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DE REIMERT GROEP
REALISEERT HIER...
GEOPTIMALISEERDE GLADHEIDSBESTRIJDING, AL 50 JAAR VAKWERK,
BREED GEÖRIENTEERDE LEERTRAJECTEN...
b o u w, b e t o n b o u w, i n f r a s t r u c t u u r e n m e e r
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INHOUD
AL 50 JAAR VOLOP IN ONTWIKKELING!
In augustus 1968 is Gebr. Reimert B.V. formeel opgericht;
het zal u in deze nieuwsbrief dan ook niet ontgaan dat
ons bedrijf dit jaar 50 jaar bestaat! In september vieren
wij ons jubileum en onze volgende nieuwsbrief, die in
oktober 2018 op de mat ligt, zal dan ook gewijd zijn aan
50 jaar Reimert.
Dat wij inmiddels ook al 44 jaar gevestigd zijn in Almere
is voor ons hierin geen bijzaak. Deze stad heeft ons
de kans gegeven om te worden wat wij nu zijn: van
ondernemende pioniers tot een divers aannemingsbedrijf
dat de wensen van haar opdrachtgevers centraal stelt.
Omdat wij graag onze waardering tonen voor de kansen
die wij hebben gekregen, dragen wij bij aan projecten die
de omgeving waarin wij werken weer een beetje beter
maken. Een mooi voorbeeld hiervan is onze bijdrage
aan het landschapspark ‘Almere boven’, een ode aan
de pioniers van Almere. Maar dit uit zich ook in onze
deelname aan lokale evenementen zoals de Technische
Kontakt Dagen, dit jaar van 30 mei tot en met 1 juni.
Voor de derde sinds 2014 mogen wij hier de logistieke
dienstverlening voor onze rekening nemen.
Dat wij graag meewerken aan de verbetering van onze
omgeving blijkt ook uit een stukje maatschappelijke
betrokkenheid. Een integraal onderdeel van ons beleid
is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Al enkele
jaren staan wij op de hoogst haalbare trede van de
MVO-prestatieladder, Niveau 4. Hiermee zijn wij één
van de slechts 50 ondernemingen in Nederland die dit
niveau mogen uitdragen. Onze maatschappelijke visie is
gebaseerd op het gedachtegoed ‘wie goed doet, goed
ontmoet’, en dat geldt zeker voor ons menselijk kapitaal.
Onze mensen hebben de groei die wij de afgelopen jaren
hebben meegemaakt mogelijk gemaakt. Bedrijfsleider
Marc Roodsant onderstreept dit met een bijzonder
verhaal over zijn persoonlijke ontwikkeling binnen de
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Reimert Groep. Directeur Sieger Siderius belicht het
geprezen stagetraject van De Wilde Grond-, Weg- en
Waterbouw, waarmee de instroom van jonge talenten is
gewaarborgd.
In deze nieuwsbrief belichten wij ook enkele bijzondere
projecten van de Reimert Groep. Zo vertelt Jan Wolbink,
Hoofduitvoerder bij Beugel Infrastructuur, over het belang
van bereikbaarheid in landelijk gebied tijdens de aanleg
van een betonnen fietspad. Daarnaast kunnen wij vol
trots de succesvolle uitvoering van het eerste seizoen
gladheidsbestrijding voor Rijkswaterstaat in de provincie
Drenthe met u delen.
Ubink Bouw en Onderhoud heeft, in opdracht van
Sodexo, in de hoogste versnelling de transformatie van
het bedrijfsrestaurant in Gebouw 404 van KLM voor
haar rekening genomen. General Service Manager Cees
Blaak vertelt over dit bijzondere project en de succesvolle
samenwerking.
De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw mocht in de
logistieke centra van de Nederlandse Spoorwegen aan
de slag om het installeren van nieuwe reclamedragers
op de stations van Amersfoort, Arnhem, Zwolle en
Amsterdam mogelijk te maken.
Uitvoerder Alex van den Brink vertelt over de bijzondere
samenwerking waar de herinrichting van het Marktplein
in Almere Haven uit voortkomt en waar Reimert
Bouw en Infrastructuur inmiddels de laatste hand aan
legt. Daarnaast heeft Reimert, in samenwerking met
Architectenbureau wUrck, met een sociaal veilig en
aantrekkelijk ontwerp, de realisatie van Fietstunnels
Doornsteeg in Nijkerk aangenomen. Een mooi en
uitdagend werk om te maken...
Namens mijn collega’s wens ik u veel leesplezier!
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DE GEBROEDERS REIMERT: PIONIERS IN ALMERE
TECHNISCHE KONTAKT DAGEN 2018
DAT WERKT! INTERVIEW MET: MARC ROODSANT
REIMERT 50 JAAR! SAMEN STERKER DAN OOIT
STAGE BIJ DE REIMERT GROEP: LEERTRAJECT VAN A TOT Z
FIETSPAD DE WOLDEN: BOSPAD VAN DUURZAAM BETON
GEBOUW 404 SCHIPHOL OOST: EEN BIJZONDER PROJECT
MARKTPLEIN ALMERE HAVEN: HUISELIJKHEID IN DE OPENBARE RUIMTE
GLADHEIDSBESTRIJDING DRENTHE: ELKE WINTER WEER EEN UITDAGING
RECLAMEDRAGERS NS: VEILIGHEID VOOROP!
FIETSTUNNELS DOORNSTEEG: EEN SOCIAAL VEILIG ONTWERP
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TECHNISCHE KONTAKT DAGEN 2018

DE GEBROEDERS REIMERT: PIONIERS IN ALMERE

DE GEBROEDERS REIMERT

TECHNISCHE KONTAKT DAGEN

PIONIERS IN ALMERE

30 MEI T/M 1 JUNI 2018

NA DE OPRICHTING VAN GEBR. REIMERT B.V. IN 1968 WAREN DE GEBROEDERS HERMAN EN GIJS

DIT JAAR VINDEN DE TECHNISCHE KONTAKT DAGEN IN ALMERE PLAATS VAN 30 MEI TOT EN MET 1

REIMERT IN 1974 EEN VAN DE EERSTEN DIE HUN BEDRIJF IN ALMERE VESTIGDEN. ALMERE WAS TOEN

JUNI. SINDS DE EERSTE TKD IN 2014 IS REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR DIT JAAR VOOR DE

NOG VOLOP IN AANBOUW; PAS IN NOVEMBER 1976 KREGEN DE EERSTE BEWONERS DE SLEUTEL VAN

DERDE KEER PARTNER BIJ DE ORGANISATIE VAN DIT EVENEMENT. ZO COÖRDINEREN WIJ DE OPBOUW

HUN SOCIALE HUURWONING. SINDS DIE TIJD IS ALMERE TOT ONGEKENDE PROPORTIES GEGROEID EN

VAN HET EVENEMENT, VOEREN GRONDONDERZOEKEN UIT, ZETTEN KAVELS UIT VOOR DE EXPOSANTEN

ZIJN WIJ, INMIDDELS DE REIMERT GROEP, NIET MEER WEG TE DENKEN UIT ALMERE EN OMGEVING.

