het voor de
verhuurder van belang de huurder van de noodzaak van isolatie te overtuigen. Anders loopt de verhuurder
de verbetering aan zijn woning mis.
De volgende duidelijke regel is dat het isolatieglas alleen geplaatst wordt in een goed kozijn. Als er sprake
is van achterstallig onderhoud, moet de eigenaar zorgen voor herstel voordat de aannemer in opdracht van
Progis aan de gang kan gaan. Zo geeft Verschoor ook nog een voorbeeld van de situatie waarbij bewoners
hun woning met gevelkachels verwarmen. “Ten behoeve van de geluidsisolatie moet het gat in de gevel
gedicht. De bewoner krijgt daarom de keuze: of een eenmalige bijdrage van zevenhonderd gulden of een
elektrische kachel. Meer keuze is er gewoon niet en dat houdt het duidelijk.”
Doordat de geluidszones door het toegenomen vluchtverkeer in de afgelopen jaren zijn veranderd, is er
zelfs een categorie woningen die in aanmerking komt voor bij-isolatie. Deze woningen zijn van 26 LAeqwoningen opgewaardeerd tot 40 Ke-woningen.
Prijsstijgingen
Het beschikbare budget bedroeg 516,7 miljoen gulden op basis van het eerste project. Inmiddels is dat
bedrag verdubbeld. Volgens Verschoor komt dat voornamelijk door de prijsstijgingen, het niet indexeren
van de kengetallen en het reeds genoemde ‘voortschrijdend toegeven’.
In enkele gevallen besluit Progis om helemaal niet te isoleren. Projectdirecteur Verschoor: “Het kan zijn
dat het isoleren duurder is dan nieuwbouw. Aan de andere kant zijn we op het ogenblik bezig met een
onderzoek hoe we ongeveer veertig houten woningen in Assendelft kunnen isoleren. De huizen zijn
beeldbepalend en bouwkundig uniek door hun fundering op koeienhuiden. Het is bouwkundig een
uitdaging om deze woningen toch te isoleren.”
Bewoners
Over het algemeen lijken de bewoners te accepteren dat woningen aan de ene kant van de straat wel en aan
de andere niet worden geïsoleerd. Toch lijkt het een hard gelag als je om wille van de bepalingen een
voorziening tegen geluidsoverlast van 80.000 gulden voor een Ke- en 15.000 gulden voor een LAeqwoning misloopt. Alle draait volgens projectdirecteur Verschoor om de communicatie. De bewoners
moeten precies weten wat ze wel en wat ze niet kunnen krijgen. Hoe duidelijker de voorlichting is en hoe
strakker de lijnen, hoe minder twijfel er bestaat.
Zestien woningen renoveren in één week

J.F.M. Beerse is projectleider voor het geluidsisolatieproject voor de woningen die BAM Wilma regio
Amsterdam aanpakt. In totaal gaat het voor Wilma om meer dan negenhonderd woningen, verdeeld over
Amstelveen, Buitenveldert en Boesingheliede.
Beerse is inmiddels gepokt en gemazeld in het isolatiewerk. “Het loopt op dit moment als een trein. We
zitten nu zo’n beetje op de helft van het aantal te renoveren woningen. Aanvankelijk wilde het nog wel eens
gebeuren dat Progis nog niet alle contracten met de bewoners rond had. Hierdoor kwam het regelmatig
voor dat we niet in één keer een hele straat konden doen. Maar op dit moment zijn alle contracten voor een
bepaalde straat al helemaal rond, zodat we achter elkaar door kunnen werken.”
Op het planningoverzicht dat bij Beerse aan de muur hangt is dat goed te zien. Begin 2000 kenmerkt zich
door een flauwe curve die in de loop van 2001 steeds meer een rechte lijn wordt. De grootste snelheid
verwacht Beerse dit jaar te halen met de renovatie van zestien woningen in een week.
“Met eigen personeel en zzp’ers zijn er ongeveer vijftig man aan het werk.” En aangezien er ook nog drie
ploegen dakbedekkers rondlopen en vijftien schilders waar Beerse de coördinatie voor heeft, kan je gerust
zeggen dat hij ter plaatse een middelgroot aannemersbedrijf leidt.
Aparte begroting
Voor elke woning wordt een aparte begroting gemaakt met een aparte tekening. Beerse: “In elke woning zit
dus een aparte klant met eigen voorkeuren en wensen.” Om het traject goed te laten verlopen, krijgt iedere
bewoner voordat de eerste spijker geslagen is standaard vier keer bezoek. Tijdens de eerste opname komt
iemand van Progis op bezoek voor het maken van een voorlopig ontwerp. De tweede opname van Progis
dient om eventuele wensvoorzieningen van de bewoner op te nemen. Verrekening hiervan loopt geheel via
Progis. Na het tweede bezoek wordt het contract met de bewoner gesloten. De aannemer is de derde
bezoeker van de woning. Dit bezoek dient om de woning helemaal in te meten voor een open begroting.
Verder ontvangen de bewoners in informatieboekje waarin de werkwijze van de aannemer staat beschreven
en alle belangrijke telefoonnummers zijn opgenomen.
Beerse: “Van meerwerk is eigenlijk helemaal geen sprake. Want als ik extra plafonds en dergelijke moet
maken, kom ik helemaal niet meer uit met mijn planning.” Nadat Beerse zijn begroting heeft ingediend,
volgt na enig onderhandelen met Progis de opdracht. “Het loopt allemaal soepel. De bestekstekeningen
krijgen wij compleet met uitgebreide beschrijvingen van de te vervangen of herstellen onderdelen.
Bovendien zijn alle eenheidsprijzen al afgekaard. We meten de boel alleen na. De werkvoorbereider stuurt
het project verder aan.” Het duurt dan weliswaar nog even voor de renovatie plaatsvindt, want de levertijd
op de bestelde onderdelen zoals dakelementen en glas bedraagt nog zeker twaalf weken.
Dan volgt het vierde contact. Beerse: “Twee weken voor de start komt de uitvoerder om onze komst aan te
kondigen en om te zien of de situatie in de woning in de afgelopen maanden niet is gewijzigd.”
De woningen krijgen niet ‘standaard’ houten kozijnen. Beerse: “Wat erin zit, komt er weer in. Zit er een
kunststof pui, dan komt kunststof weer terug. Zo kan het gebeuren dat in een woning hout, aluminium en
kunststof wordt geplaatst.”
Ramen die zijn uit de kozijnen zijn verwijderd, gaan onmiddellijk op de bok, waarna ze worden afgevoerd.
“Het verwijderde glas gaat vaak stuk. Het is veel te gevaarlijk om de ramen op straat te laten staan. Het
oude materiaal gaat daarom direct met de bokken weg, waarmee de nieuwe ramen werden aangevoerd”,
aldus Beerse.
Opzichters van Progis zien tijdens de uitvoering toe op de kwaliteit van het werk en lopen bij de eerste
oplevering mee. Bij de tweede oplevering bekijken ze of de laatste punten zijn uitgevoerd. Na het voor
akkoord ondertekenen door alle partijen is het geluidsisolatieproject voor de desbetreffende woning
afgerond.
Zit er een kunststof pui, dan komt kunststof weer terug, zit er een houten pui dan komt er hout.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 10 jan 2002

Actiepakket bonden bevat negen punten
bouwbreed
amsterdam - De vakbonden krijgen brede steun van hun leden om met onverwachte acties de
werkgevers te dwingen naar de onderhandelingstafel terug te keren. FNV Bouw, de Hout- en
Bouwbond CNV en Het Zwarte Corps willen onberekenbaar toeslaan tot de directies de acties beu
zijn.

Actiepakket bonden bevat negen punten
Op zes bijeenkomsten in het land onderschreven actievoerders de eisen van de vakbond. ‘Deze keer gaan
we niet voor de grote getallen. We kiezen voor de verrassing’, aldus CNV-bestuurder G. Wildeman
gistermiddag in de Docklandshal van de NDSM-werf te Amsterdam. ‘De ene dag treffen we grote
projecten; de volgende dag gaan we naar de kleine aannemers. Zo slaan we de komende weken toe. Zodat
werkgevers voortdurend in angst zitten: wanneer is mijn project aan de beurt?’ In Amsterdam – net als
Heerenveen, Arnhem, Weert, Roosendaal en Schiedam – waren vele honderden bouwvakkers met het busje
van de baas naar hun actiebijeenkomst gereden. De parkeerplaatsen waren vol wagens in de kleuren van
HBG, BAM Wilma en een firma als loodgietersbedrijf L. Sa uit de Amsterdamse Witbolstraat. ‘Geweldig
hoe al deze mensen hier zijn om voor hun cao op te komen’, geniet timmerman H. Mayen (59) van
aannemerij Schreurder. ‘Als de bond me oproept, ben ik er zo. Zo hoort dat. Of voor mij de kwestie van de
reiskosten een zwaar punt is? Nou nee. Ik rij uitsluitend op de fiets. Als het werk verder weg is, nemen ze
de jongelui maar’. Eenstemmig klinkt uit de kelen van de vakbondsbestuurders dat de werkgevers vanaf de
eerste dag de onderhandelingen hebben gesaboteerd. Algemeen-secretaris N. Schotanus van FNV Bouw:
‘Sinds december hebben we zes keer onderhandeld. Dat lijkt mooier dan het is. Want eigenlijk ging het
bijna nergens over.’
Belazerd
Zowel Wildeman als Schotanus verwijten de werkgevers minachting van hun personeel en zeggen zich
belazerd te voelen door het onfatsoen waarmee de werknemers worden geschoffeerd. ‘Op 31 december was
de bouw-cao afgelopen. Het hele jaar hebben jullie keihard gewerkt. Vaak onder hoge werkdruk, want er is
nog steeds heel veel werk voor te weinig mensen. Op 1 januari hadden jullie al een stevige loonsverhoging
moeten hebben. Loon naar werken, noemen ze dat’, warmt Schotanus de vakbondsleden op voor actie. De
vakbond trekt ten strijde met een actiepakket van negen punten. Bovenop de prijscompensatie wordt per 1
januari een loonsverhoging geëist van anderhalf procent. Op de wensenlijst staat de komst van een
winstdelingsregeling, 4 procent extra op alle uitkeringen en toeslagen plus indexering van alle
vergoedingen. Andere eisen zijn: volledig loon bij ziekte, aanvulling op de wao in het eerste jaar tot 80
procent, loongarantie voor terugkerende wao’ers en zieken, een regeling voor onbegaanbare bouwterreinen
en meer seniorendagen.
Eerste publicatie door Theo Leoné op 12 mrt 2002

BAM NBM zoekt uitbreiding in België
bouwbreed
amsterdam - De Koninklijke BAM NBMstuurt bij om dit jaar zowel de omzet als het resultaat ten
opzichte van het florissante jaar 2001 verder te verbeteren. De marktleider in de Benelux wil via
overnames zijn positie in België versterken.

Bovendien is de maatlat van de gewenste winstgevendheid verhoogd van 3,1 tot 4,0 procent voor
belastingen. Begin dit jaar verdubbelde BAM NBM zijn omzet in België door de overname van De Meyer.
Tegen de stroom in slaagde BAM NBM vorig jaar zijn autonome groei nog met 6 procent te verhogen. De
landelijke bouwproductie nam 2 procent af. Het netto resultaat steeg dankzij consolidaties met 60 procent
tot 39,4 miljoen euro op een omzet van 2,9 miljard euro. De winststijging is 5 procent groter dan de directie
in december voorspelde.
Matig
In de sector Bouw en Vastgoed vielen de resultaten tegen vanwege het matig presteren van Wilma. Door
verliezen in de regio Noordoost raakte de dochtermaatschappij in de rode cijfers. Het bedrijf is inmiddels
drastisch gereorganiseerd en wordt niet meer vanuit Weert maar decentraal aangestuurd. ‘De omslag is
gemaakt. In 2002 verwachten we weer positieve resultaten’, aldus bestuursvoorzitter W. van Vonno. Bij
Bouw en Vastgoed steeg de omzet van 978 miljoen naar 1,8 miljard euro. De marge zakte terug van 2,9
naar 1,6 procent. Het jaar werd afgesloten met voor 2,5 miljard euro aan orders in portefeuille. In het
segment Infra slaagde BAM NBM de autonome groei met 7 procent te verbeteren. De omzet sprong van
479 miljoen naar 1,1 miljard euro. De marge verbeterde van 2,5 tot 3,9 procent. Apetrots is het concern op
het binnenhalen van het grootste publiek-private project ooit in Nederland gerealiseerd. In een consortium
heeft BAM NBM een aandeel van 43 procent van de bouwsom voor de aanleg van de bovenbouw van de
hogesnelheidslijn. Na oplevering in 2006 houdt het consortium de HSL 25 jaar in onderhoud. De
orderportefeuille aan infrastructurele projecten omvat werken ter waarde van 1,8 miljard euro. In de sector
Techniek steeg de omzet, bij een positieve marge van 6,5 procent, licht tot 176 miljoen euro.
Ziek

Van Vonno wordt zo langzamerhand ziek van de wijze waarop de bouwsector vanwege vermeende fraude
in de verdachtenbank wordt gezet. ‘Het recht moet zijn loop hebben. Vanzelfsprekend. De bouwsector
heeft een grote maatschappelijke betekenis. In elke branche heb je wel rotte appels. Ik kan er niet tegen dat
telkens weer de gehele sector verdacht wordt gemaakt.’ Van Vonno zegt dat intern de gedragscodes zijn
aangescherpt. Niet speciaal met het oog op de fraude, maar omdat de bedrijfsstructuur toch al op de helling
stond. ‘Als zo’n pui van de Zembla-uitzending over je heenvalt, kijk je nog eens naar alle punten en
komma’s. Bij ons werk hebben we absoluut geen last van de hele affaire. Behalve dan tijdens de invallen in
drie van onze kantoren. Die actie heeft diverse mensen, onder wie ikzelf, een dag werken gekost’. Ook de
huidige stakingen en het faillissement van Philipp Holzmann laten BAM NBM blijkbaar onberoerd.
Bestuurder N. de Vries: ‘We werken met Holzmann bij een heleboel projecten samen. Bij de Utrechtboog,
diverse delen van de Betuwelijn en de Westerscheldetunnel. We bekijken wat we nog van het bedrijf
tegoed hebben wat betreft kennis en de inzet van mensen. We verwachten geen substantiële voor- of
nadelen.’ Over de acties van de vakbonden schudt Van Vonno het hoofd. ‘De economie zit tegen, we
hebben de fraudeaffaire en nu ook nog stakingen. We zijn wel aan de beurt. De toepassing van de
reisregeling blijkt achteraf erg royaal.’
Eerste publicatie door Theo Leoné op 28 mrt 2002

Bouwkolom wankelt door ict en
keuzevrijheid’
bouwbreed
amsterdam - Regelmatig komen enkele tientallen dames en heren ergens in Nederland samen om te
discussiëren over innovatieve ontwikkelingen in de informatietechnologie (ict) voor de bouwwereld.
Onlangs had de negende Bouwspiegelbijeenkomst plaats, met als onderwerp de inrichting van de
leefomgeving in de fasen planning en ontwerp.

Bij het ministerie van VROM blijkt opmerkelijk genoeg al behoorlijk veel kennis en ervaring aanwezig op
het gebied van leefomgeving. Ambtenaar Carl Rodewald licht toe hoe ict kan worden ingezet bij
besluitvorming over bestemming of inrichting van een gebied. Hij presenteert on line discussieplatforms
die een goede voorbereiding kunnen zijn op de hoorzittingen voor inspraak. Als de standpunten op zo’n
discussiewebsite al bekend zijn geworden, kun je op een inspraakavond sneller tot de kern komen, betoogt
Rodewald. Visueel en conceptueel interessant is zijn demonstratie van een Dordts experiment rond een via
internet te bekijken driedimensionale toekomstige wijk. Toekomstige en potentiële bewoners kunnen er
criteria aanklikken, en zien welke kavels aan hun wensen voldoen. Op de vraag of werkelijk alle aspecten
van een bestemmingsplan in zo’n 3D-keuzemenuutje te vangen zijn, antwoordt Rodewald dat de
kengetallen van een bestemmingsplan op kavelniveau redelijk simpel zijn in te voeren in een database.
Componenten
Architect Jan van den Brink uit Eindhoven presenteert zijn ‘toekomstscenario wonen’ waarin ict én
industrieel flexibel en demontabel (IFD) bouwen de vrije keuze van bewoners bevorderen. ICT zal de
bouwkolom doen wankelen, is dan ook zijn stelling. Volgens hem wordt de architect dan steeds meer een
ontwerper van componenten, die de toekomstige bewoner kan samenvoegen tot het huis dat hij wenst. De
ontwerper heeft dan veel minder invloed op het complete eindproduct. Van den Brinks bureau heeft het
concept Woonplanner ontwikkeld en in samenwerking met IBC Wilma toegepast in Zaltbommel, een IFDdemonstratieproject. De oplevering van de woningen is in het lopende kwartaal voorzien, dus de ervaringen
met het configureren van de huizen is al enige tijd geleden opgedaan. Van den Brink en de zijnen werken
nu aan een generieke woonplanner, die dan niet alleen voor de afnemer kan worden ingezet, maar ook voor
de producent voordelen oplevert. Dan komen er automatisch plattegrondtekeningen, uittrekstaten in
spreadsheet-formaat en zelfs driedimensionale modellen elke woning, die ook kunnen dienen als basis voor
de verkooptekeningen.
Spel
Hoe kan ict een rol spelen in de zeer complexe besluitvormingsprocessen tussen overheid en
belanghebbenden over duurzame ontwikkeling? Daarop geeft de interessante presentatie van Robin Seijdel
antwoord. Seijdel is promovendus aan de TU Delft vanuit het onderzoeksprogramma De Ecologische Stad.
Zij ontwikkelden een computerprogramma dat uitmondt in een spel waarbij de betrokkenen bij de
inrichting of herinrichting van een woonwijk inzicht kunnen krijgen in elkaars overwegingen.
Standpunten
Het betreft een ingenieus stuk software dat alle onderling afhankelijke of elkaar uitsluitende standpunten in
beeld kan brengen. Daarmee ondersteunt het programma de uiteindelijke beslissing van bestuurders. Die

groep zal dan ook zeer content zijn met deze oplossing, concludeert een vragensteller na afloop. Seijdel
erkent dat een niet-openhartige bestuurder inderdaad informatie die nadelig is voor de gewenste uikomst,
bewust kan achterhouden en niet in het model laten doorklinken. Daarvan is volgens Seijdel geen sprake bij
de praktijktests in Emmen en Alphen.
Bouwspiegel complexer
Het initiatief Bouwspiegel ontstond bijna twee jaar geleden tijdens de CUR Netwerkdag. Daar kwamen
zoveel ict-ontwikkelingen aan de orde, dat het om een vervolg schreeuwde. Want ook in de toekomst moest
het mogelijk blijven vernieuwende oplossingen onder de aandacht te brengen. Tijdens de
Bouwspiegelbijeenkomsten komen innovatieve concepten of producten aan de orde die voor de
bouwkolom betekenis kunnen hebben. Altijd in de vorm van een debat à la het televisieprogramma
Lagerhuis met een stelling en discussie met publiek. Hierdoor komen de samenkomsten verder dan de vaak
vertoonde productpresentaties, de makers moeten immers daadwerkelijk de voordelen van hun producten
kunnen verdedigen. Inmiddels groeit de organisatie, van ad hoc sponsoring per bijeenkomst tot structurele
financiering. Een subsidieaanvraag lijkt succesvol te worden, maar men zoekt ook nog vaste partners in de
markt. Ook organisatorisch wordt Bouwspiegel complexer. Om bepaalde onderwerpen verder te kunnen
uitdiepen dan één bijeenkomst worden Focusgroepen opgezet. Allereerst voor Object Data Management,
mobiele communicatie op de bouwplaats en Computer Aided Design/ Engineering (CAD/CAE). Tot slot is
Bouwspiegel tevens het platform waarin voor het eerst structureel wordt samengewerkt rond onder meer
standaardisatie van de terminologie in de bouw. De EC Standaard Bouw, het BAS Lexicon, CROW
Objectenbibliotheek GWW, VISI (digitaal berichtenverkeer in gww) en nog enkele organisaties werken
hierin samen.
Eerste publicatie door Van een onzer auteurs op 23 apr 2002

Weer kink in de kabel bij bouw Euroborg
bouwbreed
Weer kink in de kabel bij bouw Euroborg

GRONINGEN – De G4, het speciaal gevormde bouwconsortium van grote aannemers voor het nieuwe FC
Groningen-stadion Euroborg, aarzelt opnieuw met het definitieve groene licht voor de nieuwbouw van het
stadion. De G4, waarin onder meer Wilma Bouw/Amstelland Ontwikkeling en Ballast Nedam zijn
vertegenwoordigd, zou oorspronkelijk afgelopen week al het langverwachte akkoord geven. Door
financiële onzekerheden is dat besluit echter met ruim een maand uitgesteld. De NV Euroborg heeft er
overigens nog steeds alle vertrouwen in dat de zaak eind juni alsnog financieel rond komt. De G4 is het
vooral niet eens met de prijzen die de toekomstige gebruikers van het nieuwe complex moeten betalen voor
hun onderkomen. Ook de inmiddels in het bouwplan doorgerekende bezuinigingen van 3,4 miljoen euro,
die eerder tot vertragingen leidden, pakken volgens de G4 in de exploitatie niet overal even goed uit.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 28 mei 2002

Tij gunstig voor technici die het voor de klas
willen proberen
bouwbreed
hardenberg - Na ruim dertig jaar in de bouw is P. Boxsem (53) toe aan een nieuwe stap in zijn
carrière. De timmerman laat zich omscholen tot docent bouwkunde. Voor Boxsem is zijn stap een
mengeling van noodzaak en idealisme. Zijn gezondheid (versleten knieën) noopt hem ander werk te
gaan doen. Omdat hij zijn kennis graag overbrengen op jonge mensen, kiest hij voor lesgeven.

Toen Boxsem via FNV Bondgenoten hoorde van de mogelijkheden tot omscholing was zijn keuze snel
gemaakt. Hij vroeg informatie, kreeg een week later een intakegesprek en nog een week later bezocht hij
een introductiedag bij het Vechtdalcollege. De school waar hij nu wordt klaargestoomd voor het onderwijs.
Over twee jaar hoopt hij zijn opleiding af te ronden. Het tij is gunstig voor wie wil overstappen naar het
onderwijs. De vraag naar docenten is hoog, het aanbod uiterst bescheiden. Technische scholen kampen met
grote tekorten aan onderwijzend personeel. Het opleiden van nieuwe vakmensen dreigt daardoor in het
geding te komen. Een proces waarvan het bedrijfsleven straks de rekening krijgt gepresenteerd. Het plan
om ervaren vaklui via een verkorte opleiding om te scholen tot Technisch Docent is ontwikkeld door FNV
Bondgenoten. Deze ‘zij-instromers’ mogen als ze zijn afgestudeerd een baan in het onderwijs combineren
met een functie binnen het bedrijfsleven. ‘Dan houden ze ‘voeling’ met de praktijk’, zegt M. van Moort,
woordvoerder van FNV Bondgenoten. ‘Het is trouwens geen verplichte combinatie. Wie liever helemaal
overstapt naar het onderwijs is daar helemaal vrij in.’ Onlangs werd het pilotproject ‘vakmensen als leraar
in het vmbo’ afgerond. Toen kregen zestien kaderleden van FNV Bondgenoten hun diploma uitgereikt. Dit

aantal is nog lang niet genoeg om het tekort aan vakleerkrachten op te lossen. H. de Vries, voorzitter van
FNV Bondgenoten, pleit dan ook voor vergelijkbare initiatieven. ‘Ik zou graag een landelijke dekking zien
van dit soort projecten. FNV Bondgenoten biedt met zeven regiokantoren een uitstekende infrastructuur
voor de werving van deelnemers. En we kunnen het nog veel breder trekken, ook vanuit de administratieve
sector is veel behoefte aan zo’n project.’ De door De Vries voorgestane landelijke navolging moet nog
gestalte krijgen, maar in Twente is het initiatief inmiddels overgenomen. Daar worden onder meer
metaalbewerkers, installatietechnici en bouwers geschoold tot docent. Boxsem is een van hen. ‘Voor mij is
het een uitkomst. Ik heb problemen met mijn knieën. Vooralsnog kan ik mijn werk gewoon doen, maar het
kan erger worden en dan moet ik wel ander werk aannemen. Een deeltijd baan bij het onderwijs is voor mij
een uitkomst. Zo kan ik gewoon blijven functioneren. Voor mijn werkgever, BAM Wilma, ging het
daarentegen allemaal een beetje snel. Er moest in korte tijd veel geregeld worden en dat had wat voeten in
de aarde. Voor wat betreft het eerste deel van mijn opleiding is het geregeld. Ik hoop dat het voor het
resterende gedeelte ook goedkomt.’
Combineren
Tot nog toe kan Boxsem de opleiding combineren met zijn werk. ‘Vanwege mijn vooropleiding, ik heb een
diploma uitvoerder b&u, kreeg ik vrijstellingen voor wis- en natuurkunde en voor Nederlands. Tegen het
lesgeven zie ik niet echt op. Ik ben leermeester dus op de bouw heb ik ook altijd een aantal leerlingen onder
mijn hoede. Nee, waar ik het meest tegen op zie, is om twee banen, een op hbo-niveau en een op mboniveau te combineren. Als leraar zal ik veel moeten vergaderen en het is de vraag of dat te combineren is.’
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 31 mei 2002

OR van HBGvoelt zich overvallen
bouwbreed
den haag - De ondernemingsraad van de Nederlandse bouwer HBG voelt zich overvallen door de
gisteren aangekondigde fusie met branche- en landgenoot BAM NBM. Begin augustus moet de raad
met een advies komen. De nieuwe samenwerking maakt een vroegtijdig einde aan het Spaanse
avontuur van HBG met Grupo Dragados.

