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Colofon: 
TER INFO is een uitgave van  
Tervoort Egmond. Met TER INFO 
willen we onze relaties op de hoog-
te houden van onze activiteiten. 

Architect BBHD uit Schagen ontwierp het 

gebouw en Tervoort start na de zomerva-

kantie met de bouw. Het zal even druk wor-

den op het schoolterrein voor de 240 leer-

lingen, want terwijl de nieuwe school 

gestalte krijgt, blijft het huidige gebouw 

open. ,,Het zal wel een onrustig en span-

nend jaar worden, want er staat ons iets 

heel moois te wachten’’, zegt directeur 

Conny Goedel. 

Tien jaar geleden werd de omliggende 

woonwijk heringericht en hoopte de Paulus-

school ook op een opknapbeurt. Goedel: 

,,Daar vielen we net buiten en dat leidde tot 

uitstel en geen onderhoud meer. Gelukkig 

werd in 2007 besloten om nieuw te bou-

wen.’’ Vorig jaar is er een Europese aanbe-

steding geweest waarbij ontwikkelaar 

Exploitatie Maatschappij Egmond (EME II 

b.v.) samen met BBHD het winnende ont-

werp heeft ingediend, inclusief apparte-

menten. EME, de ontwikkelcombinatie van 

Tervoort Egmond en Van der Gragt uit 

Assendelft ontwikkelt het project en ver-

zorgt de woningverkoop. Tervoort Egmond 

gaat de bouw uitvoeren. Daar is Wil Kaan-

dorp, sectormanager Huisvesting van de 

overkoepelende onderwijsorganisatie 

Tabijn, erg blij mee: ,,Het is een regionaal 

bedrijf en bovendien denken ze erg goed 

met ons mee.’’

Wetenschap en techniek

De begane grond en een deel van de eerste 

etage worden school. Er komen twee woon-

lagen met 15 appartementen. Goedel is ver-

heugd over het ontwerp en de mogelijkhe-

den. ,,We hebben straks een school die de 

komende 40 jaar modern is en helemaal 

aansluit bij onze visie op onderwijs. Weten-

schap en techniek staan centraal en veilig-

heid en betrokkenheid zijn de norm. In de 

toekomst gaan we ons op buitenschoolse 

opvang richten en willen we driejarigen bij 

ons onderwijs betrekken. Met de 9 lokalen, 

die onderling geschakeld kunnen worden, 

een technieklokaal, snoezelruimte, uitge-

breide keuken  en een aantal grote 

gemeenschappelijke ruimten, zijn we daar 

straks helemaal klaar voor.’’

Volgens planning zal het schooljaar 2012-

2013 van start gaan in het nieuwe gebouw.  

Wonen boven een school of leren onder een huis. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. 

De nieuwe Paulusschool aan de Oranjelaan in Castricum wordt in ieder geval een bijzondere 

combinatie van beide. Een ding staat vast: het gebouw wordt super duurzaam (BREEAM-

certificaat). 

LEREN EN WONEN IN NIEUWE PAULUSSCHOOL 

juli 2011

NOMINATIE VOOR 
‘BESTE BOUWPLAATS’

Tervoort’s nieuwbouwproject op de A.L. 

Dyserinckstraat in Haarlem is één van de 

zeven genomineerden voor de ‘Pré Wonen 

Bouwplaatsprijs 2011’. Deze prijs wordt 

eens in de twee jaar uitgereikt aan de aan-

nemer van de beste bouwplaats van een 

project van woningcorporatie Pré Wonen.  

Op de A.L. Dyserinckstraat in hartje Haarlem 

is Tervoort bezig met de realisatie van 12 

nieuwbouwwoningen. Projectleider Mark 

Tervoort is vereerd met de waardering van 

Pré Wonen voor de netheid van de bouw-

plaats. ,,Wij doen altijd ons best om deze zo 

keurig mogelijk te houden. Een schoon en 

verzorgd bouwterrein vormt een veiligere 

werkplek en komt de kwaliteit ten goede. 

Ook bepaalt deze de eerste indruk van het 

project bij de opdrachtgever, omwonenden 

en eventuele kopers. Bij de start van een 

project benadrukken we dit bij alle mede-

werkers op de locatie en maken we duidelij-

ke afspraken over het onderhoud.’’ 

