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Katwijk ■ „We zijn en blijven een
echt familiebedrijf’’, zegt Jaap van
Rhijn. ,,Hier voel je je geen nummer
en als iemand goed is, krijgt hij of zij
een vast contract. We geloven echt in
onze eigen mensen.”

Jaap van Rhijn (36) vormt samen
met zijn broer André (30) en Helmut
Schwaneberg (36) de nieuwe directie
van Van Rhijn Bouw. Het drietal
heeft op 1 januari 2021 het Katwijkse
bouwbedrijf overgenomen van Jan
van Duijn (57) en Jan van Rhijn (62)
en zijn broer Hans van Rhijn (58). 

Dat is een bewuste stap waar zes
jaar naartoe is gewerkt, vertelt Van
Duijn. „We hebben aan het einde
van de vorige bouwcrisis geconsta-
teerd dat een nieuwe, jongere, blik
nodig is, want er verandert veel in de
bouw. Vervolgens zijn de drie nieu-
we directieleden geselecteerd die de
bouw, renovatie en onderhoudstak
officieel hebben overgenomen.’’

,,De huidige projectontwikkeling
blijft nog even bij de oudere genera-
tie, maar nieuwe projecten komen
straks onder een zeskoppige direc-
tie’’, vervolgt Van Duijn. ,,Zo kan ie-
dereen straks zelf beslissen hoe en
wanneer het genoeg is met het
werk.’’

Hij voegt eraan toe dat dat laatste
een harde voorwaarde was, want de
57-jarige Van Duijn had nog geen
zin om thuis te gaan zitten. „Daar is
dit werk nog veel te leuk voor.” Jaap:
„En we gooien niet meer dan hon-
derd jaar ervaring weg.”

Een nieuwe generatie aan het
stuur betekent nieuwe plannen en
ideeën. In terugblikken op vijftig
jaar Van Rhijn Bouw hebben Jaap

van Rhijn en Jan van Duijn weinig
zin. „We hebben het toch allemaal in
een boek staan. Neem dat maar
mee”, vinden ze allebei. 

Toch vertellen ze na wat aandrin-
gen over het begin van het bedrijf in
1971 door Jan van Rhijn senior, de va-
der van Jan en Hans. Zoals het bij
een echt familiebedrijf past, sprin-
gen zus Jannie en tante Trijntje bij
en lenen geld voor de aanschaf van
een bus. De uitvoerder leent zijn wa-
terpas uit. Wel wordt nog hetzelfde
jaar een kraan van 150.000 gulden
aangeschaft.

Concurrentie
Het eerste bouwproject is het ver-
zorgingshuis Rosenburch aan de
Vijf Meilaan in Leiden. Daarna volgt
een sporthal in Voorburg en een
tweede deel van Rosenburch. Jan
van Rhijn werkt zes dagen in de
week op de bouwplaats en ’s avonds
doet hij het kantoorwerk vanuit de
slaapkamer van de woning aan de
Zonnebloemstraat. Vertegenwoor-
digers die overdag langskomen,
krijgen steevast te horen dat ze ’s
avonds maar moesten terugkomen.

Twee jaar later komt zoon Jan, 16
jaar oud, in het bedrijf omdat hij
geen zin meer heeft in de mavo. Aan-
vankelijk zonder salaris want zo
meldt vader Jan, „jij kan nog niets.”
Op de MTS gaat het beter en op 17-
jarige leeftijd, na een bezoek aan de
kantonrechter, wordt hij partner. In
1982 treedt ook broer Hans toe tot
het bedrijf, dat dan officieel Jan van
Rhijn & Zn Katwijk heet. 

Vijf jaar later maakt Jan van Duijn
zijn entree en stapt het bedrijf de
wereld van de projectontwikkeling
binnen. Van Duijn: „De bouw en de

supermarkt zijn de branches met de
laagste marges. Dat ligt in de orde
van twee tot drie procent terwijl een
bedrijf als ASML wel veertig procent
per euro omzet verdient. Dat komt
omdat de bouwwereld enorm veel
concurrentie kent en altijd strak aan
de wind moet zeilen. Bij die sporthal
in Voorburg waren er bijvoorbeeld
84 aanbieders. Het idee was om met
projectontwikkeling betere marges
te krijgen én te zorgen voor een ge-
stage werkvoorraad.” 

De projectontwikkeling moet nog
helemaal worden opgezet. Jan van
Duijn kijkt terug op een tijd waarin

hij de wijde omgeving afzocht naar
potentiële bouwplekken. Het nieu-
we beleid heeft effect, want het be-
drijf groeit naar negentig werkne-
mers anno 2021. Er zijn goede en
slechte tijden zoals in de jaren tach-
tig, maar ook rond 2010. Van Duijn:
„We hebben het over zeven vette en
zeven magere jaren, maar in de
bouw is dat echt zo. Sinds 2014 is de
bouw weer aangetrokken. Of in 2021
weer een magere tijd aanbreekt? Dat
weet ik niet, want deze tijd is uniek
met de coronauitbraak maar ook de
grote vraag naar huizen. Maar op de
lange termijn werkt het zeker wel
zo.”

Voor de net aangetreden nieuwe
generatie directieleden is dus werk
aan de winkel. Het trio heeft dan
ook de slogan ’Van Rhijn Bouw
omarmt de toekomst’ als leidraad
voor het bedrijf. „We willen orga-
nisch groeien, niet per se naar 100

miljoen omzet. We willen bouwen
voor de koopmarkt maar ook voor
corporaties en beleggers waarmee
we samenwerken”, vertelt Jaap van
Rhijn. Het bedrijf blijft dan ook ac-
tief op zoek naar potentiële bouwlo-
caties. „We zijn heel goed in binnen-
stedelijke locaties. Praten met de
omgeving en zoeken naar een opti-
male oplossing. Oranjedam was ons
eerste project en nu zijn we bezig
met de Vijf Meilaan in Leiden waar
én huizen én groen moet komen.
Wij denken dan aan verticaal groen
zodat je het allebei kan”, aldus Van
Rhijn.

Het verticaal groen is een mooi
voorbeeld van innovatief denken bij
het bedrijf. Van Rhijn: „Vroeger met-
selden we stenen, nu komt een com-
plete gevel, inclusief metselwerk,
uit de fabriek. Op de bouwplaats
wordt het huis geassembleerd,
waardoor de bouwtijd fors is terug-

gebracht. We bouwen nu volgens de
BENG-norm, Bijna Energie Neutra-
le Gebouwen. Je denkt aan herge-
bruik van materiaal én in de werk-
keet zijn de bouwtekeningen ver-
vangen door iPads. De architect
maakt een tekening en daarna
wordt alles op kantoor digitaal ver-
werkt, want dat scheelt faalkosten.
Elk Van Rhijn Bouwhuis is daardoor
aan de buitenkant anders, maar van
binnen hebben ze allemaal een Van
Rhijnbouw sausje.”

Feestje
Ook nieuw is de rol van de buurt bij
elk nieuwbouwproject. Het kost tijd
en zeker in coronatijden lopen de
kosten op. „De bouw is complex ge-
worden. Voordat een project begint
moet je aan duizenden onderdelen
voldoen en ben je jaren, gemiddeld
zeven jaar, verder. De omgeving, de
flora, de fauna: alles speelt een rol.

Vroeger liep je een gemeentehuis
binnen en als de wethouder het plan
mooi vond, had je maximaal acht
weken later een handtekening. Nu
ben je blij met een reactie. Nee, het is
echt verrekte hard werken in de
bouw”, aldus Van Duijn.

Het mag hard werken zijn, maar
het is ook mooi werk. Want uitein-
delijk levert het bedrijf bedrijfsge-
bouwen en huizen op. Jaap: „Dat
moet altijd een feestje zijn. Vandaar
dat wij hier hameren op kwaliteit.
Bij een oplevering moeten de kopers
er gelijk in kunnen want anders is er
irritatie. We werken daar hard aan.
We hopen ook dat over een paar jaar
kopers met een 3D-bril hun nieuwe
huis kunnen bekijken en zien wat
het effect is van uitbouw of een an-
dere keuken. En de robot en de dro-
nes maken hun entree op de bouw-
plaats. Alles om te zorgen dat onze
kopers tevreden zijn.”

INTERVI EW Generatiewissel bij jubileum Van Rhijn Bouw 

Vernieuwingen
komen, maar
tradities blijven

Ze dromen al van drones en robots op de bouw-
plaats. De nieuwe directie van het Katwijkse bouw-
bedrijf Van Rhijn Bouw voorziet veel veranderingen
in de bouw de komende jaren. Tegelijkertijd blijft er
ook veel hetzelfde, is de verwachting.

Roza van der Veer 

Jan senior en junior leggen de eerste steen van Rosenburch. FOTO’S PR Oranjedam, het eerste project. Het Galileo Reference Centre in Noordwijk. Nieuwbouwwijk ’t Duyfrak in Valkenburg.

Het oude directielid Jan van Duijn (links) met opvolger Jaap van Rhijn bij het Katwijkse kantoor: ,,Het is echt verrekte hard werken in de bouw.’’ FOTO HIELCO KUIPERS

•i
Van Rhijn Bouw 
in de regio
Van Rhijn Bouw werkt in de
wijde omgeving maar ook veel
in de Duin- en Bollenstreek. Een
paar voorbeelden:
verzorgingshuis Rosenburch in
Leiden, woningen Schelpendam
Katwijk, appartementen
Princehaven Katwijk,
Oranjedam in Katwijk, ’t
Duyfrak in Valkenburg,
kantoorgebouw Galileo
Reference Centre in Noordwijk,
Offem-Zuid in Noordwijk,
Overteylingen in Sassenheim
en ’t Zilt in De Zilk. ❜❜We gooien niet

meer dan
honderd jaar
ervaring weg 

,,We zijn en blijven een echt familiebedrijf. Hier voel je je geen
nummer en als iemand goed is, krijgt hij of zij een vast contract.’’ 

Dat is niet zo moeilijk, want
ik beschik alleen over een
rechterhand in de meest let-
terlijke zin van het woord. Ik
kan me de laatste keer dat ik
een boor in mijn handen had
nauwelijks herinneren. Nu
ik erover nadenk, dat moet
een kleine twee jaar geleden
zijn geweest, toen ik die
glimmende Bosch-accuboor-
machine uit de folder kocht
en dacht dat het klusplezier
en de handigheid bij de koop
in zaten. Helaas. 

En dus schik ik me bij het
klussen nog steeds graag in
een faciliterende rol. Ik be-
stel plinten, haal verf op, zet
koffie, neem maten op,
sjouw dingen naar boven,
knik begrijpend, sjouw de-
zelfde dingen weer naar be-
neden, zet koffie, compli-
menteer mijn vrouw met
haar schilderwerk, schuur
een stukje, zet koffie en con-
troleer het uitzicht uit onze
nieuwe dakkapellen. Krijgt
mijn innerlijke alfaman dan
helemaal geen kans om voor-
zichtig naar buiten te glu-
ren? Jawel, al betwijfel ik of
hij aan zijn trekken komt
met het opendraaien van een
onwillige fles spa rood en het
reiken naar het bovenste
keukenkastje.

Toch kun je niet zeggen
dat ik me niet ontwikkel als
doe-het-zelver. Zo heb ik de
afgelopen weken ontdekt dat
ik best in staat ben om kleine
gaatjes weg te werken met al-
lesvuller. Met een plamuur-
mes, jawel. Ik kan niet ont-
kennen dat ik enige tevre-

denheid voelde toen er na het
schuren, poetsen en verven
inderdaad niets meer van de
gaatjes te zien was.

Je zou kunnen betogen dat
deze zeldzame succeserva-
ring in het klussen me direct
overmoedig maakte. Mijn
vrouw staat dus te verven en
mijn oog valt op de rookmel-
ders die ik in een verant-
woordelijk bui heb besteld.
Omdat de glimmende accu-
boormachine niet binnen
handbereik is, kies ik voor de
andere optie die op de ver-
pakking staat vermeld: be-
vestiging met dubbelzijdig
tape. En in een handomdraai
zit de melder strak aan het
plafond vast. We kunnen
weer veilig slapen.

En geloof het of niet, die
nacht worden we gelijk ge-
wekt door de nieuwe melder.
Het moet een uur of vier zijn
en mijn vrouw en ik zitten
rechtop in bed na een gewel-
dige knal. De kinderen loge-
ren bij opa en oma, dat is een
meevaller, maar wij schrik-
ken ons kapot. ’Ga jij bene-
den kijken? Volgens mij is er
iemand binnen.’ Het zal haar
slaperigheid zijn dat ze me
ineens aanziet voor de man
in huis. Ik loop de slaapka-
mer uit – alleen om naar de
wc in de badkamer te gaan,
maar dat hoeft zij niet te we-
ten. Onderweg trap ik op een
rond plastic geval waaruit di-
rect een helse piep klinkt.
Dubbelzijdig tape werkt
schijnbaar toch niet zo goed
als een boormachine. Weer
wat geleerd.

Krijgt mijn innerlijke alfaman dan helemaal geen kans om voorzichtig naar buiten te gluren? | column Martijn van Lith

Klussen

Mijn vrouw staat op de ladder om de nieuwe zolderka-
mers het laatste likje verf te geven, ik breng een kop-

je thee en een stuk chocolade. Ja, wij gaan wel met onze tijd
mee hier. Toch is het geen gelijkheidsideaal dat ons tot
deze taakverdeling brengt, maar een puur praktische keu-
ze. Zij is er gewoon veel beter in.

martijn van lith
Martijn van Lith (1985) groeide op in Katwijk en
studeerde in Leiden. Iedere vrijdag schrijft hij over
bijzondere of juist doodnormale mensen en
gebeurtenissen in de regio. Wilt u reageren? Stuur een
e-mail naar 
mail@martijnvanlith.nl


