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Van de redactie
Voor u ligt de honderdste editie van BAMformatie 
(en haar voorgangers). Toch een mooie mijlpaal, 
maar dat is het dan ook. De vlag gaat niet uit en 
gebak heeft de redactie niet genoten.

Sinds de vorige editie van BAMformatie is er veel 
veranderd in het coronalandschap. Er is weer 
meer zicht op allerlei activiteiten en wellicht gaan 
we meemaken dat de Golfdag op 19 augustus a.s. 
en de uitgestelde Algemene Ledenvergadering op 
16 september a.s. zullen plaatsvinden. Dan wordt 
het toch allemaal weer een beetje normaal.

Nu er weer zicht is op een postcorona-tijdperk 
vraagt onze voorzitter aandacht voor de aanpak 
van andere grote maatschappelijke problemen, 
die een voorspoedige kabinetsformatie 
noodzakelijk maakt. Hij maakt gewag van de 
noodzakelijke aanpassing van onze statuten 
en meldt de wens van Peter Grotenhuis om zijn 
penningmeesterschap te willen beëindigen. Aan 
een opvolger wordt gewerkt.

De Sociaal Economische Commissie informeert 
ons over het pensioenakkoord, waarin een minder 
snelle stijging van de AOW-leeftijd is geregeld en 
dat de pensioenen gaan meebewegen met de 
economie. De Koepel Gepensioneerden vraagt 
vrijwilligers zich te melden om bijdragen te leveren 
aan sociale media. Daarnaast wordt nadere 
informatie gegeven over de WTBR (Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen), die ons verplicht 
enige maatregelen te treffen.

Het is om bekende redenen nog steeds wat stil 
op het Activiteitenfront, maar wellicht gaat het er 
in de komende maanden toch van komen: elkaar 
in levenden lijve ontmoeten. Begin juli wordt 
daarover definitief besloten en we houden  
goede moed.

Het illustere gezelschap van de VBG-leden is 
weer een Ridder rijker. Het heeft onze Koning 
behaagd om Frits Scheublin te benoemen tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hoe dat zo 
is gekomen, heeft Cor Cornelisse hem gevraagd 
en ook opgeschreven.

De Contactpersonen zijn in onze vereniging 
een zeer belangrijke groep vrijwilligers, die de 
verbinding verzorgen tussen leden en VBG. 

Hun activiteiten worden door de leden zeer 
op prijs gesteld, zeker in de (achterliggende) 
coronaperiode. Absoluut een reden om twee van 
hen, waaronder een duo, in het zonnetje te zetten. 
Daartoe trokken Ineke Roedoe en Cor Cornelisse 
naar Hulst en Leidschendam en interviewden 
Flip en Lieve van Hoven respectievelijk Koos 
Biesheuvel.

In dit kader is er een oproep geplaatst om 
leden te vragen zich aan te melden voor deze 
buitengewoon zinvolle, dankbare en onmisbare 
functie voor onze vereniging, om zo de 
(ontstane) vacatures te kunnen opvullen. Voor 
het functioneren van onze vereniging is het goed 
bezet hebben van deze functies van eminent 
belang. Schroom dus niet om Ineke Roedoe te 
bellen of mailen.

Zijn bretels hebben Timmerman aanleiding 
gegeven om zijn ervaringen met ons te delen. 
Naast Timmerman levert Cor Cornelisse ook 
altijd een vrije bijdrage aan ons mooie blad. 
Deze keer besteedt hij, als onderdeel van een 
trilogie over belastingen, aandacht aan mogelijke 
aanpassingen van ons belastingstelsel. In de 
vorige editie ging het over de geschiedenis van de  
belastingen en in de volgende BAMformatie  
sluit hij af met deel 3 over belastingontduiking  
dan wel – ontwijking.

Tenslotte onder BAM Actueel nog aandacht 
voor een paar BAM-projecten en natuurlijk de 
personele mutaties onder Personalia.

Veel leesplezier.

Eric van Baarsel

Kopij voor BAMformatie 
2021-3 graag inleveren  
bij de redactie vóór  
6 september 2021.
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Van het bestuur
Op het moment dat ik dit schrijf (6 juni) is 
bijna iedereen in een positieve stemming met 
betrekking tot het onder controle krijgen van 
het Coronavirus met als gevolg de naderende 
versoepelingen, waardoor we onze vrijheden 
terugkrijgen. Zeer waarschijnlijk heeft eenieder 
van onze leden zijn tweede vaccinatie  
gekregen en is men veel minder bang  
geworden om door het virus geraakt te worden.

Tegelijkertijd wordt de stemming gedrukt door 
het feit dat er nog steeds geen begin is van een 
kabinetsformatie, terwijl de problemen voor de 
samenleving zich in een rap tempo opstapelen. 
Hierbij denk ik onder andere aan de 
huizenmarkt, migratie, de stikstofproblematiek, 
energietransitie, digitalisering en inclusieve 
samenleving. En laten we niet vergeten de 
hervorming van het pensioenstelsel, dat 
momenteel weer verdere vertraging oploopt. 
Het is te hopen dat er snel een nieuw kabinet 
aantreedt dat knopen kan doorhakken, want de 
samenleving zit erop te wachten.
De problemen stapelen zich natuurlijk niet 
alleen op in Nederland, maar ook in Europa 
en de rest van de wereld. Denk alleen maar 
eens aan het oplossen van het Europese 
landbouwsubsidiebeleid versus de Green Deal, 
die Eurocommissaris Frans Timmermans wil 
doorvoeren.Van vele kanten wordt de politiek 
bestookt, maar veelal wordt vergeten dat we 
als individu ook best veel kunnen doen. 

Uw bestuur en de commissies werken en 
vergaderen inmiddels door, meestal via de 
Zoom applicatie. We proberen weer opnieuw 
leven te blazen in de activiteiten die we zo 
vaak hebben moeten uitstellen en node gemist 
hebben. Als eerste grote bijeenkomst staat 

de reeds drie keer uitgestelde Algemene 
Ledenvergadering op 16 september a.s. op 
het programma. Laten we hopen, dat die dit 
keer kan doorgaan en we elkaar weer in groten 
getale kunnen ontmoeten.

Als bestuur werden we onlangs enigszins 
verrast toen we geconfronteerd werden met 
een nieuwe wet die per 1 juli van kracht 
wordt; de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen). Intussen is er een 
werkgroepje opgericht en aan de slag gegaan 
om de gevolgen hiervan voor VBG in kaart te 
brengen. In ieder geval zullen de statuten van 
onze vereniging moeten worden aangepast. 
Elders in deze BAMformatie leest u er meer 
over.

Afgevaardigden van het bestuur hebben het 
jaarlijkse gesprek gehad met BAM-CEO Ruud 
Joosten. Het reilen en zeilen van VBG werd 
uitgelegd en viel in goede aarde. Tevens 
werd de Raad van Bestuur bedankt voor de 
materiële en immateriële steun van BAM.
Daarnaast hadden we ook een gesprek met 
Sven van de Wynkele, die Chief Human 
Resources Officer is in het Executive 
Committee en ons eerste aanspreekpunt is  
bij BAM. 

Op 6 mei publiceerde de Koninklijke BAM 
Groep een persbericht voor het eerste kwartaal 
2021. Daaruit sprak een positief beeld met 
een EBITDA (winst vóór aftrek van rente, 
belastingen, afschrijving en amortisatie).
van € 53,3 miljoen, hetgeen een duidelijke 
verbetering was ten opzichte van het eerste 
kwartaal in 2020.  
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De focus ligt op de uitvoering van de nieuwe 
strategie. Tevens werd opgemerkt dat het 
kostenreductieprogramma was afgerond 
volgens planning. Een winstverwachting voor 
het hele jaar 2021 werd nog niet uitgesproken.

Peter Grotenhuis heeft te kennen 
gegeven aan het bestuur van VBG om zijn 
penningmeesterschap te willen beëindigen om 
hem moverende redenen. Hij heeft dit zeven 
jaar gedaan en kijkt met veel plezier terug op 
deze periode. 

Inmiddels is het bestuur begonnen met 
een zoektocht naar een kandidaat met een 
financieel/administratieve achtergrond om 
Peter op te volgen. Voor de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering hoopt het bestuur 
een kandidaat te kunnen voorstellen.
Het bestuur roept bij deze de leden op, 
die geïnteresseerd zijn om de functie van 
penningmeester op zich te nemen, zich te 
melden bij ondergetekende (06 53 84 08 75 of 
nico.dirkzwager@planet.nl).   

 
Als deze BAMformatie op de deurmat valt 
heeft de zomer zijn intrede gedaan, is de 
coronapandemie naar verwachting verder 
onder controle en heeft iedereen hopelijk 
plannen gemaakt voor een vakantie in welke 
vorm dan ook.

Het bestuur wenst u een aangename zomer 
toe in een gezonde gezondheid en spreekt 
de hoop uit dat we elkaar weer snel kunnen 
ontmoeten in levenden lijve en in een normale 
omstandigheden.

Nico Dirkzwager
Voorzitter 

Van de Sociaal Economische 
Commissie
In het pensioenakkoord is afgesproken dat de 
AOW-leeftijd minder snel stijgt. In 2121 is de 
AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden, Voor de 
komende jaren geldt het volgende:

• 2022: 66 jaar en 7 maanden
• 2023: 66 jaar en 10 maanden
• 2024: 67 jaar
 
Vanaf 2025 is de stijging van de AOW-leeftijd 
gekoppeld aan de ontwikkeling van  
de levensverwachting. Elk jaar” levenswinst” 
leidt tot een verhoging van de AOW-leeftijd met 
8 maanden.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de 
omvang van de pensioenpot niet langer 
gestuurd door strenge rekenregels. We gaan 
naar een pensioen dat sneller meebeweegt 
met de economie. In goede tijden gaat het 
pensioen omhoog, in slechte economische 
tijden gaat het omlaag. Daarnaast wordt voor 
elke deelnemer duidelijk hoeveel geld het 
pensioenfonds voor hem of haar apart heeft 
gezet. Iedereen krijgt inzicht in de persoonlijke 
pensioenpot. Zo zie je precies hoe jouw pot 
van tijd tot tijd groeit of krimpt als gevolg van 
behaalde beleggingsrendementen.  
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Het pensioengeld van gepensioneerden 
wordt defensiever belegd dan het geld van 
jongeren. Dat voorkomt grote schommelingen 
voor gepensioneerden. Op de website van de 
Koepel staat onder het thema Pensioenen het 
door de pensioencommissie samengestelde 
document “Het pensioenakkoord nader 
verklaard”.

Heb je vragen over de AOW? De meeste 
antwoorden vind je op de website svb.nl. Je 
logt in met DigiD voor persoonlijke informatie. 
Lukt dat niet? Je kunt een familielid of 
mantelzorger machtigen om met hun DigiD 
in te loggen op jouw account. Ook dat kan je 
regelen op de website svb.nl.

De herziening van het pensioenstelsel is een 
grote klus. Voorlopig zijn de minister en de 
Tweede Kamer er druk mee. Daarna moeten 
de pensioenfondsen hun administratie opnieuw 
inrichten. In een vorige BAMformatie schreef 
ik dat de invoering van de Pensioenwet 
niet voor 1 januari 2026 wordt verwacht. 
De minister heeft daar intussen een jaar bij 
gedaan. Voorlopig is 1 januari 2027 dus de 
invoeringsdatum. Ik ben benieuwd of dit het 
laatste uitstel is.
 
Van de Koepel Gepensioneerden
Er is ook goed nieuws. De Koepel 
Gepensioneerden is inmiddels gepromoveerd. 
De Koepel was slechts deelnemer aan een 
‘klankbordgroep’ bij het pensioenakkoord. 
Sinds kort is De Koepel lid van het 
zogenaamde ‘kernteam’ dat zich met 
de uitwerking van het pensioenakkoord 
bezighoudt. Dat maakt de kans om invloed uit 
te oefenen wat groter.

En eind mei mocht De Koepel samen met 
andere ouderenorganisaties een uurtje aan 
tafel zitten bij Mariette Hamer, de informateur. 
We zullen zien waar dat toe leidt. Misschien 
een minister voor Ouderenzorg? Of meer 
bejaarden in het kabinet? De Koepel sprak 
zich uit tegen fiscaliseren van de AOW. Dat wil 
zeggen dat de AOW-uitkering niet onder de 
inkomstenbelasting mag vallen. Fiscaliseren 
treft 67-plussers met een ruim eigen pensioen. 
Die hebben de AOW eigenlijk niet nodig is 
de redenering. Dus die kan dan (weg)belast 
worden. We zullen zien wat ervan komt.

Oproep
De Koepel Gepensioneerden zoekt vrijwilligers 
die bereid zijn de actualiteit te volgen en 
korte berichtjes te maken voor de sociale 
media. De doelgroep daarvoor is vooral de 
eigen achterban, maar ook journalisten, 
politici en talkshows. De vrijwilligers werken 
met ondersteuning van een professioneel 
communicatie-/trainingsbureau op basis van 
een vastgestelde blauwdruk. Geïnteresseerd? 
Kijk op de website van de koepel, mail naar 
jaapvdspek@planet.nl of bel 06 22445140.
 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Op 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen - kortweg de WBTR 
- van kracht. Deze wet verplicht besturen om 
in de statuten vast te leggen dat bestuurders 
zich behoorlijk gedragen en allleen het 
verenigingsbelang dienen. De penningmeester 
mag geen greep in de kas doen. Bestuurders 
mogen geen werk uitbesteden aan eigen 
bedrijfjes.  
 
 

Informateur Mariëtte Hamer

We zoeken een opvolger voor penningmeester Peter Grotenhuis
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Het lijkt allemaal erg vanzelfsprekend, maar 
we kennen de uitwassen. Een woningbouw-
vereniging die bijna failliet ging aan  
speculatieve beleggingen en een voorzitter 
die in een Maserati van de corporatie reed. 
De wetgever vond dat er iets moest gebeuren. 
VBG heeft een werkgroepje ingesteld dat de  
statutaire wijziging voorbereid. In de ALV  
zullen de leden geconsulteerd worden. Daar 
vindt ook de besluitvorming plaats. Leden die 
in het bestuur zitten van een vereniging of 
stichting doen er goed aan dit onderwerp ook 
in eigen kring aan de orde te stellen. 
 
Frits Scheublin

 

Van de Activiteitencommissie
Het voorlopige einde van de pandemie lijkt 
in zicht. Het versoepelen van de regels 
gaat gestaag door. Dat biedt uitzicht 
op het weer mogen organiseren van 
evenementen voor onze leden en daar kijkt de 
Activiteitencommissie naar uit. 
 

 
 
Blijft natuurlijk de grote vraag wanneer het 
leven weer ‘normaal’ wordt en dan met name 
het verdwijnen van de 1,5 meter-regel, zonder 
mondkapjes op, voor ons dé voorwaarden!
 

Begin juli a.s. zullen we beslissen of de 
geplande VBG Golfdag op 19 augustus 
a.s. en de ALV met de bijeenkomst in het 
Openluchtmuseum op 16 september a.s. onder 
die voorwaarden echt kunnen doorgaan.

 
De “Dag van de Bouw” is voorlopig vastgesteld 
op zaterdag 25 september 2021. Kijk voor 
bouwprojecten (ook BAM projecten), die 
hieraan meedoen, te zijner tijd op de website 
www.dagvandebouw.nl 
 
Ons AC lid Rijk van Tongeren heeft helaas 
moeten besluiten om te stoppen met 
zijn werk voor de Activiteitencommissie. 
Zijn aanwezigheid thuis is door privé- 
omstandigheden meer gewenst. De 
commissieleden vinden het jammer maar 
respecteren uiteraard zijn beslissing. 

Piet Grutters maakt de overstap van de SEC 
naar de Activiteitencommissie. Hij heeft al 
meermaals aangegeven bij een eventuele 
vacature graag AC-lid te willen worden.

We bedanken Rijk en zijn vrouw Maaike voor 
hun werk en geweldige inzet en wensen Piet, 
ondersteund door zijn vrouw Diny, veel succes 
bij zijn komende werkzaamheden voor onze 
vereniging. 

We blijven vol goede moed dat we elkaar 
binnenkort weer kunnen gaan ontmoeten.

Activiteitencommissie

Cor Cornelisse, Wim Beukers, Joost Lobach, 
Jan Vissers en Piet Grutters
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Begin juli wordt definitief besloten of de 
volgende activiteiten doorgang vinden: 

19 augustus a.s. de VBG Golfdag op de 
Scherpenbergh bij Apeldoorn. 

16 september a.s. de ALV met bijeenkomst  
in Openluchtmuseum in Arnhem

 
Frits Scheublin, onze  
nieuwe Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau 
In hun stijlvol ingerichte appartement op de 
zesde verdieping in een fraai wooncomplex 
in IJsselstein word ik gastvrij ontvangen door 
onze kersverse ridder. Het complex draagt 
de voor hem toepasselijke naam Pandora, de 
Griekse godin van de begaafdheid met de doos 
die nieuwsgierig maakt. Frits is niet zómaar 
professor geworden. Zijn vrouw Mariëlle is er 
niet bij, zij is alvast naar hun ‘vakantie’ woning 
in Ermelo.  
 

Mariëlle heeft gezorgd voor al die contacten en 
paparassen die nodig zijn om een voordracht 
voor een koninklijke onderscheiding voor elkaar 
te krijgen, echt een ‘monsterklus’ in dit geval. 

In deze coronatijd was het uitreiken de laatste 
uitdaging. Naast Frits als Ridder waren er nog 
zeven inwoners Lid in de Orde geworden. 
Burgemeester Patrick van Domburg van 
IJsselstein reed rond in een oldtimer om 
iedereen de versierselen te laten overhandigen. 
Mariëlle en de twee zonen van Frits hadden 
afgesproken dat hij zou aanbellen bij de 
bovenburen. Zij was inmiddels zogenaamd 
de post halen en belde Frits om even naar 
beneden te komen om iemand te helpen. De 
verrassing was compleet toen hij de lift uitstapte 
en het kleine gezelschap daar aantrof voor de 
vrolijke plechtigheid. Hoe ‘verdien’ je eigenlijk 
een lintje?

Op de TU Delft volgde Frits de studie 
Ontwerp en Architectuur in combinatie met 
Bouwmanagement. Na zijn studie werkte hij 
tien jaar als intern architect bij bouwbedrijf  
J.P. van Eesteren. Samen met Nederhorst voor 
projecten in Saoedi-Arabië.  
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Vervolgens tien jaar als directeur bij  
Ingenieursbureau Starke Diekstra. Daarna 
was hij als directeur bij INBO Architecten in 
Woudenberg betrokken bij het realiseren van 
hoogkwalitatieve woningbouw. Anders dan het 
‘gooi en smijtwerk’, dat toen normaal was in de 
bouw. Hij woonde jarenlang in Bergambacht 
en Gouda, werd lid en later bestuurslid/
penningmeester van de Rotary Schoonhoven 
en de Stichting Natuurbehoud Reeuwijk. 
In 1993 kwam HBG op zijn pad en werd 
hij directeur van het UOB dat bij BAM later 
overging in de afdeling Advies en Engineering 
(A&E). 

Hij was indirect betrokken bij in het oog  
springende projecten als het WTC-gebouw en 
de KPN toren op de Wilhelminapier in Rotter-
dam, de renovatie van het Feyenoordstadion 
de Kuip in Rotterdam en het GelreDome in 
Arnhem. 

Mede met instemming van de toenmalige 
CEO van HBG, Jan Veraart, werd hij parttime 
voor twee dagen in de week aangesteld als 
hoogleraar bij de TU Eindhoven. Daarnaast 
vond hij nog tijd voor diverse bestuursfuncties 
bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
(KIVI) en voor de Orde van Nederlandse 
Raadgevend Ingenieurs (ONRI). Voorwaar 
een drukbezet man, maar daarmee kon hij 
zijn relatiekring geweldig ontwikkelen en 
uitbreiden.

WTC Rotterdam

Zo kwam Frits in aanraking met het 
CIB, Council on Innovation in Building. 
Ooit opgericht met Marshallhulp om de 
wederopbouw van Europa na de Tweede 
Wereldoorlog te bevorderen. Het is inmiddels 
een wereldwijd netwerk van 500 universiteiten 
en grote bouwconcerns met een eigen 
researchafdeling. Hij was er van 1999 tot 2010 
bestuurslid en coördinator van de werkgroep 
voor industrialisatie van de bouw en tevens lid 
van de werkgroep voor open bouwsystemen.
Dit samenwerkingsverband van universiteiten 
en bouwreuzen organiseert tweemaal per jaar 
een wereldcongres waar leidinggevenden 
en influencers elkaar ontmoeten. Ze 
geven en volgen ook lezingen over nieuwe 
ontwikkelingen en voeren diepgaande 
discussies. Alles ter bevordering van 
kennisverspreiding over bouwinnovaties. Een 
zeer leerzaam proces. HBG ondersteunde 
dit ook financieel en gaf Frits daarmee alle 
ruimte voor zijn CIB-werk. In 2006 was hij 
voorzitter van het organiserend comité voor 
het wereldcongres op de TU Eindhoven en 
mocht hij het CIB-bestuur ontvangen. En 
natuurlijk was hij als gastheer een van de 
keynote speakers. Soms reisde Mariëlle mee 
naar andere wereldcongressen en zo zagen 
ze samen Tokio, Kaapstad en Sao Paulo. In 
het verlengde hiervan zat hij ook in het bestuur 
van Encord, European Network of Contractors 
in Research and Development.

Na te zijn gestopt met werken heeft Frits zich 
van 2009 tot 2020 aangesloten bij de PUM, 
Project Uitzending Managers. Dit is een 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
gefinancierde ontwikkelingssamenwerking met 
gepensioneerde experts. Zij zetten zich in voor 
kortlopende adviesprojecten van meestal 2 à 3 
weken. Hij was daar vier jaar coördinator van 
de bouwdivisie, waarbij hij jaarlijks zo’n veertig 
aanvragen moest koppelen aan een van de 
honderd bouwkundige experts. 
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Dat waren architecten, aannemers, 
constructeurs, consultants enz. In PUM-
verband kwam hij op alle vier de continenten, 
ook op plekken waar je als toerist nooit zou 
komen. 

Voor Frits was het ook vaak een kwestie van 
vragen stellen om anderen in te laten zien 
dat plannen onhaalbaar waren. Hoe laat je 
op Haïti na de zware orkaan Matthew in één 
jaar 100.000 woningen door de bevolking zelf 
bouwen, zoals Cordaid wilde. Hoe realiseer 
je in de Bhutaanse hoofdstad, 5 km. lang 
ingeklemd in een smal rivierdal tussen de 
Himalaya bergruggen, halverwege tegen 
de steile helling een groot schoolgebouw. 
Een filantroop op Sumatra had bedacht om 
een winkelcentrum te bouwen waar 4000 
straatverkopers zich konden vestigen met 
hun koopwaar. Het was vaak een kwestie 
van het bijbrengen van boerenverstand en 
het voorkomen van geldverspilling en grote 
teleurstellingen. Bij Swiss Expert Contacts 
(ook een SEC), een Zwitserse NGO, heeft hij 
vergelijkbaar advieswerk gedaan. En sinds 
een aantal jaren is Frits een gewaardeerd 
bestuurslid van onze vereniging en geeft 
hij leiding aan de Sociaal Economische 
Commissie (SEC).

Behalve dat hij bestuurslid is van de 
Vereniging van Eigenaren (VvE) vervult Frits 
geen vrijwilligerswerk in zijn gemeente. De 
andere gedecoreerden kenden hem ook 
niet. Normaal wordt iemand onderscheiden 
voor zinvol vrijwilligerswerk in zijn of haar 
gemeente of voor een landelijk opererende 
instelling. Men wordt dan Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Iemand zoals Frits, die 
veel vrijwilligerswerk in het buitenland heeft 
gedaan, wordt tot Ridder benoemd. Hij zegt 
zelf dat al dat vrijwilligerswerk voor hem 
geen last was, hij deed het steeds met groot 
plezier. Het moet hem nog wel van het hart 
dat hij weliswaar dankbaar en trots is voor 
dit eerbetoon, maar dat er veel Nederlanders 
zijn die wellicht nog meer dan hij een lintje 
verdienen. Als niemand ze voordraagt, krijgen 
ze het helaas niet. Het meest blij en trots is hij 
dan ook voor Mariëlle, die dit toch maar mooi 
voor elkaar heeft gekregen. Wij gunnen het ze 
beiden van harte. 

Aan het eind van het 
gesprek laat Prof. ir. 
Frits mij de medaille 
zien, samen met 
het strikje om op te 
spelden. Door een 
zilveren kroontje 
midden op het 
strikje weet je dat je te 
maken hebt met een 
Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. Ook vertelt hij nog dat 
ze muren en deuren hebben weggehaald 
waardoor hun appartement heel ruimtelijk en 
licht overkomt. Heeft hij toch nog wat gehad 
aan zijn architectuuropleiding. 

Cor Cornelisse

Op bezoek bij twee  
contactpersonen
In het afgelopen coronajaar was het voor onze 
gewaardeerde contactpersonen nagenoeg 
onmogelijk om hun kringleden een bezoek 
te brengen ter gelegenheid van het bereiken 
van een nieuw kroonjaar, een bijzondere 
huwelijksdatum, bij ziekte of een overlijden. 
Het moest blijven bij een telefoontje, een 
boeket bloemen via Fleurop, een leuk kaartje 
met een bijgesloten cadeaubon of een 
condoleance kaart. Overige contacten gingen 
meestal per telefoon of e-mail, zoals gewend. 

Het leek ons een goed idee om een paar 
contactpersonen zelf te bezoeken en met hen 
te praten over hun inzet voor hun belangrijke 
werkzaamheden voor onze vereniging. 
Via hen willen we onze contactpersonen eens 
in het zonnetje zetten, als aanmoediging en als 
dankbetuiging.

Flip en Lieve van Hoven
Ons eerste bezoek was aan Flip en Lieve van 
Hoven in Hulst Zeeuws-Vlaanderen. U zult 
zeggen: ”dat is ver weg”, nou dat valt vanuit 
Prinsenbeek (Breda) reuze mee. Via Bergen 
op Zoom en een stukje België waren we er 
binnen een uur. Ineke moest hiervoor nog wel 
drie kwartier rijden vanuit Boskoop.  
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We werden gastvrij ontvangen in hun 
bungalow Ten Hove met koffie en een stuk 
zoete Zeeuwse bolustaart.

In zijn werkzame leven was Flip als 
elektrotechnisch ingenieur eerst betrokken 
bij de bouw van fabriekscomplexen in België. 
Hij werkte toen voor het bedrijf Controlec en 
later voor ENI, een Belgische installateur en 
onder Belgisch contract. Na enige ‘discussie’ 
over het in dienst zijn ‘in kaderstatuut’, 
hetgeen betekende 24/7 werken, zocht hij 
elders emplooi. Bij NBM-Amstelland, dat 
gekwalificeerd personeel zocht voor hun 
nieuwe rail-tak, bood hij zich aan als de man 
die ze nodig hadden. Gelukkig waren ze dat 
met hem eens, opvallend voor iemand uit 
een ‘spoorloos’ gebied. Van 1999 tot aan zijn 
vroegpensioen in 2011 heeft Flip, ook later 
bij BAM Rail, leiding gegeven aan uitbreiding 
en onderhoud van het railnet in bijna heel 
Nederland. 

Interessante verhalen over de HSL-lijn vanaf 
Amsterdam, via de imposante Groene Hart-
tunnel, over de Moerdijkbrug tot aan België. 
Mooie anekdotes over geluidsoverlast door 
spoorschade, het spoorslijpen van vele 
kilometers beschadigde rails met brandjes 
door het slijpsel en stressgevallen zoals het 
ongeluk van de onderhoudstrein die door het 

stootblok in Stavoren denderde. Na enige 
jaren lidmaatschap van VBG aanvaardde hij 
in februari 2016 de uitdaging om de vacature 
van contactpersoon voor Zeeland in te vullen. 
Sinds een aantal jaren doet hij op afstand kring 
Limburg erbij. Het is (nog} niet gelukt iemand 
te vinden om die taak van hem over te nemen. 
Maar, wie weet! 

HSL (Hoge Snelheidslijn)

Alle contactpersonen kunnen gebruik 
maken van de digitaal door Els Oosterlaken 
van het VBG-secretariaat aangeleverde 
rapportageformulieren. In maart en september 
wordt hen gevraagd om contact op te nemen 
met hun leden en te vragen hoe het met ze 
gaat. Dit kan via een bezoekje maar meestal 
gaat dat per telefoon. De op de formulieren 
kort omschreven bevindingen worden 
geanonimiseerd verzameld en besproken 
binnen het bestuur. Tevens ontvangen de 
contactpersonen voor ieder nieuw kwartaal 
een datumoverzicht per kring van leden die 
een bijzondere gelegenheid hebben te vieren. 

Flip verwerkt die in zijn eigen 
computerbestand, maar dat kan natuurlijk 
ook op papier via de ‘keukenkalender’. Zijn 
ervaring is dat een telefoontje, een kaartje 
met al of niet een cadeaubon of een bezoekje 
erg wordt gewaardeerd. En wat kost het nou 
eigenlijk voor tijd? Hooguit een ochtend per 
kwartaal om alle leden te bellen en wat tijd om 
af en toe een jarige, jubilaris of nabestaande 
te bellen of een kaartje te sturen. Zeker, 
een bezoekje kost wat meer tijd. Grappig 
en toevallig is dat Lieve, zijn vrouw die zo’n 
dertig jaar als activiteitenbegeleidster bij 
een stichting voor geestelijk gehandicapten 
heeft gewerkt, voorzitter is van een kleine 



11

vereniging van oud-medewerkers. Zij gaan 
met elkaar vier keer per jaar een dagje uit. Wat 
ze zoal nog meer doen? Bijna te veel om op 
te noemen. Naast gezellige dagen met hun 
Belgische vriendenkring, ontmoeten ze ook 
nog steeds deelnemers van management- en 
pensioencursussen uit het verleden.  

Hulst
 

Boeken en foto’s digitaliseren in de werkgroep 
‘Archief en Bibliotheek’ van de Oudheidkundige 
Kring in Hulst. De hobby fotograferen kan er 
ook nog wel bij en natuurlijk het bijhouden van 
hun grote mooie tuin. Flip merkt nog op dat hij 
best bereid is om nieuwe contactpersonen te 
helpen en te coachen.
Hij heeft nog een tip. Om achteraf te reageren 
na het overlijden van een VBG-lid zijn dikwijls 
gegevens van nabestaanden niet bekend. Via 
www.mensenlinq.nl zijn die vaak te vinden.  
 
Na een voortreffelijke lunch met heerlijke 
groene aspergesoep met zalm en lekkere 
broodjes belegd met Zeeuws spek en 
Belgische kaas, vertrekken we en kijken we 
terug op een leuke dag.

Koos Biesheuvel
Ons tweede bezoek was aan Koos Biesheuvel. 
Hij is sinds maart 2018 de contactpersoon van 
Kring Den Haag I – Leidschendam.  
Hij ontvangt ons in zijn fraaie appartement in 
Leidschendam met als opmerkelijk  
detail dat ze ook een eigen balkon hebben aan 
de galerijzijde. Bij de koffie kunnen we kiezen 
uit krakelingen en kokosmakronen die hij 
speciaal voor ons gehaald heeft. Het was 
trouwens de eerste keer dat hij zelf koekjes 
kocht, wat een eer. 

 

Geboren in 1951 verhuisde het gezin in 1953 
naar het stadje Carambeí in de Braziliaanse 
deelstaat Paraná. Zijn vader werd directeur 
van een daar door Nederlandse boeren 
opgerichte zuivelfabriek. Vandaar dat hij naast 
Nederlands ook goed Portugees leerde. In 
1965 keerde het gezin terug naar Nederland, 
waar hij via de MTS en aansluitend de HTS 
bouwkunde studeerde. Als afgestudeerd 
bouwkundig Ingenieur ging hij voor Volker 
Stevin werken. Zij waren gestart met een 
vestiging in Brazilië en, u raadt het al, natuurlijk 
vertrok Koos weer naar dat land. Hij leerde 
daar ook zijn, inmiddels ex-vrouw kennen. 
Samen kregen ze twee zonen, die uiteindelijk 
na Nederland, terug in Brazilië in São Paulo 
hun bestaan vonden. Via WhatsApp heeft hij 
regelmatig contact met ze. Iedere twee jaar 
reist hij naar Brazilië en zijn zonen komen ook 
om de twee jaar naar Nederland. Vanwege 
corona nu even niet.  

Koos heeft als doorgewinterde calculator/
estimator veelal in het buitenland gewerkt. 
In landen als Saoedi-Arabië aan een 
havenproject in Jubail en in Gibraltar aan 
appartementen.  

Haven Jubail (Saoedi-Arabië)
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In 1993 werd het HBG en ging hij de 
afdeling calculatie versterken bij Interbeton. 
Projecten als het Marriott Hotel op Aruba en 
jarenlang als calculator/estimator in Jakarta 
Indonesië, maar ook als cost-controller in 
Boston in de Verenigde Staten. Vanaf 2002 
tot zijn vroegpensioen in 2014 rekende hij 
de aanneemsom van nieuwe buitenlandse 
projecten uit voor BAM International in Gouda. 
Op VBG-bijeenkomsten zoeken de 
‘Internationals’ elkaar altijd graag op. Logisch, 
want ze kennen elkaar goed vanwege hun 
veelvuldige verblijf op de diverse project 
compounds.

Ook Koos werkt met de gegevens die het 
VBG-secretariaat hem aanreikt. Vertaald in de 
hem vertrouwde Excelsystematiek houdt hij 
de relevante data van zijn kringleden bij. Hij 
zorgt voor de zeer gewaardeerde aandacht. 
Veelal telefonisch of door het sturen van 
een leuk kaartje, maar ook bij bijzondere 
gelegenheden met bezoeken. Steevast neemt 
hij dan een doos bonbons mee. Vanwege 
COVID bleef het nu beperkt tot het opsturen 
van cadeaubonnen, maar hij hoopt snel weer 
op bezoek te kunnen gaan. Bij zo’n bezoek 
kan het voorkomen dat hij langdurig aan de 
praat wordt gehouden. Zo gebeurde het dat de 
vrouw des huizes de heren alleen liet om naar 
de kapper te gaan. Toen ze na ruim drie uren 
weer thuiskwam, zaten ze tot haar verbazing 
nóg te praten. Wie bij grote bouwconcerns 
heeft gewerkt, kan mooie verhalen vertellen.

Wat betreft tijdsbesteding voor onze vereniging 
schat Koos het op hooguit drie ochtenden per 
maand. Hij is een trouw bezoeker van onze 
bijeenkomsten en de bijeenkomsten met het 
bestuur. Als suggestie beveelt hij aan om in 
de uitnodigingen naast een lijst met hotels ook 
een paar Bed&Breakfast ’s te noemen en het 
openbaar vervoer. uitgebreider op te nemen, 
waarvan acte.

Leidschendam

 
Veel wandelen en fietsen op zijn nieuwe KOGA 
zijn voor hem geliefde activiteiten. Daarnaast 
is hij ook nog penningmeester van Stichting De 
Zonnebloem, afdeling Leidschendam. Hij hoeft 
zich dus zeker niet te vervelen. Na een paar 
gezellige uren stappen wij op deze stralende 
dag weer in onze hete auto’s.
 
 
Contactpersonen, Commissieleden  
en Bestuur bijeen
In normale tijden zijn er in april en 
oktober bijeenkomsten met het bestuur 
en de Contactpersonen/Commissieleden, 
afwisselend in Bunnik en Gouda. Daar maken 
we kennis met nieuwe contactpersonen en 
ontmoeten anderen elkaar weer om ervaringen 
uit te wisselen. 

 
Naast een gezamenlijke lunch maakt een 
interessante presentatie deel uit van het 
programma. De volgende keer op 15 oktober 
is dat een gelikt verhaal over de bouw in 
Rotterdam van ‘De Zalmhaventoren’. Dit is een 
door BAM te realiseren wooncomplex van drie 
torens. Eén van respectievelijk 215 en twee 
van 70 meter hoog, uniek in Nederland.

Ineke Roedoe en Cor Cornelisse  
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Oproep voor nieuwe Contactpersonen
De vereniging is regelmatig op zoek naar 
nieuwe contactpersonen. Contactpersonen 
haken af doordat ze er minder tijd aan 
kunnen besteden of er weinig zin meer 
in hebben. Soms gaat ook de leeftijd 
meespelen en wordt het fysiek lastiger om 
de eigen kringleden te bezoeken. Is uw 
interesse gewekt, neem dan contact op  
met Ineke Roedoe. Zij kan u nader 
informeren en de ‘Richtlijnen voor de 
Activiteiten van Contactpersonen’ toelichten. 
Ineke Roedoe, 06 182 72 199   
giroedoe@planet.nl

 
Servicecenter
“De winkelsluitingen ten spijt, het servicecenter 
is open. Schoenreparaties, riemen, sleutels, 
schaatsen, zakmessen, bretels en een oude 
mopperpot met een dikke bril. 
Maar mijn broek blijft niet meer hangen en zakt 
uit de bretels. Hoe zal ik dat nu aanpakken? 
Meneer, deze heb ik 5 jaar geleden met 10 
jaar garantie bij u gekocht, maar ze doen het 
niet meer, kunt u daar misschien wat mee? 
De garantie is normaal tot de deur, ik weet 
echt niet wat ik tegen u gezegd heb, maar ik 
zal eens voor u kijken.
Ja, het hoeft natuurlijk niet voor niets.
Ik had gedacht  
100 Euro, u? 
Wat minder natuurlijk. 
Alstublieft, ze zijn klaar. 
Hij helpt mij mijn bretels aan te trekken en die 
doen het weer.
Hebt u misschien ook  
nog een paar nieuwe? 
Hij laat zich op de vloer 
zakken en doet een 
greep in een kartonnen 
doos.
Nee, niet zulke, maar 
ook weer met een 
dubbele rugclips ? 
Ja die, wat kosten die?
9,95 Euro.
OK, dank u wel.
U ook bedankt.” 
 
Timmerman

 

Belastingaanpassingen  
voor de toekomst?
Nederland kent in Europa een gemiddelde 
belastingdruk. Een deel van de 
belastingheffing is eigenlijk geen directe 
belasting maar zijn sociale premies om onze 
verzorgingsstaat in stand te houden. De 
loon- en inkomstenbelasting is nu nog een 
belangrijk herverdelingsinstrument, waarbij 
rekening wordt gehouden met een veelheid 
aan complexe toeslagen, aftrekposten en 
heffingskortingen.Om het belastingstelsel 
te vereenvoudigen wordt, naast een 
voorkeur voor belasting op uitgaven, een 
inkomstenbelasting met één uniform tarief 
ofwel ‘vlaktaks’ overwogen. Dit zou meer recht 
gaan doen aan het draagkrachtbeginsel en 
mogelijk een toenemende belastingontwijking 
ontmoedigen. Ook wordt nagedacht over het 
belasten van het nu nog nauwelijks belaste 
vermogen van hypotheekvrij eigenwoningbezit. 
Verdere aanpassingen? 

Vlaktaks

Wij willen meer veiligheid, meer zorg, betere 
jeugdzorg, meer woningen, beter onderwijs, 
klimaatdoelen halen, infrastructuur nieuw 
aanleggen en vernieuwen. Dat moeten we 
met z’n allen dan wel opbrengen. Ook de 
sociale zekerheid in onze verzorgingsstaat 
kost veel geld. Het gaat dan om invulling 
van sociale bijstand, collectief gefinancierde 
zorg en onderwijs, werkloosheidsuitkeringen, 
pensioenregelingen, alles volgens de principes 
van solidariteit, sociale rechtvaardigheid en 
verzekering. 

Via belastingen en premies haalt de overheid 
jaarlijks rond 300 miljard euro op aan 
belastingen, ongeveer 40% van het bruto 
binnenlands product (BBP, de totale waarde 
aan goederen en diensten die in een land in 
een jaar wordt geproduceerd). Bij een goed 
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belastingstelsel gaat het niet alleen om het zo 
effectief en transparant mogelijk heffen van 
belastingen maar ook om het inzetten van die 
gelden voor een breed aanvaarde verdeling 
van welvaart. De accenten zouden moeten 
liggen op investeren in zaken die economische 
activiteit aanmoedigen met inzet op een 
volledige werkparticipatie.  
 
Handhaven van een fatsoenlijke tastbare 
publieke dienstverlening zoals bibliotheken, 
zwembaden, speelveldjes en buurthuizen, 
maar ook ‘blauw’ op straat. Minder gericht op 
verzorgen achteraf.

Belastingen die voor de hand liggen, het 
zogenaamde ‘laaghangend fruit’, zijn 
bijvoorbeeld plastictaks en btw-heffing 
op financiële diensten. Ingrijpender maar 
noodzakelijk zijn CO2- heffingen voor alle 
luchtvervuilende activiteiten.  

Het huidige boxensysteem gaat gebukt onder 
scheefgroei met grove ongelijkheid tot gevolg. 
Het overgrote deel van de Nederlanders 
betaalt loon- en inkomstenbelasting, 
waarbij tweeverdieners en zzp’ers worden 
bevoordeeld door fiscale stimulering en 
afdrachtsvoordelen.
Een oplossing is het verkleinen van 
belastingverschillen. Het flexibiliseren van 
de arbeidsmarkt voor de vaak verplichte 
zelfstandigheid van werknemers moeten we 
afremmen. Daarnaast zzp’ers verplichten zich 
te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid 
en te zorgen voor de opbouw van een eigen 
pensioen.    

Het uitgedijde systeem van inkomenstoeslagen 
voor huur, zorg en kinderen leidt tot 
zinloos rondpompen van miljarden euro’s. 
Het ingewikkelde stelsel kent grote 
uitvoeringsproblemen, geplaagd door missers 
bij de fraudebestrijding en gebaseerd op 
overtrokken wantrouwen bij de overheid. 

De gedupeerden zijn altijd de “dommen en 
armen”. Maak één toeslag op basis van 
de aanvraagcriteria die nu ook al gelden. 
Simpeler, doelmatiger en beter uitvoerbaar.  

Belasting op kapitaal en vermogen is 
heel divers. Dat maakt schuiven tussen 
de belastingboxen aantrekkelijk. Sparen, 
beleggen, pensioen, eigenhuisbezit, 
bedrijfsvermogen, ze worden deels belast, 
deels gesubsidieerd. Spaargeld, wat niks meer 
oplevert, wordt relatief met een hoog fictief 
rendement belast. De soms bovennormale 
rendementen op beleggen worden in feite laag 
belast, uniek in de wereld. De hypotheekaftrek 
en pensioenverplichting zorgt voor fiscale 
steun met als resultaat het oppotten van geld 
in huizen en pensioenfondsen. Ondernemers, 
‘gebruikers’ van ‘pret’-box 2, hebben eindeloos 
veel mogelijkheden om voordelig uit te zijn, 
o.a. door hun arbeidsinkomen, hoog belast 
in box 1, te minimaliseren. Zij laten een groot 
deel uitkeren in de andere boxen met een flink 
lager tarief. 

Kapitaal wordt licht belast: in Nederland 
met gemiddeld 15 procent, in Europa is dat 
gemiddeld 32 procent! In het algemeen is 
de lastendruk op arbeid gestegen sinds de 
financiële crisis van 2008 en die op vermogen 
juist gedaald. Hier kunnen aanpassingen veel 
belastinggeld opleveren. Met het verlagen 
van de hypotheekrenteaftrek is al begonnen. 
Een volgende stap kan zijn om één box in te 
richten voor alle vermogen. In die vermogens-
box kunnen pensioen, huis, spaargeld, 
beleggingen en bedrijfswaarde allemaal tegen 
één reëel tarief belast worden. Ook door het 
nu nog vrije vermogen van pensioenfondsen 
te gaan belasten en helaas voor ons senioren 
geen lager belastingtarief meer te hanteren. 
Door de vergrijzing blijven de zorguitgaven 
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stijgen, lopen de AOW-kosten op, terwijl die 
hogere lasten door een steeds kleinere groep 
werkenden moet worden opgebracht.

Voor ondernemers kan de fiscus een einde 
maken aan het zichzelf toekennen van 
te lage lonen en het werken met talrijke 
leenconstructies in de ‘pret’-box. Dat proces 
loopt al.
 

 

Stop het elkaar beconcurreren van landen om 
de winst- en vennootschapsbelasting voor met 
name multinationals steeds verder te verlagen. 
Verbied het schuiven met winsten en stop 
met het maken van speciale afspraken met 
de fiscus. Dit kan alleen als landen bereid zijn 
een stuk belastingsoevereiniteit op te geven. 
Een reële winstbelasting over de in landen 
gemaakte omzet maakt het voor alle landen 
aantrekkelijk. Krijgen de brievenbuskantoren 
eindelijk de blauwe envelop die ze echt 
toekomt. Vooral bij Techmultinationals valt nog 
veel te halen.

Aanpassingen van belastingen door nieuwe 
ontwikkelingen zijn het belasten van gereden 
autokilometers, nu met het klimaatbeleid 
als argument. Het eerlijk registreren en 
het voorkomen van gesjoemel wordt 
hierbij nog een hele uitdaging. Nieuwe 
belastingen, omdat de accijnzen op fossiele 
brandstoffen wegvallen doordat we elektrisch 
gaan rijden. Ook zullen elektrische rijders 
motorrijtuigenbelasting en bpm gaan betalen, 

wel met enige aftrek van het autogewicht 
vanwege de zware accu’s. De bpm wordt 
aangepast aan de grootte van de aan te 
schaffen “fossiele” auto’s.  
Bij grote auto’s gaat die omhoog,  
bij kleine omlaag.   

In de laatste decennia zijn vermogens 
gegroeid en zijn de arbeidsinkomens 
achtergebleven. De duivel schijt altijd op een 
grote hoop. Dus verlaag belasting op werk en 
verhoog die op vermogen. Bovengenoemde 
belastingaanpassingen kunnen bijdragen aan 
een eerlijker verdeling van de lasten. Toch 
blijft het belastingstelsel zo een ondoorzichtige 
lappendeken en voldoet het niet meer aan het 
draagkrachtbeginsel. 

Tijd voor ‘Belastingplan 2025’ met een vlaktaks 
voor arbeidsinkomen, een afgeslankt box 
2-stelsel en een nieuw box 3-stelsel voor 
belasting op werkelijk gemaakte rendementen.
Alleen met een samenhangende hervorming 
kan het fiscale bestel werkelijk duurzamer 
en socialer worden. Stop met zinloze 
bureaucratie. We zullen zien wat ‘Rutte IV’ 
ervan maakt!

Cor Cornelisse
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 Actueel      

Gebiedsontwikkelaar AM stond in juni 
met een officiële handeling stil bij de start 
bouw van 124 appartementen in gebouw 
‘Hendric’ in Drie Hoefijzers te Breda. De 
appartementen worden boven een plint 
met commerciële ruimten gerealiseerd. 
Deze handeling werd op digitale wijze 
samen met de kopers en betrokkenen van 
het project op feestelijke wijze gevierd. De 
bouw van Hendric is in handen van BAM 
Wonen.

 
BAM Wonen is in opdracht van Dudok 
gestart met de bouw van 65 sociale 
huurappartementen en 66 parkeerplaatsen 
in de wijk Anna’s Hoeve in Hilversum. 
Tijdens een feestelijke handeling legden Bart 
Heller, wethouder Wonen in Hilversum en 
directeur-bestuurder Dudok Wonen, Harro 
Zanting het eerste betonvlechtwerk aan van 
de appartementengebouwen. De oplevering 
is gepland in het najaar van 2022.

Het dorp Dongjum in de provincie 
Friesland gaat deze zomer op de schop. 
BAM Infra Nederland voert groot-
onderhoud uit aan de provinciale weg 
N384 en richt deze opnieuw in, waarmee 
BAM de verkeersveiligheid van de 
dorpskern vergroot. Ook pakt BAM het 
riool aan in opdracht van de gemeente 
Waadhoeke. In dit project werkt BAM 
samen met provincie Friesland aan het 
ontwerp, de engineering en de bouw. 

Sinds half mei zijn de Stevinsluizen bij Den 
Oever weer open voor alle scheepvaart. 
Sinds 26 oktober 2020 werd door BAM 
PPP/BAM Infra een nieuwe keersluis 
gebouwd en de bestaande schutsluis 
gerenoveerd. Hierdoor waren de sluizen 
volledig gestremd voor alle scheepvaart. 
Nu de renovatie van de schutsluis 
afgerond is, zijn de Stevinsluizen weer in 
gebruik gesteld.
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BAM Bouw en Techniek – Integrale 
Projecten Zuid (Maastricht) heeft op 
Brightlands Campus Greenport Venlo 
de bouw van het derde Brighthouse van 
Limburg voltooid. Door de prima eerdere 
ervaringen met BAM bij de bouw van de 
eerste en tweede Brighthouses op de 
Brightlands Chemelot Campus in Sittard-
Geleen is gekozen om de samenwerking 
voor de realisatie te continueren.

Het bedrijfsonderdeel BAM Infra Spoorse 
Kabels is een nieuwe naam binnen het 
bedrijf. Het levert als onderdeel van de 
Rail-divisie diensten en oplossingen 
op het gebied van kabels en leidingen, 
wisselverwarming, boringen, droge 
blusleidingen en stationsinstallaties.            . 
Met dit specialisme richt BAM zich op 
vervoeraanbieders als ProRail, GVB, 
RET, HTM, TRU en andere aannemers, 
gemeenten en ingenieursbureaus.

De Grondreinigingscombinatie heeft de 
vergunning binnen om PFOS-houdende 
grond, een van de stoffen binnen de 
PFAS-groep, te reinigen. Na grootschalige 
proeven in 2020 is er inmiddels met de 
vergunning op zak ruim 30.000 ton van 
deze verontreinigende grond verwerkt. 
Hierbij heeft de combinatie Afvalzorg, 
Ballast Nedam en BAM Infra Nederland, 
een reinigingsrendement gehaald van 95 
procent.                                                                                 

In maart j.l. zijn de twee sluisdeuren van 
Zeesluis IJmuiden succesvol op hun plaats 
aan kanaalzijde gebracht. Gedurende een 
vierdaagse operatie zijn de stalen deuren 
met uiterste precisie ingevaren in de 
deurkas van het binnenhoofd. Het betreft 
de operationele deur ( met een gewicht 
van 3.000 ton) en de reservedeur, die 
geplaatst is in het zogenaamde droogdok. 
In september 2020 was al de eerste deur 
aan zeezijde geïnstalleerd.                                         
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Denmark Station Enhancement Project 
in London staat op de shortlist voor de 
Sustainable Business Award at Rail 
Awards 2021. Denmark Hill station is een 
van de drukste stations in South London 
met jaarlijks circa 7 miljoen reizigers. 
Het station ligt tussen King’s College 
hospital en Maudsley hospital. BAM Nuttall 
realiseert een extra ingang voor het station 
om stagnaties te reduceren.

De realisatie van een nieuw £27 million 
state-of-the-art pathologisch laboratorium 
in het St James’s Hospita in Leeds is een 
stap dichterbij gekomen door de keuze van 
BAM Construction als de design and build 
contractor. Deze nieuwe faciliteit verleent 
ook pathologische diensten aan andere 
ziekenhuizen in West Yorshire en Harrogate. 
De oplevering wordt in 2023 verwacht.                                                                                                                                       

BAM Construct UK is gestart met de bouw 
van een drie-verdiepingen schoolgebouw 
bij Exmouth Community College, een van 
de scholen in het Verenigd Koningrijk met 
de meeste leerlingen. Dit is de negende 
school die BAM in Devon en Cornwall 
heeft gebouwd. De oplevering wordt in 
2023 verwacht. De school heeft dan een 
capaciteit van 2.850 leerlingen.

In Fellbach bij Stuttgart realiseert 
BAM Deutschland sinds September 
2019 de Unternehmenszentrale der 
Süddeutschen Krankenversicherung 
(BK5).BAM Deutschland was al in de pré-
constructiefase betrokken en kon dus 
vroegtijdig inbreng leveren. De nieuwbouw 
bestaat uit drie hoge gebouwen. De 
werkomgeving in de gebouwen is 
toekomstgericht en biedt werkruimte aan 
500 medewerk(st)ers. 
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Personalia
Van 17-03-2021 tot 07-06-2021:

Wij verwelkomen de  
nieuwe leden:

J.C.A. Dobbe (Koninklijke BAM 
Groep)
Jolkade 18
2725 AB Zoetermeer
Tel.: 06 22402393

J.L.M. van Gent (BAM 
International)
Vijverlaan 31
2742 ZK Waddinxveen
Tel.: 06 20012758

H. Groeneveld (BAM Wonen)
De Oerset 32
8934 DA Leeuwarden
Tel.: 06 20433527

J.W.J.M. Kiggen (BAM Rail)
Dortmunderkade 36
5705 KV Helmond
Tel.: 06 51319340

Mw. L.W.C.G. Portegies (AM/
BAM/HBG Holding)
Sikkelveld 8
3993 RJ Houten
Tel.: 06 48363590

De volgende leden  
verhuisden naar:

P. Kerckhoffs
Kruidenstraat 8
6681 NH Bemmel
Tel.: 06 53704351

G. Loorbach
Coornhertpad 71
3901 PN Veenendaal
Tel.: 0318 553129

P.C.M. Oostvogels
Beukenlaan 12 B
4881 KD Zundert
Tel.: 06 23110455

F. Perdijk
Smidterij 38
9216 VT Oudega
Tel.: 06 22310140

C.W. van Schelven
Wilhelminastraat 1 A
3264 XR Nieuw Beijerland
Tel.: 06 22469482 

K.V. Serno
Zoutstoep 15
3361 CG Sliedrecht
Tel.: 06 26174130

De volgende leden hebben  
hun lidmaatschap opgezegd:

Mw. M.M.S.P. van Dort-Meijer
Schermerstraat 60
2533 HD Den Haag

P. Rotteveel
Oleander 12
2671 NN Naaldwijk

Th.P.G. van Rijt
Van der Steenstraat 86
5768 AM Meijel

Mw. J.F. Tigchelaar-Smeding
De Bleek 24
4132 WC Vianen
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Met leedwezen geven wij 
kennis van het overlijden 
van:

Dec. 2020:
Mw. L. Plaschek-Slechter
Zagwijnpad 57
2624 ND  Delft

11-12-2020:
J.J.C. Hopmans
M. de Ruijterstraat 1
4625 EA  Bergen op Zoom

20-12-2020:
J.C. de Ridder
Pegasusstraat 16
2024 VR  Haarlem

24-12-2020:
Mw. H. Molenaar-Keijzer
Keesomstraat 13
1171 AM  Badhoevedorp

30-12-2020:
Mw. J. Stoltenhoff-Borstlap
Plesmanlaan 60
2597 JG  Den Haag

22-03-2021:
P. Sonders
Miltonstraat 6
3076 TJ  Rotterdam

24-03-2021:
K. Otte
Prinses Margrietlaan 9
2341 VH  Oegstgeest

26-03-2021:
Mw. J. de Bos-Braam
Trumanplein 1
3527 CX  Utrecht

30-03-2021:
G.J. Gotink
Wiersseweg 21
7261 AA  Ruurlo
 

11-04-2021:
Mw. N.E. de Groot-Visser
De Akkers 34
9649 JC  Muntendam

19-04-2021:
Mw. J.J.M. Hulshof-Oolthuis
Zonnebloemstraat 21
2014 VV  Haarlem

09-05-2021:
Mw. A. Pillekers-Visser
Gombertstraat 350
8031 MK  Zwolle

15-05-2021:
K. Tigchelaar
De Bleek 24
4132 WC  Vianen

Personalia
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Vereniging BAM Gepensioneerden
H.J. Nederhorststraat 1
2801 SC Gouda
Telefoon (0182) 59 04 05
E-mail vbg@bam.com

De vereniging is aangesloten bij
de NVOG, Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden


