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Huiseigenaren, opgelet!
Huiseigenaren, opgelet! Door een combinatie van maatregelen is verbouwen en aanbouwen momenteel
aantrekkelijker dan ooit. Niet alleen bedraagt de btw op manuren in elk geval tot 1 juli 6 procent, ook de regels
voor vergunningvrij bouwen zijn sinds 1 november aanzienlijk verruimd.
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“

r is sprake van een hele belangrijke vooruitgang”,
zegt Pieter Wildeboer. “Tot 1 november mochten
achter- en zijgevels zonder vergunning 2,5 meter
worden uitgebouwd. Dat is verruimd tot 4 meter.
Afhankelijk van de omvang van het erf mag nu een
aanmerkelijk grotere woningoppervlakte worden
gecreëerd.”

Verbod Bij Wildeboer zijn nu zelfs al gevallen bekend

Woningeigenaren kunnen op
www.omgevingsloket.nl zelf de mogelijkheden
checken, al blijft de interpretatie door
de normeringen met betrekking tot de
erfoppervlakte soms ingewikkeld, zegt Pieter
Wildeboer. “Er zijn grensgevallen. Soms kan
meer dan mensen denken, soms kan minder.
In die gevallen is goed advies van groot belang.”

De verlaagde btw-regeling maakt het er extra
aantrekkelijk op, zegt hij. “We merken in de markt
heel duidelijk dat die maatregel aanslaat. De vorige
keer werd de verlenging van de regeling te laat
aangekondigd, toen dachten veel mensen: dit redden
we nooit meer. Maar nu liggen de zaken heel anders.
Er is meer dynamiek. We hebben niet direct veel meer
werk, maar wel veel meer aanvragen. En we hopen dat
dit de komende maanden vruchten gaat afwerpen.”

waarin onder het ‘oude regime’ het realiseren van
een aan- of uitbouw onmogelijk was, terwijl dat nu
wel kan. “In die gevallen was bijvoorbeeld sprake
van een bestemmingsplan, dat uitbreiding van een
woning verbood”, aldus Wildeboer. “Maar door de
nieuwe regels kan dat er ineens heel anders uitzien.”

Meer vraag naar 3D
De 3D-ontwerpen waarmee Wildeboer Bouw een jaar geleden van start ging, slaan aan in de markt.
“Klanten reageren enorm enthousiast”, zegt Pieter Wildeboer. Hij wil als volgende stap definitief de
koppeling maken tussen driedimensionale ontwerpen en werkvoorbereiding.

E

en van de eerste projecten waarmee dat gebeurt is
de geplande herbouw van een halve tweekapper in
Oudesluis. De nieuwe woning wordt in 3D
gevisualiseerd. Tegelijkertijd wordt op basis van het
ontwerp exact uitgerekend welke materialen nodig zijn.
Uitgangspunt is maximale toepassing van prefab
materialen.
Pieter Wildeboer was een jaar geleden al enthousiast
over de mogelijkheden. Zijn gevoel heeft hem niet
bedrogen. “Het mooie is dat je bij elke stap in 3D wordt
gedwongen om te kijken of iets kan of niet. Tegelijkertijd
onthoudt het systeem elk onderdeel dat je gebruikt.
Dat maakt het in de werkvoorbereiding mogelijk om
heel secuur en in principe foutloos te werk te gaan.”
Hij noemt het 3D-ontwerp momenteel écht een
onderscheidend element in de richting van (potentiële)
opdrachtgevers. “Mensen willen bij een nieuw- of
verbouw niet worden geconfronteerd met onverwachte
dingen waarover ze op het laatste moment snel iets
moeten beslissen.”

Onze website is vernieuwd!
Kijk snel op www.wildeboer-bouw.nl
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...OVER BOUWEN
Renovatieproject loopt als een zonnetje
Tussen oktober 2013 en februari 2014 renoveerde Wildeboer Bouw vijftig woningen van woningcorporatie
Kennemer Wonen. Volgens werkvoorbereider en calculator Henk Kooijman van Wildeboer was het een uniek
project: “Ik heb niet één ontevreden bewoner gehoord.”

H

et renovatieproject betrof “Plan Bovenweg”
in Schoorl, met onder meer woningen in de
Houtjeslaan, Middenweijdt en Hogeweijdt.
In deze huurwoningen, gebouwd in de jaren zeventig,
werden de keukens, toiletten en badkamers volledig
vernieuwd. Namens Wildeboer waren vooral Bertus Visser
en Dick Koning er aan de slag. Als gespecialiseerde
onderaannemers werden Adrie Louter (elektriciteit
en installatiewerk), Keysper & De Reus (tegelwerk)
en Cor van Leeuwen (stukadoor) ingeschakeld.
Het project verliep nagenoeg probleemloos, vertelt Henk
Kooijman. “We hebben onderweg één hobbeltje gehad,
toen in een van de woningen aan de Houtjeslaan asbest
bleek te zitten. Het probleem was dat we daar de keuken
al hadden geplaatst en we die er eerst weer uit moesten
halen. Maar voor de rest liep het als een zonnetje.”

Afwisselend Bijzonder was dat veel bewoners zelf geld
bijbetaalden voor een grotere keuken die volledig naar
wens was, zegt hij. “Elke woning was daardoor weer
anders. Dat maakte het werk lekker afwisselend.
Maar de echte beloning voor onze mensen kwam na

afloop. Bij de afschouw ging ik met opzichter Piet
Hopman van Kennemer Wonen de bewoners langs en
vanaf het eerste huis was het raak: overval kregen we
complimenten voor onze manier van werken. Alsof het
afgesproken werk was.”

Projectleider
Vastgoedbeheer
Piet Hopman van
Kennemer Wonen
kijkt eveneens
tevreden terug op
de renovatie.
“Wildeboer heeft in
korte tijd goed werk
verricht. Wij waren
wat aan de late kant
met onze aanvraag,
daardoor was snel
schakelen noodzaak.
Dat ging prima. Het
resultaat was goed.”

‘Tijd vol ongemakken, maar in goede sfeer’
Een tijd vol ongemakken, maar in goede sfeer. Zo omschrijft Roelof de Beer in Schoorl de periode eerder dit jaar
waarin een aanbouw aan zijn woning werd gerealiseerd. Wildeboer Bouw begeleidde de familie door het gehele
traject, gaf vorm aan het idee en deed de uitvoering.
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“

oelof de Beer benaderde ons in eerste instantie
met het bericht dat ze een aanbouw wilden, maar
geen idee hadden waar te beginnen”, zegt Pieter
Wildeboer. “Ik heb toen aangegeven dat wij via ons
bureau Wildhoek Advies het ontwerp, de bouwaanvraag
en de eventuele vergunningverlening konden regelen.
Voor de feitelijke bouw konden ze dan kijken welk
bedrijf ze wilden inhuren.”
Wildeboer hoorde de
wensen van de familie
aan, bekeek de situatie
ter plekke, legde zijn
oor te luister bij de
gemeente en bracht
advies uit dat iets
afweek van de
oorspronkelijke wens,
maar esthetisch fraaier
was. “Dat hebben we

uitgewerkt tot een 3D-ontwerp, met daaraan gekoppeld
een kostenraming.” Wildeboer Bouw kreeg het werk
uiteindelijk gegund, vanwege de contacten die er al
waren en omdat het bedrijf snel kon beginnen.
Terugblikkend noemt Roelof de Beer de samenwerking
plezierig. “Zo’n verbouwing heeft best veel impact. We
zaten een tijd in het lawaai, zonder water, zonder
keuken en we moesten koken op een kampeergasstel.
Dan is het fijn als er
begrip is en als de
communicatie goed is.
We hadden een goed
beeld van wat we
konden verwachten
en als we vragen hadden,
dan was daar tijd voor.
Het was een tijd vol
praktische ongemakken,
maar in goede sfeer.”

...OVER BOUWEN
Wildeboer rondt herbouw De Blinkerd af

“Samenwerking verliep perfect”
Een drama dat uitpakte als een zegen. Halverwege de wederopbouw
van het grotendeels door brand verwoeste Dorpscentrum De Blinkerd
in Schoorl ging aannemer Ursem Bouwgroep begin 2012 failliet.
Wildeboer Bouw sprong in het gat en mocht vervolgens de rest van
de klus ook klaren. In november was de opening. “De samenwerking
was zeer goed.”
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“

ijk, dit gebouw kan de eerste dertig jaar weer
moeiteloos mee.” Met een mengeling van trots
en tevredenheid leidt Joek Mosch zijn gevolg op
de dag van het interview door De Blinkerd. De voormalig
calculator in de bouw is al een tijdje gepensioneerd,
maar hij had het nog nooit zo druk als de afgelopen
jaren. De herbouw van De Blinkerd, die begin 2011
startte en die hij coördineerde, slurpte veel van zijn
tijd op.
Wildeboer verscheen ruim een jaar na aanvang ten
tonele. Het bankroet van Ursem Bouw opende indirect
de deuren voor het bedrijf, dat na de brand van 2009 in
het gebouw al noodvoorzieningen had getroffen.
“Wildeboer kwam niet meteen in beeld”, herinnert
Mosch zich. “Heddes Bouw nam na het faillissement een
deel van de activiteiten van Ursem Bouw over en had
eerste rechten, maar zag er vanaf de sporthal verder af
te bouwen. Toen is Wildeboer benaderd.”

nieuwe Blinkerd. Ik kreeg al snel het verzoek dit project
voor Wildeboer te begeleiden.”
Hij kijkt tevreden terug. “We hebben op een plezierige
manier kunnen bouwen. Joek is een kritische man,
maar dat is alleen maar goed. We hebben tijdens het
bouwproces soms best een verschil van mening of inzicht
gehad, maar er is geen moment geweest dat een van ons
met de vuist op tafel moest slaan. Het overleg was steeds
constructief. Ik vond het ook prettig dat er zoveel
bouwkennis zat.”
Joek Mosch noemt het “helemaal niet verkeerd” dat er
af en toe andere inzichten waren. “Dat houdt iedereen
scherp. Het is de kunst er goed uit te komen. Dat is
steeds gelukt. En met Erik Terpstra is iemand ten tonele
verschenen die inhoudelijk goed van alles op de hoogte
was. Dat werkte prettig. Je kent elkaar, je weet wat je
aan elkaar hebt.”

Oplevering Gaandeweg de bouw werden steeds
delen van De Blinkerd opgeleverd als ze klaar waren.
De openbare bibliotheek en het sportcafé openden de
deuren toen de verbouwing nog volop aan de gang was.
“Zo konden we het gebouw stukje bij beetje in gebruik
nemen”, zegt Joek Mosch. “Vlak na afgelopen zomer
was er een soort ‘grote’ oplevering. Op 1 november
konden we officieel openen.”
Hij noemt goede communicatie en transparantie de
sterke punten van Wildeboer Bouw, in combinatie met
het vakmanschap en de goede samenwerking met
andere bouwpartners. “Het was een plezierig traject.
Ik kijk met veel voldoening terug.”

Begeleiden In september 2012 kreeg Wildeboer
vervolgens ook de opdracht voor de verdere verbouwing:
een nieuw restaurant, een nieuwe, professionele keuken,
nieuwe toiletgroepen, het ‘jeugdhonk’ van De Oorsprong,
het sportcafé en de bibliotheek. Het werk was halfweg,
toen projectleider Erik Terpstra aan de slag ging bij Pronk
Bouw, dat in de zomer van 2012 Wildeboer had
overgenomen. “Ik kwam van Leeuwenkamp Architecten
en was daar betrokken geweest bij het ontwerp voor de

...OVER ONS
In memoriam

Thijs Wildeboer
Op 22 oktober jl. is Thijs Pieter Wildeboer op 88-jarige leeftijd overleden.
Hij was bijna 89.
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hijs werd op 26 oktober 1925 in Schoorl geboren als
zoon van timmerman-aannemer Pieter Wildeboer
en Neeltje Koorn. Na de Tweede Wereldoorlog
rondde hij de studie weg- en waterbouwkunde af aan de
hts in Haarlem, om daarna thuis in de zaak te komen.
Zijn kennis van betonconstructies kwam hem in de
naoorlogse bouw goed van pas. Onder zijn leiding
groeide Wildeboer Bouw uit tot een gerespecteerde
onderneming, met een uitstekende reputatie. Het bedrijf
bouwde of verbouwde talloze woningen, bedrijfspanden,
scholen en andere gebouwen. Eind jaren zestig, begin
jaren zeventig werd van een metselbedrijf overgenomen
en groeide Wildeboer Bouw tot een maximale omvang
van 23 medewerkers.

Vaak wist hij de mensen om zich heen met subtiele
humor te inspireren. Maar hij respecteerde ook de
kennis en kunde van zijn personeel en gaf hen veel
eigen verantwoordelijkheid, zeker voor die tijd.
Toen ik in het bedrijf kwam, had hij zichzelf al wat
meer naar de achtergrond gemanoeuvreerd. Hij deed
met name de administratie. Hij kon goed delegeren
en vooral loslaten. Hij heeft me werkelijk nooit voor de
voeten gelopen maar was er tot op het einde wel altijd
voor een advies of praatje. Zo bleef hij betrokken bij
het bedrijf. Hij maakte vrijwel dagelijks nog een
wandelingetje afgestemd op de locatie van de klussen
in de buurt.

Veel woningen die hij bouwde tekende Thijs Wildeboer
zelf. Hij was gek op een zorgvuldige detaillering die
garant stond voor weinig onderhoud, zoals grote
overstekken met kantpannen en omloopvorsten.

Na zijn overlijden heeft Frank Jonker, die al sinds
1978 voor mijn vader werkte, zijn kist getimmerd.
Het ontwerp ervan was van Adri Pronk, de vader van
de huidige generatie “Pronken”. Op de begrafenis
was al het personeel van Wildeboer Bouw aanwezig.

Behalve om zijn kennis en vakmanschap stond hij bekend
als een charismatisch leider, die zich bescheiden opstelde.

Pieter Wildeboer

Eiken tuinhuisje naar eigen smaak
Een voordeel van meerdere bedrijven onder één dak is dat je van elkaar kunt leren. Pronk Bouw is sinds jaar en dag
gewend aan het werken met eikenhout, veelal gebruikt voor vierkanten van boerderijen en constructies bij kerken.
Pieter Wildeboer liep al een tijdje rond met het idee om een tuinhuisje-op-maat te ontwikkelen.
Onderhoudsvrij, mooi en niet te duur.

D

at idee is verder tot wasdom gekomen. Via een
bestaande leverancier van Pronk Bouw kan nu
in eiken of douglas een volledig op maat
gemaakte constructie worden besteld. Deze gaat zonder
één draadnagel in elkaar, alles gebeurt met met pen- en
gatverbindingen en toognagels. De bekleding van de
wanden wordt in het werk op maat gemaakt en kan aan
individuele wensen worden aangepast.
Verder worden de kolommen van hardstenen sokkels
voorzien, is voor de fundering een betonnen vloertje
met onzichtbaar vernagelde planken gekozen en is
voorzien in een buitenkachel. De dakbedekking met
zinken deklijsten met kraal maakt het geheel af.
Een keer een voorbeeld zien? Neem dan contact op
met Pieter Wildeboer. Hij kan advies geven over de
mogelijkheden. Er zijn vele varianten mogelijk,
uiteenlopend van volledige zelfbouw tot volledige
uitbesteding.
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