EN PLAATSEN HET HEKWERK OM HET TERREIN. DAARNAAST LEGGEN WIJ OOK DE DEMOBANEN AAN

Vanaf het prille begin heeft het landschap centraal gestaan in het ontwerp van Almere en ook voor ons heeft deze omgeving en
haar natuur een speciaal plekje. Almere is onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis van ons bedrijf en wij vinden het dan ook
belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. Tegenover een groot aandeel in de opbouw van Almere, zowel in
de infrastructuur als in de woningbouw, staat een mooie bijdrage aan de natuur en cultuur van (regio) Almere. In 1988 schonken
de gebroeders Reimert al bomen aan Stichting Bosland, die deze vervolgens plantten in het Cirkelbos in Almere Haven: de plek
waar in het jaar 2000 Het Museumbos is ontstaan. De Reimert Groep draagt Stichting Bosland een warm hart toe en heeft al
verschillende projecten ondersteund.

OM DEMONSTRATIES VAN HET MATERIEEL MOGELIJK TE MAKEN EN WE BIEDEN WAAR MOGELIJK

Het Museumbos bestaat uit zeven landschapsparken, ieder een hectare groot. Alle percelen zijn door verschillende kunstenaars en
ontwerpers bedacht en vormgegeven. Deze vormen als het ware de zalen van een museum. Zo is er bijvoorbeeld een Labyrint te
vinden waar bezoekers tussen 368 haagbeuken naar het middelpunt kunnen lopen en een bos van lindebomen waar men honderd
jaar lang, ieder jaar weer, een nieuwe boom plant. Bezoekers kunnen zelfs helemaal alleen in een bos rondlopen door de deur in
een stenen muur achter zich te sluiten. Elk perceel vertelt een eigen verhaal over tijd, groeiprocessen en de beleving van het bos.
Het zevende, en tevens laatste, landschapspark is ‘Almere Boven’. Een ruim dertig meter hoge berg vanwaar je een prachtig
uitzicht hebt over de boomtoppen van de stad en het landschap. De berg vormt het sluitstuk van het Museumbos. Bovenop de
berg staat het monument ‘De Peetvaders’, ontworpen door Gijs Frieling, zoon van stedenbouwkundige en grondlegger van Almere,
Dirk Frieling. Het monument is een ode aan de ontwerpers en bedenkers van de stad: de medewerkers van de Rijksdienst voor
IJsselmeerpolders (RIJP) en Projectbureau Almere, waar Dirk Frieling vanaf 1973 aan het roer stond. Het kunstwerk reflecteert op
ons verleden en biedt uitzicht op het heden. Op het monument is een gedicht van Dirk Frieling te lezen.
In opdracht van de Rijksdienst en het Projectbureau hebben de gebroeders Reimert meegewerkt aan talloze infrastructurele projecten
in Almere. Met een bijdrage aan het nieuwe
monument voor de peetvaders van Almere is voor
de Reimert Groep de cirkel rond.
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Van 30 mei tot en met 1 juni 2018 wordt Nobelhorst in Almere weer omgetoverd tot een waar walhalla voor liefhebbers van klein
en groot materieel. De Reimert Groep zet zich ook dit jaar weer in om de opbouw van het evenement te coördineren en om tijdens
het evenement overal waar mogelijk exposanten bij te staan.
Met minder dan een maand te gaan, staan er al 186 exposanten ingeschreven en met 104.382 m² aan terrein is het grondwerk alleen
al een flinke onderneming. Dat is gelijk aan ruim 20 voetbalvelden, vol met materieel uit de grondverzet- en wegenbouwbranche!
Er gaat dan ook behoorlijk wat overleg en planning in zitten om TKD weer zo efficiënt mogelijk te organiseren. Om ervoor te zorgen
dat alles zo soepel mogelijk verloopt stellen wij verschillende medewerkers en materieel ter beschikking.
Naast de opbouw leveren wij ook service aan de standhouders
zelf. Hierbij gaan wij uit van service in de breedste zin van het
woord: dit kan gaan om het aanleveren van houtsnippers voor
de standvloer, maar ook om het op de juiste plek brengen van
materieel en alles wat daar tussen zit.
Tijdens het driedaagse evenement staan wij met een team
van uitvoerders en verschillende machinisten paraat om de
standhouders bij te staan waar we kunnen, bijvoorbeeld bij het
lostrekken van machines (wat een beste onderneming kan zijn
gezien de grootte van het materieel dat tentoongesteld wordt).
Zo doen wij er alles aan om TKD 2018 een succes te maken!

Wilt u TKD 2018 gratis bezoeken?
Ga dan naar www.tkd.nl!

Wij hebben het spiraalvormige pad naar de top
aangelegd, het terrein ingericht en het kunstwerk
geplaatst. Ook voor andere projecten hebben wij
ons beziggehouden met de terreininrichting.
Stichting Bosland heeft ervoor gezorgd dat er weer
een bijzondere plek is toegevoegd aan Almere.
Mede door onze bijdrage is Het Museumbos
uitgegroeid tot een mooi stadspark waar natuur
en cultuur perfect samenkomen.

ASSISTENTIE AAN DE EXPOSANTEN.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE REIMERT GROEP?
Of download de Reimert App!
Het Museumbos, gelegen aan het Cirkelpad in Almere Haven, is vrij
toegankelijk en zeker de moeite van het bezoeken waard!

/ReimertgroepNL

/De Reimert Groep

@reimertgroep

@ReimertGroep
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DAT WERKT! IN GESPREK MET: MARC ROODSANT

REIMERT 50 JAAR! SAMEN STERKER DAN OOIT

NAAM:

MARC ROODSANT

LEEFTIJD:

42 JAAR

FUNCTIE:

BEDRIJFSLEIDER REIMERT BOUW EN INFRA

ALS ZESTIENJARIGE BEGON HIJ ALS GRONDWERKER BIJ REIMERT.
HARDWERKEND EN POSITIEF INGESTELD ALS HIJ IS, BETEKENDE DIT
HET BEGIN VAN INMIDDELS AL 26 MOOIE JAREN BINNEN ONS BEDRIJF.
WE GINGEN IN GESPREK MET MARC ROODSANT, BEDRIJFSLEIDER
BIJ REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR, OM ERACHTER TE KOMEN
WAT HET WERK VOOR HEM LEUK EN UITDAGEND MAAKT EN HOE HIJ
TEGEN HET BEDRIJF, INMIDDELS DE REIMERT GROEP, AANKIJKT.
WAT KAN JE ONS VERTELLEN OVER DE AFGELOPEN JAREN?
Alweer 26 jaar geleden, op 13 juli 1992 om precies te zijn, ben ik
via het leerlingwezen begonnen als grondwerker bij Reimert. Mijn
eerste dag weet ik nog goed, toen moest ik de hele dag stenen
kruien bij de stratenmakers. We hadden eerder een demonstratie
gehad van werken in de GWW. Het werk sprak me erg aan, lekker
buiten. Ik was toen 16 jaar en ja, school was niet bepaald m’n
hobby, dus die keuze was snel gemaakt.
En ik ben nog steeds blij met mijn keuze. Wat ik leuk vind aan
onze branche is dat echt geen dag hetzelfde is. De ene keer werk
je middenin de stad en de andere keer in landelijk gebied. Die
afwisseling is erg leuk.
Na mijn eerste dag heb ik zo’n zes jaar als grondwerker gewerkt. In
’98 had ik een opleiding richting uitvoerder afgerond en kreeg ik de
kans om dit in praktijk te brengen. In die tijd was Gijs Reimert onze
‘praktijkman’. Toen hij in 2006 besloot te stoppen werd ik door
hem gevraagd om als hoofduitvoerder aan de slag te gaan, wat
natuurlijk een hele mooie kans was. Dus zo geschiedde: Sjoerd
Douma overzag de betonwerkzaamheden en ik de infratak. Dit
heb ik tot 2016 zo gedaan, toen werden Theo Steenbergen en
Sander van Tent beiden hoofduitvoerder. Sindsdien heb ik een rol
als bedrijfsleider.
Van met de handen in de klei tot management: ik heb alles wel
gedaan. En dat helpt me nu ook in mijn dagelijks werk. Doordat
je zelf die ervaring hebt is het makkelijker om je in een ander te
verplaatsen en het legt ook makkelijker uit.

