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In de traditionele bouw begint een project  vaak bij de architect die een 

plan uitwerkt. De volgende stap is het vinden van een aannemer die 

het plan ten uitvoer brengt. Bouw Contracters West werkt volgens een 

andere filosofie. ‘Samen met de ondernemer bedenken we het plan en 

wij zorgen voor de realisatie,’ zegt Piet Lakeman, projectmanager bij 

Bouw Contracters West. ‘We denken vanaf het vroegste stadium 

intensief met de ondernemer mee. Luisteren naar zijn wensen en 

kijken met een frisse blik naar de activiteiten binnen het bedrijf. Wij 

hebben ervaring in het bedenken van oplossingen. Dat leidt in bijna alle 

gevallen tot besparingen en vaak blijkt er zelfs meer mogelijk te zijn 

voor hetzelfde geld.’

Alle disciplines

Namens de opdrachtgever houdt Bouw Contracters West zich bezig 

met alle voorkomende disciplines gedurende het nieuwbouw-, 

verbouw- of renovatieproject. Piet Lakeman: ‘Van het programma van 

eisen, het ontwerp en het aanvragen van de vergunningen tot de 

constructieve uitwerking, budgettering en voorbereiding van het project. 

Het grote voordeel van deze werkwijze is, dat de klant tijdens de gehele 

duur van de realisatie van het project steeds één aanspreekpunt heeft. 

Daarnaast bewaakt Bouw Contracters West het uitvoerende gedeelte 

van het project. Van kwaliteitsbewaking, voortgang en veiligheid tot 

nazorg na de oplevering. Want onze taak zit er pas op als de opdracht-

gever helemaal tevreden is en alles naar wens functioneert.’  Het 

gehele traject onderbrengen bij één partij biedt volgens Lakeman méér 

voordelen. ‘Bij traditionele bouwprojecten treden er als gevolg van 

“versnippering” veelvuldig faalkosten op, een landelijk issue in de 

bouwbranche. Doordat bij ons de lijnen kort zijn en wij overzicht 

hebben over het gehele traject, weten wij die tot een minimum te 

beperken. Een gedegen voorbereiding is daarbij van essentieel belang.’

Grootste project

Bouw Contracters West beschikt over een indrukwekkende portfolio 

van tevreden klanten. Onlangs legde het bedrijf de laatste hand aan de 

nieuwbouw van Vandersterre Groep Packaging B.V. in Grootebroek, tot 

voor kort De Graaff Kaas. ‘Ons grootste project tot nu toe,’ zegt Piet 

Lakeman met gepaste trots. ‘We zijn er vanaf het begin bij betrokken 

geweest en kregen het volledige vertrouwen van de klant.’ Frank de 

Graaff , directeur van Vandersterre Groep Packaging: ‘Als je besluit te 

gaan bouwen, wil je eigenlijk zelf de touwtjes in handen houden. Je 

weet wat je wilt, maar beschikt niet over de tijd en kennis om dit te 

realiseren. Bouw Contracters West was gedurende het gehele proces 

onze rechterhand. Als team zijn we tot een prachtig eindresultaat 

gekomen waarvan wij nog jarenlang plezier zullen hebben.’
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Bouw Contracters West uit Schagen 

Organiseren, goed voorbereiden en de juiste partijen aantrekken. Dát is de kracht van 

Bouw Contracters West. IJzersterk in nieuwbouw, verbouw en renovatie van utiliteitspanden. 
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Frank de Graaff (l) en Piet Lakeman 
bij het nieuwbouwpand van 
Vandersterre Groep Packaging