Voorzitter H. Fictoor van de ondernemingsraad zucht diep en blijft lang stil wanneer hem gevraagd wordt
of hij de laatste plannen van de HBG-bestuurders steunt. ‘Het is een beetje als een overval op ons
afgekomen. We moeten ons nog beraden’, laat hij in een eerste reactie weten. De zwalkende koers van zijn
directie laat hem twijfelen. ‘Wat is zekerheid op deze wereld?’, vraagt hij zich retorisch af. De vakbonden
zijn wel optimistisch. Bij hen spelen met name nationalistische gevoelens een rol. ‘Zo’n sterke Nederlandse
bouwer. Dat is prima. Ook voor ons’, reageert voorzitter C. van Dongen van de machinistenvakbond Het
Zwarte Corps (HZC). Vice-voorzitter G. Wildeman van de Hout en bouwbond CNV sluit zich bij zijn
collega aan. Met een Nederlandse eigenaar blijft er meer zicht op de inspraakprocedures, meent hij. Bij
buitenlandse ondernemingen ben je daar volgens Wildeman niet altijd zeker van. FNV Bouw maakt zich
wel zorgen. Regiobestuurder N. van de Rhee, die voor zijn bond het contact met HBG onderhoudt, zit
vooral met de overcapaciteit in zijn maag die door de fusie ontstaat. ‘Met name op de Nederlandse markt is
er veel overlap’, reageert hij. En hoewel beide directies hebben toegezegd dat er geen gedwongen ontslagen
vallen, zijn reorganisaties onvermijdelijk.
Integratie
Met name eerdere acquisities, zoals het voor de fusie met BAM door NBM verworven Wilma, zouden
volgens Van de Rhee nog wel eens voor problemen kunnen zorgen. ‘Ze hebben hierdoor niet de rust om er
een mooie integratie van te maken’. Zijn collega M. Post van de CNV-bouwbond deelt deze zorgen. Hij
denkt dat er met name kantoorfuncties in het nauw komen. F. Klasen, or-voorzitter van BAM NBM, lijkt
zich nog het minst druk te maken. Wat hem betreft komt er een sociaal statuut waarin de afvloeiing van
personeel wordt geregeld. ‘Dat is zo ook gebeurd bij de overname van NBM’, verwijst hij naar een eerdere
fusie van zijn werkgever. Destijds zijn alleen bij Wilma zo’n 25 ontslagen gevallen. De samenwerking met
HBG verrast hem wel. Klasen zag in Dura Vermeer een meer voor de hand liggende overnamekandidaat.
FNV’er Van de Rhee deelt het vertrouwen van Klasen in de directies. ‘Het zijn allebei statige en deftige
bedrijven. Dat zit wel goed.’
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 12 jun 2002

Isobet Plus levert geluidsreductie van 18 dB
bouwbreed
amsterdam - Van Wylick Pirobouw uit Heeswijk-Dinther heeft onlangs in een proefwoning haar
nieuwe akoestisch en thermisch isolerend vloersysteem Isobet Plus toegepast. De vloer bestaat uit een

met EPS-korrels vermengde mortel die alle leidingen inpakt in combinatie met een sterk akoestische,
isolerende folie. Het systeem dient als onderlaag voor een zwevende zand/cement dekvloer en
reduceert het contactgeluid met 18 dB, zo is uit metingen gebleken.
De nieuwe onderlaag is beproefd in een appartementencomplex in het Amsterdamse nieuwbouwplan Park
De Meer door BAM Wilma (Almere). Isobet Plus is samengesteld uit twee componenten: de reeds
bestaande isolatiemortel Isobet en de nieuwe folie Thermofloor Silence. Isobet is een kant-en-klaar
mengsel dat bestaat uit korrels gerecycled geëxpandeerd polystyreen (EPS), geëxpandeerd vermiculiet en
toeslagstoffen. De mortel is al een kleine dertig jaar op de markt en vindt vooral in België bijna standaard
toepassing als thermische isolatie van beganegrondvloeren. Isobet levert daarmee een bijdrage aan de
warmteweerstand Rc van 1 m2.K/W.
Geluidsbruggen
Nieuw is de toepassing in combinatie met Thermofloor Silence, een 6,5 millimeter dikke geluidsisolerende
folie, bestaande uit een laag gekanaliseerde EPS en een PET-toplaag (polyethyleen tereftalaat). Deze zowel
akoestisch als thermisch isolerende laag wordt als scheidingslaag aangebracht tussen de Isobet ondervloer
en de zwevende dekvloer, uitgevoerd als vezelgewapende zand/cementvloer of als gietvloer. De onderlaag
heeft een druksterkte van 0,3 N/mm2 en is daarmee geschikt voor toepassing onder zand/cement- of
gietvloeren. De Thermofloor Silence elimineert geluidsbruggen. De onderlaag van Isobet vormt een vlakke
ondergrond voor de folie en pakt alle leidingen in die over de vloer lopen. Contactlekken zijn daarmee
uitgesloten. De proefwoning in het nieuwbouwplan Park De Meer bewijst de effectieve akoestische isolatie
van verdiepingvloeren waarop leidingen zijn aangebracht. Uit metingen die BAM NBM Vastgoed heeft
uitgevoerd, blijkt dat het systeem aanmerkelijk beter presteert dan de minimale eisen van het Bouwbesluit
2002 zoals die per 1 januari 2003 van kracht worden. Zowel het programma als de meetapparatuur is
algemeen aanvaard. De metingen zijn uitgevoerd conform NEN 5079.
Verbazing
Projectleider A. de Bruijn van Bam Wilma nam met grote verbazing kennis van het resultaat. ‘Met dit
systeem is een reductie van contactgeluid gerealiseerd van 18 dB. Wat betreft de applicatie hebben we
gewoon de richtlijnen van de leverancier aangehouden. Hier en daar hebben we zelfs expres
onvolkomenheden in de uitvoering niet hersteld, omdat in de praktijk zulke fouten nu eenmaal ook
voorkomen.’ Volgens het Bouwbesluit moeten de geluidsisolatie-indices in gestapelde bouw een waarde
hebben van tenminste -5 dB. Sommige opdrachtgevers hanteren, mede op advies van de Stichting
Geluidhinder, een norm van -10 dB. Met Isobet Plus is dus bijna een tweemaal zo hoge reductie van
contactgeluiden gerealiseerd.
Verwerking
Van Wylick biedt de kant-en-klare Isobet-mortel aan in zakken van 130 liter met een gewicht van 3,5
kilogram. De vloerenlegger hoeft er alleen nog cement en water aan toe te voegen. De verwerking verschilt
in niets van wat de vloerenlegger gewend is. De mortel wordt met een gewone vloerenpomp aangebracht.
Hierop komt de folie die met een opstaande rand tegen de wand wordt bevestigd. Rond alle verticale
doorvoeringen worden versterkte hulpstukken geplaatst, speciaal ontwikkeld uit hetzelfde materiaal. Isobet
Plus draagt niet alleen bij aan een aanmerkelijke reductie van contactgeluiden, ook de thermische isolatie is
in vergelijking met de gangbare zand/cementvloer beduidend beter. De warmtegeleidingscoëfficiënt van
Isobet Plus bedraagt volgens de leverancier 0,085 W/mK.
Eerste publicatie door Van een onzer auteurs op 19 aug 2002

De Reus: Beweringen van Terlingen zijn pure
laster
bouwbreed
hilversum - Oud-topambtenaar C. de Reus staat perplex van het gemak waarmee D. Terlingen
tegenover de enquêtecommissie aantijgingen aaneenrijgt. 'Terlingen is het spoor compleet bijster. Hij
wil zich blijkbaar belangrijk maken. Ik verwacht nu een telefoontje van de enquêtecommissie om
mijn verhaal te doen. Klare onzin dat ik kennis van het ministerie meegenomen heb naar Wilma'.

De voormalige hoofdingenieur-directeur van het ministerie van VROM – tegenwoordig werkzaam bij
Johan Matser Projectontwikkeling – zegt zich volstrekt niet in de kritiek van Terlingen te herkennen. ‘In de
molen die hij beschrijft, ben ik nooit geweest. Eén of twee keer heb ik op het ministerie met het AVBB
overleg gevoerd. Van 1983 tot 1987 werkte ik als hoofdingenieur-directeur in Utrecht. Iedereen weet dat de
lokaties niet door mijn afdeling maar door de Rijks Planologische Dienst zijn vastgesteld. Bij de overstap in
1987 naar Wilma nam ik dan ook geen specifieke kennis mee.’

Nauwkeurig
De Reus vermoedt dat Terlingen in zijn wiek geschoten is door zijn recente kritiek op de oud-voorzitter van
het AVBB. ‘Het is toch vreemd dat een man die sinds 1986 al geen aannemer meer is zich zo uitlaat over
de verdeling van de Vinex-locaties begin jaren negentig. Wat me opvalt, is dat de man heel veel weet van
dingen waar hij niet bij geweest is. Tot op drie cijfers achter de komma is hij nauwkeurig.’ De Reus zegt
ervan overtuigd te zijn dat uit de archieven van het ministerie zal blijken dat de verwijten en beweringen
van Terlingen op niets gestoeld zijn. ‘De aantijgingen zijn pure laster. Ik ben nu wel gedwongen om me te
verdedigen. Of ik ook strafrechtelijke stappen overweeg? Nog niet over nagedacht. Ik heb een beetje de
neiging te zeggen: wat moet je daar nu weer mee. De man is dik in de zeventig.’
Eerste publicatie door Theo Leoné op 23 aug 2002

Terlingen noemt namen ambtenaren VROM
bouwbreed
den haag - De beschuldigingen die Dick Terlingen in het tv-programma Zembla heeft geuit, blijken
achteraf flinterdun te zijn. Jaartallen blijken door elkaar gehaspeld te zijn en het geheugen liet
Terlingen op diverse momenten in de steek.

In Zembla had Terlingen ambtenaren van het ministerie van VROM beschuldigd de Vinex-locaties gelekt
te hebben aan bedrijven die daarop snel gronden zouden hebben aangekocht. Tijdens zijn verhoor voor de
parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid noemde Terlingen de namen van de betrokken
ambtenaren. Het ging om de voormalige directeur Woningbouw en Stadsvernieuwing J. van Kesteren en
zijn drie ‘kroonprinsen’, E. van Baarsel, J. van der Jagt en C. de Reus, de huidige voorzitter van de
Neprom. Als het over Vinex-locaties ging, dan had de affaire zich moeten hebben afgespeeld eind jaren
tachtig. Van Kesteren was toen al overleden en Van Baarsel en De Reus werkten toen al niet meer op het
ministerie. Na wat vragen moest Terlingen erkennen dat het eerder geweest moest zijn, ergens tussen 1976
en 1986. Dat kon dus niet over Vinex-locaties zijn gegaan. Terlingen hield het er echter op dat het wel om
lekken over locaties ging. Op de vraag of er wellicht gesproken was over locaties die al in de
Verstedelijkingsnota genoemd waren, liet het geheugen hem in de steek.
Delfgauw
Vervolgens ging hij uitgebreid in op de ‘affaire’ Delfgauw waar volgens hem de prijzen van de woningen
veel te hoog waren geworden. Dura, Volker Wessels Stevin, Wilma en HBG zijn daar bezig en hadden de
grond laten financieren door Rabo. Terlingen suggereerde aanvankelijk dat door de combinatie Delfgauw
waar de vier bedrijven in waren verenigd, wederrechterlijk de prijzen waren opgedreven. Achteraf bleek
dat de bedrijven ook de infrastructurele werken hadden uitgevoerd waarvan de prijs hoger was uitgevallen
dan geraamd.
Eerste publicatie door Ferry Heijbrock op 23 aug 2002

Ontslag voor vijftig man bij BAMWilma
bouwbreed
GRONINGEN/BUNNIK - Bouwbedrijf BAM Wilma in Groningen halveert het komende halfjaar het
personeelsbestand en stoot honderd van de tweehonderd arbeidsplaatsen af.

Vijftig medewerkers in Groningen worden ontslagen, de overige vijftig worden ondergebracht bij andere
dochters van het moederbedrijf. Met name in het Noorden heeft BAM Wilma te kampen met veel ernstig
vertraagde woningbouwprojecten, zodat bij de vestiging in Groningen de meeste ontslagen zullen vallen.
Toch is de Hout- en Bouwbond CNV tevreden over het bereikte akkoord over een sociaal plan. Overigens
wordt het filiaal in Eindhoven, waar in totaal achttien mensen werken, helemaal afgestoten. Een deel van
het aldaar werkzame personeel wordt overgeplaatst naar filialen in Weert en Breda. Het balletje begon
volgens woordvoerder W. Uringa van de Hout- en Bouwbond CNV in eerste instantie eerder dit jaar in
Eindhoven te rollen. ‘Toen we met de directie van BAM Wilma in onderhandeling waren over een sociaal
plan in Eindhoven, bleek de situatie in Groningen nog veel erger te zijn’, aldus Uringa. ‘Uiteindelijk heeft
dat geresulteerd in een gezamenlijk sociaal plan voor beide vestigingen.’ ‘Ondanks de ontslagen zijn we
niet ontevreden. Het sociaal plan betekent een behoorlijke trendbreuk in de bouwwereld, want tot op heden
werden bouwvakkers bij collectieve ontslagen in Nederland meteen de ww ingestuurd’, verduidelijkt de
CNV-woordvoerder. ‘Boventalligen krijgen een aanvulling op hun ww en mensen die elders werk vinden
tegen een lager salaris krijgen een compensatie.’ Voor het ter perse gaan van deze Cobouw was de
landelijke directie van BAM Wilma in Bunnik niet bereikbaar voor commentaar.
Eerste publicatie door Van een onzer auteurs op 6 sep 2002

Materiaal Maagjesbolwerk ruiger dan ruig
bouwbreed
zwolle - Tweeënhalf jaar is bij een baksteenfabrikant gespaard voordat er voldoende misbaksels
waren voor het Maagjesbolwerk in Zwolle. Architect H. Ruijssenaars van De Architectengroep uit
Amsterdam wilde het ruigste van het ruigste materiaal uit Nederland verwerkt zien in dit
stadscomplex met winkelcentrum, horeca, kantoren, woningen, garage en een fietsenstalling.

Het complex verrijst op de plaats waar volgens oude stadskaarten ooit een van de verdedigingsbastions uit
de stadsomwalling lag. Dat bolwerk was zo afgeslepen en geërodeerd dat het niet meer goed zichtbaar was.
Ruijssenaars besloot de lijnen van het bolwerk aan te houden en typische kenmerken van bastions terug te
brengen in zijn ontwerp. Daarvoor bestudeerde hij vestingwerken die nog intact zijn en oude schilderijen.
Belangrijk voor de uitstraling van het complex vormt het metselwerk dat uit het Zwarte Water zal oprijzen.
Het bastiongedeelte van het Maagjesbolwerk bestaat uit een betonnen basis, waartegen metselaars van het
bedrijf Koolhof uit Blijham aan elkaar gesinterde, kromme en verglaasde mondklinkers metselen. De ruige
muur die zo ontstaat, loopt vanuit het water in een hoek van 30 graden schuin omhoog naar een vlak
gedeelte voor voetgangers. Van daaruit loopt de muur met een helling van 80 graden verder, en wordt
langzaam loodrecht tot opnieuw een vlak gedeelte. Daar krijgt de bovenrand van het ruige metselwerk een
vertanding met echte bakstenen. De medewerkers van Koolhof kregen de opdracht alles wat zij geleerd
hebben even te vergeten. Ruijssenaars: ‘Bij het metselen van een proefmuurtje probeerden zij ondanks de
grillige vormen toch netjes aan de draad te metselen en lint- en stootvoegen in de muur te krijgen. Maar zij
moesten juist proberen de terreur van de rechte voegen te doorbreken.’ Inmiddels hebben de metselaars de
smaak te pakken gekregen en wordt van boven naar beneden hard gewerkt aan de muur. De mondklinkers
worden niet gevoegd, maar tijdens het metselen globaal afgesmeerd met de donkere metselspecie. Om de
ruigheid van het bastion te onderbreken, lopen over het bolwerkgebouw twee banden van hardsteen. Op de
scherpe hoeken die het bastion maakt, komen hoekstenen van prefab beton, die met een toeslagstof
donkerder zijn gemaakt, zodat ze op hardsteen lijken. In het souterrain van het bolwerk komen een
winkelcentrum en parkeergarage. Vanaf het maaiveld worden twee lagen appartementen in het bastion
gevestigd. In de loggia’s van deze flats worden rollagen van rechte bakstenen gemetseld. Het ruwe
metselwerk loopt de hoek om het balkon op, zodat de scheidslijn tussen de betonnen basis en de
mondklinkers onzichtbaar blijft. Volgens Ruijssenaars is nog niet eerder met zulke ruwe stenen gemetseld
in Nederland. Wel heeft in de jaren zestig architect Bleeker een schoolgebouw ontworpen met minder ruige
mondklinkers, maar daarbij waren nog wel golvende lintvoegen zichtbaar. Bureau Mecanoo uit Delft
ontwierp zeven jaar geleden een schoolgebouw met vergelijkbaar metselwerk voor het Isola College in
Verwolde. Het ruwe bastion is een belangrijk onderdeel van de verdedigende uitstraling van het project
Maagjesbolwerk. Bovenop het ruwe deel komen echter juist maisonnettes met veel aluminium, hout en
glas. Hoofdaannemer is BAM Wilma uit Groningen, Amstelland heeft de lokatie ontwikkeld. Terreur van
rechte voegen moest worden doorbroken
Eerste publicatie door Van een onzer auteurs op 13 sep 2002

Wessels nog altijd rijkste bouwvakker van
Nederland
bouwbreed
den haag In de bouwsector valt een aardig zakcentje te verdienen en D. Wessels weet nog altijd hoe
je dat het beste doet. Dat maakt de Quotelijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders
ondubbelzinnig duidelijk.

Wessels is met zijn vijftiende plek weer de hoogst geklasseerde bouwer op de ranglijst. Dat hij ten opzichte
van vorig jaar vier plaatsen heeft moeten inleveren, zal hem waarschijnlijk weinig pijn doen: het geschatte
vermogen van de 57jarige Tukker bedraagt nog altijd 883 miljoen euro. Wessels is de oprichter van
bouwbedrijf Wessels, dat later opging in Volker Wessels Stevin. ‘Echt’ rijk werd hij echter toen
internetbedrijf World Online naar de beurs ging. Wessels hield daar een half miljard euro aan over. Behalve
zijn aandeel in Volker Wessels Stevin brengt ook zijn investeringsmaatschappij Reggeborgh brood op de
plank.
Kapitaal
Wessels mag dan de meest vermogende bouwvakker van Nederland zijn, de enige in de Quote500 is hij
zeker niet. Het kapitaal van bouwer en projectontwikkelaar J. van Erk bedraagt 340 miljoen euro, goed
voor plaats 37. Vorig jaar verkocht Van Erk zijn projectontwikkelingsactiviteiten aan Bouwfonds. L. Maas,
die zijn bouwbedrijf Wilma al eerder verkocht aan NBM Amstelland, is terug te vinden op plek 45 met een
vermogen van 303 miljoen. De familie Van der Vorm, eigenaar van het gelijknamige bouw en
vastgoedbedrijf uit Rotterdam, heeft met 245 miljoen de 63ste plaats in handen. De familie Terwindt werd

‘steenrijk’ door de productie van bakstenen en de handel in bouwmaterialen. Hun kapitaal wordt geschat op
192 miljoen en levert plaats 79 op. Andere top 100spelers zijn bouwer G. Tijhuis (171 miljoen, plek 90) en
projectontwikkelaars G. en K. Visser (170 miljoen, plaats 93). De familie Van de Poll, die vorig jaar
Cementbouw verkocht aan Amstelland, valt met 160 miljoen, net buiten de honderd allerrijksten. Vorig jaar
stonden de Van de Polls nog op plek 89. De Amsterdammer B. Verwelius lijkt juist de weg naar boven te
hebben gevonden. Volgens Quote is de bouwende Ajaxfan dan ook rijker dan tot voor kort werd
aangenomen. Zijn vermogen wordt nu geschat op 145 miljoen. Tussen de plaatsen 100 en 500 prijken nog
eens veertig personen die actief zijn in de bouw of aanverwante sectoren. De omstreden H. Koop
bijvoorbeeld, bezet met 90 miljoen de 175ste plaats, de familie Heijmans plek 211.
Eerste publicatie door Joost Zwaga op 8 nov 2002

Aanpak wordt hartstikke leuk maar is ook
bloedserieus’
bouwbreed
winschoten 'Word ik timmerman? Schilder? Of toch iets anders? Vrachtwagenchauffeur
misschien?' Volgend jaar proberen veertig scholieren uit het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo) in oostGroningen op die vragen antwoord te vinden via een experimentele
onderwijsmethode. Ze laten de schoolbankjes voor wat ze zijn en kiezen een beroep dat hen maakt
niet uit waarom leuk lijkt. Na twee maanden in die droombaan, kiezen ze opnieuw. Zo rouleren ze
twee jaar lang.

“Stel dat een van de deelnemers zin heeft om bouwvakker te worden. Wij laten hem, of haar, dan twee
maanden meedraaien binnen een aannemersbedrijf”, zegt H. Datema. Hij is als deskundige
onderwijsvernieuwing werkzaam bij Artefaction Organisatie en Communicatieadviseurs, een van de
trekkers van het experiment. “De scholier wordt daarbij begeleid door een mentor uit de praktijk of uit het
onderwijs, dat verschilt per persoon.” Daarna maakt de leerling opnieuw een keus. Hij mag nogmaals twee
maanden binnen de bouw rondkijken, maar hij kan ook kiezen voor een specifiek bouwberoep, zoals
metselaar of timmerman, of voor een heel andere sector.
Diploma
De achterliggende gedacht is dat leerlingen niet alleen kennismaken met een reeks beroepen, maar gaande
weg ontdekken in welke omgeving en met wat voor soort werk ze zich lekker voelen. Nadat ze hun vmboopleiding hebben afgerond kunnen ze dan bewuster kiezen voor een vervolgstudie of een baan. “Ik kan mij
voorstellen dat iemand die twee maanden in de bouw gaat rondkijken omdat het hem ideaal lijkt om met
zijn handen te werken, tot de slotsom komt dat hij zich in die branche niet thuisvoelt, maar zich
daarentegen zielsgelukkig voelt als installateur. Dan werkt hij ook met zijn handen, maar binnen een andere
bedrijfstak dan hij in gedachten had.” Het is natuurlijk ook mogelijk dat een leerling een totaal verkeerde
keuze maakt en ambachtelijk werk hem helemaal niet blijkt te liggen. “Daarentegen ontdekt hij,
bijvoorbeeld, een kei te zijn op het gebied van transport en besluit daarom een paar maanden bij een
vrachtwagenbedrijf rond te neuzen.” De verwachting is dat de leerlingen steeds bewuster keuzes maken.
“Eerst hebben ze een betrekkelijk vaag beeld van wat ze willen, gaandeweg ontdekken ze wat hen echt
aanspreekt.” De deelnemers aan het experiment zitten in het tweede en derde jaar van het voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs. Voordat ze aan hun ‘beroepenmarathon’ beginnen, krijgen ze een jaar
algemeen onderwijs. Nadat ze in het derde studiejaar de laatste etappe van de ‘marathon’ hebben afgelegd,
maken ze een definitieve keuze voor een vak of een vervolgstudie. In het vierde schooljaar volgen ze
regulier onderwijs en doen examen.
Pretpakket
Datema: “Hoe dat eruit gaat zien, weten we nog niet. Wel staat vast dat het niet om een meesterproef voor
een bepaald beroep gaat en dat wie slaagt een diploma krijgt. Ik verwacht dat het merendeel vervolgens
doorstroomt naar de praktijkopleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs; de beroepsbegeleidende
leerweg.” Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen trekt 400.000 euro uit voor het
experiment, dat mogelijk nieuw perspectief biedt voor het in het slop geraakte vmbo. Dit onderwijs sluit
nauwelijks aan op de beroepspraktijk en al net zo weinig op het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast
haken veel scholieren halverwege af. Initiatiefnemer H. Sytstra, verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) en het Instituut voor Organisatiepsychologie heeft hoge verwachtingen van de pilot. Zo
zal, volgens hem, het aantal leerlingen dat tussentijds afhaakt drastisch afnemen terwijl de aansluiting met
het vervolgonderwijs of de beroepspraktijk sterk verbetert. De mogelijkheid dat het experiment zal
ontaarden in een pretpakket met weinig onderwijskundige waarde, verwerpt hij. “Ons experiment wordt
hartstikke leuk, maar het is tegelijkertijd bloedserieus. ‘Serious fun’, zou je kunnen zeggen.” Alle
activiteiten binnen de proef zijn verweven met de Blauwe Stad. Deze verrijst tussen Winschoten en

Reiderland. De Blauwe Stad bestrijkt zo’n 1500 hectare. Binnen dit oppervlak verrijzen onder meer bos,
natuur en recreatiegebieden en tussen 1200 en 1800 woningen. Zoals het onderwijsexperiment het vmbo
moet aanzwengelen, is de Blauwe Stad het krachtvoer om de economisch achterop geraakte regio oostGroningen te laten aansterken. “We willen de scholieren die aan de proef meedoen dan ook voor de regio
behouden”, zegt Anne Kolmer, directeur van Projectbureau Blauwe Stad. “We zien het liefst dat ze binnen
de Blauwe Stad een toekomst opbouwen. Dat is goed voor die jongens en meisjes en voor de streek in het
algemeen.”
Betrokken
Naast de RUG en het Instituut voor Organisatiepsychologie zijn onder meer de provincie Groningen,
diverse scholen uit de regio en het bedrijfsleven bij het experiment betrokken. Zo hebben Bam/Wilma,
Geveke en Ballast Nedam die samen ontwikkelingsmaatschappij de Blauwe Stad vormen, hun
medewerking toegezegd. Sytstra: “Doordat zowel het bedrijfsleven als het onderwijs enthousiast reageren
op ons proefproject, kunnen we alle leerlingen garanderen dat ze na afloop een vervolgopleiding kunnen
gaan volgen of direct een baan krijgen.” ‘Experiment moet vmbo uit het slop trekken’
Eerste publicatie door Mario Silvester op 9 dec 2002

Bouw woningcomplex na jaar pauze hervat
bouwbreed
Bouw woningcomplex na jaar pauze hervat

BERGEN OP ZOOM Na een onderbreking van bijna een jaar is de bouw van appartementencomplex de
Landmark in Bergen op Zoom hervat. Het gaat om een project van Vesteda in Maastricht: een slank
gebouw van twaalf verdiepingen met 36 luxe huurappartementen, dat de stad een ‘landmark’ moet
opleveren.Vesteda gaat de appartementen zelf verhuren. De vertraging is ontstaan door een wisseling van
bouwer na de overname van Wilma Bouw door BAM. Het project is overdragen van Wilma in Eindhoven
naar BAM in Breda. Het heien van de palen was voor de bouwstilstand al gereed. De Landmark moet nu in
2004 worden opgeleverd. De vertraging zal nauwelijks van invloed zijn op de bouwkosten, verwacht een
woordvoerder van Vesteda.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 10 dec 2002

Jugendstilinterieur Leveltpanden Amsterdam
hersteld
bouwbreed
amsterdam NV Stadsgoed kocht een aantal panden pal tegenover het Centraal Station in
Amsterdam uit de failliete boedel van RonaldJan Heijn en gaf opdracht tot een restauratie. Hierbij
lag het accent op het behoud van het Jugendstilinterieur in een van de twee voormalige panden van
Simon Levelt. Met betrekking tot de nieuwe bestemming kon de restauratiearchitect aan de slag met
de 'brandveiligheidspuzzel' bij de twee Leveltpanden; in een derde pand kon hij zich buigen over het
probleem om ruimte te creëren voor 34 hotelkamers op een relatief klein oppervlak.