ZO LANG BIJ DEZELFDE BAAS BLIJVEN, DAT IS MISSCHIEN NIET
VOOR IEDEREEN. WAAROM VOOR JOU WEL?
Ja, 26 jaar is een lange tijd, maar dat komt denk ik vooral omdat bij
Reimert de ruimte gegund wordt om je te ontwikkelen en op basis
van je ambitie en potentie door te groeien. Ze hebben mij als jonge
jongen de kans gegeven en op het werk heb ik veel praktijkervaring
opgedaan. In combinatie met passende opleidingen heeft dit me
verder gebracht. Mede daardoor ben ik doorgegroeid toen de
mogelijkheid zich voordeed. Ook belangrijk: we zijn altijd in goede
harmonie en eerlijk met elkaar omgegaan.
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"Ben je goed voor mij, dan ben ik ook goed voor jou."
Na die jaren hoor je een beetje bij het meubilair en heb je veel
gezichten zien komen en gaan, maar buiten hebben we lieden die
hier nog veel langer werken dan ik. En dat zegt denk ik veel over
het bedrijf, maar vooral over hen. Zelf ben ik buiten begonnen en ik
ga graag om met de mannen van de uitvoering. De topsport die ze
buiten leveren, elke dag weer, daar heb ik enorme waardering voor.
En natuurlijk veranderen de rollen als je in een leidinggevende
functie terecht komt. Soms moet je iemand wijzen op dingen die
net even minder gaan, maar dat neemt de waardering zeker niet
weg. Overal is er weleens iets, dat is gewoon zo, maar we gaan er
met z’n allen voor en dat zorgt voor dagelijkse successen.

INMIDDELS ZIJN WE UITGEGROEID TOT DE REIMERT GROEP EN
BESTAAN WE DIT JAAR 50 JAAR. WAT IS VOLGENS JOU HET
‘GEHEIM’ ACHTER DIT SUCCES?
Ik ga altijd met plezier naar mijn werk, dat is nooit anders geweest.
Het kan misschien niet altijd feest zijn, maar ik laat me niet leiden
door de mindere dingen, die los je samen op. En dat is ook gelijk
het mooie aan de Reimert Groep en de mentaliteit die we onderling
hebben: je staat nooit alleen.
Dat is denk ik onze kracht, we gaan samen voor kwaliteit. Het is
leuk om als bedrijf continu te verbeteren en open te staan voor
nieuwe manieren van werken. Zo zijn we de laatste jaren erg
gegroeid in het stukje EMVI en Past Performance. Binnen de
infrastructuur komt de nadruk steeds meer op de samenwerking
met en ontzorging van de opdrachtgever te liggen. Dat ligt ons
denk ik wel: samenwerking binnen de Reimert Groep, maar ook
samenwerking met onze opdrachtgevers.
En hier zit denk ik ook een leuke uitdaging voor ons. Zo werkten
we in ’92 bijna alleen maar in Almere. Maar na de wisseling van
directie in 2008, en met de groei van onze zusterbedrijven in
Lelystad en Beilen, is ons werkgebied enorm vergroot. Met nieuwe
werkgebieden komen nieuwe opdrachtgevers en dat betekent
weer alles eraan doen om een goede relatie op te bouwen.

Zo zijn we bij KLM begonnen met wat kleine onderhoudsklusjes.
Inmiddels voeren we daar grote verbouwingen en volledige
terreininrichtingen uit. Dit komt denk ik door de goede naam die we
daar, door de grote inzet van onze mensen, hebben opgebouwd.

EN WAT IS ER VOLGENS JOU NODIG OM DIE GOEDE NAAM BIJ
OPDRACHTGEVERS VERVOLGENS TE BEHOUDEN?
Iedereen heeft weleens een mindere dag, maar met z’n allen
ernaar streven om dagelijks goed werk te leveren en voor kwaliteit
te gaan, dat is voor mij belangrijk. Een goed eindresultaat en een
tevreden opdrachtgever moeten het doel zijn. Als dat lukt, en we
verdienen er ook nog iets aan, dan geeft dat veel voldoening.
Tegenwoordig zijn we goed in beeld bij onze opdrachtgevers. Ze
kennen je en op basis van hetgeen we gemaakt hebben, word je
weer uitgenodigd. Dat is toch mooi.
Als je dan samen hetzelfde doel nastreeft, dan kan je met het
creëren van een stukje bewustwording onderling en kleine stapjes
eigenlijk al heel veel bereiken. Dat is in het werk zo, maar ook in
de relatie met de opdrachtgever. Afspraken nakomen, wekelijks
een kort verslagje typen over hoe het die week is gegaan of een
fotoverslag appen... Het kost niet veel, maar het levert wel veel op!

JE BENT TROTS OP JE WERK, DAT IS DUIDELIJK, MAAR HOE ZIET
JE LEVEN NAAST WERK ER EIGENLIJK UIT?
Naast mooi werk heeft Reimert mij, zoals de meesten wel zullen
weten, ook persoonlijk veel geluk gebracht. Ik leerde Mechteld 18
jaar geleden op het werk kennen en we zijn nog altijd gelukkig bij
elkaar. Inmiddels zijn we twee kids rijker, een koningskoppel: een
jongen van 8 en een meid van 5.
Ik ben veel met mijn werk bezig, maar ik wil niet zo’n vader zijn die
‘op zondag het vlees komt aansnijden’. Ik vind het belangrijk om
tijd vrij te maken voor mijn kinderen en regelmatig leuke dingen te
doen als gezin. Verder ga ik graag kijken bij voetbalwedstrijden van
mijn oudste en zelf mag ik graag een rondje fietsen. Lekker buiten
actief zijn in ieder geval.

JE HEBT AL VEEL ONTWIKKELINGEN MEEGEMAAKT EN ER STAAT
NOG GENOEG OP DE PLANNING. HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VAN
DE REIMERT GROEP VOOR JE?
Kort gezegd: rooskleurig. We hebben een zeer gemotiveerd, jong,
aan elkaar gewaagd team en ik heb het idee dat eenieder 100%
geeft om het werk naar een hoger niveau te trekken. In de huidige
markt, en met de kwaliteiten die wij in huis hebben, kan dit niet
anders dan een goede toekomst inhouden.

