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DE REIMERT GROEP 
REALISEERT HIER...
SAMENWERKING MET OPDRACHTGEVERS, EFFECTIEF OMGEVINGS-

MANAGEMENT, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN...
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INHOUD
De kabinetsformatie is inmiddels achter de rug en 
ons land heeft een nieuw bestuur. Natuurlijk is het 
altijd weer afwachten hoe zaken vorm krijgen en 
welke kansen of bedreigingen de komende periode 
op ons afkomen, maar woorden als ‘samenwerken’ 
en ‘krachten bundelen’ staan bij het nieuwe kabinet 
centraal. Sleutelwoorden die eenheid uitstralen en die 
maatgevend zijn voor ons succes als de Reimert Groep.

Om tegenstellingen te overbruggen is samenwerking 
(met collega's, zusterbedrijven én opdrachtgevers) 
cruciaal om stappen te maken en te bereiken wat wij voor 
ogen hebben. Als bedrijf willen wij dit graag uitstralen 
en versterken. Dit doen wij onder meer door korte lijnen 
te houden met elkaar, toegankelijkheid en openheid te 
borgen, en door persoonlijk contact voorop te stellen. Dit 
laatste uit zich ook in onze bouwhekdoeken, waarmee 
eigen medewerkers zichtbaar zijn op de projecten; de 
kans is groot dat u hen daar tegenkomt!

Krachten bundelen doen wij door onze bedrijven aan 
elkaar te koppelen en door partners, groot en klein, met 
soortgelijke doelstellingen en ambities te selecteren. De 
ZZP’er neemt hier een belangrijke rol in en vormt, naast 
andere partners, een verlengstuk van onze organisatie.

Vergrijzing is één van de onderwerpen waar de landelijke 
politiek zich de komende tijd mee bezig houdt. Een 
maatschappelijke kwestie die zeker in de bouw en 
infrastructuur een belangrijk onderwerp op de agenda 
is; zo ook voor de Reimert Groep. Wij zullen erg ons best 
moeten blijven doen om ons aantrekkelijke vakgebied 
aan de man te brengen. Wel kan ik zeggen dat ons 
bedrijf al geruime tijd inzet op verjonging, met positieve 
resultaten tot gevolg. 

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers ligt 
tussen de 35 en 40 jaar, waardoor kennis en kunde 
houdbaar en toekomstbestendig blijven.

Er staat ons nog veel te doen in de huidige aantrekkende 
markt. Eén van de belangrijkste taken op het programma 
is doorontwikkeling van onze bedrijfsprocessen, maar 
automatisering staat tevens hoog op ons lijstje. 

Voor wat betreft de huidige technologie en multimedia 
platformen weten wij dat dit veel van ons vergt. Het kan 
ons als bedrijf veel rust brengen maar met name bij de 
wat ouderen onder ons kan het voor onrust zorgen. 
Hoewel wij de voordelen optimaal moeten benutten, 
mogen wij de nadelen hiervan zeker niet onderschatten. 

In deze oplage van de Reimert Groep Nieuwsbrief 
hebben wij een aantal werken en onderwerpen voor 
u uitgewerkt: dit is echter slechts een fractie van waar 
wij trots op zijn en ik weet dat ik een aantal collega’s 
daarmee tekortdoe. In de volgende editie zullen wij 
wellicht aan hen aandacht kunnen besteden.

Het motto van het nieuwe kabinet is ‘Vertrouwen in de 
Toekomst’. Voor ons staat dit gelijk aan ‘Bouwen aan 
de Toekomst’; en dat zullen wij zeker blijven doen. Want 
met zo’n fantastisch team van medewerkers die zich 
dagelijks inzetten om uw en onze plannen te realiseren; 
daar ben ik trots op! 

Bovendien is 2018 het jaar dat wij ons 50-jarig bestaan 
mogen vieren en als tweede generatie binnen de Reimert 
Groep zullen wij dit in gepaste vorm zeker doen. Wij 
kijken graag uit naar het aankomende jaar en wensen 
eenieder alvast een mooi begin van het nieuwe jaar!
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DE REIMERT GROEP: TOEPASSING VAN NIEUWE HUISSTIJL

STICHTING SEMMY EN FOTOREPORTAGE LT MONTAGE

CIRCULAIRE ECONOMIE: SAMENWERKING MET WINDESHEIM

NIEUW SKILLS PARK VOOR MTB-CLUB ALMERE

DAT WERKT! INTERVIEW MET: JOHAN KEMKERS

DAT MOET GEVIERD WORDEN: TWEE MIJLPALEN VOOR BEUGEL

WARANDE MFA EILAND DOOR DE WILDE

IN BOUWTEAM DE HESSENWEG RECONSTRUEREN

BOUWRIJP MAKEN DUURZAME WIJK IN WINSUM

MEGASTALLING ALMERE, EEN TEVREDEN OPDRACHTGEVER

UBINK GAAT HET LAND DOOR VOOR HUDSON’S BAY

HERINRICHTING DORPSKERN WESTERBORK DOOR BEUGEL

RIOOLVERVANGING EN RECONSTRUCTIE MUIDEN NOORDWEST

10 KM FIETSPAD VAN HALLUM NAAR HOLWERD

Erik Kijlstra

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST IS BOUWEN AAN DE TOEKOMST
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TOEPASSING HUISSTIJL 
DE REIMERT GROEP 
IN DE VORIGE NIEUWSBRIEF VERTELDEN WE DAT ER HET AFGELOPEN JAAR IS GEWERKT AAN 

DE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUWE HUISSTIJL VOOR DE REIMERT GROEP. INMIDDELS IS DEZE 

BEDRIJFSBREED TOEGEPAST VOOR REIMERT, DE WILDE, UBINK EN BEUGEL. ZO WORDT NIEUW 

AANGESCHAFT MATERIEEL IN DE HUISSTIJL BESTICKERD EN ONZE BOUWHEKDOEKEN, MET ENKEL 

EIGEN MEDEWERKERS IN BEELD, ZIJN INMIDDELS DOOR HET HELE LAND TE ZIEN.

De verschillende werkmaatschappijen 
binnen de Reimert Groep (Reimert, 
de Wilde, Ubink en Beugel) 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 gedeelde kernwaarden zijn: 
‘Kwaliteit, Innovatie en Maatwerk’. Door 
het merk de Reimert Groep als één 
geheel te presenteren verbinden en 
versterken wij elkaar. 

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS: HUISSTIJL DE REIMERT GROEP

Op de hoogte blijven van de Reimert Groep? 

/ReimertgroepNL

@reimertgroep

/De Reimert Groep

@ReimertGroep

Of download de Reimert Groep Omgevingsapp!

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS: STICHTING SEMMY EN FOTOREPORTAGE LT MONTAGE

IN HET KADER VAN OMGEVINGSMANAGEMENT EN TECHNIEKEDUCATIE ORGANISEREN WE WEL VAKER 

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN, MAAR NU KREGEN WE EEN WEL HEEL BIJZONDER VERZOEK... DE 

12-JARIGE GERRIT UIT MINNERTSGA, DIE EERDER DIT JAAR ONGENEESLIJK ZIEK BLEEK, WILDE GRAAG 

EEN DAGJE MEE MET ONZE ASFALTPLOEG... NOU, DAT KAN GEREGELD WORDEN! 

