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Biense Dijkstra. Foto: Shutterstock

    
NU TE LEZEN OP COBOUW.NL

Doorzagen | Verduurzamen als sport 

Het apparaat bestaat al bijna 200 jaar, is eigenlijk niet meer dan een omgedraaide koelkast, maar moet het tot op 

de dag van vandaag afleggen tegen de cv-ketel. Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn warmtepompen 

echter niet aan te slepen. Wat is dat toch met warmtepompen? Waarom hebben Nederlanders een haat-liefde-

verhouding met nieuwe apparaten en wat kan de bouwsector met het deze week gepresenteerde Nationale Iso-

latieakkoord van minister Hugo de Jonge? Daarover praat Cobouwjournalist Thomas van Belzen met energiead-

viseur Gideon Goudsmit. Het interview is nu te beluisteren op cobouw.nl. Goudsmit maakte van verduurzamen 

een sport sinds hij twaalf was. Inmiddels maakte hij talloze schepen fossielvrij en doet hij hetzelfde met gebou-

wen. Luister waarom hij warmtepompen en Tesla-batterijen adoreert en het Isolatieakkoord volstrekt onrealis-

tisch vindt. Laat je tot slot inspireren door zijn afwijkende, goedkopere en arbeidsarme visie op isoleren. Zijn 

antwoord: compartimenteren. Kortom. Doorzaagvoer zat. Ook te beluisteren via Spotify. 

VHTO: ‘Te veel vrouwen 
verlaten technieksector’ 

Cao installatiesector 
zonder Metaalunie

Arbeidsmarkt - Een aantal aanpassingen is nodig om 
meer vrouwen in de technische en bouwsector te behou-
den, stelt VHTO expertisecentrum genderdiversiteit in 
bèta, techniek en IT. Het centrum ziet dat vrouwen nu 
nog “te vaak en onnodig” de sector verlaten. “Vrouwen 
voelen zich niet thuis op hun werkplek, worden anders 
beoordeeld dan hun mannelijke collega’s, er is geen ge-
schikte werkkleding voor ze of ze krijgen weinig ruimte 
om hun werk flexibel in te delen”, somt het expertisecen-
trum op. Terwijl meer vrouwen voor een opleiding in 
technische richting kiezen, stijgt het aandeel van 14 pro-
cent vrouwen in de beroepen nauwelijks. Volgens VHTO 
verliest de sector veel talent en gekwalificeerd personeel. 
VHTO heeft zo’n tweehonderd vrouwen vragen gesteld 
over hun ervaringen. De aanpassingen zijn volgens het 
expertisecentrum redelijk simpel. Vrouwen kunnen zich 
bijvoorbeeld binnen een bedrijf meer thuis voelen als de 
posters met blote vrouwen van de muur gehaald zijn. 
“Zorg voor veiligheidsschoenen in kleine maten en voor 
een vrouwentoilet”, voegt Sahar Yadegari toe, directeur 
van het expertisecentrum. 

Arbo - Na zware onderhandelingen hebben vakbonden 
en werkgeversorganisaties in de metaal- en techniek-
sector een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Werk-
nemers gaan er gemiddeld 7,4 procent op vooruit. Maar 
omdat de Koninklijke Metaalunie (KMU) nog niet ak-
koord is gegaan, zijn stakingen bij het mkb en de instal-
latiesector nog niet uitgesloten. FNV Metaal, CNV Vak-
mensen en De Unie hebben het akkoord bereikt met 
werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorga-
nisaties Techniek (FWT). Afgesproken is niet alleen dat 
de werknemers er 7,4 procent bij krijgen ook de jeugd-
lonen gaan met 9 procent omhoog en worden op ter-
mijn afgeschaft, zodat iedereen een vak-volwassen loon 
ontvangt. De onderhandelingen, waar bijna 320.000 
mensen onder vallen, liepen vorig jaar oktober vast. 
Daarna startten acties en estafettestakingen die als een 
golf door het land trokken. Dat de KMU niet akkoord is, 
stuit vakbonden tegen de borst. FNV’er Jacqie van Stigt: 
’’Ze blazen hiermee de hele FWT op, waarmee we sinds 
de WOII keer op keer uiteindelijk goede zaken hebben 
kunnen doen.” 

DOOR JOOST ZWAGA

Bouwgroep Dijkstra Draisma komt deels in 
handen van de Amsterdamse investerings-
maatschappij Parcom. Dat levert het Friese 
bouwbedrijf “nog meer slagkracht en im-
pact op”, verwacht topman Biense Dijkstra. 

Hoe groot het belang is dat de investeerder neemt in 
de bouwonderneming, is niet bekendgemaakt. Uit een 
toelichting op de aandelenverkoop valt wel op te ma-
ken dat het zeker niet om een meerderheidsbelang 
gaat.
    “Biense Dijkstra blijft als aanjager, directeur en 
grootaandeelhouder samen met het huidige directie-
team leiding geven aan het Friese familiebedrijf, om 
de verdere uitbouw van de activiteiten vorm te geven”, 
zo laat het bedrijf weten.
    De kapitaalinjectie die met de aandelenoverdracht 
gepaard gaat, zal volgens Biense Dijkstra worden ge-
bruikt om de groep verder uit te bouwen. “Ons bedrijf 
groeit hard en ik verwacht dat dat de komende jaren 
zeker niet minder wordt, vanwege de uitdaging om 
duurzame, innovatieve en betaalbare woningen te 
bouwen in een steeds groter deel van Nederland. Daar-
om hebben we besloten om de aandeelhoudersbasis 
waarop ons bedrijf rust, te verbreden met een onder-
nemende Nederlandse investeringsmaatschappij.”
  Dijkstra Draisma– goed voor ruim 160 miljoen omzet 
en 350 werknemers – ontpopte zich afgelopen jaren 

Durfkapitalist neemt belang in Dijkstra Draisma Unica koerst af  
op omzet van  
750 miljoen euro

als een van de koplopers in de bouw, zowel op financi-
eel gebied als op het terrein van innovatie en duur-
zaamheid. In 2020 en 2021 won het bedrijf de  
Cobouw50 Award voor best presterende bouwonderne-
ming van Nederland.
Het bedrijf investeerde als een van de eerste bouwbe-
drijven in een gerobotiseerde fabriek en ontwikkelde 
geprefabriceerde woningen die gasloos en circulair 
zijn, en zelfs energie opleveren. 
   Parcom, dat momenteel in 130 verschillende bedrij-
ven investeert, laat weten verheugd te zijn “om te mo-
gen investeren in Bouwgroep Dijkstra Draisma”. De in-
vesteringsmaatschappij noemt de Friese bouwer “een 
sterk en modern bouwbedrijf dat door Biense en zijn 
mensen is uitgebouwd tot koploper in duurzaam en 
innovatief bouwen”. 

Marktontwikkeling - Unica voorziet 

voorlopig geen einde aan de groei die 

het installatieconcern doormaakt. Dit 

jaar stĳgt de omzet naar zeker 750 mil-

joen, verwacht topman John Quist. 

DOOR JOOST ZWAGA

Doorbrak de onderneming in 2020 de 
omzetgrens van een half miljard, afge-
lopen jaar kwam daar nog eens dik 120 
miljoen aan opbrengsten bij. Daarmee 
ligt de bedrijfsomzet van Unica inmid-

dels op 663 miljoen, bijna een kwart meer dan het 
jaar ervoor.

En daar blijft het voorlopig niet bij, voorspelt de 
bestuursvoorzitter. De vraag naar technische dien-
sten is, mede door de energietransitie en de verduur-
zamingsopgave, zo groot dat een verdere groei voor 
de hand ligt. Quist: “Het perspectief voor techni-
sche dienstverlening in het algemeen en voor Uni-
ca in het bijzonder blijft onverminderd gunstig. Met 
diepgaande kennis van de energiemarkt en ver-
duurzamingsconcepten opereert Unica bijvoor-
beeld in het hart van de energietransitie en kan het 
bedrijven helpen met de omvangrijke verduurza-
mingsopgaves.”

Dit jaar rekent Quist op een omzet van zeker 750 
miljoen. De groei zal voor een deel worden behaald 
door overnames, een strategie die Unica er al jaren 
op na houdt. “Unica hanteert een ambitieuze over-
name-agenda en verwacht de komende jaren elke 
jaar meerdere overnames, zowel ter versterking van 
specialismen als ter uitbreiding van de regionale af-
wezigheid.”

De afgelopen vijf jaar lijfde het concern twaalf be-
drijven in. De laatste grote aanwinst betrof Pran-
ger-Rosier, een Fries installatiebedrijf met 250 mede-
werkers en een omzet van 55 miljoen. Overnames 
droegen voor een belangrijk deel bij aan de groei af-
gelopen jaar. Niettemin wist Unica daarnaast ook een 
organische groei van 9 procent te boeken. Behalve de 
omzet steeg overigens ook de operationele winst, 
met 37 procent naar ruim 56 miljoen. Onder aan de 
streep hield Unica 26,8 miljoen over, een toename 
van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Quist 
ziet de krapte op de arbeidsmarkt toenemen, maar 
volgens hem slaagt het installatieconcern er voorals-
nog goed in om daar waar nodig nieuwe technici aan 
te trekken. Unica maakt daarbij ook steeds vaker ge-
bruik van zij-instromers vanuit andere sectoren, al-
dus de bestuursvoorzitter.

Foto: Shutterstock
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‘Woningbouwplannen niet openbaar 
uit vrees voor grondspeculatie’
Woningbouw - Minister 
De Jonge gaat provincies 
en gemeenten niet ver-
plichten om hun bouw-
plannen openbaar te ma-
ken vanwege mogelĳke 
speculatie met grond. 
Daarmee gaat hĳ voorbĳ 
aan de oproep tot meer 
transparantie in plannen 
en locaties voor woning-
bouw vanuit de Tweede 
Kamer, woningbouwers en 
onderzoeksbureaus. 

DOOR NOUSKA DU SAAR

Eind maart schreef minister 
Hugo de Jonge voor Volks-
huisvesting en Ruimtelijke 
Ordening (VRO) over het 
openbaar maken van woning-

bouwplannen naar de Tweede Kamer. 
“Natuurlijk wil ik dat informatie zoveel 
mogelijk openbaar wordt, maar daar 
zijn ook grenzen aan.” Hij wil het delen 
van bouwplannen daarom niet wettelijk 
verplichten voor decentrale overheden.

‘Het verdient aanbeveling dat alle pro-
vincies deze informatie actief met de 
Rijksoverheid delen, en dat er een open-
baar landsdekkend overzicht komt van 
de ruimtelijke plannen’, adviseerde het 
Planbureau Leefomgeving (PBL) juist 
aan de regering in een rapport over toe-
komstige woonlocaties en mogelijke ri-
sico’s in december 2021.

Zicht op bouwplannen
De provincies houden wel de gemeente-
lijke plannen voor wonen en werken bij, 
maar stellen die informatie niet be-
schikbaar. Daardoor is niet goed lande-
lijk zicht te houden op bouwplannen en 
of doelen voor de woningbouw worden 
behaald, stelde het PBL in de recente 
pilot Planmonitor Nationale Omge-
vingsvisie (NOVI), die is opgesteld in op-
dracht van het ministerie van Binnen-
landse Zaken.

GroenLinks, SP en de PvdD hebben de 
minister in februari hierover bevraagd. 
“Dit vraagt om de bereidheid van pro-
vincies om informatie te delen over har-
de en zachte plannen voor woon- en 
werklocaties”, antwoordt de minister 

het risico van hogere grondprijzen als 
gevolg van speculatie met grond mee 
wanneer bouwplannen openbaar wor-
den gemaakt. “Speculatie maakt alleen 
dat deze waardestijging niet in de zak-
ken van de eerdere eigenaar (bijvoor-
beeld de boer) belandt, maar gedeelte-
lijk ook in de zakken van iemand die op 
risico de grond van de vorige eigenaar 
(bijvoorbeeld de boer) heeft gekocht.”

Als er al een effect is van het publice-
ren van plannen, is het volgens Van 
Rooyen hooguit dat dit systeem grond-
speculatie juist minder aantrekkelijk 
maakt. “Men kan er dan simpelweg 
minder winst mee maken. Die grondei-
genaar zal zijn grond op dat moment 
niet meer voor een lage prijs willen ver-
kopen, maar wacht ongetwijfeld dan lie-
ver de echte bestemmingswijziging af.”

Woningbouwplannen
In februari riep de motie Geurts de re-
gering nog op naar aanleiding van on-
derzoek door Cobouw en Follow the Mo-
ney om alle woningbouwplannen 
toegankelijk te publiceren in 2022. Mi-
nister De Jonge deelde in maart wel zijn 
plannen voor het aanwijzen van zeven 
grote ontwikkellocaties en het toewijzen 

Foto: Shutterstock

van lokale prestatieafspraken, maar niet 
in hoeverre planlocaties openbaar ge-
maakt moeten worden. 

Weerwoord
“Openbaarheid van plannen leidt zon-
der twijfel tot snellere realisatie van wo-
ningen,” zegt Van Rooyen. Op dit mo-
ment is een aanzienlijk deel van de 
geplande woningen, of plancapaciteit, 
die volgens overheden ‘hard’ is in wer-
kelijkheid zacht.
   “Doordat dit echter niet openbaar is, 
wordt het voor marktpartijen heel lastig 
om weerwoord te bieden aan de opmer-
king dat ‘er geen locaties meer bij hoe-
ven’’, zegt van Rooyen. Bij meer transpa-
rantie hierover zouden woningbouwers 
volgens hem bijvoorbeeld makkelijker 
aan de bel kunnen trekken al er lang 
geen beweging zit in een bepaald dos-
sier.
    De vraag welke woningen er precies 
gebouwd gaan worden, was volgens de 
minister in een Kamerbrief in maart 
echter “een lokale aangelegenheid, 
waarbij gemeenten samen met project-
ontwikkelaars en bouwers een inschat-
ting maken van de lokale woningbe-
hoefte”.

nu. Het ministerie van BZK, provincies 
en gemeenten overleggen over het lan-
delijk monitoren van de woningbouw en 
welke informatie openbaar zou moeten 
zijn.

Alleen de provincie Noord-Holland 
bleek vorig jaar bereid de harde en 
zachte bouwplannen wel met het PBL te 
delen voor de pilot Planmonitor. Die 
moet volgens De Jonge jaarlijks gaan 
verschijnen. In een reactie laat PBL aan 
Cobouw weten dat het onderzoeksbu-
reau het vraagstuk over transparantie in 
bouwplannen liever overlaat aan de dis-
cussie tussen de Tweede Kamer en de 
minister.
    Vooral wat betreft locaties van bouw-
plannen steigeren de overheden. “Bij-
voorbeeld ter voorkoming van specula-
tie; het is niet altijd gewenst om de 
exacte locatie van geplande bouwloca-
ties openbaar toegankelijk te maken. 
Uitgangspunt van deze monitoring is de 
gezamenlijke aanpak en de goede sa-
menwerking met de medeoverheden. 
Om die reden vind ik een wettelijke ver-
plichting op dit moment niet voor de 
hand liggend”, aldus minister De Jonge.

Volgens Coen van Rooyen, algemeen 
directeur van WoningBouwersNL, valt 
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‘Stikstofgraadmeter’ ViA15 
zakt steeds verder weg
Infra - De stikstoflucht rondom het laatste, grote Ne-
derlandse DBFM-project, de ViA15, is nog altĳd niet op-
geklaard. De bouwkosten lopen verder op en er zou 
zelfs al gesproken worden over het ontbinden van het 
miljardencontract. Onzin, zegt minister Harbers van In-
frastructuur en Waterstaat. “Op dit moment is dat niet 
de intentie.” 

DOOR THOMAS VAN BELZEN

Va het projectbudget van bij-
na 1,4 miljard euro is onge-
veer 20 procent opgemaakt. 
Dat komt neer op een slor-
dige 268 miljoen euro. Al-

leen al daarom lijkt het ondenkbaar dat 
minister Harbers definitief zal stoppen 
met het omstreden megaproject bij Arn-
hem en Nijmegen. En toch zit dat er vol-
gens een goed ingevoerde bron wel aan 
te komen.  

“In de markt zingt rond dat Rijkswa-
terstaat de stekker al uit de ViA15 heeft 
getrokken en het contract wordt afge-
kocht, vooruitlopend op de definitieve 
stikstofuitspraak”, stelt hij. “Formeel is 
er nog geen hard besluit, maar het is 
wel het meest realistische scenario en 
de gesprekken lopen al. Er worden ook 
al voorbereidingen getroffen.”
   De Combinatie GelreGroen (Dura Ver-
meer, Besix, Hochtief, Van Oord en John 
Laing) en Rijkswaterstaat ontkennen dat 
ze in onderhandeling zijn over het ont-
binden van het contract. Ook volgens 
minister Harbers is daar geen sprake 
van. Althans, nog niet.

“Er is op dit moment geen intentie om 
het contract met GelreGroen te ontbin-
den”, laat de minister desgevraagd via 
zijn woordvoerder weten. “Rijkswater-
staat voert regelmatig gesprekken met 
GelreGroen over het contract en over de 
voortgang van het project”, voegt hij 
daar direct aan toe.

Ontbinden
De ViA15 nu al stoppen is volgens Har-
bers om verschillende redenen onver-
standig. Ten eerste is dit project voor 
vele door stikstof vertraagde projecten 
een voorbeeldcasus.

