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Met een gevoel van trots en eer lopen Jeroen Duijvestein 
en Erik de Ruiter door de Johan Cruijff ArenA. En 
terecht. Mede dankzij de inzet van BAM Bouw en 
Techniek, is de ArenA het toonbeeld van innovatie. 

NETWERKPARTNER

de diverse beveiligingsinstallaties en bijvoorbeeld 
ook het iconische dak. Tegelijkertijd is BAM ruim 
vertegenwoordigd in de Johan Cruijff ArenA bij de 
wedstrijden van Ajax. Erik de Ruiter, directeur BAM 
Bouw en Techniek regio Midden zit zelf regelmatig in 
het stadion. BAM Bouw en Techniek regio Midden heeft 
vier business seats. Voor elke thuiswedstrijd worden 
relaties, klanten of partners uitgenodigd. ‘Ik wil die 
wedstrijd gewoon goed kunnen beleven. We hebben 
fantastische plaatsen met een goed uitzicht op het gehele 
veld.’ Commercieel manager Jeroen Duijvestein: ‘We 
werken bij BAM Bouw en Techniek met regiobedrijven 
zodat we korte lijnen houden met onze klanten en op de 
hoogte blijven van wat er in de regio’s speelt.’

LEVENSCYCLUS VAN DE BOUW
De Koninklijke BAM Groep telt ruim 20.000 
medewerkers, van wie er 250 actief zijn voor BAM 
Bouw en Techniek regio Midden. Grofweg houdt dit 
bedrijfsonderdeel zich bezig met de nieuwbouw en 
het onderhoud van alle objecten, behalve woningen. 
Daarnaast biedt het bedrijf beheerdiensten omtrent alle 
denkbare gebouw gebonden installaties. ‘We zijn actief 
in de hele levenscyclus van de bouw. Op alle aspecten 
zijn we een partner voor de klant. Het beeld van BAM 
is vaak van een partij die zorgdraagt voor de oplevering 
van grootschalige bouw- en infrastructuurprojecten. 
Maar ook op andere niveaus beschikken we over 
de mensen en de expertise om alle aspecten van 
een object optimaal te laten functioneren. Juist 
zodat onze klanten hun faciliteiten volledig kunnen 
benutten’, aldus De Ruiter. Vertalen we dit naar de 
werkzaamheden in de Johan Cruijff ArenA, dan zien 
we een volle portefeuille. ‘Wie van een afstand naar het 
stadion kijkt, ziet een betonnen bak met een grasveld 
erin. Wie dichterbij komt, ziet echter een bundeling 
van techniek en innovatie op vele terreinen. Denk 
aan klimaatvoorzieningen, verlichting, beveiliging, 
camera’s, parkeren en horeca. De ArenA heeft als 
doel zijn klanten, zoals Ajax of Mojo Concerts, zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. Deze bedrijven is er 
immers alles aan gelegen om hún klanten een optimale 
ervaring te bieden. Als voetbal- of muziekliefhebber 
verwacht je ook niets anders. Het is aan het BAM-team 
dat permanent in de Johan Cruijff ArenA gestationeerd 
is, om al deze verwachtingen waar te maken. En dat 
gaat sinds 1996 tot volle tevredenheid, iedere dag weer.’

De hechte band tussen 
Ajax en BAM

BAM is kind aan huis in de ArenA. Dat is logisch. 
Het concern had een zeer grote rol in de bouw van 
het stadion dat in 1996 gereed kwam. Sindsdien is 
het de thuishaven van ons aller Ajax, en ook een 
beetje van BAM. Sinds de oplevering van het stadion 
is BAM Bouw en Techniek regio Midden met een 
team permanent werkzaam en beschikbaar op en 
rond de Johan Cruijff ArenA. Na oplevering van het 
grootste stadion van Nederland, verzorgt BAM het 
(technisch) beheer en onderhoud: alle technische 
installaties en bouwkundige onderdelen die de ArenA 
kent. Denk hierbij aan het binnenklimaat, verlichting, 
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INNOVATIE EN AMBITIE
De Johan Cruijff  ArenA behoort tot de modernste 
stadions en heeft  innovatie hoog op de agenda staan. 
Men stelt dus hoge eisen en BAM gaat met deze 
ontwikkelingen mee, ook in de nabije toekomst. 
De Ruiter: ‘Voor het EK in 2020 staan er diverse 
verbouwingen binnen de ArenA op stapel. Deze 
verbouwingen hebben als doel om de klant in een nog 
mooiere omgeving van de wedstrijden te laten genieten. 
Uiteraard gaan ook alle Ajax-supporters hier volop 
van genieten. Tevens heeft  de Johan Cruijff  ArenA zich 
de ambitie opgelegd om uiterlijk in 2020 in zijn geheel 
CO2-neutraal te zijn. Dit traject loopt al meerdere 
jaren. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, 
het vervangen van traditionele verlichting naar LED 
en de meest recente, innovatieve realisatie van de 
batterijopslag.’