EEN BIJZONDERE DAG VOOR GERRIT

Wij zijn er trots op dat wij dit 
hebben mogen organiseren 
voor Gerrit. Het was een leuke 
middag en voor iedereen een 
bijzondere ervaring.

Maar zoals Gerrit zijn er helaas 
nog veel meer kinderen en 
onderzoek is hard nodig om 
de kans op genezing in de 
toekomst te vergroten.

Wilt u ook iets voor hen doen? 
Steun dan Stichting Semmy!

Meer over de dag van Gerrit

Meer over Meer over 

LT MONTAGE ALMERE
BOUW BEDRIJFSPAND IN BEELD
IN DE VORIGE UITGAVE VAN DEZE NIEUWSBRIEF HEBBEN WIJ EEN ARTIKEL GEWIJD AAN DE TURN-KEY 

ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJFSPAND VOOR LT MONTAGE, ONZE NIEUWE BUREN OP DE BOLDERWEG 

IN ALMERE. INMIDDELS IS DE ENGINEERING AFGEROND EN IS UBINK GESTART MET DE UITVOERING. 

BENIEUWD NAAR DE VORDERINGEN? DE BOUW IS WEKELIJKS TE VOLGEN OP ONZE WEBSITE! 

WWW.UBINK-ALMERE.NL/FOTOREPORTAGE-BOUW-LT-MONTAGE/
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Recycling van thermoharde composieten is een zeer inge-
wikkeld en vooral duur proces. De onomkeerbare chemische 
reactie die tot de thermoharde kunststof leidt, zorgt ervoor dat 
thermoharde composieten niet gerecycled kunnen worden tot 
de uitgangsgrondstoffen kunsthars en versterkingsvezels. Dr. ir. 
Albert ten Busschen van Hogeschool Windesheim besloot zich 
daarom te richten op het creëren van een circulaire economie. 

De grote voordelen van thermoharde composieten zijn 
de hoge mechanische sterkte en de bestendigheid tegen 
vochtinwerking. Beperkende voorwaarden zijn de zwaarte en 
de beperkte mogelijkheden om het materiaal vorm te geven. 
Zowel de voordelen als de beperkende voorwaarden lenen zich 
uitstekend voor toepassing in de grond-, weg- en waterbouw: 
waar producten sterk en buitenbestendig moeten zijn, maar het 
geen probleem is als ze zwaar of minder fl exibel zijn. 

In een samenwerking met Reimert Bouw en Infrastructuur, 
Vijfhoek Recycling Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland 
onderzoekt Hogeschool Windesheim of thermoharde compo-
sieten uit afgedankte bootrompen hergebruikt kunnen worden 
in profi elen voor oeverbeschoeiing. Normaliter worden 
deze van tropisch hardhout gemaakt, maar door de natte 
omstandigheden gaat dit gemiddeld slechts 20 jaar mee. Door 
het gebruik van thermoharde composieten als versterking van 
nieuwe kunststof profi elen kan de levensduur van deze vorm 
van oeverbeschoeiing verdrievoudigd worden.

Op maandag 12 juni is de eerste aanzet gegeven om het 
onderzoek in de praktijk te brengen: bij de Beatrixsluis in Almere 
zijn de eerste meters aan duurzame oeverbeschoeiing van oude 
plezierboten aangebracht. Hiermee komt de door alle partijen 
gedeelde ambitie een stukje dichterbij: om door samenwerking 
en vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid de uitputting 

van natuurlijke bronnen als hardhout te voorkomen en zo bij te 
dragen aan de stabilisering van het CO²-absorptievermogen.

Het onderzoek heeft inmiddels een innovatievoucher van 27.000 
euro ontvangen van Stichting Compoworld. Compoworld heeft 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek door de 
verschillende partijen bij elkaar te brengen. 

“Met de voucher geeft Compoworld een fl inke fi nanciële boost 
aan het project om oude, afgedankte bootjes een nieuw leven te 

geven. Van de sloot in de wal zou je kunnen zeggen!” 

- Dr. Ir. Albert ten Busschen

THERMOHARDE COMPOSIETEN WORDEN OP GROTE SCHAAL GEBRUIKT OM BIJVOORBEELD WIND-

MOLENBLADEN OF PLEZIERJACHTEN VAN TE MAKEN. HOEWEL HET MATERIAAL ZELF VRIJWEL ONVER-

SLIJTBAAR IS, PLEZIERJACHTEN ZIJN DAT NIET. JAARLIJKS NEEMT DE BERG AFGEDANKTE POLYESTER 

BOOTROMPEN MET MAAR LIEFST 1.400 TON TOE. DR. IR. ALBERT TEN BUSSCHEN, ASSOCIATE LECTOR 

KUNSTSTOFTECHNOLOGIE AAN HOGESCHOOL WINDESHEIM, DOET ONDERZOEK NAAR MANIEREN OM 

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE VAN THERMOHARDE COMPOSIETEN TE CREËREN. DIVERSE ONDERNEMERS 

DRAGEN HIERAAN BIJ, WAARONDER REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR.

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS: NIEUW SKILLS PARK VOOR MTB-CLUB ALMEREONTWIKKELINGEN EN NIEUWS: SAMENWERKING MET HOGESCHOOL WINDESHEIM

HET IS ZATERDAGOCHTEND IN ALMERE: HET JEUGDTEAM VAN DE MOUNTAINBIKE-CLUB STAAT, LICHT 

KLEUMEND VAN DE KOU, TE WACHTEN TOT DE GROEP COMPLEET IS EN DE TRAINING KAN BEGINNEN. 

HOEWEL DE KINDEREN, ALLEN TUSSEN DE 9 EN 15 JAAR, VAN ZICHZELF AL BEST ENTHOUSIAST ZIJN, 

WORDT HET GEPOPEL ALLEEN MAAR GROTER WANNEER TRAINER MATTHIJS VERTELT DAT ZE VANDAAG 

HET ‘SKILLS PARK’ OPGAAN OMDAT ER FOTO’S GEMAAKT WORDEN: “YES, VET!”

CIRCULAIRE ECONOMIE:
SAMENWERKING MET WINDESHEIM

MTB-PARCOURS IN ALMERE
‘VET SKILLS PARK’ VOOR DE JEUGD

De kinderen krijgen nog wat aanwijzingen van de trainer en weg zijn ze: heuvels worden beklommen en bij de brug worden diverse 
sprongpogingen gedaan. Natuurlijk duurt het ook niet lang tot de verzoekjes voor actiefoto’s binnenkomen... “Als ik daar ga fi etsen, 
maak jij dan een foto?” Tuurlijk, doen we! 

De Reimert Groep is groot voorstander van duurzaam bouwen 
en wil hier een vooruitstrevende rol in spelen. Door deel te 
nemen aan dit onderzoek dragen wij bij aan het creëren van 
een circulaire economie.

Het voor de Fiets-, Race- en Toerclub Almere (FRTC) aangelegde parcours grenst aan het Fanny Blankers Koen Sportpark in Almere. 
Het is een goed voorbeeld van hoe de Reimert Groep een positieve bijdrage levert aan haar omgeving... 

