
Overzicht offertes en aanbestedingen Van Baarsen 

• 1894 

o opdrachtgever provincie Noord-Holland, leveren van brik en steen en 
bestorten van de Heldersche Zeewering, 1e perceel laagste inschrijver D. 
van Baarsen, 2.219 guldens, Algemeen Dagblad, 26-05-1894  

• 1903 

o Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap “de Wijde Wormer”: levering 
van 75000 1e soorts Waalstraatklinkers op 3 verschillende plaatsen in de 
polder. D. van Baarsen,  Schuitemakers Purmerender Courant, 17-06-1903, 
Gegund? Daan was niet de laagste.  

• 1911 

o aanleg grintrijwielpad langs de Amstel, D. van Baarsen, Zie aanbieding grint 
aan D. van Baarsen. 

• 1915 

o Sloop percelen Nieuwe Teertuinen, Amsterdam, D. van Baarsen samen met 
Anton Wajer, opdrachtgever B&W A’dam, gegund. Het ging om de sloop van 
de pakhuizen nrs 17-20 aan de Nieuwe Teertuinen, dit i.v.m. de aanleg van 
het zogenaamde tweede Houttuinen viaduct langs de 
Haarlemmerhouttuinen. Correspondentie Publieke Werken Amsterdam 1915, 
no. 3950. Later werden nog de nrs 26-32 Nieuwe Teertuinen gesloopt. Vanaf 
1915 was Publieke Werken bezig met de nodige onteigeningen, maar de 
uitbreiding van het spoor vond pas plaats in 1920. De vertraging in de bouw 
valt te wijten aan de Eerste Wereldoorlog. Bron: Theo Wajer en Boudewijn 
Huenges Wajer, “Jacob Wajer & Co, Aannemers in Medemblik en 
Amsterdam”, 2011 p.82. in 1920.  

o Aanbesteding B&W Velsen dempen gedeelte Jan Gijzenvaart, D. van 
Baarsen en Tj. Tromp, Zaandam, fl. 6.666, Haarlems Dagblad 09-09-1915. 

• 1916 

o Oostzaan, Overtoom, brug bouwen D. van Baarsen samen met T. Tromp 
(ingeschreven, niet gegund), Waterlandarchief. 

o Herstel en verzwaring Schardam- en Keukendijk bij Edam, herstel 
watersnood 1916, D. van Baarsen is één van 17 inschrijvingen, w.o. Wajer-
Schuurman en Den Breejen van den Bout, niet gegund.  

o Versterken Kalverpolderdijk en Engewormerdijk bij de Wijde Wormer, D. van 
Baarsen samen met Tj .Tromp uit Zaandam. Gegund, laagste inschrijver, 
Schuitemakers Purmerender Courant 09-07-1916. 

o Tj. Tromp en D. van Baarsen, opdrachtgever Gemeente Amsterdam, volgens 
bestek no 56, van 1916, bouwen van bakkenherstelplaats ten dienste van de 
in den Buiksloterham te bouwen vuilverbrandingsinrichting, 13-11-1916. 
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• 1917 

o D. van Baarsen schrijft in als vertegenwoordiger van Den Breejen van den 
Bout, voor levering grint, opdrachtgever Dijkgraaf en Heemraden 
Waterschap Wijde Wormer. Zie Schuitemakers Purmerender Courant, 
1918-07-14, Waterlands Archief. Zie ook offerte 

o Aanleg Zuidelijke Wandelweg door D. van Baarsen 

• 1918 

o Werkzaamheden aan de Zuidpolder-zeedijk Edam, inschrijving Jaap van 
Baarsen samen met Anton Wajer, opdrachtgever Polderbestuur, niet gegund, 
Schuitemakers Purmerender Courant, 14-07-1918. 

o Ophogen deel Purmerringdijk onder de gemeenten Ilpendam, Monnickendam 
en Edam, opdrachtgever Polderbestuur Purmer, groot werk, 80.000 guldens; 
D. van Baarsen schrijft hoog in; gegund aan laagste inschrijver 70.000 
guldens, Provinciale NH Courant, 29-05-1918. 

o Werken aan de Zeevangzee- en Keukendijk te Edam, D. van Baarsen samen 
met A. Wajer, opdrachtgever Dijkgraaf en Heemraden van de polder 
Zeevang, niet gegund, wegens vormfout (ze hadden op twee werken tegelijk 
ingeschreven). De tweede inschrijving betrof:  enige herstellingen aan de 
kade van het buitenland genaamd “de Oosterkoog”, Schuitemakers 
Purmerender Courant 14-07-1918. 

o Herstel Oosterkoogkade, Edam, D. van Baarsen samen met A. Wajer, 
opdrachtgever Dijkgraaf en Heemraden polder Zeevang, niet gegund. 