De komende periode controleert Pré 

Wonen de genomineerde locaties op aspec-

ten als netheid en het houden aan opslag-, 

milieu- en veiligheidsvoorschriften. In het 

najaar vindt de prijsuitreiking plaats.



TOPPRESTATIE 
JACK BURGERING OP 
ALPE D’HUEZ

Zijn doel was om zes keer de Alpe d’Huez 

te beklimmen. Het werd zeven keer.  

,,Ik ben ook nog een keer omhoog gefietst 

voor een teamgenoot die zijn zesde 

beklimming niet haalde.” Het was een  

topprestatie van Jack Burgering, uitvoerder 

bij Tervoort. Met zijn team ‘Team CAL’ 

deed hij dit jaar mee aan de Alpe d’HuZes, 

een sponsoractie ten bate van het KWF 

Kankerbestrijding. Tervoort sponsorde  

Jack Burgering.

Jack werd een jaar geleden zelf getroffen 

door darmkanker. Na een operatie en acht 

chemokuren is hij er weer bovenop. De ex-

wielrenner zag in de beklimmingen van de 

Alpe d’Huez een mogelijkheid om iets 

terug te doen. Samen met 40 renners uit 

Castricum, Akersloot en Limmen besloot hij 

mee te doen aan Alpe d’HuZes. Ze fietsten 

ca. € 220.000 bijeen. Burgering: ,,Als ik er 

weer aan denk, krijg ik spontaan kippen-

vel. De emoties waren enorm. Ik heb de 

ziekte zelf meegemaakt, maar gelukkig 

gaat het nu goed met mij en kan ik weer 

genieten van het leven. Deze dag is zo’n 

ongelofelijke ervaring. Iedereen heeft zijn 

eigen verhaal, maar allemaal hebben we 

één gezamenlijk doel. Ik weet zeker dat we 

volgend jaar weer van de partij zijn.’’ De 

editie 2011 is een groot succes. In het 

totaal heeft de actie een ruime 20 miljoen 

euro opgeleverd. Zie voor meer info  

www.teamcal.nl/deelnemers/team2

BOTH FORWARD: HET BESTE UIT BEIDE

Toen woningcorporatie Woonwaard een 

uitvoerder zocht voor de aanpak van haar 

flatwoningen in De Hoef in Alkmaar, beslo-

ten Bot Bouw en Tervoort hun krachten te 

bundelen. Onder de naam ‘Both Forward’ 

presenteerden zij hun visie en werden door 

Woonwaard geselecteerd voor het project. 

Woonwaard wil haar 368 huurwoningen 

in de Alkmaarse wijk De Hoef laten verbe-

teren zodat deze er de komende 15 jaar 

weer goed tegenaan kunnen. Om te kijken 

wat er binnen haar budget gerealiseerd 

kan worden, nodigde zij drie bouwbedrij-

ven uit om hun ideeën te presenteren, 

onder wie Tervoort Egmond en Bot Bouw. 

In plaats van elkaars concurrenten te zijn, 

zochten de bouwbedrijven elkaars samen-

werking. ,,Je hebt dan wat minder omzet, 

maar wel allemaal werk’’, vertelt Ruben 

Valenteyn, bedrijfsleider Kleinbouw bij Bot 

Bouw. Na het eerste overleg haakte één 

bedrijf af. In overeenstemming met die 

partij gingen Tervoort en Bot Bouw door 

met de samenwerking en al gauw was 

‘Both Forward’ geboren. Onder die naam 

presenteerde de bouwcombinatie het win-

nende plan van aanpak. 

Lean

,,We hebben ons plan breed opgepakt en 

presenteerden bijvoorbeeld ook hoe we 

de communicatie richting de bewoners 

gaan verzorgen’’, vertelt projectleider Cor 

Tervoort gzn. Omdat beide bedrijven over-

tuigd zijn van de voordelen van ketensa-

menwerking, viel hun keuze op de aanpak 

volgens de lean-strategie. ,,Samenwerking 

speelt een grote rol bij lean. Door onze 

favoriete uitvoerende partijen bij de  

voorbereiding te betrekken, wordt de 

bouwtijd korter zijn er minder faalkosten. 

Dat komt het budget ten goede’’, moti-

veert Valenteyn. 

