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Totaalaanpak Wildeboer Bouw na binnenbrand oogst lof

Resultaat op maat
In combinatie met extreme hitte verwoestte een smeulende binnenbrand september vorig jaar een groot deel van
het interieur van de woning aan de Duinweg 47 in Schoorl, net nadat het koopcontract met de nieuwe bewoners
was getekend. De eigenaar schakelde Wildeboer Bouw in, die in nauw overleg met de verzekeraar en de kopers
zorgde voor “een resultaat op maat”.

N

iet alledaags, noemt Pieter Wildeboer de situatie
zoals die vorig jaar ontstond. “Het pand was in
augustus verkocht en de overdracht zou in
december zijn. In september was de brand. Wij zijn toen
in opdracht van de oude eigenaar in contact met de
schade-expert getreden en hebben het herstel begroot.
Dat hebben we minutieus gedaan, want het is belangrijk
dat zo’n begroting volledig en reëel is. Vergeet je iets,
dan benadeel je de klant. Overdrijf je, dan corrigeren
verzekeraars dat en gaan ze zelf schatten. Daar wordt
de klant meestal ook niet wijzer van.”
Hoewel ze zich in eerste instantie een hoedje schrokken,
kwamen de nieuwe eigenaren Hugo Mulders en Ellen
Holsheimer er al snel achter dat de brandschade – in
combinatie met het noodzakelijke herstel – óók voordelen
kon hebben. “Toen we naar het huis kwamen kijken,
vielen we als een blok voor de plek. Adembenemend
vonden we het. Delen van het interieur waren er echter
slecht aan toe. Plafondplaten hingen op half elf, de
keuken was heel oud. Maar als we daar doorheen keken,
dan zagen we vooral de plek van onze dromen. En dus
gingen we ervoor.”

steeds uitgevoerd. Pieter moest zich natuurlijk aan de
afspraken met de verzekering houden, maar er was
voortdurend overleg met de schade-expert. En wat kon,
dat kon.”
Op 15 maart betrokken zij en haar echtgenoot een van
binnen nagenoeg geheel gerenoveerde woning, waarvan
het voorste deel eind juni opende als Kairos Galerie, een
expositieruimte voor beeldende kunst en die ook als
ontmoetingsruimte is te huren. “Het kon niet mooier”,
zegt Ellen Holsheimer. “Het huis is helemaal naar wens
geworden. In dat verband verdient Pieter echt een pluim.
Hij heeft binnen de mogelijkheden getracht onze wensen
zo goed mogelijk in te vullen. En hij kwam vaak met hele
goede adviezen.”

Opluchting Pieter Wildeboer zelf merkte daarnaast
dat het voor alle partijen “een grote opluchting” was
dat hij de administratieve rompslomp uit handen nam.
“Wij hebben het verzekeringsgeld beheerd en steeds
met de verzekeraar overlegd. Dat scheelde voor zowel
de oude als de nieuwe eigenaren enorm. Het stelde ze in
staat om die hele onrustige periode goed door te komen.”

Transparant En, toeval of niet: de binnenbrand
verwoestte juist die delen van het interieur die er het
slechtst aan toe waren, zegt ze. “En toen de verzekering
de prijsopgave van Wildeboer Bouw accepteerde, is Pieter
naar ons toegekomen. Hij bood de mogelijkheid mee te
praten over de invulling van het herstel. Daarnaast konden
we aanvullende wensen indienen. Dat proces verliep
voortdurend heel transparant, ook richting de
verzekeraar.”
“We hebben in dat traject onderscheid gemaakt tussen
wat we moesten doen om de woning in de oude staat
terug te brengen en wat we in combinatie daarmee
extra konden meepakken”, vult Pieter Wildeboer aan.
“Uiteindelijk lagen er twee begrotingen: een voor het
herstel en een voor het extra wensenpakket van de
nieuwe bewoners. Dat hebben we samengesmeed tot
een totaalplan. En dat heeft écht tot een heel mooi
eindresultaat geleid”, zegt hij.

Prachtig Prachtig is het geworden, beaamt Ellen
Holsheimer. “We hebben een hele grote vinger in de pap
gehad en veel zaken naar wens kunnen laten invullen.
Zo wilden wij bijvoorbeeld graag dat gebruik zou
worden gemaakt van natuurlijke verf en natuurlijke
isolatiematerialen. Waar mogelijk zijn dergelijke wensen
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...OVER BOUWEN
“Dit huis klopt, het is helemaal af”

Nieuwbouw als eerbetoon
Het is een stoer huis geworden, vinden ze. Robuust en tegelijkertijd bescheiden, naadloos passend in de directe
omgeving. En gebouwd met plezier, dat voelen ze bovenal. Peter de Koningh en Inge Spies zijn op en top happy
in hun nieuwe woning aan de Gerbrandtslaan in Schoorl. “We kijken echt héél tevreden terug.”

H

et gesprek met Peter en Inge is eind mei. Een week
eerder hebben ze net de ‘officiële ingebruikname’
van het huis gevierd, samen met twaalf mannen
die aan de bouw hun steentje bijdroegen. “Zo mooi’,
zegt Inge. “We zaten in de tuin gezellig met elkaar te
kletsen met een hapje en een drankje en op het moment
dat we voorstelden een rondje door het huis te maken,
stonden ze als één man op. Iedereen was geïnteresseerd
in het eindresultaat.”

“We zouden grondig te werk gaan, twee buitenmuren
laten staan en op de oude fundering verder nieuwbouw
realiseren. Maar in mei vorig jaar werden we gebeld: de
muren die nog stonden waren gammel, de oplegging van
de houten vloerbalken bleek te kort. Verbouwen kon nog
wel, maar de vraag was of we er verstandig aan deden.
Pieter heeft toen razendsnel een paar opties op een rijtje
gezet. Vervolgens hebben we gezegd: we gaan voor
‘vernieuwbouw’.”

De nieuwsgierigheid was niet helemaal verwonderlijk.
De woning van het (tegenwoordig) Schoorlse stel is een
huis met een verhaal. Tot voorjaar 2014 stond op dezelfde
plek de oude woning van de eind 2011 overleden moeder
van Peter. “We twijfelden wat we zouden doen met het
huis”, zegt hij. “Tussen eind 2011 en eind 2013 hebben
we diverse mogelijkheden de revue laten passeren.
Aanvankelijk dachten we: we blijven in Bergen wonen
en richten het in als gebruiksruimte, met een praktijk
voor mijzelf en een atelier voor Inge. Tegelijkertijd
oriënteerden we ons bij meerdere catalogusbouwers op
nieuwbouw. Maar we kregen nooit het gevoel: dit is het.”

Even spannend was het wel. De ramen bijvoorbeeld waren
al besteld, memoreert Peter. “Er hoefde geen geheel
nieuw ontwerp te komen, maar er moest wel het nodige
worden geregeld, ook in de sfeer van de vergunningen.
Gelukkig kwam dat –
op basis van de noodzaak
die er was – snel voor
elkaar. Vervolgens hebben
we vastgehouden aan
ons idee: een nieuw
huis dat een eerbetoon
was aan het oude.
Dat betekent bijvoorbeeld
dat de muren zijn
neergezet op de
oude fundering.”

Rigoureus Tot ze advies vroegen bij Pieter Wildeboer,
die met het idee kwam voor een rigoureuze verbouwing.
“Daar hebben we uiteindelijk voor gekozen”, zegt Inge.
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Zij hebben dit huis opgezet alsof ze het voor zichzelf
bouwden. Als ik hier rondloop, dan voel ik ook écht
dat het met veel plezier is gebouwd.”

Professioneel Zij kijken met “een ongelooflijk goed
gevoel” terug op het bouwproces. “We hebben
Wildeboer Bouw leren kennen als een bedrijf dat
betrouwbaar is, deskundig is, goed communiceert
én veel oog voor detail heeft. Pieter ontwikkelde
gaandeweg een goed gevoel voor onze smaak en
kwam steeds met rake adviezen. De bouwvergaderingen
waren plezierig en professioneel, er werden notulen
gemaakt en actiepunten benoemd, met tweewekelijkse
updates. En wij kregen steeds op tijd te horen dat we
een keuze moesten maken als het ging om
bijvoorbeeld de dakpannen, de steenkleur
of het lichtplan”, zegt Inge.
Last but not least maakten 3D-impressies steeds
inzichtelijk hoe het huis van binnen zou worden.
“Zo konden we bijvoorbeeld zien hoe de trap zou
worden of hoe de hal er uit zou komen te zien.
En als we dan vroegen wat het effect zou zijn
als we bepaalde elementen zouden veranderen,
dan kregen we daar nieuwe impressies van.
Die konden we dan op ons gemak bekijken.
De bouw werd zo in alle opzichten een heel
plezierig proces. Het huis klopt, is helemaal af.
En wij kijken met enorm veel voldoening
terug op de bouw”, besluit Peter.

Verbetering Wat bewaard is gebleven aan originele
details is daarmee weliswaar verdwenen onder de
grond, maar het karakter van het huis heeft er niet
onder geleden, Sterker nog: in combinatie met een
enorme bouwtechnische verbetering werden allerlei
oorspronkelijke kenmerken teruggebracht (zoals een
nis aan de voorzijde), vertelt Inge. “We hebben nu een
woning die voldoet aan de hoogste energieprestatieeisen, inclusief een heel goed geïsoleerde vloer, die
bovendien nog eens 50 centimeter is verhoogd om te
waarborgen dat we minder overlast hebben bij regen.
Dit gebiedje heeft bij flinke regenval regelmatig last
van water dat wegstroomt uit de duinen. Voorafgaand
aan de nieuwbouw hebben we een drainagesysteem
laten aanleggen en ook de tuin is een halve meter
hoger komen te liggen.”
Het nieuwe huis heeft een stoere uitstraling en past in
alle opzichten in de omgeving. “Dat was ook een van
onze belangrijkste wensen”, stelt Peter. “We wilden dat
het in materiaalgebruik en aanzicht zou aansluiten op
wat hier was.” Een welkom bijeffect is dat het huis er
voor de argeloze passant helemaal niet uitziet als een
nieuwbouwwoning, vult Inge aan. “Kennissen die voor
het eerst op visite komen, rijden er soms voorbij. En
eigenlijk vind ik dat het grootst denkbare compliment.
Dat geldt ook richting de twee timmermannen die hier
al die maanden aan het werk zijn geweest.

De bouw van de woning aan de Gerbrandtslaan was
de eerste grote klus van uitvoerder Reinier Schoen
van Wildeboer Bouw, zegt Pieter Wildeboer.
“Hij is ooit bij ons gekomen als vakantiekracht en
mts-stagiair en heeft een uitgebreid opleidingstraject
binnen ons bedrijf doorlopen. Hij deed in de loop
van de jaren werkvoorbereiding, calculatie en de
uitvoering van veelal kleinere projecten. Na eerder
al diverse aanbouwen en interne verbouwingen
begeleid te hebben kwam het nu tot de realisering
van een (bijna) nieuwe woning.”
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Kennemer Wonen tevreden over woningrenovatie

“Het ging als een speer”
Tevreden bewoners, tevreden opdrachtgever. Woningcorporatie Kennemer Wonen is vol lof over de keuken-,
badkamer- en toiletrenovatie in bijna vijftig huurwoningen in Bergen door Wildeboer Bouw. “Er was nagenoeg
geen gemopper.”
Het was, zegt projectleider vastgoedbeheer Robin den
Das van Kennemer Wonen, plezierig werken tijdens de
renovatie. “We hadden er bijna geen omkijken naar.
Wildeboer Bouw werkt heel oplossingsgericht en denkt
bovendien mee. Als ze een probleem tegenkomen, dan
kijken ze zelf al naar de beste oplossing. Dat is prettig.”

en een inventarisatie gemaakt”, zegt Robin den Das.
“Aan de hand daarvan hebben we het definitieve
renovatieplan gemaakt. In sommige woningen
was de keuken bijvoorbeeld vijf jaar geleden al
vernieuwd. Die kwamen nu niet voor vervanging
in aanmerking. Oudere keukens weer wel.”

De renovatie was in het gebied ten oosten van
de Koninginneweg in Bergen, in het buurtje rond
de Keslerlaan en het Meester Quantplein.
De start was september vorig jaar. “Wildeboer heeft
per woning eerst een bouwkundige opname gedaan

Soepel De renovaties verliepen stuk voor stuk
soepel, vertelt hij. De schaftkeet stond regelmatig
vol met lekkernijen die de mannen van Wildeboer
van de bewoners kregen na de werkzaamheden.
“Het liep in de tijd iets verder door, onder meer
ook doordat sommige mensen terugkwamen op
hun aanvankelijke besluit af te zien van een
verbouwing en het lijstje met woningen gaandeweg
wat langer werd. Maar het ging verder als een speer.
Henk en Dirk zaten er bovenop. Wildeboer Bouw
deed vroeger al klacht- en mutatieonderhoud.
Ze kenden de woningen van binnen- en van buiten.
Zelfs de bewoners waren vaak geen onbekenden.
Ook dat was een groot voordeel.”

Nieuwe medewerker: Hugo Ligthart
Hugo Ligthart is onlangs de gelederen van Wildeboer Bouw komen versterken. Hij kwam als vierdejaars
mbo-stagiair binnen. Aanvankelijk was er even de vrees dat er onvoldoende werk voor hem zou zijn,
maar dat bleek al snel onterecht.
Pieter Wildeboer was op het
moment dat Hugo’s stage
aanving al enige tijd bezig
met 3D-tekenen en zag
mogelijkheden dat verder
uit te bouwen. Hugo had op
school wel kennis gemaakt
met het programma, maar
er verder nog nooit mee
gewerkt. Hij bleek echter
een vlotte leerling, die al
snel hele 3D-modellen
maakte.
Met behulp van boeken en met name YouTube-filmpjes
had het programma al snel weinig geheimen meer voor
hem. Voordeel voor zijn stagebegeleider was ook dat een
3D-ontwerp gemakkelijker is te controleren dan een set
tekeningen. In het latere verloop van zijn stage kon Hugo
zijn werk uitbouwen naar het tekenen van prefab
houtskelet. Hiervan had Wildeboer Bouw bij de
voorbereiding van een werk veel profijt.

Glans Hugo heeft zijn eindpresentatie op school,
waar hij zijn afstudeeropdracht moest verdedigen,
met glans gepresenteerd. Hij is nu in dienst gekomen
en gaat zich naast 3D-tekenen bekwamen in
werkvoorbereiding en calculatie. Extra voordeeltje:
hij is niet te beroerd de handen uit de mouwen
te steken. Onlangs assisteerde hij nog een weekje
een timmerman toen diens maat ziek was.
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