Koffie en theehandelaar Simon Levelt betrok in de jaren tachtig van de negentiende eeuw twee panden aan
de Prins Hendrikkade. Het ene pand diende als koffiebranderij en pakhuis, het andere als woonhuis en
kantoor. De panden zijn tot aan het eind van de twintigste eeuw in handen gebleven van de familie Levelt
totdat RonaldJan Heijn de panden tegelijkertijd met Mercurius opkocht en er een spiritueel centrum van
maakte. Na zijn faillissement werden de Leveltpanden en een nabij gelegen hotel aangekocht door NV
Stadsgoed. Achterstallig onderhoud maakte een restauratie onafwendbaar. Toch bleek aan het nadeel van
het achterstallig onderhoud een groot voordeel te kleven. Restauratiearchitect ir. C. Doornenbal, directeur
van Rappagne & Partners Architecten BV: “Het positieve was dat in het woonhuis van Levelt met zijn
prachtkamers, het meeste schilderwerk en details sinds 1889 ongewijzigd waren gebleven.” De panden
hadden weliswaar zeer te lijden gehad onder lekkages en zettingen, maar door het ontbreken van een
hedendaagse opknapwoede waarbij elke vijf jaar het interieur wordt overgeschilderd, waren de originele
verflagen nog op heel veel plaatsen te bewonderen. “Het verfwerk van bijvoorbeeld de deuren en kozijnen
waren vervuild, maar de houtschildermotieven en het marmerschilderwerk waren nog in tact.” Zelfs enkele
lampen uit 1889 zijn behouden gebleven.
Straattafereeltje
Conform de moderne stroming van die tijd is het interieur in Jugendstil uitgevoerd, op één enkele grote
‘Jetsesachtige’ wandschildering in het centrale trappenhuis na. Naar verluidt is die schildering van een

vredig straattafereeltje aangebracht om de vrouw des huizes te behagen. Doornenbal: “Zij kwam uit
Voorburg en om haar gevoel van heimwee te lenigen is een Voorburgse straat afgebeeld.” Volgens
Doornenbal kwam het er bij de restauratie vooral op aan ‘zo weinig mogelijk’ te doen met het oog op het
behoud. “We zijn te werk gegaan als bij de restauratie van een schilderij; héél voorzichtig en stukje bij
beetje.” Enkele onderdelen waren echter niet meer te redden. “De plafonds bestaan voor een groot deel uit
schildering op linnen. Ten gevolge van lekkages is hiervan een aantal verloren gegaan.” NV Stadsgoed wil
de doeken wel bewaren en hangt ze als schilderijen in de verschillende kantoorruimten. Zeer fraai zijn ook
de glasinloodramen in het centrale trappenhuis. Volgens H.H.J. Spil, uitvoerder van BAM Wilma BV regio
Alkmaar, die de werkzaamheden uitvoert, waren de ramen voor een groot deel uitgezakt. Het herstelwerk is
door de Amsterdamse glasinloodhandel uitgevoerd voor ongeveer 27.000 euro. RescuraBleijenberg uit Den
Haag die ook bij de restauratie van Theater Tuschinski betrokken was, heeft de plafonds en muren
gerestaureerd. Het grootste deel daarvan bestond uit het reinigen en vastzetten van de oppervlaktes.
Volgens Doornenbal was het hierbij een opgave het juiste schoonmaakmiddel te vinden dat de vervuiling
kon verwijderen zonder de ondergrond geweld aan te doen.
Vluchtgangen
Het aanpalende pand is het oude pakhuis. “Doordat de monumentale waarde van het pakhuis vooral
gelegen is in de hoofdstructuur kon ik in deze ruimten ‘rommel’ kwijt als installaties en de liftschacht.”
Grootste probleem voor beide panden was de ‘puzzel van de brandwerendheid’. “Voor kantoorruimten zijn
de brandveiligheidseisen hoger dan voor reguliere woningbouw. Gebruikers van de ruimten moeten kunnen
beschikken over twee vluchtgangen. Om dat voor mekaar te krijgen, hebben we vanuit elke verdieping van
het ‘woonpand’ doorgangen gemaakt naar het pakhuis. Mocht het ene centrale trappenhuis door brand niet
meer toegankelijk zijn, dan kunnen de gebruikers via het andere pand het gebouw verlaten.” Het hotel had
voor de restauratie reeds een hotelbestemming. Doornenbal: “Maar de vorige eigenaar had op elke eis van
brandweer of bouwdienst een ad hoc oplossing bedacht, terwijl het pand een grondige aanpak behoefde.
Daarom besloten we het hotel totaal te strippen om het geheel in een keer conform alle eisen in orde te
maken.”
Gepuzzel
Voor de architect bestond de uitdaging er uit om zo veel mogelijk hotelkamers kwijt te kunnen in het voor
en achterhuis, die bovendien net zo als bij het kantoorgedeelte over twee vluchtgangen zouden beschikken.
“Dat was een heel gepuzzel, maar het is gelukt om 34 kamers de maken.” Kruipdoorsluipdoor, trappetje op
en trappetje af. Het heeft wel wat weg van het hotel van Fawlty Towers, maar volgens Doornenbal zijn
vooral Amerikanen gek op zulke bouwkundige oplossingen. Bovendien is ook in beide gebouwdelen een
lift opgenomen. Als gevolg van de bouwkundige eisen is 25 procent van het grondoppervlak door
trappenhuizen en liftschachten in beslag genomen. Veel tegenvallers is de aannemer niet tegengekomen.
Eén grote echter ‘tikte’ wel behoorlijk aan. Onder een van de bouwmuren trof de aannemer in plaats van
heipalen een rijtje horizontaal in de grond gelegde bielsen aan waarop de bouwmuren waren gefundeerd.
Hiermee waren de zettingen afdoende verklaard en bevestigde de ontdekking de noodzaak tot het maken
van een nieuwe fundering onder het pand.
Kantoorbestemming
De panden hebben een kantoorbestemming en dat wil de gemeente Amsterdam zo behouden. Dat lijkt
opmerkelijk omdat de gemeente juist eerst alle kantoren uit de stad wilde weren en initiatieven om van
woonruimte kantoorruimte te maken voorheen oninteressant maakte door woningonttrekking te verbieden
of duur te verkopen. “Maar voor gebouwen met een groot vloeroppervlak maakt de gemeente een
uitzondering, mede omdat ze willen voorkomen dat alle kantoren uit het centrum verdwijnen”, aldus
restauratiearchitect Doornenbal.
Projectgegevens:
Interieurarchitect 1898: J. Duncker Opdrachtgever: NV Stadsgoed, Amsterdam Architectenbureau:
Rappange & Partners Architecten BV, Amsterdam/ Den Haag Hoofdaannemer: BAM Wilma BV regio
Alkmaar Restauratie schilderwerk: RescuraBleijenberg, Den Haag
Buiten de route
Enigszins in de schaduw van gebouw Mercurius, het voormalige hoofdkwartier Oibibio van RonaldJan
Heijn, maken de Leveltpanden al sinds de achttiende eeuw deel uit van de façade die te zien was vanaf het
IJ in Amsterdam. Dat veranderde met de bouw van het Centraal Station. In de stormachtige periode van
economische opleving die daar op volgde, lag het eigenlijk in de bedoeling dat de Nieuwe Zijds
Voorburgwal dé entree tot de binnenstad zou worden. Dit was de aanleiding tot de bouw van het
prestigieuze Hotel du Passage met ‘moderne’ winkelpassage zoals in elke zich zelf respecterende
metropool te vinden was: het tegenwoordige gebouw Mercurius. Helaas was het niet de Nieuwe Zijds

Voorburgwal, maar het Damrak dat nadat het rak gedempt was, de eer van hoofdpromenade toegewezen
kreeg. Het betekende voor een aantal bedrijven waaronder Hotel du Passage een tegenvaller doordat ze
buiten de route kwamen te liggen en bijgevolg economisch minder interessant waren.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 17 dec 2002

Meppel krijgt zorgcomplex met goedkope
appartementen
bouwbreed
meppel Woonconcept Vastgoed in Meppel wil een zorgcomplex met 53 appartementen en 16
woonzorgeenheden in de wijk Koedijkslanden bouwen. In het zorgcomplex is 1400 vierkante meter
praktijkruimte beschikbaar voor bedrijven uit de medische sector. Met de bouw is een bedrag van 12
miljoen euro gemoeid.

“We zijn zo goed als rond met een huisartsengroep met vier praktijken, een apotheker en een
mondhygiëniste”, meldt R. Wennemers van Woonconcept Vastgoed. De praktijkruimtes bevinden zich op
de begane grond. Daarboven komen de 53 koop en huurappartementen in verschillende types. De
koopappartementen kosten circa twee ton en de huurappartementen kosten 700 euro per maand. “We
richten ons op het middensegment om doorstroming van mensen in goedkope huurwoningen op gang te
brengen.” De zorgeenheden zijn bedoeld voor de Stichting De Leite. Er komen verstandelijke
gehandicapten in. De belangstelling voor de bedrijfsruimte en de appartementen is goed, aldus
Woonconept. Er is nog slechts 100 vierkante meter bedrijfsruimte vrij. Het ontwerp van het complex dat in
bouwlagen oploopt van drie tot vijf, komt van Fame Architectenteam in Arnhem. De bouw zou in mei
beginnen maar dat wordt waarschijnlijk oktober, veronderstelt Wennemers. “De gemeente was laat met het
opstarten van de procedures. Maar we hopen toch nog eerder te kunnen beginnen, afhankelijk van
eventuele bezwaren.” De bouwtijd neemt anderhalf jaar in beslag. De aannemer is BAM Wilma Noordoost
in Groningen.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 3 jan 2003

Blauwe Stad trekt hoge Noorden uit
economisch dal’
bouwbreed
winschoten De scepsis is verdwenen. Werden de plannen voor de Blauwe Stad tien jaar geleden nog
afgedaan als onhaalbaar, de oostGroningers weten nu wel beter. De Blauwe Stad komt er.
Twaalfhonderd woningen in een gebied van twaalfhonderd hectare. Een wijk waar de luxe al vanaf
straalt voordat er een paal is geslagen. De noordelijke elite zal massaal in het gebied neerstrijken en
de economie van het achtergebleven hoge Noorden opkrikken. Zo luidt althans de verwachting.

Landbouw en een beetje veeteelt zijn nu de economische pijlers van het Oldambt, zoals de streek waar de
Blauwe Stad verrijst wordt genoemd. De werkloosheid is er hoog, jongeren trekken weg, de bevolking
vergrijst en de lokale middenstand heeft het zwaar. De nieuwe woonwijk moet het einde inluiden van die
neerwaartse spiraal. “Het project biedt in eerste instantie volop werk in de bouw”, zegt Anne Kolmer,
directeur van de Blauwe Stad bv. “Dat is goed voor de lokale aannemers en voor jongeren die in de bouw
willen werken. Naarmate de wijk vordert, krijgt ook de lokale middenstand een opkikker. Want de
bewoners zijn voor hun boodschappen aangewezen op de winkels uit de omgeving. En wie naar de
bioscoop of het theater wil, zal in Winschoten of Groningen zijn vertier moeten zoeken. Bovendien
verwachten we dat de Blauwe Stad nieuwe ondernemers zal aantrekken vooral binnen de recreatiesector.”
De wijk is dan ook meer dan een verzameling van twaalfhonderd luxe huizen in het groen. Hij dankt zijn
naam aan een immens meer dat midden in het Oldambt wordt aangelegd. Het biedt straks volop
mogelijkheden voor watersporters en sportvissers. “Het is niet de bedoeling om tussen de woningen
bedrijven te vestigen, maar rond het meer zouden bijvoorbeeld een zeilschool, een camping en een winkel
voor sportvissers kunnen komen. Misschien is er ook nog wel plaats voor een hotel.”
Horeca
Concreet zijn die plannen nog niet. De wijk wordt geleidelijk opgeleverd. Pas in 2012 wordt er de laatste
hand aan gelegd. Hoe het gebied zich gaat ontwikkelen is vooralsnog onduidelijk, ook al zijn de eerste
reacties hoopgevend. “We zijn wel benaderd door geïnteresseerde ondernemers, maar we weten nog niet
precies hoe we zulke activiteiten gestalte moeten geven. We kunnen nu nog niet besluiten of er
bijvoorbeeld een hotel moet komen. Pas als blijkt dat de plaatselijke horeca de bezoekersaantallen niet aan

kan, gaan we dat serieus overwegen. Natuurlijk willen we voorkomen dat we de plaatselijke middenstand
opzadelen met concurrenten.”
Emotioneel
Voorlopig is daarvan nog geen sprake. “We hebben inmiddels genoeg grond aangekocht om met de aanleg
te beginnen. Diverse boeren zijn uitgekocht en hun bedrijven naar elders verplaatst. Voor die mensen was
dat vaak een emotionele gebeurtenis. Ze woonden meestal al hun hele leven in het Oldambt toen ze werden
uitgekocht. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met hun belangen. Voor zover ik
weet, is de meerderheid tevreden. Ook al blijft het een grote verandering in hun leven.” Behalve een
perceel in het westen en een aantal percelen in het oosten is de benodigde grond in handen van de Blauwe
Stad bv, waarin Ballast Nedam Bouwborg, Geveke en Bam/Wilma zijn verenigd in een
ontwikkelingsmaatschappij. “Voor de gebieden die we nog niet hebben, beginnen binnenkort
onteigeningsprocedures.” De eerste werkzaamheden bestaan vooral uit het treffen van voorzieningen om
het meer mogelijk te maken. “We kunnen in feite volstaan met het onder water zetten van een deel van het
gebied. Het is dus niet nodig een groot gat te graven. Rond het meer leggen we natuurlijk dijken aan.
Daarvoor gebruiken we klei die elders binnen de Blauwe Stad vrijkomt. Het meer is er overigens niet alleen
voor recreanten, het dient ook als berging bij hoge waterstanden. In extreme gevallen kan het waterpeil
vijftig centimeter stijgen. Daarom wordt in het Winschoterdiep een inlaatwerk aangelegd, terwijl in het
westen een voorziening komt om het water weer uit te laten stromen.” Welke aannemers aan de slag gaan
bij de aanleg van het meer is vooralsnog niet bekend. Volgende maand begint de Europese aanbesteding.
De eerste modelwoningen worden in 2004 opgeleverd en dan begint ook de verkoop. Een jaar later worden
de eerste bewoners verwelkomd. “Ik verwacht dat de meeste mensen die hier een huis kopen, zeg maar
zo’n tachtig procent, uit het Noorden afkomstig zullen zijn. Ook zullen er wel een paar Duitsers op
afkomen. We zitten uiteindelijk vlak bij Duitsland. Het project leeft hier in het Noorden. De argwaan die er
in het begin was, heeft plaatsgemaakt voor vertrouwen”, aldus Anne Kolmer van de Blauwe Stad bv.
‘De argwaan is omgeslagen in vertrouwen’
Eerste publicatie door Mario Silvester op 17 jan 2003

Winschoten overlegt met bouwer over
incidenten
bouwbreed
winschoten Betonschollen die loslaten en vallen, wateroverlast in de winkels en een kletterende
glasplaat.

Het zit het nieuwe winkelcentrum ’t Rond in Winschoten niet mee. Al sinds de oplevering in november
kampt het complex met incidenten. Persoonlijke ongelukken zijn er overigens niet gebeurd. Voor
wethouder H.T. Jansema zijn deze voorvallen aanleiding met bouwonderneming Wilma te praten. Een
uitnodiging daarvoor is deze week verstuurd. “Hoewel alle incidenten verklaarbaar zijn, wil ik er toch met
de bouwer nog eens op ingaan”, aldus Jansema. De wateroverlast houdt verband met de recente
vorstperiode. Vastgoedontwikkelaar H.J. van den Berg van projectontwikkelaar Leyten en Partners,
eigenaar van het winkelcentrum, legt uit: “De vloer van het tweede parkeerdek bleek niet helemaal
waterdicht te zijn. Zo kon er water komen onder de kanaalplaatvloeren. Dat water is blijven staan en door
de vorst in het onderschot gedrukt”, verklaart hij. Hierdoor zijn betonschollen in het eerste parkeerdek
losgeraakt en naar beneden gevallen, meldt Van den Berg, die zich haast te zeggen dat alles nu volledig
onder controle is. “Het dak is volledig waterdicht gemaakt en de gedupeerde winkeliers zijn schadeloos
gesteld.” De vallende glasplaat heeft een totaal andere oorzaak, die niets te maken had met de
bouwconstructie van het winkelcentrum. “Een winkelier schoot met zijn boormachine dwars door een
binnenmuur heen en raakte daardoor een glasplaat. Hij was bezig met het bevestigen van een radiator”,
aldus woordvoerder van de gemeente. Uitvoerder H. Luning van Wilma, die de affaire rondom het
winkelcentrum “inmiddels achterhaald” noemt, meldt dat VBI (de fabrikant van de kanaalplaatvloeren) de
schade heeft onderzocht en binnenkort met een rapport naar buiten komt.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 27 jan 2003

Regieraad maakt van bouw een normale sector
bouwbreed
den haag - Minister Brinkhorst (economische zaken) heeft afgelopen week de Regieraad ingesteld. De
raad heeft tot taak het veranderingsproces in de sector op gang te krijgen en moet zichzelf binnen
vier jaar overbodig hebben gemaakt. Het is de bedoeling om de bouw te transformeren in een
normale sector waarbij zakelijkheid en transparante verhoudingen hoog in het vaandel staan.

J. Hovers is benoemd tot voorzitter. Zijn ambitie is de bouwkosten met 20 tot 25 procent omlaag te
brengen. Onder zijn leiding nemen nog tien leden zitting in de raad. Op het eerste gezicht lijken maar drie
leden hun wortels te hebben in de bouwwereld. Echter bij nadere bestudering van de achtergronden, hebben
bijna alle leden op een of andere manier iets met de sector te maken (gehad).
Daarnaast hebben ir. A.J. Baayen van de Rijksgebouwendienst, ir. L.H. Keijts van Rijkswaterstaat en drs.
C.P. Buijink van Ondernemingsklimaat adviesrecht. De drie heren bekleden allen de functie van directeurgeneraal van de betreffende Rijksdiensten die een belangrijk stempel drukken op het opdrachtgeverschap in
de bouw.
Jan C. M. Hovers (60), voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Stork en Océ. Na zijn studie
bedrijfseconometrie in Tilburg trad hij in 1967 in dienst bij Océ. In 1976 stapte hij over naar DSM waarna
Hovers in 1983 werd benoemd tot lid van de raad van bestuur van Stork.
Mr. Marlies E.C. Pernot (54), algemeen directeur Vereniging Eigen Huis. Pernot studeerde rechten en
begon aansluitend haar loopbaan bij Wilma. Daarna vervulde zij gedurende elf jaar diverse
managementfuncties bij KPN. Alvorens over te stappen naar Eigen Huis maakte Pernot deel uit van de raad
van bestuur van Energie Noord West.
Dr.ir. René J.A. van der Bruggen (56), voorzitter van de raad van bestuur van Imtech NV. Hij studeerde
bouwkunde en werktuigbouwkunde in Eindhoven. Tussen 1977 en 1987 werkte Van der Bruggen in
diverse functies bij de Bredero Groep. Daarna stapte hij over naar Internatio-Müller/Imtech waar hij tot op
heden werkzaam is.
Herman J. Hazewinkel RA (54), voorzitter van de raad van bestuur van Volker Wessels.
Hazewinkel heeft een achtergrond als accountant en was lange tijd werkzaam bij Dechesne Van den Boom.
In 1993 trad hij toe tot de raad van bestuur van de Condor Wessels Groep. Hazewinkel werd opgeroepen
als getuige tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
Drs. Roel den Dunnen (64), voorzitter raad van toezicht Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid
(SBIB). Na een studie sociale geografie in Amsterdam, werkte hij bij de gemeente Rotterdam, vanaf 1977
als wethouder. In 1990 trad Den Dunnen in dienst van het ministerie van VROM, waar hij na een jaar
secretaris-generaal werd. Hij is als lid van de Regieraad gevraagd wegens zijn belangrijke rol bij de
invoering van de gedragscode in de bouw.
Gert Jan van de Pol (35), algemeen directeur van Bouwgroep Midden Betuwe. Van der Pol studeerde
civiele techniek in Delft. Sinds 1994 is hij werkzaam bij de Bouwgroep Midden Betuwe (GMB). Hij
getuigde voor de parlementaire enquêtecommissie en is in de raad vooral de spreekbuis voor het middenen kleinbedrijf.
Ir. Kees Rijnboutt (64), De Architectengroep. Na zijn studie aan de TU Delft trad hij in 1964 als architect
in dienst bij de afdeling Volkshuisvesting van Amsterdam. Verder was hij hoogleraar en rijksbouwmeester.
Ir. J. C. (Hans) Huis in �t Veld (56), voorzitter raad van bestuur van TNO. Na een studie civiele techniek
in Delft vervulde hij verschillende functies bij Rijkswaterstaat. In 1990 trad Huis in �t Veld in dienst bij
DHV, waar hij vanaf 1995 voorzitter was van de raad van bestuur.
Prof.mr. Michiel Scheltema (64), voorzitter WRR. Scheltema studeerde rechten in Leiden en is lange tijd
hoogleraar Bestuursrecht geweest in Groningen. Voor die tijd was hij staatssecretaris van Justitie in de
kabinetten van Agt-II en -III.
Ir. Ad B. Smaal, vice-president van Shell Global Solutions International BV. Na een studie chemie aan de
Tewchnisc he Universiteit Delft trad hij in 1992 in dienst bij Shell. Smaal werkte in zes verschillende
landen als manager van diverse olie- en gasprojecten en beheert als belangrijke opdrachtgever een budget
van 30 miljard euro.
Er is nog een vacature in de Regieraad voor een deskundige op het gebied van
werknemersaangelegenheden en arbeidsomstandigheden.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 9 feb 2004

Sliedrecht in tang van ontwikkelaar met
verworven grond
bouwbreed
den haag Degene met grondposities op potentiële bouwlokaties hebben een machtspositie ten
opzichte van de gemeente. Zo houdt Van Erk projecten uit Bergambacht de gemeente Sliedrecht al
bijna tien jaar aan het lijntje bij de ontwikkeling van de Vinexlocatie BaanhoekWest. De
ontwikkelaar eist meer geld voor zijn grond of een monopoliepositie.

Sliedrecht besloot te reageren op de brief van de enquêtecommissie bouwnijverheid waarin gemeenten
werd gevraagd zich te melden als zij concurrentiebeperkende combinaties tegenover zich vinden. Naast
Sliedrecht, meldden ook Goirle, Heumen, Son en Breugel en Zutphen zich bij de commissie.
Bijna de helft van alle 167 Vinexgemeenten vond marktpartijen tegenover zich die gronden hadden
verworven op de grootschalige uitleglocaties. Vooral de grote ontwikkelaars hebben veel grond in
eigendom. Vooral de namen Wilma, BAM, Bouwfonds, Dura Vermeer Mabon, Heijmans en Volker
Wessels komen vaak voor.
Meestal komen gemeente en ontwikkelaars tot overeenstemming via een bouwclaimmodel. In principe was
daarmee de concurrentie voor een belangrijk deel uitgesloten, want de ontwikkelaar met de grondposities
was duidelijk in het voordeel. Inmiddels is ruim de helft van de geplande halfmiljoen huizen gerealiseerd.
Op sommige lokaties verlopen de onderhandelingen echter stroef omdat ontwikkelaar en gemeente het niet
eens kunnen worden over de voorwaarden. IJburg in Amsterdam is daar een bekend voorbeeld van. De
problemen in Sliedrecht laten zien hoe een gemeente in de tang komt te zitten als een ontwikkelaar de
grond in handen heeft.
Onteigening
De onderhandelingen in Sliedrecht lopen al bijna een decennium. De huizen zouden eind jaren negentig
worden opgeleverd. Directeur van de sector ruimte van de gemeente J. Klein denkt nu dat 2005 een
realistischer termijn is voor de bouw van de eerste woningen.
De gemeente heeft zeer recent besloten advies te vragen aan de Taskforce woningbouw Drechtsteden om
de problemen rond de ontwikkeling van Baanhoek te doorbreken. Op basis van daarvan zullen de partijen
binnenkort weer om de tafel gaan zitten. “Onteigening is het ultieme middel om de ontwikkelaar te
dwingen, maar we zijn nog steeds ‘on speaking terms’ en dan hoop je er toch op een andere manier uit te
komen”, licht Klein toe. De grote struikelblokken zijn de financiën, de wens van de gemeente om meer
ontwikkelaars toe te laten en de particuliere kavels. Klein geeft aan dat de hele zaak inmiddels erg gevoelig
ligt. “We willen een transparant geheel en voorkomen dat een partij te veel in zijn eigen zak stopt.”
In het rapport van de enquêtecommissie is terug te vinden dat Van Erk slechts één landelijke aannemer bij
de bouw wenst in te schakelen. Navraag bij de gemeente leert dat de ontwikkelaar daarbij zichzelf op het
oog heeft. Sliedrecht wil ook graag eenderde van de grond in vrije kavels aan particulieren uitgeven. De
ontwikkelaar voelt daar ook wel voor, maar wil dan wel de garantie dat hij ook mag bouwen en daar is de
gemeente het niet mee eens. Een ander punt van discussie is de hoogte van de grondprijs in een
bouwclaimmodel en wie daarbij de lokatie bouwrijp mag opleveren.
Stroef
Van Erk heeft begin jaren negentig op grote schaal gronden aangekocht, waaronder het grootste deel van
Baanhoek. Tijdens de onderhandelingen wekte de ontwikkelaar de indruk geen haast te hebben met de
ontwikkeling omdat hij nog voldoende werk had op andere locaties en stelde extreem hoge eisen aan de
vergoeding van de grondprijs. De gemeente, die wel graag snel had willen bouwen, trok aan het kortste
eind.
“Wij houden vast aan meer concurrentie”, aldus Klein. “Kopers moeten toch wat te kiezen hebben.” Toch
heeft de gemeente de onderhandelingen tot nu toe niet op de spits willen drijven omdat zij bang is dat
anders de kwaliteit van het plan onder druk komt te staan. “Door via contracten een ontwikkelaar te
dwingen loop je het risico genoegen te moeten nemen met een 6 in plaats van een 8.”
Eerste publicatie door Ingrid Koenen op 11 mrt 2003

Bewoners Assendelft lijden onder komst
Polderbaan
bouwbreed
assendelft Het aanbrengen van isolatie aan de huizen rondom Schiphol gaat niet overal van een leien
dakje. Recentelijk uitte de Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft (Bia) in een brief aan de
Tweede Kamer haar onzekerheid, teleurstelling, ergernis en machteloosheid over het uitvoering van
het Project Geluidsisolatie Schiphol.

Biabestuurslid Gert van Zon: “We hebben de brief geschreven om alles nog eens op een rij te zetten, maar
tot dusverre hebben we nog niets uit Den Haag vernomen.” Bia, spreekbuis namens 300 eigenaar/bewoners,
schrijft al zes jaar te ‘lijden’ onder de komst van de Polderbaan.
Rondom Schiphol moeten voor 31 december, dat datum dat het vijfbanenstelsel operationeel wordt, zo’n
17.000 woningen van geluidsisolatie zijn voorzien. In Assendelft, gelegen in het verlengde van de vijfde
baan, is circa de helft van de 2800 woningen pas voorzien van ‘gratis’ geluidsisolatie. De ingrijpendste
maatregelen moeten nog in het zuidelijke deel van het langgerekte dorp plaatsvinden waar zo’n 250
woningen zowel dag als nachtisolatie ‘krijgen’.
Volgens Van Zon wordt in Assendelft voorbijgegaan aan de plaatselijke situatie. “Elke huis is hier anders.
Er staan veel Zaanse houten huisjes. Op zolder wordt veelal geslapen en daar is het woekeren met de
ruimte. Het aanbrengen van een 30 à 40 centimeter dik binnenisolatiepakket is een grote aanslag op het
woongenot. Veel woningbezitters prefereren isolatie buitendaks, maar dat is alleen mogelijk tegen betaling
van een behoorlijke meerprijs. Wij hebben de indruk dat aannemer BAM Wilma regio Amsterdam een
lucratief contract met Progis heeft gesloten. De aannemer krijgt de helft betaald wanneer hij begint en
vervolgens kan het lang duren. De uitvoeringstermijn van maximaal zes werkbare weken wordt ver
overschreden.”
De kritiek betreft onder andere het toezicht en de uitvoering van de werkzaamheden. “Progis heeft geen
enkel vat op de aannemer” concludeert medebestuurslid Eugénie de Bruijn. Tekenend voor de
samenwerking noemt ze het feit dat het project vorig jaar een tijd heeft stil gelegen omdat de twee partijen
in arbitrage lagen over door de aannemer berekende kosten.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 12 mrt 2003

Progis: Assendelft ‘samenloop van problemen’
bouwbreed
den haag Een "samenloop van problemen" maakt dit isolatieproject complex en traag, concludeert
Progiswoordvoerder R. Gligoor. "Assendelft heeft een aantal probleempanden, huizen die niet op de
te treffen isolatiemaatregelen zijn gebouwd zijn. De minister heeft 10 miljoen euro extra
uitgetrokken voor deze zogenaamde ministerspanden. Het streven van Progis is om zoveel mogelijk
huizen te isoleren. Houden we ons strikt aan de wettelijke uitgangspunten, dan zouden we een hoop
woningen moeten overslaan, omdat het te kostbaar is. Het vergt al met al veel overleg met het
hoofdkantoor van Rijkswaterstaat."

