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Voorwoord
In 2009 bestaat ons bedrijf 100 jaar en hoe vier je dat? Wij hebben besloten om dit voornamelijk met onze eigen
medewerkers te doen. Een ploeg mensen die met inzet en betrokkenheid samen Tervoort Egmond vormt. In sporttermen: een superteam! In januari hebben we ons jubileumjaar geopend met een nieuwjaarsbrunch en op 1, 2 en 3 mei
zullen we met een groep van 180 (oud)medewerkers en partners op reis gaan naar Praag.
Zonder opdrachtgevers geen bouwprojecten en dus vergeten we onze zakelijke relaties ook niet bij de viering van ons
jubileum. Begin juni organiseren we een relatie-evenement en verschijnt er een speciale jubileumeditie van onze ‘Ter
Info’. Toen we daar mee bezig waren, kwamen we er achter dat we lang niet alle verhalen en foto's konden plaatsen
die beschikbaar waren. Op de plank laten liggen was ook geen optie en daarom hebben we besloten dit speciale
nummer samen te stellen. Het is bestemd voor onze medewerkers, leden van de familie Tervoort en diverse personen
die een nauwe band met ons bedrijf hebben. Het wordt dus in een beperkte oplage uitgegeven. Het is een mooi blad
geworden dat een goed beeld geeft van het ontstaan en de groei van ons bedrijf. Ans en Cor Tervoort sr. en Charles
Tervoort hebben veel redactiewerk verricht en (nicht) Corine Beentjes heeft het fraai vormgegeven. Kortom, een echt
familieproduct!
Van de afgelopen 100 jaar heb ik het bedrijf 43 jaar meegemaakt. Niet dat ik als baby al een hamer in mijn hand
geduwd kreeg, maar het bedrijf speelde wel een belangrijke rol in ons (gezins)leven. Mobiele telefoons bestonden nog
niet, dus werd er thuis 's avonds veel gebeld om de zaken voor de volgende dag weer te regelen. In vakanties ging ik
met mijn vader mee langs de bouwwerken en later zelf als vakantiekracht aan de slag. Bijvoorbeeld met Jan Admiraal
mee op de vrachtwagen, opruimwerkzaamheden doen op de bouwplaats of op zaterdagmorgen de busjes wassen
aan de Kloosterweg. In 1985 ben ik in dienst gekomen, en draai dus ook al weer bijna een kwart eeuw mee in het
bedrijf.
Zoals gezegd, was het bedrijf altijd op de voorgrond aanwezig. Dat geldt natuurlijk nog veel meer voor de generatie
(derde generatie) vóór mij, de kinderen van Cor en Marie Tervoort. Die woonden bij het bedrijf en werkten mee op de
bouwplaats of in het huishouden. In dit nummer vertellen niet alleen de zusjes Tervoort hoe zij dat beleefd hebben,
maar komen ook Nic, Cor, Jaap en Jan hier over aan het woord.
Het is heel tragisch dat Gert vorig jaar plotseling is overleden want hij had het 100 jarig bestaan van ons familiebedrijf
mee moeten maken. Een bedrijf dat mede door zijn inzet in vier generaties Tervoort is gegroeid tot wat het nu is.
Waar het in 1909 als eenmansbedrijf begon met kleine klusjes en facturen van enkele guldens, staat er nu een moderne bouwonderneming met een miljoenenomzet. Een bedrijf ook dat werk biedt aan bijna 100 medewerkers. Dat betekent dat er voor even zo veel gezinnen brood op de plank moet komen en van die verantwoordelijkheid zijn we ons
elke dag weer bewust.
Terwijl we ons eeuwfeest vieren, stormt het in de
economie, maar ons bedrijf is als een oude eik:
stevige wortels (reputatie) en een robuust takkengestel (medewerkers). Deze eik houdt het dan ook
nog wel even vol. Misschien wel weer voor de
komende 100 jaar . . .
Namens directie, managementteam en aandeelhouders,

Cor Tervoort Cz. (vierde generatie)

Op de foto v.l.n.r. staand Marco Tervoort, Ed Tervoort,
Hans Tuinenburg, Jan Tervoort, Cor Tervoort (Gzn) en
Mark Tervoort. Knielend voor v.l.n.r. Cor Tervoort (Czn),
André Roos en Charles Tervoort.
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Het is onmogelijk om alle door ons gebouwde
projecten te tonen, daarom op de pagina’s
in het boekje een 100-tal foto’s van bouwwerken
die door ons zijn gebouwd in de afgelopen 100 jaar!

Er was eens, heel … heel lang geleden, zo'n 100 jaar terug, ene Gerrit Tervoort.

Tervoort Egmond - 100 jaar in perspectief!

Hij richt op 1 juni 1909 een metselbedrijf op met als vestigingsplaats Egmond-Binnen.
Hij was getrouwd met Anna Liefting. Uit dit huwelijk kwamen 4 zonen Gert, Cor,
Jaap, Jan en 1 dochter, Afie voort.
Transport van bouwmaterialen gebeurde in die tijd met
behulp van de handkar. Bouwmaterialen komen vanuit
Alkmaar met een bootje via de Vaart naar het Stet; dit is
het einde van de Vaart aan de Kloosterweg.
Links
Gerrit Tervoort
(1880-1952).
Rechts
zijn vrouw
Anna Liefting.
(1886-1957).

Het bedrijf dat hij oprichtte heette officieel ‘G. Tervoort metselaar en aannemer’ en was gevestigd aan
de Boonakkersteeg nr. 9 in Egmond-Binnen, waar zij
tevens woonden.

Nadat in april 1928 zoon Cor was geslaagd als metselaar
en timmerman aan de ambachtschool te Alkmaar, komt
hij op 15-jarige leeftijd in dienst bij vader Gerrit Tervoort.
Broer Gert Tervoort had hier blijkbaar geen trek in en
ging zelfstandig verder als huisschilder. Hij heeft nooit in
het bedrijf gewerkt maar wel voor het bedrijf. Broer Jaap
Tervoort ging werken als timmerman bij Jaap Bak en in
1935 kwam broer Jan Tervoort in dienst als metselaar.
Op 13 augustus 1935 werd zoon Cor Tervoort met Marie
Groot in de echt verbonden. Zij vestigden zich aan de
Vennewatersweg 22 in Egmond-Binnen. Het huis was
getekend door Cor zelf en gebouwd door Tervoort. Het
woonhuis is in 1998 gesloopt en hiervoor in de plaats is
een nieuwe (Plannon)woning gekomen voor Willem
Swart. Ook deze woning is gebouwd door Tervoort.
Onderstaand een familiefoto uit 1935 van het gezin van
Gerrit en Anna met aanhang. Waarschijnlijk is deze foto
genomen ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest gezien het boeket in het midden.

Het huis aan de Boonakkersteeg.

Staand v.l.n.r. Trein Peetoom verloofde van zoon Gert Tervoort,

De werkzaamheden waren hoofdzakelijk metselwerken
en het maken van betonnen hekpalen, lijnpalen en
betonnen grassilo's. Er werd die tijd veel samengewerkt
met Timmerbedrijf Jaap Bak welke een werkplaats had
aan de Krijt 110, wat later in de tijd overging in
Kloosterweg 3. Gezamenlijk konden ze grotere klussen
realiseren zoals het bouwen van een compleet huis.

Gert Tervoort, Jaap Tervoort, Marie Groot verloofde van
Cor Tervoort, Cor Tervoort en Afie Tervoort. Zittend:
Gerrit Tervoort, Jan Tervoort en Anna Tervoort-Liefting.

Opdrachtgevers hadden niet altijd het geld om de rekeningen te betalen. Dan mocht dat in delen gebeuren,
bijvoorbeeld een gulden per week, of Gerrit kreeg een
zak steenkolen mee naar huis, dan zat hij in ieder geval
nog warm met zijn Anna en de kinderen. Om een idee
te geven, het uurloon in 1928 bedraagt 0,70 guldencent per uur.

1926 Egmond-Binnen

Piet v.d. Reep, Peperstraat

1927 Egmond-Binnen

Patronaatgebouw, Herenweg

1928 Egmond-Binnen

Jacob Castricum, Herenweg

1929 Egmond-Binnen

Jb. v.d. Molen, Visweg

1931 Egmond-Binnen
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Eerste en tweede generatie

G. Baltus, Adelbertusweg
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Vader Gerrit Tervoort hield er rotsvaste ideeën op na.
Kwaliteit stond al direct hoog in het vaandel en toen
tenslotte zijn eigen kinderen hem kwamen helpen, kregen zij direct al een keiharde training. Zijn zoon Cor
heeft nog verteld, hoe hij door vader Gerrit, 's morgens
om 6 uur uit zijn bed werd getrommeld, terwijl hij de
dag daarvoor getrouwd was met Marie Groot…
Het kasboek van de eerste jaren is een geschiedenisboek
op zich. Daarin laten ogenschijnlijk droge noteringen
zich lezen als een roman. Gerrit Tervoort hield daarin

In 1947 meldt Jaap Bak zich bij vader Gerrit en zijn twee
zonen. Jaap vraagt of zij geen interesse hebben zijn bedrijf
over te nemen omdat hij zelf geen opvolgers heeft. Daar
hadden ze wel oren naar en zo verhuisde het bedrijf van
de Boonakkersteeg naar de Kloosterweg. Vader Gerrit
blijft in de steeg wonen terwijl Cor en zijn gezin van het
Vennewater naar de Kloosterweg gaan. Door de overname komen zowel zoon Jaap Tervoort als Jaap Bak in dienst
bij Tervoort. Jaap Bak heeft nog zo'n 10 jaar gewerkt, tot
1957 en Jaap Tervoort tot aan zijn pensioen.

precies de gang van zaken bij. De zaak bleek al direct
veel klanten te hebben voor wie allerlei klussen werden
opgeknapt.
We lezen o.a.: ‘kozijntje in plee gezet, 25 centen specie,
20 rooden tegelen, 1 kan witkalk, 10 centen zwart,
G. Tervoort 2 uuren is totaal f.6.60.’
Een volgende post: ‘aan de plee van wed. J. Zwart
115 stenen en 1 blauwe tegel f.6,00.‘
Voor Jan Apeldoorn G.z.: ‘aan de plee en stal,
10 kop portland, 15 kop kalk en 2 blauwe tegelen f.7,inclusief 3 uuren werk.’
En dan deze: ‘Spekhok en arrestantenlokaal kozijn
ingezet, 20 kop kalk, 3 kop portland, 5 kop witkalk,
G. Tervoort 10 uuren (f.4,-) totaal f.5,85.’
Het Kasboek eindigt met de mededeling ‘1921 is het nu,’
en die enkele regel lijkt te zeggen:
‘We gaan verder en we bouwen aan de toekomst.’

Cor en zijn broer Jan vormden uiteindelijk een firmantschap met vader Gerrit Tervoort en in 1937
verandert de bedrijfsnaam in ‘Fa. G. Tervoort &
Zonen aannemingsbedrijf’.