FANTASTISCHE SHOWCASE
De Johan Cruijff  ArenA is op deze manier een 
fantastische showcase om potentiële klanten uit te 
nodigen. Duijvestein: ‘Niet dat iedereen van plan is 
om een voetbalstadion te bouwen, maar we kunnen 
op deze manier wel laten zien hoe toegewijd BAM 
is om alles voor de klant in orde te maken en hoe 
innovatief wij te werk gaan. En buiten dat, willen wij 
onze relaties een onvergetelijke dag bij Ajax bezorgen.’ 
De stap om lid te worden van de ABA was voor BAM 
dan ook een logische. ‘De ABA slaagt er altijd weer 
in een goede sfeer rondom de wedstrijden te creëren. 
Een sfeer waarin je niet alleen kan genieten van de 
wedstrijden van Ajax, maar waarin we ook goed aan 
het ABA-netwerk kunnen duidelijk maken wat BAM 
Bouw en Techniek nog meer doet dan het bouwen 
van grootschalige projecten. Daar komt bij dat de 
verzorging rondom de wedstrijden perfect is. Zo is 
netwerken altijd een feestje.’

WIJ ZIJN BAM
De band tussen BAM en Ajax is hecht en blijft  hecht. Dat 
komt bijvoorbeeld tot uiting op sportpark De Toekomst. 

NETWERKPARTNER

BAM BOUW EN TECHNIEK
www.bambouwentechniek.nl

Harco van Uden

Daar is Ajax, anders dan in de ArenA, de directe klant 
en ook daar is BAM mede verantwoordelijk voor een 
topbeleving. ‘Ook op De Toekomst verzorgen wij het 
onderhoud aan de diverse technische installaties en 
zorgen we er ook hier voor dat we bij evenementen 
aanwezig zijn om eventuele kleine calamiteiten direct op 
te kunnen lossen, zodat ook de spelers en bezoekers van 
bijvoorbeeld Jong Ajax of Ajax Vrouwen, een optimale 
ervaring beleven.’En dat lukt voortdurend omdat BAM 
weet wat voor Ajax belangrijk is. ‘Zo zou je kunnen zeggen 
dat wij ervoor zorgen dat je lekker zit in het stadion’, legt 
Duijvestein uit. ‘Wat er ook speelt rondom de Johan Cruijff  
ArenA of De Toekomst, we lossen het op. Dit is voor ons 
zo vanzelfsprekend dat we vergeten te vertellen hoe goed 
we zijn in ons vak. Hoewel het in de sector misschien niet 
zo gebruikelijk is, mogen we best wel iets van de bravoure 
van Ajax overnemen: Wij zijn BAM, wij zijn...’.

Team BAM ▶

Onze wereld vraagt erom.

The future is data-driven
Data zijn de bouwstenen van de 21e eeuw. Door slim datagebruik kun je een gebouw beter sturen. 
En dat voegt waarde toe aan je bedrijf. Zowel in termen van efficiency en duurzaamheid als in termen van 
comfort. 

Als strategische partner van de Amsterdam Innovation Arena zetten wij maximaal in op besparing in 
onderhoud, lager energieverbruik en verhoging van de belevingswaarde van bezoekers. Met een innovatief 
gebouwmanagement-systeem brengen we alle technische systemen in het stadion samen en worden KPI’s 
vastgesteld om continu te kunnen verbeteren. 

Speciale sensoren verzamelen data van de aangesloten apparatuur. Data-analyse stelt ons in staat storingen 
vroegtijdig te detecteren en zelfs te voorkomen. Samen met partner Honeywell maken we van de 
Amsterdam ArenA een vlaggenschip op het gebied van datagestuurd opereren. Preventief en protocollair 
onderhoud maakt plaats voor voorspelbaar en datagestuurd onderhoud. 

Voor ons staat het primaire proces van onze opdrachtgevers altijd voorop. We stellen alles in het werk om 
Amsterdam ArenA optimaal te laten presteren. En dat vertaalt zich in een mooie toekomst met memorabele 
wedstrijden en grootse evenementen.

De ambities van Amsterdam ArenA en BAM Bouw en Techniek komen volledig met elkaar overeen. 
Het verlengen van de foundersovereenkomst is daarom een logisch gevolg. 

Wij zijn trots op onze langjarige relatie met Amsterdam ArenA. 

BAM Bouw en Techniek - Regio Midden  |  Regulierenring 35, 3981 LA Bunnik  
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BAM Bouw en Techniek staat voor  integraal 
denken en doen. 

Dat doen wij niet alleen fysiek maar ook digitaal. 
Eerst  ontwikkelen, bouwen en exploiteren we de 
leefomgeving  digitaal, om deze later fysiek te 
kunnen realiseren en exploiteren. 

BAM Bouw en Techniek realiseert  vastgoed voor 
wonen, werken en recreatie. Het zijn huisvestingen 
die flexibel zijn in functie en ruimte en daarnaast 
de maximale beleving geven. 

We zijn de ultieme partner voor de volledige 
levenscyclus van een gebouw. Van planvorming en 
realisatie tot langdurige exploitatie en onderhoud. 
Onze betrokkenheid, op basis van innovatie, 
ervaring en expertise, laat ons commitment zien 
en zorgt voor integraliteit. In ieder aanbod staat 
de energietransitie voorop. 

Wat is de impact op de mens, op de maatschappij 
en op de financiële exploitatie. Dit zijn de vragen 
waarop BAM Bouw en Techniek altijd het juiste 
antwoord biedt.

Building the 
present, creating 
the future.
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