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Bedrijfshuisvesting is een 
vak apart, weet dijkhaM 

Bouw uit nijkerk als geen 
ander. heleMaal nu steeds 

Meer Bedrijven gezonde, 
sliMMe en duurzaMe panden 

verlangen. Bij de nieuwBouw 
van ModeMerk scotch & 

soda, die in opdracht van 
Minerva developMent 

wordt gerealiseerd, is de 
decennialange expertise 

van dijkhaM Bouw ten volle 
Benut. ‘we kruipen in de huid 

van onze klanten oM het Beste 
huisvestingsadvies te geven’, 

aldus projectcoördinator 
ivor wieMan.
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Bouwmarkten van Gamma, Hornbach en Bauhaus 
door heel Nederland. Het nieuwe hoofdkantoor 
van garnalengigant Klaas Puul in Volendam. Een 
oogstrelend Breeam Outstanding digitaal printcentrum 
met kantoor voor drukkerij Geostick in Uithoorn tot 
een door koningin Maxima geopend pand van Schmidt 
Zeevis in Rotterdam. Ivor Wieman stond de afgelopen 
jaren als projectcoördinator van DIJKHAM bouw aan 
de wieg van deze nieuwe kantoren, productielocaties 
en bouwmarkten. Dit jaar is Wieman veelvuldig te 
vinden tussen Schiphol en Hoofddorp. Het Nijkerkse 
bouwbedrijf heeft er twee distributiecentra van 20.000 
en 50.000 m2 in aanbouw.

SpecialiSt Wieman werkt al dertien jaar voor 
DIJKHAM bouw. Het in 1969 in Nijkerk opgerichte 
familiebedrijf legt zich al vanaf het prille begin 
toe op bedrijfshuisvesting. Het bouwbedrijf heeft 
zijn naam gevestigd als specialist in duurzame- 
en toekomstbestendige huisvesting voor 
distributiecentra, food, koel & vries, automotive en 

horeca. De projectcoördinator voelt zich als een vis 
in het water bij DIJKHAM bouw. ‘DIJKHAM bouw is 
een bedrijf met ruim zestig nuchtere, hardwerkende 
en flexibele mensen die via korte lijnen open en 
eerlijk met elkaar en onze partners en klanten 
communiceren. Toen ik hier begon, viel me op 
hoeveel collega’s er al veertig en zelfs vijftig jaar 
werkten. Anno 2021 is DIJKHAM bouw een mooie 
afspiegeling van de samenleving. De ouderen van 
weleer hebben grotendeels plaatsgemaakt voor meer 
jongeren, waarbij de cultuur van een familiebedrijf 
behouden is gebleven.’ 

liefde De liefde bracht Wieman naar Nijkerk en 
DIJKHAM bouw. ‘Ik werd verliefd op een Nijkerkse en 
verhuisde vanuit Hilversum naar Nijkerk. Een kennis 
werkte bij DIJKHAM bouw en introduceerde me daar. 
Dat ik in de bouw ben beland, was geen uitgemaakte 
zaak. In de jaren negentig kozen al mijn vrienden voor 
de IT. Ik was dat ook van plan, maar volgde toch mijn 
hart naar de bouw. 
Ik heb daar absoluut geen spijt van. In de bouwsector 
scheppen we iets en maken we mensen blij. Bij 
DIJKHAM bouw ben ik begonnen als werkvoorbereider 
van VOR, verbouw onderhoud & renovatie, en 
opgeklommen naar projectcoördinator. Ik ben een 
gevoels- en gezelligheidsmens en sta dan ook het 
liefst tussen de mensen. Direct contact is in deze 
functie bovendien cruciaal. Nieuwe huisvesting of een 
productielijn is van levensbelang voor een bedrijf. Om 
het juiste advies te geven, moet ik in de huid kruipen 
van onze klanten en bijna onderdeel worden van hun 
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bedrijf. Want als het gebouw of de logistiek niet 100 
procent klopt, loopt een klant daar elke dag tegenaan.’

loyaliteit DIJKHAM bouw heeft zich tijdens de 
coronapandemie kranig geweerd, vertelt Wieman. 
‘Onze orderportefeuille is op peil gebleven. Dankzij 
enkele grote projecten groeien we zelfs harder 
dan in 2019. Met op dit moment twintig projecten 
in ontwikkeling en aanbouw rekenen we op een 
jaaromzet van ongeveer 50 miljoen euro. DIJKHAM 
is gezegend met trouwe opdrachtgevers. Dat netwerk 
breidt zich dankzij mond-tot-reclame gestaag uit. 
Onze opdrachtgevers komen vaak bij ons terug, hetzij 
voor renovatie, uitbreiding of nieuwbouw. Met ruim 
vijftig jaar ervaring beschikken we dan ook over een 
schat aan specialistische kennis die we in bouwteams 
inbrengen. We kunnen vroegtijdig nauwkeurige 
kostenramingen opstellen, we weten het logistieke 
proces goed in te richten om te voldoen aan de laatste 
hygiëne-, duurzaamheids-, veiligheids- en milieueisen. 
Wij staan erom bekend dat we nooit weglopen voor 
problemen. Als zich na de bouw problemen voordoen, 
lossen we deze altijd op. Zelfs als dit buiten onze 
invloedssfeer ligt. Dit levert ons dankbare en loyale 
klanten op.’