REIMERT 50 JAAR!

SAMEN STERKER DAN OOIT

OPGERICHT IN 1968 EN SINDS 1974 GEVESTIGD IN ALMERE: REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR
IS AL 50 JAAR TOONAANGEVEND ALS HET GAAT OM DE UITVOERING VAN (BETON)BOUWKUNDIGE
EN CIVIELTECHNISCHE PROJECTEN. MET ONZE ZUSTERBEDRIJVEN DE WILDE GROND-, WEG- EN
WATERBOUW, BEUGEL INFRASTRUCTUUR EN UBINK BOUW EN ONDERHOUD VORMEN WIJ DE REIMERT
GROEP. SAMEN STAAN WIJ STERKER DAN OOIT, KLAAR VOOR DE VOLGENDE 50 JAAR.
Dit jaar bestaat Reimert maar liefst 50 jaar! Een prachtige
mijlpaal die we zeker niet stilletjes aan ons voorbij willen laten
gaan. In september 2018 zullen wij ons 50-jarig jubileum groots
vieren met een zomers festival op eigen terrein.
Georganiseerd voor en door onze mensen wordt het een mooie
dag met live muziek, foodtrucks en leuke activiteiten voor jong
en oud. Samen met onze (oud-)medewerkers en hun gezin
wordt het een dag om nooit te vergeten.
Een dag waarop we stilstaan bij 50 jaar gedeeld lief en leed,
maar waar we vooral vooruit kijken naar alles wat er nog in het
verschiet ligt.

Al 50 jaar Reimert: dat werkt!
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STAGE BIJ DE REIMERT GROEP: LEERTRAJECT VAN A TOT Z

FIETSPAD DE WOLDEN: BOSPAD VAN DUURZAAM BETON

STAGE BIJ DE REIMERT GROEP

FIETSPAD DE WOLDEN

HIJ BEGON ALS STAGIAIR BIJ DE REIMERT GROEP, OP DE AFDELING CALCULATIE/WERKVOORBEREIDING

HET WERK ZIT ER ZO GOED ALS OP. BEUGEL INFRASTRUCTUUR HEEFT IN OPDRACHT VAN GEMEENTE DE

VAN DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW. TIJDENS DEZE STAGE HEEFT HIJ HET WERK COLOUR

WOLDEN EEN BETONFIETSPAD LANGS DE KOEKANGERWEG AANGELEGD. HET GAAT OM EEN VRIJLIGGEND

REED IN LELYSTAD VOORBEREID EN EEN PAAR MAANDEN LATER STOND HIJ ZELF AAN HET ROER TOEN

FIETSPAD TUSSEN DE DORPEN WEERWILLE EN OOSTEINDE. DIT FIETSPAD IS DE EERSTE VAN IN TOTAAL

HIJ DE UITVOERING VAN DIT PROJECT MOCHT LEIDEN. FABIO VAN DEN HAZEL IS HET SCHOOLVOORBEELD

DRIE, WAARMEE DE GEMEENTE DE VEILIGHEID VAN FIETSERS WIL VERGROTEN. WE SPRAKEN MET JAN

VAN HOE GOED EEN STAGETRAJECT BIJ DE REIMERT GROEP KAN UITPAKKEN.

WOLBINK, HOOFDUITVOERDER BIJ BEUGEL, OVER DE VOORTGANG VAN HET WERK.

Fabio volgt de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra
aan het ROC van Flevoland. Hij kon voor zijn stage twee kanten
op: bouw of infrastructuur. Omdat er op school eigenlijk alleen
docenten bouw rondlopen, koos hij voor de laatste.

Het toekomstperspectief is dan ook zonnig voor deze jongeren.
Fabio is inmiddels in dienst bij De Wilde. Hij werkt drie dagen
en gaat twee dagen naar school. In september start hij een
deeltijd HBO-opleiding Civiele Techniek. En dat is hoe Siderius
het graag ziet: iemand die het goed doet behouden.

Hoewel het werk pas in het laatste kwartaal van 2017 werd
aanbesteed en Beugel de opdracht half oktober binnenhaalde,
was het doel oorspronkelijk om datzelfde jaar nog op te leveren.
Dat is helaas niet gelukt. De grootste spelbreker, volgens
Hoofduitvoerder Jan Wolbink: de winter…

“Het is echt een win-winsituatie. Jongeren krijgen van ons de kans
om veel te leren en ervaring op te doen en wij hebben de eerste
keuze als iemand zich goed ontwikkeld heeft. Het doel is natuurlijk
om deze jonge mensen ook blijvend aan je te binden en onderdeel
uit te laten maken van de Reimert Groep.”

“Het is een rare winter geweest. Het was allesbehalve ‘betontechnisch’ weer. Dat wil zeggen: het was eerst heel nat en vervolgens
was er een periode van vorst. Water is funest voor zo’n project. Voor
beton geldt dat de temperatuur minstens 5 graden Celsius moet
zijn. De winter heeft ons bij dit werk echt parten gespeeld.”

Dat Siderius gelooft in het investeren in de ontwikkeling van
jongeren is duidelijk. Zo heeft hij bij De Wilde een leermeester
aangesteld die vier leerlingen onder zijn hoede heeft. Hij
begeleidt deze leerlingen bij werkzaamheden als bestrating en
grondwerk, maar gaat ook met ze mee naar school om te kijken
of daar alles goed verloopt.

Ondanks de vertraging door onwerkbaar weer, is de samenwerking met de opdrachtgever voorspoedig verlopen. Het
verkeer op de weg naast het fietspad heeft niet veel hinder
ondervonden van de werkzaamheden en er zijn geen klachten
binnengekomen van bedrijven uit de omgeving. Hier is volgens
Jan ook wel extra aandacht voor geweest.

“Wat iemands achtergrond ook is, iedereen verdient wat ons betreft
een kans. Voor mijzelf is het belangrijk dat er een klik met onze
organisatie is en dat iemand zich goed inzet. Dan ben ik bereid om
extra tijd en energie erin te steken.”

“Er zitten hier veel boeren en voor hen was het vooral belangrijk
dat hun land goed bereikbaar bleef. Waar sprake was van hinder
hebben we ervoor gezorgd dat we met rijplaten goede doorgangen
creërden. Hierdoor waren de bedrijven goed te bereiken.”

LEERTRAJECT VAN A TOT Z

“Ik dacht dat het goed zou zijn om me tijdens mijn stage vooral te
richten op het infra deel. Om me daar verder in te ontwikkelen.”
Dit blijkt achteraf een heel goede keuze te zijn geweest. Fabio
heeft de mogelijkheid gekregen om met alle facetten binnen de
infrastructuur kennis te maken. Hij begon binnen als calculator/
werkvoorbereider, ging vervolgens naar buiten als assistent
uitvoerder en zit inmiddels weer binnen.

“Ik heb heel veel verschillende dingen geleerd en gedaan, het werk
is super gevarieerd. Geen dag is hetzelfde en dat is wat De Wilde zo
leuk maakt.”
Precies dat is wat directeur Sieger Siderius wil bereiken:
jongeren de kans geven om zichzelf te ontwikkelen. Het is een
persoonlijke missie voor hem:

“Ik zie het echt als mijn verantwoordelijkheid om jonge mensen de
kansen te bieden die ik ook heb gehad en zichzelf te ontwikkelen.”
De Reimert Groep heeft Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Het creëren
van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, het stimuleren van duurzaam werken en het
bieden van breed georiënteerde leertrajecten zijn hier goede
voorbeelden van. Dit heeft geresulteerd in het behalen van MVOPrestatieladder Niveau 4, het hoogst haalbare niveau.
Doordat de Reimert Groep een organisatie is met veel
verschillende disciplines in huis, zijn de mogelijkheden
eindeloos. Op dit moment ligt de focus volgens Siderius vooral
op bouwstudenten enthousiast maken voor de infrastructuur.

“Ik probeer eigenlijk elke stagiair te ‘brainwashen’ door voor ze te
visualiseren wat infrastructuur is, zodat ze een goed beeld krijgen
van wat het werk allemaal inhoudt. De infra heeft namelijk te weinig
jonge mensen. We werken er hard aan om dat te veranderen en een
nieuwe generatie vakmensen op te leiden.”
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Die tijd en energie betaalt zich dus vaak terug in de vorm van
een goede arbeidskracht zoals Fabio. Hij stapt elke dag weer
vol enthousiasme bij De Wilde binnen en heeft volop drive om
zich te blijven ontwikkelen. Uiteindelijk wil hij graag tekenaar
worden, het liefst binnen de Reimert Groep. Iets wat Siderius
voldoening geeft.

“Natuurlijk hou ik goede mensen graag binnen en als ze zelf ook
willen blijven dan is dat alleen maar een goed teken. Maar zelfs als
iemand ons verlaat, voel ik nog steeds dat stukje trots als ik hoor
dat ze het ergens goed doen.”
In 2017 heeft de Reimert Groep, dankzij haar medewerkers,
Niveau 4 op de MVO-Prestatieladder behaald. Dit is het
hoogst haalbare niveau en een teken van uitstekende
prestaties op het gebied van ARBO, milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Hiermee zijn wij één van slechts
50 bedrijven in Nederland die deze titel mogen dragen.

BOSPAD VAN DUURZAAM BETON

Het betonfietspad is in totaal 1750 meter lang en loopt langs
de Koekangerweg, een drukke weg die de dorpen Weerwille en
Oosteinde met elkaar verbindt. Het pad vormt een geheel met
het omringende bos, zo vertelt Wolbink:

“We hebben gehoor gegeven aan de voorwaarde om het pad
slingerend door het bos aan te leggen. Hiermee wil de gemeente
bereiken dat de route mooi door de natuur heen loopt.”
De afronding van het werk aan dit fietspad betekent niet dat
het werk in De Wolden er op zit. Beugel start dit jaar nog met
de realisatie van nog twee andere fietspaden, beide in opdracht
van gemeente de Wolden.

“Voor de bouwvak doen we de eerste en na de bouwvak pakken we
de tweede aan.”

De realisatie van deze fietspaden is opgenomen in het
Fietsplan De Wolden. Doel van dit project is het verhogen van
de verkeersveiligheid en verbetering van het fietsnetwerk.
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GEBOUW 404 SCHIPHOL OOST
EEN BIJZONDERE PROJECT

SPOEDKLUSSEN ZIJN UBINK BOUW EN ONDERHOUD NIET GEHEEL VREEMD. MAAR OM IN ZES WEKEN
TIJD BESTAANDE KANTOREN OM TE TOVEREN IN EEN MODERN BEDRIJFSRESTAURANT, DAT MAG MET
RECHT EEN UITDAGING GENOEMD WORDEN. AFGELOPEN WINTER GING UBINK DEZE UITDAGING AAN, IN
OPDRACHT VAN SODEXO. WIJ SPRAKEN HIEROVER MET CEES BLAAK: GENERAL SERVICES MANAGER
BIJ SODEXO, MAAR VOOR DE GELEGENHEID EVEN PROJECTMANAGER BIJ GEBOUW 404 OP SCHIPHOL
OOST. HET OVERZIEN VAN VERBOUWINGEN BEHOORT NORMAAL NIET TOT ZIJN TAKENPAKKET, MAAR
NU KWAM HET ZO UIT EN HEEFT HIJ HET MET GROTE ENTHOUSIASME OPGEPAKT. DAT HET ECHT ZIJN
PROJECT IS GEWORDEN, BLIJKT OOK WEL UIT DE TROTSE MANIER WAAROP HIJ VERTELT OVER WAT DE
TOTSTANDKOMING VAN DIT BEDRIJFSRESTAURANT ALLEMAAL OMHANDEN HEEFT GEHAD.
WAT KAN JE VERTELLEN OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DIT PROJECT?
Het project stond al een jaar in de koker en kwam toen ineens
in een enorme stroomversnelling terecht: op woensdag kregen
we groen licht, waarna we binnen 24 uur een aannemer moesten
vinden die maandag erop al kon starten. Maar op zo’n korte
termijn is dat natuurlijk erg lastig. We hebben drie aannemers
benaderd, waarvan er een direct zei dat ze het niet konden invullen
omdat hun mensen al elders aan het werk waren. Voor Ubink
gold eigenlijk hetzelfde, zij hadden ook genoeg te doen, maar ze
konden gelukkig het een en ander schuiven en snel aan de slag.
KLINKT ALS EEN HECTISCHE START. WAT BETEKENDE DIT VOOR HET
VERDERE VERLOOP VAN HET WERK?
Om het bedrijfsrestaurant te realiseren moesten de bestaande
kantoorruimtes op de begane grond plaatsmaken. Het interieur
moest verhuisd worden en de wanden gesloopt. En met de
feestdagen ertussen hadden we effectief 6 weken om het voor
elkaar te boksen: de verbouwing, installatie van apparatuur,
interieurbouw en het inrichten van de ruimte hebben elkaar in
hoog tempo opgevolgd. Het werk had ook niet veel later moeten
starten, zo bleek, in verband met de levertijden van materialen. De
geplande opleverdatum is uiteindelijk met een week overschreden,
maar dat neemt niet weg dat alles in zeer hoog tempo gedaan is.

HET RESULTAAT MAG ER WEZEN, MAAR WAT MAAKT DEZE RUIMTE ZO
SPECIAAL TEN OPZICHTE VAN ANDERE BEDRIJFSRESTAURANTS?
In september is het ontwerp met gebruik van Virtual Reality
gepresenteerd. Toen was al duidelijk dat het, naast een ruimte om
de lunch te nuttigen, ook een sfeervolle plek zou worden waar
recepties en dergelijken georganiseerd konden worden. Het moest
echt meer worden dan ‘gewoon’ een bedrijfsrestaurant. Binnen
Sodexo hebben we namelijk de ambitie dat de cateringmanager
eigenaarschap ervaart van het restaurant. Het moet dus meer
aanvoelen als een horecagelegenheid dan een bedrijfskantine. En
ik denk dat dat gelukt is. De ruimte wordt veel gebruikt, ook ’s
avonds. Door het gezellige interieur en de comfortabele banken is
het een fijne plek geworden voor hen die tot laat moeten werken.
TOCH KAN HET NIET ALTIJD EVEN MAKKELIJK ZIJN, ZO’N VERBOUWING
TERWIJL HET WERK IN DE REST VAN HET GEBOUW GEWOON DOORGAAT?
Waar gewerkt wordt kan overlast ontstaan, dat is soms niet anders.
De werkzaamheden waren op de begane grond en de gebruikers
van de eerste verdieping hebben wel wat geluids- en trillingshinder
ervaren. Wij begrijpen ook dat dat vervelend is, dus hadden we
bedacht om iets te doen om ze tegemoet te komen. Zo hebben
we de medewerkers verrast met speciale koffie en chocola. Een
kleinigheidje, maar het gebaar werd gewaardeerd.

GEBOUW 404 SCHIPHOL OOST: EEN BIJZONDER PROJECT

Maar naast wat overlast voerden vooral betrokkenheid en
nieuwsgierigheid de boventoon, zowel vanuit Sodexo als vanuit
onze klant KLM. Juist om die betrokkenheid te stimuleren hebben
we ons ingezet om medewerkers te informeren over de voortgang
van het werk. Zo hebben we elke 2 weken per e-mail een facility
update uitgestuurd en wat ook anders was dan andere projecten
is dat we de ruiten hebben afgeplakt met een grote sticker om
mensen nieuwsgierig te maken naar de nieuwe ruimte die op 7
februari officieel geopend werd. Normaal promoten we vanuit
Sodexo een verbouwing eigenlijk niet op die manier, maar hier leek
het ons passend om het wel te doen.
DUS WE KUNNEN STELLEN DAT JE TEVREDEN BENT OVER ZOWEL HET
PROCES ALS HET EINDRESULTAAT?
Ubink Bouw en Onderhoud is inmiddels een oude bekende van
ons, zij voeren rond Schiphol veel werk uit voor Sodexo. Het
voordeel van Ubink is vooral dat ze snel kunnen schakelen en
zonder bestek, dus vanuit het ontwerp, kunnen rekenen.
Als je al zo lang met elkaar samenwerkt is er wederzijds vertrouwen.
Deze goede verstandhouding zorgt ervoor dat je makkelijker kan
sturen, juist omdat je de medewerkers zelf ook kent. Zo heeft
voorman Louis Pooters, die hier ook al jaren rondloopt, zich echt
goed ingezet om dit werk te maken wat het nu is.
En dat de samenwerking goed verliep is ook te zien aan de
manier waarop de balie gemaakt is. De klimaatinstallaties in het
bedrijfsrestaurant zijn precies boven de kassa gevestigd en door
de vorm was het nog een uitdaging om deze netjes weg te werken.
Hierin heeft timmerman Edwin van der Vegt echt vakwerk geleverd:
hij heeft met de hand een houten, gewelfde balie gemaakt. Dit
stukje maatwerk geeft de ruimte een prachtig, speels effect.

EN TOEN WAS HET ZOVER: DE GROTE OPENING VAN HET NIEUWE
BEDRIJFSRESTAURANT. WAT KAN JE ONS DAAROVER VERTELLEN?
Inderdaad, op 7 februari 2018 stond de grote opening gepland.
Maar voor het zover was, hadden we toch nog een paar spannende
momenten. We hebben in de ruimte verschillende typen meubels
door elkaar gebruikt, juist om ervoor te zorgen dat het gezellig
zou worden en niet te statisch. Een deel van de meubels zou op 2
februari geleverd worden, inclusief een grote bibliotheektafel van 4
bij 2 meter, maar deze was nog niet klaar.
Zo’n groot meubel creëert natuurlijk een gat in de ruimte, dat
zou eeuwig zonde zijn als daar niks zou staan. Dus ik ben op
Marktplaats gaan zoeken en ja hoor, binnen no time had ik een
grote vergadertafel gevonden. Enige nadeel was dat hij helemaal in
Hengelo opgehaald moest worden, maar je moet er wat voor over
hebben! Dus zo geschiedde en konden we het gelukkig nog voor
de opening oplossen.
Overigens is er een kwartier voor de opening nog even gauw een
fotocollage opgehangen omdat een van de zuilen toch wel een
beetje kaal was zonder. Maar ja, het zijn denk ik juist zulk soort
verhalen die deze plek zo’n bijzonder project hebben gemaakt.

Op de dag zelf is er voor de 250 tot 280 gebruikers van het
pand een presentje op het bureau gelegd met een uitnodiging
om naar beneden te komen en samen de opening van het
nieuwe bedrijfsrestaurant te vieren. Bij de opening speelde
een jazzband en er waren genoeg hapjes en drankjes voor
iedereen: gewoon echt een gezellige dag!
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MARKTPLEIN ALMERE HAVEN

GLADHEIDSBESTRIJDING DRENTHE

HUISELIJKHEID IN DE OPENBARE RUIMTE

ELKE WINTER WEER EEN UITDAGING

EEN ‘HUISELIJK’ MARKTPLEIN IN ALMERE HAVEN, DAT WAS DE WENS VAN DE GEMEENTE ALMERE.

’S NACHTS JE BED UIT OM TE STROOIEN: EEN TAAK DIE NIET VOOR IEDEREEN IS WEGGELEGD. MAAR

MAAR EEN OPENBAAR PLEIN HUISELIJK MAKEN, HOE DOE JE DAT? EERST NODIG JE STUDENTEN

BIJ BEUGEL INFRASTRUCTUUR HEBBEN ZE HIER IN 2017 WEER VOOR 3 JAAR VOOR GETEKEND BIJ

VAN HOGESCHOOL WINDESHEIM UIT OM EEN LICHTONTWERP TE MAKEN, DAN LAAT JE BEWONERS

RIJKSWATERSTAAT, MET EEN OPTIE TOT 2 JAAR VERLENGING. DE KOMENDE JAREN ZAL BEUGEL DE

RONDOM HET PLEIN MEEDENKEN OVER HET ONTWERP EN, TOT SLOT, LAAT JE REIMERT BOUW EN

GLADHEIDSBESTRIJDING IN DE PROVINCIE DRENTHE UITVOEREN. INMIDDELS BLIKKEN WE TERUG OP

INFRASTRUCTUUR DE VOLLEDIGE HERINRICHTING VAN HET PLEIN UITVOEREN.

EEN VOORSPOEDIG VERLOPEN EERSTE SEIZOEN.

Dat het Marktplein toe was aan reconstructie was vooral te zien aan de staat van het straatwerk: ter plaatse van de aansluitingen
met de winkels was deze behoorlijk verzakt. In totaal hebben we dan ook 2650 m² verharding vernieuwd. Een leuke bijkomstigheid
is dat we na gunning ook de reconstructie van de aangrenzende Marktstraat erbij kregen, waar we de bestaande verharding
hebben opgehoogd. Op het marktplein zelf hebben we, naast vervanging van het straatwerk, ook betonnen zitelementen met
bloembakken geplaatst, de bestaande kolken vervangen door lijngoten en het waterkunstwerk aangepast.

Het gaat om drie grote percelen in de provincie Drenthe, grofweg
tussen Hoogeveen, Erm en Assen, waar wij op alle hoofdwegen
preventief strooien met 14 wagens.

Door te kiezen voor herinrichting van het plein heeft deze niet alleen een fraaier uiterlijk gekregen. Door de nieuwe indeling is het
plein ook beter in te richten voor evenementen. En dat was hard nodig omdat het straatwerk, na de grootscheepse renovatie
van Corrosia en de bouw van de Nieuwe Bibliotheek, nooit definitief is aangepast. Juist dit doel van de herinrichting, om ruimte
te maken voor evenementen, was een van de eerste uitdagingen waar wij als aannemer tegenaan liepen. Van 1 tot en met 3
september 2017 stond het Havenfestival Almere gepland, met optredens en een markt die op het Marktplein zouden plaatsvinden.
Om het festival niet te hinderen hebben wij de start van onze werkzaamheden afgestemd met de organisatoren. Zo konden we
ongehinderd om elkaar heen werken.
Tijdens de werkzaamheden moesten wij er vooral voor zorgen dat wij ons werk konden uitvoeren, zonder dat dit verminderde
aanloop voor de winkels zou veroorzaken. Regelmatig contact met de ondernemers heeft ervoor gezorgd dat we het werk conform
planning én zoveel mogelijk naar wens van de winkeliers konden uitvoeren. In lijn hiervan moesten we er gelijktijdig voor zorgen dat
het winkelende publiek zonder obstakels haar weg naar de winkels en de markt kon vinden. Hier hebben we voor gezorgd door
een slimme fasering toe te passen waarbij voetgangers altijd vrij van de ene kant naar de andere kant van het plein konden lopen.
En ook de wekelijkse markt kon gewoon doorgang vinden omdat er altijd een helft van het plein vrij was. Om ruimte te maken voor
de werkzaamheden moest een klein deel hun kraam tijdelijk elders in het centrum opzetten, maar dit gebeurde altijd in afstemming
met de marktmeester. Natuurlijk is voor een markt niet alleen goede bereikbaarheid van belang, maar ook kwaliteitsbehoud van
met name verse producten is erg belangrijk: daarom hebben we doeken op de bouwhekken aangebracht om stofoverlast tegen
te gaan.
De herinrichting van Marktplein Almere Haven is voor ons een thuiswedstrijd geweest en de communicatie en samenwerking met
de omgeving is voor ons als lokale aannemer dan ook extra belangrijk. Door voortdurend persoonlijk contact tussen de uitvoerder
en belanghebbenden zijn wij in staat geweest om een servicegerichte uitvoering te bereiken.
In dit proces is onze opdrachtgever, de gemeente Almere, altijd
op de hoogte gehouden, maar het initiatief lag bij ons. Dat onze
opdrachtgever hier vertrouwen in heeft werkt erg motiverend,
zo stelt ook uitvoerder Alex van den Brink:

“De gemeente houdt van korte lijnen. In de uitvoering hebben
we veel met winkeliers en omwonenden overlegd en vervolgens
de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. Deze werkwijze, van
directe communicatie tussen uitvoering en omgeving zonder
tussenkomst van de opdrachtgever, geeft aan dat de gemeente
vertrouwen in ons heeft. Dit zorgt voor veel voldoening in het werk.”
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Circa 90% van de werkzaamheden omvat het preventief
strooien voor spitstijden. Om curatief te strooien hebben wij een
vloot van 45 strooiwagens en schuiven tot onze beschikking.
De belangrijkste punten uit ons Plan van Aanpak om de
werkzaamheden uit te voeren zijn de referentieroutes, die
inclusief aanrijtijd gemaakt zijn, en ons automatische belsysteem
waarmee wij 24/7 bereikbaar zijn.
Het automatische belsysteem werkt vanuit één centraal calamiteitennummer. Wanneer er vanuit Rijkswaterstaat een
melding binnenkomt – en dat kan op ieder tijdstip zijn – dan kan de beheerder, met één druk op de knop, alle 45 chauffeurs,
steunpuntcoördinatoren en shovelmachinisten wakker bellen. Deze drukken vervolgens simpelweg op 1 om aan te geven dat ze
wakker en onderweg zijn, en op 2 als ze om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om te komen. In dat geval wordt direct de
vervangende chauffeur, coördinator of machinist opgeroepen. Door het proces te automatiseren wordt er kostbare tijd gewonnen:
nadat de melding is binnengekomen hebben we namelijk slechts 2 uur de tijd om het wegdek in de gehele provincie, tot de laatste
korrel zout, te strooien. Een uitdagende deadline, en dat elke nacht weer. Gelukkig heeft iedere chauffeur zijn eigen, vaste route; op
den duur wordt deze zodanig routine dat hij de route wel kan dromen.
Een geoptimaliseerde werkwijze zoals deze komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Binnen de Reimert Groep hebben we hier meer
ervaring in. Zo hebben wij de afgelopen jaren gladheidsbestrijding uitgevoerd vanuit de steunpunten Stichtse Brug, Dronten,
Recycling Almere, Almere Haven, Lelystad en Emmeloord. Voldoende ervaring om de gladheidsbestrijding in provincie Drenthe
naar behoren uit te voeren. Net zoals bij eerdere contracten, voeren wij ook hier alle werkzaamheden in eigen beheer uit, inclusief
reparaties, aanpassingen en verslaglegging. Bovendien organiseren wij zelf de vlootschouw.
Wat tevens bijdraagt aan de kwaliteit die wij leveren, is het gebruik van DMi om onze prestaties te meten. Met deze software kunnen
wij de geplande en gereden routes terugzien, hebben we inzicht in de samenstelling van het mengsel en hoeveel er gestrooid is.
Ook houden we hiermee de status van het materieel bij. Enerzijds is het een handige tool om terugkoppeling te geven aan de
opdrachtgever, anderzijds geeft het ons extra zekerheid door bewijsvoering van hoeveelheden en beheer van termijnen.
In september 2017 is de vlootschouw voor Gladheidsbestrijding Provincie Drenthe uitgevoerd; hierbij is het materieel getest en zijn
de referentieroutes gereden. Begin december kregen we, na een enkele keer gestrooid te hebben, onze vuurdoop: door enkele
dagen hevige sneeuwval moesten we alles uit de kast halen om de wegen in Drenthe begaanbaar te houden. In de rest van het
afgelopen winterseizoen is er veel preventief gestrooid en hebben we drie keer op volle capaciteit moeten uitrukken. Dit was niet
mogelijk zonder onze chauffeurs: we mogen bouwen op een groep zeer gemotiveerde gladheidsbestrijders die er vol voor gaan
en daar zijn we trots op!

INMIDDELS ZIJN DE CHAUFFEURS BEKEND MET DE ROUTES EN ZIJN DE LAATSTE PUNTEN
GEOPTIMALISEERD OM HET STROOIEN BINNEN DE GESTELDE TIJD UIT TE VOEREN. ZO HOUDT BEUGEL
INFRASTRUCTUUR DE DRENTSE WEGEN OOK DE KOMENDE WINTERS VEILIG BEGAANBAAR.
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RECLAMEDRAGERS NS

FIETSTUNNELS DOORNSTEEG

DE MEESTE MENSEN KENNEN ZE WEL: DE RECLAMEZUILEN OP HET PERRON. MAAR WAT VELEN NIET

MET DE PLANNEN VOOR NIEUWBOUWWIJK DE DOORNSTEEG HEEFT DE GEMEENTE NIJKERK EEN HOGE

ZULLEN WETEN IS HOEVEEL WERK ER GEPAARD GAAT MET HET INSTALLEREN VAN DEZE ZUILEN, OF

AMBITIE VASTGESTELD VOOR DIT PROJECTGEBIED: EEN ENERGIENEUTRALE, KINDVRIENDELIJKE EN

‘RECLAMEDRAGERS’. MET NAME HET INSTALLEREN ZONDER DAT DE REIZIGER HIER HINDER VAN

GROENE WIJK MET RUIM 1.200 WONINGEN WAARMEE DE RELATIE TUSSEN HET STEDELIJKE GEBIED EN

ONDERVINDT IS EEN UITDAGING, MAAR VOOR DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW IS HET, NA DE

HET LANDSCHAP DUIDELIJK VERSTERKT WORDT. OM HIEROP AAN TE SLUITEN HEEFT REIMERT BOUW

STATIONS AMERSFOORT, ZWOLLE, AMSTERDAM EN ARHEM, INMIDDELS GESNEDEN KOEK.

EN INFRASTRUCTUUR, IN SAMENWERKING MET ARCHITECTENBUREAU WURCK, TWEE SOCIAAL VEILIGE

In opdracht van NS voert de Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw de installatie van diverse reclamedragers op de stations Amersfoort,
Zwolle, Amsterdam en Arnhem uit. De werkzaamheden vinden plaats in een complexe omgeving waar wij rekening moeten houden
met diverse stakeholders, denk aan reizigers, winkels en eetgelegenheden op het perron. Hierbij dient tijdens de installatie van de
reclamedragers ook veel aandacht te zijn voor transportopslag en de werkbenadering. Onze doelstelling voor dit project is dan ook
het voorkomen van hinder met veel aandacht voor de veiligheid, zowel van onze medewerkers als van reizigers.

FIETSTUNNELS MET OPTIMAAL FIETSCOMFORT ONTWORPEN. EN MET SUCCES: ONS ONTWERP VIEL IN

VEILIGHEID VOOROP!

Het metalen frame waar de reclamedragers op geplaatst worden, worden inclusief bekabeling opgeleverd. Dit kant-en-klare
systeem wordt ook wel ‘Plug & Play’ genoemd. Maar om de metalen frames te kunnen plaatsten dient er eerst een fundering
aangebracht te worden. Dit is waar de Wilde begint: wij brengen de fundatie en de ondergrondse infrastructuur aan, wat tot aan
de installatie van het metalen frame beschermd wordt met een dummy. Dit blauwe omhulsel zorgt ervoor dat het reeds uitgevoerde
werk beschermd is tegen passerende reizigers zonder dat er een groter deel van het perron afgesloten hoeft te worden. Na het
plaatsen van de dummy kan Stam & Co, onder coördinatie van De Wilde, de kabels en leidingen aanbrengen en kunnen de
reclamedragers geïnstalleerd worden.

EEN SOCIAAL VEILIG ONTWERP

DE SMAAK BIJ DE GEMEENTE EN WE HEBBEN HET WERK MET UITSTEKENDE CIJFERS AANGENOMEN.
In de tenderfase zijn wij op zoek gegaan naar manieren om zowel technisch als esthetisch zo goed mogelijk aan te sluiten op de
visie van de gemeente. Hierbij hebben de belangen van toekomstige bewoners van de Doornsteeg altijd voorop gestaan. Omdat
de tunnels als het ware de rode loper van de wijk worden, is het natuurlijk belangrijk dat deze visueel en ruimtelijk in de omgeving
passen, maar bovenal dat gebruikers zich hier veilig voelen; het is voor hen immers een manier om thuis te komen. Vanuit deze
gedachte zijn twee tunnels ontstaan die duidelijk familie van elkaar zijn maar die, net als in een echt gezin, ook hun eigen identiteit
hebben. Om tot een sociaal veilig ontwerp te komen dat visueel en ruimtelijk in de omgeving past, zijn wij uitgegaan van vier uitgangspunten: een open perspectief, een groene uitstraling, een lichte beleving en esthetische aansluiting op de wijk.

FIETSTUNNEL ARKEMHEENWEG

Het ‘product’ van NS is de reiziger. Dit klinkt misschien wat oneerbiedig, maar het betekent niets minder dan dat de reiziger de
grootste stakeholder van NS is; wanneer zij door onze werkzaamheden niet op tijd of niet veilig hun bestemming kunnen bereiken
dan hebben wij ons werk niet goed gedaan. Daarom staat de veiligheid van reizigers, maar ook dat van onze werknemers, centraal
in dit proces. Om de veiligheid en doorgang van alle betrokkenen maximaal te borgen hanteren wij kleine werkvakken, is het
werkvak altijd veilig afgezet, werken wij niet tijdens spitsuren en op smalle perrons werken wij enkel ’s nachts.

Met de werkwijze van De Wilde kunnen de reclamedragers op een
veilige manier geplaatst worden. Reizigers kunnen altijd zonder
problemen, veilig langs het werk lopen. Dat werkt!

De Arkemheentunnel sluit aan de ene kant aan op de
Doornsteeg en aan de andere kant op de centrale weg door
de wijk, de Groenallee. Om het stedelijke karakter aan de
ene kant en het landschappelijke aan de andere met elkaar
te verbinden is de tunnel asymmetrisch ontworpen. Met het
reliëf in het metselwerk op de oostelijke keerwand is het
ritme van de bomen op de Groenallee weerspiegeld.

FIETSTUNNEL AMBACHTSSTRAAT

Het fietspad dat aansluit op de Ambachtstunnel wordt
omringd door een waterpartij en een fietsparcours, wat van
nature zorgt voor een open gevoel. Om aan te sluiten op het
groene, open karakter van de omgeving en de Doornsteeg
hebben wij hier gekozen voor een symmetrisch ontwerp
met lage, begeleidende plinten en groene taluds. Op de
tunnelmonden worden schanskorven begroeid met klimop.

Momenteel is ons projectteam hard aan werk om het aanbiedingsontwerp technisch uit te werken tot uitvoeringsontwerp
en de nodige documenten in orde te maken om op 17 september 2018 buiten te starten. Voor de realisatie van
Fietstunnels Doornsteeg bieden wij een servicegerichte uitvoering met een breed omgevingsmanagementplan.
Hierbij wachten we niet met communiceren tot we al bijna de eerste schep in de grond zetten: al vanaf de definitieve
gunning hebben we de bewoners meegenomen in het werk. Op die manier raken zij actief betrokken bij de realisatie van
Fietstunnels Doornsteeg en voorkomen wij dat bewoners niet op tijd op de hoogte zijn van de werkzaamheden.

wUrck

architectuur stedenbouw landschap
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