Aanvulling

Niet alleen zijn beide bedrijven blij met 

het binnenhalen van de opdracht. Ook op 

andere wijze profiteren zij van Both For-

ward. Valenteyn: ,,We vullen elkaar fantas-

tisch aan. De één is net iets beter of handi-

ger in een bepaald aspect. Zo kunnen we 

van elkaar leren en elkaar verbeteren.’’ Dat 

beaamt Tervoort. ,,Zeker in het voortraject 

kan dat doorslaggevend zijn om in de toe-

komst nieuwe opdrachten te verkrijgen’’, 

voorspelt hij.

Na de bouwvak start Both Forward met de 

uitvoering van haar project. De verbetering 

van de woningen is opgedeeld in 3 fasen 

en zal eind 2013 worden afgerond.
Een dag later maakte Jack Burgering de klim  
nogmaals met zijn 10-jarige zoon Lex.

Cor Tervoort gzn. (l) en Ruben Valenteyn (r) bij een lean-planbord.



Van klemmende deuren tot het uitbreiden van een hotel. Voor alle kleine tot middel-

grote opdrachten staat de afdeling Bouwservice voor u klaar. ,,En snel ook, want ser-

vice speelt bij ons een grote rol’’, vertelt Nico Bouwes, hoofd Bouwservice bij Tervoort. 

Regelmatig wordt Tervoort benaderd voor het maken van een uitbouw, herindeling of het 

plegen van onderhoud. ,,Die opdrachten zijn te klein om er een uitvoerder van de afdeling 

Bouwprojecten op te zetten, maar wij pakken ze graag op. Zo kunnen we onze klanten 

op alle gebieden goed van dienst zijn.’’ Met die insteek is de afdeling Bouwservice 15 jaar 

geleden opgericht. Ruim 25 medewerkers houden zich bezig met de meest veelzijdige 

zaken binnen de bouwsector. ,,Van projecten die enkele maanden duren, tot noodklussen 

zoals het herstellen van inbraakschade. Onze medewerkers zijn van alle markten thuis en 

lossen het werk op met zo min mogelijk overlast.’’ Dat is erg belangrijk, want bij werk-

zaamheden op een kantoor is personeel vaak gewoon aan het werk. ,,Dan kom je niet bin-

nen met modderlaarzen en lawaaierig apparatuur’’, grapt Bouwes. 

Klusbus 

Speciaal voor kleine karweitjes en ‘noodgevallen’ beschikt de afdeling over twee klusbus-

sen. ,,Daarmee kunnen we razendsnel aanwezig zijn en hebben we al het voornaamste 

gereedschap bij de hand.’’ Vooral bij spoedopdrachten komt de machinale werkplaats van 

Tervoort goed van pas. ,,Zo’n eigen werkplaats is erg handig als we bijvoorbeeld op korte 

termijn een kozijn op maat moeten leveren. Dat maakt onze dienst dan ook zeer geschikt 

voor klein onderhoud. Iets waar woningbouwverenigingen meer en meer van profiteren.’’ 

Snel

Naast de oproepklussen heeft Bouwservice doorgaans een zestal middelgrote opdrachten 

lopen. Verschillend van een grote uitbouw voor Hotel de Vassy in Egmond tot het reali-

seren van het regiokantoor van Univé in Wormer. ,,Nu zijn we net gestart met de tweede 

verbouwing van iCenter in Uitgeest en werken we aan een dakopbouw van een particulier. 

Ook schakelt de afdeling Bouwprojecten ons regelmatig in voor het verrichten van ser-

vice- en garantieopdrachten. ,,Dat gaat sneller dan dat zij dat doen en wij beschikken over 

dezelfde informatie. En met de klusbus zijn we natuurlijk zo ter plaatse!’’ 

ACTUELE PROJECTEN
GEEN KLUS TE KLEIN 

Nieuwbouw winkelpand en 
4 appartementen, Limmen

Nieuwbouw complex De Entree aan het 
Geert Groteplein in Alkmaar

Nieuwbouw kantorenpark "Nova",  
Purmerend

Nieuwbouw complex De Havenmeester 
(plan Schelphoek), Alkmaar 

Nieuwbouw zorgcentrum Lishof, Oostzaan



Tijdens de ‘Dag van de Bouw’ op 28 mei jl. 

opende het bouwproject Schelphoek in  

Alkmaar haar deuren voor het grote 

publiek. Hiermee was zij één van de 220 

bouwlocaties die meededen aan deze lande-

lijke open dag ter promotie van de bouw. 