“Dit Tracébesluit bevat als eerste pro-
ject de gewijzigde rekenafstand van 25 
kilometer voor stikstofdepositie. Andere 
projecten bereiden zich ook voor op die 
afstand”, aldus de minister.   

Hij noemt nog een andere reden om 

De aannemerscombinatie heeft langs de snelweg, waar het knooppunt moet komen,  

alvast stalen en betonnen bouwmaterialen opgeslagen. Foto: APA/Sjef Prins

door te gaan, de oorspronkelijke: “Weg-
gebruikers staan hier veel in de file. 
Door de bevolkingstoename en de vraag 
naar mobiliteit wordt het de komende 
jaren naar verwachting drukker op de 
weg. In Nijmegen komen er bovendien 
10.000 woningen bij en in de regio 
neemt de bedrijvigheid toe.”

DBFM-moe
De ViA15 is in 2019 gegund. Het behelst 
de aanleg en het onderhoud gedurende 
twintig jaar van de wegen rond Arnhem 
en Nijmegen. Dit wegenbouwproject 
kan worden beschouwd als het laatste, 
echt grote DBFM-contract, dat op de 
markt kwam.

In die contractvorm zouden infabou-
wers meer ontwerpvrijheid krijgen. Dat 
zou goed zijn voor het eindresultaat en 

de kosten. Infrabouwers hebben echter 
al langer hun buik vol van DBFM. Ge-
klaagd werd vaak over niet beheersbare 
risico’s die op het bordje van de aanne-
mer belandden. Die discussie werd on-
der meer gevoerd bij de Afsluitdijk en 
de Zeesluis, waarvan de bouwkosten 
flink stegen.

Mocht het contract van de VIA15 toch 
ontbonden worden, dan is dat het derde 
verscheurde DBMF-contract in drie jaar 
tijd. In 2019 ontbond Rijkswaterstaat het 
contract voor knooppunt Hoevelaken 
ter waarde van 410 miljoen euro met 
BAM en Van Oord.

Aannemers en opdrachtgever konden 
het toen niet eens worden over de finan-
ciële risico’s. In 2020 klonk min of meer 
hetzelfde liedje voor de Zuidasdok. Ook 
dat contract werd ontbonden.

Het lot van de ViA15 hangt al langer 
aan een zijden draadje. Bouwkosten lo-

Wegenbouwers wachten nagelbĳtend en vol frustratie op uitspraak Raad van State

‘‘RWS voert regelmatig 
gesprekken met Gelre-
Groen over de voortgang 
van het project” 
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pen op en de aangevochten, aangepaste 
stikstofregels zorgen voor vertraging en 
onzekerheid.

25 kilometer
Veel hangt af van een uitspraak van de 
Raad van State na de bouwvak. Een spe-
ciale commissie is daarvoor ingevlogen. 
Die bijt zich de komende maanden vast 
in de vraag of de door de minister voor-
gestelde stikstofdepositiegrens (van 5 
naar 25 kilometer) de natuur wél vol-
doende beschermd.  

Bezwaarmakers vinden van niet en 
houden nu al stiekem rekening met ex-
tra vertraging voor de ViA15: “Het wordt 
spannend, maar het ziet ernaar uit dat 
het zo óók niet kan”, meldt Johan van 
Vollenbroek, voorzitter van de actie-

groep Mobilisation for the environment.
   Rijkswaterstaat en de combinatie Gel-
reGroen (Dura Vermeer, Besix, Hoch-
tief, Van Oord en John Laing) houden 
hun hart vast, geven geen ‘winstwaar-
schuwing’, maar wachten de cruciale 
uitspraak van de Raad van State, nagel-
bijtend af. Hoe dan ook volgen er onder-
handelingen over de nog altijd oplopen-
de bouwkosten.

Dat die er zijn, staat vast volgens Har-
bers: “De uitspraak na de zomer door de 
Raad van State in plaats van voor de zo-
mer, heeft effect op de planning, kosten 
en de risico’s voor de ViA15.”

Onherroepelijk
De uitspraak van de Raad van State 
noemt hij ‘bepalend voor de voortgang 

van de ViA15. “De aanleg zal ook pas 
starten als het Tracébesluit onherroe-
pelijk is. GelreGroen maakt dan ook 
een nieuwe planning.”

Hoe hoog de meerkosten zijn is on-
duidelijk. Niet terug te draaien werk-
zaamheden, zoals het kappen van bo-
men, werden gestaakt. Daarnaast 
voelden bouwers zich genoodzaakt, 
nutteloos geworden werkvoorbereiders 
van het project af te halen.

Harbers heeft daar begrip voor en 
houdt nu al rekening met verder uitstel: 
“Mocht de vertraging verder oplopen 
door een negatieve uitspraak van de 
Raad van State dan gaan Rijkswater-
staat en de aannemerscombinatie om 
tafel om de financiële consequenties 
daarvan te bezien.”

    De stikstofkwestie rondom de ViA15 is 
ook belangrijk voor veel andere wegen-
bouwers. Onder hen maakt ongeduld 
inmiddels plaats voor onmacht en frus-
tratie. Steeds meer infrabouwers laten 
Cobouw weten dat de stikstofcrisis om 
zich heen slaat. Ze maken zich grote 
zorgen over hun werkvoorraad en vre-
zen dat ze personeel moeten ontslaan.

Het zou een hard gelag zijn, want 
oude bruggen en viaducten piepen en 
kraken en met de grote onderhoudsop-
gave voor de deur en vergrijzing in de 
sector, staat de veerkrachtig van de sec-
tor al langer te discussie.

Stikstofslot
Vorig jaar leek het er even op dat minis-
ter Schouten van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit de sleutel van het ‘stik-
stofslot’ gevonden had. Schouten rekte 
de door de Raad van State eerder afge-
schoten stikstofgrens van 5 kilometer 
op naar 25 kilometer. Na de zomer 
wordt duidelijk of de nieuwe regels wel 
voldoen aan Europese richtlijnen. Mi-
nister Harbers benadrukt dat afgelopen 
jaar veel aanleg-, renovatie- en onder-
houdsopdrachten wel doorgingen. “Be-
houd van personeel voor de sector be-
hoeft nu en in de toekomst brede 
aandacht.” 

Projecten die niet worden geraakt 
door de stikstofproblematiek zetten we 
volgens planning op de markt, bena-
drukt hij. “Een voorbeeld hiervan is de 
verbreding van de A27 Houten-Hooipol-
der. Hiervan loopt de aanbesteding voor 
zowel het noordelijke als het zuidelijke 
deel. Vervanging en renovatie en beheer 
en onderhoud gaat ook zoveel mogelijk 
door. Als we mogelijkheden zien om een 
aanbesteding te versnellen, dan doen 
we dat. Tegelijkertijd moeten we realis-
tisch zijn, want voorbereiding en be-
sluitvorming kosten ook gewoon tijd.”

Mens en natuur
De ViA15 moet de provincie Gelder-

land verlossen van files. De huidige 

A12 en A15 worden verbreed naar drie 

en op sommige plaatsen zelfs naar 4 

rijstroken. Vanaf knooppunt Resen 

wordt de A15 bovendien verlengd met 

twee keer twee rijstroken naar de A12 

tussen Duiven en Zevenaar.

Bij het Pannerdensch Kanaal komt  

een brug. Omwonenden en natuur-

liefhebbers hadden liever een tunnel 

gehad. Tussen Duiven en Zevenaar 

komt er een nieuw knooppunt. Bij 

Groessen en Helhoek komt de weg 

verdiept te liggen. De opleverdatum 

stond gepland voor 2025, maar lijkt 

onhaalbaar.

Rijkswaterstaat koos voor de combi-

natie GelreGroen omdat de aanne-

mer in de plannen extra aandacht 

heeft voor mensen en natuur. Zo 

wordt er 16 hectare van het Gelders 

natuurwerk gecompenseerd, zijn er 

kamsalamanderpoelen aangelegd 

én verschillende nestkasten voor ui-

len, mussen en andere vogels ge-

plaatst.

LEES MEER OVER DE VIA15 OP 
COBOUW.NL
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Amsterdam blijft prijzig, maar zakt 
op wereldlijst duurste bouwsteden 

Aannemer krijgt boete voor dodelijk 
ongeluk kleuter op bouwterrein

Marktontwikkeling - In Amsterdam is bouwen ondanks de 

stĳgende kosten in 2022 goedkoper dan in vĳftig andere we-

reldsteden. Reden: in landen als Engeland, Duitsland en de VS 

stĳgen de prĳzen nog harder. Toch moeten Nederlandse bou-

wers hun borst nat maken, waarschuwen experts. 

Rechtspraak - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete 

van 20.000 euro opgelegd aan een bouwbedrĳf. Het bedrĳf was 

als hoofdaannemer verantwoordelĳk voor de bouwplaats waar 

een 5-jarige jongen in 2020 om het leven kwam. Volgens het 

OM hield de bouwer zich niet aan de veiligheidsvoorschriften.

DOOR MARIJE DE LEEUW

Amsterdam is dit jaar flink 
gezakt op de wereldranglijst 
van duurste steden om te 
bouwen. De Nederlandse 
hoofdstad staat ‘slechts’ op 

plek 51 in de International Construction 
Cost Index 2022 van Arcadis, acht plaat-
sen lager dan in 2021. Een opvallende 
daling gezien de stijgende bouwkosten 
waar Nederland mee kampt. Het bete-
kent echter niet dat bouwen in Amster-
dam goedkoper is geworden. Andere 
steden zijn simpelweg duurder.

De bouwkosten in de hoofdstad ste-
gen afgelopen jaar met 6,9 procent, be-
rekenden kostenexperts van Arcadis. In 
het eerste kwartaal van 2022 is daar al 
2,5 procent bijgekomen. Een forse stij-
ging in vergelijking met andere jaren, 
maar niet zo flink als bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten. Daar zijn de bouwkos-
ten vorig jaar met 15 tot 20 procent ge-
stegen.

“Amerika maakt een inhaalslag in 
duurzaam bouwen”, legt Ted Peek, 

DOOR PETRA PLATSCHORRE

Het was een tragische dag: 8 
juli 2020. Een jongetje van 
vijf speelde met drie an-
dere kinderen op een 
bouwterrein in het Gel-

derse Ederveen. Dat ging vreselijk mis. 
De jongen was op een stapel kalk-
zandsteenblokken geklommen, waarna 
deze instortte. Hij kwam onder het ma-
teriaal terecht en overleed ter plekke.

Foto: Shutterstock

bouwkostenexpert van Arcadis uit. “De 
regering Biden heeft meer aandacht 
voor energiebesparing dan de vorige 
presidenten, wat de prijzen opdrijft. Wij 
hebben die kostenverhogingen al eerder 
gehad, bijvoorbeeld bij de invoering van 
de BENG-regelgeving.”

In Europa zijn vooral Britse en Duitse 
steden op de ranglijst gestegen. Britse 
aannemers kampen met de snelste kos-
tenstijging in zes maanden, kopten diver-
se Engelse nieuwswebsites woensdag. 
Ook in Duitse media gaat het er al weken 
over: experts zijn verbaasd hoe snel de 
kosten stijgen, schreef het Duitse tijd-
schrift Manager Magazine dinsdag.

Betonproductie
Net als Nederland hebben deze landen 
te maken met prijsstijgingen van grond-
stoffen. Vorig jaar stegen de kosten van 
materiaal als hout en staal door wereld-
wijde tekorten en knelpunten in trans-
port. Nu gaan ze opnieuw de hoogte in 
door importbeperkingen en stijgende 
energieprijzen vanwege de oorlog in Oe-
kraïne. De stijging op de ranglijst van 

De bouwplaats was op een particulier 
terrein aan de Hoofdweg. Omstanders 
meldden destijds aan De Gelderlander dat 
de jongen achter het huis aan het spelen 
was. Hier bevond zich een bouwput. 

De Arbeidsinspectie onderzocht het 
incident niet als arbeidsongeval, omdat 
daar geen sprake van was. Wel startte de 
inspectie een onderzoek, omdat er mo-
gelijk niet voldaan was aan de plicht van 
het bouwbedrijf om ongelukken te voor-
komen.  

Britse steden heeft ook te maken met 
wisselkoerseffecten.   
    Volgens bouwkostenbureau IGG heeft 
Nederland net iets minder last van som-
mige materiaalprijsstijgingen dan ande-
re landen, omdat het bijvoorbeeld zelf 
beton produceert. “De betonprijzen val-
len voor ons relatief gezien mee. Bij an-
dere materialen zoals staal wordt nu 
duidelijk hoe afhankelijk we zijn van 
Rusland en Oekraïne.”

Dit jaar moeten bouwers rekening 
blijven houden met stijgende prijzen. 
Ook al zou de oorlog in Oekraïne snel 
voorbij zijn, dan nog ‘komen de materi-
alen niet in een keer binnenrollen’, 
waarschuwt Arrèn van Tienhoven, sec-
torleider contractors van Arcadis. “Stik-
stof en PFAS-problemen zorgen ook 
voor prijsopdrijvende effecten.”

De kostenexperts denken dat de prijs-
stijgingen voor 2022 op een hoger ni-
veau uit zullen komen dan de afgelopen 
jaren. Maar hoe hoe hoog, dat is niet te 
voorspellen. Tegelijkertijd verwacht 
Peek dat de bouwproductie gaat dalen. 
“We zien al dat aannemers risicovolle 
projecten opzijschuiven. Om toch te 
kunnen blijven bouwen wordt er naar-
stig naar alternatieve producten ge-
zocht, maar dat zal op korte termijn erg 
lastig zijn.”

Opdrachtgevers moeten tenders aan-
passen, adviseren de experts. Dat is de 
enige manier om kosten beheersbaar te 
houden. “Reserveer een hoger budget, 
en als dat niet kan, pas de eisen aan”, 
zegt Van Tienhoven. “Ga kleiner bou-
wen en maak serieuzer werk van tijdelij-
ke woningen.’’ 

Het OM heeft nu geoordeeld dat het 
bedrijf zich niet aan de voorschriften 
hield. Volgens het OM was het terrein 
niet afgezet met hekken en daardoor 
vrij toegankelijk. Dat is in strijd met het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.  
   Daarnaast waren de kalkzandsteen-
blokken niet goed gezekerd: ze stonden 
los opgestapeld. “Er was niets gedaan 
om te voorkomen dat de blokken zou-
den omvallen”, zegt de officier van jus-
titie in een verklaring. 

Volgens het OM had het omvallen 
van de blokken voorkomen kunnen 
worden door het gebruik van spanban-
den, of door tegen het uiteinde van de 
rijen pallets te plaatsen. De blokken 
waren op 6 juli geleverd, een paar da-
gen voor het fatale ongeluk. Er was vol-
gens het OM dus genoeg tijd om ze te 
zekeren.  

Het OM heeft nu een strafbeschikking 
opgelegd aan het bouwbedrijf dat ver-
antwoordelijk was voor de bouwplaats. 
Wanneer het bedrijf de boete niet be-
taalt, zal de zaak alsnog voor de rechter 
komen. Individuele medewerkers wor-
den niet vervolgd.

De tragische gebeurtenis is voor het 
OM aanleiding om extra te benadruk-
ken hoe gevaarlijk bouwterreinen zijn. 
En hoe belangrijk het dus is dat veilig-
heidsvoorschriften worden gevolgd. 
“Bouwbedrijven zijn verantwoordelijk-
heid voor de veiligheid op bouwplaat-
sen; ze moeten zich aan de regels hou-
den. Veiligheidsvoorschriften zijn er 
niet voor niets”, aldus de officier. “On-
gelukken zoals in Ederveen zouden we 
te allen tijde moeten zien te voorko-
men. Daarom willen we iedereen waar-
schuwen; wees alert, let op.” 
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8 Reportage

Beta en Alpha: de woelige 
stopcontact-op-zeeshow
Duurzaamheid - Tennet, heeft tot 2023 om vĳf windparken te koppelen aan het hoogspanningsnet op het land. 
In Hollandse Kust Zuid ligt de netbeheerder ondanks corona en een aanvaring op schema. Voordat er verder 
wordt gebouwd heeft Tennet overigens wel een eis: “Industrie, woningen en infrastructuur moeten er in de toe-
komst meer gebruik van maken, anders zĳn al die windparken overbodig.”

DOOR MARIJE DE LEEUW

Tennet kreeg van het Rijk een paar jaar gele-
den een belangrijke rol in de energietransi-
tie: de hoogspanningsbeheerder, die in 
handen is van de overheid, moet vijf wind-
parken op de Noordzee aansluiten op het 

Nederlandse hoogspanningsnet. Deadline: 2023. Daar-
na volgen tot 2030 nog drie parken.

Nooit eerder is er in zo’n korte tijd 3,5 gigawatt (GW) 
aan windvermogen aangelegd. Een windpark op zee 
bouwen duurde tot nu toe gemiddeld zo’n zeven jaar, 
nu moeten er in acht jaar vijf af komen. De eerste, 
Borssele, is twee jaar geleden al afgerond. De volgende 
mijlpaal komt in zicht: Hollandse Kust Zuid, waar 
sinds deze week de hoogspanningsverbinding van het 
eerste transformatorplatform Alpha (een soort stop-
contact op zee) is afgerond.

“Als je in covid-tijden zo’n enorme klus op tijd af 
krijgt, is dat heel bijzonder.” Tennet-directeur offshore 
Marco Kuijpers glimlacht als hij een blik werpt op het 
zusje van het Alpha-platform, genaamd Beta, dat op 
zo’n twintig kilometer voor de kust van Scheveningen 
in de zee staat. Ter ere van de mijlpaal heeft hij de pers 
uitgenodigd voor een boottochtje langs het Beta- en 
het nabijgelegen Alpha-platform.