En als de jeugd dan zoveel plezier heeft van ons werk, des te mooier!
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KAN JE IETS VERTELLEN OVER JOUW ROL BIJ BEUGEL EN HOE JE HIER 
TERECHT BENT GEKOMEN?
Na mijn studietijd, MTS Weg- en Waterbouw en MTS Bouwkunde, 
begon ik in ’94 als assistent uitvoerder bij Koop Tjuchem, waar ik 
zo’n 14 jaar gewerkt heb. Daarna een jaar bij Ballast Nedam, en 
toen ben ik, in 2010, als hoofduitvoerder bij NTP Hattem gaan 
werken. Daar heb ik Gerrold ook ontmoet en een jaar later kreeg 
ik de kans om als bedrijfsleider van Beugel aan de slag te gaan. 
Een goede keuze, want ik heb nog altijd veel plezier in wat ik doe.

SINDS 2011 IS BEUGEL VAN 1,5 NAAR GROFWEG 8 MILJOEN OMZET PER 
JAAR GEGAAN; ZO’N GROEI KOMT NATUURLIJK NIET VANZELF. WAT IS 
VOLGENS JOU DE DRIJVENDE KRACHT HIERACHTER?
Zonder sterke, ervaren mensen om je heen kom je nergens. Wij 
hebben het bedrijf met personeel en al overgenomen en één 
daarvan was de zeer ervaren uitvoerder Jan Snippe, een hele 
goede om erbij te hebben in een groeiend bedrijf. 

En sinds 2011 is ons team aardig gegroeid. Zo hebben hebben 
we op kantoor onze werkvoorbereiders Minne Posthumus en Niels 
Japenga, en René Stuut die het geheel waar mogelijk ondersteunt. 

Uitvoerders Jan Wolbink en Vincent Neimeijer zijn zeer ervaren 
vakmensen; die hoef je echt niet te vertellen wat ze moeten doen. 
Assistent uitvoerders Pim Bolt en Jeroen Doetjes verstaan ook 
zeker hun vak. Samen met onze gemotiveerde uitvoeringsploegen 
zorgen zij ervoor dat wij altijd kwaliteit kunnen leveren. 

“Stuk voor stuk ervaren, gedreven mensen; 
zonder hen red je het niet.”

TOCH ZAL DE BEHAALDE GROEI NIET ZONDER SLAG OF STOOT ZIJN 
GEGAAN... WAT IS JULLIE GROOTSTE UITDAGING GEWEEST?
De meeste aanbestedingen zijn meervoudig onderhands en 
veel opdrachtgevers hebben een vaste groep aannemers die 
zij daarvoor uitnodigen. Om daar als groeiend bedrijf tussen te 
komen, ja dat is gewoon erg lastig. Inmiddels gaat het goed, we 
hebben onze naam denk ik aardig opgebouwd, maar het viel niet 
altijd mee. 

HOE HEB JE DAT VOOR ELKAAR GEKREGEN?
Meestal bel ik nieuwe opdrachtgevers op en maak een afspraak 
om een bak koffie te doen. Door persoonlijk kennis te maken 
bouw je een relatie op en krijgt de opdrachtgever beeld bij wie wij 
zijn en waar wij voor staan. Dat vat denk ik ook wel goed samen 
hoe ik werk: direct en persoonlijk. 

“Daarna is het vooral zaak om te laten zien wat we 
kunnen en altijd kwaliteit te leveren. 

Alleen dan word je weer uitgenodigd.” 

SAMEN HEBBEN JULLIE EEN MOOI EN GOEDLOPEND BEDRIJF OPGEZET. 
WAT IS VOLGENS JOU HET BELANGRIJKST OM DIT OOK ZO TE HOUDEN?
De opdrachtgever moet tevreden zijn, maar wij ook. Daarom is het 
ook zo belangrijk om een goede relatie met elkaar op te bouwen. Om 
er aan beide kanten op vooruit te gaan, moet je het elkaar gunnen. 

Iedere dag kent weer een nieuwe uitdaging, maar dat is juist het 
leuke. Om samen de uitdaging aan te gaan en aan het eind van de 
dag tevreden terug te kijken op het behaalde resultaat; zowel hoe 
het er buiten uitziet, als financieel. Om dit voor elkaar te krijgen is het 
belangrijk dat mensen doen wat ze zeggen en er vol voor gaan.

DAT WERKT! IN GESPREK MET: JOHAN KEMKERS

NAAM: JOHAN KEMKERS

LEEFTIJD: 46 JAAR

FUNCTIE: BEDRIJFSLEIDER BEUGEL INFRASTRUCTUUR

IN 2011 VERKLAARDE KEMKERS TEGENOVER DE KRANT VAN MIDDEN DRENTHE: “IK BEN NU ECHT VOOR 

MEZELF BEZIG EN HEB HET HIER NAAR MIJN ZIN.” WIJ VROEGEN ONS AF OF DIT NOG ALTIJD HET GEVAL 

IS EN GINGEN ‘IN GESPREK MET’: JOHAN KEMKERS.

COLLEGA’S BESCHRIJVEN JOHAN ALS EEN PRETTIGE, GOEDLACHSE PERSOONLIJKHEID WAAR JE MAKKELIJK 

EEN BAND MEE HEBT EN DIE DOET WAT HIJ ZEGT. HOEWEL BESCHEIDEN ALS HET OVER HEMZELF GAAT, HIJ 

IS DUIDELIJK TROTS OP ZIJN GEZIN ÉN OP DE MENSEN IN ZIJN BEDRIJF.

EN WELKE ROL KAN DE REIMERT GROEP ALS GEHEEL HIERIN SPELEN?
Het mooie aan de Reimert Groep, waar Beugel Infrastructuur 
onderdeel van uitmaakt, is dat we gezamenlijk van alle markten thuis 
zijn en elkaar ook helpen waar het kan. Dit zie je vooral terug bij de 
uitvoering van multidisciplinaire werken. 

“Het blijft hard werken om de behaalde resultaten en 
stabiliteit te behouden, maar dat zit wel goed; 

ik zie de toekomst van Beugel heel zonnig tegemoet.” 

DEZE VRAAG BRACHT ZO’N BESCHEIDENHEID TEWEEG DAT ER ZELFS EEN 
HULPLIJN WERD INGESCHAKELD... DUS ‘LAST BUT NOT LEAST’: HOE ZIET 
JE LEVEN BUITEN DE ZAAK ERUIT EN HOE ZOU JIJ JEZELF OMSCHRIJVEN?
Ik ben alweer 20 jaar getrouwd met Monique (ja, zo oud ben ik dus 
al!) en samen hebben we drie hele leuke jongens: Bas is 20, Niels 
18 en Jens, het nakomertje, is 11. 

De twee oudste jongens gaan allebei het vak in, iets waar ik best 
trots op ben! Ze doen MTS Weg- en Waterbouw, zitten ook bij 
elkaar in de klas, en Bas heeft zelfs stage gelopen bij Beugel.

In mijn vrije tijd voetbal ik, net als mijn twee oudste zoons, bij 
voetbalvereniging GOMOS in Norg. Maar we wonen in het dorp(je) 
Een, waar de jongste ook op voetbal zit. Verder loop ik vaak 
(wandelen of rennen, hou dat maar even in het midden) en ben ik 
veel in de tuin bezig. 

En ja, hoe zou ik mezelf omschrijven... Ik weet niet of anderen dit 
ook zo zien maar ik ben denk ik wel een sociaal mens en vrij direct; 
ik draai er in elk geval niet omheen. 

 
“Wat zeker zo is, is dat ik altijd plezier heb!”

BEUGEL: DAT MOET GEVIERD WORDEN!

NA (MAAR LIEFST!) 34 EN 38 JAAR TROUWE DIENST HEBBEN WE VRIJDAG 27 OKTOBER OP FEESTELIJKE 

WIJZE DE PENSIOENEN VAN ONZE JAN SNIPPE EN ALBERT SIEGERS INGELUID! HOEWEL WE VAN GOEDE 

MENSEN NATUURLIJK LIEVER GEEN AFSCHEID NEMEN, WENSEN WE HEN ALLE GOEDS.

DAT MOET GEVIERD WORDEN!
SAMEN 72 JAAR IN DIENST

OMDAT DE GEBROEDERS JAN EN GEERT BEUGEL GEEN OPVOLGING 

HADDEN, WERD WEGENBOUW BEUGEL TE BEILEN IN 2011 OVERGENOMEN 

DOOR REIMERT. HIERBIJ GING HET EERST ENKEL OM OVERNAME VAN 

HET AANNEMINGSBEDRIJF, LATER ZOU DE ZANDWINNING OOK VOLGEN. 

ONDER LEIDING VAN BEDRIJFSLEIDERS GERROLD STEENBERGEN 

(CALCULATIE) EN JOHAN KEMKERS (UITVOERING) ZOU HET BEDRIJF 

VOORTAAN ALS BEUGEL INFRASTRUCTUUR VERDERGAAN. 

JAN EN ALBERT, 

NAMENS ALLE COLLEGA’S, BEDANKT!
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De Warande is een aantrekkelijke, moderne woonwijk, grenzend 
aan natuurreservaat de Oostvaardersplassen en bosgebied 
Hollandse Hout. Door de bewoners een breed aanbod aan 
voorzieningen te bieden, wil de gemeente een compleet 
woongebied creëren. Met een basisschool, een supermarkt en 
een huisartsenpraktijk... En dat allemaal op fietsafstand! 

De realisatie van de Warande is voor de gemeente een vooruit-
strevend project. Er zijn veel ogen gericht op de ontwikkeling van 
het gebied; des te meer reden om het werk zo goed en efficiënt 
mogelijk uit te voeren, zo vindt ook Arian Witte, toezichthouder 
van Gemeente Lelystad:

“De werkzaamheden rondom MFA Warande, supermarkt Deen 
en het appartementencomplex hebben een lang traject gehad 

voordat ze in uitvoering kwamen. Het MFA Eiland is een belangrijk 
onderdeel van de nog verder te ontwikkelen woonwijk.” 

Binnen de werkgrenzen van de Warande zitten belangrijke 
stakeholders en de kaders van het werk omvatten belangrijke 
mijlpalen die door de gemeente specifiek voor hen zijn bepaald. 
Daarom hebben wij onze planning en fasering zo opgebouwd 
dat wij, op een veilige en efficiënte manier, voldoen aan de 
gestelde mijlpalen. 

Zo is de multifunctionele accommodatie (waar het project haar 
naam aan ontleend) begin mei 2017 al in gebruik genomen 
door Kindcentrum Warande. De verhuizing van de school was 
één van de gestelde mijlpalen: het werk veilig en met minimale 
hinder voor de school uitvoeren (ook na ingebruikname) heeft 
dan ook altijd de hoogste prioriteit gehad: 

“Met het Kindcentrum als onderdeel van het MFA hebben we 
te maken met jonge schoolgaande kinderen... 

Buiten dat veiligheid altijd een hoge prioriteit heeft tijdens 
werkzaamheden, was, en is, hier extra aandacht vereist om 

de veiligheid van de kinderen te borgen. Maar ik denk dat we 
er met z’n allen, aannemer De Wilde en Gemeente Lelystad, 

in zijn geslaagd om, mede door een uitgedachte fasering, de 
werkzaamheden efficiënt en veilig uit te voeren.“  

- Arian Witte, toezichthouder Gemeente Lelystad.

Bij het maken van het Plan van Aanpak dat als basis diende 
voor de gunning op EMVI, zijn de planning en fasering integraal 
opgesteld. Hierbij hebben wij maximaal rekening gehouden met 
andere in het gebied aanwezige bouwers door tijdig met hen af 
te stemmen. Bij de opening van supermarkt Deen is de ingang 
vrij toegankelijk en is het volledige parkeerterrein beschikbaar.  
 
Voor Toekomst Bouw, de uitvoerder van de supermarkt, zorgen 
wij voor voldoende werkruimte en volledige toegankelijkheid van 
hun in- en uitrit. Daarbij hebben wij extra rekening gehouden 
met de veiligheid van de leerlingen door rondom de school een 
veilige zone te creëren. 

IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE LELYSTAD IS DE WILDE MEDIO FEBRUARI 2017 GESTART MET HET 

BOUWRIJP MAKEN EN DE TERREININRICHTING VAN WARANDE MFA EILAND. HET WERK OMVAT HET 

AANBRENGEN VAN DE VOLLEDIGE RIOLERING RONDOM HET EILAND, INRICHTING VAN HET SCHOOLPLEIN 

(INCLUSIEF HET PLAATSEN VAN NIEUWE SPEELTOESTELLEN EN VALONDERGRONDEN) EN DE AANLEG 

VAN BESTRATING EN GROENVOORZIENINGEN IN DE OPENBARE RUIMTE. EEN ZEER DIVERS WERK WAAR, 

DOOR MIDDEL VAN EEN DOORDACHTE FASERING, EEN VEILIGE UITVOERING GEREALISEERD IS.

DE WILDE: WARANDE MFA EILAND

WARANDE MFA EILAND
GEMEENTE LELYSTAD

Omdat het MFA een bepalende rol heeft gespeeld in de 
totstandkoming van ons Plan van Aanpak konden wij de 
officiële opening van Integraal Kindcentrum Warande en GO 
Kinderopvang natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan! 

Nadat de kinderen symbolisch afscheid hadden genomen van 
hun oude school liepen we met z’n allen over het met rijplaten 
aangelegde tijdelijke fietspad naar het nieuwe schoolgebouw. 
Het gebouw kenmerkt zich door het gebruik van gekleurd glas 
en open ruimtes. Het is ontworpen door Korfker Architecten en 
gerealiseerd door Nijhuis Bouw.

Terwijl de kleuters enthousiast: “nieuwe school, nieuwe school”, 
scandeerden, vormden we een parade van tientallen kinderen, 
leerkrachten, hulpouders, wethouders en de pers. Er waren een 
aantal gespannen gezichtjes, maar over het algemeen voerde 
het enthousiasme van de kinderen toch echt de boventoon!

Met de afronding van het gebouw gaat Kindcentrum Warande 
er qua ruimte aardig op vooruit: het MFA gebouw is maar liefst 
2300 m². Ten opzichte van het oude schoolgebouw van 1203 
m² biedt dit enorme mogelijkheden. Bij verdere groei kan het 
Kindcentrum nu zonder problemen flexibel uitbreiden. 

“De wijk Warande is volop in ontwikkeling. De realisatie van 
deze volwaardige multifunctionele voorziening is daar een 
belangrijk onderdeel van. De gemeente ziet goede huisvesting 
als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Er is een 
passend en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd dat de 
ruimte biedt aan de ontwikkeling van de kinderen.”

– Ed Rentenaar, Wethouder Gemeente Lelystad.

Met de realisatie van het MFA, maar ook met de rest van 
Warande Eiland, heeft Gemeente Lelystad deze nieuwe wijk 
klaargestoomd voor de toekomst.

DE WILDE: WARANDE MFA EILAND

De uitvoering van Warande MFA Eiland is nog in volle gang. Wanneer het te bouwen 
appartementencomplex met zorgplint gereed is kunnen wij ook hier de terreininrichting 

uitvoeren en het werk conform planning in april 2018 opleveren.
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BEGIN MAART VAN DIT JAAR IS REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR, IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE 

LEUSDEN, GESTART MET WERKZAAMHEDEN AAN DE HESSENWEG; EEN LANGGEREKTE EN, OOK DOOR 

LANDBOUWVERKEER, VEEL GEBRUIKTE WEG TUSSEN STOUTENBURG EN ACHTERVELD. HET WERK 

OMVAT HET VERVANGEN VAN DE VERHARDING, ZOWEL OP HET FIETSPAD ALS OP DE RIJBAAN, EN HET 

VERVANGEN VAN DE PERS- EN WATERLEIDING. 

DE HESSENWEG IN LEUSDEN
RECONSTRUCTIE IN BOUWTEAM

REIMERT: IN BOUWTEAM DE HESSENWEG RECONSTRUEREN REIMERT: IN BOUWTEAM DE HESSENWEG RECONSTRUEREN

Doel en aanleiding van het werk is dat de Gemeente Leusden 
de algehele verkeersveiligheid wil verbeteren door de volledige 
Hessenweg een 60 kilometergebied te maken, met uitzondering 
van de dorpskern van Stoutenburg. Hierbij moeten scooters 
en brommers voortaan op de rijbaan en verbreding van het 
fi etspad zorgt voor een veiliger traject.

De Hessenweg is een bouwteamovereenkomst. Om het Plan 
van Aanpak vorm te geven moest het tenderteam niet alleen 
nadenken over een veilige en effi ciënte werkwijze, maar ook 
hoe wij als opdrachtnemer optimaal samenwerken met onze 
opdrachtgever. Hierbij viel de keuze op transparant werken: 
door te investeren in een duurzame relatie, laagdrempelig 
overleg te faciliteren met werkplekken op de projectlocatie en 
door een duidelijke taakverdeling te hanteren, is er een goede, 
nauwe samenwerking ontstaan. 

“Uitvoeringstechnisch was, en is, aangezien het werk pas rond 
kerst 2017 gereed is, onze grootste uitdaging om in relatief 
kleine werkvakken met veel partijen samen te werken. Goede 
afstemming en een duidelijke planning zijn dan ook essentieel.”

- Theo Steenbergen, uitvoerder van de Hessenweg 

Tijdens de bouwteamfase lag het ontwerp al op tafel; het ging 
met name om optimalisatie van de planning en fasering en een 
veilige afwikkeling van het fi etsverkeer formuleren. Door fi etsers 
middels een halve rijbaanafzetting over de rijbaan te leiden 
konden wij borgen dat fi etsers altijd veilig doorgang hadden. 
Hierbij werd het gemotoriseerde verkeer met een VRI geregeld.

Een effectieve werkwijze maar, door het vele (landbouw-)verkeer 
en bestuurders die niet altijd de ingestelde omleiding volgen, 
niet zonder uitdagingen. Daarom hebben wij extra ingezet op 
het controleren van veilige afzettingen en verkeersmaatregelen 
om mogelijk onveilige situaties actief te voorkomen.

De afgelopen maanden zijn de pers- en waterleiding in één 
werkgang voltooid en is er langs de volledige Hessenweg een 
betonnen fi etspad aangebracht. Ook is inmiddels de bestaande 
rijbaanverharding vervangen en de bermverharding gerealiseerd. 
Om de hinder te beperken hebben wij deze werkzaamheden in 
één week, met nachtafsluitingen, uitgevoerd. 

Met zoveel landbouw- en transportbedrijven in de omgeving is 
sterk omgevingsmanagement, juist tijdens deze afsluitingen, 
onmisbaar. Onze omgevingsmanager Floortje Goossens heeft 
het communicatieplan voor de Hessenweg geformuleerd 
en uitgevoerd. Binnenkomende meldingen zijn altijd snel en 
persoonlijk afgehandeld, waardoor de hinderbeleving beperkt.

“Om de vele stakeholders in de omgeving goed te informeren 
hebben we per stakeholdergroep een communicatiestrategie 
geformuleerd; op maat gemaakt om optimaal in de behoeften 
van stakeholders te kunnen voorzien. 

Leuk detail is dat de Hessenweg het eerste werk is geweest 
waarbij we de Reimert Groep Omgevingsapp hebben ingezet.” 

- Floortje Goossens, omgevingsmanager van de Hessenweg

De inzet van breed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat wij 
als aannemer draagvlak creëren voor onze werkzaamheden. De 
hinder en overlast die deze onvermijdelijk veroorzaken worden 
op die manier zoveel mogelijk verzacht. 

Wat hier ook bij helpt is het organiseren van evenementen. En 
nu is het niet ongebruikelijk om bij de oplevering van een werk, 
of bij het behalen van een mijlpaal, iets leuks te organiseren.
Maar bij de tussentijdse evaluatie (met een hapje en een drankje 
voor genodigden) die wij op 17 augustus 2017 georganiseerd 
hebben, hebben we het geweten... 

Met maar liefst 200 aanmeldingen was het een groot succes! 

Met zoveel mensen op de been bood het ons de ideale 
gelegenheid om, in het kader van Best Value Procurement 
(BVP), een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hieruit bleek 
dat bewoners en ondernemers uit de omgeving erg tevreden 
waren over het verloop van de werkzaamheden tot dan toe. 

Er werd veel begrip getoond voor de veroorzaakte hinder, omdat 
de werkzaamheden nu eenmaal nodig zijn en het eindresultaat 
zwaarder weegt dan de hinderbeleving. Ook waren mensen 
zeer tevreden over de duidelijke en tijdige communicatie die wij 
tijdens de werkzaamheden hebben geboden. 

De veiligheid rond het werkgebied zorgde voor gemengde 
gevoelens, maar de tendens was wel dat er alles aan werd 
gedaan om met name de fi etsers zo veilig mogelijk gebruik te 
laten maken van de weg. 

   

Hoewel de werkzaamheden nog niet volledig afgerond zijn kijken wij nu al terug 

op een zeer succesvolle samenwerking in het bouwteam en een geslaagde 

uitvoering van de werkzaamheden aan de Hessenweg in Leusden. 

@HessenwegWerkzaamheden
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DAT DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW KLANTGERICHT WERKEN HOOG IN HET VAANDEL 

HEEFT STAAN, BLIJKT WEL UIT DE SAMENWERKING MET OPDRACHTGEVER MEGASTALLING ALMERE, 

ONDERDEEL VAN STALLING31. 26.000 M² MACHINAAL BESTRATEN, 2900 PALLETS H-PRO KLINKERS 

EN 45 VRACHTWAGENS ZAND: MET RECHT EEN ‘MEGASTALLING’ TE NOEMEN! EN DAT ALLEMAAL 

UITGEVOERD DOOR ONZE EIGEN LEERLINGPLOEG. “EEN LEERPROCES, MAAR MET GOED RESULTAAT”, 

ZO ZEGT OOK RUDIE DE BRUIJN, EIGENAAR VAN MEGASTALLING ALMERE. 