Tientallen bezoekers grepen hun kans om 

een kijkje te nemen op de bouwplaats van 

het pas gestarte project De Baaivanger.  

Ook trokken de modelwoningen van  

De Havenmeester volop aandacht.  

Dit prachtige appartementencomplex wordt 

eind september, als eerste ge bouw binnen 

plan Schelphoek, opgeleverd.  

EVEN SPIEKEN 
TIJDENS 
‘DAG VAN DE BOUW’ 

Dat Ton de Wit het naar zijn zin had bij 

Tervoort is wel duidelijk. Na maar liefst 30 

dienstjaren rondde hij op 19 mei zijn laat-

ste project af om van zijn welverdiende 

pensioen te genieten. 

In 1981 startte hij als timmerman bij Tervoort. 

,,Een wereld van verschil vergeleken met m’n 

vorige werkgever. Hier hadden ze veel humor 

en voelde ik me meteen thuis.’’ Enkele jaren 

later werd Ton uitvoerder en realiseerde hij 

heel wat projecten, voornamelijk in de 

woningbouw. De mooiste herinnering heeft 

hij overgehouden aan de dakrenovatie van 

de monumentale boerderij De Eenhoorn. 

,,Ook wel de ‘parel van de Middenbeemster’ 

genoemd. Het was een eer om daaraan te 

werken.’’ 

Ook na zijn pensionering blijft Ton af en toe 

met de hamer zwaaien. ,,Ik ben nu bezig een 

berging te bouwen bij onze vakantiewoning 

in de Eiffel en daarna maak ik nog een 

schuurtje voor mijn zoon. Alleen in de winter 

werk ik niet meer buiten’’, lacht hij. 

Afscheidsreceptie

Later dit jaar houdt Tervoort een afscheidsre-

ceptie voor Ton de Wit en Jan Kuipers.  

Kuipers heeft de afgelopen zes jaar als tim-

merman bij Tervoort gewerkt en ging in 

februari met pensioen. 

Naast medewerker bedrijfsbureau Bouw-

projecten houdt Ron Zentveld zich als 

KAM-coördinator bezig met de algemene 

veiligheid bij Tervoort. Daarvoor is hij 

de uitgelezen persoon. In zijn vrije tijd is 

hij namelijk strandwacht en zit hij bij de 

KNRM. 

Zentveld maakt graag calculaties voor de 

afdeling Bouwprojecten. ,,Maar nog leuker  

is het om dat af te wisselen met mijn werk-

zaamheden als KAM-coördinator. Daar richt 

ik me met het KAM-team op zaken als  

kwa liteitssysteem, ARBO en veiligheidsvoor-

schriften. Vooral dat laatste heeft weer raak-

vlakken met mijn functie als strandwacht.’’

Sinds zijn elfde is Zentveld lid van de 

Egmondse Reddingsbrigade (ERB). Iedere 

zomer draait hij een aantal weekenddiensten 

op het Egmondse strand. ,,Met duizenden 

bezoekers op een mooie zomerdag gebeurt 

er altijd wel iets. Dagelijks hebben we te 

maken met flauwtes en kwallenbeten, maar 

er gebeuren ook vrij veel ernstige gebeurte-

nissen. Zo ben ik per zomerseizoen gemid-

deld tien keer betrokken bij het redden van 

een drenkeling. Ik ben getraind om mensen 

in nood op te merken en gelijk in actie te 

komen’’, aldus de ervaren strandwacht. 

Omdat Zentveld ook vrijwilliger is bij de 

Koninklijke Nederlandse Reddings Maat-

schappij (KNRM) kan hij ieder moment  

worden opgeroepen om uit te varen voor 

een reddingsactie. ,,Een paar keer per jaar 

gebeurt dat op m’n werk. Gelukkig geeft  

Tervoort me hiervoor alle ruimte. Ik krijg  

zelfs een deel van mijn afwezigheid  

gecompenseerd!’’ 

30 JAAR BIJ TERVOORT

BAYWATCH IN EGMOND
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