
Castricum – Er wordt volop gewerkt aan winkelcentrum Geesterduin. Aan vele kanten, met na-
me aan de binnenzijde, is te aanschouwen hoe het eruit komt te zien. Veelal ruimer zicht, bre-
dere paden en tijdens de zomer minder warm omdat de glazen koepels zijn verdwenen en er 
geventileerd kan worden. Nu is het nog vaak een soort doolhof waar men doorheen loopt met 
verwijzingen naar de betre� ende winkel. Daarboven gebeurt het echter allemaal, aan het oog 
onttrokken en doorspekt met veiligheidsmaatregelen. Het is dan ook niet zomaar een verbou-
wing, De verkoop gaat door en er loopt winkelend publiek langs en onderdoor. Alle gele buis-
constructies aan de buitenzijde zullen verdwijnen en plaatsmaken voor metselwerk. Dat is al te 
zien ter hoogte van de ingang bij de Vomar.

Uitvoerder van het werk is Robert Levering, die fungeert als probleemoplosser, opzichter, vraagbaak 
en soms ook oppas als een kindje zijn moeder kwijt is. ,,Ik ben ervan overtuigd dat niet ieder bouwbe-
drijf een klus met zoveel veiligheidsmaatregelen aankan. Daarbij wil de gemeente vooraf weten hoe 
het zit met het veiligheidsrisico en de gekozen oplossingen daarbij”, volgens Robert. Er is zelfs een ge-
certi� ceerd Veiligheidskundige ingehuurd om dagelijks, zeker met de verschuivingen van de werk-
zaamheden, goed in de gaten te houden dat alles volgens afspraak verricht wordt. Tot nu toe zonder 
verstoringen of spanningen. 

Er wordt hard gewerkt: binnen een dag een deel oud dak met veel glas verwijderen en vervangen door 
een nieuwe constructie. Meer ruimte en lichtinval via de zijkanten. Dat gaat prima, met goed op elkaar 
afgestemde medewerkers die hun vak tot in de vingertoppen beheersen en doordrongen zijn van vei-
ligheid. ,,Zelfs het hijsen met de grote bouwkraan gebeurt via een vast protocol en met speciale hijs-
frames. Als het fout zou gaan is er een veiligheidsmechanisme ingebouwd zodat lading nooit bij win-
kelend publiek terecht kan komen.”

Cor Tervoort, directeur van uitvoerend bouwbedrijf Tervoort Egmond is enthousiast over het project 
en vertelt er met trots over. Vakmanschap staat hoog in het vaandel, veilig werken is een must. ,,Het 
project wordt niet alleen met onze eigen medewerkers uitgevoerd, maar ook met onderaannemers. 
Zij hebben allemaal hun eigen vakgebied. We weten dat ze hun afspraken nakomen, betrouwbaar zijn 
en veiligheid belangrijk vinden. Alle werkzaamheden worden vooraf door een werkvoorbereider, pro-
jectleider en uiteindelijk de uitvoerder bekeken en gepland, waardoor er geen afwijkingen ontstaan. 
Enige spelbreker zouden de weersomstandigheden kunnen zijn, maar we liggen goed op schema.” 
Uitvoerder Robert vult aan: ,,Wij willen Castricum mooier maken.” 

Tijd om het werk van dichterbij te bekijken, dus helm op en het dak op. Daar aangekomen wordt met-
een duidelijk dat ook hier de veiligheid top is, nergens kan hijslast doorheen vallen en overal is aan ge-
dacht. Meteen is daarbij de overgang van oude dakkoepel en het nieuwe dakdek te zien met de prach-
tige houten constructies en geïnstalleerde elektra, brandmelders en verlichting.

Ook opvallend is de communicatie rondom de revitalisatie. Er is zelfs een spreekuur ingesteld door 
Tervoort Egmond om over eventuele vragen of opmerkingen helderheid te verscha� en. Uitvoerder 
Robert Levering, van hetzelfde bouwbedrijf, heeft elke woensdag van 14.00 tot 15.00 een inloop-
spreekuur voor winkeliers en belanghebbenden in winkelpand Geesterduin 5 naast de Eeuwige Len-
te. Daar kunt u terecht met uw vragen. Wanneer de renovatie klaar is? Dat zal in juli 2020 zijn, wanneer 
ook de Geesterduinweg opnieuw is ingericht en het parkeerterrein is aangepakt. De verbouwing vol-
gen kan via www.winkelcentrum-geesterduin.nl  (Tekst en foto’s: Aart Tóth)

Trotse Uitvoerder Robert Levering (links) en Directeur Cor Tervoort (rechts) van ‘Tervoort Egmond’.

Van oud naar nieuw boven winkelend publiek.

Winkelcentrum in juli weer als nieuw
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Geesterduin

Bijna klaar op plafondplaten na en over bestaande tegelvloer komt nog slijtvaste gietvloer.