Daarnaast speelt er volgens hem “een beleidskwestie”. Gligoor: “Het gevolg van het nieuwe Luchthaven
Indelingsbesluit (LIB) is dat veel woningen die bij ons in de planning staan, nog niet de zekerheid hebben
dat ze worden afgehandeld. Hoeveel woningen dat zijn, is nog onduidelijk. Bij de beleidsontwikkelende
organisatie binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het directoraatgeneraal Luchtvaartzaken,
hebben we de vraag gelegd, hoe daarmee om te gaan. Rijkswaterstaat is bij dit isolatieproject “op een
rijdende trein gesprongen”. Gligoor: “We werden geconfronteerd met contracten die de luchthaven met
aannemers had afgesloten. De aannemers hebben behoorlijk veel vrijheid, waardoor we minder grip op de
planning en de kwaliteit van de uitvoering hebben. Voor nog vierduizend aan te besteden woningen gaan
we dat zeker anders regelen.”
Incidenten
Hij erkent dat één isolatiepakket inderdaad niet voldeed aan de brandwerendheidseis, “maar op een aantal
incidenten na, zijn de pakketten naar behoren aangebracht. Onze partner Arcadis heeft inmiddels meer
opzichters op het werk gezet. Maar de aannemer is altijd aanspreekbaar.”
Daarnaast is er sprake van interpretatieverschillen, meent hij. “In de contracten staat bijvoorbeeld dertig
werkdagen vermeld, bewoners vertalen dat in zes opeenvolgende weken. En als je goed isoleert, krijg je

vochtproblemen. Goed ventileren is de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Veel bewoners
verwarren daarnaast bij de einddatum van 31 december 2003 de vijfde baan met het vijfbanenstelsel.”
Progis zegt te streven alle woningen voor 1 januari 2004 geïsoleerd te hebben. “Dat is dan met uitzondering
van woningen die in de bezwaarprocedure zitten, dat zijn er zo’n 250 op een totaalbestand van 17.000
woningen.” Via zijn secretaresse laat R. Wassenberg, regio directeur Amsterdam BAM Wilma, weten
telefonisch niet te willen reageren.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 12 mrt 2003

Een beetje Wassenaar in Gronings villadorp
bouwbreed
haren De gemeente Haren bouwt de komende jaren op diverse locaties in het Groningse villadorp
luxe appartementencomplexen. Dit in een poging de ouder wordende en kapitaalkrachtige inwoners
binnen de gemeentegrenzen te houden. In januari 2004 wordt in opdracht van projectontwikkelaar
BAM Wilma een begin gemaakt met zestien appartementen aan de Henricus Muntinglaan, variërend
in prijs tussen de 386.000 en 412.000 euro.

Het betreft een ontwerp van het Groningse Oving Architekten. BAM Wilma gaat er vanuit dat, ondanks de
stagnerende huizenmarkt, de luxe appartementen goed aansluiten bij de vraag in het ‘Wassenaar van het
Noorden’. Het appartementencomplex aan de Muntinglaan krijgt drie bouwlagen, twee natuurstenen
entrees en een superlift, een beveiligingssysteem, zonneboilers, automatische garagedeuren, luxe keukens,
parkeerruimte voor bezoekers, terrassen en een totaal woonoppervlak van 150 vierkante meter per
appartement.
Haren heeft daarnaast ook dergelijke nieuwbouwplannen aan de Heide en Watersteeg. Op de huidige
locatie van het gebouw van het Groene Kruis en peuterspeelzaal Het Hazenhoekje moet een complex
verrijzen met luxe appartementen van rond de 450.000 euro. In een later stadium moet ook aan de
Anjerlaan een appartementencomplex worden gebouwd.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 21 mei 2003

Groningse Oosterparkwijk fleurt op met
sprekende kleuren
bouwbreed
groningen Het ombouwen van beneden en bovenwoningen tot ruime, grondgebonden
eengezinswoningen is de belangrijkste ingreep bij de renovatie van de Gerbrand Bakkerstraat in de
Groningse Oosterparkwijk. Waar het interieur van de woonblokken compleet werd vernieuwd, is het
straatbeeld juist zorgvuldig zoveel mogelijk in de oorspronkelijke architectuur van de Amsterdamse
School teruggebracht. Handhaving en herstel van karakteristieke details en sprekende kleuren
dragen daaraan in belangrijke mate bij.

Als de geknikte en ruim een halve kilometer lange Gerbrand Bakkerstraat in de Groningse Oosterparkwijk
helemaal opnieuw is bestraat en ingericht, heeft de tachtig jaar oude straat zijn oorspronkelijke allure weer
terug. In de gevels, die zijn opgetrokken in de voor Groningen zo typische rode baksteen, zijn de kozijnen
met fors gedimensioneerd hout vernieuwd en in de oorspronkelijke kleurstelling geschilderd.
Recent zijn de eerste vernieuwde woningen opgeleverd. Het zal nog tot in 2006 duren voordat de gehele
buurt weer op orde is, inclusief de vervangende nieuwbouw op de koppen van een aantal woonblokken.
Woningstichting Nijestee, met ruim vijftienduizend woningen de grootste corporatie in Groningen, is
eigenaar van de woningen en ontwikkelaar, opdrachtgever én directievoerder van deze wijkvernieuwing.
Het project, dat na de nieuwjaarsrellen in de wijk enkele jaren geleden in een stroomversnelling kwam,
omvat het samenvoegen van een groot aantal beneden en bovenwoningen tot grote eengezinswoningen.
Met het aanbieden van grote woningen waarvan het merendeel bedoeld voor verkoop hoopt Nijestee
gezinnen in de wijk te houden en te krijgen maar ook een nieuw publiek aan te trekken dat gecharmeerd is
van jaren twintig architectuur met kenmerken van de Amsterdamse School. Dat bovendien deze destijds
onder de bezielende leiding van SDAPwethouder Rugge (ook wel de Groningse Wibaut genoemd) ruim
opgezette wijk slechts op tien minuten lopen ligt van het stadscentrum, is voor veel Groningers een
belangrijk pluspunt.
De geest van weleer

Henk Kooi van het Groningse bureau Signatuur Architecten is geboren en getogen in de Oosterparkwijk en
heeft met veel betrokkenheid en inventiviteit een plan ontworpen om telkens van een groepje van vijf
kleine woningen drie ruime eengezinswoningen te maken met ieder minstens vier slaapkamers.
Uitgangspunt was de oorspronkelijke beeldkwaliteit van de straatgevel zoveel mogelijk te herstellen.
Twee ingrepen zijn daarbij van grote betekenis geweest. Zo moesten twee van de vijf toegangsdeuren
vervallen. Eén deur is een raamkozijn geworden met een gemetselde borstwering die zorgvuldig en
nauwelijks waarneembaar in het bestaande gevelwerk is opgenomen. Een andere deur, die direct naast een
te handhaven deur zit, is tot onderdeel gemaakt van een verbrede entree.
Daarnaast zijn alle raamkozijnen in de straatgevel vernieuwd. Dat wil zeggen dat alle randstijlen en dorpels
behouden zijn en dat een in de jaren zeventig aangebrachte invulling met wit geschilderde staalprofielen is
vervangen door een houten invulling. De indeling daarvan komt overeen met het beeld dat Kooi terugvond
op oude afbeeldingen. Die oude afbeeldingen waren in zwartwit, maar de grijstonen verrieden wel dat er
kleur was toegepast. Krabproeven op het bestaande schilderwerk gaven geen eenduidig historisch beeld van
het schilderwerk. Wel vond Kooi van de oorspronkelijke architecten Kazemier en Tonkens
interieurafbeeldingen in kleur terug. Op grond daarvan en met kennis van het in die periode veelal
gebruikte kleurenpalet heeft Kooi min of meer intuïtief de nieuwe kleuren in de geest van weleer
vastgesteld. Sprekende kleuren waar naast groen, blauw, rood en geel een dominante rol is weggelegd voor
oranje.
Geluidsisolatie
Bij het vergroten van de woningen is de bestaande structuur van drie naast elkaar gelegen bovenwoningen
het uitgangspunt geweest. Deze structuur is doorgezet in de twee onderliggende bestaande
beganegrondwoningen. “Om die reden moest een complexe staalconstructie onder de eerste
verdiepingsvloer worden aangebracht”, aldus projectarchitect Arjan Thurkow van Signatuur Architecten.
Thurkow: “Die vloer is van beton en is afwisselend slechts 8, 10 of 12 centimeter dik, afhankelijk van de
overspanning. Deze minimale constructie gaf in de bestaande situatie nogal wat geluidsoverlast tussen de
verschillende woningen. Door nu een gipsplafond onder de vloer aan te brengen kan niet alleen een voor de
staalconstructie benodigde brandwerendheid van zestig minuten worden gerealiseerd, maar wordt ook de
geluidsisolatie aanzienlijk verbeterd.” Waar de woningscheidende vloer van beton was, waren de overige
vloeren van hout. De beganegrondvloer is vervangen door een pscombinatievloer die is opgelegd op tegen
de bouwmuren gemetselde klampen. De tweede verdiepingsvloer is verstijfd met opgeschroefde osbplaten.
Alle niet dragende binnenmuren, alsmede de voorzetwanden voor gevels en bouwmuren zijn opgetrokken
uit metalstud met gipskartonplaat. Op deze wijze ontstaat een doosindoos constructie die tot verrassing van
de bewoners niet alleen een thermisch isolerend effect heeft maar ook flink geluidsisolerend is. Henk
Wever van Nijestee: “Ze vertellen me dat de oorverdovende herrie van de traumahelikopter, die regelmatig
bij het nabijgelegen Academisch Ziekenhuis landt en opstijgt, nauwelijks meer te horen is in de woning.”
De nieuwe, drie verdiepingen hoge eengezinswoningen zijn in drie varianten ontwikkeld. Een
basisuitvoering waarbij de achtergevel niet is gewijzigd, een variant met een keukenuitbouw waardoor de
relatief kleine woonkamer groter wordt en een derde type waarbij de gehele achtergevel 2 meter naar
achteren is geplaatst. Deze uitbouw is in houtskeletbouw uitgevoerd en door de eerste verdiepingsvloer niet
uit te breiden ontstaat er een twee bouwlagen hoge serre die door de grote glaspuien een groot ruimtelijk
effect heeft met een enorme daglichtopbrengst.
Drie types lijkt niet veel op een totaal van de thans gerealiseerde 97 eengezinswoningen, maar uiteindelijk
moest door de grote variaties in de bestaande bouw toch elke woning apart worden uitgetekend. Het geeft
aan dat iedere woning in de Gerbrand Bakkerstraat uniek is en dat komt de gewenste differentiatie alleen
maar ten goede. Die differentiatie zal straks, als het totale project inclusief de verbijzonderingen op de
koppen van de woonblokken gereed is, alleen nog maar groter worden.
Marktontwikkeling
De wijkvernieuwing rond de Groningse Gerbrand Bakkerstraat verloopt in drie fasen en zal waarschijnlijk
in 2006 geheel zijn afgerond. Hoewel de samenvoeging van woningen in de thans gerealiseerde eerste twee
fases een grote rol speelt zal het van de marktontwikkelingen afhangen of ook in de derde fase kleine
woningen zullen worden samengevoegd tot grote. Uiteindelijk zullen circa 220 vernieuwde woningen
worden gerealiseerd.
Projectgegevens
Project: Eerste fase wijkvernieuwing Gerbrand Bakkerstraat in de Oosterparkwijk in Groningen
Omvang: eerste fase (opgeleverd): 161 beneden en bovenwoningen samenvoegen tot 97
eengezinswoningen

Opdrachtgever/ontwikkelaar: Woningstichting Nijestee, Groningen
Ontwerp: Signatuur Architecten, Groningen
Uitvoering: G4Bouwcombinatie met Ballast Nedam Bouwborg, HBG BML, Rottinghuis en BAMWilma
Gemiddelde bouwkosten: eerste fase per (nieuwe) woning, inclusief sloop, bouwkosten en installaties:
107.000 euro (exclusief btw)
�Zelfs de traumahelikopter hoor je nauwelijks meer�
Eerste publicatie door Van een onzer auteurs op 3 okt 2003

Ruim tweehonderd woningen in Emmen
bouwbreed
emmen – De keuze van het Emmer gemeentebestuur om de nieuwbouw van het stadstheater te realiseren
op de plek van het oude politiebureau, is tevens het startsein voor de bouw van zeker 235 woningen en
appartementen in het centrum.

De woningstichting Wooncom en projectontwikkelaar BAM Wilma kunnen aan de slag met het bouwplan
voor het gebied Klokkenslag. Dit omvat zes woonblokken met 60 appartementen in de sociale huursector,
47 herenhuizen en 128 torenappartementen in de koop- en duurdere huursector. De woningen krijgen een
eigen ondergrondse parkeergarage. Nu ook het stadstheater op het bouwterrein is gesitueerd, kunnen de
plannen nader worden uitgewerkt. Wooncom wil al volgend jaar beginnen met de bouw van de 60
huurappartementen. De gemeenteraad heeft echter nog het laatste woord.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 21 okt 2003

Bouwer Smeets treedt terug voor ander type
directeur
bouwbreed
maastricht - Aannemer P. Smeets treedt terug als directeur van Smeets Bouw BV. Hij blijft wel
eigenaar van het bedrijf. Dat heeft zijn woordvoerder gisteren bekend gemaakt. Smeets wordt
opgevolgd door Ing. T. E. (Tom) van der Ven (50).

Van der Ven is momenteel een van de drie directeuren van BAM-Utiliteitsbouw in Bunnik, en werkte
voordien als leidinggevende bij Wilma. In de twaalf jaar dat Smeets directeur was van zijn bedrijf, heeft hij
het bedrijf groot gemaakt, waardoor het stevig gepositioneerd is in de markt, onder meer door een nieuwe
visie op klantvriendelijkheid, aldus zijn woordvoerder.
Nu het bedrijf gegroeid is, vindt Paul Smeets zich niet langer de aangewezen man om aan het bedrijf
leiding te geven. Hij voelt zich vooral een pionier, die een bedrijf groot kan maken. Maar nu dat bedrijf
eenmaal groot is, is volgens Smeets “een ander type directeur”� nodig dan hij kan zijn.
De woordvoerder zegt dat Smeets niet terugtreedt in verband met de affaire rond de ingestorte balkons van
de Patio Sevilla in Maastricht. “Maar dit heeft het proces van terugtreden wel versneld”, erkent ze. “Zijn
terugtreden is mede bedoeld om bestendigheid, rust en stabiliteit in het bedrijf te brengen.” Smeets blijft
verantwoordelijk voor de afhandeling van het balkondrama in april dit jaar, waarbij twee bewoners de dood
vonden.
Het bouwbedrijf heeft juist een reorganisatie achter de rug. Daarbij zijn in september en oktober zestien
mensen ontslagen. Er werken nu nog 184 mensen. De omzet kelderde dit jaar naar zo�n 56 miljoen euro,
ongeveer een kwart minder dan vorig jaar.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 27 nov 2003

Nieuwbouw kan veel zuiniger
bouwbreed
petten - Nieuwbouwwoningen kunnen nog energiezuiniger. Gemeten naar de
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) komt dit neer op een waarde van 0,5. Dit blijkt uit de meetgegevens
van drie proefwoningen van het project Ecobuild-Research fase I, die het Energie
Onderzoekcentrum Nederland (ECN) publiceerde.

De EPC is de maat voor het primaire energiegebruik van gebouwgebonden installaties. Hoe lager de EPC,
hoe beter de energie-efficiëntie van het gebouw is. De EPC-eis in het Bouwbesluit is voor woningen
vastgesteld op 1,0. Aan de hand van de test- en meetresultaten van het project Ecobuild-Research fase I
blijkt nu dat een basispakket van maatregelen kan leiden tot een energieprestatie die het streefniveau EPC
0,5 dicht benadert. Efficiënte ventilatiesystemen en een nog grotere inzet van energiezuinige technieken
maken een nog betere energieprestatie mogelijk.
Randvoorwaarden voor een lagere EPC zijn een goed comfort, een gezond binnenklimaat, beperkte
meerkosten en een lage milieubelasting door het gebruik van materialen. Bij het verbeteren van de
energieprestatie gaat het om drie onderdelen. Ten eerste moet de energiebehoefte omlaag door goede
isolatie aan te brengen. Ten tweede is het optimaal inzetten van duurzame energie van belang en ten derde
het zo efficiënt mogelijk inzetten van eventueel benodigde fossiele energie.
Luchtdichtheid
Verder bleek dat tijdens de bouw veel aandacht moet gaan naar de luchtdichtheid van woningen.
Ongewilde en ongecontroleerde luchtverversing door kieren en naden leidt tot een flinke toename van het
energieverbruik. Veelbelovend is een systeem waarbij aangezogen ventilatielucht in de zomer door de
bodem wordt gekoeld waarbij het systeem in de winter de ventilatielucht voorverwarmt. Zonwering is
bovendien belangrijk om oververhitting te vermijden en te voorkomen dat bewoners airconditioning
aanschaffen. Om deze zaken goed uit te werken en te testen, zijn op het ECN-terrein bij Petten drie
woningen gebouwd door het Ecobuild Consortium, een samenwerkingsverband waarin ECN, BAM Wilma,
Econosto, Limburg Kozijnen, Aedes Vereniging van Woningcorporaties, onderzoeksbureau OTB (TU
Delft) en Heembeton participeren. Het betreft �echte� woningen die ook op Vinex-locaties zijn te
vinden. Bewoning is nagebootst met simulatiesystemen.
In fase II van het project ligt de aandacht van onderzoek op combinaties van maatregelen en inzichten uit
de eerste fase. Het uiteindelijke doel is te komen tot een energieneutrale woning. Hierbij dekt lokaal
gewonnen energie het energiegebruik van een woning op jaarbasis. Partners in fase II van ECN zijn Itho
Schiedam en onderzoeksbureau OTB.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 7 apr 2004

Twijfels over brandveiligheid dakisolatie
bouwbreed
den haag - Het dakisolatiepakket van de huizen in Assendelft wordt mogelijk aangepast omdat
twijfel bestaat over de brandveiligheid. Volgens opdrachtgever Progis voldoet de isolatie aan het
Bouwbesluit. TNO zet daar echter ernstige vraagtekens bij. Binnenkort praten beide partijen over
het verschil van inzicht.

Mogelijk komt uit dat gesprek naar voren dat Progis de isolatiepakketten moet aanpassen, blijkt uit
antwoorden van staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) aan de Tweede Kamer.
Bewoners hadden ernstige twijfel over de brandveiligheid van de isolatie en schakelde onderzoeksbureau
TNO in. Dat schreef een vernietigend rapport waaruit blijkt dat die scepsis terecht is. Zo bleek de
gehanteerde werkwijze gebaseerd op een achterhaald TNO-rapoort uit 1984 en werden de gebruikte NENnormen verkeerd toegepast.
Naar aanleiding van eerder onderzoek van Progis en Arcadis zijn zestien woningen aangepast omdat de
gebruikte isolatie niet brandveilig was. Dit is opgelost met het aanbrengen van 12,5 millimeter dikke
gipsplaten. Bouwcombinatie dB2000 Vof, waaronder BAM Wilma, heeft een iets ander pakket bij nog
duizend woningen in Zaanstad, Amstelveen en Haarlemmermeer toegepast en is nog steeds bezig met de
uitvoering van meer woningen. Volgens onderzoek van Progis is dat pakket zeker brandveilig.
Volgens woordvoerder R. Grigoor van opdrachtgever Progis is de aannemer gehouden aan het Bouwbesluit
inclusief de vigerende regels over �brandvoortplanting en rookontwikkeling�. Eventuele fouten zullen

voor rekening van de aannemer moeten worden hersteld. Progis gaat er echter vooralsnog van uit dat de
geïsoleerde woningen voldoen aan de wettelijke normen.
Op initiatief van de gemeente Zaanstad gaan Progis en TNO binnenkort praten. Volgens Progis is tot nu toe
geen rechtstreeks contact geweest met het onderzoeksinstituut en moet eerst worden vastgesteld waar het
verschil van uitgangspunten op is gebaseerd. “Als belangrijke punten niet met elkaar sporen, zou dat
inderdaad eventueel tot aanpassingen van het pakket kunnen leiden”, bevestigt Grigoor.
Eerste publicatie door Ingrid Koenen op 27 jan 2004

Luchtige helm voor BAM-uitvoerders
bouwbreed
bunnik – De uitvoerders van BAM Woningbouw in Bunnik werken sinds kort als eerste bouwvakkers in
Europa met een nieuw type bouwhelm. Het is een �uvex airwing�, een helm met een groot draagcomfort
door de ventilatiemogelijkheden aan de voor- en achterzijde. Daarbij is de helm licht van gewicht en heeft
hij een moderne uitstraling. De helm is uitgevoerd in de nieuwe huisstijlkleuren van BAM Woningbouw,
het bedrijf dat per 1 januari is ontstaan door de samenvoeging van BAM Wilma en HBG Woningbouw. De
nieuwe helm wordt binnenkort op de Europese markt geintroduceerd. De importeur voor Nederland is
Intersafe-Groeneveld.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 26 mrt 2004

BAM Woningbouw grootste van Nederland
bouwbreed
bunnik – BAM Wilma en HBG Woningbouw zijn per 1 januari samengevoegd tot BAM Woningbouw.
Door de samensmelting ontstaat een werkmaatschappij van drieduizend medewerkers en 800 miljoen euro
omzet. Als ontwikkelende bouwer van woningen is BAM Woningbouw op slag de grootste van Nederland.
De fusie vloeit voort uit de overname van de Hollandsche Beton Groep door BAM NBM per 14 november
2002.

BAM Woningbouw richt zich op zowel projectontwikkeling en nieuwbouw als onderhoud, renovatie.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 9 jan 2004

Nieuwe pluggen voor zestig garagedaken in
Assen
bouwbreed
ASSEN - De daken van circa zestig garages bij de al jaren geleden opgeleverde woningen in de
Planetenbuurt in de nieuwbouwwijk Kloosterveen in Assen blijken niet deugdelijk te zijn bevestigd.

De komende maand gaan Bouwfonds Ontwikkeling en BAM Wilma de garagedaken, die als een soort
deksels op de muren zijn geplaatst, op advies van de constructeur om de 25 centimeter voorzien van
constructiepluggen.
De eerder gebruikte spanhulzen blijken niet te voldoen aan de veiligheidseisen.
Overigens dreigt er geen acuut gevaar voor instorting. Pas na extreme sneeuwval en het daarmee gepaard
gaande gewicht op de daken zouden problemen kunnen onstaan.
In het najaar van 2003 verzakte één van de garagedaken met een halve meter en werd de gebrekkige
constructie voor het eerst bekend bij Bouwfonds Ontwikkeling. Bij de woningen van BAM Wilma waren
volgens die ontwikkelaar echter al eerder klachten van bewoners over de daken binnengekomen.
De klachten beperken zich overigens niet uitsluitend tot verzakkingen en bevestigingsfouten, want volgens
sommige bewoners regent het in de schuur net zo hard als daarbuiten.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 15 jan 2004

BAM Woningbouw opnieuw op de kaart
bouwbreed
bunnik - BAM Woningbouw ontpopt zich als grootste ontwikkelende woningbouwer in Nederland.
De nieuwe krachtpatser uit BAM Groep pronkt met de veren van zowel BAM Wilma als HBG
Woningbouw. Voor 2004 staat bij het concern met zon 3000 medewerkers het kompas op een omzet
van 800 miljoen euro.

“Het concept van de Waarde en Riant-woningen is een pareltje”, werft directeur Bert Dragt enthousiast.
“W&R staat voor een goed product tegen een betaalbare prijs en is ontwikkeld door HBG Woningbouw.
Het concept is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, waaronder het bouwstroom-principe. We
overwegen een vijfde bouwstroom te starten.”
Topman Dragt geeft grif toe dat zijn werkmaatschappij nog verschillende culturen kent. Twee zware
programma�s – de samensmelting van culturen en de krachtenbundeling in het gehele concern – draaien
op volle toeren om de samenwerking en het begrip te verbeteren. Vanaf de jaarwisseling geldt de slogan:
the power to change. Heel de wereld is in beweging en BAM Woningbouw wil beslist niet achterblijven.
“Als klassieke aannemer werd je uitgenodigd om te bouwen. Tegenwoordig praat je meer over het verlenen
van diensten. We gaan graag in een bouwteam zitten. Hebben daar onze inbreng en leveren meer dan alleen
een bouwprestatie. Dat is een hele cultuurverandering. Ook bouwbedrijven die niet fuseren, hebben met
deze ontwikkeling te maken. Bij ons spelen de veranderingen een nog dominantere rol”.
Om de processen in smeltkroes BAM Woningbouw zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt de
onderneming zo veel mogelijk met eigen kracht en vaardigheden. “Je kunt natuurlijk externe bureaus
inschakelen. Daar is bewust niet voor gekozen”, stelt Dragt.
Binnen de decentrale werkwijze van BAM Woningbouw met zijn twaalf regionale vestigingen, vergt het
fusieproces een stevige aansturing vanuit de top.
Frequent zit het team van Dragt dan ook om de tafel met de directeuren uit het veld teneinde visie en
strategie op elkaar af te stemmen. Als bijzondere smeerolie zet Koninklijke BAM bovendien in op een
intensieve loopbaanbegeleiding met veel ruimte voor opleidingen.
Zonder pijn gaan alle veranderingen niet. BAM�s overname van de productiepoot van NBM Amstelland
is amper vier jaar geschiedenis. De komst van de ontwikkelende bouwer Wilma zette het bedrijf op de kop.
De fusie betekende de samenvoeging van ondernemingen met in de huidige munt respectievelijk 200 en
500 miljoen euro omzet.
“De splitsing van ontwikkeling en uitvoering heeft het uitvoerende deel van Wilma geen goed gedaan. In
de jaren 2001-2002 waren we volop bezig met het integreren. Plotseling wilde de Spaanse bouwer
Dragados van de pas overgenomen Hollandsche Beton Groep af. Daardoor kwam op 14 november 2002
BAM Wilma met zijn 600 miljoen euro omzet en HBG Woningbouw, goed voor 300 miljoen euro, ineens
bij elkaar.”
Van de 900 miljoen euro bedrijvigheid die BAM Wilma en HBG Woningbouw amper een jaar geleden nog
vertegenwoordigen, is 100 miljoen euro prijsgegeven. Volgens directeur Dragt een kwestie van strategie.
“De economie bevindt zich in woelig water. Relatief merkt de woningbouw daar nog het minste van. Ik
geloof ook stellig dat er weer groei op komst is. Gezien de behoeften is een toename van de huidige 55.000
woningen tot 70.000 stuks per jaar aannemelijk.”
Door een stap terug te zetten, slonk het marktaandeel van BAM Woningbouw van een kleine 10 naar 8,5
procent. Na de 280 arbeidsplaatsen die in de periode 2001-2002 vervielen, worden dit jaar andermaal 180
banen geschrapt. Wellicht meer nog dan de eigen bemanning, raakt de afslanking de onderaannemers. Het
grillige buitenklimaat maakt dat de BAM�ers het werk zo veel mogelijk uitvoeren in eigen beheer.
“Waar we nu staan? Onze werkmaatschappij BAM Woningbouw is een gezonde dochter van de prachtige
Koninklijke BAM Groep. De samenvoegingen zijn goed en snel verwerkt. Niet dat alles voor de volle
honderd procent klaar is. Maar het bedrijf staat er.”
Aansprekend
BAM Woningbouw blinkt in het hele land uit met aansprekende projecten. In Maastricht is na dertien jaar
noeste arbeid de ontwikkeling van 22 deelprojecten op het Ceramique-terrein afgerond. Amsterdam heeft
zijn zevenhonderd woningen op het oude Ajax-bastion De Meer. Rotterdam de metamorfose op de
Mullerpier met de realisatie van dertien bouwblokken voor zeshonderd woningen. Wie een indruk wil

krijgen van de ondernemingslust kan ook een kijkje nemen bij de wedergeboorte van het Heemaf-gebied in
Hengelo tot het riante Thiemslanden, op het Chassé-terrein in Breda of het in uitvoering zijnde
appartementengebouw �t Domein in Houten.
Het door HBG ontwikkelde W&R-concept blijkt een schot in de roos. Vanwege het succes van de vorig
jaar opgeleverde vijfduizendste woning zet BAM nog een tandje bij. Plan is om met een extra bouwstroom
de capaciteit te verhogen van achthonderd naar duizend per jaar. “Met W&R zetten we een zeer scherpe
prijs neer. Naar de uitgekiend seriematig te produceren basiswoning van 5,40 meter breed en 9,80 meter
diep, bestaat een grote vraag in de markt. Je hebt, – laten we de grond buiten beschouwing – voor nog geen
60.000 euro een prima starterswoning”, aldus Dragt.
In hogere prijsklassen ontwikkelt de BAM-dochter onderdak volgens het principe Wonen à la carte. Het
eerste project van dit type werd in 2002 opgeleverd in Deventer. Aspirant-kopers konden meepraten tot in
het kleinste detail. Of alle wensen verwerkelijkt konden worden? Nou, nee. De welstandscommissie blijft
immers over de schouder meekijken of het gevelfront cultureel-maatschappelijk wel goed in de smaak valt.
Toch reiken de woonmogelijkheden qua genot volgens directeur Dragt van een eenvoudige brasserie tot de
drie sterrenkwaliteit à la toprestaurant De Librije in Zwolle.
�Veranderingen spelen bij ons een
dominante rol�
Eerste publicatie door Theo Leoné op 9 mrt 2004

Overbodige isolatie van 650 huizen rond
Schiphol
bouwbreed
den haag - Ruim 650 huizen bij Schiphol krijgen isolatie, terwijl dat niet nodig is. Dat komt door een
wijziging van het contourenbeleid als gevolg van de nieuwe Polderbaan. Het is slechts een van de
missers bij het isolatieproject. In totaal komen 8449 huizen in aanmerking voor verbouwing, waarbij
de geschatte kosten bijna 47.000 euro per woning bedragen.

