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DE REIMERT GROEP
REALISEERT HIER...
50 JAAR VAKWERK: VAN FAMILIEBEDRIJF TOT BEDRIJF VAN FAMILIES,
MET BIJZONDERE WERKEN DOOR TOEGEWIJDE MENSEN...
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
50 JAAR REIMERT: EEN GEDEELDE PRESTATIE
Op 15 september 2018 hebben we ons 50-jarig bestaan
mogen vieren; een bijzonder moment. We hebben dit
gedaan met onze medewerkers, hun naasten en direct
betrokken collega’s. Voor de gelegenheid hebben we
onze vestiging in Almere omgebouwd en ingericht om
ruimte te maken voor het 'Reimert Festival'.

Natuurlijk is hetgeen wat we kunnen publiceren slechts
een kleine weergave van al het mooie werk wat onze
medewerkers in de afgelopen 50 jaar hebben neergezet.
Vandaar dat ik ook onze dank wil laten uitgaan naar
degenen die in deze nieuwsbrief niet genoemd zijn, maar
wel heel belangrijk zijn geweest voor ons bedrijf.

Binnen dit thema werd het een dag waar foodtrucks
werden afgewisseld door verschillende spellen en
activiteiten, onder begeleiding van goede muziek.
We hadden prachtig weer en ook voor de kinderen
was het prima vertoeven. De knutselhoek is de hele
dag drukbezet geweest en de dames die de kinderen
schminkten waren constant in de weer.

Dat we al 50 jaar bestaan is tenslotte een verdienste van
ons allemaal, waarbij eenieder in zijn eigen rol en functie
een essentiële bijdrage levert of heeft geleverd. Laten we
hier met z’n allen ontzettend trots op zijn!

Tijdens het officiële moment nam ook onze burgemeester
Franc Weerwind het woord, waarbij hij onderstreepte
hoe belangrijk onze samenwerking is. Het doet ons
goed dat er ook vanuit de gemeente Almere aandacht
wordt besteed aan het 50-jarig bestaan van Reimert.
De belangstelling voor het Reimert Festival, een feest
dat al maanden in de maak was, was groot; op het
hoogtepunt waren er zo’n 470 bezoekers aanwezig,
waarvan 100 kinderen. Prachtig dat we deze bijzondere
mijlpaal met zovelen hebben kunnen delen en ik mag
best zeggen: “Het was een groot succes!”
Om met elkaar op deze manier ons 50-jarig bestaan te
mogen vieren mag best bijzonder genoemd worden.
In de afgelopen 50 jaar is er veel gebeurd en deze
nieuwsbrief staat dan ook volledig in het teken van ons
jubileum. Diverse projecten uit het verleden passeren de
revue en in verschillende interviews zijn de beginjaren
van Reimert aangestipt: zo biedt deze nieuwsbrief een
mooie doorkijk naar het verleden.
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Bewust stilstaan bij dit soort momenten is goed.
Het is waardevol om met respect, samen met onze
voorgangers, terug te kijken naar de bewezen diensten
in het verleden. Maar we gaan verder en kijken met
vertrouwen naar de toekomst, want er liggen nog veel
uitdagingen en kansen voor ons in het verschiet.
Verdere uitbreiding van de Reimert Groep is hierbij zeker
geen doel op zich, maar we willen wel de diversiteit van
onze bedrijven laten doorontwikkelen en samen verder
groeien. We bestaan dan misschien al 50 jaar, maar het
voelt alsof we nog maar net begonnen zijn.
Ook namens mijn collega’s wens ik u veel leesplezier.
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DAT WERKT! IN GESPREK MET: HERMAN REIMERT

NAAM:

HERMAN REIMERT

LEEFTIJD:

73 JAAR

FUNCTIE:

MEDE-OPRICHTER REIMERT GROEP

SAMEN MET BROER GIJS BEGON HERMAN REIMERT IN 1968 VANUIT
RAALTE OP DE GRAAFMACHINE. IN DE JAREN ERNA ZOU GEBR.
REIMERT B.V. ZICH ONTWIKKELEN TOT EEN BREED GEORIËNTEERDE

VEEL POSITIEVE ONTWIKKELINGEN, MAAR GING HET ALTIJD GOED?

In de 10 jaar die volgden werkten we vrijwel alleen maar in Almere,
maar ja, er was ook zoveel te doen, we hoefden helemaal niet verder
te kijken. Vijvers, sportvelden, damwanden: we deden eigenlijk
alles. Het positieve hieraan is dat we ons bedrijf breed hebben
kunnen ontwikkelen; het was de motor voor wat we nu nog allemaal
doen. Zo hebben we in 1989, in een samenwerkingsverband van
5 aannemers, recyclingmaatschappij de Vijfhoek opgericht. In
dat jaar is ook De Wilde erbij gekomen en eerder, zo rond 1986,
ontstond het idee om de woningbouw in te gaan.

Zoals we allemaal weten zijn er ook zeker mindere, uitdagende
tijden geweest. Zo trof de bouwcrisis in de jaren '90 ons allemaal.
Het vertrouwen kwam te voet, maar ging toen per paard de deur
uit. Dat is niet niks en het raakte mij ook wel persoonlijk.

EEN BEDRIJF VAN FAMILIES." EEN GOED MOMENT OM MET EEN

Uitvoerder Hans Ubink kwam met een paar collega’s bij ons en
onder de vlag van Reimert hebben we Bouwcombinatie Ubink &
Co opgericht. In die tijd moest de gemeente Almere 2000 woningen
per jaar wegzetten, dus we zaten niet om werk verlegen. Zo namen
we, samen met Van de Breemer, de ontwikkeling van Bosrandpark
in Almere Buiten aan: 200 woningen met infrastructuur en 10 jaar
onderhoud, wat daarna nog een keer met 4 jaar verlengd is.