• 1919 

o D. van Baarsen schrijft in op ophogen Schellingwoudergouw, te Ransdorp en 
aanleg paardenpad op de gouw, opdrachtgever gemeente Ransdorp. Hoewel 
Daan niet de laagste inschrijver was, werd het werk hem toch gegund omdat 
hij de “betere stenen” had. Purmerender Courant, 25-01-1919. Weg tussen 
Ransdorp en Schellingwoude, opdrachtgever gemeente Ransdorp. Gegund 
aan D van Baarsen om kwaliteit van de steenweg, 16.780 guldens. De 
Waterlander, 22-02-1919. 

o Daan van Baarsen, samen met Jacob Wajer en Jan Schuurman, wordt 
gevraagd, evenals een vijftal andere aannemers, een offerte uit te brengen 
voor de aanleg van de verbindingsweg van de Asterweg naar het 
Buiksloterkanaal. Wie de gunning kreeg is niet bekend. Het project maakte 
deel uit van de ontwikkeling van de Buiksloterham tot industriegebied. 
Publieke Werken Stadsarchief. 

o Bas van Baarsen schrijft in op maken van een nieuwe straat op het 
Westeinde, Buiksloot. De Waterlander, 31-05-1919. 

o Jaap van Baarsen schrijft in op werkzaamheden aan de Zuidpolder-zeedijk 
Edam, opdrachtgever het Polderbestuur, Schuitemakers Purmerender 
Courant, 1918-07-14, Waterlands Archief.  
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• 1920 

o Officiële gunning bestrating Hugo de Grootgracht, samen met bijbehorende 
werkzaamheden begroot op ƒ 56.249, gegund voor ƒ 54.981. Ging niet aan 
Henne Hennis en Jaap van Baarsen, want een van de inschrijvers was nog 
minderjarig. Dus adviseert de directeur van Publieke Werken om de gunning 
te geven aan de inschrijvers Theo en Anton Wajer, die, volgens de 
correspondentie van Publieke Werken, de borgsom al hadden gestort (zie 
Gunning bestrating Hugo de Grootgracht, 16-04-1920, PW 1920, no. 2165.) 
Maar de Wethouder besluit de gunning niet officieel te verlenen en er een 
onderhandse gunning van te maken, die dan toch naar Henne Hennis en Jaap 
van Baarsen gaat. Bron: Th. Wajer, Jacob Wajer & Co, eigen uitgave 
November 2011. 

o Maken van een nieuwe straat op de Meerweg, D. van Baarsen schrijft in 
voor 20.000 guldens. Werk wordt gegund aan laagste inschrijver, 18.000 
guldens. Provinciale Noordhollandsche Courant, 15-05-1920. 

• 1921 

o Aanbesteding Verbreding Stationsplein ter weerszijden van de ophaalbrug 
over het openhavenfront tegenover het Kamperhoofd., D. van Baarsen 
schrijft in, maar ook J.Wajer en J. Schuurman en H. Hennis en Jaap van 
Baarsen. Het werk werd gegund aan  C.J. Kiebert uit Sassenheim.  

o Waterschap De Beemster besteedt aan: het maken van een betonvloer op de 
bestaande vloer van de machinekamer van het stoomgemaal Oosthuizen. J. 
van Baarsen en Co, Purmerender Courant, 19-04-1921. 

o Woningbouwvereniging “De Volkswoning” besteedt aan: het maken der 
betonwerken van 41 arbeiderswoningen. J.van Baarsen schrijft in voor 
17.900 guldens, maar het wordt aan hem niet gegund. Schuitemakers 
Purmerender Courant,  26-02-1921. 

o gedeelte park, aanleg Buiksloterham, gegund aan N. van Baarsen en A. van 
der Voorde, 89.084 guldens, Algemeen Handelsblad, 08-11-1921. 

• 1922 

o Gegund aan D. van Baarsen de levering van 100 m³ basaltslag aan 
Waterschap De Purmer, De Waterlander, 22-04-1922 en Purmerender 
Courant, 22-04-1922. 

o Gegund het in orde brengen van terreinen voor straat- en plantsoenaanleg 
gemeente Tuindorp Oostzaan, N. van Baarsen en A. v.d. Voorde, 
Schuitemakers Purmerender Courant, 18-03-1922. 

• 1925 

o Offerte levering basalt aan Waterschap Wijde Wormer door D. van Baarsen, 
borg N. van Baarsen Dzn. en Jb. van Baarsen Dzn. 

