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REALISEERT HIER...
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EEN 90 METER LANGE BRUG, 60 PARKEERPLAATSEN, 
2 BRUGGEN, 11 GROTE HANGARDEUREN...



Sinds haar oprichting in 1968 is Reimert in 
ontwikkeling. Hierbij hebben zich kansen 
voorgedaan die we ten volle hebben benut. In 
1987 werd een deelname in Ubink Bouw en 
Onderhoud verworven. Kort hierna is De Wilde 
Grond-, Weg- en Waterbouw in Lelystad gestart. 
In 2011 kregen we de kans het noorden van het 
land te bedienen door de overname van Beugel 
Infrastructuur B.V. Daarna volgde een gestage 
omzetgroei met een jaarlijks geconsolideerd 
positief resultaat. Sinds 2014 vaart Ubink Bouw 
en Onderhoud volledig onder de vlag van 
Reimert en zijn de bouwactiviteiten van Reimert, 
op de betonbouw na, ondergebracht bij Ubink.  

Vanuit onze hoofdvestiging in Almere komen 
alle disciplines samen en bereiken we voor u 
het beste resultaat door de kracht van onze 
bedrijven te bundelen bij het beoordelen en 
invullen van uw behoefte als klant.
Om u hierbij nog beter van dienst te kunnen zijn, 
hebben we ervoor gekozen onze verschillende 
bedrijven te presenteren als onderdeel van de 
Reimert Groep. Dit maakt het voor u makkelijker 
om ons te vinden, en voor ons wordt het 
makkelijker al onze kwaliteiten bij u onder de 
aandacht te brengen.

In deze vernieuwde nieuwsbrief maken we hier een 
start mee. Zo herkent u de innovatieve kwaliteiten 
van De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw in 
samenwerking met de provincie Flevoland bij het 
herstellen van verzakkingen in betonpaden.

Ubink Bouw en Onderhoud presenteert zich bij 
de KLM als ideale business-to-business partner. 
Door Ubink zijn enkele hangars gerevitaliseerd 
waarbij we tot het uiterste zijn gegaan om inbreuk 
op de bedrijfsvoering van KLM maintenance te 
voorkomen, zodat ook u veilig en op tijd richting 
uw vakantiebestemming kan vertrekken.

De afdeling betonbouw van Reimert Bouw en 
Infrastructuur en Beugel Infrastructuur vullen 
elkaar optimaal aan bij het realiseren van het 
kruispunt in de Eemsgolaan in Groningen.

Binnen Reimert Bouw en Infrastructuur bewijst de 
afdeling infrastructuur zijn toegevoegde waarde bij 
het versmallen van één van de hoofdaders van de 
ontsluiting van het centrum van Utrecht. Het project 
’t Goylaan had invloed op alle stakeholders van de 
stad. Omgevingsmanagement was hier een van de 
sleutels tot succes.    

Namens al mijn collega’s wens ik u 
veel leesplezier.
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REIMERT GROEP,
DAT WERKT!

DE REIMERT GROEP BESTAAT UIT VIER BEDRIJVEN IN DE BOUW, 

BETONBOUW EN INFRASTRUCTUUR MET IEDER ZIJN EXPERTISE. 

DAT IS DAN OOK ONZE KRACHT: WIJ HEBBEN ALLES IN HUIS OM 

VAN ONTWERP TOT OPLEVERING PROJECTEN TE REALISEREN. 

Door onze krachten te bundelen, 
kunnen wij een hogere kwaliteit 
garanderen en op efficiënte wijze de 
meest optimale dienstverlening leveren.  
Samenwerking betekent voor ons veel 
meer dan alleen expertise. De vier 
bedrijven werken nauw met elkaar 
samen en zo helpen we elkaar vooruit. 
‘Samen sta je sterk’ geldt daarbij 
zowel intern als naar buiten toe. We 
zorgen niet alleen voor een optimale 

samenwerking met de opdrachtgever, 
maar ook alle collega’s zijn binnen de 
Reimert Groep met elkaar verbonden. 
Dit zorgt voor een sterke onderlinge 
communicatie, een informele werksfeer 
en een hoge kwaliteit van onze diensten 
en producten. 

Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar onze vernieuwde website 
reimertgroep.nl
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DE UTRECHTSE 
’T GOYLAAN WEER GROEN 
EN OVERZICHTELIJK



REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR HEEFT VOOR 
OPDRACHTGEVER GEMEENTE UTRECHT ’T GOYLAAN 
OPNIEUW INGERICHT. HIER KWAM VEEL BIJ KIJKEN. ZO IS 
DE WEG TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN NIET AFGESLOTEN 
GEWEEST VOOR VERKEER. HIERVOOR MOEST ER NATUURLIJK 
EEN GOEDE AFSTEMMING MET DE OMGEVING ZIJN.

’t Goylaan is een onderdeel van de 
aanpassingen die gedaan worden in het 
kader van ‘Utrecht een Aantrekkelijke 
en Bereikbare stad (UAB)’. Daarvoor 
heeft de afdeling infrastructuur van 
Reimert Bouw en Infrastructuur ’t 
Goylaan opnieuw ingericht als een 
overzichtelijke en groenere weg. Fietsers 
en voetgangers kunnen nu makkelijker 
oversteken. Voor een optimale 
verkeersafwikkeling op de kruising van ’t 
Goylaan met de Constant Erzeijstraat en 
Hooft Graafl andstraat is ervoor gekozen 
een voorrangsplein aan te leggen. Over 
dit plein kunnen veel auto’s tegelijk 
rijden, waardoor het rond dit punt sneller 
doorrijdt. De rijbaanversmalling geeft ruim 
baan voor fi etsers en openbaar groen.
 

Om de doorstroom van verkeer 
tijdens de werkzaamheden te kunnen 
waarborgen, heeft Reimert Bouw en 
Infrastructuur gewerkt in fases. Zo werd 
er een tijdelijke weg aangelegd in de 
middenberm waar het verkeer overheen 
werd geleid. Nadat de wegen aan beide 
zijden gerealiseerd waren, werd de 
middenberm ingericht als groenstrook 
waar oversteekpunten voor fi etsers en 
voetgangers in zijn aangebracht.

Reimert Bouw en Infrastructuur heeft bij 
dit project ook veel aandacht besteed 
aan de omgeving. Juist bij een project 
met zo veel verschillende belangen 
en in zo’n drukke omgeving, stond 
oplossingsgerichtheid bij Reimert Bouw 
en Infrastructuur hoog in het vaandel.
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HET ASFALT 
VERNIEUWEN 
TERWIJL MEN 
GEWOON KAN 
DOORRIJDEN
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HERSTELLEN VAN HET 
OUDE STADSGEZICHT 
VAN FRANEKER

OP 19 MEI IS IN FRANEKER DE OOSTERPOORTSBRUG GEPLAATST. DIT WERK 

WORDT UITGEVOERD DOOR EEN COMBINATIE VAN SAMENWERKENDE 

PARTIJEN, NAMELIJK REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR, K_DEKKER EN 

BSB IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE FRANEKERADEEL. HIERMEE IS EEN 

BELANGRIJKE MIJLPAAL IN HET PROJECT BIJ DE WADDENPOORT BEHAALD. 

HET PLAATSEN VAN DE BRUG IS ONDERDEEL VAN EEN GROOT COMPLEX WERK 

MET EEN LOOPTIJD VAN EEN JAAR.

