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INHOUDDeze tweede uitgave van de nieuwsbrief van de 
Reimert Groep spitst zich toe op optimalisatie 
van de samenwerking met onze opdrachtgevers. 
Ieder bedrijf binnen de Reimert Groep gaat tot 
het uiterste om haar klantverwachtingen waar 
te maken, en dit blijft niet alleen bij ambitie: wij 
zijn trots om te melden dat alle bedrijven binnen 
de Reimert Groep inmiddels gecertificeerd zijn 
op Niveau 4 op de MVO-prestatieladder. Wij 
behoren hiermee tot een selecte groep van 
maatschappelijk verantwoord ondernemende 
bedrijven die op dit niveau presteren.

Als duurzame ondernemer, acterend op Niveau 
5 van de CO²-prestatieladder, vinden wij het 
bovendien belangrijk om, waar mogelijk, ons 
papierverbruik te minimaliseren. Inmiddels 
hebben wij bedrijfsbreed Intranet in gebruik 
genomen om deze doelstelling te realiseren. 
Ook optimalisatie van de interne communicatie 
wordt hiermee vormgegeven. Voor de externe 
communicatie hebben wij de Reimert App 
ontwikkeld als communicatiemiddel in ons 
omgevingsmanagement. Verderop in deze 
nieuwsbrief besteden wij hier meer aandacht aan.
 
Steeds vaker worden wij al in de ontwerpfase 
betrokken bij een project en gebruiken wij 
diverse tools om de klantverwachting nog beter 
te kunnen beantwoorden. Zo heeft BIM, bij de 
Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw, haar intrede 
gedaan voor het ontwerpen en realiseren van 
blusleidingsystemen in opdracht van ProRail. 

In een complexe omgeving met een hoog risico 
op verstoring van de dagelijkse bedrijfsvoering 
helpt BIM bij het inventariseren en ontrafelen 
van knelpunten. Een geoptimaliseerd ontwerp is 
hierdoor het resultaat.

Ook Ubink Bouw en Onderhoud wordt steeds 
vaker in een vroeg stadium betrokken bij 
projecten. Zo ontwerpen en realiseren zij 
een grote bedrijfshal met kantoorruimte voor 
haar opdrachtgever L.T. Montage waarbij het 
antwoord op de wens van de klant met een 
3D-model gevisualiseerd is. De reeds bekende 
kwaliteit van Ubink om haar klantwensen 
optimaal te beantwoorden wordt hiermee 
wederom bevestigd.

Al deze ontwikkelingen dragen bij aan het feit 
dat steeds meer opdrachtgevers, zowel in de 
bouw als in de infrastructuur, ons weten te 
vinden. Ons werkgebied breidt zich zienderogen 
uit en wij vinden het dan ook geweldig dat dit 
heeft geresulteerd in het openen van een nieuwe 
vestiging voor Reimert Bouw en Infrastructuur in 
Hoevelaken.

Het doet ons plezier om de ontwikkeling van ons 
bedrijf met u te mogen delen in deze nieuwsbrief. 
Wij verheugen ons op de verdere samenwerking 
met u. Voor nu en in de toekomst.

Namens al mijn collega’s wens ik u 
veel leesplezier.
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HUISSTIJL 
DE REIMERT GROEP 

HET AFGELOPEN JAAR IS ER GEWERKT AAN EEN NIEUWE HUISSTIJL VOOR 

DE REIMERT GROEP. REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR, DE WILDE 

GROND-, WEG- EN WATERBOUW, UBINK BOUW EN ONDERHOUD EN BEUGEL 

INFRASTRUCTUUR HEBBEN ALLEN EEN NIEUWE WEBSITE GEKREGEN EN 

OOK DE SOCIAL MEDIA PLATFORMS (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM EN 

LINKEDIN) ZIJN GEHEEL VERNIEUWD.

De verschillende werkmaatschappijen 
binnen de Reimert Groep zijn, ook voor 
onze opdrachtgevers, op zichzelf staande 
entiteiten. Toch delen zij een gezamenlijke 
visie en een gemeenschappelijk doel, en 
dat is wat wij naar buiten willen uitdragen. 
Onze kernwaarden zijn onder meer 
‘Kwaliteit, Innovatie en Maatwerk’. Door 

het merk Reimert Groep als één geheel 
te presenteren verbinden en versterken 
wij elkaar. 

Voor communicatie-uitingen zijn de 
gezamenlijk bepaalde kernwaarden voor 
de gehele Reimert Groep samengevat in 
één slogan: “Dat werkt!” 

Komend jaar breiden wij de toepassing 
van deze nieuwe huisstijl, net zoals 
in deze nieuwsbrief, verder uit in al 
onze uitingen: e-mailhandtekeningen, 
enveloppen, bouwhekdoeken en meer. 

IN DE UITVOERING HEBBEN WIJ DAGELIJKS TE MAKEN MET DIVERSE GROEPEN 
STAKEHOLDERS: BEWONERS, WINKELIERS, SCHOLEN… EN VERSCHILLENDE 
STAKEHOLDERS HEBBEN VERSCHILLENDE BELANGEN: WAAR HET VOOR EEN 
WINKELIER VAN BELANG IS DAT ZIJN WINKEL BEREIKBAAR BLIJFT, IS HET 
VOOR BEWONERS EN SCHOLEN VAAK BELANGRIJKER DAT ER VOLDOENDE 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN GETROFFEN WORDEN EN DAT GELUIDSOVERLAST 
TOT EEN MINIMUM BEPERKT WORDT.

NIEUW(S): 
DE REIMERT APP

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS

GOOGLE PLAY

APP STORE

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS

Duidelijke en tijdig uitgezette communicatie is 
essentieel om deze uiteenlopende belangen in 
bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid tijdens 
het werk te waarborgen. Wanneer mensen weten 
wat zij van ons mogen verwachten - maar ook 
wat wij van hen verwachten - neemt dit een 
stukje zorgen bij hen weg en vermindert dit de 
hinderbeleving.

Onze omgevingsmanagers zorgen er per 
project voor dat belanghebbenden tijdig op de 
hoogte zijn van wat er wanneer gaat gebeuren. 
Doorgaans gebeurt dit per brief of op een 
bewonersavond. Wij zagen er echter toekomst in 

om de omgevingscommunicatie te digitaliseren: 
tegenwoordig heeft vrijwel iedereen immers een 
smartphone op zak. Daarom hebben wij de Reimert 
App ontwikkeld. 

De Reimert App zorgt ervoor dat stakeholders 
gemakkelijker, sneller en directer geïnformeerd 
kunnen worden. Gebruikers kunnen hier, per 
project, alle informatie vinden over planning, 
fasering en voortgang van een project. De app 
biedt een directere vorm van communiceren dan 
een website, en het is overzichtelijker vormgegeven 
dan social media platforms.

Waar de omgevingsmanager in het verleden 
meerdere communicatiemiddelen in moest zetten 
om een breed bereik te creëren, vormt de Reimert 
App één centraal punt waar men alle informatie 
kan vinden. En zijn er toch nog vragen, dan kan 
de gebruiker van de app direct telefonisch of per 
e-mail contact opnemen met de verantwoordelijke 
omgevingsmanager. Zo is het een tool geworden 
waarmee wij in ons omgevingsmanagement 
volledige ontzorging kunnen bieden aan de 
opdrachtgever. 

De app is inmiddels volledig ontwikkeld en reeds in 
gebruik genomen bij diverse werken. De Reimert 
App is gratis te downloaden in de App Store of 
Google Play. 

Website

Advertentie
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
houdt voor ons in dat wij organisatiebreed onze 
verantwoordelijkheid nemen in het creëren van 
werkgelegenheid en in het stimuleren van duurzaam 
werken. Bovendien zetten wij ons in om een 
positieve bijdrage te leveren aan diverse innovaties 
binnen onze sector.

Zo tekende de Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw, 
onderdeel van de Reimert Groep, in november 2016 
nog het Lelystad Akkoord: een sociaaleconomische 
overeenkomst van de gemeente Lelystad dat 
zich richt op het implementeren van de inclusieve 
arbeidsmarkt. Jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt krijgen hiermee een kans om zich te 
ontwikkelen op basis van hun talenten en zo aan 
een goede baan te komen. 

Bij de Wilde, die bekend staat om haar intensieve 
stagebegeleiding en goede resultaten hierin, 
wordt niet gekeken naar beperkingen maar naar 
mogelijkheden:

Met het behalen van Niveau 4, op dit moment 
het hoogst te behalen niveau op de MVO-
Prestatieladder, sluit de Reimert Groep zich aan 
bij een selecte groep bedrijven dat bewezen 
Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. Het 
certificaat geldt voor de gehele Reimert Groep: 
Reimert Bouw en Infrastructuur, De Wilde 
Grond-, Weg- en Waterbouw, Ubink Bouw en 
Onderhoud en Beugel Infrastructuur.

NIVEAU 4 MVO-
PRESTATIELADDER
BIJ DE REIMERT GROEP ZIJN WIJ VAN MENING DAT EEN BETERE TOEKOMST NIET 

VANZELF KOMT, DIE MOET JE CREËREN. DAAROM ZETTEN WIJ ONS BIJ IEDER 

PROJECT IN OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD TE ONDERNEMEN. WIJ ZIJN 

DAN OOK ONTZETTEND TROTS OM TE KUNNEN MELDEN DAT ONS HARDE WERKEN 

HIERIN IS BELOOND: OP 10 MAART 2017 HEEFT GEBR. REIMERT BEHEER B.V. NIVEAU 

4 OP DE MVO-PRESTATIELADDER BEHAALD.

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWSONTWIKKELINGEN EN NIEUWS

“INVESTEREN IN JONGE MENSEN LEVERT ONS VERNIEUWDE KENNIS OP.”
- SIEGER SIDERIUS, DIRECTEUR DE WILDE GWW

Toch merken wij dat er een verschuiving plaatsvindt: onze 
werkzaamheden brengen ons steeds vaker in plaatsen als 
Barneveld, Nijkerk, Leusden en Amersfoort. Echter, om ook 
hier de markt te bedienen en gemeentes goed van dienst te 
kunnen zijn is Almere soms net een te grote afstand.

Daarom presenteren wij, met gepaste trots, de nieuwe 
vestiging van Reimert Bouw en Infrastructuur: Reimert 
Hoevelaken. Vanaf augustus 2017 zal deze vestiging in bedrijf 
zijn. Hiermee hopen wij onze regionale betrokkenheid, en de 
samenwerking met opdrachtgevers, te versterken.

NIEUWE VESTIGING: 
REIMERT HOEVELAKEN
REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR IS OPGERICHT IN 1968. IN 1978 HEBBEN WIJ 

ONS GEVESTIGD IN ALMERE. EEN GROOT DEEL VAN ONZE WERKZAAMHEDEN VINDEN 

PLAATS IN DE OMGEVING VAN ALMERE, LELYSTAD EN AMSTERDAM. MAAR OOK IN DE 

PROVINCIES FRYSLÂN EN UTRECHT ZIJN WIJ INMIDDELS GEEN ONBEKENDEN MEER.

Als proef zijn wij gestart met 3 tablets bij de 
uitvoering van de piketdienst en een project 
in Amsterdam; een druk werkgebied met 
veel kabels en leidingen. Wegens groot 
succes, én de enthousiaste feedback vanuit 
de uitvoering, hebben wij het aantal tablets 
inmiddels uitgebreid naar 30 en maken al 
onze uitvoeringsploegen en grondwerkers 
er gebruik van bij het bekijken en registreren 
van kabels en leidingen.

Het gebruik van de KLIC-app heeft voor 

kortere lijnen tussen de werkvoorbereiding 
en de werkvloer gezorgd. Wanneer de 
werkvoorbereider een KLIC-melding 
opvoert kan de gebruiker van de app dit 5 
minuten later, buiten op locatie, al zien. Met 
name bij spoedmeldingen en inzet van de 
piketdienst is dit ideaal. 

De tablets zijn voorzien van GPS. Hierdoor 
kan de gebruiker op 2 meter nauwkeurig 
zijn locatie bepalen: vooral op een open veld 
zonder referentiepunten komt dit bijzonder 

van pas. Door in- en uit- te zoomen kan er 
een beter beeld van de situatie verkregen 
worden en door de camerafunctie op 
de tablet bieden foto’s van de situatie de 
mogelijkheid voor directe bewijsvoering. 

Ook voor de opdrachtgever brengt de app 
duidelijke voordelen met zich mee: omdat 
alles digitaal is zijn de gegevens direct in te 
zien en door de nauwkeurigheid van de app 
daalt het aantal schadegevallen aanzienlijk. 
Win-win dus. 

GOconnectIT: DE KLIC-APP
SINDS 2016 MAKEN WIJ GEBRUIK VAN DE KABELS- EN LEIDINGEN-APP 

GOCONNECTIT. OF, ZOALS HET IN DE WANDELGANGEN OOK WEL GENOEMD WORDT, 

DE KLIC-APP. WAAR HET UITVOEREN VAN KLIC-MELDINGEN IN HET VERLEDEN EEN 

GROTE PAPIERHANDEL BETEKENDE EN HET DE UITVOERDER AAN HET BEGIN VAN 

DE WERKDAG VEEL TIJD KOSTTE, GAAT TEGENWOORDIG ALLES DIGITAAL: SNEL, 

GEMAKKELIJK EN VOORAL ACCURAAT. 
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KAN JE IETS VERTELLEN OVER JOUW 
ONTWIKKELING BINNEN DE REIMERT GROEP?
Ik ben in 1999 begonnen als Calculator/
Werkvoorbereider bij Reimert Bouw en 
Infrastructuur en heb, in de jaren die 
volgden, erg veel geleerd. Ondanks dat 
ik het naar mijn zin had, heb ik in 2006 
toch de keuze gemaakt om naar NTP te 
gaan. Dit had vooral met de combinatie 
reistijd en een gezin met jonge kinderen 
te maken. Ik had de ambitie om door te 
groeien, wilde ook nog een studie gaan 
volgen, maar was erg veel onderweg. De 
gang naar NTP bood hier toen uitkomst in. 

In 2010 keerde ik, inmiddels met een 
opleiding Project Management Infra op 
zak, terug bij Reimert. Ditmaal ging ik 
aan de slag als hoofd bedrijfsbureau, en 
ik ga nog altijd elke dag met veel plezier 
naar het werk. Sinds die tijd zijn we ook 
flink uitgebreid, bijvoorbeeld met de 
komst van Beugel Infrastructuur in 2011. 
Ik heb het bedrijf zien groeien naar wat 
het nu is, de Reimert Groep, en ik ben 
blij dat ik daar onderdeel van mag zijn. 

JE GAAT ELKE DAG MET PLEZIER NAAR JE 
WERK, HOE KOMT DAT ZO?
Het is een mooi bedrijf waar ik mijn 
ding kan doen en niet geremd word 
in mijn enthousiasme en ontwikkeling. 
Bovendien zijn we geen hiërarchisch 

bedrijf. Niet te ingewikkeld doen: iedereen 
loopt gewoon bij elkaar binnen en je 
mag zeggen wat je wil. Een directeur kan 
in zijn eentje toch ook niet het verschil 
maken, je moet het samen doen. Als 
het goed gaat lopen we met z’n allen de 
polonaise, maar als het slecht gaat staan 
we ook met z’n allen in de regen. 

EN WAT IS VOOR JOU DAN HET 
BELANGRIJKST OM JE WERK GOED TE DOEN?
Samenwerken en samen ervoor gaan, 
dat vind ik erg belangrijk. Wat dat betreft 
zijn we (gelukkig) ook behoorlijk gegroeid. 
Het is nu haast niet meer voor te stellen, 
maar toen ik bij Reimert begon zaten we, 
naast de (financiële) administratie, maar 
met 5 man boven op kantoor en daar 
moesten we alles mee doen. In de loop 
der jaren hebben we een flinke club hele 
goede mensen om ons heen verzameld, 
zowel binnen op kantoor als buiten in 
de uitvoering. En dat geldt natuurlijk niet 
alleen voor Almere, maar zeker ook voor 
Lelystad en Beilen. 

Goede mensen om je heen hebben, dat 
geeft veel vertrouwen en rust. Ik ben 
dagelijks veel onderweg en kan niet 
altijd overal zelf bij zitten, maar dat is 
geen probleem: ik heb vertrouwen in de 
mensen om mij heen en weet dat zij hun 
werk goed doen. Iedereen is ontzettend 

gemotiveerd om er samen voor te gaan 
en we hebben het ook nog eens heel 
leuk met elkaar!

MAAR, WERKEN IS NATUURLIJK NIET ALLES. 
HOE ZIET JE LEVEN BUITEN DE ZAAK ER 
ZO’N BEETJE UIT?
Ik ben 38 jaar en gelukkig getrouwd met 
Esther. Samen hebben wij 3 kinderen: de 
oudste, Julian, is 13 jaar, Jasmijn is 11 
en Manon is net 8 geworden.

In mijn vrije tijd voetbal ik bij Vitesse 
’63, in mijn woonplaats Koekange. En 
ja, naast de voetbal vooral een hoop 
gezelligheid: terrasje, vakantie…

JE HEBT AL VEEL ONTWIKKELINGEN 
MEEGEMAAKT, MAAR HOE ZIE JIJ DE 
TOEKOMST VAN DE REIMERT GROEP VOOR JE?
Voor mijn gevoel gaan we een goede tijd 
in. Maar, aan de andere kant, als je me 
5 jaar geleden hetzelfde had gevraagd 
dan had ik de groei zoals we deze de 
afgelopen jaren hebben meegemaakt 
toen ook niet voorspeld. 

Het is denk ik vooral belangrijk dat we 
de kansen die op ons pad komen goed 
benutten. Of we dan linksaf of rechtsaf 
gaan, dat zien we dan wel weer. Als we 
maar met z’n allen de ambitie hebben 
om er vol voor te gaan! 

DAT WERKT! IN GESPREK MET: GERROLD STEENBERGEN (38)REALISATIE VERKEERSTUNNEL IN HILAARD

NAAM: GERROLD STEENBERGEN

LEEFTIJD: 38 JAAR

FUNCTIE: HOOFD BEDRIJFSBUREAU BIJ REIMERT, 

 DE WILDE EN BEUGEL

DIKWIJLS RENT HIJ VAN AFSPRAAK NAAR AFSPRAAK, 

MAAR TOCH NEEMT HIJ (ALS HET EEN BEETJE 

KAN) WEL DE TIJD VOOR ZIJN COLLEGA’S. ZELF 

OMSCHRIJFT HIJ ZICH ALS AMBITIEUS, EEN TIKKELTJE 

EIGENWIJS, MAAR OOK RECHT DOOR ZEE EN EERLIJK. 

WE VROEGEN HEM OM MEER TE VERTELLEN OVER 

ZICHZELF EN HOE HIJ (DE TOEKOMST VAN) DE REIMERT 

GROEP VOOR ZICH ZIET. 

Door het werk in twee fases uit te voeren 
zijn zowel de N359 als de Hoptilsterdyk 
gedurende de volledige uitvoeringsduur 
bereikbaar geweest. De kruising zelf is 
slechts drie, vooraf met de bewoners 
gecommuniceerde, weekend- of 
nachtafsluitingen onbereikbaar geweest. 
Door gebruik te maken van een tijdelijke 
bypass over de N359 kon het verkeer 
tijdens de werkzaamheden om het 
werkterrein heen geleid worden over 
de nieuwe op- en afritten. Bovendien 
is de bypass zo ontworpen dat de 
verkeersdoorstroming direct bevorderd 
was ten opzichte van de huidige situatie. 
Zo is er een opstelstrook tussen de 
rijbanen toegevoegd en zijn fietsers 
en voetgangers, met gebruik van 
barriers, fysiek gescheiden van het 
gemotoriseerde verkeer. Op die manier 
hebben wij ervoor gezorgd dat de 
verkeersveiligheid al tijdens de uitvoering 
verbeterd was. 

Na het aanbrengen van de op- en 
afritten en de bypass konden wij 
verder met het uitvoeren van de hei- en 
grondwerkzaamheden ten behoeve van 
de bouw van de tunnel. De te realiseren 
tunnel is in één keer aangebracht. Door 
één bouwkuip te creëren werd de totale 
uitvoeringsduur met 3 weken verkort. 
Ook kwam dit de kwaliteit ten goede: 

er zijn geen naden en de damwanden 
hoeven niet dubbelgeslagen te worden.

Om de bereikbaarheid en veiligheid 
maximaal te kunnen borgen is het 
van belang dat omwonenden en 
weggebruikers weten wat er wanneer 
gaat gebeuren. Wanneer zij goed op de 
hoogte zijn van wat zij van ons mogen 
verwachten beperkt dit bovendien de 
hinderbeleving van stakeholders. Het in 
de aanbestedingsfase geformuleerde 
communicatieplan voor Hilaard heeft 
dan ook een tweeledig doel gehad: 
enerzijds om stakeholders te informeren 
en anderzijds om hen voor te bereiden 
op eventuele overlast.

Door in het voortraject een uitgebreide 
stakeholdersanalyse uit te voeren, kon 
de omgevingsmanager bij gunning al per 
stakeholder te bepalen welke belangen 
zij hebben en welke manier van 
communiceren het meest effectief zou 
zijn. Zo lag de focus hier op persoonlijk 
contact met de omgevingsmanager, 
waar communicatie met diverse 
weggebruikers gebaseerd was op een 
uitgebreid verkeersplan.
Echter, omgevingsmanagement is, 
voor ons, meer dan alleen maar 
informatievoorziening over planning 
en fasering: mooi werk moet gevierd 

worden! Zo hebben wij voor het 
kerstreces persoonlijk kerststollen 
bezorgd bij omwonenden. Aan diverse 
reacties op social media te zien is dit 
een zeer geslaagde actie geweest. Ook 
is er op 29 oktober 2016 een open dag 
georganiseerd. Omwonenden en andere 
geïnteresseerden konden een kijkje 
nemen op de bouwplaats. Bovendien 
hadden wij ook Chauffeurs Vereniging 
Friesland uitgenodigd met hun project 
‘Veilig Verkeer’. Door middel van filmpjes 
geven zij voorlichting over, onder meer, 
de gevaren van de dode hoek bij 
vrachtverkeer. 

Op 14 juni 2017 is de nieuwe tunnel 
tussen Hilaard en Hoptille feestelijk 
geopend. Leerlingen van Basisschool 
De Reinbôge uit Hilaard mochten hierbij, 
onder begeleiding van Gedeputeerde 
Sietske Poepjes en burgemeester 
Johanneke Liemburg, de nieuwe 
naam van de tunnel onthullen: ‘De 
Prommegong’. De opening van de 
tunnel betekent positieve vooruitgang 
voor de gebruikers: de verkeerssituatie 
is aanmerkelijk veiliger geworden. Een 
mooi resultaat!

KEUNSTWURK YN HILAARD
OM DE VERKEERSVEILIGHEID OP DE N359 TUSSEN LEEUWARDEN EN BOLSWARD TE 

VERBETEREN HEEFT REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR, IN OPDRACHT VAN DE 

PROVINCIE FRYSLÂN, HET AFGELOPEN JAAR GEWERKT AAN DE RECONSTRUCTIE 

VAN DE KRUISING TUSSEN HILAARD EN HOPTILLE. OM DEZE DORPEN TE VERBINDEN 

MET DE N359 ZIJN ER NIEUWE OP- EN AFRITTEN AANGELEGD EN ER IS EEN NIEUWE 

VERKEERSTUNNEL GEREALISEERD: HIERDOOR LOOPT DE HOPTILSTERDYK 

VOORTAAN ONDER DE PROVINCIALE WEG DOOR. EEN BIJZONDER WERK 

WAARBIJ BEREIKBAARHEID, VEILIGHEID EN COMMUNICATIE DE BELANGRIJKSTE 

UITGANGSPUNTEN ZIJN GEWEEST. 
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Doordat het perron relatief hoog lag 
ten opzichte van het maaiveld, was 
het aanbrengen van keerwanden 
noodzakelijk om het talud te vervangen 
en op het perron een grotere breedte 
te kunnen creëren. Hierin lag echter de 
eerste uitdaging: hoe plaatsen wij deze 
zonder het treinverkeer te hinderen? 

Door direct naast het station een stuk 
land te huren werd het voor ons mogelijk 
om de keerwanden vanaf de niet-
spoorzijde te plaatsen. Zo hoefden wij 
bij het plaatsen van de keerwanden niet 
vanaf het spoor te werken, maar kon het 
treinverkeer, met deze projectspecifieke 
maatregel, ongehinderd doorgaan en 
ondervond de reiziger weinig tot geen 
overlast van onze werkzaamheden. 

De betreffende keerwanden zijn met 
ankerstangen aan het perron gekoppeld. 
Ook hierbij hebben wij gezocht naar 
een manier om de reiziger niet (extra) 

te hinderen. Door in te haken op een 
tweedaagse buitendienststelling van 
opdrachtgever ProRail zelf, was het niet 
nodig om het perron extra af te sluiten 
ten behoeve van onze werkzaamheden. 
Deze buitendienststellingen zijn bedoeld 
voor gepland onderhoud aan het spoor.

Door bij de uitvoering van Verbreding 
Station Holten oplossingsgericht te 
werk te gaan, is de overlast voor 
reizigers tot een minimum beperkt 
gebleven. Minder klachten van reizigers 
betekent ook minder zorgen, zowel 
voor de opdrachtgever als voor ons 
als opdrachtnemer. Gedurende de 
volledige uitvoeringsperiode hebben 
wij een proactief initiatief nemende 
rol ingenomen en alles tezamen heeft 
dit geresulteerd in een zeer prettige 
samenwerking met de opdrachtgever en 
vooral: een mooi resultaat!

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw 
heeft, in opdracht van ProRail, de 
bestaande blusleidingen onder het 
station vervangen met een geheel nieuw 
systeem van blus- en waterleidingenen. 
Hierbij werkten wij vanuit een UAV-GC 
contract, waarbij ook het modelleren van 
het ontwerp bij ons lag.  

Voor het ontwerp maakten wij gebruik 
van BIM, of Building Information Model. 
Het voordeel van BIM, in plaats van 
traditionele engineering, is dat er gebruik 
wordt gemaakt van een digitaal model, 
opgebouwd uit verschillende objecten 
waar informatie aan gekoppeld is. Hierbij 
kan men bijvoorbeeld denken aan het te 
gebruiken bouwmateriaal, het verloop 
van leidingwerk of de aansluiting op 
omringende objecten. 

Het model is ‘intelligent’ doordat de 
ontwerper verschillende objecten aan 
elkaar koppelt en deze rekening houden 
met elkaar: gemaakte revisies tonen 
direct de gevolgen voor andere objecten 
in het ontwerp. Op die manier kunnen 

wijzigingen sneller verwerkt worden 
dan bij een traditioneel ontwerp en 
doordat eventuele ontwerpfouten direct 
geconstateerd worden, vermindert 
de kans op faalkosten aanzienlijk. De 
nauwkeurigheid van BIM zorgt ervoor 
dat de opdrachtgever het volledige 
vertrouwen krijgt in een ontwerp en 
dit komt de samenwerking tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever 
natuurlijk ten goede.  

Voor Blusleidingen Utrecht Centraal 
Station is het modelleerproces, 
uitgevoerd door HFB, begonnen met 
een point cloud: een 3D puntensysteem 
van puntjes die de bestaande situatie 
weergeven. Aan de hand van deze point 
cloud is het model verder opgebouwd. 
De Wilde organiseerde vervolgens 
twee ontwerpsessies om, in directe 
afstemming met de opdrachtgever, het 
model te optimaliseren en volledig naar 
wens van de opdrachtgever te maken. 
Vanuit de modellering hebben wij, in 
samenwerking met aannemingsbedrijf 
Qualm (verantwoordelijk voor de 

aanleg van de blusleidingen), een 
uitvoeringsplan gemaakt. 
Normaliter zou er een ontwerp gemaakt 
worden, deze wordt een aantal keren 
over en weer tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever verzonden, alvorens de 
projectleider van de opdrachtgever er een 
klap op geeft. Dit proces kan in sommige 
gevallen tot langdurig getouwtrek 
leiden en dat is niet bevorderlijk voor de 
voortgang van het project of voor de 
samenwerking tussen beide partijen. 
Door de opdrachtgever vroegtijdig actief 
te betrekken bij de optimalisatie van het 
ontwerp ontstaat er sneller afstemming 
over te maken ontwerpkeuzes en is het 
definitieve model gegarandeerd naar 
wens van de opdrachtgever: deze heeft 
immers zelf meegewerkt aan het model. 

VERBREDING 
STATION HOLTEN

BLUSLEIDINGEN UTRECHT 
CENTRAAL STATION

HET BESTAANDE PERRON VAN STATION HOLTEN VOLDEED NIET MEER AAN DE 

HEDENDAAGSE RICHTLIJNEN. DOOR DE SMALLE RUIMTE ONTSTONDEN ER 

GEVAARLIJKE SITUATIES VOOR DE REIZIGER. HET DOEL VAN DIT PROJECT WAS DAN 

OOK OM DE VEILIGHEID VAN DE REIZIGER TE WAARBORGEN DOOR FYSIEK MEER 

RUIMTE OP HET PERRON TE CREËREN. OM AAN HUIDIGE VEILIGHEIDSNORMEN TE 

VOLDOEN DIENDE HET PERRON CIRCA 1,5 METER BREDER GEMAAKT TE WORDEN. EEN 

LEUKE UITDAGING VOOR DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW, ZEKER AANGEZIEN 

HET TREINVERKEER HIERBIJ ZO MIN MOGELIJK GEHINDERD MOCHT WORDEN. 

VEILIGHEID DOOR PROJECTSPECIFIEKE MAATREGELEN BOUWEN MET BIM

DE AFGELOPEN JAREN IS UTRECHT CENTRAAL STATION COMPLEET VERNIEUWD. 

MAAR WAT ZELFS DE MEEST FREQUENTE REIZIGER NIET ZIET, IS WAT ER ACHTER 

DE SCHERMEN GEBEURT, OF LIEVER GEZEGD: IN DE KELDER. HIER IS NAMELIJK EEN 

SCALA AAN KABELS EN LEIDINGEN TE VINDEN DIE UTRECHT CENTRAAL DRAAIENDE 

EN VOORAL VEILIG MOETEN HOUDEN.  
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EEN PERSOONLIJKE AANPAK
Wij zijn begonnen met het uitvoeren van een 
omgevingsanalyse: hieruit bleek al gauw dat er, naast 
het feit dat wij hier met honderden bewoners te 
maken zouden hebben, veel ouderen en gebruikers 
van scootmobielen in de wijk wonen. Een uitdaging 
om de volledige wijk gedurende de werkzaamheden 
bereikbaar te houden dus. Bovendien staat OBS 
de Toermalijn, een school met een paar honderd 
leerlingen, in het hart van de wijk. Duidelijke en tijdige 
communicatie richting de bewoners en de school, en 
extra veiligheidsmaatregelen voor de kinderen, zijn 
dan ook voortdurend aandachtspunten geweest.

Tijdens de uitvoering hebben wij persoonlijk contact 
met de bewoners en de school voorop gesteld als 
communicatiemiddel, zowel vanuit de uitvoerder als 
vanuit de omgevingsmanager. Zo ontstond er een 
goede verstandhouding met de bewoners en werden 
de meldingen die er waren vrijwel altijd direct en naar 
tevredenheid van de melder opgelost.  

Wat ook bijzonder effectief is gebleken, zijn de 
kaarten die de uitvoerende medewerkers bij zich 
droegen: hierop stonden alle oudere en mindervalide 
bewoners op aangegeven. Op die manier kon men 
er dagelijks, proactief en op eigen initiatief voor 
zorgen dat deze bewoners extra aandacht kregen 
en zonder problemen (met de scootmobiel) naar 
hun woning konden. Bovendien zijn er per fase extra 
parkeerplekken en tijdelijke ophaalpunten voor de 
afvalcontainers gerealiseerd. Allemaal maatregelen 
die ervoor gezorgd hebben dat het Galjoen, ondanks 
de werkzaamheden, goed bereikbaar bleef en de 
hinderbeleving beperkt werd.  

VOLLEDIGE ONTZORGING VAN DE OPDRACHTGEVER
“Volledige ontzorging van de opdrachtgever,” het is 
een kreet die wij bij aanbestedingen steeds vaker 
tegenkomen. Natuurlijk betekent dit niet dat de 

opdrachtgever tijdens de uitvoering 
van een werk geen rol meer speelt, 
maar wel dat wij als opdrachtnemer 
een proactieve houding aannemen en 
zoveel mogelijk taken in de uitvoering 
en het omgevingsmanagement op 
ons nemen. Wij trekken de kar, maar 
uiteindelijk draait het om een prettige 
samenwerking. 

En dat is ook hoe de gemeente 
Lelystad, onze opdrachtgever bij Groot 
Onderhoud Galjoen, ernaar kijkt:

Bij de Wilde, maar natuurlijk ook bij de 
rest van de Reimert Groep, staat goede 
samenwerking met, en ontzorging van, 
de opdrachtgever hoog in het vaandel. 
En dat is ook onze kracht: door, zowel 
intern als extern, korte lijnen te bewaken, 
zijn wij in staat om van ontwerp tot 
oplevering alle werkzaamheden zelf 
uit te voeren en onze opdrachtgever 
vertrouwen te geven in een goede 
samenwerking.  

VEILIGHEID BOVEN ALLES
Goede communicatie richting 
bewoners en het waarborgen van de 
bereikbaarheid zijn natuurlijk belangrijk, 
maar nog altijd geldt: veiligheid boven 
alles! Basisschool de Toermalijn ligt 
middenin ons werkgebied: de kinderen 

hebben dus dagelijks met vrachtwagens 
en werkverkeer te maken. Een hele 
goede reden om ervoor te zorgen dat 
zij op een leuke manier meer leren over 
veiligheid in het verkeer.  

Daarom organiseerden wij op donderdag 
4 mei 2017, in samenwerking met 
Chauffeurs Vereniging Friesland, een 
voorlichting over verkeersveiligheid voor 
groep 5, 6, 7 en 8. Klaas Hoekstra, de 
oprichter van Chauffeurs Vereniging 
Friesland, draait zijn hand inmiddels 
niet meer om voor zo’n voorlichting. 
Na 41 jaar als buschauffeur werkzaam 
te zijn geweest heeft hij alles wel een 
keer gezien: de gekste en gevaarlijkste 
situaties komen helaas maar al te vaak 
voor. Daarom rijdt hij, samen met zijn 
collega’s, heel Nederland door met het 
project ‘Veilig Verkeer’ om basisscholen 
te bezoeken en kinderen wijzer te maken 
over veilig gedrag in het verkeer. Per jaar 

krijgen maar liefst 40.000 kinderen op 
deze manier voorlichting.

Door middel van video’s kwamen 
verschillende thema’s aan bod. Zo leerden 
de kinderen bijvoorbeeld uitgebreid over 
hoe de dode hoek werkt. De schrik zat 
er dan ook hoorbaar in toen een fietser in 
het filmpje bijna werd aangereden omdat 
hij in de dode hoek van de vrachtwagen 
terechtkwam! Natuurlijk is het filmpje in 
scène gezet, maar de kinderen begrepen 
heel goed dat deze situaties in het 
echt ook voorkomen. Dit bleek ook wel 
uit de verhalen die zij vertelden over 
verkeersongevallen in hun directe omgeving.

Naast de gevaren van de dode 
hoek werden ook de gevaren van 

appen en muziek luisteren tijdens 
het fietsen getoond. Bovendien is er 
besproken hoe gevaarlijk het is om 
de licht- en geluidsignalen bij een 
spoorwegovergang te negeren en 
waarom je niet met drie personen naast 
elkaar mag fietsen. 

De boodschap was in elk geval héél 
duidelijk: 

Als Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemer, met Niveau 4 op de MVO-
prestatieladder, vinden wij het belangrijk 
dat wij ons tijdens onze werkzaamheden 
bewust zijn van de impact die wij 
hebben op onze omgeving. Onderdeel 
daarvan is het promoten van 
verkeersveiligheid. Wij vinden het van 
groot belang dat kinderen zich bewust 
zijn van de verschillende gevaren in het 
verkeer en vooral dat zij leren hoe zij 
hier op de juiste manier mee om kunnen 
gaan. ‘Veilig Verkeer’ van Chauffeurs 
Vereniging Friesland is dan ook een 
initiatief dat wij binnen de Reimert Groep 
van harte toejuichen en steunen

Inmiddels is Groot Onderhoud 
Galjoen 20 t/m 30 in Lelystad 
afgerond en opgeleverd. Wij kijken 
terug op een voorspoedig verlopen 
uitvoeringsperiode: de wijk heeft weer 
een frisse uitstraling en is klaar voor de 
toekomst!   

GROOT ONDERHOUD 
GALJOEN LELYSTAD
MEDIO JANUARI 2017 IS DE WILDE GROND-, WEG EN WATERBOUW, IN OPDRACHT 

VAN DE GEMEENTE LELYSTAD, GESTART MET DE UITVOERING VAN GROOT 

ONDERHOUD GALJOEN 20 T/M 30 IN LELYSTAD. HET WERK OMVATTE EEN VOLLEDIGE 

HERINRICHTING VAN DE WIJK, ZOWEL VAN DE HOOFDWEGEN ALS VAN DE PADEN IN 

DE HOFJES. EEN VOOR BEWONERS ZEER INTENSIEF WERK, DAAR WAREN WIJ ONS IN 

DE AANBESTEDINGSFASE AL TEN ZEERSTE VAN BEWUST. EEN PERSOONLIJKE AANPAK 

TIJDENS DE UITVOERING EN GOEDE SAMENWERKING MET DE OPDRACHTGEVER ZIJN 

DAN OOK ESSENTIEEL GEWEEST TIJDENS DE REALISATIE VAN DIT WERK. 

GROOT ONDERHOUD GALJOEN LELYSTAD GROOT ONDERHOUD GALJOEN LELYSTAD

“WEES ALTIJD ALERT OP JE OMGEVING, 
WEES DUIDELIJK IN JE KEUZES EN HOUD 

VOLDOENDE AFSTAND.”

“NOG VOORDAT EEN ONWENSELIJKE SITUATIE ZICH ZOU VOORDOEN WERD 
DIT AAN ONS GEMELD EN WERD ER TEVENS EEN MOGELIJKE OPLOSSING 
AANGEDRAGEN. WAAR MOGELIJK LOSTE DE AANNEMER DINGEN ZELF OP 
EN KOPPELDE DE AFHANDELING AAN ONS TERUG. OP DIE MANIER REGELT 
DE OPDRACHTNEMER NIET ALLEEN ZIJN EIGEN ZAAKJES, MAAR DENKT HIJ 
PROACTIEF MET ONS MEE OVER OPLOSSINGEN. TIJDENS DE UITVOERING ZIJN 
WIJ IMMERS WEL TWEE APARTE PARTIJEN, MAAR WIJ MAKEN SAMEN HET WERK.”

- EVERT BUIJSMAN, SENIOR WERKVOORBEREIDER 
GO GALJOEN GEMEENTE LELYSTAD
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ÉCHT VOLLEDIGE 
ONTZORGING VAN DE 
OPDRACHTGEVER
UBINK BOUW EN ONDERHOUD, SINDS 2008 ONZE SPECIALIST IN UTILITEITSBOUW, 

NIEUW- EN VERBOUW EN ONDERHOUD, STAAT BEKEND OM HAAR FLEXIBILITEIT, 

GOEDE PRESTATIES ONDER ZWARE TIJDSDRUK EN DE CAPACITEIT OM WERK UIT TE 

VOEREN MET MINIMALE IMPACT OP DE BEDRIJFSVOERING VAN DE OPDRACHTGEVER. 

JUIST DOOR DEZE KWALITEITEN HEBBEN DE MEDEWERKERS VAN UBINK GEZORGD 

VOOR EEN AANTAL DUURZAME SAMENWERKINGEN MET OPDRACHTGEVERS. 

TURN-KEY ONTWIKKELING VAN BEDRIJFSPAND IN ALMERE

Soms zijn deze opdrachtgevers ver van 
huis, maar hoe mooi is het als je direct 
naast de deur mag werken? Onder 
het mom van ‘oost west, thuis best’ 
realiseert Ubink Bouw en Onderhoud, 
in opdracht van LT Montage, een groot 
bedrijfspand op bedrijventerrein De Vaart 
in Almere, direct naast het hoofdkantoor 
van de Reimert Groep. Om een beeld te 
geven van de toekomstige situatie heeft 
Ubink een render gemaakt op basis van 
foto’s van de huidige situatie en door 
ons gemaakte 3D-tekeningen.

Het pand is opgedeeld in twee 
bouwlagen met elk een bruto-
vloeroppervlakte van 700 m². LT Montage 
is voornemens om het nieuwe pand te 
gebruiken voor de productie van RVS 
afzuigkappen voor grootkeukens in de 
horeca. De hoofdfunctie van het pand 
wordt dan ook een industriefunctie. 
Op de begane grond vindt men de 
productiehal. De eerste verdieping zal 
met name fungeren als opslagruimte. 

De voorzijde van het pand, zowel op 
de begane grond als op de eerste 
verdieping, dient als bedrijfskantine en 
kantoor. Een compleet plaatje dus.

Nieuwbouw van het bedrijfspand voor 
LT Montage betreft een zogeheten 
‘Turn-key project’. Hierbij draagt 
de opdrachtnemer zorg voor de 
volledige engineering en uitvoering 
van een project. Werkelijk “volledige 
ontzorging van de opdrachtgever” 
dus. Ubink neemt álle taken die 
verbonden zijn aan de bouw van het 
bedrijfspand op zich. Zo hebben wij, 
op basis van een schetsontwerp, een 
definitief ontwerp gemaakt en zijn de 
benodigde indieningsvereisten voor de 
omgevingsvergunning uitgewerkt en 
ingediend. Bovendien voeren wij de 
volledige bouw van het bedrijfspand in 
eigen beheer uit.

Conform planning starten wij na de 
bouwvak met de bouw van het pand. 

Wanneer de funderingswerkzaamheden 
zijn afgerond, wordt de staalconstructie 
opgebouwd en voorzien van 
hoogwaardig geïsoleerde gevel- 
en dakpanelen. De entree wordt 
voorzien van een aluminium 
vliesgevel. Het bedrijfspand voldoet 
aan de meest recente eisen op 
het gebied van duurzaamheid: 
met een A+++ energielabel en een 
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 
0,93 wordt het een gebouw dat klaar is 
voor de toekomst!

De volledige kavel is circa 6900 m², 
waarvan 1700 m² nu bestemd is 
voor de realisatie van het nieuwe 
bedrijfspand van LT Montage. 
De resterende 5200 m² is nog 
beschikbaar en staat open voor 
ontwikkeling.
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Reimert Bouw en Infrastructuur is door 
Gebr. van der Lee gevraagd om voor hen 
de nodige betonwerkzaamheden uit te 
voeren. Hierbij nemen wij specifiek het 
betonwerk voor 2 fly-overs, 5 viaducten 
en een fietstunnel voor onze rekening. 
Het maken en toepassen van de bekisting, 
het realiseren van de benodigde tijdelijke 
ondersteuning, het aanbrengen van de 
wapening en het storten en afwerken 
van het beton: al deze werkzaamheden 
behoren tot onze werkzaamheden. 
Het aanbrengen van funderingen en 
inrichtingselementen vallen buiten 
onze scope.

Doordat het verkeer grotendeels 
doorgang dient te vinden, over een 
drukke snelweg nog wel, is het een mooi, 
maar zeker ook een uitdagend werk om 
te maken. Ook het hoge tempo waarin 

de werkzaamheden uitgevoerd moeten 
worden dragen hieraan bij. Conform 
planning is de bestaande rotonde medio 
september 2017 volledig buiten gebruik 
en kan het verkeer overgezet worden 
naar de nieuwe snelweg, over de door 
Reimert gerealiseerde fly-overs. Maar wij 
zijn natuurlijk niet de enige partij die bij 
knooppunt Joure werkzaam is. Duidelijke 
en vooral tijdige afstemming met andere 
partijen is dan ook van groot belang om de 
planning te kunnen waarborgen.

Dat een project van dit formaat nogal 
wat voeten in de aarde heeft, geldt niet 
alleen voor ons als aannemer. Ook voor 
bewoners van Joure en omstreken is 
het een indrukwekkend werk met grote 
impact op de omgeving. Om continue 
informatievoorziening te faciliteren, en om 
een stukje zorgen bij bewoners weg te 

nemen, is er naast het werkgebied een 
informatiecentrum ingericht.

Ook werd er op zaterdag 20 mei een open 
dag georganiseerd waar maar liefst 2000 
mensen op af kwamen! Ook Gebr. van 
der Lee en Reimert Bouw en Infrastructuur 
werkten hieraan mee. Van Reimert waren 
de projectleider, de uitvoerder en onze 
omgevingsmanagers aanwezig om vragen 
van mensen te kunnen beantwoorden. 
Vooral voor kinderen was deze dag echt 
een feestje: ze konden schat zoeken, 
op het springkussen of meedoen aan 
de puzzeltocht. Pendelbussen brachten 
bezoekers naar verschillende uitkijkpunten 
langs het werk: zo zagen zij zelf de 
omvang en de voortgang van het werk. 

Kortom: “Moai wurk yn Jouwer.”

Het werk is aanbesteed op basis van 
een traditioneel RAW/OMOP contract. Bij 
een dergelijke Overeenkomst Met Open 
Posten is de totale omvang van het werk, 
alsmede de planning en fasering, nog een 
onzekere factor, maar men volgt wel de 
opzet van een RAW-bestek. Zodoende 
worden de precieze hoeveelheden gedu-
rende de uitvoering bepaald. 

Een ideale contractvorm voor raamcon-
tracten dus, en zo ook voor het woonrijp 
maken van de kavels op IJburg. In het ge-

val van Woonrijp Maken Kavels IJburg ging 
de aanbesteding om een raamcontract 
voor 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging 
van nog eens 2 jaar. Deze verlenging is in-
middels ook aan ons gegund. Momenteel 
heeft Reimert Bouw en Infrastructuur hier 
5 deelopdrachten lopen. Per deelopdracht 
omvatten onze werkzaamheden - onder 
meer - het leveren en aanbrengen van as-
falt, graniet, gebakken stenen en banden. 
Daarnaast brengen wij ook de groenvoor-
zieningen op de kavels aan.
De grote diversiteit die de nieuwe stadswijk 

na oplevering zal kenmerken is de voor-
naamste reden om bij de realisatie van IJ-
burg Amsterdam te kiezen voor een RAW/
OMOP contract. Een goed voorbeeld is het 
nieuwbouwproject Watermerk op Haven-
eiland West; één van de deelopdrachten 
waar Reimert de kavels woonrijp maakt. 
Hier worden 52 eengezinswoningen gerea-
liseerd met ieder hun eigen karakter. 
Er is hier bewust gekozen voor een ‘ge-
regisseerde diversiteit’: door de woningen 
verschillende gevels te geven ontstaat er 
een gevarieerd straatbeeld en krijgt de wijk 
een bijzonder en authentiek karakter. 

IJburg Amsterdam: een bijzonder en mooi 
werk om te maken. Zo vindt ook de op 
IJburg werkzame uitvoerder:

WOONRIJP MAKEN KAVELS 
IJBURG AMSTERDAM

REALISATIE VAN DE 
KUNSTWERKEN BIJ 
KNOOPPUNT JOUREDE ZEVEN EILANDEN VAN DE NIEUWE STADSWIJK IJBURG AMSTERDAM HEBBEN 

IEDER ZO HUN EIGEN KARAKTER, MAAR ZE HEBBEN ÉÉN DING MET ELKAAR GEMEEN: 

MEN WOONT EN WERKT AAN HET WATER. UITEINDELIJK KOMEN ER OP IJBURG 

ZO’N 12.000 WONINGEN, GENOEG VOOR RUIM 45.000 INWONERS. EEN PROJECT 

WAARBIJ DUURZAAMHEID EN KEUZEVRIJHEID VOOROP STAAN. REIMERT BOUW 

EN INFRASTRUCTUUR MAAKT HIER DEEL VAN UIT DOOR, IN OPDRACHT VAN DE 

GEMEENTE AMSTERDAM, DE KAVELS OP IJBURG WOONRIJP TE MAKEN.

KNOOPPUNT JOURE IS JAREN VASTE PRIK GEWEEST BIJ FILEMELDINGEN, MAAR 

HOPELIJK IS DAT NU VERLEDEN TIJD! DE BESTAANDE ROTONDE BELEMMERT EEN 

GOEDE VERKEERSDOORSTROMING EN VOORAL VANUIT JOURE ZELF IS HET ROND 

SPITSTIJDEN HAAST ONMOGELIJK OM IN TE VOEGEN. AANLEIDING EN DOEL VAN 

HET WERK IS DAN OOK OM DE VERKEERSDOORSTROMING TE BEVORDEREN EN 

DAARMEE TEVENS DE VERKEERSVEILIGHEID TE VERBETEREN. DE RECONSTRUCTIE 

IS EEN FLINKE ONDERNEMING. NA OPLEVERING WORDT DE WEG VAN HEERENVEEN 

(A7) NAAR LEMMER (A6) EEN DOORGAANDE WEG EN DE GROTE ROTONDE BIJ JOURE 

MAAKT PLAATS VOOR EEN ONGELIJKVLOERSE KRUISING. 

IJBURG AMSTERDAM MOAI WURK YN JOUWER:

“DE WIJK IS BREED OPGEZET EN ER WORDT, 
BIJVOORBEELD BIJ GRANIET EN GEBAKKEN 
STENEN, GEBRUIK GEMAAKT VAN DUURZAME 
MATERIALEN. HET IS EEN GEBIED DAT MET 
BETREKKING TOT DE BOUWPRODUCTIE 
TOT DE TOP VAN NEDERLAND BEHOORT EN 
VOLOP IN ONTWIKKELING IS. MOOI OM DAAR 
ONDERDEEL VAN UIT TE MAKEN.” 
    
          - SANDER VAN TENT, 

HOOFDUITVOERDER IJBURG AMSTERDAM
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NIEUWE FASERING 
ZANDWINNING BEILEN
BEUGEL BIEDT MEER DAN ALLEEN 

BETROUWBARE OPLOSSINGEN OP MAAT IN DE 

INFRASTRUCTUUR: ZANDEXPLOITATIE DRENTHE 

B.V. MAAKT ONDERDEEL UIT VAN ONS BEDRIJF. IN 

2015 IS DEZE B.V. OPGERICHT ALS ZELFSTANDIGE 

ZANDWINNING EN -HANDEL, VANUIT DE AMBITIE 

OM EEN STERKE PARTNER TE KUNNEN ZIJN ALS 

HET GAAT OM GEVRAAGDE OF VRIJKOMENDE 

GRONDSTOFFEN. 

Net als de infrastructuur staat ook de zandexploitatie niet stil: wij 
zijn continu aan het zoeken naar mogelijkheden om te groeien en 
daarmee onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen 
zijn. In dit geval kwam de verandering echter minder vanuit 
de wens om te groeien, maar meer vanuit de noodzaak om 
gezamenlijk een goede oplossing te vinden voor het leegraken 
van de huidige fasering.

In het vierde kwartaal van 2016 zijn wij gestart met het ontgraven 
van 14 hectare nieuw te ontginnen grasland. Een nieuwe fasering 
van de zandwinning was nodig omdat de huidige locatie, 25 
hectare groot en op het diepste punt 20 meter, leeg begon te 
raken.

Deze nieuwe fasering, naast de oude zandwinning, bevat 
ongeveer 800.000 m³ zand, maar ook 100.000 m³ teelaarde. 
Om bij het zand te komen moet de teelaarde eerst ontgraven 
worden. Daarna kan pas echt gestart worden met het winnen 
van zand. In het eerste kwartaal van 2017 was het dan zover. 
Inmiddels is er circa 70.000 m³ zand opgespoten en klaar voor 
gebruik; dit is genoeg voor 1 jaar zandleverantie.

Natuurlijk laten wij de oude zandwinning niet verloren gaan. 
Momenteel wordt het gebruikt als waterreservoir en overstort met 
stuw voor het door de zandwinning lopende riviertje de Beilerstroom, 
in beheer van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Maar wij zoeken ook naar andere mogelijkheden voor 
herbestemming, bijvoorbeeld het plaatsen van zonnecollectoren 
over de volledige 25 hectare van de zandwinning. Welke optie 
het uiteindelijk ook wordt: Zandexploitatie Drenthe en Beugel 
Infrastructuur uit Beilen zorgen ervoor dat de zandwinning een 
nieuwe, en vooral duurzame herbestemming krijgt.

Woningcorporatie Woonservice en 
gemeente Midden Drenthe hebben 
de handen ineen geslagen om hier 
nieuwbouw appartementen voor 
oudere huishoudens te realiseren. De 
bestaande appartementen op deze 
locatie dienden hiervoor echter wel 
ruimte te maken. De sloop van de 
appartementen werd uitgevoerd door 
Bork Sloopwerken BV. Zodoende 
had Beugel bij de uitvoering 
van de terreininrichting twee 
opdrachtgevers, maar drie partijen 
om rekenschap mee te houden.

Om het werk zo efficiënt mogelijk 
uit te voeren zijn Beugel en Bork 
een constante wisselwerking met 
elkaar aangegaan: Bork sloopt 
de bestaande appartementen 
terwijl Beugel ervoor zorg 
draagt dat de bereikbaarheid 
van het werkterrein voortdurend 
gewaarborgd is. Vervolgens 
heeft Beugel Infrastructuur de 
volledige terreininrichting rond de 
appartementen uitgevoerd. 

Maar ook de langs het werkterrein 
lopende Hofstraat wordt gedeeltelijk 
gereconstrueerd. Juist door 
deze werkzaamheden is goede 
afstemming met de naastgelegen Mr. 
Harm Smeenge School noodzakelijk 
geweest bij de uitvoering van 
dit project. De ingang van deze 

grote basisschool ligt namelijk 
aan de Hofstraat, maar door de 
samenloop met het werkverkeer is 
het onwenselijk dat de leerlingen hier 
langs zouden moeten. 

Om de veiligheid van kinderen 
en bezoekers tijdens de 
werkzaamheden te waarborgen 
is er gekozen om een tijdelijk 
in- en uitgang te maken aan de 
andere kant van de school. Een 
effectieve tijdelijke maatregel: 
hierdoor kunnen wij ons werk goed 
uitvoeren en de kinderen kunnen 
veilig van en naar school lopen. 

TERREININRICHTING 
WOONSERVICE MIDDEN 

DRENTHE

VANUIT BEUGEL INFRASTRUCTUUR, GEVESTIGD IN BEILEN EN SINDS 2011 ONDERDEEL 

VAN DE REIMERT GROEP, BEDIENEN WIJ OOK DE MARKT IN NOORDOOST-NEDERLAND. 

DE UITVOERING VAN TERREININRICHTING WOONSERVICE ZONE FASE 1 OP DE ESWEG 

IN BEILEN WAS DAN OOK EEN LEUKE THUISWEDSTRIJD VOOR ONS. 

TERREININRICHTING WOONSERVICE MIDDEN DRENTHE  NIEUWE FASERING ZANDWINNING
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