Uit antwoorden op kamervragen van minister Peijs (verkeer) blijkt dat er van alles is misgegaan. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de sector al eerder aan de bel heeft getrokken en met juridische stappen dreig,
omdat de kosten enorm oplopen. De minister gaat er vooralsnog vanuit dat de �vervuiler betaalt� en
vindt dat de sector alle kosten moet betalen. Het ministerie schat de totale kosten momenteel op 395,8
miljoen euro.
Er is het nodige misgegaan met de aanbesteding en contracten met de aannemers. Bij de isolatie zijn
Wilma, Dura, HBG/BAM in de combinatie VOF dB2000 en bouwbedrijf Heddes betrokken. Uit een
onderzoek van Brink Groep en Metz blijkt dat zij eenheidsprijzen hebben afgesproken die ruim 30 procent
hoger lagen dan marktconform. De minister verwijst naar een onderzoek van PRC Bouwcentrum uit 2001
dat tot de conclusie komt dat de “eenheidsprijzen niet buitensporig hoog zijn”.
De minister heeft desondanks de betrokken bouwbedrijven afgelopen najaar op het matje geroepen. Dat
heeft nog niet tot resultaten geleid en ze is van plan binnenkort opnieuw te gaan praten. Een
spoedprocedure tegen VOF dB2000 bij de Raad van Arbitrage in november 2002 heeft nooit tot een vonnis
geleid, maar desondanks is de prijs met 3 tot 4 miljoen euro naar beneden bijgesteld.
Opmerkelijk
De minister gaat nog niet in op de opmerkelijke rol van ingenieursbureau Arcadis. Diens rekening is vier
keer zo hoog uitgevallen dan geraamd en zij hebben steeds vooraf geadviseerd over de aanbesteding en de
contracten.
De eerste aanbesteding is volgens de normale Europese procedure verlopen. Echter in 2001 is een
aangepast contract met Arcadis afgesloten en zijn twee meerwerkopdrachten aan de vier bouwers verstrekt.
Onder het mom van �dwingende spoed� en �technische of artistieke redenen� is één op één gegund.
Dit blijkt volgens de landsadvocaat in strijd met de Europese regels. De minister wil nog niet ingaan op de
consequenties zolang de Algemene Rekenkamer de gang van zaken bestudeert. Ook blijkt een onderzoek
van de NMa te lopen naar onderlinge prijsafspraken tussen de aannemers. De betrokken bouwers
ontkennen dat overigens ten stelligste.

Verder blijken 650 woningen te zijn aangewezen voor isolatie, terwijl dat helemaal niet nodig is.
Bovendien blijken de geïsoleerde woningen niet in alle gevallen te voldoen aan de gestelde geluidsnormen.
Na de eerste metingen leek dat te gaan om 26 procent van de huizen, maar uit een contra-expertise blijkt
dat veel mis was met de gebruikte meetmethodiek. Hier en daar worden kleine gebreken verholpen en voor
de resterende 4 procent moet nog een oplossing worden gevonden.
Eerste publicatie door Ingrid Koenen op 29 mrt 2004

Ruim vijftien jaar ontwikkelen aan hart van
Haaksbergen
bouwbreed
haaksbergen - Het centrumplan van Haaksbergen hangt aan een zijden draadje. De Raad van State
heeft onlangs de provinciale goedkeuring aan het bestemmingsplan vernietigd. Dat betekent in elk
geval een forse vertraging, maar het kan ook dat het plan compleet wordt afgeblazen. De zwaar
teleurgestelde projectontwikkelaars en de gemeente beraden zich.

De uitspraak van de Raad is de zoveelste tegenslag in ruim 15 jaar brainstormen en plannen maken voor het
dorpshart waar leegstand heerst en winkelpanden zichtbaar verpauperen.
Nadat projectontwikkelaar Wilma Vastgoed begin jaren negentig tevergeefs probeert grond en
winkelpanden aan te kopen van centrumondernemers, komt in 1997 het zogeheten Marktpassageplan ter
sprake. In november 1999 geeft de gemeenteraad groen licht voor de ontwikkeling van een woon- en
winkelpassage met 56 appartementen, 2200 vierkante meter commerciële ruimte op de begane grond en een
parkeerkelder. Rabo Vastgoed en verenigd in de bouwcombinatie Centrum Haaksbergen Rotij
Planontwikkeling en de bouwbedrijven Scharenborg, Deterink en Assink, kunnen aan de gang.
Ditmaal verloopt de koop van gronden en panden voorspoedig, maar nu dient ander onheil zich aan. Twee
jaar geleden brengt de politieke partij Leefbaar Haaksbergen (LH) aan het licht dat de gemeente zich
schuldig zou maken aan ongeoorloofde staatssteun. De gemeente draagt 2,9 miljoen euro bij aan de
exploitatie. Volgens de wet moet dat worden gemeld aan het coördinatiepunt van de Europese Commissie
in den Haag. De gemeente blijkt van niets te weten.
“De gemeente had dat wel moeten weten. De gemeenteraad is in 1999 niet op hoogte gesteld van die
meldingsplicht”, licht fractievoorzitter P. van Vlaanderen van LH toe. Eerlijkheidshalve moet daarbij
worden aangetekend dat het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten nauwelijks heeft voorgelicht
over die meldingsplicht. De bezwaarmakende omwonenden en ook LH kraaien intussen victorie. In haar
vonnis geeft de Raad van State de bezwaarmakers gelijk dat de staatssteun van de gemeente en de provincie
ongeoorloofd is.
Gemeenschapsgeld
Leefbaar Haaksbergen, toch al fel gekant tegen het in haar ogen groteske Marktpassageplan, veroordeelt de
rol van de gemeente bij het project.
“De gemeente werkt de verpaupering van het centrum verder in de hand. Aan de ene kant geeft zij voor een
spotprijs grond en een bankpand weg aan de projectontwikkelaars, terwijl de winkeliers in het centrum
hoge grondprijzen moeten betalen om zich er te vestigen. De gemeente geeft buitensporig veel
gemeenschapsgeld aan projectontwikkelaars die alleen maar willen scoren met een �goedkoop� project
dat je ook in Rijssen kunt tegenkomen”, aldus Van Vlaanderen.
Met de uitspraak van de Raad van State is de financiële bodem onder het plan weggeslagen. Volgens de
Raad droeg de gemeente voor bijna 40 procent bij in de kosten, de provincie telde nog eens 450.000 euro
neer. Zelfs coalitiepartner CDA uit haar twijfels. Fractievoorzitter B. Goselink: “Er is onevenredig veel
gemeenschapsgeld in dit project gestopt. De gemeente vraagt de winkeliers zelfs extra baatbelasting te
betalen. Daar ben ik op tegen, maar de raad stemde in meerderheid voor”.
Wethouder W. Roetenberg is het helemaal niet eens met de rekenkundige formule van de Raad van State.
“Ons aandeel bedraagt slechts 20 procent van de totale investering. Wij verschillen daarover van mening.
Het valt ons wel op dat ruimtelijk gezien de Raad van State geen oordeel geeft over het plan. De
marktpassage past kennelijk uitstekend in het centrum.”
Versoberd plan

Het proces duurt nu al zes jaar en het zal nog wel even voortgaan. Er zijn drie opties: de provincie neemt
binnen een half jaar een nieuw besluit over het bestemmingsplan; de marktpartijen en de gemeente maken
een soberder plan òf alles wordt afgeblazen.
De weifelende projectontwikkelaars houden hun kiezen op elkaar. De ontwikkelaars en de gemeente komen
op korte termijn bij elkaar om de situatie te bespreken. Roetenberg: “Ik ga er vanuit dat het plan versoberd
wordt uitgevoerd. De marktpartijen hebben er al zoveel geld in geïnvesteerd, dat laat je toch niet zomaar
schieten.”
Weinig betrokkenen hebben nog vertrouwen in het Marktpassageplan. CDA-leider Goselink vindt dat de
herinrichting van het centrum veel soberder moet worden uitgevoerd. Hij noemt hergebruik van
leegstaande panden of het opknappen van gevels. “Wij vinden dat je in deze tijden van recessie het centrum
beter in etappes kunt verfraaien.”
Woordvoerder R. van der Kuil van winkeliersvereniging Markt/ Molenstraat vindt dat het passageplan de
prullenbak in kan. Met relatief kleine bouwkundige aanpassingen en een facelift van gevels is hij tevreden.
Hij verwijst naar een plan van een particulier eigenaar van een woonwinkelcomplex.
Volgens Roetenberg zullen de pandeigenaren zelf plannen moeten ontwikkelen om hun pand op te
knappen. Vervolgens is er in de meeste gevallen een overeenkomst nodig met de projectontwikkelaars van
het Marktpassageplan, omdat zij de meeste grond in bezit hebben.”
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 11 mei 2004

Brinkman schuift bij AM naar voren
bouwbreed
nieuwegein – L. Brinkman rukt op tot president-commissaris van AM. Als de aandeelhouders van de
projectontwikkelaar op 20 juli instemmen, wordt de voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf
opvolger van C. Boonstra.

AM�s raad van commissarissen verandert in hoog tempo van gezicht. Met Brinkman fris aan boord,
hebben zowel Boonstra als Pijnenburg besloten terug te treden. Hun plaatsen worden ingenomen door G.
Hendriks en M. Jonkhart. Boonstra werd in 1999 commissaris van NBM Amstelland, voorganger van AM.
In 2000 volgde het opstapje tot president-commissaris. Voormalig president-commissaris van Wilma L.
Pijnenburg werd in 1998 toezichthouder bij NBM Amstelland.
Nieuwkomer Hendriks (61) is zelfstandig adviseur voor publieke en private ontwikkelingsactiviteiten.
Voorheen vervulde hij directiefuncties bij Wilma en Multivastgoed. Jonkhart (54) is commissaris bij
bedrijven als Connexxion, Videohouse en RT Company. Ook fungeert hij als penningmeester van het
Nationaal Restauratie Fonds en het Nationaal Groenfonds.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 5 jul 2004

Hans Blankert, dikke mik met de bouwsector
bouwbreed
den haag - Hans Blankert gaat namens de bouw onderhandelen met de Nederlandse
Mededingingsautoriteit. Zijn taak: boetes zo beperkt mogelijk houden. Onbekend met de wensen van
de bouw is de oud-voorzitter van VNO-NCW allerminst.

Hij wordt geroemd om zijn bestuurlijke capaciteiten. Maar niet alleen om die reden is Blankert door de
bouwbranche naar voren geschoven om de strijd met de NMa aan te gaan. Wie zijn cv ligt, ontdekt dat
Blankert zijn tentakels ver heeft uitgestrekt in de bouwnijverheid.
Het is alweer lang geleden, maar ooit was de nu 65-jarige bestuurder directeur bij Wilma. Bij Dura, het
huidige Dura Vermeer, reikte Blankert zelfs tot de top van de organisatie. Vandaag de dag heeft hij een
connectie met Heijmans. Blankert trad in 1999 aan als commissaris van het Rosmalense bouwbedrijf. In
2003 werd hij in die functie herbenoemd.
Blankert is momenteel ook voorzitter van de stichting DHV, zeg maar de aandeelhouder van
ingenieursbureau DHV. De stichting heeft 91 procent van de aandelen van het bedrijf in handen. Blankert
beheert met andere woorden de gifpil voor DHV.
Het was uiteindelijk Elco Brinkman die Blankert aanprees bij de kartelautoriteit. De voorman van het
Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) onderhandelde maanden met NMa-topman Pieter Kalbfleisch en
schoof uiteindelijk Blankert naar voren als de �onafhankelijke buitenstaander�. Verbazing behoeft die

keuze geenszins. Brinkman en Blankert kennen elkaar door en door van hun gezamenlijke tijd bij
werkgeversorganisatie VNO-NCW. Blankert regeerde daar tussen 1996 en 1999; Brinkman was toen, en is
dat nog altijd, vice-voorzitter.
Ook is er een link met BouwNed, de grootste bouwwerkgeversclub in ons land. Ton Nelissen zwaait daar
sinds kort de scepter. Nelissen was lid van het bestuur van de sportkoepel NOC/NSF. De oud-voorzitter
van deze club? Inderdaad: Hans Blankert.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 15 okt 2004

De prijs van een mens
bouwbreed
De bekende econoom Heinz Polzer, bij liefhebbers van muziek alsmede rijmelarijen beter bekend als drs
P., heeft ooit eens tijdens een gastcollege de these verdedigd dat de afschaffing van de slavernij een
aderlating voor de economie is geweest. Slavenarbeid is immers een op geld waardeerbaar goed en
aanzienlijk goedkoper dan werknemers, nog afgezien van het gezeur van die mensen en hun vakbonden.
Onze Heinz had echter ongelijk, slavenarbeid bestaat nog steeds.

Kijk maar eens naar PSV. Dat is op de briljante gedachte gekomen om een beleggingsfonds op te richten
waarin vijf spelers worden gestopt. Het rendement van het fonds is afhankelijk van een onafhankelijke
deskundige die de waarde van de spelers moet bepalen. Een soort slavenmarkt dus.
Op zich lijkt het aantrekkelijk om op deze manier goedkoop geld uit de markt te halen. Maar er zitten
enorme bedreigingen aan vast. Het risico bijvoorbeeld op blessures of een coach die niet goed functioneert.
Of een bestuur dat zich bezig gaat houden met voetbaltechnische zaken vanuit het oogpunt van
aandeelhouderswaarde.
In feite zijn het dezelfde bedreigingen die elke beursgenoteerde onderneming ook kan tegenkomen. Ook
Morris Tabaksblatt heeft dat onderkend en daarvoor precies de verkeerde remedie bedacht. Laat
bestuurders kort zitten, dacht hij. Fout. Bestuurders die kort zitten hebben geen belang bij
langetermijnbeleid. Die zijn juist gericht op korte termijn aandeelhouderswaarde. Die zijn dus als het PSVbestuur dat van Guus Hiddink vraagt, verplicht een kneus op te stellen om de aandeelhouders tevreden te
stellen.
Het beste bewijs is de éminence grise van de Nederlandse bouw. Wim van Vonno, volgens een enkeling al
ongeveer een eeuw baas van BAM, in werkelijkheid een fractie korter.
De Bataafsche was altijd een wat kleurloos bedrijf totdat het furore maakte. Eerst dankzij de overname van
NBM, waaronder ook Wilma viel, later door HBG uit Spaanse handen te halen. Inmiddels dus uitgegroeid
tot een internationaal bouwbedrijf dat in de topvijf van Europa zit.
De beleggers zijn blij met hem. De manier waarop hij de overnames financiert en het juiste moment van
herfinanciering kiest, wordt door de belegger gewaardeerd. Het aandeel haalde deze week de 37 euro.
Het blijkt maar weer eens, soliditeit wint. Dat is maar goed ook, want zoals bij de Rotterdamse rechter deze
week bleek: elk mens heeft zijn prijs.
Eerste publicatie door Ferry Heijbrock op 20 dec 2004

Bouwkwaliteitsprijs naar wooncomplex Sint
Jobskade
bouwbreed
rotterdam - Het appartementencomplex Sint Jobskade 50-144 op de Müllerkade, ontworpen door
Neutelings Riedijk en gebouwd door BAM Wilma, heeft de Rotterdamse Bouwkwaliteitsprijs
gewonnen. Volgens de jury is het gebouw het beste wat het afgelopen jaar in de Maasstad is
gebouwd.

De jury roemt de samenvoeging van seniorenwoningen met andere functies, is zeer te spreken over “de
detaillering en de materialisatie van het project” en prijst de “ambachtelijkheid en hoge kwaliteit”.
Voor het eerst in de geschiedenis van de prijs, die in het leven is geroepen om een impuls te geven aan
woningbouw voor de midden- en hogere inkomens in Rotterdam, is het oordeel van bewoners meegenomen
in de uiteindelijke beoordeling van de gebouwen. Belangrijke conclusies die uit de bewonersenquête naar

voren kwamen zijn dat de nieuwbouw in Rotterdam bijdraagt aan het streven naar doorstroming op de
woningmarkt en dat de nieuwbouw vooral voor de modale inkomensgroepen is. Een meerderheid van de
nieuwbouwbewoners laat een huis achter in Rotterdam.
Genomineerden
Andere genomineerden voor de Bouwkwaliteitsprijs waren gebouwen aan de �s-Gravenwetering 60-88,
de Heer Vrankestraat, de Kabelhof en de Volmarijnstraat. Die complexen werden respectievelijk gebouwd
door bouwbedrijf Van der Linden, Volker, BAM en Heijmans IBC.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 23 dec 2004

Bam hbg gebouwd op drijfzand
BAM NBM wil HBG van Dragados overnemen, en de koers van BAM schoot
daarop omhoog. Onzekerheden gebieden de belegger echter voorzichtigheid
te betrachten.
De markt reageerde enthousiast op het fusienieuws van BAM NBM en HBG. Allicht lag dat aan
het feit dat BAM HBG koopt tegen een prijs die 5% lager ligt dan Dragados twee maanden eerder
betaalde. De vraag is echter of beleggers echt opgetogen moeten zijn. Er zijn veel onzekerheden.
Ten eerste is daar de financiering. BAM NBM dient € 715 mln op tafel te leggen voor HBG. Dat
komt neer op € 20,10 per aandeel, tegen de € 21,25 die de Spaanse Grupo Dragados nog betaalde.
Het overnamebedrag kan alsnog worden opgetrokken naar € 21,25 per aandeel, als de nettowinst
uit bouw- en infra-activiteiten dit jaar de € 100 mln overschrijdt. Aangezien de winst van HBG
echter voor een groot deel afhankelijk is van de lucratieve baggeractiviteiten (52% van de
nettowinst van HBG in 2001 kwam daar vandaan), is dat onwaarschijnlijk. Zoals het er nu
voorstaat, ziet BAM NBM zich genoodzaakt om - ter vervanging van een overbruggingskrediet een aandelenemissie te plaatsen. Een klap in het gezicht van beleggers, die de wpa zien
verwateren.
De baggeractiviteiten blijken ook ditmaal een netelig punt. Ballast Nedam achtte de overname
door Dragados al aanleiding om de calloptie uit te oefenen, die bepaalt dat bij onzekerheid rond
de bestuurlijke continuiteit van de 33/66 joint-venture Ballast Ham Dredging (BHD), de ene
partner de andere mag uitkopen. In een toelichting hebben BAM NBM en HBG reeds laten weten
het belang niet te willen afstaan, maar het lijkt steeds waarschijnlijker dat Ballast in dezen z'n
gelijk wel eens zou kunnen krijgen, mocht een en ander tot een rechtszaak leiden: van bestuurlijke
conti-nuiteit lijkt nu immers weinig sprake meer te zijn. Of het zou het feit moeten zijn dat HBGbestuursvoorzitter C. Reigersman als vice-voorzitter aan het roer blijft staan van de omvangrijke
nieuwe bouwgroep. Maar of beleggers, na blijk van zo weinig strategische standvastigheid, daar
blij mee moeten zijn? Financieel zou de verkoop van de baggertak niet zo'n gekke optie zijn. Begin
dit jaar bood Boskalis nog € 570 mln voor BHD. Uitgaande van dat bedrag, zou Ballast minstens
66% daarvan, is € 380 mln moeten bieden om HBG uit te kopen. Op zich zou HBG/BAM een wat
forsere kaspositie best kunnen gebruiken. BAM moet namelijk nog steeds bekomen van de
acquisitie van NBM eind 2000.
In een statement becijferde het bestuur van de beoogde combinatie dat het een ebitmarge voorziet
van 2%. Die lage marge is voor BAM NBM het gevolg van een integratieproces dat nog niet is
afgerond, waardoor het bedrijf nog niet volledig efficient draait.
Ook de integratie van het woningbouwbedrijf Wilma, door BAM in 1997 overgenomen, is nog
steeds niet echt succesvol. Voor HBG zijn de lage marges het gevolg van de aanhoudend
teleurstellende gang van zaken in Duitsland (Wayss & Freitag). Weliswaar hebben de beide
nieuwe partners de wens uitgesproken om in 'de komende jaren' een ebitmarge te bereiken van
3%, maar gezien de stand van zaken bij beide bedrijven, lijkt deze uitspraak eerder een gouden
berg dan een harde belofte. Er bestaat in de nieuwe combinatie een forse geografische overlap,
reden misschien om in sommige gebieden over te gaan tot afslanking en op die manier rendement
en kaspositie op peil te brengen. Allicht kan het gewraakte Wilma weer in de etalage worden
gezet. Of juist de baggeractiviteiten voor een dergelijke zet in aanmerking zouden kunnen komen,
lijkt onwaarschijnlijk. Het ziet er sterk naar uit dat de nieuwe combinatie de baggeractiviteiten,
met een rendement van bijna 10%, als 'cash cow' hard nodig zal hebben om de resultaten ook
maar enigszins op peil te houden. Als Ballast Nedam in het gelijk wordt gesteld voor wat betreft
de overnameclausule, zal het voor de bouwers de komende jaren een waar gevecht worden om het
hoofd boven water te houden.

Toch moet er ergens een lichtpuntje te bespeuren zijn. Dat kan worden gevonden in de
infrastructuur. Met een geprognostiseerde jaaromzet van € 8,5 mrd (waarvan € 3,6 mrd in infra)
kan de groep zich tot de top-vijf van Europa rekenen, een absolute vereiste voor een speler op de
infrastructuurmarkt, waar alleen de omvangrijke combinaties mee kunnen dingen naar Europese
aanbestedingen. Meer omvang betekent meer opdrachten en meer omzet. Maar of het ook leidt
tot beter rendement, moeten we eerst nog zien.
Te veel onzekerheden omgeven deze nieuwe Nederlandse bouwreus. Stap uit het aandeel totdat
duidelijk wordt of Ballast Nedam de optie voor overname van BHD kan uitoefenen. Zo nee, dan
verdient het aandeel misschien een houdadvies.
Op 4 maart 2005 om 00:00

Van Oosten komt, Van Vonno weg
bouwbreed
bunnik - Precies een dag voordat hij 65 wordt, vertrekt Wim van Vonno als topman van de
Koninklijke BAM Groep. Op 1 januari 2006 neemt Joop van Oosten het roer over van de nestor van
de Nederlandse bouwtop.

Als Van Vonno op 31 december van dit jaar met pensioen gaat, heeft hij er dik 23 jaar op zitten als hoogste
baas van BAM. Onder zijn leiding groeide het bouwconcern uit van een nationaal bedrijf met een omzetje
van 227 miljoen naar een wereldspeler met een omzet van 7,5 miljard euro.
Als een van de weinigen in de bouw mag hij zich tooien met de titel doctor, hetgeen hem in de
wandelgangen de bijnaam professor oplevert. Zijn strategie is van stond af aan duidelijk, hij wil absoluut in
de top vijf zitten van de Nederlandse bouw.
Toeval lijkt daarbij een rol gespeeld te hebben. Aangezien toeval niet bestaat, kan het niet anders dan een
fijne neus van Van Vonno geweest zijn die BAM heeft gemaakt tot wat nu is, �s lands grootste met
uitstekende posities in Engeland, België en Amerika en nog steeds in Duitsland ondanks de lekkende
erfenis van HBG, Wayss & Freytag.
Toeval kan het nog zijn geweest dat hij al zeilende André Baar van toen nog NBM-Amstelland tegenkwam
die eigenlijk wel van zijn bouwpoot af wilde. Een deal was toen snel gesloten. Geen toeval was het dat toen
het Spaanse ACS een controlerend belang nam in Grupo Dragados en aankondigde van het net daarvoor
overgenomen HBG af te willen, Wim van Vonno �s morgens vroeg in Rijswijk koffie ging drinken bij
Carel Jan Reigersman.
Menigeen heeft toen zitten wachten op een mislukking. BAM was NBM inclusief Wilma nog aan het
verteren en nu al een bedrijf overnemen dat twee keer zo groot was? Dat kan niet, dachten velen. Van
Vonno bewees dat het wel kon. “De kans van je leven, die kun je niet laten lopen”, was daarbij zijn credo.
Dat hij daarvoor de baggerpoot van HBG moest verkopen aan het veel kleinere Van Oord ACZ deerde niet.
BAM houdt een strategisch aandeel in Van Oord.
Op de leeftijd van 64 jaar en 364 dagen neemt hij nu definitief afscheid van het bedrijf waar hij vanaf 1973
werkzaam is geweest. Een aimabele man, die zich alleen maar heel boos kon maken over de bouwaffaire.
Dat Zalm persoonlijk de schikking in de civiele zaken aanvankelijk de nek omdraaide, kwalificeerde hij als
kwajongenswerk van het kabinet. Journalisten die 3,5 jaar na dato nog vragen durfden stellen over het
onderwerp, meldde hij fijntjes dat hij de enige was die zich er nog druk om maakte. “De rest is gelukkig
weer gewoon aan het werk.”
Continuïteit
Zijn opvolger, Joop van Oosten, die na zijn militaire diensttijd in 1976 bij BAM kwam, neemt het roer
over. “Uit het feit dat de Raad van Commissarissen mij heeft gevraagd als opvolger kun je opmaken dat we
gaan voor continuïteit. Van mij behoef je geen haakse bochten te verwachten”, zegt hij in een korte reactie.
Als civiel ingenieur heeft hij curieus genoeg veel meer in de bouw en vastgoed gedaan. Zo was hij vanaf
1992 directeur van zowel BAM Bredero als van BAM Vastgoed tot hij in 1995 toetrad tot de Raad van
Bestuur.
Eerste publicatie door Ferry Heijbrock op 6 mei 2005

Nieuwbouw Weert ten onder door ruzie
bouwbreed
weert - Er komt geen nieuw stadhuis in Weert. Een combinatie van projectontwikkelaars en
bouwbedrijven (BAM Wilma, Wijnen Bouwgroep en Wijen Nederweert) had eind maart een
alternatief plan gelanceerd om een voormalig belastingkantoor en omliggende terreinen te
herontwikkelen en hierin een nieuw stadhuis op te nemen.

