
Documenten BAM over bouw van Justitieel Complex

Per ongeluk in goede handen gevallen: documenten over Justitieel Complex Schiphol dat wordt
gebouwd door BAM met het consortium De Poort van Schiphol.
KaBAM! Interessante details over beveiliging van de bouwplaats door het Duitse bedrijf
Feldhaus Uhlenbrock. Technische tekeningen van hekken en toegangen met stroomvoerende
detectie. Een gedetailleerde plattegrond van een deel van het cellencomplex. Vergaderverslagen
met quotes als: “Boomgaard plakt reclame op materieel af in verband met actievoerders”.
Planning. En meer 'besmette bedrijven'.
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Beveiliging van de bouwplaats:
Technische tekening van de hoofdingang, met twee schuifhekken (in en uitgaand verkeer) en
een deur.



Technische tekening van de achteringang, met een draaihek.



Technische tekening van het hekwerk.



Email van Matthias Uhlenbrock over energieverbruik, verzonden aan Erwin Wijnne,
hoofduitvoerder van BAM.



Beveiliging van de bouwplaats, de rekening (Abschlagsrechnung) van de Duitse firma Feldhaus
Uhlenbrock.







Plattegronden:
Grote bouwtekening van bouwdeel B, B1 en B2, eerste verdieping; over zes pagina's verdeeld.















3 x plattegrond schottenkeet (= grote keet voor directie en uitvoering).













Bouwplaats: layout aansluiting gas en layout aansluiting riool naar schottenkeet.





Opdrachtbevestiging voor het plaatsen van de schottenkeet (directie en uitvoering):
Een contract van 7 pagina's, met plattegrond schottenkeet waarop als bijzonderheid staat dat
deze de neutrale kleur grijs zal worden geschilderd, en met plattegrond portierskeet. Verzonden
door Jan (J.P.) Verhagen van BAM Materieel aan Bernd (B.W.) Schönherr van BAM
Utiliteitsbouw grote projecten.





















Verslagen van vergaderingen:
Volledige namen staan er niet op! Alleen initialen.
Verslag over heiwerkzaamheden 7 september 2010
“Risico van het werk doorgenomen in verband met activisten”



Verslag over grondwerkzaamheden 6 september 2010
“Gesprek Politie Kennemerland i.v.m. veiligheid en eventuele acties tegen het werk P.V.S.”



Verslag over grondwerkzaamheden 13 september 2010
“Boomgaard plakt reclame op materieel af in verband met actievoerders”





Verslag over grondwerkzaamheden 5 oktober 2010
“Protocol politie bellen”



Gespreksnotitie terreininstallatie 17 augustus 2010
Er wordt een tekening genoemd van Heymans.



Overdracht V&G coördinatie: hoofduitvoerder van BAM is E. Wijnne



Emails over de bouwwerkzaamheden:
Email van Theo Vermeulen (Hoofd bedrijfsbureau Mostert de Winter, onderdeel van BAM) over
bouwwegen en luchtplaatsen, verzonden aan Erwin Wijnne (hoofduitvoerder van BAM), Bernd
(B.W.) Schönherr (projectleider BAM Utiliteitsbouw grote projecten), Rogier Streefkerk, en Frans
Zwinenberg.







Twee emails onder elkaar van Jasper Blanken (planontwikkelaar van BAM) over goedkeuring
werkzaamheden, verzonden aan Ronald Rientjes (projectmanager Rijksgebouwendienst) en
John van der Geest (waarschijnlijk ook Rijksgebouwendienst), uitgeprint door ontvanger Rogier
Streefkerk.



Betrokken bedrijven:
GWW Boomgaard BV: verzonden door Nico Swart van Boomgaard aan Theo Vermeulen van
Mostert de Winter, een rekening voor het leveren en aanbrengen bouwwegen industrieplaten.
Boomgaard komt ook voor in een verslag over grondwerkzaamheden: “Boomgaard plakt
reclame op materieel af in verband met actievoerders”





Mostert de Winter (onderdeel van BAM): V&G deelplan onderaannemers. Eindverantwoordelijke:
hoofd bedrijfsbureau T. Vermeulen. Uitvoerder en V&G coördinator: A. van Genderen.



Struyk Verwo Aqua: Puttenstaat. Verantwoordelijke: Rilana Steijns
J. Heijmans, blijkt uit Puttenstaat Struyk Verwo Aqua



Tauw, ontwerp rioolstelsel. Contactpersoon E. (Erno) de Graaf



Yerseke, levert drukriolering



Planning:
6 weken schema 23 september 2010: Onder bouwplaatsbeveiliging staat het bedrijf Hilson
genoemd.



Opstart planning 30 september 2010: door E. Kroonen van Thunissen Bouw





Planning installaties t/m 28 januari 2011: door BAM Techniek, regio midden





Planning installaties v/a 28 januari 2011: door BAM Techniek, regio midden
met namen van de bedrijven: Vink en Hoogend. (?)