Aanvaring
Nog maar een maand geleden botste tijdens storm Cor-
rie een vrachtschip op Beta. Hier en daar is nog een 
deuk te zien, maar toch is het bovenste gedeelte (topsi-
de) er inmiddels al opgezet. Nog een mijlpaal, zegt Jaap 
Nijland, projectdirecteur van TenneT. “We hebben veel 
geluk gehad. De schade viel mee en daardoor hebben 
we er nauwelijks vertraging door opgelopen. Als het on-
derstel constructief niet meer veilig was geweest, had 
dat ons zo 1,5 jaar tijd kunnen kosten.”

De bouw van de netaansluitingen nabij Schevenin-
gen is nog maar het begin van Tennet’s opgave. De 
echte uitdaging komt straks bij IJmuiden Ver: een 
windpark dat verder (op zo’n 60 à 70 kilometer) van de 
kust af komt te liggen. Daar moet Tennet in plaats van 
0,7 GW, 2 GW aansluiten. Bij de klus die in 2027 moet 
starten, gaat het netwerkbedrijf werken met ge-
lijkstroom-hoogspanningsverbindingen, terwijl er bij 
Hollandse Kust Zuid wordt gewerkt met wisselstroom.

Hightech in IJmuiden
Gelijkstroomverbindingen zijn een stuk duurder en 
ingewikkelder, maar ze zijn bij grotere afstanden ren-
dabeler, doordat ze minder transportverliezen heb-
ben. Met een nieuwe techniek kan TenneT dat in de 
toekomst mogelijk maken. Kuijpers: “Daar realiseren 
we een knap staaltje hightechwerk, van Star Trek-ach-

De Topside wordt op Beta gehesen.

Het platform staat zo’n 20 kilometer  

voor de kust van Scheveningen. Foto’s: TenneT

‘‘Omdat we alles  
tegelijkertijd kunnen 

doen, scheelt dat  
vijf jaar tijd’’

Hoe Tennet in sneltreinvaart 3,5 gigawatt windenergie aan land gaat brengen 

008-009_MAG_12-04_ART_SPREAD_3KL_01.indd   8 11-04-2022   08:01



9dinsdag 12 april 2022, Cobouw 27 Reportage

tige proporties. Wat je hier bij Hollandse Kust Zuid 
ziet, is in vergelijking een stuk simpeler.”

Maar eerst is Hollandse Kust Zuid aan de beurt. 
Daarna volgen Noord, West en de Waddeneilanden). 
Tennet bouwt voor deze parken gestandaardiseerde 
700 MW transformatorplatformen. Deze platformen 
liggen dicht bij de windturbines en maken gebruik van 
hetzelfde type kabelverbinding naar de kust. Holland-
se Kust Zuid is het eerste windpark dat aanlandt op de 
Maasvlakte. Minder innovatief dan IJmuiden Ver, 
maar absoluut geen makkelijk project, benadrukken 
de Tennet-directeuren.

Quarantaine en leveringsissues
Een van de grootste uitdagingen bij Hollandse Kust 
Zuid was covid. Naast te laat geleverde onderdelen, 
waren er ook geregeld corona-uitbraken. “Vooral in 
Dubai, waar de platformen grotendeels zijn gebouwd. 
Dit heeft absoluut voor vertraging gezorgd”, vertelt Nij-
land, terwijl het schip bij het Alpha-platform aankomt, 
waar dagelijks zo’n vijftig bouwvakkers bezig zijn met 
de afrondende werkzaamheden, zoals schilderwerk.

Maar ook het werk van Vattenfall, ontwikkelaar van 
het windpark, liep uit door technische complicaties 
met het installatieschip Seaway Strashnov. De vertra-
ging bij Tennet was zodoende niet zo erg, de processen 

sloten volgens Vattenfall-woordvoerder Robert Portier 
alsnog mooi op elkaar aan. “En bij dit soort omvangrij-
ke projecten wordt er altijd reservetijd ingebouwd. Het 
werk kunnen we alsnog op tijd, in 2023, opleveren.”

Tennet kan snel en efficiënt werken, omdat het alle 
windparken op zee gaat aansluiten, legt Kuijpers uit. “Tot 
voor kort was het normaal dat ontwikkelaars van een 
park, zoals Vattenfall, zelf de vergunning verzorgden 
voor de systeemaansluiting. Dat kostte veel tijd, want 
eerst moest het windpark worden vergund en daarna 
konden pas alle vergunningen worden geregeld.”

Multitasken
Terwijl de werkzaamheden aan Hollandse Kust Zuid de 
komende maanden worden afgerond, is het bedrijf ook 
bezig met de andere windparken. De aanbesteding voor 
West en Noord staan in de planning en ook voor IJmui-
den Ver worden er voorbereidingen (zoals bodemonder-
zoeken) getroffen. “Omdat we alles tegelijkertijd kunnen 
doen, scheelt dat zeker vijf jaar tijd. Het is een soort 
massaproductie op zee geworden”, zegt offshore-direc-
teur Kuijpers.

De netbeheerder past ook standaardisatie toe om de 
kosten omlaag te brengen. Veel componenten worden 
door Tennet in een raamcontract aangekocht en aan 
de platformbouwers geleverd. Deze partijen bouwen 
de transformatorplatformen vervolgens volgens de-
zelfde specificaties. De totale projectsom voor de aan-
sluiting van de vijf windparken op zee tot 2023 is 2 mil-
jard euro, en tot nu toe blijft de netbeheerder ‘binnen 
budget’.
    Na 2030 is Tennet niet klaar. De netbeheerder ziet 
meer kansen voor windenergie op zee, maar heeft 
daarvoor wel een voorwaarde: de vraag moet groter 
worden. “Op dit moment is het vermogen dat op land 
wordt gebruikt vrij laag, nog niet eens de helft van wat 
we gaan aanleggen”, verklaart Kuijpers. “De industrie, 
woningen en infrastructuur moeten er in de toekomst 
meer gebruik van maken, anders zijn al die windpar-
ken overbodig. Dat is onze belangrijkste eis voordat we 
verder bouwen.”

Hubs
Het idee van de Doggersbank – een groot centraal 
stopcontacteiland op de Noordzee – heeft de netbe-
heerder losgelaten. In plaats daarvan denkt Tennet er-
over om hubs aan te leggen: kleine eilandjes waar de 
kabels van windparken samenkomen. Via die hubs 
kunnen de parken worden gekoppeld, en dat biedt 
voordelen, zegt Kuijpers. “Dan kan er veel slimmer ge-
schakeld worden en kan de elektriciteit worden gele-
verd aan de Europese gebieden waar de behoefte op 
dat moment het grootst is.”
    De netaansluitingen Alpha en Beta van Hollandse 
Kust Zuid zijn als alles volgens plan loopt in augustus 
klaar. De 140 windturbines worden vanaf mei door 
Vattenfall geplaatst en kunnen dan al direct elektrici-
teit leveren aan het elektriciteitsnet. Het windpark 
moet in de loop van 2023 volledig in bedrijf zijn. 

LEES MEER OVER ENERGIE OP ZEE OP 
COBOUW.NL
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‘Het aanbod is er gewoon niet, 
of kwalitatief onvoldoende’
Arbeidsmarkt - Meer dan de helft van de ondernemers uit de bouwsector denkt over vĳf jaar nog steeds te 
kampen met personeelstekorten. Aannemers vinden dat er meer aandacht moet komen voor instroom via  
opleidingen. Het promoten van technische beroepen onder meisjes op basisscholen is een van de initiatieven.

DOOR PETRA PLATSCHORRE

Dat blijkt uit het BouwMoni-
tor-onderzoek van Cobouw 
en USP. De enquête is inge-
vuld door aannemers en 
ondernemers uit de ont-

werpsector, toeleverende industrie, in-
stallatiesector en afbouwsector. 

30 procent van de aannemers heeft
een groot tekort aan personeel, en nog 
eens 49 procent heeft enigszins een te-
kort. 18 procent van de aannemers heeft
hier geen last van.  

De meerderheid van de bouwsector 
(56 procent) verwacht niet dat het per-
soneelstekort binnen hun bedrijf over 
vijf jaar is opgelost.  

Het aanbod is er eenvoudigweg niet of 
het is kwalitatief onvoldoende, zegt 
driekwart van respondenten. Daarnaast 
noemt een deel van de ondervraagden 
dat hun bedrijf gaat groeien, waardoor 
voortdurend meer mankracht nodig is.  

Pensioen
En de tekorten ontstaan ook doordat 
personeel binnen de komende vijf jaar 
de pensioenleeftijd bereikt.
De helft van de aannemers ziet de ko-

reaus wordt door 41 procent van aanne-
mers gezien als oplossing. 53 procent  
zegt het afgelopen jaar vaak uitzend-
krachten te hebben ingezet.  

Daarnaast is een samenwerking met 
ROC’s of het hebben van stagiairs be-
langrijk. Dit wordt door 37 procent van 
aannemers gezien als oplossing.  

31 procent van aannemers noemt het 
meer gebruiken van prefab als oplos-
sing.

Vrouwen werven
45 procent van de aannemers is actief 
bezig om als werkgevers aantrekkelijker 
te worden voor vrouwen. Zo noemt één 
respondent dat het daartoe een groot 
diversiteitsprogramma heeft opgezet.

Een andere respondent noemt het 
promoten van technische beroepen on-
der meisjes op basisscholen. Weer een 
ander zet in op communicatie via social 
media en ook worden goede arbeids-
voorwaarden door meerdere respon-
denten genoemd.  

De aannemers hebben zelf dus al wel 
manieren gevonden om het personeels-
tekort enigszins op te vangen, maar be-
paalde thema’s behoeven nog meer aan-
dacht om dit echt op te lossen. 

Het zelf opleiden van onervaren krachten 

zien veel aannemers als oplossing voor 

het personeelstekort. Foto: ANP

Aannemers willen vooral meer aan-
dacht voor instroom via opleidingen. 
Dat zegt 62 procent.

Ook meer aandacht voor industriali-
satie en prefabricage is nodig vindt 34 
procent, net als aandacht voor zij-in-
stromers (29 procent) en meer aandacht 
vanuit de overheid voor de problema-
tiek (28 procent). Ook het verbeteren 
van werkomstandigheden wordt ge-
noemd (27 procent). 

100.000 woningen
De personeelstekorten hebben ook in-
vloed op de woningbouwambities van 
het kabinet. Er zijn te weinig arbeids-
krachten voor de bouw van 100.000 wo-
ningen per jaar, blijkt uit onderzoek van 
Cobouw.

mende jaren 6 tot 10 procent van hun 
vakmensen met pensioen gaan. Bij 16 
procent van de aannemers ligt dit per-
centage nog hoger: tussen de 11 en 15 
procent.  

Vrijwel alle aannemers (97 procent) 
denken dat het moeilijk wordt om deze 
vacatures weer in te vullen. De helft
denkt ook niet dat hun personeel blijft
doorwerken na de AOW-leeftijd. 

Vooral uitvoerend personeel is lastig 
te vinden. Dat geldt binnen de aanne-
merij, toeleverende industrie, installatie 
en afbouw. Aannemers zoeken vooral 
werkvoorbereiders, timmerlui en pro-
jectleiders of managers. 
   41 procent van aannemers noemt het 
aannemen van onervaren krachten om 
ze vervolgens zelf op te leiden als oplos-
sing voor het personeelstekort. Wel 
vindt bijna de helft (43 procent) dit las-
tig om te doen.  

Ook het inschakelen van uitzendbu-

Aannemers willen meer instroom via opleidingen om personeelstekort te tackelen 

‘‘Ik verwacht niet dat het 
personeelstekort binnen 
vijf jaar is opgelost’’

MEER OVER DE BOUWMONITOR 
OP COBOUW.NL

BouwMonitor
De BouwMonitor is een onderzoek 

uitgevoerd door Cobouw en USP 

Marketing Consultancy. In dit onder-

zoek worden bedrijven uit de bouw 

via een enquête bevraagd over actu-

ele onderwerpen en wordt elke 

maand gepeild hoe de sector ervoor 

staat. Het aantal deelnemers voor 

deze onderzoeksronde was 632.  

Wil je graag deelnemen aan of  

meer weten over het onderzoek? 

Neem dan contact op met Eline  

Brussee (brussee@usp-mc.nl).
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De orderportefeuille is goed gevuld en de omzetontwikkeling is positief. Maar toch zijn er ook

gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Zo nemen leveringsproblemen weer toe en is het pessimisme 

over de economie flink gestegen.

BouwMonitor maart: 

Leveringsproblemen  
nemen weer toe

infographic: Pixels&inkt

62 procent van aan-

nemers denkt dat het 

tekort binnen hun  

bebedrdrijijff ovoverer vvijijff jajaarar  

niet is opgelost.

LeLeveveriringngspsproroblblememenen vvanan

materiaal wordt weer gezien 

als de belangrijkste oorzaak

voor productieverlies. In 

januari en februari speelde

dit een stuk minder.

De oorlog in Oekraïne heeft

ook impact op de bouw-

sector. Mogelijk komen er 

straks minder opdrachten en 

levertijden lopen op.

Redenen productie-
verlies op lopende  

pp

projecten
p

TTeekkoorrtt aaaann  
werknemers

Opdrachten en
levertijden

pp

59% 2,6%
van de bouwsector denkt 

dat de economie komend

jaar minder hard zal 

groeien dan vorig jaar.

De omzet bij aanne-

mers ligt 2,6 procent 

hoger ten opzichte van 

februari vorig jaar.

THEMA: ACTUALITEIT STELLING:STELLING:

THEMA: PERSONEELSTEKORT

56% 76%
VAN DE AANNEMERS IS HET 

EENS MET DE STELLING. 
VAN DE AANNEMERS IS HET 

EENS MET DE STELLING. 

“Vanwege de oorlog 
in Oekraïne verwacht

ik dat er minder 
projecten op de markt 
komen.”

"Vanwege de oorlog 
in Oekraïne verwacht
ik dat de levertijden
van bouwmaterialen
die ik gebruik langer 
worden." 

COVID-19 MAATREGELEN

LEVERINGSPROBLEMEN MATERIAAL

TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN

ZIEKTEVERZUIMsep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22mrt '21 mrt '22apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21

74%

49% 48%

39%

74%

31%

18% 19%

26% 25%

42%

77%

38% 36%

70%

44%44%
42%

De werkvoorraad voor 

aannemers binnen de b&u

isis vverergegelelekekenn memet t fefebrbruauariri  

wat gedaald. De gww’ers

zagen juist een lichte 

stijging.

Orderportefeuille
aannemers

dec '21 dec '21mrt '21 mrt '22 mrt '21 mrt '22jun '21 jun '21sep '21 sep '21

10,6

7,9 7,6 7,5 7,5

9,9

GEMIDDELDE ORDERPORTEFEUILLE IN MAANDEN AANNEMER GWW

,

GEMIDDELDE ORDERPORTEFEUILLE IN MAANDEN AANNEMER B&UR N

13,1

7,5

78%8%888

8,4

10,9

30% PROJECTPLANNING

11%MANAGEMENT

UITVOEREND
PERSONEEL98% ONTWERP19%

79%
van de aannemers heeft

last van een tekort aan

wewerkrknenememersrs. DeDe ggroroototststee

tekorten vinden we in:

BouwMonitor
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154 meter omhoog in Cool-wijk 
DOOR JOHN GUNDLACH/FLYING HOLLAND

De Cooltoren in het centrum van Rot-
terdam krijgt een 154 meter hoge 
woontoren. V8 Architects heeft het ont-
werp voor het vijftig verdiepingen tel-
lende gebouw gemaakt dat komt te 
staan tussen de Witte de Withstraat, de 
Schiedamsedijk en het Vasteland. Het 
bureau heeft zich bij het ontwerp laten 

inspireren door de wederopbouwarchi-
tectuur in de wijk Cool. In het torenge-
bouw komen 270 appartementen. Het 
wooncomplex heeft een opvallende 
middenkroon die de hoogte van andere 
woontorens in het centrum markeert. 
Die zijn ongeveer 70 meter hoog.  
Ballast Nedam verzorgt het project 
vanaf het tekenwerk tot turn-key ople-
vering.
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Te zwaar?
Elk jaar word ik gevraagd om bij het 

SOMA College in Harderwijk, waar 

onder andere de machinisten voor 

de Infra worden opgeleid, voorlich-

ting te geven. Deze jonge kerels en 

enkele meiden volgen de module ‘fit, 

veilig en gezond’ om meer inzicht te 

krijgen in hun duurzame inzetbaar-

heid en hoe je duurzaam inzetbaar 

kunt blijven.

Hierbij laat ik deze jongeren vanuit 

de bedrijfstakatlas de data zien die 

Volandis heeft over alle beroepen en 

in dit geval de machinisten. De data 

komen vanuit de PAGO’s (de perio-

dieke, arbeidsgezondheidskundige 

onderzoeken). Een medische check 

up waar iedere werknemer in de be-

drijfstak recht op heeft.

Deze check bestaat uit het invullen 

van een vragenlijst over je gezond-

heid en veilig werken. De doktersas-

sistent onderzoekt het gehoor, zicht, 

lengte/gewicht, cholesterol. De be-

drijfsarts gaat over de uitkomsten 

van beide met jou in gesprek. Eén 

onderwerp is de BMI. Een gezond ge-

wicht kent een Body Mass Index tus-

sen de 20 en de 25.