Waarmaken Wieman is met name trots op de 
nieuwbouw die DIJKHAM bouw nu in Hoofddorp 
realiseert voor het Nederlandse modemerk Scotch 
& Soda. ‘Op bedrijvenpark De President bouwen we 
in opdracht van onze partner Minerva Development 

twee gebouwen, waaronder het nieuwe Europese 
distributiecentrum Scotch & Soda. De President wordt 
het duurzaamste bedrijvenpark van Europa, heeft 
grondeigenaar Schiphol Area Development Company 
uitgesproken. Wij maken de groene ambities van de 
ontwikkelaar en gebruiker waar. We gaan het pand all-
electric, met groene gevels en daken en comfortabel 
maken. Dedato ontwerpers en architecten heeft een 
modern, duurzaam en esthetisch hoogstaand gebouw 
ontworpen. Het tweelaagse logistieke centrum van 
20.000 m2 krijgt 1.200 m2 kantoorruimte, zestien 
los- en laaddocks en een ondergrondse parking voor 
honderd auto’s. We bouwen het complex off-grid; 
het is niet aangesloten op het elektriciteitsnet, want 
dankzij 20.000 m2 zonnepanelen produceert het meer 
stroom dan het verbruikt. Het pand krijgt bovendien 
aan twee kanten groene gevels om de biodiversiteit 
te bevorderen. De hele westzijde behangen we met 
plantenbakken die via druppelirrigatie worden 
besproeid. De noordzijde voorzien we van groene 
zuilen.
Ook de inrichting van het Scotch & Soda-complex 
neemt DIJKHAM bouw voor haar rekening, waarbij we 
als hoofdaannemer integraal de engineering turnkey 
uitwerken met de bouwpartners. Het kantoor krijgt 
dezelfde stoere en warme uitstraling als een Scotch & 
Soda-modewinkel. Zo krijgt het kantoor geen plafonds 
maar blijven alle installaties zichtbaar voor een 
industriële look. Lichtsterkte en klimaatbeheersing 
zijn per werkplek afgestemd op de gebruiker. Net als in 
een vliegtuig creëren we een lichte mate van overdruk, 
zodat de werknemer de ingeblazen geconditioneerde 
lucht niet of nauwelijks voelt. Met het hoogste WELL 

Impressie interieur

‘ de deadlines 
van onze 
klanten zijn 
heilig’
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Ivor WIeman

Waar kom je vandaan? 
Geboren in het kleinste 
ziekenhuis van 
amsterdam, opgegroeid 
in de Bijlmermeer
Wat houdt je bezig?
mijn gezin en 
motorrijden
aan welk project werk 
je? 
We werken met 

passie aan diverse 
bouwteamwerken van 
groot, middelgroot tot 
klein
Wat wil je bereiken? 
mooie werken maken 
voor onze klanten
Wat is je visie voor de 
toekomst? 
met zijn allen 
milieubewuster worden, 
zodat mijn kinderen later 
ook nog van deze wereld 

kunnen genieten
Wat wilde je vroeger 
later worden? 
motoragent
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Wees zuinig op je 
lichaam en behandel 
vriend en vijand met 
respect
van wie heb je het 
meeste geleerd? 
oud-collega’s die mij het 

klappen van de zweep bij 
hebben gebracht
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
meestal wel
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Gezamenlijk ontbijten 
of lunchen, gezellig met 
familie en/of vrienden en 
een feestje, als het maar 
gezellig is
Waar ben je bang voor? 
Ik ben niet gauw bang
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Dat geneuzel in de 
samenleving
Wat/wie maakt je blij? 
Knuffel van mijn 
vrouw, glimlach van 
mijn kinderen, ritje 
op de motor of de 
mountainbike
Waar moet je heel erg 
om lachen?
om de sarcastische 
humor van mijn vrienden 
en grappige filmpjes
Waar kun je wakker van 
liggen? 
om de kinderen en ‘s 
nachts kan je de beste 
out of the box ideeën 
bedenken
Waar ben je trots op? 
op alles wat ik heb 
bereikt
Wie is jouw held? 
mad max!
Wat is je favoriete 
muziek?
Ik ben geboren in 
1970 en heb de hele 
ontwikkeling van de 
muziek meegemaakt, 
draai het en ik kan ervan 
genieten
Wat is je favoriete sport? 
Fitness

GOLD-certificaat zal de nieuwbouw garant staan voor 
de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Medio 
2022 kan Scotch & Soda haar nieuwe pand betrekken.’

energieopWekker Iets verderop, op Schiphol 
Trade Park in Hoofddorp bouwt DIJKHAM bouw een 
even duurzaam distributiecentrum van 50.000 m2 
voor Minerva Development. ‘Onder andere dankzij 
zonnepanelen verbruikt dit complex nauwelijks 
energie. Op deze manier belast dit nieuwe gebouw 
het elektriciteitsnet niet. Dit pand leveren we 
voorjaar 2022 op. Duurzaamheid is een speerpunt 
van DIJKHAM bouw. We realiseren vrijwel alleen 
nog all-electic gebouwen die voldoen aan de hoogste 
Breeam-, BENG- en WELL-standaarden. Ook ons 
kantoor in Nijkerk blijven wij verduurzamen en 
daarbij letten we ook op WELL-elementen: bestaande 
verlichting is vervangen door LED, de verwarming is 
geoptimaliseerd, zonnepanelen worden aangebracht, 
fruit op de afdeling en de bussen voor het personeel 
zijn sterk verbeterd.’

klimaatzorgen Klimaatbestendig bouwen 
zit echter nog niet helemaal in het DNA van de 
bouwsector, constateert de manager. ‘De bouw 
hobbelt er vaak toch een beetje achteraan. Onze 
klanten houden ons gelukkig scherp. Een aantal jaren 
geleden bouwden we voor een klant een overslagloods 
op Schiphol. Deze klant vroeg ons of het gebouw 

Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Ik ben een groepsdier 
maar presteer als 
einzelgänger het beste
Introvert of extravert? 
extravert
optimist of pessimist?
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Zorgzaam, altijd bezig 
voor anderen, harde 
werker, niet kleinzerig en 
een doorzetter
Guilty pleasure? 
Goede oude whisky
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
Hahaha, hangt ervan af 
aan welke vrienden je 
dat vraagt!
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
Lente en de zomer!
Welk vakantieland? 
mexico en Thailand
Waar wil je vanaf? 
verhoging van de 
pensioenleeftijd, 
hahaha!
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Gaan slapen zonder de 
wekker te zetten
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
op vakantie naar Ibiza

ZaKeLIjKe TeruGBLIK 
2021
Welk cijfer geef je 2021: 
een acht plus
mooiste moment: 
Het binnenhalen van 
mooie werken
Beste zakelijke 
bijeenkomst: 

Zijn die er geweest in 
2021?!
opvallendste nieuws: 
Torenhoge prijzen en 
schaarste op de markt
Grootste irritatie: 
ellenlange levertijden
Leukste spontane 
ontmoeting: 
nieuwe- en oud- klanten

PersoonLIjKe 
TeruGBLIK 2021
Welk cijfer geef je 2021: 
een negen
Topserie netflix: 
squid Game, vikings, 
The 100
sportief hoogtepunt: 
mountainbiken
Beste aankoop: 
nieuwe banden voor de 
motor
vakantie: 
normandië
Leukste diner: 
met mijn vrouw
Inspirerend: 
Progressive House
afscheid: 
vader
onverslaanbaar: 
mijn oudste zoon en 
dochter
Hartverwarmend: 
opgroeien van mijn 
jongste dochter
Zorgwekkend: 
schoonvader
Geluk: 
vrouw en kinderen
restaurant: 
spareribs
meest gelachen: 
met vrienden
allergezondste:
Lekker sporten

tornadoproof was. Met het steeds extremere weer is 
zo’n vraag nu actueler dan ooit. De overstromingen 
deze zomer in Limburg waren een ramp voor de 
omgeving, maar hopelijk ook een wake-up call voor de 
rest van Nederland. Heel veel bedrijven moeten hun 
bedrijfshuisvesting en bedrijfsvoering de komende 
jaren aanpassen aan het veranderende klimaat, 
verduurzamen en gezonder maken. Maar persoonlijk 
maak ik me best zorgen. Vooral als ik denk in wat voor 
wereld mijn kinderen en hun kinderen straks moeten 
leven.’
Dat de economie na covid weer op volle toeren 
draait is een meevaller, maar levert DIJKHAM bouw 
ook de nodige hoofdbrekens op. ‘De schaarste aan 
grondstoffen en bouwmaterialen speelt bouwbedrijven 
steeds meer parten, of het nu om beton, heipalen, 
staal of sandwichpanelen gaat. De economie is sneller 
hersteld dan verwacht, waardoor fabrikanten en 
leveranciers de vraag niet kunnen bijwerken. Normaal 
stellen we een bouwteam samen, waarna we al het 
benodigde bouwmateriaal inkopen. Maar onze klanten 
hebben vaak een economisch belang, bijvoorbeeld 
een nieuwe opdracht of andere deadlines en daarom 
zorgen we er gedurende het ontwikkelingstraject 
al voor dat leveringen ten behoeve van de bouw 
vroegtijdig gewaarborgd zijn. DIJKHAM bouw ontzorgt 
de klant en zorgt ervoor dat er altijd een huisvesting 
op maat gerealiseerd wordt. In overleg met de klant 
vinden we altijd een passende oplossing. Want wat 
er ook gebeurt, het klantenbelang staat bij ons altijd 
voorop.’

‘ de president in hoofddorp 
wordt het duurzaaMste 
Bedrijvenpark van europa’