Nu blijkt echter dat deze private partijen de onderlinge samenwerking hebben opgezegd. Ze kunnen niet
komen tot één plan voor de ontwikkeling van een stadhuis op die locatie. Renovatie van het huidige
stadhuis blijft voor burgemeester en wethouders daarom de enige optie, zo laat dit college weten.
Vorige week liet Wijnen Bouwgroep nog weten uit onvrede over de samenwerking met BAM woningbouw
het plan voor eigen risico te willen realiseren. Direct daarop heeft ook BAM de samenwerking met Wijnen
opgezegd.
Directeur P. Metten van BAM Wilma Weert verklaart “geen idee” te hebben waarom Wijnen Bouwgroep
eruit is gestapt en met een eigen plan is gekomen. “Anderhalve week geleden hebben we nog een
gezamenlijk voorstel gedaan bij de gemeente. Tot vrijdag zijn we samen opgetrokken. Maandag hoorden
we dat het over en uit was”, aldus Metten.
BAM Wilma en Wijen Nederweert willen desondanks samen verder de kar trekken. In een brief aan de
gemeente schrijven beide bouwers voor eigen rekening en risico een nieuw gemeentehuis te willen
ontwikkelen en te bouwen. Het nieuwe gemeentehuis kan dan aan de gemeente worden verhuurd.
Maar de gemeente voelt hier niets voor. “Of ze doen het samen, of het hoeft voor ons niet meer”, stelt een
woordvoerder van de gemeente. “Dit aanbod is te zwak, daar kunnen we niet verder mee”.
Er is nu geen sprake meer van een reële aanbieding, omdat er geen combinatie meer bestaat, concludeert
het college van B en W. Aan de gemeenteraad komt dan ook het voorstel af te zien van nieuwbouw en het
bij een renovatie van het bestaande stadhuis te laten. Metten hoopt het gemeentebestuur alsnog op andere
ideeën te kunnen brengen, maar hij heeft weinig kans, volgens de woordvoerder van de gemeente.
Directeur P.H. Maas van Wijnen Bouwgroep was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 7 jun 2005

Verbouwing stadhuis Europees aanbesteed
bouwbreed
weert – De verbouwing van het bestaande stadhuis in Weert wordt Europees aanbesteed. Dat heeft de
gemeenteraad besloten. Daarvoor is maximaal 13,4 miljoen euro uitgetrokken. Mocht de aanbesteding
duurder uitvallen, dan kan de raad in december de plannen tot verbouwing alsnog stopzetten en wellicht
toch weer kiezen voor nieuwbouw.

De raad schoot drie ingediende nieuwbouwplannen af omdat die te weinig soelaas zouden bieden voor de
huisvestingsproblemen van de gemeente. De plannen waren ingediend door de combinatie BAM Wilma en
Wijnen, verder door NS Vastgoed en door Singel Vastgoed BV.
Toch zet de raad de deur voor de mogelijkheid voor nieuwbouw op een kier. Externe partijen kunnen nog
plannen voor nieuwbouw indienen, die stuk voor stuk door de raad zullen worden beoordeeld. De gemeente
beseft dat daarmee risico�s en onzekerheden ontstaan, ook tijdens de aanbesteding.
De lokale poltiek neemt een definitief besluit op 15 december.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 8 jul 2005

Van der Ven eigenaar helft Smeets Groep
bouwbreed
maastricht – Directeur ir. T. van der Ven (52) is per 1 juli voor 50 procent eigenaar geworden van Smeets
Groep, bestaande uit Smeets Bouw, Smeets Bouwservice en Smeets Planontwikkeling. Van der Ven is
sinds anderhalf jaar enig statutair directeur bij Smeets Groep. Voordien was hij directeur bij de
bouwondernemingen Wilma en later BAM.

P. Smeets blijft voor 50 procent eigenaar van Smeets Groep. Smeets Bouw heeft vestigingen in Maastricht
en Roermond. Er werken op dit moment ruim 150 mensen. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 50 miljoen
euro.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 15 jul 2005

Wilma wordt tocht weer BAM
NBM-Amstelland werd echter al spoedig gesplitst, en aldus werd Wilma in 2000 alsnog onderdeel
van de [[Koninklijke BAM Groep]]. Het grote hoofdkantoor in Weert werd in 2005 gesloopt. Het
nieuwe kantoor van BAM Woningbouw Wilma Weert werd in 2005 in gebruik genomen en op 1
januari 2009 werd de naam veranderd in BAM Woningbouw Weert en was de naam van Wilma in
Nederland voorgoed verdwenen. Wilma Duitsland in Ratingen draait nog op volle toeren met als
directeur Frank Maas de zoon van Luud Maas.

Aanbesteding stadhuis Weert opgeschort
bouwbreed
WEERT – De gemeente Weert schort de Europese aanbesteding voor de renovatie van het stadhuis met
drie maanden op. In die tijd kunnen nieuw ingediende bouwplannen worden beoordeeld.

Tot de aanbesteding was in juli besloten, maar tegelijkertijd ging Weert studeren op nieuwbouw voor het
stadhuis. In het aanbestedingsdocument is opgenomen dat de aanbestedende partij tot 3 oktober de
mogelijkheid heeft de aanbesteding af te breken of op te schorten. De gemeente geeft aannemers en
projectontwikkelaars nog tot 3 oktober de tijd om nieuwe plannen in te dienen. Plannen die nadien worden
ingediend, worden niet meer beoordeeld.
Aanvankelijk zag Weert af van nieuwbouw, omdat dit te duur zou zijn. Maar nu kan die nieuwbouw toch
voordeliger uitpakken. BAM Wilma en Wijnen Bouwgroep presenteerden vorige week nieuwe plannen
voor nieuwbouw, met daaraan gekoppeld de bouw van winkels en appartementen op de plek van het
huidige stadhuis. Daarnaast kwam de combinatie Hevo/Stork met het plan van een nieuw stadhuis op de
plek van het bestaande. De gemeenteraad zal beide plannen bestuderen en in december de knoop
doorhakken.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 27 sep 2005

Geld zegt nooit wat terug, mensen wel
bouwbreed
stavoren - Met de vraag wat het leukste is geweest in 23 jaar bestuursvoorzitterschap heeft Wim van
Vonno duidelijk moeite. "Er zijn zoveel leuke dingen geweest." Met het vervelendste hoeft hij maar
uit twee te kiezen: de bouwaffaire en de problemen die BAM in Duitsland had begin jaren negentig.

De laatste vijf jaar zijn voor de inmiddels oud BAM-baas behoorlijk hectisch geweest. Afgezien van de
bouwaffaire was er de overname van NBM, hetgeen een verdubbeling van de omzet betekende. In 2002
volgde HBG, 2,5 keer zo groot als BAM. En dit jaar, nog niet eens afgerond, heeft het bedrijf zijn zinnen
gezet op projectontwikkelaar AM. Daarvoor was de enige grote overname Bredero geweest die de omzet

met 40 procent deed groeien. Van Vonno begon daar zijn bouwcarrière na eerst in de techniek te hebben
gewerkt. Anders dan maar al te vaak bij andere bedrijven te zien is, lukten deze overnames wonderwel en
ging de integratie goed. Wat is het geheim? “Om te beginnen moet je het nooit een overname noemen,
maar een fusie. Dat betekent dan ook een andere wijze van benaderen. Je moet ook bereid zijn zelf wat in te
leveren”, begint Van Vonno gezeten achter het stuurwiel van zijn schip waarvan de naam Optica herinnert
aan zijn studie in Delft.
Het schip gaat naar de winterberging en een lekkere bakstagwind zorgt voor een snelle overtocht van
Enkhuizen naar Stavoren. De schipper schakelt slechts twee keer kort de autopilot in om een kop soep,
bereid door echtgenote Jann, te nuttigen. Voor de rest wil hij het roer overduidelijk zelf in handen houden.
Terug naar de fusies. “Iedereen kijkt vooral naar de financiële modellen. Ook belangrijk, maar allereerst
moet je ervan overtuigd zijn dat het kan qua culturen. Dat je het met de top moet kunnen vinden is één
ding, maar het gaat om de tweede en derde laag. Dan kun je draagvlak krijgen. Als dat niet klikt, vergeet
het dan maar. Je moet je afvragen hoe je 1+1=2,5 kunt bereiken. Als je niet oppast wordt het al snel 1,5.
Daarom is cultuur in eerste instantie veel belangrijker dan de financiële modellen. Die kloppen wel. Geld
zegt nooit wat terug, mensen wel. Die hebben een mening. Sommigen denken dat het om macht gaat. Dat is
niet zo. Het gaat erom het samen te doen”, ligt hij een tipje van de sluier op.
Dat wil niet zeggen dat als er een paar mensen rondlopen die het niet zien zitten, hij van een fusie afziet.
“Het kan best zijn dat iemand niet in zo�n model past. Die moet eruit. Daar kun je niet mee verder.” De
fusie met NBM is een voorbeeld van hoe Van Vonno zoiets doet. “André (Baar, FH) had een
opvolgingsprobleem. Binnen NBM Amstelland heersten feitelijk vier culturen. Binnen de bouwpoot twee,
NBM en Wilma, verder de ontwikkelaars van Amstelland en de handelspoot. Om daar één cultuur van te
bakken, is heel lastig. We hebben daar een keer over zitten praten waarbij de optie splitsing op tafel kwam.
Daarbij was verkoop van de bouwpoot een mogelijkheid. Ik heb toen gezegd dat ik wel belangstelling had.
We werden daardoor meteen de grootste bouwer in Nederland. En nu onderhandelen we over de
ontwikkelaars.”
De fusie met HBG getuigt eveneens van de scherpe neus van Van Vonno. Hij hoorde dat de nieuwe
grootaandeelhouder van Dragados, ACS, van HBG afwilde en is onmiddellijk gaan praten met Carel Jan
Reigersman. Die was verrast te horen dat Van Vonno wel oren had naar een fusie mochten de Spanjaarden
inderdaad van HBG afwillen.
Toen het zover was, ging het allemaal heel snel. “Reigersman zag het wel zitten. Dat was heel belangrijk.
Je hebt aan beide kanten mensen nodig die elkaar vasthouden gedurende het proces”, meent hij.
Van Vonno wist zich daarbij gesteund door een goede Raad van Commissarissen. “Dat is je klankbord. De
Raad van Bestuur – wat een rotwoord eigenlijk, directie is veel beter want we werken gewoon mee – doet
het, de Raad van Commissarissen houdt toezicht. Die rolverdeling moet duidelijk zijn.”
Angelsaksisch
Het is helder dat Van Vonno geen warm voorstander is van het Angelsaksische model waarbij bestuur en
toezicht door elkaar heen lopen. Het is ook reden waarom hij niet opziet tegen het commissariaat bij BAM.
“Je moet je bewust zijn van je rol als commissaris en niet op de stoel van de bestuurder willen zitten. Als je
dat kunt, is er geen enkele reden waarom een voormalig bestuursvoorzitter niet in de Raad van
Commissarissen kan komen”, vindt Van Vonno.
Bijna nog meer dan de bouwaffaire heeft de oud-topman van BAM de Duitse avonturen van het bedrijf
begin jaren negentig ervaren als bijzonder vervelend. BAM wilde maar al te graag meeprofiteren van de
bouwhausse bij onze Oosterburen. Uiteindelijk heeft het echter alleen maar miljoenen gekost.
Met HBG kreeg BAM er het HBG-zorgenkindje Wayss & Freytag in huis. Een prachtige tunnelbouwer,
maar verlieslatend op thuismarkt Duitsland. “Het is een lastige markt. Al 11 jaar daalt de bouwproductie en
staan de prijzen zwaar onder druk. Gedeeltelijk is Duitsland een lastige markt omdat er heel anders wordt
gewerkt, veel formeler. Een project vergt wel tot tien keer zoveel papier. Zodra er iets gebeurt, wordt er
direct een brief geschreven. In Nederland gaan we eerder om de tafel zitten als er een probleem is met de
intentie om eruit te komen. Natuurlijk vallen er dan ook wel eens harde woorden aan tafel, maar toch
komen we er meestal uit.”
Toch blijft Duitsland lonken. “Het is en blijft nu eenmaal de grootste markt in Europa. Eens zal de
productie op gang moeten komen. Je ziet nu ook aarzelend pps-projecten op de markt komen”, zegt van
Vonno.

Het is geen geheim dat BAM nog uit wil breiden in de techniek. GTI wordt zeker niet een fusiepartner.
Maar op de opmerking dat Stork een leuke techniekpoot heeft die in de etalage komt, wordt nauwelijks
gereageerd. De haven van Stavoren vergt even alle aandacht.
Stilzitten is er voorlopig nog niet bij. “Op 1 oktober hebben Joop van Oosten en ik van kamers gewisseld.
Maar tot 1 januari ga ik nog full swing door”, aldus Van Vonno.
Ook daarna heeft hij nog het nodige omhanden. Maar dat zal meer van huis uit gebeuren. Echtgenote Jann
is daar niet rauwig om. “Ik ben blij dat hij meer thuis zal zijn”, bevestigt ze. En de boot krijgt zeker weer
meer aandacht. De fusie met HBG heeft de geplande vakantie naar Zweden verstoord en ook het jaar erop
is er weinig van zeilen gekomen. Wellicht komt nu ook de laptop met UMTS-aansluiting er, dan kan Van
Vonno heel wat vanaf de Optica afdoen.
�Je moet je bewust zijn van je rol als commissaris�
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 3 nov 2005

FSC-certificering duurzaam hout primeur in
West-Afrika
bouwbreed
kampen - Houthandel Wijma Kampen heeft een FSC-certificaat ontvangen voor een bosconcessie in
Kameroen. Een primeur voor West-Afrika waar tot voor kort alleen kortlopende kapconcessies
werden uitgegeven.

De Kamper houthandelaar kreeg het een paar jaar terug aan de stok met milieugroepen over zijn
bosbouwactiviteiten in Afrika. Daarop is geantwoord door in eerste instantie binnen het verband van
brancheorganisatie VVNH de legale herkomst van het tropische hardhout te waarborgen met certificering.
Die certificering is door Wijma nu uitgebreid met duurzaam beheer volgens de principes van de Forest
Stewardship Council. Eurocertifor, tegenwoordig een dochter van Bureau Veritas, verzorgde de
certificering.
De gecertificeerde concessie behelst 50.000 hectare tropisch bos. Als Zuid-Afrika buiten beschouwing
wordt gelaten, is het volgens adjunct-directeur A. Wesselink van Wijma het eerste FSC-gecertificeerde bos
op het continent. Voor de overige 140.000 hectare die Wijma in Kameroen beheert, wordt nog gewerkt aan
certificering volgens de FSC-beginselen. De beheerplannen worden momenteel beoordeeld door de
Kameroense overheid.
Wijma heeft de nieuwe gebieden voor dertig jaar in beheer. In het verleden kreeg de handelaar in tropisch
hardhout van de Kameroense overheid alleen kapconcessies van elk 2,5 hectare toebedeeld met een looptijd
van een paar jaar.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 16 dec 2005

Duurste jaar ooit voor verzekeraars
bouwbreed
zürich - Natuurrampen hebben in 2005 een schade veroorzaakt van 195,8 miljard euro. Dat is de
inschatting van de Schweizerische Rückversicherung, een van werelds grootste herverzekeraars.

Van de catastrofes bezorgt de orkaan Katrina de verzekeraars de grootste kopzorgen. De tropische storm
die eind augustus het Zuiden van de Verenigde Staten, Mexico en de Bahama�s trof, veroorzaakte
damdoorbraken, overstromingen en schade aan installaties voor de oliewinning. De rekeningen van de
orkaan die New Orleans verwoestte en zelfs president Bush aan het wankelen bracht, lopen bij de
verzekeraars op tot 39,2 miljard euro.
Nummer twee op de rampenlijst van de Scheizerische is Rita. De orkaan bracht in de derde week van
september een verwoestend bezoek aan vrijwel dezelfde regio die Katrina trof. Dit keer werd ook Cuba in
de rampspoed betrokken. Rita berokkende 8,7 miljard euro verzekeringsschade.
Van de voor de verzekeringsmaatschappijen duurste catastrofes in 2005 troffen de vier grootste het Zuiden
van de Verenigde Staten. Naast Katrina en Rita geselden ook de orkanen Wilma (eind november) en
Dennis (begin juni) de streken rond de Golf van Mexico. De schade van Wilma bleef beperkt tot 7 miljard
euro. Dennis leverde 1,7 miljard euro aan rekeningen op.

De met aardverschuivingen gepaard gaande zware regenval in augustus bracht vooral Zwitserland,
Duitsland en Oostenrijk in de problemen. Kosten: 1,7 miljard euro. De schade van deze buiten de
Verenigde Staten duurste verzekeringsramp bedroeg 400 miljoen euro meer dan de winterstorm Erwin die
begin januari over het noordwesten van Europa joeg.
Met 69,6 miljoen euro aan zakelijke schades is 2005 voor de verzekeraars het duurste jaar ooit. Van het
geld vloeit 90 procent naar maatregelen om de gevolgen van overstromingen op te vangen. Voor 2005 was
de orkaan Andrew in 1992 met een verzekerde schade van 19,1 miljard euro werelds duurste ramp, gevolgd
door de aanslagen van 11 september met 18,3 miljard euro. Katrina bleek ruim twee keer zo duur uit te
pakken.
Gemeten naar de menselijke maat vallen de grote rampen in de Verenigde Staten – uitgezonderd Katrina –
in het niet bij wat de burgers in vooral Pakistan en Indonesië overkwam. De aardbevingen op 8 oktober in
Pakistan, India en Afghanistan kostten 87.000 levens. De bevingen op 28 maart in Indonesië en andermaal
Pakistan op 9 februari leidden tot 2600 en 2030 doden. Op de dodenlijst worden de vierde tot en met zesde
plaats ingenomen door de orkaan Stan (vanaf 2 oktober in Mexico/Guatemala 1600 doden), orkaan Katrina
(1193 doden) en overstromingen in India (9 juli, 1150 doden).
Eerste publicatie door Theo Leoné op 21 dec 2005

Bouwbeleggers boerden buitengewoon goed
bouwbreed
den haag - Beleggers die begin vorig jaar in de bouwaandelen zijn gegaan, hebben hele goede
rendementen behaald. Ook voor komend jaar worden de beursgenoteerde bouwers door analisten als
beurslievelingen gekenschetst.

De bouwaffaire lijkt voor de beleggers definitief achter de rug. Voor zover er nog sprake is van betalingen
zijn die allang in de cijfers verdisconteerd. Het vertrouwen in de sector vertaald zich ook in koersstijgingen
en koers-winstverhoudingen die zo langzamerhand meer Europees beginnen te worden.
De grootste stijger het afgelopen jaar was Ballast Nedam. Na enkele moeizame jaren waarin de
internationale activiteiten op een laag pitje werden gezet, lijkt topman R. Kottman het schip weer op een
welvarende koers te hebben gekregen.
Zo welvarend zelfs, dat TCN dat al een samenwerking had met het Nieuwegeinse bedrijf, het wel helemaal
wilde overnemen. Dat heeft uiteraard geleid tot de nodige speculatieve koersstijging waarbij zelfs de 40
euro per aandeel werd overschreden. Dat was begin oktober. Op 31 december 2004 noteerde het aandeel
nog slechts 12,35, een jaar later nog een respectabele 33,25 euro.
Goede tweede was de Koninklijke BAM-groep. Onder de bezielende leiding van W. van Vonno en de
laatste 3 maanden J. van Oosten, wist de Bunnikse bouwer vriend en vijand te verbazen. In enkele jaren tijd
groeide het bedrijf door spectaculaire overnames van NBM inclusief Wilma en HBG. Dit jaar is een begin
gemaakt met de overname van een groot deel van ontwikkelaar AM.
Hard werken
Op 12 januari vorig jaar stond het aandeel op zijn laagste koers met 33 euro. De slotkoers op 30 december
van 70,90 weerspiegelde een jaar hard werken. Dat was overigens wel bijna 9 euro lager dan de hoogste
koers van 79,75 op 3 oktober.
Heijmans deed daarbij bescheiden aan. De slotkoers van 2004 bedroeg bij de Rosmalense bouwer 23,80,
een jaar later sloot het aandeel op 36,49.
Juist BAM en Heijmans mogen zich bij analisten ook verheugen in belangstelling voor het komende jaar.
Zo verwacht bijvoorbeeld Van Lanschot dat BAM dit jaar nog een koersstijging van dik 31 procent naar 93
euro kan halen. Heijmans wordt geschat op 41 euro, een stijging met 12,4 procent ten opzichte van de
slotkoers op 30 december. Dit is te danken aan de langzame verbetering van de bouwmarkt in zijn
algemeenheid.
Heijmans wordt verder beschreven als een solide bedrijf. De raming van 41 euro als koersdoel is redelijk
conservatief, gebaseerd op tien keer de winst in 2006 en negen keer in 2007. Europees gezien wordt van
veertien respectievelijk dertien keer.
Voor BAM wordt uitgegaan van hogere vermenigvuldigingsfactoren, elf en tien keer in 2006 respectievelijk 2007. Dit komt omdat ombouw van het bedrijf naar takken van sport met hogere marges begint
te werken. Ook de financiële fundamentals zijn goed.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 3 jan 2006

Wilma neemt deel aan groot vastgoedproject
bouwbreed
Brussel – BIAC, de maatschappij-in-Australische handen die de Brusselse luchthaven Zaventem
exploiteert, gaat de komende 20 jaar 600 miljoen euro investeren in vastgoedprojecten zoals logistieke
opslagruimten, vergaderzalen, hotels, restaurants e.d. De eerste fase van �Airport Village� heet
�Transpolis�. Het betreft een joint venture tussen BIAC, de Belgische bouwgroep Investimmo en de
Nederlandse projectontwikkelaar Wilma. Gedurende deze eerste fase worden kantoren gebouwd tussen de
parkings en het viaduct van de luchthaven. Dit gedeelte van het Masterplan 2007-2027. BIAC laat voorts
loodsen, opslagplaatsen en logistieke ruimtes bouwen op Brucargo, het vrachtcentrum van de Brusselse
luchthaven. Binnen 20 jaar kan daar 1,5 miljoen ton goederen worden behandeld. Nu is dat nog 750.000 ton
per jaar.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 5 mei 2006

Hans Blankert
bouwbreed
lJohan Cornelis (Hans) Blankert (65) werd geboren in het Indonesische Medan. Na het gymnasium
studeerde hij bedrijfseconomie in Rotterdam.

lIn 1964 trad Blankert in dienst van Dura, waar hij in 1975 werd benoemd tot lid van de raad van bestuur.
Van 1980 tot 1984 was hij directeur van het Rotterdamse Gemeentelijk Energiebedrijf. Daarna volgde de
benoeming tot directeur van Wilma.
lIn mei 1986 werd Blankert benoemd tot voorzitter-directeur van de Vereniging FME, de
werkgeversorganisatie van de metaal/elektrobranche. Van 1988 tot 1991 was hij voorzitter van het Bureau
Milieu en Ruimtelijke Ordening van VNO-NCW.
lIn juni 1996 werd hij benoemd tot voorzitter van werkgeverskoepel VNO-NCW en verruilde deze functie
eind 1999 voor het voorzitterschap van sportkoepel NOC-NSF.
lDiverse nevenfuncties: waaronder commissaris bij Heijmans en Siemens, voorzitter van de stichting DHV
en lid van de raad van toezicht Stichting Antoniusziekenhuis.
lIn 2001 bemiddelde Blankert samen met Johan Stekenburg in de NS-crisis en in oktober 2004 kreeg hij het
vertrouwen van de bouwsector om de bouwfraudeaffaire met de NMa af te handelen.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 23 mei 2006

Verdwenen bouwer Wilma floreert als
ontwikkelaar
bouwbreed
Wilma! In de tweede helft van de vorige eeuw domineerde in Nederland op bouwplaatsen de naam
Wilma. Waar is de voorheen grootste woningbouwer van het land gebleven? De gigant die zijn hand
niet omdraaide voor achtduizend woningen per jaar?

BAM verlicht kerst in Leidse Fitterstraat
bouwbreed
BAM Woningbouw gaat de zes jaar oude woningen aan de Leidse Fitterstraat, een project van
Amstelland Ontwikkeling, aanpakken. Dat heeft de bouwer beloofd in een gesprek met
bewonersvertegenwoordiger Charles Witteman.

Als een kerstcadeau kwam een directeur van BAM de blijde boodschap vertellen aan Witteman, die al bijna
zeven jaar strijd levert om de bouwfouten aangepakt te krijgen. Daarbij liep hij al tijden aan tegen onwil bij
de gemeente Leiden die niet eens meer tekeningen en berekeningen in het dossier had zitten. Ook werkte de
bouwer in zijn visie niet al te hard en had hij na al zijn ervaringen evenmin veel vertrouwen in het GIW.
Verticale en horizontale scheuren verschenen en verschijnen nog in de borstweringen waarvan tijdens een

quick scan door IKOB BKB is aangetoond dat die op de kozijnen rusten die daarvoor niet bestemd zijn.
Loszittende borstweringen en vensterbanken, wijkende knipvoegen en scheefzakkende binnenkozijnen
completeren het beeld dat er fouten zijn gemaakt door bouwer Wilma die eind 2000 met NBM mee
overging naar BAM.
“Het is geen excuus maar wel een verklaring dat het ging om een project dat toen niet van ons was maar als
erfenis mee over is gekomen bij de overname. Maar het ligt nu op het juiste niveau om de problemen
daadwerkelijk aan te pakken”, aldus een woordvoerder van BAM.
Waar de gemeente wegens gebrekkige archivering de bewoners niet meer kan helpen aan tekeningen en
berekeningen, zal nu de bouwer die ter beschikking stellen van de bewoners. Aan de hand daarvan kan
worden bekeken of er sprake is van constructiefouten zoals Witteman denkt of van bouwfouten die op de
constructie als zodanig geen negatieve invloed hebben.

Probleem
BAM zit inmiddels opgezadeld met een probleem uit een periode dat Wilma bepaald niet in een goed vel
stak. Na de overname van Wilma door NBM is toenmalig topman van NBM Amstelland Andr é Baar er
nauwelijks in geslaagd een goede integratie tot stand te brengen. Met Amstelland Ontwikkeling had Wilma
ook ruzie in die tijd, vooral direct na de overname van NBM door BAM. Die leidde er begin 2001 al toe dat
boze bewoners van de Groningse nieuwbouwwijk Piccardthof moesten dreigen met een forse schadeclaim
om vertraging in de oplevering te voorkomen.
Eerste publicatie door Ferry Heijbrock op 21 dec 2006

Honderd jaar gebroederlijktimmeren bij BAM
Woningbouw
bouwbreed
BAM Woningbouw Wilma Weert viert vandaag een bijzonder jubileum. De broers Cor (57), Arnold
(54), Joop (50) en Theo van Dijk (43) zijn op 18 mei ieder 25 jaar in dienst als timmerman. Na eerst
jaren bij een onderaannemer van Wilma in Deurne gewerkt te hebben, stapten ze op 18 mei 1983
over naar BAM Woningbouw Wilma Weert.