Het zal niemand meer verbazen dat 

in deze maatschappij waarbij we ons 

vol kunnen eten aan fastfood, de BMI 

de laatste decennia vaak boven de 

waarde van 25 ligt. Dit geldt niet al-

leen voor onze bedrijfstak, maar heel 

Nederland laat een verhoging van 

een ongezonde BMI zien. Bij de ma-

chinisten zien we een serieuze uit-

schieter. Scoort de leeftijdscategorie 

van alle werknemers tussen de 15 en 

19 jaar 21,7% een ongezonde BMI 

dan staat hier tegenover dat 79,5% 

van alle machinisten een ongezonde 

BMI heeft. Per leeftijdscategorie zien 

we de ongezonde BMI met +/- 10% 

toenemen. De machinisten hebben 

een overwegend zittend beroep dat 

‘uitnodigt’ om qua lichaamsgewicht 

zwaarder te worden. Denk maar aan 

de coronakilo’s.

Iemand die te zwaar is en autorijdt, 

kan soms moeilijk over zijn schouder 

naar achteren kijken. Een machinist 

heeft het makkelijk wat dat betreft. 

Maar als er ook een bak aan de kraan 

hangt, is er een risico op de werk-

vloer om getroffen te worden door 

ronddraaiende- of vliegende voor-

werpen. Het zal je maar gebeuren. 

Durf jij als werkgever of als collega 

hier wat van te zeggen?

René du Pon

veiligheidskundige 

bij Volandis, 

kenniscentrum 

voor duurzame 

inzetbaarheid

Foto: Feenstra 

Fotografie

Pieter Lanser, Architect en bruggenbou-

wer tussen fossiel en duurzaam

Circulair bouwen, nog  
een wereld te winnen
Woningbouw -  We maken ons druk over wat duurzaam bouwen is en hoe we dat 
moeten invullen. Maar de grote winst is niet daar te behalen. Grote stappen maak je 
door de niet-noodzakelĳke verbouwingen beter tegen het licht te houden.

In het lexicon circulair bouwen 
van het gezaghebbende platform 
CB23 staat de volgende definitie. 
“Circulair bouwen is het ontwikke-
len, gebruiken en hergebruiken 

van gebouwen, gebieden en infrastruc-
tuur, zonder natuurlijke hulpbronnen 
onnodig uit te putten, de leefomgeving te 
vervuilen en ecosystemen aan te tasten 
door gebruik te maken van zoveel moge-
lijk hernieuwbare grondstoffen. Bouwen 
op een wijze die economisch, sociaal cul-
tureel en ecologisch verantwoord is. Hier 
en daar, nu en later”.
    Je hebt geen loep nodig om te zien dat 
de definitie niet scherp is uitgekristalli-
seerd. Het is een ingebakken compromis 
met open einden. In het democratische 
proces van tot stand komen zijn alle al-
ternatieven blijkbaar gesneuveld. Gaan 
we het hiermee redden in 2050? Zolang 
de definitie van elastiek is, zijn ook het 
doel en de resultaten van elastiek.

Ideaal nog ver weg
De meer preciezen stellen dat er in 2050 
geen afval meer zal zijn, dat alles wordt 
hergebruikt: de uitputting en vervuiling 
van de aarde moeten stoppen. Helaas is 
dat ideaal nog ver weg zolang er meer 
vraag is naar goederen dan er met het 
aanbod van ‘afval’ kan worden ingevuld. 
We bouwen meer huizen dan we slopen. 
We kopen meer auto’s dan we exporteren 
of naar het demontagebedrijf brengen. 
Laten we de volumekwestie even rusten. 
Een wereld zonder afval en milieuvervui-
ling is denkbaar. Een wereld zonder uit-
putting van grondstoffen is lastiger voor 
te stellen. Denk aan de batterijen voor 
elektrische auto’s.

    In het beste geval worden er 100.000 
woningen per jaar bijgebouwd en 10.000 
gesloopt. Er staan iets meer dan 
8.000.000 woningen. De leeftijd daarvan 
loopt uiteen van 0-400 jaar. De levens-
duur van de meeste woningen bedraagt 
iets tussen de 40-120 jaar. Gedurende de 
operationele levensduur worden wonin-
gen van klein en groot onderhoud voor-
zien, verbouwd en uiteindelijk gesloopt.

Het moment van sloop is enigszins ar-
bitrair. Professionele beleggers zien de 
verhuurbaarheid teruglopen, soms is de 
locatie meer waard dan de opstal, soms 
is een woning technisch gedateerd. Niets 
heeft het eeuwige leven. De bestaande 
voorraad is nooit ontworpen om te wor-
den gedemonteerd en te worden herge-
bruikt. ‘Urban mining’ betekent helaas 
ook dat veel materiaal niet bruikbaar is. 
Het gaat om een klein aantal woningen.

Het reguliere kleine en groot onder-
houd is niet heel materiaalintensief. Er 
komt niet veel afval bij vrij. Het beslag 
aan primaire grondstoffen is beperkt. 
Onderhoud verhoogt de levensduur en is 
alleen al om die reden ‘milieuvriende-
lijk’. Wel gaat het om 8 miljoen wonin-
gen. Het meeste verbaas ik me over grote 
verbouwingen. Ik begrijp dat als je op 
een mooie locatie een authentieke boer-
derij koopt, dat je de installaties en de 
binnenkant up-to-date wilt hebben. Dat 
kan tienduizenden euro’s en meer kos-
ten. Het voegt iets toe en laat de draag-
constructie, het dak en de gevels intact. 
Wat ik helemaal niet begrijp is dat men-
sen een woning van 15 jaar oud tot op de 
draagmuren gaan strippen. 

Evenmin snap ik waarom een moder-
ne keuken die technisch nog in perfecte 

staat is, moet worden vervangen. Als je 
zoveel geld hebt, koop dan een ander 
huis. Als ik de geschiedenis van de koop-
woningen bekijk die ik ooit heb achterge-
laten, moet ik met droefheid conclude-
ren dat het ideaal van circulair bouwen 
zelfs binnen de ruime definitie nog ver 
weg is. Noteer, de bestaande voorraad 
omvat 8 miljoen woningen, waarvan een 
deel elk jaar grondig wordt verbouwd. 
Dat leidt tot honderdduizenden contai-
ners met meest onbruikbaar sloopafval.

Verbouwingen
We maken ons vandaag heel druk over 
wat duurzaam bouwen is en hoe we dat 
moeten invullen. Met hout, beton, staal, 
vlas, riet, stro en wat niet al. Ik weet niet 
of de grote winst daar te behalen is. In 
mijn ervaringswereld zijn al grote stappen 
te maken door de wereld van de 
niet-noodzakelijke verbouwingen eens 
beter tegen het licht te houden. De ver-
bouwingen die te maken hebben met per-
soonlijke smaak en het uit gebruik ne-
men, c.q. vernietigen van spullen die 
technisch nog lang niet aan het einde van 
hun levensduur zijn. Voor beleidsmakers 
is dit een uitermate zompig moeras. Wan-
neer is er sprake van zinloze vernietiging? 
Welk instrumentarium heb je om dat te-
gen te gaan? Het grijpt allemaal diep in de 
persoonlijke levenssfeer en dat is gevaar-
lijk terrein voor elke ambtenaar en politi-
cus. Tegelijk laat het zien dat de principes 
van circulair bouwen nog verre van geïn-
ternaliseerd zijn. Daar is nog een wereld 
te winnen.

RENÉ DU PON
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Waar herken je een   
Bewuste bouwer aan?
Veiligheid - Ondanks alle richtlĳnen die er zĳn, certificeringsinstanties en afvinklĳs-
ten, ISO-normen, VCA en GPI, vinden er toch nog steeds incidenten plaats die he-
laas vaak te herleiden zĳn naar menselĳk falen. Even niet opletten, even niets ho-
ren, even snel een klusje doen, kortom, een ongeluk zit in een klein hoekje. 

Met die wetenschap is het 
belangrijk om met el-
kaar te doen wat we 
kunnen om deze onge-
lukken te voorkomen. 

Iedereen weet het wel, maar de omstan-
digheden maken vaak dat het niet an-
ders lijkt te kunnen. Maar is dat nu ook 
echt zo? Waar ligt uiteindelijk de verant-
woordelijkheid als het mis gaat? Bij de 
aannemer, de medewerker, de collega, 
de onderaannemer, of bij de tijdsdruk, 
de sancties als er niet op tijd wordt op-
geleverd, het niet leren elkaar aan te 
spreken, het onmogelijke willen doen.

Laat ik bij het begin beginnen. Wat 
zijn nu eigenlijk Bewuste bouwers? Ik 
kom daar op terug. Eerst een schets: in 
Nederland hebben we veel bouwbedrij-
ven, grote en kleine. Ze hebben alle één 
of meerdere specialisaties, soms ont-
werpen ze zelf wat ze gaan bouwen, 
soms krijgen ze het ontwerp van de op-
drachtgever en soms bedenken ze sa-
men hoe een gebouw, een weg, een 
brug of woning eruit moet komen te 
zien. Vaak is iedereen dan enthousiast 
en kan de aanbesteding beginnen. En 
daar wordt al een verschil gemaakt op 
het gebied van ‘bewust bezig zijn’. 

Je ziet het verschil in contracten, in 
omschrijvingen, verwachtingen en ei-
sen. Zowel in afspraken met betrekking 
tot planning, kwaliteit als communica-
tie met de omgeving. In de praktijk zie 
je dat de opdrachtgever de aanbieders 
selecteert; vaak op kwaliteit, vaker nog 
op prijs. 

Bewuste Bouwer
Dan terug naar de vraag wat een Bewus-
te Bouwer is. Een Bewuste Bouwer heeft 
zich, naast alle wet- en regelgeving, ge-
committeerd aan de Bewuste Bouwers 
gedragscode die aandacht vraagt voor: 
1) veiligheid, zowel op als buiten de 
bouwplaats, 2) de omgeving en de wijze 
waarop deze wordt geïnformeerd of in-
spraak heeft, 3) het milieu waar bouwaf-
val gescheiden wordt en waar ook ge-
werkt wordt aan het voorkomen van 
zwerfafval, 4) vakmensen en bijvoor-
beeld de meertaligheid op de bouw-
plaats. En als laatste, 5) de verzorging 
van de bouwplaats zodat de kans op 
struikelen verkleind wordt en het imago 
niet geschaad.  Een hele opsomming. 

Het project aanmelden is nog het een-
voudigst. Want door het project onder te 

overlast, stof en modder in de straten 
rondom de bouw. 

Lage marges
Natuurlijk weten wij dat de aannemer 
altijd onder druk staat; lage marges, 
hoge kosten, veel administratieve belas-
ting, tijdsdruk en ga zo maar door. 

Toch gaat er buitengewoon veel goed. 
We hebben in de afgelopen jaren een 
bibliotheek vol Goede Voorbeelden en 
Best Practices opgebouwd. De bouwers 
bouwen veel, onder steeds moeilijker 
omstandigheden. En meer medewer-
kers op de bouwplaats zijn zich bewust 
van hun aandeel in veiligheid en de 
communicatie met elkaar en met de 
omgeving. 

Daarmee bouwen we gezamenlijk aan 
het vertrouwen in de sector, zowel bij 
marktpartijen en opdrachtgevers als bij 
omwonenden, eindgebruikers en andere 
stakeholders. De volgende stap: scholie-
ren verleiden om na te denken over een 
toekomst in de bouw. Want als ook zij 
zich bewust zijn van de geweldige kan-
sen en toekomst in deze sector, wordt de 
bouw er alleen nog maar mooier op.  

Foto: Shutterstock

brengen bij Bewuste Bouwers belooft 
het bouwbedrijf in feite aan diens op-
drachtgever en aan de omgeving dat de 
organisatie en al zijn medewerkers vol-
doen aan die gedragscode. Een goede-
bouwer is daar trots op en laat dat zien 
ook! 

De vakmensen zijn zich heel bewust 
van alle risico’s en begrijpen ook dat ze 
met hun bouwproject in de kijker staan. 
Voorbijgangers zien of zij achter de 
bouwhekken de helmen en andere per-
soonlijke beschermmiddelen serieus 
nemen en gebruiken. De vakmensen 
snappen dat de omgeving niet wakker 
wil liggen vanwege een bouwlamp die 
de slaapkamer verlicht. Ook weten zij 
dat hun zangkunsten niet altijd gewaar-
deerd worden. Kortom, zij zijn zich er 
bewust van dat zij tijdelijk hinder ver-
oorzaken en denken na op welke wijze 
de situatie zo goed en beheersbaar mo-
gelijk kan zijn, voor zowel hun collega’s 
als de omgeving. 

Wij verzamelen elk jaar een top 5 aan 
hinderoorzaken. Al jaren staat geluids-
overlast op de eerste plaats. Niet het ge-
luid dat wordt veroorzaakt door het bou-
wen zelf, maar vooral door de 
vakmensen die naar elkaar schreeuwen. 
Op twee, drie en vier staan verkeers-

Van Wob 
naar Woo
De Nationale Woon- en Bouwagenda 

legt de lat op 100.000 nieuwe wonin-

gen per jaar. Dat vraagt versnelling 

van de bouwproductie en ondersteu-

nende wet- en regelgeving. 

Wellicht behoren vanaf 2023 de nieu-

we Omgevingswet met bevoegdheids-

decentralisatie en de nieuwe Wkb met 

privatisering van bouwtoezicht daar-

toe. Hieraan kan worden toegevoegd 

de nieuwe Wet open overheid (Woo) 

die vanaf 1 mei (na 10 jaar voorberei-

ding) de openbaarheid van publieke 

informatie regelt.

Anders dan de Wob (‘openbaar mits’) 

is het uitgangspunt voor de Woo 

‘openbaar tenzij’. Doel van de Woo is 

het functioneren van overheden en 

semi-overheden transparanter te ma-

ken. Dat betekent een betere vind-

baarheid, uitwisselbaarheid, ontsluit-

baarheid en archiveerbaarheid van 

overheidsinformatie. Een burger, 

journalist of Kamerlid hoeft voortaan 

niet langer om informatie te vragen, 

maar krijgt het gratis en voor niets 

ongevraagd opgediend. Op grond van 

de Woo moet een bestuursorgaan 

voortaan zelf actief overheidsdocu-

menten openbaar gaan maken. En 

dient het een aparte contactpersoon 

aan te stellen. 

De Woo-plicht om de informatiehuis-

houding digitaal op orde te hebben 

richt zich tot alle bestuursorganen 

(inclusief de nieuwe Toelatingsorga-

nisatie Kwaliteitsborging Bouw) maar 

ook tot de Eerste en Tweede Kamer, 

de Raad van State (uitgezonderd de 

Afdeling bestuursrechtspraak), de Al-

gemene Rekenkamer, de Nationale 

Ombudsman en de gemeentelijke en 

provinciale ombudsmannen. Binnen 

de Woo speelt het Platform Open 

Overheidsinformatie (PLOOI) een cen-

trale rol omdat Woo-plichtigen actief 

van dit platform gebruik moeten gaan 

maken. Naast de actieve openbaar-

making blijft regelgeving bestaan 

voor passieve openbaarmaking van 

overheidsdocumenten. De Woo 

neemt deze grotendeels over uit de 

Wob. Een open en meer transparante 

overheidscultuur is natuurlijk toe te 

juichen. Tegelijkertijd kan het projec-

trealisatie vertragen. Meer openheid 

geeft meer informatie met meer me-

ningen en uiteindelijk meer tegen-

spraak (en rechtspraak). Het zijn 

goede ingrediënten voor een nieuw 

spaak in het wiel van versnelling van 

de bouwopgave.

EWALD VAN HAL

Ewald van Hal,

Directeur vereniging 

Koninklijke Neder-

landse Bouwkeramiek 

namens NVTBAnneke Witte

Directeur Bewuste Bouwers
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Ramingsgroepen

1 10.000 - 20.000

2 20.000 - 50.000

3 50.000 - 125.000

4 125.000 - 500.000

5 500.000 - 1.000.000

6 1.000.000 - 2.000.000

7 2.000.000 - 5.000.000

8 5.000.000 - 10.00.000

9 10.000.000 - 50.000.000

0 50.000.000 en hoger

- Onbekend

Regio-indeling

  West
Noord-Holland, 
Zuid-Holland

  Zuid
Zeeland, 
Noord-Brabant, 
Limburg

  Oost
Utrecht, Overĳssel, 
Gelderland,  
Flevoland

  Noord
Friesland,
Groningen, 
Drenthe

Snel relevante  
bouwberichten vinden?

Activeer uw gratis proef 
op bouwberichten.nl

16
Gebouwtypen en soorten werk

a  Gezondheidszorg

b    Grond-, Weg-, en Waterbouw  

en energie

c  Wonen

d Onderwĳs

e  Cultuur en religie

f  Bedrĳven en logistiek

g  Horeca, sport en recreatie

h Winkels en parkeren

ADVERTENTIE

Bouwberichten

koopappartementen) / 38 huurapparte-

menten aan de Verreweg e.o. in het plan 

‘Wilgenrijk’, Parksingel deelgebied 21. 

Acquisitie n.a.v. deze publicatie wordt bij 

de projectontwikkelaar en aannemer niet 

op prijs gesteld. De woningen gaan in Q1 

2022 in verkoop.

Geplande Start 6-2022
E-Installateur: Smit Elektra BV, Bellstraat 
3, 1131 JV VOLENDAM, 0299-363889
W-Installateur: ABM Installatietechniek 
BV, Weg en Bos 27, 2661 DL BERG-
SCHENHOEK, 010-5140000
Hoofdaannemer: Thunnissen Bouw BV, 
Wipperplein 10--14, 2103 LR HEEM-
STEDE, 088-9898301
Architect: Bureau 070, Burgemeester van 
Karnebeeklaan 6, 2585 BB ‘S-GRAVEN-
HAGE, 070-2190190
Projectontwikkelaar: Thunnissen Ont-
wikkeling B.V, Wipperplein 10--14, 2103 
LR HEEMSTEDE, 088-9898303
Projectontwikkelaar: TGH Ontwikkeling 
en Beleggingen BV, Wipperplein 10, 
2103 LR HEEMSTEDE, 088-9898300

PURMEREND

b   8 
Bouwen 11 eengezinswoningen (koop) / 20 

koopappartementen / 53 huurwoningen / 

parkeergarage / 2 commerciële ruimten / 

binnentuin / kinderdagopvang. Plan ‘De 

Lusthof ’ onderdeel uitbreiding historisch 

stadshart Kop West, Kavel D2 / D3 / E 

gelegen tussen de Neckerstraat en 

Kanaaldijk. 

Geplande Start 5-2022
W-Installateur: Inco Installatiebedrijf, 
Kitmanstraat 7a, 1812 PL ALKMAAR, 
072-5403311
E-Installateur: Inco Installatiebedrijf, 
Kitmanstraat 7a, 1812 PL ALKMAAR, 
072-5403311
Projectontwikkelaar: Vink Bouw Nieuw-
koop B.V, Nieuwveenseweg 55, 2421 LB 
NIEUWKOOP, 0172-520260
Hoofdaannemer: Vink Bouw Nieuw-
koop B.V, Nieuwveenseweg 55, 2421 LB 
NIEUWKOOP, 0172-520260
Projectontwikkelaar: Open Development 
B.V., Noordhollandstraat 71, 1081 AS 
AMSTERDAM, 06-33614883
Architect: Mollink Soeters PPHP 
“Pleasant Places Happy People”, 
Kerkstraat 204, 1017 GV AMSTERDAM, 
020-6242939

UITVOERING

ALPHEN AAN DEN RIJN

h   8 
Bouwen 11 stadsvilla’s / 36 appartementen 

/ 9 duplexwoningen (allen koop) / 

Campus De Terp aan de Terpweg. Betreft 

het afsluiten van 2 aanneemovereenkom-

sten, perceel 1: bouwkundige werken / 

perceel 2: installatietechnische werken. 

Vermoedelijke datum van de bekendma-

king van de aankondiging van een 

opdracht 31/03/2022.

Geplande Start 9-2022
Architect: TenW architecten adviseurs, 
Oude Middenweg 17, 2491 AC ‘S-GRA-
VENHAGE, 070-3632952
Opdrachtgever: Stichting Sport en 
Welzijn Wieringermeer, Texelstroom  
23, 1771 NH WIERINGERWERF, 
0227-602603
Opdrachtgever: Gemeente Hollands 
Kroon, De Verwachting 1, 1761 VM 
ANNA PAULOWNA, 088-3215000 

HOOFDDORP

f   0 
Bouwen 6 wooncomplexen (verbonden) 

met in totaal 406 koopappartementen / 

commerciële ruimten / kantoorruimte / 

ondergrondse parkeergarage aan de 

Burnhamstraat. Project ‘Knightsbridge’. 

Blok 29 binnen nieuwbouwwijk ‘Hyde 

Park’. Verkoop start binnenkort.

Geplande Start 9-2022
Projectontwikkelaar: Snippe Projecten 
Vastgoed BV, Willem Dudokhof 1, 1112 
ZA DIEMEN, 020-5209560
Projectontwikkelaar: Rockfield Real 
Estate BV., Naritaweg 223, 1043 CB 
AMSTERDAM, 020-6827799
Architect: Team V architectuur B.V, Jacob 
Bontiusplaats 9, 1018 LL AMSTERDAM, 
020-3449500

GEGUND

DEN OEVER

e   7 
Bouwen hotel ‘De Waddenpoort’ met 44 

kamers / informatiecentrum /  restaurant 

tussen de Havenweg / N99 aan de 

Oostkade. 

Geplande Start 9-2022
Projectontwikkelaar: Aannemingsbedrijf 
Dozy B.V, Energieweg 4/a, 1785 AD DEN 
HELDER, 0223-630454
Hoofdaannemer: Aannemingsbedrijf 
Dozy B.V, Energieweg 4/a, 1785 AD DEN 
HELDER, 0223-630454
Architect: WRK Architecten (voorheen 
Knevel), Schakelstraat 16, 1014 AW 
AMSTERDAM, 020-6812478

MAASSLUIS

c   9 
Bouwen 82 woningen waaronder 44 

koopwoningen (twee-onder-een-kapwo-

ningen / eengezinswoningen / 

installatiewerken / werktuigbouwkundige 

installatiewerkzaamheden. Procedure: 

openbaar. Termijn voor ontvangst van 

inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 

Datum: 19/04/2022 Plaatselijke tijd: 10:00.

Geplande Start 8-2022
Architect: Onderwaater Bouwkundig 
Ingenieursbureau B.V., President Ken-
nedylaan 28-32, 2403 DP ALPHEN AAN 
DEN RIJN, 0172-501040
Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan 
den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH 
ALPHEN AAN DEN RIJN, 14-0172 

ALBLASSERDAM

h   9 
Herontwikkelen / bouwen, na saneren / 

sloop hallen op het vml. terrein Mercon 

Kloos, 23 dijkwoningen / 11 penthouses / 

47 kade appartementen / 101 loodsappar-

tementen / 77 rivierappartementen (allen 

koop) parkeergarages (488 plaatsen) aan 

de West Kinderdijk.  Plan ‘Kloos’ voorheen 

bekend als Noorderlicht. Project loopt 

vertraging op wegens faillissement van 

Tettero Bouw & Projectontwikkeling B.V. 

Martijn Vermeeren, advocaat bij BUREN, 

is als curator aangesteld. Selectie 

aannemer is gaande. Bestemmingsplan is 

nu in behandeling.

Geplande Start 1-2023
Architect: VAN AKEN Concepts, 
Architecture & Engineering B.V. , 
Bogert 18-20, 5612 NE EINDHOVEN, 
040-2163311
Projectontwikkelaar: FSD Development 
BV, Frederik Hendrikplein 33, 2582 AX 
‘S-GRAVENHAGE, 

WIERINGERWERF

e   8 
Vooraankondiging. Bouwen Kindcentrum 

De Terp t.b.v. scholen De Triangel / Don 

Bosco / Het Baken op terrein toekomstige 

West
ONTWERP

HOOFDDORP

h   9 
Gunning. Bouwen Raadhuis / onder-

grondse parkeergarage / archief / 

publiekhal, na sloop bestaande raadhuis 

aan de Raadhuisplein 1. Het gebouw wordt 

gecertificeerd met BREEAM ‘outstanding’ 

en is een ‘nul-op-de-meter

kantoorgebouw’. De sloop staat gepland 

in 2022. Vml. Europese aanbesteding. 

Procedure: niet-openbaar.

Geplande Start 12-2023
Architect: Cepezed Projects, Ezelsveld-
laan 61, 2611 RV DELFT, 015-2150000
Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmer-
meer, Raadhuisplein 1, 2132 TZ HOOFD-
DORP, 023-5676543

NOORDWIJK

e   7 
Transformeren / renoveren gebouwen 

ESTEC aan de Keplerlaan. Project ‘ESTEC 

zone A’. De gebouwen worden gemoderni-

seerd. Duurzaam project vanwege streven 

BREEAM Excellent. Contact loop via 

NOAHH. 

Geplande Start 7-2022
Architect: NOAHH B.V., Moermanskkade 
111, 1013 BC AMSTERDAM, 020-3090250
Opdrachtgever: ESTEC, Keplerlaan 1, 
2201 AZ NOORDWIJK, 071-5656565

BENTHUIZEN

g   6 
Renoveren / uitbreiden sporthal De Hil aan 

het Verbreepark. Nationale aanbesteding 

t.b.v. het selecteren van 1 marktpartij 

voor de gehele renovatie en uitbreiding 

inclusief de elektrotechnische 
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BNA, Industrieweg 75, 8071 CS NUN-
SPEET, 0341-251963
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Gebr. 
Meijer BV, Klipperweg 2, 8102 HR 
RAALTE, 0572-351863
Opdrachtgever: REWO Holding bv, 
Groenelaantje 15, 8072 DC NUNSPEET, 
0341-252516
Projectontwikkelaar: Dirkzwager Ontwik-
keling BV, Adriaen de Vrieslaan 15, 7425 
NR DEVENTER, 0570-514344
Opdrachtgever: Gemeente Nun-
speet, Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET, 
0341-259911

HENGELO

a   7 
Verbouwen / herontwikkelen / uitbreiden 

vml. Rijkskweekschool tot woonzorgcom-

plex met 36 eenheden t.b.v. ouderen / 

gezondheidscentrum aan de Paul Kruger-

straat 49. Doordat er nog geen exploitant 

voor het woonzorgcomplex is gevonden 

kan nog niet gestart worden met de bouw. 

De gemeente hoopt dat er eind juni 2022 

wel een afspraak ligt voor de start bouw.

Geplande Start 9-2022
Architect: Oostwest architectenbureau, 
Van Oldenbarneveldtstraat 92, 6827 AN 
ARNHEM, 026-3779797
Hoofdaannemer: Nijhuis Bouw B.V, 
Molendijk Noord 92a, 7461 JE RIJSSEN, 
0548-535445
Projectontwikkelaar: Explorius Vastgoed-
ontwikkeling B.V., Molendijk Noord 90, 
7461 JE RIJSSEN, 054-8543774

SOEST

g   9 
Bouwen sporthal ‘Sportboulevard De 

Engh’ (2293 m2) / interne verbouwing 

bestaande sportcomplex (700 m2) aan de 

Dalweg 181. 

Geplande Start 6-2022
W-Installateur: Wolf Klimaat Service, 
Hermesweg 14, 3741 GP BAARN, 
035-5269240
E-Installateur: Huussen Elektro BV Instal-
latiebedrijf, P.C. Staalweg 90, 3721 TJ 
BILTHOVEN, 030-2200404
Hoofdaannemer: Bloemendal Bouw B.V, 
Bedrijfsweg 11, 3831 KE LEUSDEN, 
033-4941396 
Architect: AG Nova Architecten Amers-
foort B.V., Paulus Borstraat 43, 3812 TA 
AMERSFOORT, 033-4554004
Opdrachtgever: Gemeente Soest, Raad-
huisplein 1, 3762 AV SOEST, 035-6093411

ALMERE

g   8 
Bouwen appartementencomplex met 61 

koopappartementen / parkeergarage, na 

sloop Partycentrum Lake aan de W. 

Dreesweg 8-10. Bestemmingsplan moet 

gewijzigd worden. Project ‘Oasis City’.

Geplande Start 6-2022
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Bovenhuis, 
Weth Krollstraat 4, 7951 TJ STAPHORST, 
0522-462311
Architect: Jan Bochmann Architecten, 
KNSM-laan 115, 1019 LB AMSTERDAM, 
020-4222044
Projectontwikkelaar: Integer Vastgoed 
B.V, Guamstraat 2, 1339 NB ALMERE, 
020-7400740

ALMERE

g   7 
Bouwen ecologische basisschool ‘De 

Verbeelding’ met 16 klassen / gymzaal / 

Opdrachtgever: Samen Aangenaam 
Ouder Worden (SAOW), Nieuwe Kade 
18--2, 6827 AB ARNHEM, 026-3706807

ZWOLLE

h   9 
Bouwen 242 appartementen (koop / huur, 

waarvan 50 in het sociale segment) / 

commercieel en niet-commercieel 

vastgoed / parkeergarage (5.000 m2) en 

aanleggen openbare ruimte aan de 

Hanzelaan. Spoorzone. Herontwikkeling 

terrein zwembad Hanzebad. Duurzaam en 

gasloos. Vml. Europese aanbesteding. 

Procedure: concurrentiegerichte dialoog. 

Plan:’Gildenhof ’. Lap landscape & Urban 

Design is betrokken als 

landschapsarchitect.

Geplande Start 11-2023
Architect: LAP Landscape & Urban 
Design, Posthoornstraat 19, 3011 WD 
ROTTERDAM, 06-53486061
Architect: OZ Architects, Pedro de 
Medinalaan 7 A, 1086 XK AMSTERDAM, 
020-3141111 
Projectontwikkelaar: Trebbe Bouw B.V., 
Faradaystraat 7, 8013 PH ZWOLLE, 088-
259 00 00
Projectontwikkelaar: Dura Vermeer Bouw 
Hengelo B.V., Bosmaatweg 60, 7556 PJ 
HENGELO, 074-2550255
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle, Lübe-
ckplein 2, 8017 JZ ZWOLLE, 14-038

ALMERE

e   0 
Bouwen studentencampus t.b.v. Hoge-

school Windesheim met max. 1500 

studentenwoningen (huur) / school / 

bibliotheek / winkels / restaurant / leisure 

/ parkeergarage. Gelegen tussen de 

Esplanade en Wandellaan, momenteel in 

gebruik als een parkeerterrein. Locatie 

Blok 5.2. Europese aanbesteding t.b.v. 

selecteren adviseur E- en W-installaties. 

Procedure: openbaar. Termijn voor 

ontvangst van inschrijvingen of deelne-

mingsaanvragen: Datum: 02/05/2022 

Plaatselijke tijd: 12:00. Separaat loopt 

aanbesteding t.b.v. selecteren construc-

teur en adviseur bouwfysica. Zie project 

id. 545126 / 545313.

Geplande Start 2-2024
Architect: BDG Architecten Ingeni-
eurs, Grote Voort 5, 8041 AM ZWOLLE, 
038-4213337
Opdrachtgever: Christelijke Hogeschool 
Windesheim, Campus 2--6, 8017 CA 
ZWOLLE, 038-4699911
Opdrachtgever: Gemeente Almere, Stad-
huisplein 1, 1315 HR ALMERE, 14036

GEGUND

NUNSPEET

c   7 
Bouwen Aldi supermarkt (1755 m2) / 28 

sociale huurappartementen aan de 

Beltmolen. Duurzaam project vanwege 

nieuwste BENG-eisen, all electric en 

zonnepanelen. De supermarkt wordt in 

februari 2023 casco opgeleverd. De 

appartementen volgen daarna.

Geplande Start 4-2022
W-Installateur: Elektro Assink-Weus-
tink BV, Overkampsweg 18, 8102 PH 
RAALTE, 0572-363355
E-Installateur: Elektro Assink-Weus-
tink BV, Overkampsweg 18, 8102 PH 
RAALTE, 0572-363355
Architect: Slaa + van Asselt Architecten 

Techniek Goedereede, Provincialeweg 
10, 3252 LR GOEDEREEDE, 0187-492224
Hoofdaannemer: Bouwonderneming 
Stout BV, Stationspark 1100 , 3364 DA 
SLIEDRECHT, 088-4401000
Architect: Ziggurat , Coolwijkseweg 1 a, 
3218 VC HEENVLIET, 0181-669466
Projectontwikkelaar: Estate Invest, De 
Hofjes 16, 3241 ML MIDDELHARNIS, 
0187-480400

AMSTERDAM

h   8 
Bouwen 55 huurappartementen / 

kinderdagverblijf / ondergrondse 

stallinggarage aan de Meermontkade / 

Rademakerstraat. Plan ‘Blok 8A Amstelk-

wartier’. Het project wordt duurzaam en 

energieneutraal uitgevoerd / EPC norm 

0,2 / BENG.  

Geplande Start 2-2022
W-Installateur: H.J. Lenting Loodgieters 
Hoorn B.V., Verlengde Lageweg 9 , 1628 
PM HOORN NH, 0229-541269
E-Installateur: Klaver Technisch Bedrijf 
B.V., Handelskade 5, 1713 HS OBDAM, 
0226-451370
Hoofdaannemer: Bot Bouw B.V., K.P.C. 
de Bazelweg 2, 1703 DJ HEERHUGO-
WAARD, 072-5752700
W-Installateur: Klimaatgarant, Admiraal 
De Ruyterstraat 2, 3115 HB SCHIEDAM, 
088-7444700
Architect: Van Egmond, architecten, 
Gooweg 5, 2201 AX NOORDWIJK, 
071-3619700
Opdrachtgever: NL House, Stationsplein 
45, 3013 AK ROTTERDAM, 085-0603060

PURMEREND

c   9 
Bouwen 89 sociale huurappartmenten ( 

appartementencomplex Neuf) aan de 

Pont Neuf.  Plan ‘Kop West Bouwveld I ‘. 

Geplande Start 12-2020
Projectontwikkelaar: Snippe Projecten 
Vastgoed BV, Willem Dudokhof 1, 1112 
ZA DIEMEN, 020-5209560
Architect: KOW Concepts Design Deve-
lopment , Binckhorstlaan 36, 2516 BE 
‘S-GRAVENHAGE, 070-3466600
W-Installateur: Lou Buijs B.V, Lupi-
nestraat 21, 1131 JT VOLENDAM, 
0299-364569
E-Installateur: ETB Cas Sombroek BV, 
Julianaweg 204, 1131 DL VOLENDAM, 
0299-399444
Hoofdaannemer: HSB Bouw B.V, Slob-
beland 10, 1131 AB VOLENDAM, 
0299-398900

Oost
ONTWERP

DALFSEN

a   9 
Bouwen 80 zorgappartementen t.b.v. 

cliënten Woonzorgcentrum Rosengaerde 

op de hoek van de Kampmansweg / 

Welsummerweg. Project ‘Residentie 

Slingerland’. Het project bevindt zich nog 

in een prille ontwerpfase.

Geplande Start 2-2023
Hoofdaannemer: KuiperBouw B.V., Wes-
tervoortsedijk 95 A, 6827 AW ARNHEM, 
026-4430243
Architect: Van den Berg Architekten 
IJsselmuiden BV, Dorpsweg 103, 8271 BL 
IJSSELMUIDEN, 088-6006700

parkeergarage / stadspark tussen de 

Kromme Aar en de Thorbeckestraat. Plan 

‘De Kroon van Alphen’. 

Geplande Start 4-2022
E-Installateur: Smit Elektra BV, Bellstraat 
3, 1131 JV VOLENDAM, 0299-363889
W-Installateur: P.C. van der Horst B.V, 
Oosterwerf 7, 1911 JB UITGEEST, 
0251-315650
W-Installateur: Giesbers Installatiegroep, 
Sevillaweg 52, 3047 AL ROTTERDAM, 
010-2982323
Hoofdaannemer: Thunnissen Bouw BV, 
Wipperplein 10--14, 2103 LR HEEM-
STEDE, 088-9898301
Architect: KOW Concepts Design Deve-
lopment , Binckhorstlaan 36, 2516 BE 
‘S-GRAVENHAGE, 070-3466600
Projectontwikkelaar: Bemog Projektont-
wikkeling, Saturnusstraat 60-U.29., 2516 
AH ‘S-GRAVENHAGE, 070-8701895
Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan 
den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH 
ALPHEN AAN DEN RIJN, 14-0172 

AMSTERDAM

d   0 
Verbouwen / transformeren vml ING 

hoofdkantoor ‘Het Zandkasteel’ 

bestaande uit 10 torens. In 7 torens komen 

300 huurwoningen. In de onderliggende 

binnenstraat komen werkruimtes / 

maatschappelijke voorzieningen / horeca 

/ parkeergarage. IBB Kondor gaat dit 

project uitvoeren. In drie andere torens 

komt de Amsterdam International 

Community School South East. Fase 1, 

renoveren buitenschil en intern renoveren 

is afgerond. De demontagewerkzaamhe-

den worden uitgevoerd door I. Deegen & 

Zoon BV. Fase 2 is gestart hier worden 

deze 3 torens getransformeerd tot 

schoolgebouw. 

Geplande Start 4-2021
W-Installateur: Van Dorp Installaties, 
Fascinatio Boulevard 602, 2909 VA 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 010-4832311
E-Installateur: Blom Elektrotechniek 
Warmenhuizen B.V., De Camper 10, 
1749 BX WARMENHUIZEN, 088-3920000
Hoofdaannemer: Van Wijnen Amster-
dam, Diemerhof 32, 1112 XN DIEMEN, 
020-3644000
Hoofdaannemer: IBB Kondor B.V., Oude 
Vaartweg 1, 2343 JD OEGSTGEEST, 
071-3050500
Architect: Mecanoo Architekten BV, 
Oude Delft 203, 2611 HD DELFT, 
015-2798100
Opdrachtgever: Projectmanagementbu-
reau Amsterdam, Weesperstraat 432, 
1018 DN AMSTERDAM, 020-5529696
Architect: Benthem Crouwel Architekten 
BV BNA, Generaal Vetterstraat 61, 1059 
BT AMSTERDAM, 020-6420105
Architect: Alberts & Van Huut Interna-
tional Architects B.V., Amsteldijk 216, 
1079 LK AMSTERDAM, 020-6220082

SOMMELSDIJK

a   7 
Bouwen woonzorgcentrum met 42 

appartementen / 30 eengezinswoningen / 

27 grondgebonden levensloopbestendige 

woningen (allen huur) bij de Hendrik 

Tollensplein.

Geplande Start 3-2022
E-Installateur: Schipper & Zn. Electro-
techniek B.V., Langeweg 14, 3244 BH 
NIEUWE-TONGE, 0187-651777
W-Installateur: Hoppenbrouwers 
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Ramingsgroepen

1 10.000 - 20.000

2 20.000 - 50.000

3 50.000 - 125.000

4 125.000 - 500.000

5 500.000 - 1.000.000

6 1.000.000 - 2.000.000

7 2.000.000 - 5.000.000

8 5.000.000 - 10.00.000

9 10.000.000 - 50.000.000

0 50.000.000 en hoger

- Onbekend

Regio-indeling

  West
Noord-Holland, 
Zuid-Holland

  Zuid
Zeeland, 
Noord-Brabant, 
Limburg

  Oost
Utrecht, Overĳssel, 
Gelderland,  
Flevoland

  Noord
Friesland,
Groningen, 
Drenthe

Snel relevante  
bouwberichten vinden?

Activeer uw gratis proef 
op bouwberichten.nl

18
Gebouwtypen en soorten werk

a  Gezondheidszorg

b    Grond-, Weg-, en Waterbouw  

en energie

c  Wonen

d Onderwĳs

e  Cultuur en religie

f  Bedrĳven en logistiek

g  Horeca, sport en recreatie

h Winkels en parkeren

Bouwberichten

Geplande Start 7-2023
Architect: SunMotion Architecten, Riet-
veld 68, 2611 LM DELFT, 06-51720362
Projectontwikkelaar: Sanders Retail 
Groep, Kruisstraat 5, 5341 HA OSS, 
0412-643383 

GEGUND

TILBURG

c   9 
Bouwen / uitbreiden woonzorgcomplex Het 

Laar met 68 zorgappartementen / ontmoe-

tingsruimten aan de Generaal Winkel-

manstraat. Plan ‘Laarstede’.

Geplande Start 7-2022
Hoofdaannemer: HvB Groep B.V., Prof 
Cobbenhagenlaan 105 , 5037 DB TIL-
BURG, 013-4666999
Architect: BiermanHenket , Hal 13--a, 
5296 PZ ESCH, 0411-601618
Opdrachtgever: Servicecentrum Het Laar, 
Generaal Winkelmanstraat 175, 5025 XG 
TILBURG, 013-4657700

GRIJPSKERKE

c   6 
Bouwen 5 koopwoningen aan de Jacob 

Catsstraat / Reigershoutstraat.

Geplande Start 9-2022
Architect: Abrahamse De Kock Architec-
ten BNA, Johan de Wittstraat 31 , 3311 
KG DORDRECHT, 078-6134645
Projectontwikkelaar: Bouwbedrijf Kam-
bier BV, Karreveld 37, 4371 GA KOUDE-
KERKE, 0118-553128
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Kambier 
BV, Karreveld 37, 4371 GA KOUDE-
KERKE, 0118-553128

TERNEUZEN

f   6 
Bouwen garagepark met 74 garageboxen op 

bedrĳventerrein Handelspoort aan de 

Modempark. Ontwerp en bouw in eigen 

beheer.

Geplande Start 6-2022
Hoofdaannemer: GaragePark B.V., 
Binnendelta 1h, 1261 WZ BLARICUM, 
085-2083162
Architect: GaragePark B.V., Binnendelta 
1h, 1261 WZ BLARICUM, 085-2083162
Opdrachtgever: GaragePark B.V., Bin-
nendelta 1h, 1261 WZ BLARICUM, 
085-2083162

HEESCH

c   6 
Bouwen 13 levensloopbestendige koopwo-

ningen aan de Burgemeester Woltersstraat. 

Gemeente is een versnelde procedure 

gestart voor de omgevingsvergunning. Plan 

Grietenij 17-05, 8233 BP LELYSTAD, 
0320-280925

ZALTBOMMEL

d   7 
Bouwen Kentalis Compas College aan de Van 

Heemstraweg West.

Geplande Start 2-2022
E-Installateur: Huisman Etech Experts, 
Koningstraat 101, 6651 KK DRUTEN, 
0487-518555
Hoofdaannemer: Dombosch Bouw b.v., 
Voorschakelstraat 6, 5349 CC OSS, 
0162-512404
W-Installateur: Megens Installaties, 
Nijverheidsweg 5, 6651 KS DRUTEN, 
0487-581510
Architect: Avesaa B.V., Akkerweg 17, 6986 
BW ANGERLO, 0313-476626
Opdrachtgever: Koninklijke Kentalis, 
Theerestraat 42 , 5271 GD SINT-MI-
CHIELSGESTEL, 073-5588111

Zuid
ONTWERP

HEERLEN

g   9 
Bouwen Brede Maatschappelĳke Voorzie-

ning (BMV) (NOM) Heerlerbaan met 

basisscholen De Tovercirkel en De Windwĳ-

zer / kindfuncties, zoals peuteropvang en 

buitenschoolse opvang / maatschappelĳke 

voorzieningen, na sloop OBS De Tovercirkel / 

gymzaal aan de Vullingsweg in de wĳk 

Heerlerbaan. Vml. Europese aanbesteding, 

procedure niet-openbaar. 

Geplande Start 7-2022
Architect: TenW architecten adviseurs, 
Oude Middenweg 17, 2491 AC ‘S-GRA-
VENHAGE, 070-3632952
Opdrachtgever: Onderwijsstichting 
Movare, Heyendallaan 55B, 6464 EP 
KERKRADE, 045-5466950
Opdrachtgever: Stichting Innovo, Ruys de 
Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEER-
LEN, 045-5447144
Opdrachtgever: Gemeente Heerlen, 
Geleenstraat 27, 6411 HP HEERLEN, 14 
045

WAALWIJK

b   8 
Bouwen, na sloop winkelpand, woningen 

(aantal en soort n.n.b.) / horeca / verbouwen 

/ renoveren Sint Petrusschool t.b.v. culturele 

activiteiten / bedrĳvigheid / stadspark aan 

De Els. Mogelĳk verhuist de bibliotheek ook 

en krĳgt een plaats in de school. Sloop naar 

verwachting in 2023. Plan: ‘Schoolkwartier 

Waalwĳk’.

Projectontwikkelaar: WAM & Van Duren, 
Parallelweg 100, 7102 DH WINTERS-
WIJK, 0543-514652

HUIS TER HEIDE

b   6 
Bouwen distributiecentrum met loading-

dock / aanleggen parkeerterrein met 430 

plaatsen t.b.v. Koninklĳke Marechaussee op 

Camp New Amsterdam aan de Dolderseweg. 

Vml. Europese aanbesteding, Procedure: 

niet-openbaar. 

Geplande Start 3-2022
W-Installateur: Pola Zevenaar BV, Hengel-
der 19, 6902 PA ZEVENAAR, 0316-524351
E-Installateur: Pola Zevenaar BV, Hengel-
der 19, 6902 PA ZEVENAAR, 0316-524351
Architect: Witteveen+Bos Raadgevende 
ingenieurs B.V., Leeuwenbrug 8, 7411 TJ 
DEVENTER, 0570-697911
Hoofdaannemer: Kuijpers Bouw Heteren, 
Poort van Midden Gelderland Oranje 3, 
6666 LV HETEREN, 026-4790450
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf 
Hoofdvestiging, Regio Zuid-West, Korte 
Voorhout 7, 2511 CW ‘S-GRAVENHAGE, 
088-1158000

AMERSFOORT

f   7 
Bouwen 25 multifunctionele bedrĳfsruimten 

/ kantoren op bedrĳvenpark Vathorst aan de 

Rigaweg / Hanzeboulevard. Plan ‘BIJ 

HANZA’. De units worden casco opgeleverd.

Geplande Start 3-2022
Projectontwikkelaar: Heembouw Bedrijfs-
ruimten Zuid B.V., Rithmeesterpark 50 
D1, 4838 GZ BREDA, 076-5481300
Hoofdaannemer: Heembouw Bedrijfs-
ruimten Zuid B.V., Rithmeesterpark 50 
D1, 4838 GZ BREDA, 076-5481300
Architect: Heembouw Architecten BV, 
De Lasso-Zuid 22, 2371 EW ROELOFA-
RENDSVEEN, 071-3320060

EMMELOORD

c   7 
Bouwen 40 zorgappartementen (huur) aan 

de Noordzĳde. 

Geplande Start 4-2022
W-Installateur: INNQ ( v/h Blokzijl TCL 
installatietechniek), Televisieweg 4, 1322 
AC ALMERE, 036-5350514
E-Installateur: Wierda Techniek (voor-
heen Elektrotechniek Veldhuis), Ecopark 
47, 8305 BJ EMMELOORD, 0527-622548
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Van Norel 
BV, Brinkgreverweg 32, 8161 NW EPE, 
0578-615311
Architect: Bureau Bos, Amalialaan 27, 
3743 KE BAARN, 035-5416342
Opdrachtgever: Stichting Triade Vitree, 

aanleg schoolplein aan de Kievitsweg / de 

Burchard de Volderstraat in Almere 

Oosterwold. Vml. Europese aanbesteding 

Design & Build opdracht. Circulaire bouw.

Geplande Start 4-2022
W-Installateur: Groen & Aldenkamp BV, 
Polanerbaan 9, 3447 GN WOERDEN, 
0348-412480
E-Installateur: Groen & Aldenkamp BV, 
Polanerbaan 9, 3447 GN WOERDEN, 
0348-412480
Opdrachtgever: Stichting Prisma, Rand-
stad 20, 1314 BC ALMERE, 036-5346300
Architect: Architectengroep VBW-GAJ 
B.V., Eusebiusbuitensingel 79, 6828 HZ 
ARNHEM, 026-4452451
Projectontwikkelaar: De Groot Vrooms-
hoop Bouwsystemen, Zwolsekanaal 36, 
7681 ED VROOMSHOOP, 0546-666333
Hoofdaannemer: De Groot Vroomshoop 
Bouwsystemen, Zwolsekanaal 36, 7681 
ED VROOMSHOOP, 0546-666333
Opdrachtgever: Gemeente Almere, Stad-
huisplein 1, 1315 HR ALMERE, 14036

UITVOERING

UTRECHT

e   8 
Verbouwen / duurzaam renoveren / 

uitbreiden Nĳntje museum met theater en 

bezoekersrestaurant aan de Agnietenstraat.

Geplande Start 10-2021
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf van 
Middendorp, Het Laar 1, 6733 BZ 
WEKEROM, 0318-596450
Architect: SODA interieurarchitectuur, 
Van Wageningenstraat 4a, 6813 DP 
ARNHEM, 026-3642064
Opdrachtgever: Centraal Museum, 
Agnietenstraat 1-3, 3512 XA UTRECHT, 
030-2362362 

WINTERSWIJK

c   7 
Bouwen 8 koopappartementen / 6 huurap-

partementen  in het project ‘De Entree’ aan 

de Meddosestraat / Singelweg. 

Geplande Start 4-2022
E-Installateur: PL Installaties, Kerkstraat 
54, 6665 CH DRIEL, 06-57572371
W-Installateur: DBI Techniek, Schrijvers-
bos 7, 4175 EZ HAAFTEN, 0418-795126
Architect: BouwKunst Winterswijk, Gast-
huisstraat 57, 7101 DT WINTERSWIJK, 
06-22415362
Architect: Van der Linde Architecten, 
Onder de Linden 1, 7411 SK DEVENTER, 
0575-522482
Hoofdaannemer: WAM & Van Duren, 
Parallelweg 100, 7102 DH WINTERS-
WIJK, 0543-514652
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UITVOERING

LEEUWARDEN

c   6 
Transformeren / verbouwen vml. meubelfa-

briek (en later vleesgroothandelsgebouw) / 

directeurswoning tot 8 koopwoningen aan 

de Gysbert Japicxstraat. 

Geplande Start 3-2022
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf van der 
Hoek, Foeke Sjoerdswei 44, 8914 BH 
LEEUWARDEN, 058-2152524
Projectontwikkelaar: Bouwbedrijf van 
der Hoek, Foeke Sjoerdswei 44, 8914 BH 
LEEUWARDEN, 058-2152524
Architect: Dorenbos Architekten bv, 
Trynwaldsterdyk 20, 9061 DB GYTSJERK, 
058-2562003

MEERSTAD

g   7 
Bouwen multifunctioneel centrum (Super-

hub) met supermarkt / gezondheidscentrum 

/ cafe aan de Vossenburglaan. De Groot 

Installatiegroep doet de sprinklerinstallatie.

Geplande Start 10-2021
W-Installateur: Installatiebedrijf Hoek-
stra Heerenveen, Mercurius 17, 8448 GX 
HEERENVEEN, 0513-631717
W-Installateur: De Groot Installatiegroep 
Divisie Noord B.V., Kieler Bocht 49, 9723 
JA GRONINGEN, 050-3143433
W-Installateur: Harwig Installatietech-
niek, Kalmarweg 14--1, 9723 JG GRONIN-
GEN, 050-5973959
E-Installateur: Harwig Installatietech-
niek, Kalmarweg 14--1, 9723 JG GRONIN-
GEN, 050-5973959
Hoofdaannemer: Brands Bouw groningen, 
Kieler Bocht 33, 9723 JA GRONINGEN, 
050-5757800
Projectontwikkelaar: MWPO, Hereweg 95 
e, 9721 AA GRONINGEN, 050-2111778
Architect: De Zwarte Hond Architecten, 
Hoge der A 11, 9712 AC GRONINGEN, 
050-3134005
Opdrachtgever: Bureau Meerstad, Zijl-
kade 2, 9613 CV MEERSTAD, 050-5995710

BURGUM

a   7 
Bouwen 8 zorgappartementen / woonge-

bouw bestaande uit 2 groepswoningen met 

elk 8 studio’s (allen huur) en een gezamen-

lĳke huiskamer aan de J.D. de Vriesstraat. 

Geplande Start 4-2022
W-Installateur: DRS Installatietechniek 
BV, Swarte Mar 3, 9257 MA NOARDBUR-
GUM, 0511-476007
E-Installateur: DRS Installatietechniek 
BV, Swarte Mar 3, 9257 MA NOARDBUR-
GUM, 0511-476007
Hoofdaannemer: Bouwgroep Dijkstra 
Draisma B.V., Bocksmeulen 23, 9101 RA 
DOKKUM, 0519-229999
Architect: Van Manen en Zwart Architec-
ten VMEZ BV, Martin Luther Kingsingel 
11, 9203 JC DRACHTEN, 0512-584646
Opdrachtgever: Zorggroep Alliade, 
Trambaan 10, 8441 BH HEERENVEEN, 
088-2444200

Projectontwikkelaar: Vazet, Stationsweg 
2, 8011 CZ ZWOLLE, 038-7200997

STEDUM

a   7 
Bouwen 14 huurwoningen na sloop Nĳ 

Nittersum (16 huurwoningen / zusterhuis / 

vml. Groene Kruisgebouw) aan de Weem-

weg. Erfgoedvereniging Bond Heemschut en 

het Cuypersgenootschap maken bezwaar 

tegen het plan en hebben een monumenten-

aanvraag ingediend ter behoud van de 

monumentale panden. Sloop start najaar 

2022.

Geplande Start 3-2023
Architect: Specht Architecten, Kerklaan 
30b, 9751 NN HAREN GN, 050-7115234

GEGUND

EELDE

f   7 
Bouwen brandweerkazerne / kantoor op 

Groningen Airport Eelde aan de Machlaan.  

Geplande Start 5-2022
W-Installateur: Top Installatiegroep B.V., 
Stephensonstraat 15, 7903 AS HOOGE-
VEEN, 0528-220555
E-Installateur: Drenth installatietechniek 
B.V, Transportweg 48--C, 9645 KX VEEN-
DAM, 0598-619432
Architect: Mint Architecten, Burg. J.G. 
Legroweg 45 B, 9761 TA EELDE, 050-21 
01 80
Hoofdaannemer: Groothuis Bouwgroep, 
Spoelstraat 10, 8281 JT GENEMUIDEN, 
038-3855161
Opdrachtgever: Groningen Airport Eelde 
NV, Machlaan 14 A, 9761 TK EELDE, 
050-3097070

ZWARTEMEER

c   5 
Renoveren / verbouwen van het vml. Chinese 

restaurant Shanghai tot wooncomplex 

‘EEMS 62’ met 8 appartementen / carports 

en bergingen aan de Eemslandweg. 

Geplande Start 5-2022
W-Installateur: Elektrotechniek Emmen, 
Jacob Roggeveenstraat 6, 7825 VX , 
0591-785254
E-Installateur: Elektrotechniek Emmen, 
Jacob Roggeveenstraat 6, 7825 VX , 
0591-785254
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Gebroeders 
Wolken v.o.f, Industriestraat 13, 7891 GV 
KLAZIENAVEEN, 0591-317418
Architect: Bouwkundig ontwerp en 
adviesburo Walda, Nieuweweg 79, 7894 
AT ZWARTEMEER, 06-13200535
Projectontwikkelaar: Berens Vastgoedma-
nagement en Beheer BV, Sirius 3, 7891 
VK KLAZIENAVEEN, 06-10933868

MEERSTAD

c   7 
Bouwen 29 koopwoningen aan de Hereford / 

Vossenburglaan in Park Meerstad. Plan 

‘Karakter’.

Geplande Start 5-2022
Hoofdaannemer: Dura Vermeer Bouw 
Hengelo B.V., Bosmaatweg 60, 7556 PJ 
HENGELO, 074-2550255
Architect: BDG Architecten Ingeni-
eurs, Grote Voort 5, 8041 AM ZWOLLE, 
038-4213337
Projectontwikkelaar: Ontwikkelcombina-
tie Meerstad p/a, Lavendelheide 9 , 9202 
PP DRACHTEN, 0512-368111

076-5289360
Hoofdaannemer: De Kok Bouwgroep B.V., 
Westersingel 13, 4611 HR BERGEN OP 
ZOOM, 0164-281100

SEVENUM

b   0 
Bouwen distributiecentrum met warehouse 

(34000 m2) / kantoor / mezzanine (8000 m2) 

/ 33 docks / crossdockcentrum (19000 m2) 

met 128 docks / parkeerdek / aanleggen 

parkeerterrein op Greenport Venlo aan de 

Jan Tinbergenstraat. Duurzaam project 

vanwege streven naar BREEAM ‘Excellent’ 

certificering.

Geplande Start 4-2022
E-Installateur: Op het Veld Elektrotech-
niek B.V, Blauwwater 9, 5951 DB BEL-
FELD, 077-4751254
W-Installateur: Van Haren Installaties BV, 
De Hork 26, 5431 NS CUIJK, 0485-335060
Architect: Palazzo B.V, Ratio 16, 6921 RW 
DUIVEN, 026-3193200
Opdrachtgever: DSV Solutions B.V., Pope-
weg 50, 5928 SC VENLO, 077-3262800
Hoofdaannemer: Unibouw, Industrieweg 
46, 5422 VX GEMERT, 0492-338010 

Noord
ONTWERP

LEEUWARDEN

a   9 
Bouwen huurappartementencomplex 

‘Aldlânspark’ met 123 appartementen aan 

het Aldlânspark. Huidige serviceflat zal na 

voltooiing nieuwbouw worden gesloopt. 

Project uitgesteld door onzekerheid mogelĳk 

oplopende kosten bouwmaterialen i.v.m. 

huidige oorlogssituatie.

Geplande Start 12-2022
Projectontwikkelaar: HEVO Experts in 
Huisvesting en Vastgoed, Statenlaan 
8, 5223 LA ‘S-HERTOGENBOSCH, 
073-6409409
Opdrachtgever: Stichting Rendant, Hem-
penserweg 2, 8935 AA LEEUWARDEN, 
058-2883323
Architect: Peters & Lammerink Archi-
tecten, Paul Krugerstraat 43, 7551 GW 
HENGELO, 074-2501696

ZWARTEMEER

c   5 
Transformeren / verbouwen vml. basis-

school De Praom tot 5 sociale huurapparte-

menten aan De Zwaai. Bestemmingsplanpro-

cedure moet nog doorlopen worden.

Geplande Start 10-2022
Architect: Bouwkundig ontwerp en 
adviesburo Walda, Nieuweweg 79, 7894 
AT ZWARTEMEER, 06-13200535
Projectontwikkelaar: Berens Vastgoedma-
nagement en Beheer BV, Sirius 3, 7891 
VK KLAZIENAVEEN, 06-10933868

WILDERVANK

c   7 
Bouwen 23 koopwoningen (14 twee-on-

der-een-kapwoningen / 8 rĳwoningen / 1 

vrĳstaande woningen) / verbouwen kantoor 

tot woning op voormalig terrein van 

Natuursteenbedrĳf de Weĳs aan de C.W. 

Lubbersstraat. Plan ‘De Weĳzen’. Het 

bestemmingsplan moet worden gewĳzigd.

Geplande Start 1-2023
Architect: Van Manen en Zwart Architec-
ten VMEZ BV, Martin Luther Kingsingel 
11, 9203 JC DRACHTEN, 0512-584646

‘Woltershof’. De woningen zĳn in verkoop.

Geplande Start 6-2022
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Gebr. van 
Herpen BV, Bosschebaan 84, 5384 VZ 
HEESCH, 0412-451208
Architect: MRArchitectuur, Boschveld-
weg 471, 5211 VK ‘S-HERTOGENBOSCH, 
06-50694590
Projectontwikkelaar: Blouww B.V., 
Canadabaan 16, 5388 RT NISTELRODE, 
0412-206080

HELMOND

c   8 
Bouwen 35 koopwoningen / 28 koopapparte-

menten aan de Statenlaan / Langdonkstraat 

/ Vaartsestraat / Huiskenstraat in de wĳk 

Brandenvoort. Plan ‘In de Veste’ blok 24.

Geplande Start 5-2022
E-Installateur: Van Olm Elektrotechniek, 
Alanenweg 19, 5342 PV OSS, 0412-820200 
W-Installateur: Van Heugten Gemert B.V., 
Dieze 8, 5422 VS GEMERT, 0492-365632
Projectontwikkelaar: Cedrus Vastgoed BV 
, Nachtegaallaan 2, 5741 KC BEEK EN 
DONK, 0492-330203
Architect: Scala Architecten, Assendelft-
straat 11a , 2512 VS ‘S-GRAVENHAGE, 
070-3638476
Hoofdaannemer: Muller Bouw B.V., Goten-
weg 17, 5342 PP OSS, 0412-638855
Architect: Pauwert Architectuur, Jeroen 
Boschlaan 1, 5642 AP EINDHOVEN, 
040-2812782
Architect: Omni Architecten B.V, Bun-
derstraat 107, 5481 KC SCHIJNDEL, 
073- 5492409 

UITVOERING

WAALWIJK

c   9 
Bouwen 250 huurappartementen aan de 

Magnoliapark / Esdoornstraat / Larixplein / 

Distelplein / Valeriaanstraat. Duurzaam 

project vanwege NOM woningen. BAM 

Energy Systems installeert de zonnepanelen 

en warmtepomp. A. Van Liempd heeft de 

sloop voor fase 1 uitgevoerd en doet ook de 

sloopwerkzaamheden voor fase 2. De 118 

woningen van fase 1 (Salviapark) zĳn in 

maart 2022 opgeleverd. De sloopwerkzaam-

heden voor fase 2 (Magnoliapark) starten in 

2022, de bouw start begin 2023.

Geplande Start 1-2021
E-Installateur: Celektron B.V, Langendijk 
25, 5652 AX EINDHOVEN, 040-2913205
W-Installateur: Bemar Ventilatietechniek, 
Afrikastraat 20, 6014 CG ITTERVOORT, 
0475-567111
W-Installateur: BAM Energy Systems, 
Runnenburg 19, 3981 AZ BUNNIK, 
030-6598988
Hoofdaannemer: BAM Wonen Zuid, 
Looyenbeemd 14, 5652 BH EINDHOVEN, 
040-2358000
Architect: Buro 013, Carré 31, 5017 TIL-
BURG, 013-7504646

TETERINGEN

e   6 
Renoveren schoolgebouw t.b.v. OBS De 

Springplank en kinderopvang Kober  aan de 

Groenstraat. Het project wordt in 2 fases 

uitgevoerd. De oplevering van fase 1 de 

gerenoveerde deel “oudbouw” staat gepland 

voor week 20 2022.

Fase 2 “laagbouw” zal starten in week 22 en 

zal in december 2022 worden opgeleverd.

Geplande Start 11-2021
Opdrachtgever: Stichting Markant Onder-
wijs, Cosunpark 21, 4814 ND BREDA, 
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Van versleten windmolenwiek
naar oersterke damwandplank
Duurzaamheid - In de Eemshaven komt een proeffabriek die het composiet van 
oude windmolenwieken op grote schaal gaat verwerken tot basismateriaal voor de 
infrabouw. Een wereldprimeur, want nog nergens worden op deze schaal windmo-
lenwieken verwerkt

DOOR MARIJE DE LEEUW

Wat moet je beginnen 
met afgeschreven 
windmolenwieken? 
Vaak verdwijnen ze in 
de verbrandingsoven, 

omdat het terugwinnen van de grond-
stoffen heel lastig is en alternatieve ge-
bruiksdoeleinden voor de 40 tot 50 me-
ter lange en 8 tot 10 ton zware bladen 
zeldzaam zijn.

In 2016 kwam in Nederland al zo’n 
1300 ton per jaar aan composietafval 
van windmolens vrij, bleek destijds uit 
onderzoek van Hogeschool Windes-
heim. En dat wordt de komende jaren 
nog veel meer, zeker als over zo’n 25 
jaar alle windparken die de laatste tijd 
zijn aangelegd rijp zijn voor de sloop.

“Soms wordt er simpelweg ergens een 
kuil gegraven en worden ze daarin ge-
stort. In 2020 werden ze ergens terugge-
vonden in een woestijn in de VS. De ro-
torbladen waren niet netjes naar de 
stort gebracht, maar in tweeën geknipt 
en op elkaar gegooid in een kuil. Dit 
zorgde wereldwijd voor enorme veront-

nergens worden op deze schaal wind-
molenwieken verwerkt. “Recycling van 
composieten is niet zo makkelijk. Al 
meer dan dertig jaar werk ik in de com-
posietwereld en heb allerlei program-
ma’s voorbij zien komen, met weinig 
succes”, zegt Ten Busschen.

Het materiaal is oersterk, maar bijna 
onmogelijk te recyclen. Versmelten kan 
niet, omdat de kunststof al is uitgehard. 
“Wij doen het anders; we vermalen de 
composieten bladen tot vlokken en ma-
ken daar – door toevoeging van ander 
materiaal – nieuwe producten van. De 
recycling is daardoor helaas wel laag-
waardig.”

Damwandplanken
De composietvlokken kunnen verwerkt 
worden in producten voor de infrabouw, 
zoals oeverbeschoeiingen, geleidings-
balken, brug dekken en kraanmatten. 
Bij de bouw van de Beatrixsluis bijvoor-
beeld, zijn uit hergebruikt composiet 
vervaardigde damwandplanken ge-
bruikt. “Het heeft dezelfde kwaliteit als 
hardhout en een hoge, mechanische 
sterkte”, zegt Ten Busschen.

Plaatsing van een damwand uit vermalen windmolenwieken in Almere. Vooraan in het wit, Albert ten Busschen. Foto: Hogeschool Windesheim

De prijs van het product is hoger; zo is 
de inkoopprijs van hardhouten planken 
van 40 mm dik zo’n 55 euro, dezelfde 
planken van hergebruikt composiet kos-
ten zo’n 75 euro. Toch is er voorzichtig 
meer vraag naar, merkt de onderzoeker, 
aangezien het product van composiet  be-
ter bestand is tegen inwerking van water. 
“Hardhout is na 25 jaar verrot, composiet 
gaat wel 60 jaar  of langer mee.”

Capaciteit uitbreiden
Tot voor kort gebeurde de toepassing 
van het hergebruikte composiet op vrij 
kleine schaal, maar  daar gaat het con-
sortium Decom North in de Eemshaven 
dus verandering in brengen. De aange-
sloten bedrijven (zie kader) zorgen voor 
aanvoer, ontmanteling en hergebruik 
van de wieken. Door het aantal produc-
tielijnen te vergroten, kan de capaciteit 
worden uitgebreid. “Het idee is dat over 
een paar jaar alle afgeschreven bladen 

van Nederlandse windmolenparken op 
zee naar de Eemshaven worden geva-
ren.”

Uiteindelijk moet een hoogwaardige  
circulaire keten ontstaan: zodat er van 
oude windmolenwieken nieuwe rotor-
bladen kunnen worden gemaakt. Om 
dat zo snel mogelijk voor elkaar te krij-
gen, komt er in de proeffabriek ruimte 
voor onderzoekers en studenten om te 
experimenteren.

“Het zou helemaal mooi zijn als nieu-
we windmolenwieken van een materiaal 
worden gemaakt dat je wél kunt oplos-
sen. Maar zover zijn we nog niet.  De er-
fenis van de traditioneel gemaakte roto-
ren die de komende 25 jaar vrijkomen, 
moeten we op een andere manier  her-
gebruiken”, aldus Ten Busschen.

waardiging”, vertelt  Albert ten Bus-
schen, associate lector  kunststoftech-
nologie aan hogeschool Windesheim 
in Zwolle . Hij is gespecialiseerd in 
composiet, het materiaal waar wind-
molenwieken van worden gemaakt.

Afvalbergen
Sindsdien is de discussie over wat er-
mee zou moeten gebeuren op gang ge-
komen. Ten Busschen: “Terecht, want 
als we niets doen worden de afvalber-
gen over dertig  jaar enorm.”

De onderzoeker zet zich al jaren in 
voor  hergebruik van composiet, zoals 
dat van windmolenwieken. Hij ontwik-
kelde  samen met collega-onderzoekers, 
studenten en de industrie een methode 
om de rotorbladen te verkleinen tot 
vlokken of repen. In de Eemshaven 
wordt deze techniek straks toegepast. 
Dit jaar wordt daar begonnen met de 
bouw van een proeffabriek die 3000 ki-
logram composiet per dag kan verwer-
ken – en dus zo’n drie dagen bezig zal 
zijn om één wiek in stukken te hakken 
en te shredderen.  
   Het is een wereldprimeur, want nog 

Deelnemers
De bedrijven die betrokken zijn bij 

het project zijn Buss Terminal 

(Eemshaven), Mammoet (Utrecht), 

Lubbers Logistics Group (Schoone-

beek), DHSS Eemshaven, Bek & Ver-

burg (Eemshaven), Nehlsen Metaal-

recycling (Groningen), CRC Recycling 

/ AMP Groep (Oud-Beyerland), SCS/

Shipco Consultancy (Maarssen) en 

Nedcam Solutions (Heerenveen).  

Hogeschool Windesheim en HorYzon 

bedachten het bedrijfsplan. Het pro-

ject wordt gesteund door Chemport 

Europe, Groningen Seaports en het 

Offshore Wind Innovation Centre in 

de Eemshaven. 

‘‘Recycling van composie-
ten is niet makkelijk.  
Het materiaal is oersterk’’
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Warmtepomp ‘babbelt’ via de cloud 
met andere apparatuur
Installatie - Een beetje warmtepomp is niet alleen stil, maar kan 

ook flinke aanvoertemperaturen realiseren. Het Duitse Viessmann 

lanceert een exemplaar dat propaan gebruikt als koudemiddel en 

draadloos kan communiceren met andere slimme apparaten. Hĳ 

moet straks ook kunnen inspelen op de energieprĳzen.

DOOR EDO BEERDA

De Duitse toestelfabrikant hoopt met 
de nieuwe Vitocal 250-A niet alleen in de 
nieuwbouw-, maar ook in de renovatie-
sector zijn slag te slaan. De compacte 
monoblock modulerende warmtepomp 
kan aanvoertemperaturen realiseren tot 
70˚C, bij aanvoertemperaturen tot 
-15˚C. Dat maakt hem geschikt als alter-
natief voor de traditionele cv-ketel. Ver-
vanging daarvan levert zo’n 80 procent 
minder CO2-uitstoot op. “Onze nieuwste 
generatie warmtepompen is milieu-
vriendelijk en efficiënt en bruikbaar 
met bestaande radiatoren”, vertelt Jan 
Hoogmartens van Viessmann. “Daar-
door gaat de renovatiemarkt voor ons 
open.”

De lage geluidsproductie van het bui-
tendeel helpt wat dat betreft ook. Vol-
gens de opgave van de producent meet 
het toestel in gedempte modus 34 dB(A) 

expansievat (18 liter) geïntegreerd zijn.
Net als andere Viessmann-apparatuur, 

zoals buffervaten, ventilatiesystemen, 
zonnepanelen en batterijpakketten, zijn 
de nieuwe warmtepompen standaard 
uitgerust met connectiviteit. “Daardoor 
kan alles via de cloud met elkaar babbe-
len”, zegt Hoogmartens. “Dat resulteert 
in een efficiënte totaaloplossing die 
helpt om energie te besparen en ver-
warmingskosten te reduceren.”

Aansturing is voor de consument ook 
eenvoudig. Viessmann heeft namelijk 
een tool ontwikkeld voor onderhoud en 
aansturing op afstand. De Vitoguide app 
wordt bediend vanaf de smartphone. 

De monoblock modulerende warmtepomp kan worden aangestuurd met een app. Foto: Viessmann

De Thialf van Heerema. Foto: Ries van Wendel de Joode

Ook inbedrijfstelling door de installa-
teur is mogelijk via deze app.

De Duitse toestellenbouwer bedacht 
verder een geïntegreerd en intelligent 
‘Connectivity & Energy Management’ 
oplossingspakket: HEMS. Dat beheert 
alle soorten energie in huis en zorgt 
voor integratie van alle draadloos ge-
koppelde apparatuur, inclusief de laad-
voorziening voor de elektrische auto. 
“We kunnen dus alles via HEMS met de 
cloud verbinden”, zegt Hoogmartens. 
“Onze natte droom is, om straks via in-
teractie met een smart grid te kunnen 
inspelen op dynamische energieprijzen. 
Dáár willen we geraken.”   

op 4 meter van de erfgrens. Dat is ruim-
schoots binnen de nieuwste richtlijnen.

Koudemiddel
De Vitocal-serie, die in het derde kwar-
taal op de Nederlandse markt komt, ge-
bruikt 2 kilo propaan (R290) als koude-
middel. Dat is veel milieuvriendelijker 
dan de voorheen toegepaste F-gassen en 
ook efficiënter: het temperatuurbereik 
is fors hoger. Met het oog op de veilig-
heid zit de volledige koelmiddelencyclus 
in het buitendeel. 
   “We hebben een speciale klep ontwik-
keld die ervoor zorgt dat propaan nooit 
in de watervoerende leidingen kan ko-
men”, vertelt procesmanager Idze de 
Wit van Viessmann Nederland. “Dat is 
veilig en daarmee belangrijk voor de ac-
ceptatie. Propaan is toch een gas dat 
zich anders gedraagt dan andere, beken-
dere gassen.” Installatie is eenvoudig 
doordat buffertank, overloopventiel en 

DOOR EDO BEERDA

De machtige dieselgeneratoren van de 
reusachtige kraanschepen joegen er dage-
lijks zo’n 25.000 liter diesel doorheen op 
hun aanlegplek in het Calandkanaal. Dat 
veroorzaakte herrie, stank en uitstoot van 
CO2 en Nox. “Dat is voorbij en daar zijn we 
apetrots op”, vertelt initiatiefnemer en 
oud-kraanschipkapitein Erik van Hint-
hum van Heerema Marine Contractors. 
“Maar eenvoudig was het niet, want dit 
heeft niemand eerder gedaan.”

Alleen al voor het draaien van zijn 540 
ton zware kraan vraagt de honderd bij 
tweehonderd meter metende Sleipnir 
zo’n 3 MW vermogen. Met andere func-

Megakraanschepen liggen voortaan 
aan laadpaal van de buitencategorie
Duurzaamheid - ‘s Werelds grootste kraanschepen Thialf en 

Sleipnir kunnen sinds kort in thuishaven Rotterdam aan de stek-

ker. De laadpaal van de buitencategorie die daarvoor werd ge-

bouwd krĳgt zĳn stroom van een rĳtje windmolens. Aanleg van het 

enorme stopcontact was een technische uitdaging van formaat.

ties erbij, zoals verlichting en manschap-
penverblijven, gaat het om zo’n 10 MW 
per schip. Om dat te kunnen leveren 
bouwde Siemens op de landtong Rozen-
burg een mega-laadpaal: het ‘E-House’. 
In dit groene gebouw bevindt zich voor 
zowel de Thialf als de Sleipnir een trans-
formator die binnenkomende energie 
uit nabijgelegen windmolens omzet van 
25.000 Volt (25kV) naar 2 x 4kV. Verder 
staat er voor beide schepen een frequen-
tie-omvormer die de snelheid waarmee 
de elektromagnetische golven voorbijko-
men verhoogt van 50 Hz naar 60 Hz, die 
gebruikelijk is op zee.

Een tweede transformator zet de span-
ning om naar 11 kV. Bij die spanning en 

frequentie kunnen beide schepen alle 
werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn 
in de haven, zoals equipment inhijsen 
en onderhoudswerken uitvoeren.

Het E-House bevat verder een water-
koeling voor afvoer van de warmte die 
bij de omzetting ontstaat. Een rij passie-
ve filters voorkomt spanningspieken, 
die schade zouden kunnen veroorzaken 

aan de scheepsinstallaties. Een actief 
filter voorkomt vervuiling op het open-
bare netwerk van Eneco.

Overbrenging van de walstroom naar 
de kraanschepen gaat via dikke kabel-
bundels. Deze zijn met een gestuurde 
boring onder de weg door gebracht van 
het E-House naar de aanlegplaats. Vanaf 
de kade gaan de kabelbundels omhoog 
naar twee rode ‘kroonsteentjes’ van me-
gaformaat (‘junction boxen’) en vandaar 
het schip in. Het vergt een paar sterke 
mannen om de 60 centimeter grote stek-
kers aan het uiteinde ervan in te steken 
in de elektrische scheepsinstallatie.

Niet alleen omwonenden zijn blij met 
walstroom voor de twee giganten van 
Heerema. “De scheepsbemanning weet 
niet wat hun overkomt”, zegt Van Hint-
hum. “Ze kunnen voor het eerst een ge-
sprek voeren terwijl de kraan beweegt.”

Havenbedrijf Rotterdam investeerde 
10 miljoen euro in de walstroominstalla-
tie. Het wil in 2030 minstens 90 procent 
van alle grote zeeschepen kunnen voe-
den met walstroom.
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De renovatie 
van de 108 
woningen 
rond het Ar-
naudinaplein 

in de Eindhovense buurt Tivoli is klaar. 
Door de isolatie en nieuwe mechanische 
ventilatie hebben de bewoners nu een 
comfortabele, energiezuinige en gezon-
de woning. Deze renovatie was de laat-
ste fase in de aanpak van de buurt. In 
totaal renoveerde en herbouwde Woon-
bedrijf 554 woningen. Samenwerkings-
partner Bouwbedrijf Van Montfort iso-
leerde de daken, dakkapellen, gevels en 
vloeren. Ook vervingen ze raamkozij-
nen en achterdeuren. Die hebben isola-
tieglas wat zorgt voor minder kou en 
tocht in huis. Een groot deel van de be-
staande kozijnen kreeg een nieuwe be-
stemming elders. Door de isolerende 
maatregelen gingen de woningen van 
energielabel D/E naar energielabel A. 

De gemeente Den 
Haag, woningcor-
poratie Staedion 
en Heijmans heb-
ben de handteke-

ningen gezet onder een samenwerkings-
overeenkomst voor de ontwikkeling van 
de buurten Dreven, Gaarden en Zichten 

Een tip voor deze rubriek? Mail je tekst en foto naar cobouw@vakmedianet.nl of bel naar 088-5840751    

in Den Haag Zuidwest. Met dit licht op 
groen, gaat fase 1 van één van de groot-
ste transformaties van Nederland van 
start en telt de wijk straks ruim de helft 
meer betaalbare sociale woningen dan 
nu. Een verdichting van het woonpro-
gramma – van 2000 naar circa 5500 wo-
ningen – moet gelijk opgaan met het ver-
vangen van verouderde sociale 
huurwoningen, het versterken van de 
leefbaarheid, de wijkeconomie, sociale 
cohesie, gezondheid van de bewoners en 
het vormgeven van de mobiliteits- en 
energietransitie. Naar verwachting duurt 
het tot 2040 voordat het complete gebied 
getransformeerd is.

Op 23 maart stond 
de Alliantie stil bij 
het hoogste punt 
van het gebouw 
aan de Zangvogel-

weg in Amersfoort, waar 49 sociale 
huurappartementen in komen. 
De Alliantie/Woonfonds, Profund Vast-
goedontwikkeling bv, Bouw- en aanne-
mingsbedrijf Schoonderbeek en Bouw-
bedrijf van de Ven maken zich op deze 
plek aan de Zangvogelweg hard voor de 
realisatie van twee gebouwen met in to-
taal 165 huurappartementen in diverse 
prijsklassen. Het project draagt de naam 

Hier! Hier! bestaat uit twee gebouwen; 
een woontoren van ca. 23 meter aan de 
Zangvogelweg en een woontoren van ca. 
60 meter hoog aan het Valleikanaal. Bei-
de gebouwen worden omgeven door een 
parkachtige omgeving. Deze tuin geeft 
toegang aan beide woongebouwen en de 
parkeergarage.

Op 24 maart jl. be-
reikten woningcor-
poratie UWOON en 
ontwikkelende 
bouwer Trebbe het 

hoogste punt van de nieuwbouw van de 
eerste fase in de herstructurering Tin-
negieter Harderwijk. De eerste fase 
omvat de realisatie van 16 appartemen-
ten voor de sociale verhuur door UW-
OON. Deze gefaseerde herontwikkeling 
omvat in totaal 78 woningen en apparte-
menten aan de Marijke- en Margrietlaan 
in Harderwijk. In opdracht van UWOON 
wordt de wijk opnieuw ingedeeld en 
komt er meer diversiteit in het aanbod. 
De herstructurering omvat zowel reno-
vatie als nieuwbouw. Zo zijn er vijf wo-
ningen gerenoveerd. 60 bestaande 
huurwoningen maken plaats voor 78 
energiezuinige huur- en koopwoningen, 
naar een ontwerp van Cees de Bruin Ar-
chitecten uit Zwolle.

MEI
9, 16, 23, 30 mei & 13, 
20 juni
Collegereeks Innove-
ren in de Bouw
Innovatie was nog nooit zo 

belangrĳk voor de bouw. 

We staan voor grote uitda-

gingen, zoals de duurzaam-

heidsopgave en de enorme 

vraag naar woningen. Ook 

moeten we antwoord ge-

ven op problemen als stik-

stof en de schaarste van 

bouwmaterialen. En... wat 

kan digitalisering voor je 

bedrĳfsvoering betekenen?

Deze collegereeks geeft je 

inzicht in de laatste ont-

wikkelingen op het gebied 

van technische, digitale, 

duurzame én sociale inno-

vatie. Ook krĳg je handvat-

ten om dit binnen je eigen 

organisatie te initiëren en 

implementeren.

www.cobouwacademy.nl/

opleidingen/collegereeks-innove-

ren-in-de-bouw

9, 16, 23, 30 mei & 13, 
20 juni
Collegereeks Duur-
zaam Bouwen
Hoe maak je van duur-

zaam bouwen een winst-

gevende businesscase?

Deze vraag staat centraal 

tĳdens de collegereeks 

Duurzaam Bouwen. Toon-

aangevende sprekers en 

de beste hoogleraren van 

Nyenrode Business Uni-

versiteit geven jou  

wetenschappelĳke inzich-

ten mee. Tĳdens deze zes 

colleges werken we met 

relevante, actuele voor-

beelden, oefeningen en ca-

sussen, zodat je de lesstof 

direct kunt toepassen in 

jouw eigen praktĳk.

www.cobouwacademy.nl/

opleidingen/collegereeks-duur-

zaam-bouwen

10, 17, 24 mei & 28 juni
Cursus ‘Economie van 
Brandveiligheid’ 

Sinds eind 2020 verenigt 

de stichting ‘Economie van 

Brandveiligheid’ kennis en 

kunde op de economische 

verantwoording van risico-

reductie en verricht zĳ sa-

men met de TU Delft we-

tenschappelĳk onderzoek. 

De stichting wil haar ken-

nis graag delen met een-

ieder die zoekende is naar 

welke aanpak effectief is 

en hoe je investeringen in 

‘veiligheid’ economisch 

verantwoord kunt onder-

bouwen. De stichting orga-

niseert daartoe in mei/juni 

2022 een vierdaagse cur-

sus en training ‘Economie 

van Brandveiligheid’.

De cursus wordt op de 

TU Delft gegeven door 

een team van experts en 

staat o.l.v. Prof. Dr. Gense-

rik Reniers en Prof. dr. Jos 

Lichtenberg.

www.economievanbrandveilig-

heid.nl (tabblad cursussen).

11, 18, 25 mei & 1, 8, 15 
juni
Collegereeks Manage-
ment in de Bouw
De bouwsector is volop in 

beweging. Veranderingen 

volgen elkaar in hoog tem-

po op. Aan jou de uitda-

ging om slimmer en slag-

vaardiger te handelen, 

zodat je de kwaliteit en 

continuïteit binnen jouw 

organisatie waarborgt. Wil 

jĳ weten welke strategi-

sche keuzes je het beste 

maakt? Hoe je inspeelt op 

de laatste ontwikkelingen 

in de bouwsector? Volg 

dan deze collegereeks.

In zes inspirerende colle-

ges geven de beste hoog-

leraren en toonaange-

vende sprekers jou de 

nieuwste  inzichten mee 

over de belangrĳkste the-

ma’s van dit moment.

www.cobouwacademy.nl/

opleidingen/collegereeks-ma-

nagement-in-de-bouw

12, 13, 19 mei & 2, 16, 
23 juni
Mini MBA voor de 
Bouw & Infra
De Mini MBA voor de Bouw 

& Infra van Cobouw Aca-

demy biedt aanstormende 

managers in een zeer kort 

tĳdsbestek kennis over di-

verse aspecten van mo-

derne bedrĳfsvoering in 

de branche. Je wordt mee-

genomen in actuele the-

ma’s en belangrĳkste MBA 

vakken toegespitst op de 

bouw en infra sector. Daar-

naast wordt je uitgedaagd 

om de praktische vertaal-

slag te maken naar de toe-

komstbestendigheid van je 

eigen organisatie. 

www.cobouwacademy.nl/opleidin-

gen/mini-mba-voor-bouw-infra

16, 17 mei
Masterclass Contract- 
en Risicomanagement
Bouwprojecten lopen een 

steeds grotere kans om te 

falen. Ze gaan over bud-

get heen, halen mĳlpalen 

niet en/of gaan over da-

tum heen. Daarnaast zĳn er 

steeds complexere en nieu-

we vormen van contrac-

ten en aanbesteden. Neem 

daarbĳ de scherpe prĳzen, 

de dunne marges en de 

hoge eisen die opdracht-

gevers in contracten stel-

len. Deze punten maken 

dat een goede afloop van 

een bouw- of infraproject 

steeds moeilĳker wordt.

www.cobouwacademy.nl/

opleidingen/masterclass-con-

tract-en-risicomanagement

16, 17 mei: Masterclass Contract- en Risicomanagement.

023-023_MAG_12-04_COL_AGD_HOOG.indd   23 11-04-2022   07:58



MELD JE AAN OP   
WWW.VSK.NL

17-2017-20
MEI 2022MEI 2022

NIEUWE DATUM

����
������	�


���

�����
�	�
���
��
��
����	�����

DE BEURS VOOR DE TOTALE 
INSTALLATIEBRANCHE

006-024_MAG_12-04_ADV01.indd   24 4/11/22   8:54 AM