• 1926 
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o In opdracht van Gemeente Amsterdam het ophogen van terreinen gelegen 
bij en om het Surinameplein (N. van Baarsen in samenwerking met L. Visser, 
zandleverancier onder beding van gebruik van zandbakken “Transport 4” en 
“Transport 5”)  en uitgraven of baggeren van een gedeelte van de 
Admiralengracht (in samenwerking met J.F. van Akkeren en J.F. Clarijs) Zie, 
Overeenkomst tussen Nicolaas van Baarsen en Lupke Visser, 19-07-1926. 
1927 

o J. van Baarsen  en H.L. Strubbe maken bekend dat zij betonnen opzetters 
voor houten funderingspalen kunnen produceren en in de handel kunnen 
brengen onder de merknaam “Samson”, Algemeen Handelsblad, 18-08-1927 

• 1928 

o Het aanleggen van aarde baan Rijksweg Amsterdam – Amersfoort en 
verbreden van de weg Muiden – Naarden, in opdracht van Rijkswaterstaat 
(ingeschreven door N. van Baarsen, niet gegund), zie Haarlems Dagblad, 
08-12-1928. 1929 

o een gedeelte kanaal graven tussen de la Reyweg en de Loosduinschekade, 
met aanleggen van aangrenzende zandbanen en het maken van kaaimuren, 
oevervoorzieningen, enz., opdrachtgever gemeente Den Haag, inschrijving 
NV Aannemingsmaatschappij v/h N. van Baarsen en A. van der Voorde, 
396,770 guldens, Het Vaderland, 25-09-1930 . 

• 1929 

o NV N. van Baarsen en A. van der Voorde schrijven in op ophogen van een 
gedeelte tot straat en plein bestemd terrein in Hazepolder, Purmerend. Niet 
gegund. Schuitemakers Purmerender Courant, 02-11-1929.  

o Gegund aan NV N. van Baarsen en A. v.d. Voorde: “rioleren" Tuindorp 
Buiksloot 

• 1930 

o NV N. van Baarsen en A. van der Voorde schrijven in op het graven van een 
gedeelte van Kanaal tussen De la Reyweg en de Loosduinsche kade, in 
opdracht van B&W, Het Vaderland, 15-09-1930  

• 1931 

o N. van Baarsen samen met Sam Degen, de sloop van het Wilhelmina 
Gasthuis. 1931 

• 1933 

o NV N. van Baarsen en A. van der Voorde schrijven in op aanleg van enkele 
weggedeelten tussen de Brederoodsche- en de Middenduinweg (gegund?). 
Zie Haarlems Dagblad, 30-03-1933.  

• 1938 
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o NV N. van Baarsen en A. van der Voorde schrijven in op het uitvoeren van 
grondwerken goederenstation Oostenburgergracht en baanverbreding 
spoorweg nabij Cruquiusweg in opdracht van de Spoorwegen, Het Vaderland, 
17-08-1938. 

• 1939 

o NV N. van Baarsen en A. van der Voorde schrijven in op het aanleggen van 
een weg in de Esschenlaan te Zwanenburg, Haarlems Dagblad, 18-04-1939.  

o NV N. van Baarsen en A. van der Voorde schrijven in op het maken van een 
stamriool met nevenriool voor geprojecteerde omlegging van 
Spaarndamseweg, opdrachtgever Directie O & W, Haarlem, Haarlems 
Dagblad, 18-04-1939.  

o NV N. van Baarsen en A. van der Voorde schrijven in op toegankelijk maken 
van de walinrichtingen voor stoompontveer over Noordzeekanaal te 
Buitenhuizen en verzwaren en verhogen van een gedeelte van omgelegen 
Oude IJdijk, opdrachtgever Rijkswaterstaat (gegund). Zie Haarlems Dagblad, 
27-11-1939. 

o Waterschap de Beemster, levering duinzand en spramexgrint, gegund aan NV 
v/h D. van Baarsen. Provinciale Noordhollandsche Courant, 22-02-1939 en 
zand idem, De Drie Meren, 25-02-1939. 

o Nederlandse Spoorwegen besteedt aan diverse werkzaamheden 
goederenstation Oostenburgergracht, Amsterdam en baanverbreding 
spoorlijn Amsterdam-Amersfoort nabij Cruquiusweg, inschrijving NV 
Aannemingsmaatschappij v/h N. van Baarsen  en A. van der Voorde, Het 
Vaderland, 17-08-1939. 

• 1940 

o Waterschap de Beemster, NV v/h D. van Baarsen schrijft in voor levering 
traskalk, De Drie Meren, 24-02-1940. 

o Waterschap de Beemster, zand en spramexgrint, inschrijving NV v/h D. van 
Baarsen, De Drie Meren, 02-03-1940. 

• 1941 

o Waterschap de Beemster, gegund levering 800 m3 zand NV v/h D. van 
Baarsen, De Drie Meren, 08-03-1941.
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