In 1947 is Piet de Boer het eerste personeelslid dat officieel in dienst treedt als
opperman bij Tervoort.
‘Piet is geboren in 1926 en woonde in
de Boonakkersteeg dichtbij Gert Tervoort.
Daar hielp hij als jong jochie vaak mee bij het bouwbedrijf. Na de tweede wereldoorlog moest Piet in
dienst, hij werd uitgezonden naar Nederlands Indië
waar hij na bijna twee jaar zijn diensttijd heeft volbracht. Via een ansichtkaart vraagt hij nog aan Jan
(Gzn) hoe het gaat met de Indian motorfiets, het
eerste motorische vervoersmiddel dat Tervoort in
gebruik nam. Hij kijkt er naar uit om er een rondje
op te mogen rijden.
Piet was een vrolijke man en ging fluitend door het
leven. Op 49-jarige leeftijd werd Piet om gezondheidsredenen afgekeurd. Hier had hij veel moeite
mee, het heeft hem lang dwars gezeten; schaamtegevoel tegenover de buitenwereld om op deze leeftijd niet meer te werken. Piet overleed op 1 juni
2002 op 76-jarige leeftijd.’

De jongens hadden al wat modernere ideeën en toen zij
eens, het was voor de oorlog, een betonvloer moesten
storten voor de boerderij van de abdij, besloten zij stiekem een betonmolen te huren, want er moest 13 ton
beton gemaakt worden. Beton werd vroeger met de
hand gemengd. Maar het ging niet door, je kon alleen
kwaliteit maken met handwerk en de betonmolen bleef
werkeloos aan de kant staan.

Werd het eerste materiaal gebracht en gelost aan het
Stet, voor transport maakt Tervoort nu gebruik van
bodedienst Gert Beentjes. Deze haalt en brengt materieel en materiaal met zijn vrachtwagen van Alkmaar
naar Egmond-Binnen.

Als de oorlog ('40-'45) uitbreekt wordt het gezin van
Cor Tervoort gedwongen geëvacueerd. In december
1942 vertrekt men vanaf het Vennewater in EgmondBinnen naar de Schuine Hondsbosschelaan te Heiloo.
De eigen bedrijfsactiviteiten liggen zo goed als stil.
Cor werkt tijdelijk voor firma Holman uit Heiloo, welke
bunkers bouwt in opdracht/dwang van de Duitsers aan
de Noordzeekust. Hij brengt onder andere loonzakjes
rond. Als de oorlog voorbij is gaat het gezin van Cor
terug naar Egmond-Binnen.

Marie en Cor in 1949 bij de eerste aangeschafte auto; een Austin.

1935 Egmond-Binnen

Café Schuit, Adelbertusweg

1935 Egmond-Binnen

Huis Cor & Marie, Vennewatersweg

1948 Alkmaar

Orgelfabriek ‘Pels’

1948 Egmond-Binnen

Vennewatersweg

1950 Egmond-Binnen
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Eerste en tweede generatie

C. Lute, Adelbertusweg

3

Tweede en derde generatie

Als op 16 maart 1952 vader Gerrit Tervoort overlijdt
aan een slopende ziekte wordt de zaak voortgezet
door de firmanten en tevens broers Cor en Jan
Tervoort.

Tervoort Egmond - 100 jaar in perspectief!

Inmiddels is het gezin van Cor & Marie gezegend met
12 kinderen waarvan 7 meiden en 5 jongens en het was
in die tijd gebruikelijk dat kinderen ook gewoon meehielpen, zowel in het bedrijf als in de huishouding.
Zo geeft Nic aan dat ze “vaak op zaterdagmiddag het
zaagsel onder de vlakbank en zaagmachine moesten
opruimen. Met zaagsel vol pruimtabak van Jaap Bak tussen je vingers snel naar het Stet om het aldaar te verbranden”. Waarop Cor aanvult ”woensdagmiddag
meehelpen met o.a. bekistinghout spijker- en betonvrij
maken en zaterdags was de werkplaats aan de beurt”.
Wat Jan bijgebleven is, is “dat op zaterdagmiddag, om
half één, de werknemers bij ons in de keuken kwamen
om hun loonzakje te halen tijdens het eten”.

De machinale werkplaats in de jaren vijftig.

vader werken. Schoonzoon Cor Beentjes komt in 1962 in
dienst. Cor was daarvoor vrachtrijder. Zoon Jan (de Benjamin) volgt pas in 1967. Ook hij koos voor het vak timmerman. Voordat de broers in dienst kwamen gingen
enkelen eerst naar een internaat, wat in die tijd gebruikelijk was. Zo zat Gert in Hyethuysen (L), Jaap in
Nijmegen en Jan op het internaat in Voorhout.

Links
Cor Tervoort
(1913-1966).
Rechts
Jan Tervoort
(1920-1993).

Omdat Cor als oudste het meest van de zaak weet,
wordt deze min of meer de spreekbuis voor het bedrijf
naar buiten toe. Het personeelsbestand bestaat uit 6
werknemers, te weten Piet de Boer, Piet Vriesman, Jaap
Tervoort Gzn en Jaap Bak en de twee firmanten Cor en
Jan Tervoort.

Bouwketen waren er toen niet echt. Zo weet zoon Nic
te melden dat in het begin van zijn bouwcarrière de
schaftkeet annex opslagcontainer uit twee halve koepels
bestond. Tegen elkaar aangezet, met je rug leunend
tegen een cementtrechter en een petroleumkacheltje
om de boel te verwarmen. "Jammer dat er toen geen
Arbo-wet bestond anders was ik misschien wel metselaar gebleven… hahaha". In 1962 was Nic in zijn vrije
tijd reeds begonnen met zijn eigen taxi-bedrijf om eind
december 1964 zijn versleten troffel definitief in de wilgen te hangen. Hij gaat samen met zijn vrouw Tiny verder in de horeca en neemt het café van Agatha (Aggie)
Apeldoorn aan de Abdijlaan te Egmond-Binnen over.

Na 6 jaar, in 1958, wordt de samenwerking tussen de
broers opgeheven nadat Jan te kennen geeft niet verder
samen te willen gaan. In goed overleg gaan ze uit elkaar.
Jan vertrekt naar bouwbedrijf Rem Min te Limmen en
gaat daar verder als uitvoerder.

1952 Egmond-Binnen

Winkel Gaarthuis, Abdijlaan

1955 Egmond-Binnen

Mw. Liefting, Peperstraat

De Kloosterweg in de jaren vijftig.

1956 Egmond-Binnen

Roozen, Herenweg

1956 Egmond-Binnen

Woningen de Krijt

1957 Egmond-Binnen
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Cor moet dan alleen met het aannemingsbedrijf verder.
Maar helemaal alleen was hij ook weer niet, want het
blijkt dat zijn zonen ook al vroeg waren geïnteresseerd
in de bouw. Zoon Gert trad als eerste in 1952 toe als
timmerman, gevolgd door broer Nico in 1954 als metselaar. Daarna kwam Cor in 1959, ook als timmerman.
Jaap had eerst het vak geleerd bij Rem Min te Limmen.
Bij de bouw van de kerk in 1962 kwam Jaap ook bij zijn

W. Swart, Abdijlaan

Tweede en derde generatie

Tervoort Egmond - 100 jaar in perspectief!

Voor 429.000 gulden gaat Tervoort op 1 december 1962
aan de slag. Het grondwerk stagneerde al snel door een
lange vorstperiode van twaalf weken. Na deze winterse
onderbreking werden op 18 maart 1963 de werkzaamheden weer hervat. De eerste officiële eerste (hoek)
steen werd gelegd op 10 juli 1963.
In de winter van 1963-1964 kon er wederom zes weken
niet worden gewerkt vanwege een lange vorstperiode.
Daarna vorderde de bouw voorspoedig zodat de officiële
opening plaats vond op 12 december 1964. Op 29
december 1964 trouwden Cor en Ans Tervoort als eerste
bruidspaar in de nieuwe kerk.
Als dank voor het mogen bouwen van de kerk heeft Cor
nog één van de drie klokken ter beschikking gesteld,
alleen niemand mocht weten dat hij de schenker was
(...dus niet aan de grote klok hangen). In 1998 is de
‘Maria’ klok gerestaureerd, dankzij sponsoring van de
derde generatie broers Tervoort

Bouwwerkzaamheden aan de kerk in volle gang.

In 1960 volgen de eerste stappen op weg naar eigen
projectontwikkeling. Helaas kunnen wij niet helemaal
achterhalen hoe dit tot stand gekomen is maar volgens
de overlevering moest er in opdracht van gemeenteopzichter dhr. Cor de Groot 22 huur- & koopwoningen
worden gerealiseerd aan het Kerkplein en de Duinweg
te Egmond-Binnen, maar hierover meer in het hoofdstuk
projectontwikkeling.
Het bouwbedrijf werd steeds meer allround, het bouwde huizen en allerlei gebouwen. Fa. G. Tervoort & Zn
haalt in 1962 een omvangrijke klus binnen; namelijk de
bouw van de Rooms-katholieke kerk in Egmond-Binnen.
Het was voor het eerst dat de Fa. G. Tervoort & Zn. zo'n
groot project ging bouwen en dat nog wel in eigen
dorp. Het project betekende voor zeker anderhalf jaar
werk en maakt de aanschaf van bouwkranen en stalen
bouwsteigers noodzakelijk en mogelijk. Achteraf is dit
een keerpunt geweest in de ontwikkeling van dorpstimmerman naar een professioneel aannemersbedrijf.

In 1962 wordt het eerste bedrijfsbusje aangeschaft. Het
betreft een busje met cabine en open laadbak van het
merk Fiat Ducato. Door de loop der jaren maakt Tervoort
gebruik van diverse merken bedrijfswagens, zoals Hanomag, Fiat (personenbus), Citroën (eerste servicebus) en
Ford.
Het opvolgende jaar volgt de eerste loopkatkraan voor
het bouwen van de Kerk. De loopkatkraan is in de loop
van de jaren zestig ingezet bij diverse werken tot circa
begin jaren zeventig. Daarna bedaarde de kraan in de
opslag aan de Kloosterweg waar het wegroestte, totdat
het werd verkocht aan een oud-ijzerboer.

Cor Tervoort
bij de opening
van Rolff
Leiderdorp.

Op maandag 5 juli 1966 overlijdt, op 53-jarige leeftijd, vader Cor plotseling aan een hartaanval.
Dit was een vreselijke schok voor het gezin en bracht
diepe droefenis en grote verslagenheid met zich mee.
In maart 1966 waren Cor en Marie net verhuisd naar
een nieuwe woning aan de Meeuwenlaan 7 te EgmondBinnen. Cor heeft daar maar vier maanden van mogen
genieten. Bij het overlijden van Cor bestaat het personeelsbestand uit 20 vaste personeelsleden.

Jan Oorthuis en Engel Zwaan aan het werk bij de kerk.