De timmermannen hebben het werk op de bouwplaats in die 25 jaar aanmerkelijk zien veranderen.
“Vroeger was het meer handwerk”, herinnert Joop van Dijk zich. “Nu komt het houtskelet kant en klaar af
van de fabriek naar de bouwplek. Het is nu vooral stapelen geblazen, en de woning staat er binnen vier of
vijf dagen. Dat duurde vroeger wel wat langer”.
Joop maakt zich zorgen over het gebrek aan belangstelling bij de jeugd. “Die stroomt niet meer echt in”,
zegt hij. “Dat was 25 jaar geleden wel anders. Vroeger leerde je op de lts al timmeren, nu leren ze op het
mbo hooguit een vogelkooitje in elkaar zetten. Weinig leerlingen blijven hangen, ze gaan de bouw uit.
Waarom weet ik eigenlijk niet. Terwijl de jeugd wegblijft, is het druk met jubilarissen bij BAM”, grapt hij.
De broers vinden het namelijk mooi werken in de bouw. “Temeer omdat de werkomstandigheden, maar
ook materialen en bouwmethoden veel beter zijn dan pakweg tien jaar geleden”, zegt Joop die nog zeker
tien jaar bij BAM hoopt te blijven werken. Het jubileumfeest wordt samen met collega’s en naaste
familieleden uitgebreid gevierd in de Schakel in Volkel.
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 16 mei 2008

Jonge mensen willen te snel carrière maken
bouwbreed
In zijn jeugd had Peter van den Hoogen twee interesses. Voetballen en sleutelen aan brommers en
auto's. Als technisch directeur van Kanters Bouw en Vastgoed BV bepalen teamsport en techniek
nog steeds zijn bezigheden. ''Aan kennis en vaardigheden alleen heb je in de bouw niet zoveel. Je
moet allereerst met anderen kunnen samenwerken.''

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat Van den Hoogen (1955) een sterk technisch
gerichte carrière zou maken. Na de havo ging hij naar de hts in Tilburg en
vervolgens studeerde hij architectuur en stedenbouw aan de TH. Tussentijds had
hij als dienstplichtig officier een technische baan bij de landmacht. Aan de TH
kwam hij tot het inzicht dat bouwen meer is dan een puur technisch verhaal. ”Ik
ontdekte dat er ook een grote dosis creativiteit aan te pas komt.” Dat maakte
hem nog enthousiaster voor de sector. Hij ging werken voor Wilma, eerst in
Weert, later in Rotterdam. ”Brede jobrotation was daar het parool voor jonge
academici. Ik heb er alle afdelingen doorlopen. Tekenkamer, calculatie,
werkvoorbereiding, projectleiding. Zo deed ik niet alleen werkervaring op, ik

leerde ook hoe een organisatie in elkaar zit.” Bij Wilma stelde hij vast dat
samenwerking het wezen van de bouw uitmaakt. ”De geleverde prestatie is een
optelsom van een heleboel verschillende disciplines”, zegt hij. ”Dat geeft
werken in deze branche iets avontuurlijks. Dat, plus het feit dat ieder project
weer anders is. Eigenlijk bouwen wij alleen maar prototypes. Het onderliggende
bouwproces heeft mij altijd bijzonder aangetrokken. Behalve om techniek, gaat
het om organisatie, informatie, communicatie, kwaliteit en financiën.”

Diverse functies
Van den Hoogen kent al die facetten van nabij. Hij had verschillende
leidinggevende functies bij Dura Rotterdam, NBM Amstelland en later BAM. Bij
Dura was hij eerst verantwoordelijk bij de afdeling groot onderhoud. Tijdens een
tweede dienstverband bij dezelfde bouwer (inmiddels Dura Vermeer) was hij
directielid in Rotterdam en Goes. Een jaar lang had hij de handen vol om de
vestiging in Nieuw Vennep weer op de rails te krijgen. En hij werkte ruim 9 jaar
als hoofd productie bij van Oorschot Versloot Bouw, een volle dochter van NBM
Amstelland, waar hij de fusie met BAM meemaakte. Hoewel zijn loopbaan wordt
gekenmerkt door een groeiende belangstelling voor de financiële,
organisatorische en juridische aspecten van bouwondernemingen, en de techneut
gaandeweg steeds meer manager werd, blijft het menselijk aspect zijn voornaamste
prioriteit. Zijn credo: als het personeel niet in je gelooft, vergeet het dan
maar. Van den Hoogen: ”De belangrijkste vraag voor elke leidinggevende luidt:
hoe zorg ik dat mensen het leuk vinden met mij samen te werken?” Antwoord:
”Zit niet de hele dag achter je bureau maar zorg dat je als leidinggevende
beschikbaar bent voor de organisatie. Loop regelmatig door de gang en bezoek
frequent de projecten. Leer je mensen kennen. Mensen zijn je belangrijkste
gereedschap.”

Uitstippelen
Dat besef is pas in de loop der jaren ontstaan. ”Je kiest voor een vak, maar
wat het precies inhoudt leer je al doende. Daarom geloof ik niet in zoiets als
het uitstippelen van een carrière. Jonge mensen zijn ongeduldig: ze willen naar
de top en gunnen zichzelf niet de tijd zich breed te oriënteren. Schoolverlaters
die hier binnenkomen en meteen projectleider willen worden geef ik altijd het
advies: zorg voor een brede basis en neem de tijd om vast te stellen waar je
hart echt naar uitgaat.” Carrière maken is volgens Van den Hoogen een kwestie
van ”geloof in eigen kunnen, de geboden kansen pakken en de goeie kruiwagens
hebben.” En er komt leergierigheid bij kijken. ”Ik heb in de afgelopen jaren
heel wat cursussen gevolgd. Je moet jezelf nieuwe kennis eigen willen maken.”
Maar, waarschuwt hij, al die inspanningen zijn vergeefs als je het thuisfront
niet op orde hebt. ”Ik werk gemiddeld twaalf uur per dag. Dat houd je alleen
vol als je gezin erachter staat. En als je voldoende leuke dingen hebt om je na
je werk mee bezig te houden.”
Eerste publicatie door Peter de Lange op 19 jun 2009

Financiële tegenwind gooit roet in het eten van
pps-projecten..
bouwbreed
Bij publiek-private projecten werken partijen in een contractuele verhouding samen om
infrastructuur en publieke diensten hetzij rechtstreeks aan het publiek, hetzij alleen aan de overheid
te verschaffen. Publieke en private partijen brengen daarbij geld in en komen tot afspraken over de
verdeling van kosten, opbrengsten en risico's. So far, so good. Alleen moeten externe
omstandigheden, zoals een financiële crisis, dan geen roet in het eten gooien.

De sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid van het Oldambt in Groningen zouden door het project de
Blauwestad versterkt en verbeterd moeten worden. Een origineel en uitdagend plan dat zich op veel
belangstelling mag verheugen. Dat was dan ook de oorspronkelijke inzet van alle betrokken – en zeker in
eerste aanleg enthousiaste – partijen. De provincie Groningen, de gemeenten Reiderland, Scheemda en
Winschoten, BAM Wilma, Ballast Nedam Bouwborg en Geveke Bouw tekenen daartoe in 2001 een
overeenkomst.

Gebiedsverandering
Het betreft een pps-overeenkomst rond de bouw van woningen en een grootschalige gebiedsverandering.
De realisatie zou plaats moeten vinden in de periode 2002-2009, maar het schrale economische klimaat
zorgt voor stagnatie. Het opleveren van de publieke infrastructuur verloopt weliswaar zonder
noemenswaardige kostenoverschrijding volgens plan, maar de kavelverkoop loopt van geen kant.
Gedeputeerde Staten onderkennen dit boemerangeffect te laat waardoor bij een deconfiture de provincie
Groningen er alleen voor komt te staan.
Het is (ook) een slecht signaal wanneer ook nog eens twee private partners uit de overeenkomst stappen; de
onderlinge relaties komen onder druk en eroderen het vertrouwen tussen publiek en privaat. De
samenwerking met de laatst overgebleven partner wordt eind 2009 beëindigd. Daarmee komt ook in
formele zin een einde aan de eerder gesloten overeenkomst. Maar niet aan de bestuurlijke ambities om de
Blauwestad op een succesvolle manier uit te rollen, want inmiddels is een herstart gemaakt in een publiekpublieke samenstelling. Des te meer is dan ook van belang kritisch terug te kijken. Is het project wel een
echec en (hoe) had het voorkomen kunnen worden? Zijn de randvoorwaarden indertijd voldoende hard
gedefinieerd? Of is hier sprake van overmacht of domme (conjuncturele) pech?
De Noordelijke Rekenkamer heeft op verzoek van de provincie Groningen onlangs een lezenswaardig
eindrapport gepubliceerd waarin systematisch is nagegaan hoe doelmatig en effectief de pubiek-private
samenwerking bij de Blauwestad eigenlijk was. De conclusie is hard. Er was waar het gaat om exploitatieen financieringsafspraken geen sprake van een bekostiging die voldoet aan de realistische uitgangspunten
van consistentie, robuustheid en transparantie. Daarom was de samenwerking uiteindelijk niet bestand
tegen de economische en financiële tegenwind en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Maar – zeker zo
opvallend – is het dat ondanks alle overeenkomsten en afspraken in pps-verband de financiële risico’s
onvoldoende waren gespreid. Het oorspronkelijke uitgangspunt dat alle risico’s bij private partijen zouden
moeten liggen blijken niet voldoende geregeld te zijn geweest, evenals de ‘huwelijkse voorwaarden’ (in
geval van beëindiging) waar bewust van af is gezien. Het advies van de Noordelijke Rekenkamer is op dit
punt vlijmscherp en constateert daarnaast dat de gemaakte scheiding tussen afnemen van grond en betalen
niet gebruikelijk is in pps-constructies. In combinatie met de financieringsconstructie is dat desastreus
gebleken.
Dure lessen
De druiven voor Groningen en de Blauwestad blijken achteraf uitermate zuur. Niet alleen is er tempo- en
imagoverlies, maar ook de (maatschappelijke) kosten zijn fors. Het zijn dure lessen die ook voor nog
lopende pps-constructies van belang kunnen zijn. Het vooruitschuiven van problemen en het afwentelen
van risico’s spelen weliswaar de politieke wenselijkheid op de korte termijn in de kaart, maar nuchtere
rationaliteit is echt een vereiste voor een succesvolle uitrol.
Wolting Gebiedsmanagement & Advies (wolting@gebiedsconsult.nl)
Bron: Eindrapport Blauwestad, Noordelijke Rekenkamer, Assen, juli 2010
www.noordelijkerekenkamer.nl

Aanbevelingen pps
• Investeer in een professionele en lerende projectorganisatie
• Borg dat succesvoorwaarden worden ingezet
• Organiseer kritische massa en stuur op kritische succesfactoren
Eerste publicatie door Van een onzer verslaggevers op 17 sep 2010

Overnamehonger BAM: van kabouter tot
Europese reus
bouwbreed
De onstilbaar lijkende overnamehonger van de Bataafsche Aanneming Maatschappij (BAM) zorgde
rond de eeuwwisseling voortdurend voor nieuws. Met deze week precies tien jaar geleden een
historisch hoogtepunt: de overdracht van alle bouwactiviteiten van concurrent NBM-Amstelland aan
de Koninklijke BAM Groep.

Met de toevoeging van zes NBM-Amstelland productgroepen, waaronder ook
Nelissen Van Egteren en Wilma Bouw vielen, werd BAM Groep op 1 november 2000 de
grootste bouwonderneming van Nederland. Omzet 2,53 miljard euro, aantal
werknemers 13.000. Marktleider in de utiliteits- en woningbouw. Koninklijke BAM
Groep betaalde 96 miljoen euro voor de bouwpoot van NBM-Amstelland. Een koopje
volgens analisten. De fusienaam Koninklijke BAM NBM was maar een kort leven
beschoren. Want bestuursvoorzitter Wim van Vonno had nog meer plannen. Gerekend
naar wereldwijde omzet was er toch één Nederlands bouwbedrijf groter:
Hollandsche Beton Groep (HBG). Dat bleek twee jaar later zijn volgende prooi.
Van Vonno zelf sprak altijd zorgvuldig van ‘fusies’. Maar toen BAM NBM in juni
2002 de spectaculaire overname van HBG afrondde, was het opvallend dat de naam
weer veranderde in het vertrouwde BAM Groep. “BAM NBM HBG ligt niet lekker in
het gehoor”, klonk de verklaring Van Vonno destijds. Kosten voor deze overname:
715 miljoen euro. Groen-oranje werd de nieuwe huisstijl. Op het predicaat
‘Koninklijke’ moest het kersverse megaconcern nog even wachten.

Grote koploper
De millenniumwisseling was, parallel met de Europese marktintegratie, een
tijd voor grote fusies. Volker Stevin fuseerde met Kondor Wessels, Dura met
Vermeer. Maar het bouwbedrijf uit Bunnik was de grote koploper, die van een
bescheiden speler opstoomde naar de Europese top tien. Huidige omzet 8,5 miljard
euro, 28.000 werknemers. Koninklijke BAM Groep ontstond in 1869, toen Adam van
der Wal zijn timmerwerkplaats in Groot-Ammers opende. Het familiebouwbedrijf
veranderde in 1927 in BAM (‘NV Bataafsche Aanneming Mij van Bouw- en Betonwerken
v/h Firma J. van der Wal en Zoon’) en is beursgenoteerd sinds 1959. Onder de
vele overnames onder Van Vonno ook Bredero’s Bouwbedrijf (1988). Die overname
verschafte BAM de kennis voor het aanpakken van grote projecten. De bouwpoot van
NBM-Amstelland gaf de benodigde extra slagkracht. Wie mee wil in een toekomst
van design, construct, en maintenance-contracten moet groot denken, was de
filosofie van Van Vonno. “En voetbalstadion Arena, de Westerscheldetunnel of een
wolkenkrabber bouw je niet als je een kleine speler bent.” Na zijn afscheid in
2005 ging de BAM Groep op de ingeslagen weg verder: na overname van AM Wonen
(inmiddels wordt verkoop weer overwogen, zie pagina 1) werd BAM in 2006 ook
veruit de grootste woningontwikkelaar van Nederland.
Eerste publicatie door Edo Beerda op 5 nov 2010

‘Meebetalen aan koninginnefeest een eer’
bouwbreed
De koninklijke familie viert 30 april dit jaar in Limburg. Koningin Beatrix en haar gevolg brengen
die dag eerst een bezoek aan Weert en maken dan hun opwachting in Thorn. Aan het officiële
gedeelte komen geen sponsors te pas; die kosten zijn voor rekening van de gemeente. Maar het
bedrijfsleven betaalt wel mee aan het gewone Koninginnedagprogramma voor en na het koninklijk
bezoek. Een van de sponsors in Weert is ontwikkelaar AM.

Weert kleurt langzaam oranje. Met een expositie over de band tussen het huis van Oranje en de Peelstad,
het bereiden van culinaire specialiteiten als de Koninginnevlaai en het repeteren van vaderlandse
muziekstukken bereiden de inwoners zich voor op de komst van de Majesteit.
Op de 30ste april schotelt de stad de vorstin en haar familie een gevarieerd programma voor met historische
ingrediënten als vendelzwaaien, een schuttersfeest en een hoefsmederij. Op de Markt wordt de Koninklijke
familie verwelkomd door een koor, een orkest en een dansgroep. Na het vertrek van de vorstin wordt het
feest voortgezet met het gewone Koninginnedagprogramma. De bevolking vermaakt zich dan met onder
andere een kinderkermis, dj’s, muzikale optredens en een militair fanfare-orkest.
Ontwikkelaar AM wilde graag een kleine financiële bijdrage leveren aan de feestelijkheden in Weert.
‘‘Niet in de hoop dat de camera even op ons logo blijft rusten. Weert heeft voor ons in de eerste plaats
historische waarde’’, aldus Wilco van den Ban, regiodirecteur AM Zuid. Wilma Vastgoed, een van AM’s
rechtsvoorgangers, had haar wortels in Weert. Vandaar de hechte band met de Limburgse stad. Van den
Ban: ‘‘Wilma had haar hoofdkantoor in Weert. Voor deze locatie hebben wij een mooi
appartementencomplex ontwikkeld dat nog niet zo lang geleden is opgeleverd.’’
Een verzoek vanuit het Centrummanagement voor een bijdrage aan het feestprogramma kon AM alleen al
om die reden niet weigeren. Maar het verzoek paste ook goed bij de voorwaarden die de ontwikkelaar aan
sponsoring stelt. Van den Ban: ‘‘Ons sponsorbeleid is gebaseerd op onze kernwaarden: creatief,
daadkrachtig, betrokken en transparant. Projecten die wij sponsoren, moeten daarbij aansluiten. Door mee
te betalen aan de viering van Koninginnedag geven wij blijk van onze maatschappelijke betrokkenheid.’’
De donatie levert AM naamsvermelding op in het briefhoofd van het feestcomité en in de programmakrant.
Maar meer naamsbekendheid vergaren is eigenlijk nauwelijks een doel, zegt Van den Ban. ‘‘We vonden
het leuk dat we werden gevraagd, want het is toch een eer.’’
AM zal trouwens niet snel aandringen op naamsvermelding bij sponsoring van een goed doel. ‘‘Bij
voltooiing van een geslaagd project overleggen we met de betreffende gemeente over de besteding van een
bedrag aan een goed doel. Vervolgens overhandigen we op een feestelijk moment een cheque. Maar daar
hoeft niet per definitie ruchtbaarheid aan te worden gegeven.’’
Eerste publicatie door Peter de Lange op 23 apr 2011

terugblikSTADHUIS DEN
HAAGAannemerswissel op stadhuisproject
bouwbreed
De bouw van het nieuwe Haagse stadhuis was begin jaren negentig een drama. Morgen twintig jaar
geleden haalde opdrachtgever het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) alle kranten met het
spectaculaire nieuws dat ze de aannemer wilde vervangen.

Een paar weken later verscheurde het ABP daadwerkelijk het contract met de aannemerscombinatie en
sloot een nieuw contract met Wilma Bouw om het complex af te bouwen. Een ongekende stap op zo’n
groot bouwproject. De Ontwikkelings Combinatie Stadhuis/Bibliotheek (Bredero, Nelissen Van Egteren,
Nevanco en IBC) bleef verbijsterd achter.
In de aanloop naar de uitvoering was er ook al heftige onenigheid geweest over het ontwerp voor de
stadhuis-bibliotheekcombinatie ‘van Europese allure’. Initiator van het project, wethouder Adri
Duivesteijn, kreeg zijn zin met een plan van architect Richard Meier. Zijn collega-wethouder Gerard van
Otterloo, die een ontwerp van Rem Koolhaas promootte, wees erop dat dit plan financieel slecht
onderbouwd was. De ruzies daarover liepen zo hoog op dat beiden uiteindelijk werden gedwongen tot
opstappen.

De gemeenteraad ging akkoord met het nieuwbouwplan, maar de veenbrand over de financiën woedde
onverminderd voort. Nu tussen bouwcombinatie en opdrachtgever/belegger ABP. Die had een scherpe prijs
afgesproken met de huurder (de gemeente) op basis van voorlopige tekeningen. Toen duidelijk werd dat de
Amerikaanse architect diverse aanpassingen wilde, ontstond een maandenlange loopgravenoorlog tussen de
twee partijen. Vooral de gevel bleek veel duurder dan voorzien, de explosief stijgende bouw-, materiaal- en
loonkosten speelden ook mee. De aanpassingen leidden tot verhoging van de bouwsom met dertig miljoen
gulden tot bijna 260 miljoen gulden.
Een ‘commissie van wijze mannen’ probeerde te bemiddelen en ABP legde extra miljoenen op tafel. Maar
niet genoeg voor de OCS. De combinatie legde het werk stil en liet de bouwput half voltooid achter. In de
veronderstelling dat het ABP wel zou zwichten. Op het oog zat de opdrachtgever immers in de tang: het
ABP kon niet zomaar een andere huurder gaan zoeken, want de toekomstige huurder had spijkerharde
afspraken over prijs en opleveringsdatum.
Om de vertraging van de bouw niet te ver op te laten lopen sloten de kemphanen nog wel een
‘palencontract’, maar het eindigde ermee dat OCS van het werk werd geschopt. Wilma bouwde vanaf
januari 1992 verder.
Het project werd voor ABP nog duurder doordat een meubelzaak weigerde te vertrekken. Met tijd- en
inkomstenverlies als gevolg. Hoeveel de schade voor ABP uiteindelijk beliep is onduidelijk. Maar de
overname van het stadhuis in 1994 door de gemeente Den Haag voor 275 miljoen gulden maakte veel goed.
Eerste publicatie door Edo Beerda op 10 jun 2011

Stenen stapelen neemt over twee jaar weer toe
bouwbreed
De baksteen is misschien wel het meest iconische bouwmateriaal. Er worden in ons land echter steeds
minder stenen gestapeld. De afgelopen veertig jaar stonden voor de baksteenindustrie in het teken
van overproductie, magere tijden en concentratie.

Verhouding HMO-investeringen en (geplande/geraamde) investeringen door projectpartners.
Investering totaal (incl. ‘grote 3’); totaal (excl. ‘grote 3’)
Totale investering € 209.709.000; € 45.709.000
Investering betrokkenen € 208.695.000; € 44.695.000
Investering HMO € 6.992.000; € 6.142.000
Aandeel HMO 3,3%; 13,4%
Aan € 100.000 HMO is investering gekoppeld van: € 2.984.800; € 727.700
In ruim zestig jaar tijd sloten 193 baksteenfabrikanten hun deuren. In dezelfde periode daalde de productie
met 70 procent. De rol van de baksteen als gevelbekleding is echter nog lang niet uitgespeeld, bezweert
branchevereniging KNB in zijn meest recente jaarverslag. Oké, volgend jaar wordt nog een daling
verwacht, maar straks, over een jaar of twee, trekt de woningbouw weer aan. Dan zal, zoals na alle
economische tegenwind hiervoor, het stenen stapelen weer een vlucht nemen. “Nederland is niet af en zal
ook nooit af zijn.”
De baksteenproducenten staan in hun gezamenlijke jaarverslag niet al te lang stel bij de economische
tegenwind. De bedrijven besteden liever aandacht aan de stappen die genomen zijn op het gebied van
maatschappelijk verantwoord, innovaties en duurzaamheid. Baksteen, zo stellen de fabrikanten, kan helpen
bij “het opfleuren van verpauperde wijken” en “het dierbaar houden van een energieloos gebouw”. “Hoe
mooi Nederland het ook hebben wil, wij kunnen het maken.”
De hoogtijdagen van de baksteenindustrie zijn de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Bij de
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog neemt de baksteen in Nederland een hoge vlucht. Dit resulteert
in een schaalvergroting van de traditioneel kleine bedrijven die bakstenen produceren. In 1965 overstijgt de
productie de grens van 2 miljard stenen per jaar. Om prijsbederf te voorkomen besluit branchevereniging
De Nederlandse Baksteenindustrie fabrieken al dan niet vrijwillig stil te leggen. Hierdoor loopt het aantal
steenfabrieken terug van 227 in 1950 naar zo’n 158 negentien jaar later. Daarmee is het
overproductieprobleem echter nog niet verholpen. Door modernisering van de productielocaties zijn de
overgebleven fabrieken in staat meer te produceren dan voor de sanering.

Midden jaren zeventig volgt daarom, ingegeven door hogere energieprijzen en op sommige plaatsen een
gebrek aan klei, een nieuwe saneringsronde. Ook nu worden zo’n vijftig fabrieken gesloten en opnieuw
blijkt dit niet voldoende om de overproductie een halt toe te roepen. In 1978 zijn de 108 overgebleven
steenfabrieken in staat liefst 2,26 miljard metselstenen te produceren. Dit aantal is sindsdien niet meer
gehaald.

Concurrentie
De baksteen verliest terrein. Het kostenaandeel van de baksteen in de bouw loopt in de jaren zeventig terug
tot 3 tot 4 procent van de totale bouwsom. Gietbouwsystemen als Intervam, Wilma en Eba nemen de plaats
van de metselsteen in. Bovendien zorgt de opkomst van kalkzandsteen en betonblokken ervoor dat baksteen
nog slechts als bekledingsmateriaal wordt gebruikt.
Door de tweede oliecrisis in 1979 neemt de vraag naar baksteen sterk af. Begin jaren tachtig worden nog
eens 25 steenfabrieken gesloten. De overgebleven tachtig fabrieken zijn dan goed voor een productie van
1386 miljoen metselbakstenen.
De baksteen maakt begin jaren tachtig een comeback. De liefde voor de ambachtelijke detaillering van de
gebakken kleibroodjes is teruggekeerd. In de utiliteitsbouw wint de baksteen terrein op de gewassen
betonplaten. Als gevolg van de hernieuwde interesse neemt de jaarlijkse productie toe tot 1600 miljoen
stenen. Rond de eeuwwisseling daalt de productie weer tot het niveau van halverwege de jaren tachtig. In
de tussentijd zijn 25 fabrieken opgedoekt.
Net na de Tweede Wereldoorlog bestaat de baksteensector vooral uit bedrijven met één of twee fabrieken.
Door de saneringen komen de overgebleven fabrieken echter in steeds minder handen: de steenbakkers
klonteren samen. In 1978 zijn acht combinaties van steenfabrieken – elk met een productie van boven de 80
miljoen stenen – goed voor ongeveer de helft van de totale Nederlandse productie. In 1986 verschijnt
Wienerberger op het toneel. Het Oostenrijkse bedrijf begint in rap tempo met de overname van
steenfabrieken in heel Europa. In 1996 gaat Wienerberger een strategische samenwerking aan met de
Belgische Terca Baksteengroep. Na de eeuwwisseling breiden de Oosterijkers uit met het Britse Hanson
Brick Continental Europe. Vanaf dat moment is Wienerberger met 222 fabrieken – waarvan achttien in
Nederland – wereldwijd de onbetwiste marktleider in bakstenen
De Nederlandse baksteenindustrie bestaat momenteel uit vijftien bedrijven, die samen 34 productielocaties
hebben. Veertien van deze fabrieken zijn in handen van Wienerberger.
De grootste concurrent van de Oosterijkers, het Ierse CRH, gooit in 2013 de handdoek in de ring.
Metselfabrieken in Buggenum, Nuth en Wessem gaan dicht. Drie jaar eerder is de CRH’s ambachtelijke
steenfabriek De Waalwaard in Dodewaard gesloten. Het bedrijf ziet meer brood in de productie van
straatstenen. Alleen CRH-fabriek Façade Beek blijft gevelstenen maken. Als gevolg van de terugloop van
het aantal nieuwbouwwoningen produceerde de baksteenindustrie vorig jaar 652 miljoen metselstenen, 70
procent minder dan in de hoogtijdagen.

Waalformaat
Het waalformaat is 21 x 10 x 5 centimeter. Het is ook de gangbare eenheid waarin het aantal stenen
(baksteen, betonsteen of kalkzandsteen) wordt geteld. Alle steenformaten worden uiteindelijk rekenkundig
herleid tot het waalformaat.Baksteen werd lang geklasseerd naar de streek waar het vandaan kwam. Zo was
er het IJsselformaat, het Hilversums formaat, het Dordrechts formaat en het Hollands formaat. Al deze
soorten hadden een andere afmeting. Met het standaardiseren van de producten, het normaliseren van het
productieproces en de komst van productnormen is deze manier van indelen verdwenen. Sommige namen
worden nog altijd gebruikt, maar ze zeggen niets meer over de herkomst.

De metselaar
Het aantal metselaars neemt al jaren af. In 1990 telde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 26.000
metselaars. Vorig jaar waren daar nog 3900 (arbeidsjaren) van over, 85 procent minder. Het aantal
metselaars is de afgelopen vijf jaar meer dan gehalveerd. Ter relativering: het totale aantal werknemers op
de bouwplaats liep sinds 2008 bijna 40 procent terug. Metselaars zijn op papier echter harder getroffen door
de crisis dan bijvoorbeeld stratenmakers, tegelzetters en dakdekkers. De komende jaren verwacht het EIB
een opleving. Over vijf jaar zijn er in Nederland weer circa 4700 metselaars aan het werk, verwachten de
economen.
Eerste publicatie door Martjan Kuit op 23 apr 2014

‘Wij staan niet voor kopen tegen elke prijs’
bouwbreed
Marlies Pernot maakte als algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis zeven vette en zeven
magere jaren op de woningmarkt mee. Ze is echter altijd in de koopwoning blijven geloven. “Je wilt
toch graag je eigen deur achter je dicht kunnen doen.”