MEGASTALLING ALMERE
EEN TEVREDEN OPDRACHTGEVER

DE WILDE: MEGASTALLING ALMERE, EEN TEVREDEN OPDRACHTGEVER

“Toen de jongens hier binnenkwamen moesten ze wel even 
slikken. Het is natuurlijk een flinke ruimte; het zou een zware 
zomer worden... Maar gaandeweg zag je dat ze de smaak te 
pakken kregen: waar ze in het begin net 500 meter per dag 
legden, tikten ze tegen het eind ruim 700 meter per dag aan. 
Het zijn goede jongens, maar daarbij kregen ze ook hele goede 
begeleiding van voorman Theo Kaspers.” 

Megastalling Almere is gevestigd in kwekerijkassen die De Bruijn in 
2011 van zijn vader heeft overgenomen. Werken in een kas, middenin 
de zomer: een recept voor pittige werkomstandigheden, toch?
“De ramen openen zorgt voor een verkoelend briesje en de 
daken zijn bekleed met zwarte doeken die gesloten kunnen 
worden om straling van de zon tegen te houden. Zo is de 
temperatuur meestal gelijk aan die van buiten, behalve als er 
geen wind staat, dan kan de gevoelstemperatuur behoorlijk 
oplopen... Maar de jongens af en toe op een ijsje trakteren 
werkt dan heel motiverend!” 

Naast hard werken zijn transparantie en flexibiliteit de belangrijkste 
redenen waarom hij De Wilde aan anderen zou aanbevelen:
“Ik had de stenen al ingekocht voor ik in zee ging met De Wilde. 
Qua leverantie ging het helaas niet zoals we van tevoren gehoopt 
hadden, maar dit is door De Wilde perfect opgevangen. Ze 
hebben de jongens tijdelijk ergens anders aan het werk gezet 
en hebben grote flexibiliteit getoond door het werk gefaseerd uit 
te voeren. We hielden korte lijnen met elkaar en hebben openlijk 
de mogelijke oplossingen besproken. Als je zo met elkaar kan 
samenwerken, dat is goud waard.”

De goede samenwerking was echter niet alleen belangrijk in de omgang 
met de leveranties, het was ook zeker nodig om de werkzaamheden uit 
te voeren zonder inbreuk te maken op de bedrijfsvoering:
“In onze stalling hebben we plaats voor een kleine 1400 
caravans en campers. Tijdens de werkzaamheden hadden we 

al 1300 lopende contracten. Je kan natuurlijk niet tegen een 
klant zeggen dat ze een paar maanden niet welkom zijn, daar 
moet je een oplossing voor vinden. Daarom zorgden wij ervoor 
dat er telkens een gebied van zo’n 8000 meter vrij was om 
bestraat te worden, en zo werkten we in een slinger door de 
stalling heen. Wij zorgden ervoor dat de jongens ongehinderd 
aan de slag konden; zo helpen we elkaar.”

Dat de samenwerking door beide partijen als prettig ervaren is, bleek 
ook wel uit de afhandeling van het project:
“Om een aparte ingang te realiseren voor onze klanten, zodat 
zij tussen 8 en 22 uur met een pasje zelf het terrein op kunnen, 
moest het buitenterrein geasfalteerd worden. Ik heb niet eens 
met andere aannemers gesproken, ik ben direct naar De Wilde 
gegaan en ook hier ben ik zeer te spreken over het resultaat.

Na afronding van de werkzaamheden kreeg mijn vrouw, als blijk 
van waardering voor de fijne samenwerking, ook namens De 
Wilde, een bloemetje opgestuurd door voorman Theo Kaspers 
en ik kreeg een kilo gerookte paling. Een kleinigheidje, maar wat 
zeker gewaardeerd wordt.”

De samenwerking tussen De Wilde en Megastalling Almere 
is zoals het hoort te zijn: eerlijk en open tegen elkaar, met 
wederzijdse flexibiliteit en waardering voor elkaars inzet. 

IN DE DUURZAME, WATERRIJKE EN GROENE WIJK DE MUNSTER KOMEN UITEINDELIJK 150 

ENERGIENEUTRALE WONINGEN, MAAR ZOVER IS HET NU NOG NIET. BEUGEL INFRASTRUCTUUR IS, IN 

OPDRACHT VAN DE GEMEENTE WINSUM, BEZIG MET HET BOUWRIJPMAKEN VAN FASE 1, DE EERSTE VAN 

DRIE. VINCENT NEIMEIJER IS DE UITVOERDER OP DIT PROJECT. WE VROEGEN HEM OM IETS TE VERTELLEN 

OVER DIT DIVERSE WERK EN WELKE UITDAGINGEN HIJ EN ZIJN TEAM DAGELIJKS TEGENKOMEN.

BOUWRIJPMAKEN MUNSTER
EEN DUURZAME WIJK IN WINSUM

BEUGEL: BOUWRIJPMAKEN DUURZAME WIJK DE MUNSTER IN WINSUM

Welke werkzaamheden voeren jullie allemaal uit?
“We zijn bezig met het bouwrijpmaken van de Munster in 
Winsum, in aanloop naar de woningbouw die hier straks 
gerealiseerd wordt. Eerst is er een bouwweg aangelegd, zodat 
bouw- en fietsverkeer elkaar veilig kunnen passeren. 

Daarna hebben we nieuwe riolering aangebracht en grachten 
gegraven zodat bewoners vanaf het Winsumerdiep de wijk 
in kunnen varen. De grond die vrijkomt wordt waar mogelijk 
hergebruikt om de kavels op te hogen ten behoeve van de 
afwatering. Om het water over te steken bouwen wij vier 
bruggen die de verschillende delen van de wijk met elkaar 
verbinden. Reimert bouwt de bruggen, Beugel doet de rest. 

Wij voeren de werkzaamheden in opdracht van de Gemeente 
Winsum uit. Met het bouwrijp maken gaan wij voor de 
woningbouw uit. Inmiddels ligt de riolering er al en de nuts-
partijen hebben hun werkzaamheden ook uitgevoerd; zo 
zorgen we ervoor dat de bouwers straks over het asfalt bij de 
kavels kunnen en wij hen niet hinderen met grondtransporten.” 

En kan je iets vertellen over de omvang van het werk?
“Even een paar aantallen voor de beeldvorming: we hebben 
zo’n 800 meter vuilwater- en 600 meter hemelwaterriool gelegd. 
Voor de aanleg van de bouwwegen hebben we ruim 12.000 m³ 
zand gebruikt en daar komt nog puinfundering en asfalt op. 

De bestaande grachten zijn verbreed en de kavels zijn met 40 
tot 50 centimeter opgehoogd. Uit de grachten kwam 35.000 
m³ klei vrij, dat hebben we gedeeltelijk op de kavels verwerkt en 
de rest is in depot gebracht.”

Wat zijn de grootste uitdagingen in dit werk?
“De grootste uitdaging waar wij in de uitvoering tegenaan zijn 
gelopen is dat de bodemgesteldheid niet heel draagkrachtig 
is. Met zwaar materieel moet je goed weten wat je doet en 
voorzichtig te werk gaan, anders zak je door de bodem. Een 
andere uitdaging is dat het grondwater vrij hoog staat, wat de 
grondwerkzaamheden moeilijker uitvoerbaar maakt.”
 

Wat maakt het werk voor jou zo bijzonder?
“De wijk is omgeven met aan de ene kant weiland en aan de 
andere kant de bestaande woonwijk. Dit betekent ook dat wij 
de bewoners van het gebied goed moeten informeren over 
onze werkzaamheden en planning. 

Bovendien moeten we extra rekening houden met het beperken 
van overlast, bijvoorbeeld door geluid of trillingen. Wat het 
bijzonder maakt is dat het een wijk met veel water is en waar ze 
met sloepjes bij hun kavel kunnen komen, dat zie je niet vaak.” 

Beugel is begin juli 2017 gestart met bouwrijpmaken fase 1 van 
de nieuwbouwwijk de Munster in Winsum. Naar verwachting 
zijn de werkzaamheden begin november 2017 gereed en kan er 
dan gestart worden met het bouwen van de woningen. 
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NA HET FAILLISSEMENT VAN V&D RESTTE ENKEL NOG DE VRAAG: WAT GAAT ER MET AL DIE PANDEN 

GEBEUREN? MAAR TOEN WAS DAAR HET CANADESE HUDSON’S BAY COMPANY (HBC) OM HAAR 

ENTREE TE MAKEN IN HET NEDERLANDSE WINKELBEELD. DE WARENHUIZEN DIE HBC DE KOMENDE 

TWEE JAAR VERWACHT TE OPENEN ZULLEN NAAR SCHATTING 2.500 BANEN OPLEVEREN, ZO STELT 

NRC HANDELSBLAD. VERDER ZAL DE VERBOUWING VAN DE PANDEN TIJDELIJK WERK VERSCHAFFEN 

AAN 2.500 MENSEN... ÉN DAAR PIKT UBINK BOUW EN ONDERHOUD OOK EEN GRAANTJE IN MEE!

HUDSON’S BAY
VAN ZWOLLE TOT MAASTRICHT

UBINK: HET LAND DOOR VOOR HUDSON’S BAY

Medio 2017 zijn wij gestart met het opnemen en vervangen 
van het hang- en sluitwerk in de warenhuizen. Een klus waar 
onze medewerkers het hele land voor afreizen: van Zwolle tot 
Maastricht, en onder meer in Den Bosch, Leiden en Amsterdam. 

Oorspronkelijk was de opdracht enkel voor het vervangen van 
de cilinders in 10 vestigingen. Maar door de kwaliteit die hierbij 
geleverd werd, de fl exibele inzet van mensen en uitvoering 
zonder inbreuk te maken op de bedrijfsvoering is de opdracht 
verbreed naar ál het hang- en sluitwerk in de warenhuizen. 

Deze eerste 10 vestigingen vormen fase 1 van de in totaal 20 
winkels die Hudson’s Bay in Nederland gaat openen. Inmiddels 
heeft Ubink ook fase 2 gegund gekregen. Voor fase 2 heeft 
Ubink, naast de uitvoering, ook een adviserende rol gespeeld 
met betrekking tot het ontwerp- en uitvoeringsplan. 

Een nieuw concept introduceren in een bestaand pand 
brengt, door de kaders waarbinnen gewerkt moet worden, 
hele andere uitdagingen met zich mee dan nieuwbouw. De 
grootste uitdaging zit hem hier in het werk uitvoeren zonder de 
bedrijfsvoering te hinderen. 

“Hoewel de winkels officieel nog niet geopend zijn, zijn deze wel 
in bedrijf. Medewerkers zijn namelijk al bezig met het inrichten 
van de winkels en inventaris in de schappen te leggen.” 

- Mohammed Abuzid, Werkvoorbereider Ubink

De tweede uitdaging is met name tijd: net als met iedere retail-
klus zijn ook hier de deadlines heel strak. Hudson’s Bay heeft al 
bepaald wanneer de winkels geopend worden, en dat voert de 
werkdruk aardig op. 

Voor Ubink Bouw en Onderhoud, een bedrijf dat veel voor grote 

namen werkt en het (zacht uitgedrukt) gewend is om onder hoge 

tijdsdruk kwaliteit te leveren, vormt deze uitdagende opdracht voor 

Hudson’s Bay geen enkel probleem. 

tijdsdruk kwaliteit te leveren, vormt deze uitdagende opdracht voor 

HET BURGEMEESTER GUALTHÉRIE VAN WEEZELPLEIN, AAN DE HOOFDSTRAAT IN WESTERBORK, VORMT 

HÉT CENTRUM VAN DIT 4500 INWONERS TELLENDE DORP. IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE MIDDEN-

DRENTHE, WAAR WESTERBORK SINDS 1998 DEEL VAN UITMAAKT, VOERT BEUGEL INFRASTRUCTUUR DE 

HERINRICHTING VAN DE DORPSKERN UIT. 

DORPSKERN WESTERBORK
HERINRICHTING VAN WEEZELPLEIN

BEUGEL: HERINRICHTING DORPSKERN WESTERBORK

Het zal even wennen zijn als er straks 
geen reuring meer is op het Burg. G. van 
Weezelplein. Maar de gemeente heeft 
samen met de inwoners van Westerbork 
bepaald dat het plein opnieuwd 
ingericht wordt, met als doel een 
betere verkeersafwikkeling, makkelijker 
parkeren en meer groen in het centrum.

De dorpsactiviteiten van Westerbork 
worden voortaan elders in het centrum 
georganiseerd om zo een groene, 
rustige brink te creëren. De markt wordt 
verplaatst, parkeerplekken komen in 
twee rijen langs de Hoofdstraat te liggen 
en van de wegen rondom het plein 
wordt eenrichtingsverkeer en een 30 
kilometergebied gemaakt. 

Dorpsbouwmeester Douwe van der 
Laan spreekt van een mooi en breed 
gedragen plan: 

“Er zijn veel pleinvarianten 
voorbijgekomen en dit is de optimale 

groenvariant van het gebied op en rond 
het plein. Het groen conserveren voor 
de toekomst; een echt compromis. Er 

was wel verzet van bijvoorbeeld de 
marktkooplui, maar die krijgen een 
nieuwe plek tegen het plein aan.”

Beugel Infrastructuur uit Beilen is in-
middels gestart met de uitvoering. We 
breken het bestaande straatwerk op en 
kappen diverse bomen op het plein. 

Andere werkzaamheden zijn het ver-
vangen van de bestaande riolering, het 
aanvullen van de ontgraven grond, de 
bestrating opnieuw aanbrengen en de 
wegen rondom het plein asfalteren. Ook 
brengen we groenvoorzieningen aan. 

Het geheel wordt in 10 fases uitgevoerd; 
momenteel zijn we bezig met fase 6. 

Hoewel het een relatief klein werkgebied 
is, is het werk niet zonder uitdagingen. 
Maar niets wat de ervaren uitvoerder Jan 
Wolbink en zijn ploeg niet aan kunnen: 

“De grootste uitdaging is toch om telkens 
weer de fase op tijd klaar te hebben 
zodat we weer verder kunnen. Ook moet 
het verkeer altijd op een veilige manier 
doorgang houden door het centrum van 
Westerbork.” 

- Jan Wolbink, Uitvoerder Beugel

“Het is gewoon een heel mooi werk waarbij veel facetten 
van ons vak uitgevoerd worden en het aankomt op goede 

communicatie en een correcte uitvoering!”
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EERDER DIT JAAR HEEFT DE REIMERT GROEP WEER EEN MOOI WERK AANGENOMEN IN HET HOGE 

NOORDEN! IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE FRYSLÂN IS DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW 

HALF AUGUSTUS GESTART MET UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN DE N357 VAN HOLWERD 

NAAR STIENS. HIERBIJ VOEREN WIJ HET LAATSTE TRAJECT VAN HET WERK UIT: 10 KILOMETER BERMEN, 

FIETSPADEN EN SLOTEN TUSSEN HALLUM EN HOLWERD

FIETSPAD HALLUM-HOLWERD
10 KM INTEGRALE UITVOERING

DE WILDE: 10 KM FIETSPAD VAN HALLUM NAAR HOLWERD

In de huidige situatie ligt het fi etspad te dicht bij de hoofdrijbaan 
waardoor het talud te steil is en er gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. Om de veiligheid van weggebruikers te vergroten zijn 
wij gestart met het aanbrengen van kantelvriendelijke bermen. 
Hierbij werken wij gelijktijdig aan beide kanten van de N357. 
Daarnaast voeren wij de herprofi lering van de watergangen uit 
en we verleggen het bestaande fi etspad.

Een ander onderdeel van de werkzaamheden is het verleggen 
van kabels en leidingen. De traditionele manier om dit binnen de 
civiele werkzaamheden uit te voeren betekent voor alle betrokken 
partijen grotere risico’s en kans op langere doorlooptijden. 
Daarom is er, zowel uit veiligheidsoverwegingen als in het kader 
van risicobeheersing, voor gekozen om de werkzaamheden ten 
aanzien van de ondergrondse infrastructuur integraal onderdeel 
van de civiele werkzaamheden te laten uitmaken. Na gunning 
is er in samenwerking met Combinatie Baas-Stam, die het 
verleggen van de kabels en leidingen op zich nemen, een 
integrale planning opgesteld. 

Het is een landelijk gebied met relatief weinig stakeholders 
direct aan het werkvak. Toch zetten wij ons extra in om de 
hinder en overlast maximaal te beperken. Dit begint met een 
doordachte fasering. 

Bij het formuleren van de fasering zijn wij uitgegaan van drie 
werkvakken: van Holwerd tot Blije, van Blije tot Ferwert en van 
Ferwert tot Hallum. Door de samenhang met de werkzaamheden 
van Baas-Stam lopen deze fases op sommige momenten wel 
in elkaar over, maar het uitgangspunt om de hinderbeleving 
actief te beperken blijft voorop staan. 

Door de bewoners goed te informeren over onze planning 
en fasering kunnen zij anticiperen op onze aanwezigheid 
en rekening houden met de voor het fi etsverkeer ingestelde 
omleiding. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen altijd te 

voet bereikbaar, maar soms zijn wij direct voor de inrit van een 
woning aan het werk. Deze tijdelijke afsluitingen van maximaal 
een paar uur vinden altijd in afstemming met de bewoners 
plaats. Doordat de hoofdrijbaan van de N357 altijd beschikbaar 
is voor het verkeer merken automobilisten weinig tot niets van 
de werkzaamheden. 

Bij het verleggen van de watergangen zouden wij ongeroerde 
gronden aansnijden die mogelijk van archeologische waarde 
zijn. Een extra uitdaging bij dit werk is dan ook om te voorkomen 
dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met archeologische 
vondsten. Daarom werken wij onder regelmatige begeleiding 
van een archeoloog en wordt de grond op sommige locaties, 
met uiterste voorzichtigheid, volledig afgegraven om mogelijke 
vondsten veilig te stellen. 

VERVANGING VAN 15.000 M² VERHARDING EN 3 KILOMETER RIOOL, WAARVAN 500 METER PERSLEIDING: 

REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR VOERT DE VOLLEDIGE RIOOLVERVANGING EN RECONSTRUCTIE 

VAN MUIDEN NOORDWEST OP EEN OMGEVINGSVRIENDELIJKE MANIER UIT. DOEL EN AANLEIDING VAN 

DIT WERK IS OM, NAAST UITVOERING VAN HET NODIGE ONDERHOUD AAN HET RIOOL, DEZE OUDERE 

WIJK IN MUIDEN EEN NIEUWE UITSTRALING TE GEVEN.

MUIDEN NOORDWEST:
15.000 M² VERHARDING EN 3 KM RIOLERING

REIMERT: RIOOLVERVANGING EN RECONSTRUCTIE MUIDEN NOORDWEST

Om de bereikbaarheid van bewoners te 
borgen hebben wij het werk gefaseerd 
uitgevoerd; hierdoor kon men altijd in 
een straal van maximaal 50 meter van 
hun huis parkeren en ook de jachthaven 
is altijd bereikbaar gebleven. 

Bijkomend risico: het werkgebied ligt pal 
naast een oude kruitfabriek. Uitgebreid 
NGE-onderzoek en een doordachte 
werkwijze zijn zeker nodig geweest om de 
kans op explosiegevaar te minimaliseren.
 
Om de leefbaarheid van bewoners zo 
goed mogelijk te borgen is duidelijke en 
tijdige communicatie bepalend geweest; 
een goed geïnformeerde bewoner 
ervaart namelijk minder hinder.

“De grondslag is niet optimaal, we hebben 
te maken met explosiegevaar door de 
oude kruitfabriek en de wijk is erg smal, 
waardoor het borgen van bereikbaarheid 
en parkeergelegenheid vaak lastig is... 
Kortom, het is een groot en uitdagend 
werk, maar dat maakt het juist leuk!”

- Thierry Buitenhuis, assistent uitvoerder 

Wij hebben op vrijdag 7 april, samen 
met Chauffeursvereniging Friesland, 
een voorlichting over verkeersveiligheid 
voor groep 5, 6, 7 en 8 van OBS de PC 
Hooftschool in Muiden georganiseerd. 

Op die manier hebben we de kinderen 
uit de wijk bewust willen maken van de 

gevaren in het verkeer, zeker in combinatie 
met het aanwezige bouwverkeer.

Voor Klaas Hoekstra van Chauffeurs-
vereniging Friesland is zo’n voorlichting 
gesneden koek: met hun project “Veilig 
Verkeer” rijdt hij het hele land door om 
kinderen meer te leren over de do’s en 
don’ts in het verkeer. 

De rode draad van het verhaal: blijf altijd 
achter de vrachtwagen fi etsen als er een 
bocht nadert, want hij kan jou niet zien. 

“Blijf altijd alert op je omgeving!”

- Klaas Hoekstra, 
Chauffeursvereniging Friesland

Als Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer vinden wij het van groot belang dat kinderen zich bewust zijn van de gevaren in het 
verkeer en vooral dat zij leren hoe zij hier op de juiste manier mee om kunnen gaan. De verkeersvoorlichting van Chauffeursvereniging 
Friesland draagt hieraan bij. Muiden was voor ons een primeur, maar sindsdien hebben wij de voorlichting al voor meerdere 
basisscholen georganiseerd, waaronder de Toermalijn in Lelystad.

De werkzaamheden in Friesland in beeld zien? 
           @Werkzaamheden-N357-fi etspaden-en-bermen 
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