De werkzaamheden voor het plaatsen van de 
brug begonnen al in de dagen ervoor. Er moest 
een grote kraan opgebouwd worden om de 
brug te kunnen tillen en verplaatsen. Deze weegt 
namelijk 90 ton. ’s Ochtends vroeg op 19 mei 
begon het plaatsen van de brug. De brug werd 
over het water aangevoerd. Dit maakte het 
makkelijker voor de hijskraan om de brug naar zijn 
plaats te manoeuvreren. Vervolgens werd de brug 

door de hijskraan gelift en naar de plaats getild  
waar de brug geplaatst moest worden. 
In de loop van de morgen lag de brug uiteindelijk 
op zijn plaats en is inmiddels in gebruik genomen. 
Dit alles trok natuurlijk veel aandacht van de 
omwonenden, waardoor er veel mensen op de 
kade aandachtig toeschouwer waren. 
De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 



DE BRUG 
WERD OVER 
HET WATER 
AANGEVOERD
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GOEDE 
SAMENWERKING 
MET ALLE 
PARTIJEN



VERLEGGEN VAN 
KABELS EN LEIDINGEN 
LANGS DE A6

Het verleggen van de kabels en leidingen 
was voor Reimert geen ingewikkeld proces, 
maar door de omvang van het project en het 
korte tijdsbestek waarin dit moest gebeuren, 
was het wel een uitdaging. Daarnaast was 
een goede samenwerking met de partijen 
Alliander, Vitens, Waterschap en de gemeente 
Almere als toezichthouders van groot belang. 
Rijkswaterstaat was eindverantwoordelijke, 
maar Alliander, Vitens, de gemeente Almere 
en het Waterschap hielden toezicht op het 
plaatsen en aansluiten van de kabels en 
leidingen. In oktober 2015 is er begonnen 
met het verleggen van de kabels en leidingen. 
Eerst is het nieuwe tracé aangelegd en 

overgekoppeld op het huidige systeem. Hierna 
zijn de oude leidingen gerooid. Het project werd 
in mei 2016 opgeleverd. 

Op het project waren er veel 
onderaannemers tegelijkertijd in het gebied 
langs de A6 aan het werk. Hierdoor was 
het waarborgen van de veiligheid extra 
belangrijk. Volgens Kees Hoogstraten, de 
projectleider van A. Hak voor dit project, 
verliep dit uitstekend: “We hebben het 
werk zonder incidenten en met zeer weinig 
klachten uit de omgeving afgerond. 
De opdrachtgever Rijkswaterstaat 
was zeer tevreden.”

REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR HEEFT IN COMBINATIE MET A. HAK DE 
KABELS EN LEIDINGEN VERLEGD IN BEDRIJVENPARK DE STEIGER EN LANGS HET 
STURMEYPAD GELEGEN LANGS DE A6. DEZE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD 
VOOR DE VERBREDING EN VERLAGING VAN DE A6 ALS ONDERDEEL VAN HET 
SAA-PROJECT (SCHIPHOL, AMSTERDAM, ALMERE) VAN RIJKSWATERSTAAT. 
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EEN 
BIJZONDERE 

BRUG BIJ HET 
WOUDAGEMAAL 

IN LEMMER

STROOMKANAAL LEMMER WAS VOOR REIMERT 
BOUW EN INFRASTRUCTUUR EEN BIJZONDER 

PROJECT. NATUURLIJK BOUWEN WIJ VAKER 
BRUGGEN, MAAR NOG NOOIT HEBBEN WIJ EEN 

BRUG GEREALISEERD VAN DEZE GROOTTE.
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De oude beweegbare brug voor het Ir. D. F. 
Woudagemaal bij Lemmer moest worden vervangen 
voor een nieuwe vaste betonnen brug. De provincie 
Fryslân wilde een brug die goed in het landschap 
past en bij het Woudagemaal dat op de UNESCO 
werelderfgoedlijst staat.

Door in samenwerking met Tauw en wUrck een 
ontwerp in te leveren, kon de afdeling betonbouw 
van Reimert Bouw en Infrastructuur dit project gaan 
realiseren. De uitvoering verliep op rolletjes. In oktober 
2015 kon het verkeer via een aangelegde bypass 
over het kanaal komen en in februari werd het nieuwe 
brugdek gestort in beton. Er is in totaal 1200 kuub 
beton gestort. Hierdoor heeft het brugdek een 
gewicht van ca. 3500 ton over een lengte van 90 meter. 
Dat maakt dit project tot de grootste in zijn soort 
binnen Reimert Bouw en Infrastructuur.

Marcel de Vries, projectleider bij Reimert Bouw en 
Infrastructuur, kijkt tevreden terug op het project. “Bij 
de uitvoering verliep alles heel snel. Juist door extra 
tijd uit te trekken voor de ontwerpfase, konden we de 
brug op deze manier goed uitvoeren”. Vanaf de brug 
heb je goed zicht op het Ir. D.F. Woudagemaal. Door 
de indeling van de brug kunnen voetgangers en fietsers 
makkelijk even stoppen om naar het gemaal te kijken 
en foto’s te maken. 

De brug heeft nog meer voordelen. Omdat het een 
vaste brug is, heeft het minder onderhoud nodig dan 
de voormalige beweegbare brug. Doordat deze 
grotendeels van beton is gemaakt is het een zeer 
duurzame brug die één is met zijn omgeving.

EEN 90 METER 
LANGE, PERFECT 
IN DE OMGEVING  
PASSENDE 
BRUG
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RUIM PARKEREN 
VOOR TURNHAL

Het parkeerterrein werd aangelegd middels 
machinale bestrating. Onder het straatwerk liggen 
3 lagen van grind en zandgrond waarin een 
drainagelaag is aangebracht om het regenwater 
goed af te kunnen voeren. Daarnaast zijn er 
putten aangebracht die onder de bestrating 
zijn weggewerkt. Niet alleen de ondergrond is 
gebouwd op een goede waterafvoer. Ook zijn 
er bij het straatwerk viltjes tussen de stenen 
aangebracht die het regenwater sneller doorlaten, 

zodat er minder snel grote plassen ontstaan. 
Daarnaast lopen de parkeervakken schuin af, 
zodat het regenwater richting de putten loopt. 
Hierdoor is er minder kans op verzakking en 
minder overlast door overtollig regenwater. Naast 
de bestrating van het parkeerterrein asfalteerde 
De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw ook de 
toegangswegen. Voor De Wilde was dit een werk 
waar alle expertise voor in huis is. Met veel aandacht 
en vakmanschap is dit werk succesvol afgerond.
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AAN LAAK 3 IN AMERSFOORT VATHORST LEGT 
DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW EEN 
PARKEERTERREIN AAN BIJ DE NIEUWE TURNHAL 
VAN GYMXL. HET PARKEERTERREIN MOET MET 60 
PARKEERPLEKKEN GENOEG RUIMTE GAAN BIEDEN 
AAN DE BEZOEKERS VAN DE TURNHAL.



DE WILDE 
SLAAGT IN 
INNOVATIEVE 
PROEF

VANAF BEGIN 2016 IS DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW BEZIG 
MET EEN INNOVATIEF PROEFPROJECT AAN DE VOGELWEG IN FLEVOLAND. 
DE FIETSPADEN LANGS DEZE WEG WAREN OP MEERDERE PLEKKEN 
AAN HET VERZAKKEN EN DIT ZORGDE ERVOOR DAT HET FIETSPAD 
NIET LANGER EGAAL WAS. DOOR EEN INJECTIEMETHODE MET EEN 
TWEECOMPONENTEN EXPANSIEHARS, WIST DE WILDE, IN SAMENWERKING 
MET URETEK, HET FIETSPAD WEER TE EGALISEREN.

De methode zelf is niet nieuw, maar de toepassing wel. 
Omdat het fietspad langs de Vogelweg uit betonplaten 
is opgebouwd en op een klei-ondergrond is aangelegd 
met een bomenrij erlangs, geeft dit problemen. 
Dit komt omdat de klei op verschillende plaatsen 
uitgedroogd raakt doordat de boomwortels al het vocht 
aan de bodem onttrekken. Hierdoor ontstaan er gaten 
en verzakkingen onder het fietspad, waardoor het 
pad gaat golven.

Nog niet eerder is er geprobeerd om het fietspad te liften 
door middel van expansiehars. De andere optie was het 
gehele fietspad te vervangen. Dit is een heel dure en 
tijdrovende oplossing. Met de injectiemethode hoeven er 
geen hak- of breekwerkzaamheden gedaan te worden 
en wordt er gebruik gemaakt van licht gereedschap 
waardoor het een snelle en goedkope oplossing is. Het 
verdubbelt de levensduur van het fietspad, waardoor de 
provincie Flevoland voor minder kosten komt te staan.
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70 METER LANGE 
FAUNAPASSAGE ONDER 
DE RIJKSWEG

De A7, tussen Heerenveen en 
Drachten, werd ter hoogte van Tijnje 
opengebroken om de passage aan 
te kunnen leggen. Dat alles om een 
betonnen tunnel van 70 meter lang te 
kunnen plaatsen. Nauwgezet werden 
de betonelementen die de tunnel 
zouden gaan vormen aan elkaar 
geregen. “Het is een enorm project, 
maar met een groot belang”, zo legt 
Jan Nicolai, projectleider van de 
provincie Fryslân, uit: “Studies wijzen uit 
hoe dieren zich verplaatsen en op basis 
daarvan is de beekpassage ontworpen. 
Grotere dieren zoals reeën kunnen 500 
meter verderop via een beheerpad 
langs een viaduct oversteken. Dieren 
die zich thuisvoelen in het water of 
langs de oever, of meer beschutting 
wensen dan het beheerpad biedt, 

geven de voorkeur aan een tunnel. 
Via een loopoever of een loopstrook 
met een opstaand randje kunnen de 
dieren zich verplaatsen. In het midden 
van de 70 meter lange tunnel, in 
de middenberm, is een lichtgat dat 
natuurlijk licht binnenlaat. Want ook 
dieren zien graag licht aan het einde 
van de tunnel.”

Door de komst van de faunapassage 
wordt de kwaliteit van het landschap 
versterkt. Niet alleen voor de dieren 
is de passage een uitkomst. Zo heeft 
de tunnelbak ook de functie het 
water vast te houden, te bergen of 
juist af te voeren. Door de verbinding 
ontstaat er een gebied van 240 hectare 
waterberging. De Dulf Polder wordt 
ingericht als zomerpolder. Wanneer 

beide gebieden in de zomer met
droogte kampen, kan het op deze 
manier beter beheerst worden. “Maar,” 
zo zegt Nicolai, “hier moeten nog wel 
afspraken over worden gemaakt met de 
eigenaren van het land.” 

Investeren in natuur
De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân 
en Rijkswaterstaat investeren in totaal 
2,3 miljoen euro in de aanleg van de 
tunnelbak, maar zeker niet voor niets. 
De verbinding heeft ervoor gezorgd dat 
het leefgebied van onder andere otters 
en ringslangen flink is uitgebreid en 
dat het waterpeil beheersbaar blijft. Dit 
maakt het natuurgebied nog mooier en 
de kwaliteit hoger. 
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IN BEEKDAL KONINGSDIEP HEBBEN 

REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR EN 

DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW 

EEN BIJZONDER FAUNAPASSAGEPROJECT 

GEREALISEERD. DEZE BEEKPASSAGE 

VERBINDT HET KONINGSDIEP MET DE 

DULF POLDER, MAAR DIT WAS NOG NIET 

GEMAKKELIJK. DE FAUNAPASSAGE MOEST 

NAMELIJK ONDER DE RIJKSWEG DOOR. 



17

Het busvervoer zal niet meer het doorgaand verkeer kruisen. 
Waar het verkeer eerst geregeld werd met bebording, 
belijning en verschillende kleuren asfalt,  gaan straks de 
auto’s via de tunnel onder de busbaan door. Ook voor het 
fietsverkeer moet de situatie aan de Eemsgolaan een stuk 
veiliger worden. Zij kunnen onder de tunnel door en aan de 
westzijde van de onderdoorgang is er een afslag naar de 
Peizerweg richting het centrum.
 

BEUGEL VERBETERT DE 
DOORSTROMING IN 
GRONINGEN

Middels een bypass wordt het verkeer om de werkzaamheden 
heen geleid zodat het verkeer het kruispunt gewoon kan 
passeren. In mei 2016 begonnen de werkzaamheden van 
het ontgraven van de grond waar de onderdoorgang moet 
komen en het opbouwen van een nieuwe tunnel. In december 
2016 zal de tunnel gerealiseerd zijn waar de bussen zonder 
oponthoud van ander verkeer overheen kunnen rijden.

BEUGEL INFRASTRUCTUUR VERBETERT HET KNELPUNT AAN DE EEMSGOLAAN 

IN GRONINGEN DOOR EEN ONDERDOORGANG VOOR HET AUTOVERKEER AAN TE 

LEGGEN. HIERDOOR MOET DE DOORSTROMING VAN VERKEER VEEL SOEPELER 

GAAN EN GAAT HET EEN STUK VEILIGER WORDEN.
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UBINK VERVANGT 27 
METER HOGE DEUREN

UBINK BOUW EN ONDERHOUD HEEFT DE 27 METER HOGE 

DEUREN VAN 2 HANGARS VAN DE KLM VERVANGEN. DE DEUREN 

VERVANGEN WAS EEN UITDAGING, WANT EERST MOESTEN DE OUDE, 

ASBESTHOUDENDE PLATEN UIT DE DEURFRAMES GEHAALD WORDEN 

WAARBIJ DE ASBESTDEELTJES NATUURLIJK NIET VERSPREID 

MOCHTEN WORDEN IN DE LUCHT. DAAROM GEBEURDE HET 

VERWIJDEREN VAN DEZE PLATEN ’S NACHTS ZODAT ER GEEN RISICO 

BESTOND DAT DE STOFDEELTJES VIA HET VLIEGVERKEER 

VERSPREID ZOUDEN WORDEN.

Tijdens de werkzaamheden bleven de hangars 
gewoon in gebruik. Het onderhoud aan de 
vliegtuigen gaat immers gewoon door. Daarnaast 
kon er slecht één deur per keer open om de 
beplating te vervangen. Wanneer er meer deuren 
open staan dan kan het gevaar ontstaan, dat 
bij een windkracht 8 of hoger, de hangar en de 
vliegtuigen binnen schade kunnen oplopen.

De platen zijn vervangen door lange kunststof 
stroken die middels een hoogwerker één voor één 
aan het frame van de deuren werden bevestigd. 
Niet alleen is het een fraaier gezicht, het kunststof 

laat ook daglicht door, waardoor het binnen in de 
hangar veel lichter en prettiger is om in te werken.  
Al meer dan 10 jaar doet Ubink Bouw en 
Onderhoud opdrachten voor KLM. Dit zijn vaak 
werken die vragen om een hoge arbeidsintensiviteit 
in een kort tijdsbestek. Complexe werken als het 
vervangen van de deuren van een hangar doet 
Ubink Bouw en Onderhoud graag. Het zijn juist dit 
soort werken waarin Ubink Bouw en Onderhoud 
zijn kwaliteiten kan inzetten door mee te denken 
met de opdrachtgever om altijd tot een goed 
resultaat te komen.



TIJDENS DE 
WERKZAAMHEDEN 
BLEVEN DE 
HANGARS GEWOON 
IN GEBRUIK
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T 036-53 20 143
F 036-53 23 796
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T 0320-260335
F 0320-260365
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Bolderweg 14
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T 036-53 20 143
F 036-53 23 796

info@reimert-almere.nl
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