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SAMENWERKING

JURRIËNS DIRECTEUR MARTIN VEERMAN IS TROTS OP PROJECT HERENSTAETE

‘Onze vakmannen kunnen hun hart ophalen 
bij deze restauratie met nieuwbouw’
De historie van het grachtenpand aan de  
Herengracht gaat terug tot ver in de 17de eeuw.  
Gelegen in het historische centrum van Amsterdam 
is dit nu een Rijksmonument dat op de Unesco 
Werelderfgoedlijst prijkt. Dus restauratiewerk voor 
échte specialisten, met Jurriëns Midden aan de  
leiding en Verweij Elektrotechniek als E-installateur.

Het monumentale deel, waar zakenbank Pierson & Co 
ooit kantoor hield, wordt ingrijpend gerestaureerd en 
verduurzaamd met behoud van zijn iconische kenmerken. 
De povere bebouwing aan de achterzijde stamde uit de 
jaren 60 van de vorige eeuw. Die is volledig gesloopt om 
plaats te maken voor een volledig onderkelderde 5-laagse 
nieuwbouw rondom een modern atrium. 

Lees verder op pagina 4

Naast bouwonderneming Jurriëns en Verweij, bestaat het Herenstaete bouwteam uit  
BTZ voor sloopwerk en onderkeldering, Gebroeders Van ’t Hek Funderingstechnieken voor de  
damwanden en Putman Installatietechniek voor de W-installaties met klimaatplafonds.
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De markt verandert, met name door de stijgende inflatie, 
waardoor er een andere samenwerking ontstaat dan  
voorheen. Dat geldt voor alle prachtige projecten die we  
in deze VIP in de spotlights zetten. Als Verweij worden we 
steeds eerder en nauwer betrokken bij installatietechnische 
projecten. Vroegtijdig meedenken in een bouwteam 
zorgt voor andere relaties en andere gesprekken. Je denkt 
mee over de beste oplossing binnen het budget, en welke 
technieken er worden toegepast. Daardoor ben je mede-
verantwoordelijk voor het eindproduct en voor de kwaliteit 
en continuïteit. Dit nieuwe spanningsveld kan alleen op 
basis van vertrouwen. Je moet bereid zijn dat stapje verder 
te gaan voor je klant, ook als dat op korte termijn misschien 
niet concreet iets oplevert. Met de wetenschap dat je daar 
je relatie mee verbetert is dit volgens ons de sleutel voor 
betrouwbaar partnerschap.  

Dat betekent ook dat wij bij Verweij anders zijn gaan kijken 
naar onze eigen organisatie en ons eigen werk. Waar zijn 
wij écht goed in en wanneer zijn wij écht van toegevoegde 
waarde? Betrouwbaar partnerschap bieden kan alleen als je 
zuinig omgaat met je personeel, kennis en knowhow. Om  
duurzaam aan oplossingen voor klanten te werken, heb je 
medewerkers nodig die betrokken zijn en energie krijgen van 
wat ze doen. Zodat ook zij - naast de kwaliteit die we leveren 
- als partner meerwaarde kunnen toevoegen. Daarom willen 
we weten wat er bij onze klanten speelt en zijn we bereid 
om naast de installerende ook een adviserende  
rol op ons te nemen. Daar wordt de klant,  
en uiteindelijk ook wijzelf, gelukkiger van!

André Bouwman,  
operationeel directeur Verweij Elektrotechniek



GEBOUW ‘16C’ OP CAMPUS WERKSPOOR MOET 
ONTWIKKELAARS OVER DE STREEP TREKKEN

‘Je laat met houtbouw  
vooral zien hoe het óók kan’  
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De betrokken partners voor het nieuwbouwproject op Campus 
Werkspoor overleggen over de nieuwbouw die ze gaan realiseren.
Met deelnemers van opdrachtgever Lingotto, advies- en Ingenieurs-
bureau M3E, Houtbouwer Woody en Verweij Elektrotechniek.

Verweij is blij dat het met Campus Werkspoor een  
echte Utrechtse partner erbij heeft, maar bovenal is  
het een uniek project: opbouwinstallaties plaatsen  
in een compleet houten gebouw, dat volledig  
hergebruikt moet kunnen worden.  

Het gesprek over de voor- en nadelen van houtbouw ten 
opzichte van traditionele bouw loopt op zijn einde, als 
Maurice Breg van opdrachtgever Lingotto met een kwinkslag 
concludeert dat níét bouwen eigenlijk het meest duurzaam 
is. “Maar dat zet je niet in het artikel, hè? Niet dat de bewering 
niet klopt, er zou bijvoorbeeld meer ingezet kunnen worden 
op herontwikkeling, zoals hier ook gebeurd is met Basecamp. 
Per project zou er kritisch naar de noodzaak van nieuwbouw 
gekeken moeten worden, het moet echt iets toevoegen.” 
Het gezelschap dat vandaag aanwezig is blikt vooruit op het 
nieuwbouwproject dat op Campus Werkspoor in Utrecht moet 
verrijzen: een compleet houten gebouw, 
vier verdiepingen hoog, dat dienst zal 
doen als bedrijfsverzamelgebouw voor 
creatieve bedrijvigheid.

Schoolvoorbeeld
En dat vindt adviseur Evert-Jan Reemst  
van M3E juist zo mooi aan dit voormalige
industrieterrein, waar herontwikkeling  
én nieuwbouw naast elkaar bestaan in de 
gebiedsontwikkeling. “Op de campus is 
houtbouw niet een doel op zich. Houten 
gebouwen staan naast hele mooie 
gebouwen die een tweede leven hebben 
gekregen, zoals Basecamp waar we nu 
zitten. Je laat met houtbouw vooral zien 
hoe het óók kan, en laat de mensen 
dan zelf maar een mening vormen over 
waarin ze liever werken.”  De grondstoffen 
zijn niet onuitputtelijk en de klimaatcrisis 
vraagt om een andere kijk op de bouw. 
Wat Martin van Straten van houtbouwer Woody dan ook vooral 
hoopt, is dat het nieuwe gebouw ‘16c’ een schoolvoorbeeld 
wordt dat andere projectontwikkelaars over de streep trekt om 
houtbouw meer toe te gaan passen. “Daarvoor moet het niet 
alleen technisch, maar ook op esthetisch vlak mooi zijn.  

De gebruiker moet hout zien en ervaren, zonder dat het 
gebouw inboet aan optimale gebruiksvoorwaarden.”

Opbouwinstallaties
Voor Verweij ligt daar de uitdaging. De focus zal liggen op een 
mate van flexibiliteit in de opzet van elektrotechniek, omdat 
de bedrijven en daarmee de grootte van kantoorruimtes in het 
pand kunnen wisselen. En omdat het een houten gebouw is 
dat in de toekomst ook weer uit elkaar gehaald moet kunnen 
worden voor hergebruik, moet het hout zoveel mogelijk intact 
blijven. “Dat betekent dat verlichting 100 procent architectuur 
is en geen installatiewerk. Alles is in het zicht, dus je kan het 
eigenlijk maar één keer goed doen en één keer echt lelijk 
maken”, zegt André Bouwman van Verweij met een knipoog. 
De puzzel wordt er daardoor niet makkelijker op, weet 
Bouwman. Hij is daarom blij dat Verweij als E-installateur al 
vroeg in het proces mocht aanschuiven in de bouwteamfase. 
“De keuze voor opbouwinstallaties dwingt ons om eerder en 

actiever met het project bezig te zijn, 
maar daar zijn wij als bedrijf ook op 
ingericht. De aanloop van een project 
duurt dan misschien wat langer, maar de 
realisatie gaat een stuk efficiënter omdat 
elke partij aan de voorkant zijn of haar 
expertise heeft kunnen toevoegen.” 

‘Oogsten’
Voordat Woody, Verweij en de partners 
aan de slag kunnen, moet eerst nog het 
bestaande gebouw ‘geoogst’ worden. 
Van zoveel mogelijk materialen wordt 
door Woody’s zusterbedrijf New Horizon 
gekeken of en wat de bouw daar nog 
mee kan, bijvoorbeeld kabelgoten. 
Er staat zo’n twee maanden voor de 
oogst. In april begint men dan aan de 
nieuwbouw, die in het eerste kwartaal 
van 2024 gerealiseerd moet zijn.  
Voor de vorm van ‘16c’ leent hout zich 

uitstekend, maar zo besluit het gezelschap, de puzzel moet 
elke keer opnieuw gemaakt worden: wat is bij toekomstige 
nieuwbouw gegeven de wens en de maximale haalbaarheid het 
optimale gebruik van materiaal? Dat hout daar een onderdeel 
van zou moeten zijn, lijkt in elk geval geen twijfel meer over.

Om meer projectontwikkelaars voor houtbouw 
warm te krijgen, moeten de gebouwen er  
esthetisch mooi uitzien en optimaal voldoen aan 
de eisen en wensen van de gebruikers van nu.
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 HIGHTECH INSTALLATIES IN EEN EEUWENOUDE VESTING

Fort bij Rijnauwen is klaar voor de toekomst
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De verbouwing van Fort bij Rijnauwen moest met eerbied voor het Unesco Werelderfgoed gebeuren. Een mooie uitdaging voor chef-monteur Meino Schreurs van 
Verweij, die genoot van de oorverdovende stilte en loslopende wilde dieren tijdens het werk. 

Een oase van rust en natuur, liefst 31 hectare groot, 
net onder de rook van Utrecht. Voor Meino Schreurs, 
chef-monteur bij Verweij, was het project bij het Fort bij 
Rijnauwen in Bunnik een bijzondere. “Dan zat ik om 6.45 uur 
koffie te drinken en zag ik daar op de heuvel een paar van 
die reeën lopen, dat is toch geweldig? Ik hoop dat ik voor 
kleine klusjes nog mag terugkomen, Fred.”
Fred is Fred Mijnten, projectleider bij opdrachtgever 
Staatsbosbeheer die de verbouw van wachtgebouw 2, 
flankbatterij 4 en het Kruithuis op de voet volgde.  
“Ik wilde bijvoorbeeld geen systeemplafonds waar alle 
installaties weggewerkt zijn, maar veel in opbouw én met 
eerbied en respect voor het fort, Unesco Werelderfgoed”, 
aldus Mijnten. Dat kan niet iedereen en daarom is Jacco 
Slotboom, projectleider bij Verweij, erg blij met het 
resultaat. De donkere, koude en vochtige vesting met 
deels houtje-touwtje-elektra of helemaal geen, is nu klaar 
voor de toekomst. “Volgens mij hebben we een nihil aantal 
opleverpunten, een week voor oplevering. Dat komt omdat 
we goed met elkaar communiceerden. Dat hoefde niet via 
hoofdaannemer Koninklijke Woudenberg, maar via direct 
overleg tussen mij, Fred en Meino. Zo’n samenwerking kan 
alleen als het onderling vertrouwen groot is.” 

Kilometers kabels
Korte lijnen in de communicatie dus, terwijl er bijvoorbeeld 
kilometers kabels en leidingen onder de grond moesten 
komen te liggen. En dat vereiste voor Verweij behoorlijk 
wat afstemming met de W-installateur Rijnhuis, hoofd-
aannemer Koninklijke Woudenberg én uiteraard de 
opdrachtgever Staatsbosbeheer in de persoon van Mijnten.
In de ‘systeemkamer’ wordt duidelijk waarom, als een 
grote warmtepomp en VRV-systeem de ruimte vullen en 
van waaruit via gigantische buizen het klimaat in de vier 
gewelven van flankbatterij 4 geregeld wordt – ruimtes die 
nu met goed fatsoen dienst kunnen doen als te verhuren 
vergaderzalen. Om het gebouw te beschermen is zoveel 
mogelijk gebruikt gemaakt van bestaande gaten van oude 
elektra, en is voor de vloerverwarming bijvoorbeeld een 
houten opwerkvloer gemaakt waaronder allerlei soorten 
techniek ligt. Zo blijft de oude gemetselde vloer van het 
rijksmonument grotendeels intact, maar is het fort wel 
duurzaam.

Vleermuizen
“Kijk”, zegt Mijnten terwijl hij met zijn zaklamp op een gat 
in het plafond schijnt. “Daar hangen twee vleermuizen. 
Het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is 
een afgesloten gebied waar bezoekers excursies kunnen 
boeken, bijvoorbeeld een ‘vleermuisexperience’. Het fort is 
nu veel beter geschikt om groepen mensen te ontvangen, 
zowel voor de cultuur- en natuurexcursies als voor de 
zakelijke verhuur van zalen. Er is nu zelfs wifi voor de 
jongere generatie”, grapt Mijnten.

Wifinetwerk
“Dat was wel een uitdaging”, zegt Slotboom. “Fred belde 
mij op dat hij binnen twee weken een ICT-netwerk 
nodig had, en dat hij dat via Staatsbosbeheer niet zo snel 
geregeld kreeg omdat het geen eigen kantoren voor 
Staatsbosbeheer worden. Of ik dat ook kon regelen? Ik 
weet niet of dat binnen Verweij ooit is vertoond, dat we 

echt een project van A tot Z hebben afgerond.” Zo werd er 
een wifinetwerk gemaakt met een ICT-partij erachter die 
de routers heeft geïnstalleerd. “Het is nu alleen wachten tot 
ergens anders de glasvezelkabels in een kastje aangesloten 
worden en dat ik dan een modem opgestuurd krijg”, sipt 
Mijnten. “Ja, dat is de externe glasvezel Fred, daar hebben 
wij helaas totaal geen vat op.” Chef-monteur Schreurs trekt 
volgende week voorlopig voor het laatst het hek van het 
fort achter zich dicht. Hij gaat de oorverdovende stilte van 
het vestinggebied missen, maar één ding niet. Hij wijst 
omhoog naar de talrijke bomen die herfstkleuren en hier en 
daar al wat bladeren verliezen - en ook anderen objecten. 
“De vallende eikeltjes uit de bomen. Die veroorzaken 
serieuze deuken in het dak van mijn auto, hè.” 

V.l.n.r.: Jacco Slotboom, projectleider bij Verweij , 
Meino Schreurs, chef-monteur bij Verweij en  
Fred Mijnten, projectleider Staatsbosbeheer. 

“We kregen het Kruithuis 
voorheen nooit warm”

Fred Mijnten, projectleider Staatsbosbeheer 
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Robbert Danckaarts is namens Bouwonderneming Jurriëns 
projectleider van het gezamenlijke bouwteam. “We hebben 
Verweij uitgekozen als partner voor de E-installaties en hebben 
samen met nog drie partners ingeschreven. Aanvankelijk was 
er best veel onduidelijk, wat ons er niet van weerhouden heeft 
om toch in te schrijven en het project binnen te halen.”

Van vaag idee tot concreet eindplaatje
Bij de start in 2018 was het eindplaatje niet helemaal 
afgebakend. Gedurende de rit is zo’n beetje alles veranderd: 
van de opdrachtgever/eigenaar, tot de inzichten over 
het afwerkingsniveau. Danckaarts vertelt: “Het project is 
gestart als een ‘Casco-min afwerking’ en installatievraag 
met heel veel onduidelijkheden. Inmiddels is Herenstaete 
uitgegroeid tot een A-locatieproject met 7500m2 moderne 
duurzame kantoorruimte op het hoogste niveau. De 
E-installatietekeningen bevinden zich in de definitieve 
ontwerpfase, om het gebouw volgens de laatste inzichten 
optimaal geschikt te maken voor zowel enkel- als multi-tennant verhuur. Helemaal van deze 
tijd en voorzien van het Breeam-certificaat ‘Excellent in Use’. De oplevering staat gepland 
voor het derde kwartaal.”

“De mensen moesten elkaar leren kennen en dezelfde zienswijze  
krijgen. Ik zie dat de bedrijven nu hetzelfde DNA hebben”
Martin Veerman, directeur Jurriëns Bouwonderneming 

Core business
Jurriëns Bouwonderneming is een landelijk werkend bouw- en onderhoudsbedrijf dat 
gespecialiseerd is in restauratie van monumentale gebouwen. Het van origine Utrechtse 
bedrijf bestaat al sinds 1894 en kan zelf ook terugkijken op een rijke historie. Martin Veerman 
is algemeen directeur en een oude bekende van Verweij. “In het verleden hebben we 
incidenteel met Verweij samengewerkt. Bij de inschrijving voor project Herenstaete hebben 
we elkaar opnieuw leren kennen. Met mooi resultaat mag ik zeggen! De bedrijven passen 

goed bij elkaar. Het klikt, we weten elkaar te vinden. Het is 
een zelfde soort bedrijf: open en plat met weinig hiërarchie. 
Dat noemen wij hier een ‘hands-on-mentaliteit’. Het zegt denk 
ik wel genoeg dat we nu steeds meer projecten samen doen.” 

Beetje schuren hoort erbij
Verweij projectleider Jan Staal sluit zich hier volmondig 
bij aan. “Inmiddels zijn dit er al best een aantal. Naast 
Herenstaete hebben we kleinere klussen gedaan aan 
Herengracht 415 en de Stadsschouwburg Utrecht. We gaan 
samen het Rembrandthuis in Amsterdam restaureren en zijn 
inmiddels gestart met het bouwteam voor het Muntgebouw 
van de voormalige Rijksmunt in Utrecht.” Zoals met een 
huwelijk bestaat het leven niet louter uit hoogtepunten 
weet Veerman. “Af en toe moeten we wat zeiken naar elkaar, 
dan schuurt het even. Het gaat er dan om dat je elkaar blijft 
vinden en het goed oppakt. Als het nodig is roepen we 
elkaar ter verantwoording en wordt er geacteerd.” Volgens 
Danckaarts weten Jurriëns en Verweij elkaar goed te vinden 
en spreken ze elkaar regelmatig. “De intenties over en weer 

zijn duidelijk; bij issues pakken we die samen op richting de opdrachtgever.”

Gebouw op pootjes
Project Herenstaete kun je gerust een bijzonder project noemen, waarvoor bijzondere 
dingen zijn gedaan. Veerman weet hier alles van: “Het hele gebouw heeft op poten gestaan 
en de oude fundering heeft plaats gemaakt voor een kelderbak op heipalen. Ruim twee 
derde van wat er aan bebouwing stond is gesloopt en opnieuw teruggebouwd. Alleen het 
oudste historische deel is behouden gebleven en gerestaureerd. Dat vraagt van iedereen 
om heel secuur te werken, want zelfs het oude behang schijnt hier nog bijzonder te zijn, van 
een speciaal zeldzaam soort velours.” 

Van oud naar nieuw
Projectleider Danckaarts vertelt: “Verweij is nu volop bezig met de kabeltracés en 
voorbereiding voor de installaties, van de kelder tot en met niveau 5. Vorig jaar zijn we  
van gas overgegaan naar volledig elektrisch, want duurzaamheid is heel erg belangrijk  

PROJECT HERENSTAETE

‘Het is een mooi project waarbij we 
mét elkaar een gezamenlijk doel 
realiseren, dat is heel fijn werken’ 
JAN STAAL, PROJECTLEIDER VERWEIJ

Vervolg van de voorpagina

Jurriëns projectleider Robbert Danckaarts (l) en projectleider 
Jan Staal (r) van Verweij op werkbezoek in Amsterdam.

Herenstaete wordt gerestaureerd en verduurzaamd  
met behoud van de iconische kenmerken. 



Arjan Rietel (l), projectleider bij Schakel en Schrale, Paul 
Volgering (m), projectleider van Verweij en Leon de Vries (r), 
engineer bij de restauratieaannemer.
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“Ik kan zeggen dat er op alle niveaus 
sprake is van een prettige samen- 
werking, het loopt gewoon lekker”
Robbert Danckaarts, projectleider bouwteam

Leidinggevend monteur Nick Oppelaar van Verweij is 
druk bezig met de kabeltracés en voorbereiding voor de 
installaties.

bij dit project. Overal worden sensoren en detectoren 
aangebracht, waarna de E- en W-installaties via het 
gebouwenbeheerssysteem aan elkaar gekoppeld 
worden en op afstand gemonitord en bediend 
kunnen worden. In de systemen wordt alles 
gecompartimenteerd en opgedeeld in zones, om de 
verhuur van kantoorruimte aan meerdere huurders 
flexibel mogelijk te maken.” Omdat de ruimtes in de 
oudste delen van het pand heel hoog zijn, is gekozen 
voor klimaatplafonds en vindt ook de ontsluiting van 
alle elektra van boven plaats. Staal vult aan: “Door 
deze oplossing is het voor de toekomstige gebruikers 
gemakkelijk om wanden en energiezuilen te plaatsen 
en de ruimtes af te stemmen op hun wensen. Eerst 
zijn de W-installaties en W-voorzieningen aangebracht,  
nu volgen wij flexibel met de elektra. Momenteel 
zijn we met ongeveer zes man aan de slag, maar dat 
kunnen er de komende tijd ook wel acht worden.”

Papier is geduldig
“Het bedenken van alle indelingen in het historische 
pand doen we op papier, maar het finetunen vindt 
toch écht plaats op de werkvloer”, weet Veerman.  
“Dit is in goed overleg met de chef-monteur, uitvoerder  
en opzichter. Samen kijken we dan wat de beste en 
betaalbare praktische invulling is. Omdat de praktijk 
altijd anders is dan wat er op papier staat, is het 
belangrijk om een klik en band te hebben. Zowel  
met het gebouw als met elkaar!” 

VERDUURZAMING ZAADHUIS FLINKE PUZZEL VOOR HET BOUWTEAM

’In een monumentaal pand  
is niks recht, maar we lossen 
het samen altijd op’

“De kern van een bouwteam is niets  
anders dan samenwerken, open en eerlijk” 
Arjan Rietel, projectleider Schakel en Schrale

Verweij zat al vroeg aan tafel met restauratie-
aannemer Schakel en Schrale om mee te denken  
over de installatietechnische uitdagingen bij de 
verbouwing van het Zaadhuis van de Universiteit 
Utrecht. Er is maar weinig tijd, want in juni moet 
alles klaar zijn.

 “Persoonlijk denk ik dat die datum haalbaar is, mits we 
geen tegenvallers hebben”, aldus Arjan Rietel, projectleider 
bij restauratieaannemer Schakel en Schrale. De stalen blik 
met twinkelende oogjes verraadt een addertje. Hij weet: 
dat is een utopie, want je hebt altijd tijdens het werk dat er 
zaken anders zijn dan in eerste instantie bedacht. “In een 
monumentaal pand past nooit iets, niks is recht”, verzucht 
Rietel. Daarom is hij ook zo blij dat de verduurzaming 
en onderhoud van het Zaadhuis van opdrachtgever 
Universiteit Utrecht via een bouwteam gaat.
Daarbij zat Verweij als E-installateur al vroeg aan tafel om 
hun licht te laten schijnen over de installatietechnische 
uitdagingen voor de grootste van de twee Oranjerieën  
uit de Oude Hortus-tuin in de Utrechtse binnenstad.  
Want – zo is de gedachte – hoe eerder je je partners erbij 
betrekt, hoe kleiner eventuele problemen zijn. “Of hoe 
eerder ze getackeld worden”, aldus Rietel. Het pand uit de 
achttiende eeuw bestaat uit een begane grond met een 
café, en twee verdiepingen. En op de eerste verdieping 
komt de installatieruimte in een kleine opkamer achter  
een grote vergaderzaal. 

Levertijd een uitdaging
Een van de gesprekonderwerpen tijdens de overleggen 
van alle betrokken partners zijn de warmtepomp en het 
klimaatbeheersingssysteem dat in de installatieruimte 
komt te staan. Er zijn verschillende type machines mogelijk, 
elk met zijn uitdagingen qua levertijd. Daarnaast is het de 
vraag hoe je die machine vervolgens bij het Zaadhuis  
krijgt vanwege de maximaal toegestane aslast van 
vrachtwagens over de Utrechtse grachten. Plus, hoe  
krijg je zo’n immense machine vervolgens in zijn geheel 
in die opkamer? Moet de machine dus niet in twee delen 
geleverd worden?  “De levertijd zal niet verkort worden  

bij een bouwteamoverleg, maar het probleem ligt wel 
eerder op tafel dan bij een traditionele aanbesteding”,  
zegt Paul Volgering, als projectleider van Verweij bij dit 
project betrokken. Dat is wat je uiteindelijk ook wil met  
een bouwteam, aldus het tweetal. Dat je met elkaar aan  
de voorkant nadenkt over hoe je het project gaat 
aanvliegen; waar liggen de kritische punten? 

Clashes oplossen
Het Zaadhuis is een relatief klein pand, maar als je kijkt  
wat er allemaal aan installatietechniek en verduurzamings-
maatregelen in moet, is dat best wel een puzzel. “Wij gaan 
een bepaalde bouwkundige voorziening aanbrengen 
– wanden, vloeren, plafond – waar Verweij zijn techniek 
in moet verwerken. Dat moet vervolgens dichtgemaakt, 
voldoen aan de eisen van de Universiteit én Verweij moet 
de techniek nog kunnen onderhouden”, zegt Leon de 
Vries, engineer bij de restauratieaannemer. “Dat vereist een 
hoop afstemming en dus goede samenwerking. Eventuele 
clashes moeten ter plekke opgelost worden in plaats van 
dat de modelleur dat vooraf doet.” Een voordeel is dat 
Verweij al sinds jaar en dag rondloopt bij de Universiteit 
Utrecht, zij weten als geen ander wat de opdrachtgever 
vraagt en wie ze indien nodig aan hun jasje moeten 
trekken. Voor Volgering kan de uitdaging niet groot 
genoeg zijn. “Het is voor Verweij geen groot, maar wel een 
bijzonder en complex project. Daar houden we van. En we 
lopen vooralsnog gewoon op schema”, knipoogt hij naar 
zijn partners Rietel en De Vries. Volgende week gaan ze 
echt beginnen.
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Volg ons op social media:
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Sobhi El Maati 

1. OFFERTESTATUS/ 
 CALCULATIE-AFDELING
“Doordat we steeds vaker in bouwteamprojecten werken, 
krijg ik als calculator meer inspraak om de beste oplossing 
voor de klant te realiseren. Want waar ik bij een traditionele 
aanbesteding het plan van het project aangeleverd krijg, 
maak ik dat bij een bouwteamproject zelf, zoals bij Campus 
Werkspoor waar ik nu mee bezig ben. Per discipline mag ik 
nadenken over hoe we dat het beste kunnen aanvliegen, 
en vervolgens ga je met opdrachtgevers en partners in 
gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Ik haal hier veel 
voldoening uit, want je bent aan het verkopen op de 
inhoud in plaats van op de cijfertjes.”  

Johan Dijkstra

2. WERKVOORBEREIDING/ 
 ENGINEER
“Wij zijn actief op de achtergrond en werken vanuit het 
kantoor, maar staan echt middenin het proces. We zijn 
continu in overleg met de projectleider, 3D-modelleurs, 
monteurs, leveranciers en de klant. Geen dag is hetzelfde, 
en dat maakt ons werk ook zo leuk. Dan belt bijvoorbeeld 
opeens de klant met een vraag die niet tot morgen kan 
wachten, dan moet je wel kunnen schakelen. We zijn 
continu betrokken, onze rol stopt pas als het project naar 
de serviceafdeling is overgedragen. En als het op een 
gegeven moment echt over techniek gaat, dan komen  
de monteurs toch vaak weer met vragen bij ons terecht, 
wij hebben het tenslotte allemaal bedacht.”

Bob van den Brink

3. TEKENKAMER/ 
 BIM-MODELLEUR
“Ik kom pas in beeld als we de opdracht voor het project 
binnen hebben en we kunnen gaan modelleren in het  
3D-computerprogramma Revit. Daarin worden de  
verschillende modellen – bouwkundig, W-installatie,  
E-installatie, etc. – geladen en over elkaar heen gelegd.  
Je ziet hoe de installatie er daadwerkelijk uit komt te zien 
en vervolgens is het een uitdaging om eventuele clashes te 
voorkomen. Je ziet in een woonhuis dat ergens een leiding 
loopt en kijkt of dat kan met de W-installatie, bijvoorbeeld 
de luchttoevoer, gaat dat niet botsen met de E-installatie? 
Mijn mindset is dat ik er uiteindelijk zelf in zou moeten  
willen wonen.” 

 

Gerrit van Eck

4. INKOOP/ 
 LOGISTIEK MEDEWERKER
“Als logistiek medewerker heb ik veel contact met mijn 
collega’s en onze leveranciers, zowel per telefoon als 
per e-mail. Ik zorg voor al het materieel op de projecten, 
zodat de buitendienstmonteurs op tijd verder kunnen bij 
de uitvoering. Veel materiaal laat ik rechtstreeks op het 
project afleveren en wat er in het magazijn binnenkomt 
zet ik klaar voor de monteurs. Ook het klimmaterieel, 
gereedschappen, kleding en het keuren van het materieel 
zijn dingen die ik regel, zodat we allemaal veilig kunnen 
werken.”
 

IEDEREEN BINNEN HET TEAM STAAT IN ZIJN OF HAAR KRACHT 

 ‘Ik haal veel voldoening uit mijn werk’
Bij de projecten van Verweij zijn altijd verschillende afdelingen en expertises betrokken. 
Plezier in de samenwerking en werkzaamheden staan centraal en is wat iedereen verbindt.

Arnold Melissen (links) met eerste monteur Jeroen van ’t Pad 

5. UITVOERING/UITVOERDER SERVICE & ONDERHOUD

“Als uitvoerder Service en Onderhoud ben ik eerste 
aanspreekpunt en vraagbaak voor een aantal 
vaste klanten van Verweij, zoals bijvoorbeeld de 
Universiteit Utrecht. Dat wil zeggen dat ik écht  
zichtbaar voor ze ben en voor hen vaak ook de 
ingang ben naar onze afdelingen en disciplines.  
De contacten zijn heel erg divers. Richting de klant  
vraagt mijn rol als uitvoerder veel inlevings- 
vermogen. Ik moet op verschillende niveaus 
schakelen: zowel met de projectleiders, als met 
de uitvoerenden binnen de technische dienst van 
de klant. Het bevalt me heel erg goed om mee 
te mogen denken met de wensen en problemen 

van mijn klanten, in het werk zelf ervaar ik veel 
uitdaging. Samen met onze afdelingen die daarin 
gespecialiseerd zijn, werk ik de oplossingen uit 
en maken we plannen. Het checken van offertes 
vooraf is belangrijk. Tijdens de uitvoering ben ik 
permanent in contact met de monteurs. Om de 
vinger aan de pols houden of ze wel uit de voeten 
kunnen en om te checken of het in de praktijk wel 
loopt zoals we dat bedacht en bedoeld hadden. 
Goede planning en betrouwbaarheid zijn voor mijn 
klanten écht belangrijk, zodat we er samen voor 
zorgen dat ook hún gebruikers zo min mogelijk last 
ervaren van de uitgevoerde werkzaamheden.”