Een woning kopen is nog altijd een goed idee?
“Ik zou echt iedereen meteen aanraden een huis te kopen.”
Is er niets veranderd de afgelopen jaren?
“Natuurlijk wel. Tot 2008 dacht je bij het kopen van een huis aan een winst-achtig object. Veel mensen
verdienden veel geld aan woningen, zowel bouwers en ontwikkelaars als gemeenten en consumenten. De
risicoperceptie was helemaal verdwenen. Daar zijn we inmiddels wel van teruggekomen. Tegen mensen die
een huis willen kopen zeggen we nu: bedenk goed dat alle risico’s echt voor jouw eigen rekening zijn. Dat
moet je je goed beseffen.”
Adviseert u mensen ook weleens om een huis te huren?
“De vereniging staat niet voor kopen tegen elke prijs. Wij zijn geen blind paard. Het moet altijd een
afweging zijn. We kijken daar objectief naar. Maar veel mensen kiezen toch voor een koopwoning, merk
ik. Een eigen huis heeft voor mensen een hele grote waarde, zowel emotioneel als financieel. Je wilt toch
graag je eigen deur achter je dicht kunnen doen, echt met niemand iets te maken hebben.”
En dat blijft ook zo?
“Je hoort wel veel over de deeleconomie en dat soort zaken, maar voor huizen lijkt dat nog niet op te gaan.
In ieder geval niet op grote schaal. De jonge mensen die wij spreken zeggen in ieder geval niet: laat maar
zitten, dat huis.”
Heeft u de bouw zien veranderen?
“Zeker. Vroeger werden woningen zo uit de grond gestampt. Naar wat bewoners wilden, werd niet
geluisterd. Geen probleem, er was schaarste. Je ziet dat bedrijven de afgelopen jaren noodgedwongen de
consument zijn gaan opzoeken. Ook omdat men vooral veel werk in de bestaande bouw doet, dan kun jij
niet om de klant heen.
VEH wordt door bouwers serieus genomen?
“Dat gaat beter. Ik kom oorspronkelijk uit de projectontwikkeling. Het heeft best even geduurd voordat ik
me lekker voelde aan de andere kant van de tafel. Eigen Huis, daar moet je je niet te veel van aantrekken,
was mij geleerd. Dat is in veertig jaar wel veranderd. Ontwikkelaars en bouwers nemen de vereniging
inmiddels serieus.”
Maar…
“Het is nog even afwachten of deze goede ontwikkelingen zich doorzetten als de markt weer aantrekt. Of
krijg je, het is een lelijk woord, draaideurbouwers. Recidivisten. Ik hoop het niet.”
Uw vereniging was onlangs betrokken bij het televisieprogramma ‘Boeven uit de bouw’ op SBS6.
Zijn bouwers boeven?

“Nee, die kwalificatie zou ik er niet aan willen geven. Mensen die in Nederland huizen bouwen, zijn over
het algemeen fatsoenlijke mensen. Er zitten natuurlijk altijd maffiosi tussen, maar die heb je overal.
Aannemers moeten wel over hun eigen boterham heen naar het belang van de consument blijven kijken.
Dat ontbreekt er nog weleens aan.”
Is dat gek? Het waren zware jaren voor de ondernemers.
“De bouwindustrie is helemaal uitgekleed. Ongelooflijk treurig. Dus ja, ik heb soms best medelijden met de
bouw, maar ik ben meer begaan met het lot van consumenten die iets overkomt dat hen niet moet
overkomen.”
Wanneer trekt de woningmarkt weer aan?
“We zien aan onze website en de telefoontjes die we krijgen dat de belangstelling voor koophuizen weer
aan het toenemen is. Dat leidt niet meteen tot fors meer aankopen. Het lukt nog niet iedereen om het huis
van zijn dromen te financieren. We zijn met de banken bezig om daar verandering in te brengen.”
Het is bijna Prinsjesdag. Hebt u nog wensen?
“Ik hoop dat de minister met zijn vingers van het eigenwoningbezit afblijft.”

Curriculum Vitae
Marlies Pernot (1949) is sinds 2000 algemeen directeur van de Vereniging Eigen Huis. Zij volgde Henny
van Herwijnen op, die de consumentenorganisatie in 1974 oprichtte. Pernot was eerder bestuurder bij
Energie Noord West en manager bij KPN. Ze begon haar loopbaan bij ontwikkelaar Wilma
International.Op 22 september draagt de algemeen directeur haar functie over aan Cindy van de VeldeKremer. Pernot gaat met pensioen en wordt adviseur bij woninggerelateerde consumentenorganisaties in
Duitsland en Engeland.

Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis (VEH) behartigt de belangen van eigenwoningbezitters. De organisatie geeft
informatie en advies over het verkrijgen, bezitten, beheren en onderhouden van de eigen woning Haar
dienstenpakket is daarop afgestemd. Beroemd en berucht is de bouwkundige keuring,VEH heeft ruim
690.000 leden en is na de ANWB de grootste consumentenorganisatie van Nederland. De vereniging telt
circa 230 werknemers.
Eerste publicatie door Martjan Kuit op 15 sep 2014

Verdwenen bouwer Wilma floreert als ontwikkelaar
bouwbreed
Wilma! In de tweede helft van de vorige eeuw domineerde in Nederland op bouwplaatsen de naam
Wilma. Waar is de voorheen grootste woningbouwer van het land gebleven? De gigant die zijn hand
niet omdraaide voor achtduizend woningen per jaar?

Frank Maas, directeur Wilma
WONINGBOUW

Frank Maas. Foto: Christian Lord Otto

Impressie van de 60 meter hoge woontoren Axis, die Wilma ontwikkelt in Frankfurt.
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Ratingen - In de tweede helft van de vorige eeuw domineerde in Nederland op
bouwplaatsen de naam Wilma. Waar is de voorheen grootste woningbouwer van het
land gebleven? De gigant die zijn hand niet omdraaide voor achtduizend woningen per
jaar?
Ratingen, een stad aan de overzijde van de grens, niet zo ver van Düsseldorf. “Welkom bij
Wilma.” Bestuursvoorzitter Frank Maas steekt zijn hand toe. Uit Nederland mag Wilma dan
wel zijn verdwenen, een bedrijf van die naam met hetzelfde blauwwitte logo is in Duitsland
springlevend. En vertrouwd zoals altijd staat een Maas aan het roer. Het 75-jarig bestaan werd
gevierd met een wedstrijd die als prijs had: een goedverzorgde reis naar Amsterdam. “We
doen een omzet van zo’n 200 miljoen euro. Aantal medewerkers? Ongeveer 120.”Het Duitse
Wilma is in de sector woningen de derde ontwikkelaar van het land. De projectportefeuille
heeft een waarde van een miljard euro. Het bouwen laat de GmbH liefst over aan het lokale
midden- en kleinbedrijf. De ontwikkelaar heeft een specialisme gemaakt van het kopen en tot
wasdom brengen van moeilijke, dikwijls vervuilde gronden in het stedelijk gebied.In 1939 –
de Tweede Wereldoorlog stond op uitbreken – richten grootvader Harry Maas en zijn partner
Henk Willemsen in Weert de firma Wilma op. Jonge twintigers waren de mannen nog,
ondernemend, vol energie om van het leven iets moois te maken. Gestart werd met de
verbouwing van een pensionaat in hun woonplaats, in onderaanneming. In de oorlogsjaren
viel steeds minder te doen. Na de bevrijding werd de draad weer opgepakt met het herstellen
van boerderijen.Maas: “Van de boerderijen stapten ze in de woningbouw. Dankzij het
Marshallplan kwamen behoorlijk wat middelen vrij. Het eerste echte grote project van Wilma
was te Maastricht in 1952 Nazareth, 860 woningen inclusief de infrastructuur.” Het bedrijf
kent in de jaren vijftig en zestig een stabiele groei. Vraag genoeg. De werkzaamheden
bevinden zich vooral in het zuiden van het land. Tot groot succes leidt de eigen
gietbouwmethode die het aantal arbeidsuren op de bouwplaats met 60 procent terugbrengt.

In 1967 besluiten de oprichters uit elkaar te gaan. “Een rol speelde de opvolging. Willemsen
had alleen dochters. Ook werd verschillend aangekeken tegen de in opkomst zijnde
projectontwikkeling, waarvoor je meer eigen risico moest nemen. Alle aandelen gingen naar
de familie Maas. Willemsen bleef wat doen in de toelevering.”Een nieuwe fase breekt aan.
Limburg – de thuisbasis van Wilma – wordt getroffen door de mijnsluitingen. en oliecrisis is
in aantocht. Vader Luud en zijn broer Fred komen in het bedrijf. In de directiekamer valt het
besluit het werkveld te vergroten tot boven de grote rivieren. Overnames volgen. De expansie
houdt bij de landsgrenzen niet op. In 1977 wordt begonnen in Duitsland, later in de Verenigde
Staten, België en Frankrijk. Zelfs in Indonesië en Maleisië duikt Wilma op. Tot de opvallende
projecten in Nederland behoren het witte stadhuis in Den Haag van architect Richard Meier
en congrescentrum MECC in Maastricht. En natuurlijk bouwt Wilma als weinig anderen op
de vele Vinex-locaties.In 1998 verkoopt de familie Maas Wilma Nederland aan het
beursgenoteerde NBM Amstelland. Waarom? De markt is volop in beweging. “Het was een
kwestie van eten of gegeten worden. Consolideer je mee of niet. Ook speelde de opvolging
weer een rol.” NBM Amstelland kwam al snel in handen van BAM dat vervolgens ook de
Hollandsche Beton Groep opslokte. De grote naam Wilma verdween van het toneel. Met
uitzondering dan van het museumpje, (van Hennie van den Heurik), dat in Weert nog jaren de
kleuren van Wilma bleef verdedigen. Aanvankelijk was de gedachte om gelijk met Wilma
Nederland ook de Duitse tak te verkopen. In Nederland groeide de bouw als kool, Duitsland
zakte weg in een zware bouwcrisis. “Wilma Duitsland bleef tenslotte buiten de overname.
Rond 2000 is het bedrijf gestopt met bouwen. Alleen projectontwikkeling bleef over.”Sinds
2003 heeft Frank Maas – de derde generatie – de leiding bij Wilma. Een korte tijd werkte hij –
de enige Nederlander in de onderneming – in de financiële sector. Bij binnenkomst lagen voor
hem de problemen voor het oprapen. Een lastige sanering volgde. Midden jaren negentig
realiseerde Wilma internationaal nog met tweeduizend medewerkers een omzet van bijna een
miljard euro. “Vanaf 2004/2005 groeien we elk jaar weer. De woningmarkt is opnieuw
aangetrokken. Je moet een beetje geluk hebben. Er is redelijk op tijd gesaneerd. We hebben in
al onze regio’s – Noordrijn-Westfalen, aden-Württemberg, Frankfurt – vrij sterk gronden
kunnen inkopen. Daar zijn we nu gelukkig mee. We kunnen er goed op produceren.”
Moeilijke gronden
Wilma heeft zich in Duitsland gespecialiseerd in het opkopen van moeilijke gronden waarop
in stedelijke gebieden fabrieken, ziekenhuizen of scholen hebben gestaan. De grondposities
staan aan de basis van projecten van 25 tot 150 miljoen euro, waarbij woningbouw de
hoofdrol vertolkt. Van de projecten wordt 70 procent geleverd aan eindgebruikers, 30 procent
aan institutionele beleggers. Voorbeeld van een project is de 60 meter hoge woontoren Axis
die de ontwikkelaar momenteel voor 100 miljoen euro realiseert in Frankfurt. Van de 160 luxe
appartementen is de helft verkocht. In Düsseldorf start dit jaar op een complex van een oude
machinebouwer de bouw van 450 appartementen en honderd stadsvilla’s.Frank Maas heeft
plannen om zich weer op de Nederlandse markt te begeven. “Het land is redelijk transparant.
Wel zijn de mogelijkheden om aan geld te komen moeilijk. Wij hebben het geluk dat wij zelf
kunnen financieren.”De bestuursvoorzitter denkt dat de rentree in Nederland niet mogelijk is
onder de naam van Wilma. “Dat is jammer maar wel begrijpelijk, het bedrijf is met zijn naam
verkocht.”Volgens woordvoerder Arno Pronk van BAM legt de bouwer uit Bunnik de
ontwikkelaar niets in de weg om opnieuw met de naam Wilma de Nederlandse markt op te
gaan. “Ons bedrijf gebruikt in geen enkele uiting de naam van Wilma. Al vele jaren niet, op
geen enkele manier. Wilma is vrij om onder eigen naam en logo terug te keren naar
Nederland.”
Net voor de Tweede Wereldoorlog richtten Harry Maas en Henk Willemsen in Weert Wilma
op. De naam is onderdeel van de nationale bouwhistorie. In Nederland is het bedrijf al lang
verdwenen, maar in Duitsland is Wilma de derde ontwikkelaar van het land.
Gietbouw
Wilma maakte in de jaren zestig en zeventig furore met een gietbouwmethode voor laag- tot
hoogbouw. Gebruik werd gemaakt van een stalen bekisting voor draagwanden. Voor de

vloeren werd een houten bekisting met stalen onderstel ingezet. Vergaande standaardisatie en
prefab hielpen om het aantal arbeidsuren met 60 procent te verminderen. Met het Wilmasysteem werden – vooral in Noord-Brabant en Limburg – twaalfduizend woningen
gerealiseerd.
Eerste publicatie door Theo Leoné op 16 jan 2015

Negen levens of het loodje leggen?
bouwbreed
In elke crisis gaat er wel een aantal grote bouwbedrijven onderuit. Trotse bedrijven als OGEM,
Wilma en HBG zijn ten onder gegaan. De laatste crisis heeft geleid tot nieuwe eigenaren van
Strukton en Ballast Nedam (BN).

Suzanne van de Kerk
In NRC Handelsbladwordt geanalyseerd waarom BN voor 30 eurocent per aandeel is verkocht aan het
Turkse Renaissance. BN heeft zichzelf opgeblazen door zich vol te eten met werk dat niet te maken is voor
het beschikbare budget. Zwak ontwikkeld risicomanagement gecombineerd met hoogmoed, aldus NRC.
Interessant is dat de auteurs stellen dat BN niet mocht omvallen als systeembedrijf. Andere bedrijven en
banken zouden daardoor in de problemen komen. Bovendien zou RWS worden opgezadeld met een
probleem: het project moet toch af.
Maar is BN een systeembedrijf? Dit woord werd veelvuldig gebruikt tijdens de bankencrisis. Door
grootbanken te redden met leningen of te nationaliseren, werd voorkomen dat het financieel systeem zou
instorten. Stort de bouw in als BN failliet zou zijn gegaan? Natuurlijk niet. Het zou vervelend zijn voor
betrokken opdrachtgevers, copoducenten en financiers, maar zo werkt het kapitalisme nu eenmaal.
Bovendien is er een directe samenhang tussen de overcapaciteit in de bouw en risicomanagement. Hoe
slechter de markt, des te slechter de aanbestedingsprijzen en hoe groter de kans dat bedrijven een gokje
wagen. Rationeel zou je verwachten dat het andersom is, maar werkhonger (om de vaste kosten maar te
dekken) dwingt een ‘kat met negen levens’ (zoals NRC het bedrijf typeert) tot rare sprongen.
Vanuit de vaststelling dat er overcapaciteit is, zou het beter zijn geweest als de kat het loodje had gelegd.
Daarmee zou de spoeling dunner zijn geworden. Nu blijft het aantal spelers constant en is het de vraag wie
de volgende is, die in nood komt.
Eerste publicatie door Lenny Vulperhorst op 14 jan 2016

Rotterdam bouwt ruim 800 woningen
woningbouw
De gemeente Rotterdam gaat stevig investeren in nieuwbouw. Op verschillende locaties in de stad
wordt er de komende jaren in totaal 835 nieuwe woningen gerealiseerd. De eersten moeten in 2017
worden gebouwd.

Hiervoor heeft de gemeente op de Provada vastgoedbeurs met diverse ontwikkelaars overeenkomsten
gesloten. De bouw van de huur- en koopwoningen wordt in vijf verschillende projecten bewerkstelligd.

Groene Kaap

De Groene Kaap behelst het meest omvangrijke woonprogramma. Voor zowel het midden als het hoger
segment worden 450 huur- en koopwoningen verwezenlijkt. Naast appartementen vanaf 50 vierkante
meter, zal een groot gedeelte bestaan uit grondgebonden eengezinswoningen. Het nieuwbouwproject is
ontwikkeld door Stebru en bestaat uit vier woontorens van vier tot acht lagen. De bouw start naar
verwachting in het tweede kwartaal van 2017.

Lloydpier
De gemeente start dit jaar nog met aanbestedingsrondes voor zo’n 240 nieuwbouwwoningen in de
Hudsonstraat en op de Lloydpier. De eerste aanbestedingsronde van 140 woningen in de Hudsonstraat vindt
deze zomer plaats. De bouw en verkoop staat gepland voor de periode 2017-2019.
In het najaar van 2016 besteedt de gemeente zo’n honderd woningen aan op de Lloydpier. De bouw en
verkoop start naar verwachting in 2018.

Woontoren
Aan de Wijnhaven wordt in 2017 begonnen aan de bouw van woontoren The Muse. Het ontwerp
van Barcode Architects, die wordt ontwikkeld door ontwikkelaar Wilma, bestaat uit 94 middeldure en dure
koopappartementen. Er is ook plaats voor een parkeergarage en ruimte voor horeca of retail. De
appartementen variëren van een grootte van circa 80 vierkante meter tot ruim 200 vierkante meter. De
bouw start naar verwachting begin 2017. De woontoren komt in de plaats van een kantoorgebouw. Dat
wordt eind 2016 gesloopt.

Huurappartementen
Aan de Asterlo in de Rotterdamse wijk Zuidwijk wordt in november 2017 gestart met de bouw van 51
huurappartementen. De zeven verdiepingen tellende woontoren komt boven een winkelplint van onder
meer Albert Heijn en Gall & Gall. Op het dak is er plaats voor circa 130 parkeerplaatsen. Ten Brinke Groep
verzorgt de bouw en ontwikkeling van de woontoren en de winkelplint.

Transformatie
Eind 2020 wil Rotterdam 450.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte getransformeerd hebben.
Ongeveer 80 procent hiervan is gereserveerd voor woningbouw.
Eerste publicatie door Wesley van Haaster op 9 jun 2016

CasaNova – woontoren 110 meter


22 maart 2018 Nieuwbouw nieuws

Aan de Wijnhaven 65 in Rotterdam is de 110 meter hoge woontoren
CasaNova in ontwikkeling. Op 21 maart 2018 werd het woonproject door
ontwikkelaar Wilma Wonen bekend gemaakt. Het ontwerp bestaat uit een
driehoekige woontoren bovenop een vijflaagse onderbouw met
parkeergarage, woningen en commerciële functies. Naar verwachting start de
verkoop van de 116 koopwoningen in de zomer van 2018.

Woontorens Wijnhaven
CasaNova aan Wijnhaven 65 vormt straks vormen samen met de
naastgelegen toren The Muse (Wijnhaven 69) een ensemble aan de
Wijnhaven. De beide torens worden aan elkaar gekoppeld met als centrale
ontmoetingsplek op de vijfde verdieping een groene daktuin van ongeveer
1.500 m2. In beide torens komen voorzieningen die het wonen op deze plek
nog aangenamer maken. Zo komen er hotelkamers voor gasten, een
professionele keuken (aan de daktuin), een werk- of atelierruimte en een
ruimte voor cardiofitness.

Appartementen
CasaNova bestaat uit 110 koopappartementen en 6 penthouses. De
woontoren telt per verdieping slechts drie koopappartementen (oppervlakten
circa 90, 120 en 140 m2), met drie of vier kamers en een bovengemiddeld
afwerkingsniveau. In de onderste vier verdiepingen komen
havenappartementen (vanaf circa 50 m2) 93 parkeerplaatsen en de privé
bergingen.
Meer informatie en inschrijven: projectwebsite

Ontwerp CasaNova
De woontoren aan de Wijnhaven 65 wordt net als de naastgelegen woontoren
The Muse ontworpen door Barcode Architects uit Rotterdam in opdracht van
ontwikkelaar Wilma Wonen. Het ontwerp van Barcode Architects is in oktober
2017 nog niet goed gekeurd door de Welstandcommissie in Rotterdam. Over
de hoogte van 110 meter is wel overeenstemming.

Projectgegevens
Naam: CasaNova
Status: in ontwikkeling
Lokatie: Wijnhaven 65
Deelgemeente: Centrum
Categorie: 116 woningen, commerciële ruimte
Architect: Barcode Architects
Opdrachtgever: Wilma Wonen
Start bouw: nog niet bekend
Realisatie: nog niet bekend

The Muse: luxe woontoren aan de Wijnhaven
Rotterdam
woningbouw
The Muse, zo heet de in aanbouw zijnde luxe woontoren aan de Wijnhaven in het Maritiem District
in Rotterdam. The Muse bestaat uit 94 koopappartementen met woonoppervlaktes tussen de 80 en
ruim 200 vierkante meter. Het gaat om havenappartementen, terraswoningen, torenappartementen
en penthouses. Op de begane grond komen twee commerciële ruimtes van 400 en 500 vierkante
meter. The Muse telt 23 woonlagen. Op de vijfde verdieping gaat de plint over in de toren. Hier komt
het collectieve dakterras dat exclusief door de bewoners kan worden gebruikt. Parkeren gebeurt op
laag 1 tot en met 3. Op de zesde verdieping bevinden zich twee hotelkamers voor gasten.

Wonen
Bouwen woontoren 'The Muse' met 94 appartementen / parkeergarage / commerciële ruimte aan de
Wijnhaven. Blitta verzorgt installatie puien.
ROTTERDAM | Opgeleverd | € 10.000.000 - € 50.000.000

Lees verder

Opdrachtgever is V.O.F. WH 69, projectontwikkelaar is Wilma Wohnen Süd GMBH uit Duitsland.
Barcode Architects heeft de toren ontworpen, Smit’s Bouwbedrijf is de hoofdaannemer van het project.

The Muse verrijst op een bijzondere plek in Rotterdam: tussen de Maas en Markthal, De Oude Haven en de
Witte de Withstraat. The Muse, die wordt gebouwd met wit beton in een antraciet silhouet, is volgens de
opdrachtgever een ‘work of art’. ‘Barcode Architects is er in geslaagd om de grenzen van de verbeelding te
verleggen door hoogstaand design te combineren met doordachte plattegronden en optimaal comfort’.
De façade van de woontoren kent twee karakters. De noord- en zuidgevel zijn transparant, laten veel licht
binnen en bieden een mooi vergezicht over de Maas en de stad. De oost- en westgevel zijn meer gesloten

van aard en zorgen voor privacy. De omkadering van de gevel moet de bijzondere vorm van The Muse
accentueren.
Het Maritiem District is de laatste jaren hard bezig uit te groeien tot een nieuw, dynamisch stadsdeel met
opvallende architectuur en bijzondere projecten, zoals de Markthal, de ‘100HOOG’ en het Citizen-M hotel.
Met de bouw van The Muse is vorig jaar zomer begonnen. De oplevering staat gepland in 2019.
Plaats: Rotterdam
Opdrachtgever: V.O.F. WH 69
Ramingsgroep: 18 miljoen
Nummer: 304257
Uitgebreide informatie over dit project zien, inclusief alle contactpersonen en marktpartijen? Bekijk dit
project op bouwberichten.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag of opmerking, neem dan contact op met het
redactieteam van Cobouw Bouwberichten: content@vakmedianet.nl.
Eerste publicatie door Jeroen Kreule op 24 jul 2018

De schaduwzijde van hoogbouw
woningbouw
Er moet beleid komen om de effecten van hoogbouw op daken met zonnepanelen te reguleren. Op dit
moment is er nog geen helder beleid hoe hiermee om te gaan, terwijl zich op dit gebied steeds vaker
problemen voordoen.

Het Bouwbesluit zegt niets over de effecten van hoogbouw op daken met zonnepanelen. Ook bij de
wijziging van bestemmingsplannen worden deze effecten niet of nauwelijks beoordeeld. Toch is dit een

vraagstuk waar we in de toekomst frequent tegenaan zullen lopen. Dit komt door de stedelijke verdichting
in combinatie met het feit dat op steeds meer daken zonnepanelen liggen.
Als adviseurs komen we de laatste tijd met name in binnensteden een nieuw probleem tegen: daken met
zonnepanelen die letterlijk worden overschaduwd door later gerealiseerde hoogbouw. Inkomstenderving
door een lagere opbrengst van de zonnepanelen is het gevolg.
Vooral in de steden worden gebouwen steeds dichter op elkaar neergezet en gaan ze steeds verder de
hoogte in. Laatst was ik bij iemand die zonnepanelen op zijn dak had geplaatst, maar naast hem werden
boven op een bestaand pand drie of vier verdiepingen bijgebouwd. Dat betekende dat zijn zonnepanelen
een groot deel van de dag in de schaduw kwamen te liggen. Met alle gevolgen van dien voor de
energieopbrengst.

Visueel comfort
Qua bezonning is er op dit moment alleen beleid voor hoeveel zonlicht er in een woning binnenvalt: het
zogeheten visuele comfort. Maar bij gevolgen voor de opbrengsten van zonnepanelen is nog niet of
nauwelijks stilgestaan.
Er worden steeds meer zonnepanelen op daken geplaatst en dat is een goede zaak. Particulieren kiezen
ervoor om op hun daken zonnepanelen te leggen en ook het beleid om (bijna) energieneutraal te bouwen
stimuleert deze ontwikkeling. Het is daarom hoog tijd dat de wet- en regelgeving rekening houdt met de
schaduwzijde van hoogbouw. Maar ook de gebouwde omgeving moet bijdragen aan de
klimaatdoelstellingen. Daarom vind ik het belangrijk om bij ruimtelijke ontwikkelingen de effecten van
extra beschaduwing op de opbrengst van zonnepanelen mee te nemen.
En ik voeg daar nog een element aan toe. Voor de waardebepaling van een pand tellen zaken als isolatie en
energiebesparing steeds zwaarder mee. Brengen de zonnepanelen, de ‘eigen particuliere energiecentrale’,
door beschaduwing minder op? Dan lijdt betrokkene aantoonbaar inkomensschade. Ook ligt het voor de
hand dat het pand hierdoor minder waard wordt. Daarmee ontstaat een grondslag voor een
planschadeclaim.
Een inkomensderving of waardevermindering van zo’n vijf procent wordt in het algemeen wel acceptabel
geacht als ‘maatschappelijk risico’. Maar er is zeker geen garantie dat de schade in dit soort situaties altijd
onder deze drempel blijft. Zeker als ook sprake is van andere schadefactoren, zoals verlies van uitzicht.

Richtlijnen
Er ligt dus een uitdaging om de effecten van hoogbouw op daken zorgvuldig in richtlijnen te vatten. En dat
is geen eenvoudige opgave. Er zijn immers vele soorten panelen. En waar liggen ze precies? Hoe groot zijn
de negatieve effecten exact? Maar het moet zeker mogelijk zijn een handzame methodiek te ontwikkelen.
Als adviesbureau zijn wij daarmee al bezig, maar daarnaast vind ik dat ook gemeenten serieus over dit
vraagstuk moeten nadenken. Zij hebben tenslotte de positie het punt van de extra beschaduwing bij
ruimtelijke ontwikkelingen in hun beleid mee te nemen.
Eerste publicatie door - op 27 feb 2019

Sierd Tilma, adviseur stedenbouwfysica bij advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT

