
8 de hoeksteen

Ze werken
open, eerlijk en 

transparant



  PROJECT Ambulancepost Bergen (Noord-Holland)

  IN GESPREK MET    Victor Beerkens  Bouwadvies Beerkens
        

BouwAdvies Beerkens is uitsluitend betrokken bij projecten met natuurlijke 

houtbouw. Voor de ambulancepost in Bergen (Noord-Limburg) koos hij Bouwmij 

Janssen als partner.  ‘Ze denken mee in mijn filosofie van gezond bouwen’.

‘Mijn ervaring met Bouwmij Janssen is dat 

ze open, eerlijk en transparant werken’, 

zegt Victor Beerkens. ‘Ook als het gaat over 

kosten, doen ze niet geheimzinnig. En het 

belangrijkste: ze staan voor kwaliteit. Bij mijn 

aanbesteding voor de bouw van een ambu-

lancepost in Bergen boden zij de beste prijs-

kwaliteitverhouding’.

Victor Beerkens mag zich inmiddels een spe-

cialist noemen op het gebied van ambulance-

posten;  die in Bergen was zijn vijfde (inmiddels 

staat de teller op zes) en de tweede die hij 

samen met Bouwmij Janssen realiseerde. De 

ambulancepost in Bergen heeft plaats voor 

twee ambulances en is volledig ingericht als 

24-uursvoorziening met slaapkamers, een 

keuken, douches, een wasplek en een opslag-

plaats voor medicijnen en kleding.

VOLLEDIG UIT HOUT

Victor Beerkens werkt alleen mee aan gebou-

wen die volledig uit hout worden opgetrok-

ken. ‘Dat is wat duurder qua bouw, maar die 

extra kosten verdient de opdrachtgever dub-

bel en dwars terug dankzij zeer lage onder-

houds- en beheerskosten’. Warmtepompen 

en andere ingewikkelde installaties zijn uit 

den boze. Verwarmen doet Victor Beerkens 

zijn gebouwen met infraroodpanelen aan het 

plafond, dus zonder cv-ketels. En hij gebruikt 

geen dubbelglas, maar triple. Zijn slogan: 

‘eerst goed bouwen en isoleren, dan bekijken 

wat nog nodig is aan installaties’. In Bouwmij  

Janssen vindt hij een partner die wil meegaan 

in zijn vernieuwende aanpak. ‘Ze denken mee 

met mijn ideeën. Dus geen WTW, maar een-

voudige mechanische afzuiging en natuur-

lijke luchttoevoer. Keep it simple. Isolatie uit 

houtvezels, naden vullen met schapenwol, dus 

geen pir of pur’. Gewoon je gezond verstand 

gebruiken, noemt Victor Beerkens zijn aanpak: 

‘ik vraag me altijd af: hoe zou ik het zelf doen?’

LEF TONEN

Wat Victor Beerkens ook prettig vond, was 

dat Bouwmij Janssen steeds dezelfde men-

sen inschakelde. ‘De twee vaste timmer-

lieden vonden het geweldig om elke dag 

resultaat te zien van hun werk. Bovendien 

werkt vaste mensen ook het beste voor 

de communicatie. Heel goed dat Bouwmij 

Janssen het nut inziet van continuïteit’. Tot 

slot spreekt Victor Beerkens nog een wens 

uit. ‘Het zou geweldig zijn als de directie het 

lef toont als groot bouwbedrijf om woningen 

en/of een zorgproject in houtbouw te realise-

ren. De tijd is er rijp voor. Hiermee kun je sco-

ren. Wie weet durven ze het in 2021?’ vraagt 

Victor Beerkens met een knipoog.

‘Ze denken mee 
met mijn suggesties’
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