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Wisseling van de wacht:
bouwbedrijf krijgt nieuwe directie
v.l.n.r. Mark Tervoort, Peter Hommes en Cor Tervoort

Op 1 januari aanstaande doet algemeen
directeur Cor Tervoort een stapje opzij
om zich volledig te gaan richten op
projectontwikkeling binnen Tervoort
Egmond. Peter Hommes en Mark Tervoort
nemen zijn plaats over en vormen met
ingang van komend jaar het nieuwe
directieteam van het bouwbedrijf.
,,Verjongen past bij de visie van Tervoort’’,
zegt Cor Tervoort. ,,De komende jaren
zitten vol met uitdagingen en mogelijkheden. Daar willen we de juiste dynamiek
en energie tegenover zetten. Dus schakelen
we nu al door om Tervoort bij de tijd te
houden.’’
,,Het loopt allemaal goed, maar je moet
waken voor het moment dat er een automatische piloot ontstaat’’, vervolgt Cor
Tervoort. ,,Daarom zijn we over de volle
breedte van het bedrijf bezig met verjongen.
De bouwwereld is complex geworden en
het ontwikkelen van bouwprojecten steeds
arbeidsintensiever. Met een tweekoppige
directie voor het bouwbedrijf en mijzelf
als directeur voor de projectontwikkeling
binnen ons bedrijf, krijgen alle bedrijfsonderdelen de volledige aandacht en is
onze groei beter te managen.’’

Jongensdroom
Voor Peter Hommes (36) is de benoeming
tot directielid een jongensdroom.
,,Directielid worden is een geweldige stap.
Ik heb er heel veel zin in en zie het als mijn
taak om het bedrijf met zijn tijd mee te laten
gaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan certiﬁcering en verdere digitalisering van processen,
zoals het doorontwikkelen van bouwmanagementsystemen en BIM. Daarnaast
zullen we ons, als antwoord op de groei van
het kant-en-klare fabrieksbouwen, nog meer
moeten proﬁleren als een bouwer van
kwaliteitswoningen met een eigen gezicht.’’
Nog beter worden
Waar Peter zich vooral zal gaan bezighouden
met de acquisitie, commerciële zaken en
innovaties, daar zal Mark (47) zich richten op
de bedrijfsorganisatie. ,,Daarmee combineren
we op de juiste manier de sterke kanten van
ons beiden. Ofwel, de juiste man op de juiste
plaats’’, vult Mark Tervoort aan. ,,De bouwwereld zit vol beweging. In die wereld zijn
we sterk in het werken in een bouwteam.
Complexiteit en ﬂexibiliteit, daar weten we
wel raad mee. Het wordt onze opdracht om
daar nog beter in te worden. Daarom is het
goed dat we met z’n tweeën zijn. Dat geeft
ons nog meer energie.’’

Opnieuw heeft de Historische
Vereniging Alkmaar een pand
genomineerd voor de Puienprijs
waarbij Tervoort is betrokken.
Dit keer gaat het om de woningen
aan de Compagniestraat/Wolfpad,
de laatste grondgebonden woningen
in de Schelphoek. Een plan uit eigen
ontwikkeling dat gerealiseerd is door
T&G Bouwcombinatie bv (Tervoort
& Van der Gragt). De nominatie valt
in de categorie ‘Woonhuizen nieuw’.
De Puienprijs wordt sinds 2000
georganiseerd en sindsdien is
Tervoort bij vier winnende projecten
betrokken geweest.
De selectie van de nominaties is
gemaakt uit een longlist van bijna
100 panden, die in de twee jaar
voorafgaande aan 1 juli 2021 gereed
zijn gekomen na een verbouwing,
nieuwbouw of restauratie. De reden
voor de puienprijscommissie om de
panden Compagniestraat/Wolfpad te
selecteren is dat deze woningen door de
verschillende kaphoogte en wisselende
gevelbreedte perfect passen in een
eigentijdse binnenstadsbeeld.
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Opgeleverd
Nieuwbouw en revitalisatie Graaf
van Egmont was het onmogelijke
mogelijk maken
Een ‘mission impossible’. Zo laat de nieuwbouw en revitalisatie van de vakantieappartementen Graaf van Egmont in Egmond aan Zee zich het beste omschrijven. Toch kon precies
een dag voordat de eerste gasten zouden arriveren het werk worden opgeleverd.
‘We hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt’, zegt projectleider Peter Hommes.

Piet Hopman

Een revitalisering van de bestaande bouw,
een nieuwe kelder en complete nieuwbouw
realiseren tussen de verhuurseizoenen door.
Dat was de uitdaging voor Tervoort en

Hopman Vastgoed Beheer die verantwoordelijk was voor de bouwbegeleiding.
,,We hebben de klus weten te klaren door de
juiste bedrijven bij elkaar te brengen en een

perfecte samenwerking te creëren.
Dat was een bewuste keuze, want de
uitdaging was groot. Er moest onder een
enorme tijdsdruk worden gewerkt. En dat
is gelukt zonder een onvertogen woord’’,
vertelt Piet Hopman vol trots. ,,We zijn dit
project aangegaan als goede partners, zowel
op als om de bouwplaats. Bij tegenslagen
zijn we niet gaan mekkeren, maar werd er
juist een tandje bijgezet. Ook op zaterdag en
zondag als dat moest. Op hoofdlijnen bleef
het daardoor goed lopen en wisten we dat
we dit gingen redden. Maar daarin heeft
iedereen zijn aandeel gehad.’’
Prullenbak
,,Zo’n klus kun je er eigenlijk maar een keer
in het jaar bij hebben’’, vult Peter Hommes
aan. ,,Je moet echt heel ﬂexibel zijn,
kunnen improviseren en geloof houden in
het eindresultaat. Een planning maken is
bijna niet te doen. Zo werden we bijvoorbeeld geconfronteerd met een veel te late
levering van dakplaten door een tekort aan
grondstoﬀen bij de fabriek in Finland.
Dan kun je elke planning meteen in de
prullenbak gooien. Waarom dit toch is
gelukt? Door een goede sfeer op de
bouwplaats en het gevoel wat ontstond dat
we er allemaal voor wilden gaan. Iedereen
was bereid om een stapje extra te zetten en
wilde koste wat het kost de deadline halen.
De uitvoerders Alex Tromp en Jim Liefting
hebben het super gedaan. Dankzij dit soort
mannen is het mission possible geworden.’’

Het heeft even op zich laten wachten
als gevolg van de stikstofproblematiek.
Maar begin volgend jaar gaat de bouw
van de nieuwe woonwijk De Bannehoven
in Zaandijk toch echt van start.
De Bannehoven is onderdeel van Rooswijk
en moet het groene en autoluwe hart
worden van die wijk. Het project is een
ﬁfty-ﬁfty samenwerking tussen T&G
Ontwikkeling BV (Tervoort & Van der
Gragt) en BPD. T&G Bouwcombinatie BV
verzorgt alle bouwwerkzaamheden.

153 woningen en appartementen Plan De Bannehoven

de openbare ruimte vangt regenwater van
hevige buien op zodat het geleidelijk naar de
watergang afstroomt. De gasloze woningen
krijgen een WKO-installatie (Warmte Koude
Opslag) en zonnepanelen.

Zorghotel + hospice, Egmond aan Zee

Mark Tervoort (links) en Bert de Vilder

Tervoort bouwt nieuw pand
GP Groot met gebruikte materialen
Aan de Boekelerdijk in Alkmaar is onlangs
het nieuwe pand van GP Groot opgeleverd.
In het voorgedeelte komt het nieuwe
kantoor van GP Groot infrarealisatie.
Daarachter bevinden zich de werkplaatsen
van de Technische Dienst voor de gehele
GP Groot groep. Geheel in lijn met de
missie van dat bedrijf zijn bij de nieuwbouw veel gerecyclede bouwmaterialen
gebruikt. Want als je elke dag circulariteit
predikt in je dienstverlening, dan moet
je zelf het goede voorbeeld geven. Voor
Tervoort was het een nieuwe ervaring om
te bouwen met gebruikte materialen.
'Maar,' zegt projectleider Mark Tervoort,
'het was een leerzaam project dat naar
meer smaakt.'

Bouw De Bannehoven Zaandijk van start

De bouwstijl is geïnspireerd op de
industriële Zaanse historie en de waterrijke omgeving. Heren 5 Architecten
heeft de aloude Zaanse houtloodsen,
met hun kenmerkende dakoverstekken
en industriële kopgebouwen laten terugkomen in hun woningontwerpen. Er is
verder veel aandacht voor duurzaamheid
en klimaatadaptatie. Groenbeplanting in

Plan Schelphoek, Alkmaar

Ter informatie
59 rijwoningen
35 koopappartementen
47 huurappartementen
12 bouwkavels (CPO)

,,Het was een uitdagende praktijkcase voor
zowel GP als Tervoort’’, opent Bert de Vilder
van GP Groot. ,,Aanvankelijk moesten we de
mensen overtuigen, maar gaandeweg zag je
het muntje vallen en ging iedereen meedenken. Eerst op de tekentafel bij de
architect en later op de werkvloer: zowel bij
de mensen die de sloopmaterialen oogstten,
als bij de mensen op de bouwplaats.
Zo bedacht de uitvoerder van Tervoort ter
plekke om van oude tribunedelen venster-

Hof van Vree, Haarlem

banken te maken. Er is wat op gang
gekomen en dat is heel waardevol. Voor nu,
maar ook voor toekomstige projecten.
Want dit gaat andere partijen inspireren om
mee te gaan in onze missie van circulariteit.’’
Revitalisatie winkelcentrum Geesterduin,

Ogen geopend
Voor Tervoort was het de eerste keer om
op deze manier te werken. ,,Eerlijk is eerlijk,
ik had best mijn bedenkingen in het begin’’,
bekent Mark Tervoort. ,,Maar we zijn met ons
team steeds enthousiaster geworden. Het
heeft onze ogen geopend. We moeten naar
een circulaire economie en daar horen deze
stappen bij. Als ik zie wat we hebben gedaan
met 100% gerecyclede kunststof kozijnen,
een trap en wandafwerkingen hebben
getimmerd van sloophout, dan ben ik echt
heel trots op het team en het resultaat.
Ja, je moet ﬂexibel zijn als bouwer, maar dat
kunnen we. We hebben in korte tijd veel
ervaring opgedaan en dat geeft ons een
voorsprong. Je kunt met hernieuwbare
materialen prima bouwen. En met de huidige
grondstof- en houtprijzen wordt hergebruik
steeds realistischer. Wat een mooie bijvangst
is, is dat wij hiermee kennis hebben gemaakt
met de uitdagingen van circulair bouwen en
goede kansen zien voor ons bedrijf."

Castricum

Uitbreiding Lido, Egmond aan Zee

Appartementen Westerzicht, Purmerend

Vakantiewoningen
aan de kust in trek

Opladen doet Jill Holterman
voortaan bij Tervoort

Nederlandse vakantiehuizen zijn in trek,
zeker op mooie plekjes zoals aan de
Noord-Hollandse kust. Daarom wordt
er in dat segment volop gebouwd,
ook door Tervoort.
Dit voorjaar werden in opdracht van Kopare
Development B.V. 72 vakantiewoningen
gerealiseerd op park Berger Duinen in
Schoorl en nog eens 24 vakantiewoningen
in Noordwijk zijn op dit moment volop in
aanbouw. Beide parken zijn ruim opgezet,
de woningen zijn gesitueerd op grote kavels
en zijn qua materialen, comfort en afwerking
van hoge kwaliteit. De samenwerking tussen
Tervoort en Kopare Development bevalt
dusdanig goed dat er inmiddels een
vervolgopdracht ligt. Dit najaar is Tervoort
begonnen met de aanleg van Résidence
Berger Duinen aan de Heerweg in Schoorl.
Op die plek verrijzen 15 luxe recreatiewoningen. De parken in Schoorl worden
geëxploiteerd door Landal Green Parks.

Berger Duinen, Schoorl

Deze zomer liep de Egmondse langeafstandsloopster Jill Holterman uit Egmond
aan den Hoef de Marathon tijdens de Olympische Spelen in Japan. Ze finishte in een
tijd van 2 uur en 45 minuten, goed voor een 64ste plaats. Gelet op de zware omstandigheden een prima prestatie. Dankzij de steun van een aantal lokale sponsors,
waaronder Tervoort Egmond, kan Jill duurzaam naar haar trainingen en wedstrijden
rijden met haar 100% elektrische Renault Zoë.
Opladen doet Jill om de hoek. Want op
nog geen 300 meter van haar huis staan
de laadpalen van Tervoort Egmond.
Opgewekt door de 1.100 zonnepanelen
op hun dak. Cor Tervoort: ,,We hebben
respect voor de passie en inzet van Jill
en de opoﬀeringen die ze doet om haar
doel te bereiken. Ze heeft zelfs haar baan
als advocate opgegeven om zich volledig
op de sport te richten. We hebben

daarom met Jill overlegd hoe we ons
steentje hier aan bij kunnen dragen.
Daaruit bleek al snel dat Jill hecht aan
duurzaamheid, een thema dat ook bij ons
centraal staat. Het sponsoren van deze
elektrische auto past perfect in dat
plaatje. Dat doen we samen met autobedrijf Kleverlaan, FDS Signmakers en
NXT, het duurzame mobiliteitsconcept
van GP Groot.

Broekerpoort
in aanbouw
Deze zomer is T&G Bouwcombinatie BV
(Tervoort en Van der Gragt) begonnen met
de bouw van Broekerpoort in Velserbroek.
Het appartementengebouw komt te staan
op de hoek van de Velserbroekse Dreef en
de Ambachtsweg in Velserbroek en is een
ontwikkeling van T&G Ontwikkeling BV.
Het wordt een modern, duurzaam en
eigentijds gebouw dat bestaat uit 72
appartementen, verdeeld over 50 koopen 22 sociale huurwoningen. Als eerste
zijn dit voorjaar de bodembronnen van
de warmte- en koude-installatie geboord.
Daarna is de daadwerkelijke bouw
begonnen. Het appartementengebouw
heeft een carré-vorm. De bewoners parkeren
straks op een aan te leggen parkeerterrein
bij de woningen. Het gebouw is een ontwerp
van MB Architecten uit Santpoort-Zuid.