1959

Castricum

1960 Egmond a/d Hoef

BP-station

Basisschool ‘St. Jozef’

1961 Egmond-Binnen

Cor Baltus, Herenweg

1961 Egmond-Binnen

Wit-gele Kruisgebouw, Herenweg

1962 Egmond-Binnen

2009
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Woningen Kerkplein

De zusjes Tervoort (derde generatie) hebben

Tervoort Egmond - 100 jaar in perspectief!

ook zo hun herinneringen aan het bouwbedrijf waar een deel van hun leven zich heeft
afgespeeld. Hieronder het een en ander
opgetekend over hun belevenissen.
Urs ‘Ik kan mij de verhuizing in 1947 van de Vennewatersweg naar de Kloosterweg nog goed voor de
geest halen. Daar stond een oud pand, verrotte kozijnen en een houten vloer met rotte planken, waarop het
oude vloerzeil uit de woning van de Vennewatersweg
stukje bij beetje werd neergelegd en vastgespijkerd door
Moe. Maar wel een eigen zaak en daar ging het om.
Na enkele jaren werd er verbouwd en kregen we nieuwe
kozijnen en een W.C. binnen.
Ook zie ik nog zo Jaap Bak voor me in de werkplaats
met altijd een blauwe werkjas aan en steeds een pruimtabak in zijn mond.
En die keer dat ome Jaap met zijn vingers in de vlakbank raakte staat nog goed in mijn geheugen. Moeder
Marie pakte snel een gestreken overhemd om daarmee
zijn hand te verbinden om vervolgens naar Herman
Zomerdijk te gaan die een E.H.B.O.-post aan huis had.’
Annie ‘Iedereen moest zijn steentje bijdragen, dus
zaterdagsmorgens als de jongens te werk waren moesten de meiden klanten helpen aan spijkers en carboleum, maar ook wel eens een plaat board afzagen.
Als een van de oudste heb ik de geboorte van veel broertjes en zusjes meegemaakt. Moe lag voor een bevalling
ook wel eens in het ziekenhuis en pa Cor vond dat maar
niets als moeder Marie niet thuis was. Dus ging hij
's avonds wel eens een borreltje halen in de kroeg en
bleef dan lekker hangen tot sluitingstijd.’
Riet ‘Ik kan me nog goed voor de geest halen dat, als
wij zaten te eten onder de middag, Piet Vriesman altijd
zijn vaste hoekje bij ons in keuken had en daar zijn
broodje opat met een glas warme melk. Dus was het
volle boet met een gezin van 14 personen.
De jongens werden thuis in de watten gelegd en hoefden in het huishouden niets te doen. Die hadden de
hele dag al hard gewerkt volgens Moe. Dus draaiden de
meiden daarvoor op. Dit werd in die tijd heel gewoon
gevonden.‘
Gerda ‘Gastvrijheid stond voorop bij ons thuis, voor de
vertegenwoordigers die langs kwamen was er altijd koffie. Maar het gebeurde nog al eens dat Pa op zich liet

1963 Egmond-Binnen

Woningen Adelbertusweg

1964 Egmond-Binnen

RK kerk, Kerkplein

Familiefoto van het gezin van Cor en Marie uit 1955.
Staand v.l.n.r. Jaap (1945), Nic (1940), Cor (1943), Gert (1937 ovl.
2008), Urs (1938) en Riet (1942).
Zittend v.l.n.r. vader Cor met op schoot Tiny (1952), Afra (1948
ovl. 1991), Gerda (1947), moeder Marie en Annie (1939).
In het midden voor staan Agatha (1949 ovl. 1995) en Jan (1950).

wachten en dan zat Moe in de keuken met ze opgescheept. En wij ook, vooral op vrijdag als Andre Obdam
langs kwam om de bestelling op te nemen voor het
hang- en sluitwerk en Meneer van Schagen van Eecen.
Want op vrijdag moest het hele huis goed doorgewerkt
worden (traditie in die tijd) en was dit wel eens lastig als
je dan niet kon gaan stofzuigen of dweilen.
Als Pa naar een aanbesteding ging, wat meestal in een
kroeg plaats vond, gebeurde het vaak dat hij niet meteen naar huis ging. Hij ging daarna zijn blijdschap of zijn
teleurstelling verwerken tot in de kleine uurtjes onder
het genot van een borrel. Auto rijden kon dan niet meer
en werd hij door zijn zwager, ome Arie Tervoort uit
Castricum, opgehaald en netjes thuis bezorgd.’
Tiny ‘Pa en Moe deden na de middag meestal even een
middagdutje. Op een middag stond er een man aan de
deur die meneer Tervoort wilden spreken, met die man
nog achter mijn rug riep ik naar boven "Pa, er staat een
vent aan de deur", weet wel dat Pa later erg boos was,
want dat kon je zo toch niet zeggen.
Op mijn twaalfde verhuisden we naar de Meeuwenlaan,
waar Pa vier maanden later is overleden, en voor mijn
gevoel een deel van mijn kind zijn ook is verdween.’
Over één ding zijn de zusjes het eens, ze hebben allen
een leuke jeugd en een leuke tijd meegemaakt aan de
Kloosterweg, ondanks dat er altijd drukte was, of misschien juist wel daarom.

1965 Alkmaar

Puddingfabriek Victrix

1966 Egmond-Binnen

Huis aan de Meeuwelaan 7

1966 Egmond-Binnen

2009
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Herinneringen aan de Kloosterweg

Woningen Herenweg

6
Op 5 juli 1966 neemt zoon Gert noodgedwongen
op 29-jarige leeftijd het roer in handen. Dit was
voor hem een zware en moeilijke tijd. Gelukkig
ondervond hij veel steun van zijn vrouw Truus om
zijn werk te kunnen uitvoeren. Zij woonden sinds
maart 1966 met hun gezin bij het bedrijf aan de
Kloosterweg.
Met Gert als algemeen directeur, Cor, Jaap en zwager
Cor Beentjes gaat het bedrijf de derde generatie in.
Moeder Marie bezit nog twintig procent van de aandelen, die ze in 1967 verkoopt aan zoon Jan. Tijdens het
overlijden van zijn vader zat Jan nog op het internaat in
Voorhout. Jan meldt dat toen hij als 16-jarige van school
in de bouw aan de slag ging, hij timmerles kreeg van
zijn ‘ome Jaap’, Jan Oorthuis en Engel Zwaan.

Voor het werk Centra in Alkmaar, welke in 1966 in aanbouw is, had men behoefte aan een hijsvoertuig. Door
vader Cor werd een kraan besteld. Jammer genoeg
heeft hij deze niet meer lijfelijk kunnen aanschouwen.
De kraan werd net na zijn dood afgeleverd. Het was
een mobiele kraan van het merk Eder en de machinist
van de kraan was Cor Beentjes. Het machinistenwerk
wordt later overgenomen door neef Jan Tervoort (Gzn).

Truus, vrouw van Gert,
verteld over de periode
aan de Kloosterweg:
‘Als oudste zoon was het
gebruikelijk denk ik, om bij
de zaak te wonen. Met de
kinderen Marja, Cor en
Bettina de grote stap gemaakt, van een nieuw
onderkomen in de Boonakkersteeg naar echt een
oud onderkomen aan de Kloosterweg, waar Marco
en Ingrid zijn geboren. Als het regende stonden de
pannetjes op het overloopje. Een tijd van vrijdagmiddag het werkbriefje inleveren en het loonzakje
ophalen. Iedereen kwam toen echt langs de zaak.
Het was wel wat vreemd voor mij, opeens tussen
zoveel mannen te zitten. Heel wat potten koffie
gingen er door. Om 9 uur voor de eters uit de werkplaats, om 10 uur koffie drinken voor de lieden van
kantoor. En om 12.30 uur kantoor en werkplaats
samen hun broodtrommeltje legen, met melk of
koffie, af en toe een kop soep of snert als wij dat
gingen eten, 3 uur allemaal weer koffie, en dat allemaal bij ons in de keuken. Wij aten onze warme
prak aan de keukentafel, de mannen tweede rang
om ons heen, alleen Piet Vriesman had een vaste
plek aan het keukenraam.
Ook vertegenwoordigers en architecten kwamen
binnen voor de koffie en een praatje. Sommige wisten precies de koffietijd. Onder andere Walter
Kocken, (vertegenwoordiger bij Eiland de Wild) die

1967 Egmond-Binnen

Café Tervoort, Abdijlaan

1968 Rinnegom

Jeugdherberg

menig keer het verhaal vertelde van zijn kameel die
loops was. En ome Toon Hienkens (van stukadoorsbedrijf v/d Kant) die trots was dat hij ook met een
Tervoortje getrouwd was, goed soort hoor zei hij dan.
Ook Henk ’Reus’ deed veel een vrachtje voor de
zaak tot we zelf een vrachtwagen hadden. Tot zijn
dood bleef hij komen …. maar dan als aardappelschiller, ook makkelijk hoor! Mijn hulpen in de huishouding waren meestal Sentveldjes, zoals Tiny, Els
en Toos, waarvan het Els zo goed beviel dat ze nog
steeds werkzaam is bij Tervoort. Ook vind ik het leuk
dat mijn dochters Marja en Ingrid binnen het bedrijf
werkzaam zijn.’

Cor Beentjes aan het werk op de Eder kraan.

Het eerste echte grote werk dat de broers via aanbesteding binnenhalen is in 1968. Het betreft een nieuw
bedrijfsgebouw voor Eriks aan de Voormeer 33 te
Alkmaar waar Cor Tervoort twee jaar lang als uitvoerder
werkzaam zal zijn. Voor deze bouw werd een tweede
hands bouwkraan aangeschaft met als kraanmachinist
Piet de Boer. Wel leuk om te vertellen … Piet dacht na
het betonstorten even de betonkubel schoon te maken
door deze even in het naastgelegen Noord-Hollands

1968 Alkmaar

Rolff Keukens, Oudorp

1968 Egmond-Binnen

117 Woningen, Vennewater

1971 Egmond-Binnen

2009
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Derde generatie

Heegemunde, Herenweg

Het voormalige pand van Eriks aan deVoormeer in Alkmaar.

Eriks was tot 2003 voor ons een grote opdrachtgever en
we hebben in die tussenliggende periode diverse werken voor hen mogen uitvoeren.
Bij aanbesteding van hun nieuwe bedrijfspand in 2003
waren wij helaas niet de laagste inschrijver. Wel waren
wij de hoogste bieder voor de aankoop van hun
bestaande pand en terrein aan het Voormeer, midden in
de binnenstad maar daarover meer in het hoofdstuk
projectontwikkeling.
Omdat de werkzaamheden maar blijven uitbreiden is er
behoefte aan een administrateur. Zo komt ‘ome’ Luc
Koersen (zwager van Cor, tweede generatie) in 1968 in
dienst als eerste boekhouder. Hij blijft tot 1975 waarna
zijn taken worden overgenomen door Theo Liefting.
Later in de tijd volgen Cees Wittebrood, Dick Min en
Rob Timmer nog als administrateur.
Groot nieuws in Egmond-Binnen: het dorp breidt flink
uit door de bouw van maar liefst 117 woningen in de
periode 1968-1970. Het wordt gebouwd door Tervoort
en de wijk komt op de hoek van de Vennewatersweg en
Herenweg. De grond die voorheen als weiland in
gebruik was, werd in 1963 al door vader Cor gekocht
van Han Mooi. De bouw was geheel voor eigen risico en
het plan werd in etappes uitgevoerd.
Dit was na het project Kerkplein de tweede stap op het
terrein van projectontwikkeling. In die jaren was er een
vast personeelsbestand van 25 personen. Huis-aan-huisblad 't Contact schrijft; 'fa. G. Tervoort & zonen zet met
vaardige hand en groot enthousiasme een aantal
woningen neer.'

1972 Breezand

PEN (Nuon) 150 KV-station

1974 Heiloo

GP Groot, Hogeweg

Inmiddels werkte Len Pastoors als eerste vrouwelijke
medewerkster in het bedrijf, hieronder haar verhaal.
‘In 1970 woonde ik
net in Egmond-Binnen
en wilde ik toch weer
parttime gaan werken.
Mijn oog viel op een
advertentie van Tervoort, die een administratieve kracht zocht. Na een gesprek met ‘Ome’
Luuk, toen de boekhouder, werd ik aangenomen
voor vier ochtenden per week.
Het kantoor was toen in het oude huis en de vroegere huiskamer was nu de directiekamer van Gert.
Het overige kantoor was een grote ruimte met in
het midden een flinke kachel en een deur naar de
werkplaats. Er werkten toen op kantoor 2 calculators, de boekhouder, Cor (sr) op het bedrijfsburo en
Gert de directeur. In de werkplaats ca. 4 medewerkers en verder ca. 15 medewerkers in de buitendienst. Het was een echte mannenwereld, dus
damestoiletten waren er (nog) niet.
Bijna 30 jaar heb ik met veel plezier bij Tervoort
gewerkt als telefoniste, receptioniste, typiste, assistente van de boekhouder, facturiste, acquisitie, enz.
samen met collega Fia Drost. Nu zijn er meer dames
werkzaam en is er voor elk onderdeel iemand aan de
gang. Het bedrijf Tervoort is van klein naar groot
gegroeid en lijkt nu wel haast een 'Multi National'.

In 1970 werd er nog af en toe gebruik gemaakt van de
diensten van Henk ‘Reus’ Apeldoorn en zijn vrachtwagen. Er wordt een eigen vrachtwagen aangeschaft en
George Weijers, wonend naast Gert Tervoort aan de
Kloosterweg, komt dan in dienst als vrachtwagenchauffeur. Jan Admiraal, die sinds 1970 in dienst is als opperman/opruimer, neemt in 1977 de taak over van George
Weijers als chauffeur. Tevens is Jan in het bezit van een
hijsbewijs, zodat men hem,
door de jaren heen, ook op
diverse bouwkranen heeft
kunnen bewonderen. De volgende tweede hands Bedford
volgt in 1983 en is uitgerust
met een atlaskraantje. Dit
scheelde een hoop tijd (en
rugpijn) met lossen.
Jan Admiraal in 1983.

1975 Egmond-Binnen

Snackbar v.d. Molen,
Abdijlaan

1976 Heiloo

1977 Egmond-Binnen

Plan Heiloo-west

2009

kanaal te laten zakken. Alleen bij het ophalen bleek de
kubel niet meer aan de haak te zitten maar lag deze
ergens op de bodem van het kanaal …
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Herenweg
Basisschool ‘de Windhoek’
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In 1973 overlijdt, na een langdurig
ziekbed, medefirmant en zwager
Cor Beentjes op 33-jarige leeftijd.
Hij is getrouwd met Urs Tervoort en
laat 6 kinderen na. De broers Tervoort
moeten met zijn vieren verder.

Ook voor deze opdrachtgever bouwt Tervoort door de
jaren heen diverse uitbreidingen. De laatste uitbreiding
dateert van 2008. Op de foto is de huidige omvang van
het bedrijfsgebouw te zien.

Oud medewerker Theo Tromp verteld over zijn
werkzame periode voor Tervoort:
‘In 1973, op 34 jarige leeftijd, ben ik komen werken
bij Tervoort's Bouwbedrijf. Mijn eerste klus was het
werk voor Eriks, nu in Heerhugowaard. Samen met
Piet Kramer deed ik de eerste tijd voornamelijk grondwerkzaamheden. Dat was voor mij niet vreemd
omdat ik daarvoor bij een bloembollenbedrijf had
gewerkt. Daarna aan het werk bij Heegemunde, lekker dicht bij huis. De koffie werd gezet door Hendrik
Koopman, zijn werkzaamheden bestonden uit spijkers
uit sloophout halen, een pracht mannetje was dat.
Toen naar een verder oord Zoeterwoude, waar voor
Rolff een pand werd gebouwd. Op en neer met een
busje en op de terugweg tijd voor een lekker potje
klaverjassen.
De laatste jaren werkte ik samen met Kees Dekker
in het kluswerk zoals verbouwingen, lood vernieuwen en alle bijkomende werkzaamheden. Verder wil
ik bedrijfsuitjes naar Spanje, Mallorca en
Joegoslavië niet onvermeld laten, wat
een leuke geste was van de firma. Ik heb
er in de 26 jaar met veel plezier gewerkt
maar ik heb het nu ook leuk hoor!’

In 1973-74 komen de eerste bouwplannen van de familie Verheijen binnen. Deze zijn gespecialiseerd in het
bouwen van koffiezetapparaten (merk Bravilor). Voor
hen bouwen we de eerste hal met kantoor op industrieterrein de Zandhorst te Heerhugowaard.

De hal van Verheijen in 1974.

1979 Bergen aan zee

Bakker

1981 Alkmaar

Interkruis, Canadaplein

Dezelfde locatie Verheijen (Bravilor) maar dan in 2008.

Aannemer Gerrit Kaandorp uit Heiloo is in 1974 bezig
met een klus in Heiloo maar vind het werk toch te groot
en te risicovol en vraagt aan Tervoort of dit niet iets voor
hen is. In een periode van ca. 3 jaar worden in Heiloo
de nieuwe wijken De Ronge, Boekestein, Batenburg,
Vredenoord en het Hoekstuk gebouwd. Het gaat in
totaal om 150 woningen in opdracht voor gemeente en
woningstichting.

Jan ‘van Trein’ Tervoort en Jan ‘van Ka’ Admiraal bij de Kato’s,
oftewel Gompie I en II.

Vanwege de vele werkzaamheden wordt dat jaar, 1974,
ook besloten tot aankoop van een tweede hands
mobiele kraan, merk Kato (bijnaam Gompie). Deze
wordt bestuurd en bediend door (neef) Jan Tervoort
Gzn. Door een scheur in de mast wordt deze in 1978
vervangen door een andere tweede hands mobiele
kraan, ook weer van het merk Kato. De kraan kon een
maximaal bepaald gewicht tillen op een bepaalde afstand, ging je verder dan de limiet werd het een kermisattractie. Bijvoorbeeld bij het werk in Groet heeft Jan
menigmaal op twee stempels balancerend, een prefab
betonplaat weggelegd.

1982 Egmond aan Zee

27 woningen

1982 Venhuizen

1984 Egmond aan Zee

Politiebureau

2009
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Kerdijk

De werkplaats aan de Kloosterweg in 1981.

Waar die tijd ook behoefte aan is, is ruimte voor opslag.
Deze is niet beschikbaar aan de Kloosterweg dus wordt
in 1980 een braakliggend terrein aan de Boonakkersteeg (nr.5) in gebruik genomen. Jarenlang zal dit dienst
doen als opslagterrein voor steigermaterieel en afvalbakken. Ook wordt hier een sta-caravan gestald. Eerst voor
Tiny Tervoort (derde generatie, getrouwd met Jos
Apeldoorn), daarna een andere sta-caravan voor de vierde generatie, waar Cor Tervoort (Czn) met Alette en
later Marco Tervoort met Franny tijdelijk hebben
gewoond.
Om wat extra's bij te verdienen heeft menig junior van
de vierde generatie Tervoort, op zeer jeugdige leeftijd,
op zaterdagen de busjes gewassen. Tevens was dit een
uitgelezen mogelijkheid om eerste rijervaringen op te
doen. Eerst alleen de wagens uit de schuur rijden.
Later, na meer ‘ervaring’, de weg naar de Abdij in, om
de rotonde aldaar te nemen. Marco heeft ook nog eens
geprobeerd de heftruck uit de garage te rijden. Bij het
wegzetten van de heftruck voor de grote schuifdeur
ramde hij pardoes door de deur met de lepels en
lag de deur uit de rails.

De vierde generatie Tervoort dient zich aan. Cor, de
zoon van Gert, is de eerste die in 1982 als metselaar
aan de slag gaat.

1984 Groet

1984 Alkmaar

Ca. 200 woningen

Oud-medewerker en metselaar
Jan Peetoom vertelt hoe hij bij
Tervoort in dienst is gekomen:
‘Het was begin jaren 80 toen
ik als metselaar werkte bij
Metselbedrijf De Graaf &
Admiraal. Wij werkten aan
diverse woningbouwprojecten
in Egmond aan Zee, zo ook in
opdracht van de Firma Tervoort zoals de woningbouw in de Marinestraat, Oosterberg, Julianastraat
enz. Het werk liep naar zijn eind en de vooruitzichten naar ander werk waren slecht. Het was net als
nu een schrale tijd. Ergens midden in de week
kwam Jaap Tervoort (uitvoerder) naar mij toe met
het verzoek of ik er aardigheid in vond over te stappen naar de firma Tervoort. Ik moest mij vervolgens
bij broer Gert, op het toen nog oude kantoor, melden. Daar werd mij gevraagd of ik samen met Cees
Dekker en Theo Tromp het kleine metselwerk en
allerlei andere werkzaamheden zoals voegen, stuken
en dergelijke ter hand zou willen nemen. Ik wilde
wel een gat in de lucht springen (maar liet dat niet
blijken) want een redelijke vaste baan onder deze
omstandigheden was voor mij meer dan welkom.
Het aantal metselaars groeide snel met mensen zoals
Cor van Gert, Marcel Tromp, William Dekker, Cor
Sentveld, Klaas Schol, Loewietje de Groot enz. Met
opperman (neef ‘blauwe’) Jaap Tervoort op de opperbok was het een mooi stel waarmee ik tot mijn pensioen (57½ jaar) met veel plezier heb gewerkt.’

Het is 1982 als het huidige ‘Westlinge’ wordt aangekocht door Justitie om te worden gebruikt als half-opengevangenis. De periode ervoor was het gebouw in
gebruik voor het bieden van onderdak aan Spaanse
gastarbeiders die werkten bij de Hoogovens. Het heette
toen 'Casa del Norte'. Tervoort mag de bouwwerkzaamheden uitvoeren. In mei 1983, na een aantal bouwkundige aanpassingen, komen de eerste gedetineerden naar
Westlinge. Door de jaren heen heeft Tervoort hier diverse grote verbouwingen en uitbreidingen gerealiseerd.
Heden ten dage verricht Tervoort via de Bouwservice
ook nog de nodige bouwkundige werkzaamheden voor
andere ‘gevangenissen’ zoals Amerswiel en Zuyderbos in
Heerhugowaard, Schutterswei te Alkmaar en de Doggershoek te Den Helder.

1987 Heiloo

‘Zoutkeet’

Appartementen ‘de Kreek’

1988 Alkmaar

Bedrijfshal Nic. Oud

1989 Alkmaar

2009

In 1979 viert het bedrijf het 70-jarig jubileum. Het aantal
medewerkers bedraagt dan 35. Aan de Kloosterweg
wordt het (alweer) verbouwde nieuwe kantoor in
gebruikgenomen. Als kers op de taart gaat het gehele
bedrijf, personeel met aanhang, naar Salou in Spanje.
Deze trip is zeker niet de laatste want in 1981 gaat men
naar Mallorca en in 1989, bij het 80-jarig bestaan, gaat
men met z'n allen naar Split, in wat toen nog Joegoslavië heette.
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Interkruis Daalmeer
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Projectontwikkeling is één van
de steunpilaren waar het
bouwbedrijf op rust.

Project

Cor Tervoort (tweede generatie) redeneert eind jaren '50
dat je als bouwer een gezondere aanneemsom kan realiseren als je zelf de opdrachtgever bent. Nadeel van eigen
projecten ontwikkelen is dat er financieel grote(re) risico's
dienen te worden genomen, maar die risico's durft Cor te
nemen! Als in 1960 de gemeenteopzichter Cor de Groot
komt met het voorstel voor het bouwen van woningen
aan het Kerkplein en de Duinweg te Egmond-Binnen is
Cor om. Cor vertrouwt er op dat hij de koopwoningen
wel aan de man kan brengen en dat lukt ook.

De projectontwikkeling van Tervoort startte met het bouwen
van huizen aan de Duinweg, Meidoornlaan en het Kerkplein.

Dit smaakt naar meer en begin jaren '60 koopt Cor grond
van de familie Levering achter de Visweg waar nu de
Meeuwenlaan (zuidelijk gedeelte) aan gevestigd is. Ook
koopt Cor in 1963 agrarische grond van Han Mooi op de
hoek van de Vennewatersweg en de Herenweg in
Egmond-Binnen. Pas na de dood van Cor, werd dit plan
van 117 woningen door de derde generatie in de periode
1968-1970 gerealiseerd.
Gert Tervoort (derde generatie) koopt in 1971 het bollenland ‘Rijneveld’ tussen de Heerenweg en het Luilaantje te
Egmond-Binnen. In 1975 werd op een deel van deze
grond de nieuwe basisschool door Tervoort gebouwd.
Pas 17 jaar later, in 1988, wordt op de resterende grond
het ‘Plan Luilaantje’ gerealiseerd.
EME BV, het eerste samenwerkingsverband
Er gaan vaak jaren overheen tussen aankoop van de

1989 Egmond-Binnen

Plan Luilaantje

1990 Limmen

Familie Berkhout

grond en de werkelijke realisatie. Zo komt ‘Plan Luilaantje’
pas tot stand als de drie aannemers, die grond hadden liggen in Egmond-Binnen, op 18 december 1987 Exploitatie
Maatschappij Egmond (EME) oprichten. Deze samenwerking tussen Gebr. Apeldoorn uit Egmond-Binnen, Van der
Gragt uit Assendelft en Tervoort vormt één gesprekspartner voor de gemeente. Naast ‘Plan Luilaantje’ ontwikkelt
de EME in Egmond-Binnen ook ‘Plan Dorp West’ op het
stuk grond achter de kerk, dat ingeklemd is door de randweg. In totaal worden hier 120 woningen gebouwd door
de 3 aannemers. Eind jaren 80 koopt EME grond in het
uitbreidingsplan Albertshoeve in Castricum.
In de periode 1995/1996 worden hier 165 woningen
gebouwd. Het laatste werk dat door de EME is gerealiseerd, is ‘plan Bredero’ te Egmond aan Zee in 2003.
EME II BV, het vervolg op EME BV
In 1990 is in Egmond aan den Hoef aan de Mosselaan
agrarische grond te koop. Gebr. Apeldoorn doet deze keer
niet mee en Van der Gragt en Tervoort besluiten daarom
op 23 januari 1991 EME II BV op te richten.
In de periode van 1999-2006 worden er ca. 200 woningen en een winkelcentrum met bibliotheek gerealiseerd
onder de naam ‘Plan Mosselaan’. Ook koopt EME II BV
grond in Uitgeest en realiseert hier in 1998 ‘Plan de Kleis’.
Daarna bouwt EME II in 2006 in de Muziekbuurt in
Heemskerk 44 woningen en heeft anno 2009 in ‘Plan
Victori’ in Noordwijkerhout 73 woningen in aanbouw.
Voor toekomstige ontwikkelingen bezit EME II gronden in
Heiloo, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en ZuidOost Beemster.
Tervoort's Ontwikkelingen BV
Op 27 april 1992 wordt Tervoort's Ontwikkelingen BV
opgericht. Een combinatie tussen makelaar/taxateur Jos
Kuyper en Tervoort Egmond. Deze BV realiseert in Heiloo
de projecten De Egelantier (bibliotheek, winkels en 21
appartementen), De Passage (9 appartementen en winkels) en 4 bedrijfswoningen aan de Oosterzijweg. Omdat
Jos Kuyper zich niet langer meer focust op projectontwikkeling, zal deze BV in 2009 worden opgeheven.

1990 Alkmaar

1991 Egmond a/d Hoef

Univé 3e fase

19 Woningen, Hanswijk

1992 Bergen aan Zee

2009
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Projectontwikkeling

‘Havenmeester’. Plan Schelphoek in Alkmaar.

‘Egelantier’ te Heiloo.

Tervoort Vastgoed BV
Deze vennootschap is opgericht op 7 april 2004 en realiseert projecten die om welke reden dan ook niet in één
van de samenwerkingsverbanden passen. Voorbeeld hiervan is het project aan de Voorstraat in Egmond aan Zee
van 4 appartementen en 2 winkelruimtes dat in 2008 is
opgeleverd.
De Eendragt CV
Toen Eriks in Alkmaar plannen maakte om van de Voormeer (bij de Accijnstoren) te verhuizen naar de Boekelermeer, kwamen we in de positie om de bedrijfspanden van
Eriks aan te kopen. Aangezien het hier een zeer groot project betreft met heel veel risico's, werd toenadering gezocht bij EME partner Van der Gragt en Woningstichting
Woonwaard te Alkmaar. Op 13 juli 2005 richten deze partijen De Eendragt CV op. De Eendragt ontwikkelt het westelijke deel van het plan Schelphoek in Alkmaar dat in de
periode 2009-2014 gebouwd moet gaan worden. Het eerste plan voor 72 appartementen ‘De Havenmeester’ is
momenteel in de verkoop en zal worden gevolgd door 29
grondgebonden stadswoningen. Totaal bestaat het plan uit
275 wooneenheden, commerciële ruimten en een ondergrondse openbare parkeergarage. De bouw zal worden
uitgevoerd door T&G Bouwcombinatie BV, een samenwerking op uitvoeringsniveau tussen de bouwbedrijven Van
der Gragt en Tervoort.

1991 Egmond-Binnen

Plan dorp West

1992 Egmond-Binnen

Woning Familie de Lie

Tervoort's Projecten CV / Tegro Ontwikkeling BV
Op 1 juni 1996 is Tervoort's Projecten CV ontstaan, een
samenwerking tussen GP Groot en Tervoort. In deze
samenwerking is bedrijventerrein Nieuwelaan-West in
Limmen gerealiseerd met o.a. de fietsenzaak van KrooneLiefting en het kantoorpand van ADD-Architecten. Daarnaast bezit deze samenwerking gronden in Uitgeest, Limmen en Westzaan voor verdere ontwikkeling. In 2008 is de
samenwerking ondergebracht in Tegro Ontwikkeling BV.
Triforte Planontwikkelingen BV
Eind 2008 zijn de bovenstaande samenwerkingsverbanden aan elkaar geknoopt met de oprichting van Triforte
Planontwikkeling BV. Met deze samenwerking tussen
Van der Gragt Assendelft, Tervoort Egmond en GP Groot
Infra willen we profiteren van elkaars kwaliteiten. Ieder
van de partners heeft zijn specialiteiten en daardoor kan
Triforte een totaalpakket bieden. Dat wil zeggen vanaf
ontwerp tot de realisatie.
Tot slot
Op dit moment, anno 2009, is het economische tij minder gunstig om projecten voor eigen risico te ontwikkelen, maar in de toekomst zien we voldoende kansen
voor met name Triforte Planontwikkeling. De doelstelling
is na 50 jaar nog steeds dezelfde als die van Cor Tervoort (tweede generatie) eind jaren '50. Namelijk voor
een deel zelf voorzien in opdrachten voor het bouwbedrijf en op die manier een eerlijkere (lees: gezondere)
aanneemsom realiseren.

1992 Egmond aan Zee

Gemeentewerf

1992 Bergen

1993 Egmond aan Zee

‘Óudtburg’

2009

1909
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ontwikkeling

de ‘Super’, Voorstraat
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De broers Gert, Cor, Jan en Jaap Tervoort tijdens het 75-jarig

De eerste PC wordt in gebruik genomen door moeder Marie

bestaan van Tervoort's Bouwbedrijf in 1984.

tijdens de opening van het verbouwde kantoor.

In 1984 bestaat Tervoort 75 jaar. Gert verhuist dat
jaar naar de Samenweid in Egmond-Binnen alwaar hij
zijn eigen woning heeft gebouwd. Het oude woongedeelte aan de Kloosterweg wordt omgebouwd tot kantoorruimte. Het vernieuwde kantoor aan de Klooster-

weg wordt in september feestelijk heropend en de eerste
PC in gebruik genomen door moeder Marie. Een gemak
voor administratie en calculatie. Ten tijde van het 75jarig bestaan heeft het bedrijf 45 vaste personeelsleden.

Het personeel van Bouwbedrijf Tervoort in 1984 op de foto voor het kantoor aan de Kloosterweg.

1993 Bakkum

Werkschuur PWN

1994 Heiloo

G.P. Groot, Vennewatersweg

1996

Castricum

Albertshoeve

1998 Uitgeest

52 Woningen, ‘de Kleis’

1998 Rinnegom

2009
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Familie Burgmeyer

Voor opdrachtgever Eriks mogen we in 1984 het monumentale pand ‘De Zoutkeet’ in Alkmaar restaureren. Een
zeer ingrijpende klus waar zoveel mogelijk van de uitkomende oude materialen hergebruikt werden. Echte vaklieden, zoals onder andere Ben de Groot, konden hier
hun vakmanschap uitleven onder regie van uitvoerder
Ton de Wit.

Tervoort Egmond - 100 jaar in perspectief!

taken van zijn broer Cor over te nemen. Jan geeft aan
dat hij na 25 jaar ‘buiten’ te hebben gewerkt, op kantoor maar moeilijk kon wennen. Als hij 's avonds naar
huis ging kon hij niet lijfelijk aanschouwen wat hij die
dag gedaan had en kon dat op de bouwplaats wel.

Ook wordt in 1984 begonnen met de nieuwbouw van
200 woningen te Groet dat in fasen, in de periode 1984
tot 1992, wordt gerealiseerd. Eerst met uitvoerder Jaap
Tervoort en de laatste periode onder uitvoering van Ton
de Wit.
Een aparte ervaring is het bouwen van een woonark in
1985 voor de familie Woltheus aan het kanaalvlak te
Alkmaar. De woonark is uitgetekend door Cor (Czn) als
een van zijn eerste werkzaamheden bij zijn indiensttreding en daarna uitgevoerd samen met Nol Smolenaars.
De woonark ligt er nog steeds.

De woonark van Woltheus aan de Kanaalkade in Alkmaar.

Op 26 juni 1986 overlijdt moeder Marie Tervoort-Groot
(tweede generatie) op 75-jarige leeftijd.
Na 12 jaar trouwe dienst is ‘Gompie II’ aan vervanging
toe. In 1990 wordt een nieuwe mobiele kraan, weer van
het merk Kato aangeschaft. Het betreft een 40-tons
kraan welke met Jip - een verlengd opbouwstuk van de
mast - tot 26 meter reikt. Bij de aankoopdeal wordt
tevens een ruwterrein vorkheftruck bedongen welke
gelijk volop kan worden ingezet bij het werk ‘Plan
Luilaantje’ in Egmond-Binnen.
In 1990 krijgt Tervoort opdracht voor de uitbreiding van
kantoor Univé inclusief dubbel parkeerdek te Alkmaar.
Dit is één van Jan's laatste grote klussen als hoofduitvoerder voordat hij in 1992 naar kantoor verhuist om de

1998 Heerhugowaard

31 Appartementen, Kamp

1998 Heiloo

Winkel/appartementen, Blom

Het bedrijf groeit geleidelijk maar gestaag door. In 1991
wordt nogmaals besloten om het kantoor te vergroten.
Heel veel mogelijkheden voor verdere uitbreidingen zal
op de locatie aan de Kloosterweg moeilijk gaan worden.
Op bovenstaande foto is de situatie te zien zoals het
was, totdat we gingen verhuizen.
Na een stageperiode van een jaar bij Architectenbureau
Admiraal & Stoute te Bergen en de verplichte dienstplicht komt Charles Tervoort (vierde generatie) in 1991
in dienst bij Tervoort in de uitvoering. Als calculator Nico
Bakker een half jaartje later weggaat bij Tervoort kan
Charles de vrijgekomen plaats innemen. Zijn eerste calculatieklusje wordt het uitrekenen van 19 woningen
Hanswijk te Egmond aan de Hoef. Bij het onthullen van
de inschrijfcijfers bleek Tervoort de laagste inschrijver te
zijn. Charles kneep hem als een ouwe dief, bang dat hij
was om wat te zijn vergeten tijdens het calculeren.
De Bedford
heeft zijn
beste tijd
gehad en
wordt in
1992 vervangen door een
Volvo. Deze
heeft een
bakwagen
van voldoende afmeting en een kraantje van voldoende sterkte om
zelf containers op te kunnen pakken en te vervoeren.

1999 Egmond a/d Hoef

Bedrijfsunits Mosselaan

1999 Castricum

Clusiuscollege

1999 Egmond aan Zee

2009
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Na 40 jaren werkzaam te zijn geweest in de bouw,
waarvan 26 tropenjaren als algemeen directeur,
maakt Gert Tervoort in 1992 gebruik van de vervroegde uittredingsregeling. Zijn functie als algemeen directeur wordt overgenomen door zijn broer
Cor Tervoort (sr).
Broer Jaap Tervoort wordt directeur afdeling Nieuwbouw
en broer Jan directeur afdeling Bouwservice, inclusief de
verantwoordelijkheid voor personeel & organisatie.
Gert blijft als adviseur nog wel verbonden aan het
bedrijf. Bij zijn afscheid wordt Gert koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gert
was actief als bestuurder bij diverse verenigingen en
stichtingen zoals muziekvereniging Eensgezindheid,
bestuurslid NVOB en mede initiatiefnemer voor het
opzetten van een scholingsopleiding voor bouwpersoneel (het huidige Espeq). Als Gert stopt heeft het bouwbedrijf 60 vaste werknemers in dienst.
In 1994 telt het bouwbedrijf 70 medewerkers totdat
Cees Imming uit Egmond aan Zee zich meldt bij Cor (sr)
met de vraag of Tervoort interesse heeft zijn bedrijf
inclusief personeel over te nemen. Cees geeft aan dat
hij geen opvolgers heeft en hij het wat rustiger aan zou
willen doen. Na veel wikken en wegen besluit Tervoort
Imming over te nemen en komt door de overname,
naast 7 extra nieuwe personeelsleden, ook in het bezit
van een werkplaats en een opslagloods aan de Pieter
Schotmanstraat te Egmond aan Zee.
De werkplaats wordt binnen een jaar doorverkocht,
maar de opslagloods kan Tervoort zelf goed gebruiken.
Helaas is er nog steeds te kort opslagruimte en wordt in
1994 voor de opslag van bouwketen en opslagcontainers een stukje grond gehuurd op de stortplaats van GP
Groot aan het kanaal te Heiloo/Alkmaar.
Een oud werknemer van Imming die mee
verhuisde naar Tervoort is Jaap van de
Reep, hij vertelt hieronder over zijn
ervaring:
‘Bouwbedrijf Imming was een klein bedrijf met 6 á 7
man personeel aangevuld met wat ZZP-ers. Het werk
bestond uit het bouwen van bungalows, bedrijfshallen en burgerwerk. De onderlinge sfeer was zeer
goed en de inzet groot, ook al dacht Cees Imming
daar weleens anders over en motiveerde ons met zijn
gezegde "waar is het wachten op!". Toen wij het
bericht kregen dat het bedrijf werd overgedaan aan
Tervoort's bouwbedrijf was dat wel even schrikken,

2000 Bergen

Woning familie Molenaar

2000 Heiloo

Woning familie Onderwater

maar Cees had geregeld dat wij in de overname mee
gingen. Na de overname was het even wennen
want de werkplaats bij Tervoort bestond uit aan
elkaar gebouwde schuurtjes met verouderde machines. Ik werkte samen met chef werkplaats Herman
Druiven, Gerard Melker en Danny de Kroon. Door
rugproblemen raakte Herman Druiven voor onbepaalde tijd uit de roulatie en kreeg ik het verzoek of
ik de taak van chef werkplaats op mij wilde nemen.
Daar had ik wel oren naar en kreeg zo de beschikking over een eigen kantoortje, de zogenaamde
‘Skybox’, in de werkplaats. Een hele verbetering was
het nieuwe bedrijfspand dat in 2000 in gebruik
werd genomen.
Voorzien van nieuwe machines en
een eigen spuiterij is
het met mijn
huidige collega's
Gerard Melker,
Danny Hof en Jacco
De werkplaats anno 2009.
Krul fijn werken.
De mobiele kraan Kato voldoet anno 1995 niet meer
aan de laatste veiligheidseisen en dient te worden vervangen. Ditmaal door een witte FAUN 40-tons ruw terreinkraan. Vanwege de marktomstandigheden wordt in
2002 besloten de kraan te verkopen aan Winder Limmen en kranen vanaf die tijd in
te huren. Het schijnt dat de
kraan nog steeds in gebruik is
bij Winder, maar dan in de
kleur rood gespoten.
Kwaliteit is onderdeel van de bedrijfsvoering van
Tervoort. Met als resultaat dat Tervoort in 1996 wordt
gecertificeerd als Erkend Hoofdaannemer door de NVOB.
Eind jaren '90 komen directie en aandeelhouders tot de
conclusie dat het bedrijf aan de Kloosterweg te klein en
te krap is. Ze kunnen geen kant op en de middenstand
klaagt over al het werkverkeer dat door de Abdijlaan
komt. Er moest er iets gebeuren, en dat gebeurde dus.
Tervoort wilde graag in Egmond-Binnen blijven maar er
was helaas geen terrein beschikbaar dat aan de gestelde
eisen voldeed. De gemeente gaf aan dat men een industrieterrein aan het ontwikkelen was aan de Mosselaan
in Egmond aan den Hoef. Alleen wilde men niet de
gewenste hoeveelheid grond aan Tervoort verkopen die

2001 Egmond-Binnen

Woonhuis Cor en Ans Tervoort

2001 Egmond-Binnen

Woonhuis Jan en Els Tervoort

2001 Limmen

2009
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Woonhuis familie Quinten

het voor ogen had. Door schijnbare tegenwerking van
de toenmalige gemeente Egmond stond Tervoort op het
punt te verhuizen naar Alkmaar of zelfs naar Heerhugowaard (waar aankoop van grond financieel een stuk
aantrekkelijker is!).
Aan de Mosselaan lag ook nog een stukje agrarisch terrein van de Familie Koster alwaar een mini-camping
werd gerund. Deze ‘vlek’ was als enigste nog niet in het
bezit van de gemeente en de gemeente vroeg aan
Tervoort of die de grond misschien kon bemachtigen.
Cor kan zich nog goed het eerste contact met de familie
Koster herinneren: “Op 10 april 1997 belde ik aan bij de
familie aan de Mosselaan en vroeg brutaal of wij hun
grond konden kopen. De heer Koster had helemaal nog
geen plannen om zijn grond te verkopen maar toch verliet ik uren later (met bonkend hart) zijn huis met een
zelf opgesteld voorlopig koopcontract voor het hele perceel inclusief woning van ca. 15.000 m2 groot.
De vraag was alleen hoe mijn mede aandeelhouders
(broers en neven) en de commissarissen hierop zouden
reageren. Dat kwam helemaal goed, ook met de heer
Koster. Met de gemeente was er erg veel overleg en
geduld nodig maar er werd uiteindelijk een akkoord
bereikt zodat in 1999 het perceel aan ons kon worden
overgedragen.”
Na wijziging van het bestemmingsplan kon op een
gedeelte van het terrein 12 bedrijfsunits voor de verkoop worden ontwikkeld, op de overige ruimte diende
het nieuwe bedrijfspand met opslagruimte te komen.
Om kapitaalsvernietiging tegen te gaan wordt de
woning van de familie Koster behouden. Deze wordt nu
bewoond door medewerker (en neef) Simon Hopman,
zijn vrouw Judith en hun kinderen.

Tervoort Egmond - 100 jaar in perspectief!

Door de aankoop van de grond aan de Mosselaan was
het opslagterrein aan de Boonakkersteeg en de loods
aan de Pieter Schotsmanstraat overbodig geworden en
werd dit alles verkocht. Tevens werd de huur opgezegd
voor de opslag van containers aan het kanaal. Op het
stukje terrein aan de Boonakkersteeg - in de volksmond
ook wel Golensteeg genoemd - werden de woningen
gerealiseerd van onder andere Mark, Marco, Charles en
Ed Tervoort en de medewerkers/collega's Robert
Levering en Jacco Weijers.

De derde en vierde generatie in 1999 samen bij het bedrijf aan
de Kloosterweg. V.l.n.r. Jan, Ed (zoon Jan), Cor sr, Cor jr. (zoon
Cor sr) Jaap, Charles (zoon Jaap), Marco (zoon Gert), Gert, Cor
(zoon Gert) Mark (zoon Jan).

In het bijzijn van alle medewerkers wordt op 22 februari
2000 de eerste paal van het nieuwe bedrijfspand geslagen door oud algemeen directeur Gert Tervoort en oud
commissaris/adviseur Cor Baltus, bijgestaan door algemeen directeur Cor Tervoort (sr).

V.l.n.r. Gert Tervoort, Cor Baltus en Cor Tervoort.

Een foto van het personeel bij het slaan van de eerste paal in
2000. Rechts het huis van de familie Koster, nu familie Hopman.

2001 Amsterdam

Appartementen ‘Botania’

2002 Vijfhuizen

Woning familie Bauer

Tijdens het opruimen van het Archief in 2000, vanwege
de verhuizing naar Egmond aan den Hoef, komt men
nog keurig in potlood uitgeschreven begrotingen tegen
van Mike Heemskerk en Nico Bakker. Beiden waren
werkzaam als calculator tot beginjaren 1990 en bij het
leeghalen van de opslagloodsen op de Kloosterweg
kwamen spullen en materialen naar boven die zeker al
40 jaar geen daglicht hadden gezien.

2002 Heiloo

2003 Purmerend

de ‘Egelantier’

Van de Molen

2003 Egmond aan Zee

2009
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Tijdens de opening, v.l.n.r. Jim, Tico, Sven, Sem en Tjeu Tervoort,
daarachter Ber v.d. Molen.

Op 17 november 2000 verricht commissaris Ber v/d
Molen, geassisteerd door (wie weet, en misschien met
nog meer aanvulling) de vijfde generatie Jim, Sem, Sven,
Tjeu en Tico Tervoort de officiële opening. Daarmee vertrekt het familiebedrijf na 91 jaar definitief uit EgmondBinnen, het dorp waar het ooit allemaal begon.

Oud-commissaris Ber v/d Molen
verteld hoe hij in contact kwam
met ‘de Tervoorten’:
‘Het is al meer dan 25 jaar geleden
dat ik, en nog wel tijdens de kermis
in Egmond-Binnen, een gesprek had
met Cor Sr. en Jan. Natuurlijk ging het gesprek,
onder het genot van een pilsje, al gauw over ondernemen. Het gevolg hiervan was dat Gert mij belde
voor een afspraak, waarbij mij gevraagd werd om
commissaris te worden bij Tervoort's Bouwbedrijf.
Daar zij op de eerste plaats mannen waren met wie
ik op de lagere school had gezeten en zij vonden
dat mijn inbreng, vanuit mijn zakelijke ervaring, van
toegevoegde waarde kon zijn voor het bouwbedrijf,
heb ik ja gezegd.
Samen met Cor Baltus, die al jarenlang aan het
bedrijf verbonden was, vormde wij een adviesduo
voor Gert, Cor, Jaap en Jan. Wij hebben aan het
‘Stet’ heel wat positieve ervaringen gehad maar een
enkele keer ook wel een zorgelijke, want lang niet

2003 Heiloo

2003 Alkmaar

de ‘Passage’

altijd groeide de bomen tot aan de hemel. Met Gert
als familieman en promotor hebben Cor Baltus en ik
een organisatiemodule opgezet voor instroom in het
familiebedrijf van de neven, als zijnde de vierde
generatie Tervoort, die het bedrijf in de toekomst
voort moesten zetten. Met enige verwondering heb
ik, als buitenstaander, gekeken naar de positieve
wijze waarop, eerst de vier broers en later de neven
met elkaar omgingen Natuurlijk, er is overal wel
eens wat, maar toch chapeau. Het bedrijfsbelang
heeft altijd boven het eigenbelang gestaan en waar
vind je dat nog in deze tijd. De groei van de onderneming, eerst onder leiding van Gert, later gevold
door Cor Sr. en nu onder de dynamische leiding van
Cor Jr., vroeg om een nieuw en groter bedrijfspand.
Ik heb de eer gehad om het nieuwe bedrijfspand,
samen met de jeugd van de vijfde generatie, begin
deze eeuw officieel te mogen openen.
Continuïteit van een onderneming als Tervoort Egmond
kan alleen gewaarborgd worden door inzet van al haar
medewerkers, van hoog tot laag. Daarbij wens ik directie en al haar medewerkers veel succes toe.

Ber van de Molen had de taak van commissaris in 1984
overgenomen van ‘moeder’ Marie Groot die vanaf 1968
commissaris was. Hij heeft het commissariaat tot eind
december 2000 uitgevoerd, waarna hij het na 16 jaar
welletjes vond. Op zijn beurt werd zijn taak weer overgenomen door Pieter Gorter. Als commissaris op financieel
gebied had Tervoort sinds 1968 Cor Baltus. Zijn taak werd
in 1998 overgenomen door commissaris Simon Bok.
Bij de overgang naar het nieuwe bedrijfspand te
Egmond a/d Hoef telt het bedrijf 90 personeelsleden.
Na de verhuizing van het complete bedrijf naar de
Mosselaan te Egmond aan den Hoef werd de sloop ter
hand genomen van het oude en vertrouwde bedrijfspand aan de Kloosterweg. Op deze plaats zijn 2 vrijstaande woningen gebouwd door en voor Cor Tervoort
en Jan Tervoort (derde generatie).
De opening wordt aangegrepen om
een nieuwe huisstijl en nieuwe naam
te presenteren, kort maar krachtig:
‘Tervoort Egmond’.

2003 Egmond aan Zee

Dynabite

41 Woningen, plan ‘Bredero’

2004 Heiloo

Woningen Oosterzij

2004 Bergen

2009
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31 Woningen Zakedijkje

In 2000 meldt Henk Noort van Bouwbedrijf Noort uit
Bergen zich bij Tervoort. Ook hij vraagt of Tervoort
interesse heeft zijn bedrijf over te nemen. (Waarom
komen ze toch allemaal naar Tervoort Egmond?)
En zo wil geschieden dat Tervoort in 2001 Noort definitief overneemt. Door overname van Noort komt het personeelsbestand op 97, wat tot op heden het maximaal
aantal werknemers is wat Tervoort in dienst heeft gehad.

En Peter van de Berg vult aan:
‘In juli 2000 moesten we op kantoor van Noort
komen voor een vergadering. Henk vertelde dat hij
vanwege de continuïteit en werkgelegenheid een
samenwerking aanging met Tervoort uit Egmond
Binnen. Egmond Binnen … ik kon alleen Adelbert.
Ter kennismaking gingen we naar de oude werkplaats in Egmond-Binnen. Onder het genot van koffie met gebak maakten we kennis met de directie
van Tervoort. Geen onplezierige kennismaking, de
sfeer was prima en er werd goede uitleg gegeven
over de toekomst. De tweede keer brachten we ook
nog een bezoek aan de in aanbouw zijnde werkplaats in Egmond aan de Hoef, wel iets groter dan
onze oude werkplaats.
Januari 2001 was het zover, Noort werd Bouwbedrijf
Noort-Tervoort met aan het roer Henk Noort en Cor
van der Reep. Henk bleef nog ongeveer twee jaar
werkzaam bij Noort-Tervoort. De verandering van
soort timmerwerk viel erg mee, de verandering van
5 man naar 80 man was groter. Vele bijnamen
moesten geleerd worden, de vele leden van de familie Tervoort maakte de verwarring in het begin compleet. Wat ook opvallend meer was, was het papierwerk, waaronder dagrapporten en bonnetjes in viervoud, gek werd ik daar van.
Bij Henk Noort deden we alles zelf, nu werd er voor
ons gedacht. Na 32 jaar in Bergen gewerkt te hebben gingen we bijna naar het buitenland (Amsterdam, Purmerend, Den Helder). Ach, alles went,
belangrijk is dat de werksfeer prima is en, ik ga nog
steeds met plezier naar mijn werk!’

De werknemers van Noort in hun oude werkplaats.
V.l.n.r. Peter v/d Berg, Joop Druijven, Jozua v/d Ploeg, Anton
Kaandorp, Jan Bloetjes, Cees Schoen en Patrick Sentveld.

Cees Schoen verteld over zijn ervaringen bij Noort:
‘Voorjaar 1966 ben ik gaan zoeken naar een baas.
Na veel zoekwerk kwam ik uiteindelijk bij Jan Noort.
Noort vroeg meteen "wanneer kan je beginnen". Ik
zei "dat wordt pas na juli ongeveer half augustus".
Mijn eerste werkdag is er één om niet snel te vergeten. Zo stond ik op maandag 15 augustus om kwart
voor zeven al bij de werkplaats maar er kwam niemand om 7.00… 7.30… 8.00 uur. Toen ben ik naar
zijn woning gereden en belde aan. Geen reactie
maar de aanhouder wint, er ging boven een raam
open en met norse stem, Wat moet je jo"? Waarop
ik antwoordde ,,ikke zou vandaag beginnen maar er
is niemand" Vandaag? Het is vandaag zondag. Nee
hoor, het is vandaag maandag, ik weet het zeker.
Toen zei Jan Noort "voor ons is het zondag, je kom
morgen maar terug" en hij klapte het raam weer
dicht maar wist ik veel. Het werk wat we deden was
over het algemeen mooi werk en meestal in de
buurt.’

ADD Architecten

2004 Alkmaar

Door aanvullende eisen van opdrachtgevers aangaande
veiligheid kan niet meer worden volstaan met alleen het
keurmerk ‘Erkend Hoofdaannemer’ en wordt in 2003
het VCA-certificaat behaald.
Gert Tervoort heeft ooit eens het motto omschreven:
“Voor de groep mensen waar we mee werken moet er
een goed snee brood op de plank komen. We zullen
dat koste wat kost verdedigen en als we daarvoor
nieuwe wegen in moeten slaan, dan zullen we die niet
schuwen. We zijn ondernemers en zitten daarom
dagelijks langs de weg om te kijken waar het werk zit.
Bovendien willen we zoveel mogelijk zelf ontwikkelen
en vinden kleine klusjes net zo belangrijk als de grote en
willen proberen zoveel mogelijk werkgelegenheid te
scheppen en we geloven dat dit in onze gemeenschap

2004 Limmen

HB advies

Kroone Liefting

2004 Castricum

Woning familie Kuys

2004 Castricum

2009

2004 Limmen
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erg belangrijk is. Een goede samenwerking met alle partijen is onontbeerlijk om plaatselijk een belangrijk stuk
werkgelegenheid te scheppen.”

Op 1 september 2003 draagt Cor Tervoort (derde
generatie) zijn functie als algemeen directeur over
aan zijn zoon Cor Tervoort (vierde generatie)
Hierna houdt hij zich nog twee jaar bezig met de
afdeling projectontwikkeling binnen het bedrijf.
Op 1 september 2005, op 62-jarige leeftijd, stopt
Cor definitief. Bij de directiewisseling staat de
teller op 95 personeelsleden.
In 2004 wordt de Volvo vrachtwagen vervangen door
een nieuwe Scania. Jan Admiraal is (en blijft) nog steeds
de bestuurder van de vrachtauto. Hij zal er zeker tot aan
zijn pensioen niet van af te slaan zijn. Ondertussen heeft
Jan de eersten van de vijfde generatie Tervoort; Jim,
Sven en Tjeu als vakantiehulp en bijrijder in de vrachtwagen mogen ontvangen.

Dat het niet alleen om plaatselijke werkgelegenheid
gaat maar ook om de gemeenschap, blijkt wel uit het
feit dat menig vereniging, organisatie of stichting met
succes een beroep op Tervoort heeft kunnen doen. Het
zij door sponsoring in geldelijke steun dan wel steun
door middel van inzet personeel en materieel. Denk
daarbij aan muziekvereniging ‘Eensgezindheid’ maar
ook ‘Egmond op z'n Kop’, zaalvoetbalvereniging ZVV
Tervoort (co-sponsor samen met café Tervoort), Stichting
‘de Pinck’, de Timmerdorpen in de omliggende dorpen,
de halve marathon etc. etc.
Maar ook sociaal naar het personeel toe zoals de jaarlijkse bedrijfsuitjes, het jaarlijkse terugkerend dartstoernooi waaraan tevens
wordt meegedaan
door vaste onderaannemers en leveranciers, de Sinterklaasviering voor de kinderen en met het meedoen van een eigen
bedrijfsteam met de
strandrace (mountainbiken) en de halve
marathon van
Egmond (hardlopen).

Na het pensioen van Cor is Jaap Tervoort (Czn) in 2007 de
volgende van de derde generatie die uittreed. Jaap is er
nooit de persoon naar geweest die graag op de voorgrond trad, maar jarenlang heeft hij de verantwoording
over de totale Nieuwbouw, zowel uitvoeringstechnisch als
financieel. Door de contacten die hij opdoet op de werkvloer met opdrachtgevers en architecten weet hij een
vaste klantenkring op te bouwen en te vergroten, welke
mede hebben bijgedragen aan de groei van het bedrijf.

Zouden we het
belangrijkste nog vergeten; het ‘bouwvakbal met barbecue’ ter
afsluiting van een jaar
bouwen en daarna
lekker vakantie vieren.

Door verloop van tijd en instroom van de vierde generatie was het MT-overleg uitgegroeid tot een team van 11
personen. Om efficiënter te kunnen overleggen wordt in
2008 besloten de samenstelling van het managementteam aan te passen bestaande uit de algemeen directeur
Cor Tervoort (Czn), hoofd afdeling Bouwservice Jan
Tervoort, hoofd Bedrijfsbureau André Roos en hoofd
afdeling Bouwprojecten Hans Tuinenburg.

Van boven naar beneden:
darttoernooi bij café
Tervoort,
Sinterklaasviering
in de Schulp, het ATB-

Onderstaand een kleine toelichting van de rol van de
vierde generatie Tervoort in het bouwbedrijf:
Cor Tervoort (Gzn): In dienst gekomen per 8 april 1982.

team en het team van de
halve marathon die meedoen namens Tervoort.
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12 Bedrijfsunits, Limmerpoort’

2005 Heemskerk
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2005 Limmen

16 Appartementen ‘‘t Hoog’

2005 Limmen

2009

Tervoort Egmond - 100 jaar in perspectief!

1909
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EBA

Ed, Cor Czn en Mark.

Begonnen buiten de deur als metselaar bij Rem Min te
Limmen, op een blauwe maandag nog timmerman geweest om daarna door te groeien naar uitvoerder. Zijn
huidige functie is projectleider.
Cor Tervoort (Czn) In dienst gekomen per 8 november
1985. Begonnen als timmerman/uitvoerder, toen calculator en weer later hoofd bedrijfsburo. Cor is sinds 2003
algemeen directeur bij Tervoort. Hij is verantwoordelijk
voor de algemene gang van zaken in het bouwbedrijf en
de diverse deelnemingen in de projectontwikkelingen.
Charles Tervoort in dienst gekomen per 16 juni 1989.
Begonnen als timmerman/meewerkend uitvoerder, calculator en werkvoorbereiding. Zijn huidige taken nu zijn
kopersbegeleiding en medewerker projectontwikkeling.
Marco Tervoort in dienst gekomen per 19 augustus
1990. Heeft de eerste 5 jaar van zijn carrière buiten de
deur gewerkt als timmerman bij Gijzen in Castricum.
In 1990 besluit hij toch bij Tervoort te gaan komen.
Eerst als timmerman/uitvoerder. Zijn huidige functie is
projectleider voor de Bouwservice.
Mark Tervoort in dienst gekomen per 27 november
1997. Is begonnen als timmerman en heeft les gekregen
van ‘zijn grote voorbeeld’ en leermeester Ben de Groot.
Later als uitvoerder werkzaam en zijn huidige functie nu
is projectleider.
Ed Tervoort in dienst gekomen per 2 maart 1999. Ook
hier het geijkte verhaal, eerst als timmerman, doorgegroeid naar uitvoering. Zijn huidige taak bij het bedrijf is
werkvoorbereider.
John Tervoort (Czn) is de enigste zoon van de derde generatie die niet heeft gekozen voor het bouwbedrijf. Na een
aantal jaren te hebben gewerkt voor tegelzetter Stoop uit
Oudorp is hij zijn eigen tegelzetbedrijf begonnen.

2005 Egmond a/d Hoef

Plan Mosselaan

2005 Egmond a/d Hoef

Plan Mosselaan

In februari 2008 overlijdt oud commissaris Cor Baltus sr..
Cor Baltus is altijd een stille kracht geweest. Nooit
nadrukkelijk op de voorgrond, maar ook zeker niet
onzichtbaar! Voor Tervoort Egmond was hij van onschatbare waarde. Hij was niet alleen vele jaren onze accountant en commissaris, maar vooral ook vertrouwensman.
Het unieke is dat Cor dat voor verschillende generaties
Tervoort is geweest. Na het overlijden van Cor Tervoort
(tweede generatie) steunde hij Gert, Cor, Jaap en Jan bij
de voortzetting van het bedrijf. Begin jaren 90 stond hij
samen met Ber v.d. Molen aan de wieg van de constructie, waarmee de junioren als aandeelhouders in het
bedrijf kwamen.
Daarnaast kon Cor met zijn nuchtere blik ingewikkelde
investeringsbeslissingen terugbrengen tot een simpel
besluit. Een goed voorbeeld hiervan zijn de maandagochtendberekeningen; terwijl anderen met elkaar in discussie waren, deelde Cor snel de jaarlijkse kosten van de
investering door 52 weken om duidelijk te maken dat
we die kosten elke maandagochtend eerst goed moesten maken, voordat we aan geld verdienen toekwamen.
Hoezo duidelijk en simpel?
Alsof dit nog niet genoeg slecht nieuws was, overlijdt
Gert Tervoort (derde generatie) in april 2008, op 71-jarige
leeftijd, tijdens zijn geliefde hobby golfen.
Cor (Czn) spreekt tijdens de uitvaartplechtigheid onder
andere het volgende uit: ‘Door zijn enorme inzet en
plichtsbesef heeft Gert mede gezorgd voor de huidige
omvang van ons bedrijf. Het familiebedrijf dat hem aan
het hart ging. Niet dat Gert het ooit gezegd heeft
(Tervoortjes lopen namelijk niet zo snel met hun gevoelens te koop), maar ik weet zeker dat hij apetrots was
op het bedrijf. Ook op de manier waarop het na zijn
afscheid werd geleid. Het nieuwe bedrijfspand in
Egmond aan den Hoef, de vele mooie bouwprojecten
en de 4e generatie die ‘zijn’ familiebedrijf nu verder
voortzet. Gert kan niet treffender omschreven worden
dan in de vier regels op de rouwcirculaire. Het was
inderdaad een man van weinig woorden. En ja, hij was
moeilijk te doorgronden. Eigenlijk is er meer dat ik niet
van Gert weet dan wel, maar één ding weet ik heel
zeker. Het was een man met een hart van goud.’
Anno 2009 kan Tervoort Egmond haar 100-jarig bestaan
vieren. Het bedrijf telt 95 vaste personeelsleden, waarvan er 12 rechtstreekse nazaten zijn van oprichter Gert
Tervoort. Daarvan zijn er weer 11 van Cor (tweede
generatie) en 1 van Jan Tervoort (tweede generatie),
namelijk Theo Tervoort.

2008 Den Helder

PI ‘Doggershoek’

2006 Heerhugowaard

Regiokantoor Univé
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De vierde generatie Tervoorten, v.l.n.r. Charles, Marco, Cor Gzn,
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De bedrijfsbusjes zijn tegenwoordig van het merk Ford,
dit voor de eenheid en uitstraling naar buiten toe.
Tegenwoordig bestaat het wagenpark uit 23 busjes,
12 personenwagens, een vrachtwagen, een ruwterrein
manitou, 2 heftrucks en 10 aanhangers.
In januari 2009 werd al
het (oud)personeel uitgenodigd voor een Nieuwjaarsbrunch in Klein
Varnebroek te Heiloo als
opening van het jubileumjaar. Daarbij waren zo'n
270 personen aanwezig.
De (oud)aandeelhouders
Tervoort kregen een houten beeldwerk van de
(oud)medewerkers
cadeau, gemaakt door
kunstenaar (en tevens
zwager van de derde
generatie) Jos Apeldoorn
met de passende naam
‘Samenwerking’.

In mei 2009 gaat Tervoort met al het personeel en oudpersoneel een 3-daagse reis naar Praag maken waarna
het jubileumjaar in juni wordt afgesloten voor relaties.
Cor, Jaap en Jan geven aan dat er nu, met de vierde generatie en het managementteam, een solide en gezonde
onderneming staat die nog generaties mee kan.
Dit alles heeft Jan doen besluiten om eind 2009 zijn
broers te volgen en na ruim 42 jaar bouwen met de
VUT te gaan. Jan heeft zijn sporen verdiend voor het
bedrijf, als directeur verantwoordelijk voor de afdeling
Bouwservice en personeel en organisatie. Jan z'n taak
voor personeel en organisatie is sinds 2008 overgenomen door zijn dochter Brenda.
Wat de toekomst zal brengen weet nog niemand. De
visie, plannen, ideeën en vakkundigheid zijn in ieder
geval aanwezig. Misschien dat er ooit een vijfde generatie zal instromen?
Wij zijn in ieder geval trots op ons bedrijf, op onze
naam, op onze vakkundige medewerkers en op wat er
allemaal bewerkstelligd is in die vier generaties!

Net als het bedrijf is het
1

logo in de loop der jaren ook
in ontwikkeling en heeft het

2

diverse uitvoeringen gehad.

1909 (1) Allereerste bedrijfsnaam.
1937 (2) Aangepast vanwege firmantschap
tweede generatie met eerste generatie.
3

4

1974 (3) Aangepast vanwege het 65-jarig
bestaan.

1984 (4) Aangepast vanwege het 75-jarig
bestaan.

2000 (5) Aangepast vanwege verhuizing
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bedrijf naar Egmond aan den Hoef.
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Verrel

Waar komt toch die bijnaam ‘Gool’ vandaan?

Bijnaam familie Tervoort
Volgens de overlevering is de bijnaam ontstaan na een akkefietje
dat Gerrit destijds had met de plaatselijke veldwachter, (waarschijnlijk) Johannes Kramer. Na een woordenwisseling raakten
ze aan het vechten met elkaar en aangezien Gerrit een klein
mannetje was en de veldwachter een beer van een vent, werd de
stoeipartij vergeleken met de Bijbelse strijd tussen David en
Goliath. Ondanks dat Gerrit kleiner was noemden ze hem Goliath
wat later werd afgekort als Gool.
Als je heden ten dagen Gool roept in Egmond-Binnen zal menig
persoon van de familie Tervoort zich aangesproken voelen.

Colofon
Wij hopen dat u genoten heeft van alle foto’s
en wetenswaardigheden in dit naslagwerkje
en wij danken allen die een bijdrage
hebben geleverd bij de totstandkoming!

Tekst

:

Cor Tervoort sr. & Charles Tervoort

Fotobewerking

:

Ans Tervoort-Zonneveld

Vormgeving & lay-out :

Corine Beentjes, dtp & vormgeving

2009

J u n i
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Uitgave ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan
van Tervoort Egmond.