VAN DE PIONIERS TERUG TE BLIKKEN OP DE AFGELOPEN 50 JAAR.

HOE WAS EIGENLIJK DE ROLVERDELING TUSSEN JOU EN GIJS?

AANNEMER IN DE GWW. ANNO 2018 VIERT HET BEDRIJF HAAR
50-JARIG BESTAAN EN ZIJN WIJ, ZOALS HERMANS ZOON BAS HET
MOOI VERWOORDDE: "UITGEGROEID VAN EEN FAMILIEBEDRIJF TOT

HOE IS GEBR. REIMERT B.V. OORSPRONKELIJK ONTSTAAN?
In 1968 zijn mijn broer Gijs en ik voor onszelf begonnen. Onze vader
had een loonbedrijf in Raalte, maar in die tijd was je erg afhankelijk
van de boerenleenbank en dat trok me niet. Ik wilde meer vrijheid.
De Nederlandse Gasunie legde in diezelfde tijd het gastransportnet
aan, waardoor er gelukkig voldoende werk voorhanden was. We
kochten een paar graafmachines en gingen aan de slag. Overigens
werden de machines zonder geld gekocht; we zouden de schuld
werkend aflossen, iets wat toen niet ongebruikelijk was.
De klus voor Nederlandse Gasunie verliep goed en we kregen de
smaak te pakken. In de jaren daarna was er door de ruilverkaveling
veel grondwerk te verrichten en we zaten beiden dagelijks
op de graafmachine. Tot we in 1974 in de krant een openbare
aanbesteding tegenkwamen voor een werk in wat nu Almere is.
Een mooie kans, maar dit was wel even andere koek...

WAT BETEKENDE DIT VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJF?
Ik had nog nooit gecalculeerd, maar met wat hulp van de uitvoerder
van een conculega waren we tot onze grote verbazing, met slechts
2000 gulden verschil, de laagste inschrijver. Gijs en ik moesten die
dag gewoon werken, dus pa Reimert deed namens ons de envelop
in de bus en ging weer op huis aan. Bleek dat het gebruikelijk was
dat de winnaar bleef om kennis te maken met de opdrachtgever,
maar dat wisten wij natuurlijk niet. Dus kregen we een telefoontje
van de Rijksdienst IJsselmeerpolders: wie de gebroeders Reimert
waren en of we zo’n klus wel aankonden?
Het kostte enige overtuigingskracht én een bankgarantie van 10%
in plaats van de gebruikelijke 5%, maar we mochten aan de slag:
het bouwrijp maken en bestraten van bedrijventerrein Oostervaart
in Lelystad. Bij zo’n klus komt er natuurlijk meer kijken dan alleen
grondwerk, dus ik ging als uitvoerder aan de slag. Dit was de start
van ons werkende leven in Flevoland.

WANNEER GING OOK HET PRIVÉLEVEN OVER NAAR FLEVOLAND?
We kwamen elke dag vanuit Raalte op en neer, maar op den duur
werd het efficiënter om ons in Almere te vestigen, ook om de lokale
betrokkenheid te vergroten. Dus toen we het bouw- en woonrijp
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WAT KAN JE VERTELLEN OVER DE JAREN NA STEDENWIJK NOORD?

maken van de Kerkgracht in Almere Haven aannamen, werd het
toch echt tijd om die stap te zetten. In die tijd, en dan hebben we
het over februari 1978, waren er echter nog geen koopwoningen
beschikbaar. Daarom besloten we een woning op de Middenhof in
Haven te huren, wat toen net 200 inwoners telde.
Hiervandaan gebeurde alles: de woning fungeerde als kantoor,
kantine en natuurlijk woonde ik er met mijn jonge gezin. Elke week
kwamen 8 tot 10 man bij ons thuis hun loonzakje halen, waar soep
en bier altijd klaarstonden. Het huis in Raalte hebben we voor de
zekerheid nog 2 jaar aangehouden, maar in 1980 kwamen we in
aanmerking voor een koopwoning en waren we klaar om definitief
naar Almere te verhuizen. De timing was trouwens perfect, want
we hadden al een waarschuwing gekregen dat we eigenlijk niet
vanuit een huurwoning een bedrijf mochten voeren...

Ik heb me altijd beziggehouden met het commerciële gedeelte
en de acquisitie, terwijl Gijs de uitvoering en technische zaken op
zich nam. Gijs was ook altijd bezig met het bedenken van nieuwe
ontwikkelingen; een beetje de Willie Wortel van Reimert. Een goed
voorbeeld is natuurlijk het machinaal straten, waarbij het bestraten
met een vacuüminstallatie vele malen lichter is gemaakt, maar ook
de invouwbare heistelling.
Het vervoeren en opbouwen van grote heistellingen was altijd een
drama en dus ging Gijs, samen met onze chef werkplaats Wim
Quak, aan de slag om dit te verbeteren. Met vallen en opstaan
kwamen zij tot een invouwbare heistelling die gemakkelijk vervoerd
kon worden en binnen 2 uur klaarstond. Een innovatie waar niet
alle conculega’s even blij mee waren.

Toch is het ook zo dat elke munt twee kanten heeft, ook al zie je
dat niet altijd wanneer je er middenin zit. Zo moesten we later ook
buiten Flevoland werk gaan zoeken, maar achteraf gezien was
dit heel positief voor de ontwikkeling van het bedrijf. We kwamen
veelal in het noorden terecht en dit resulteerde in 2011 zelfs in
de aanwinst van Beugel Infrastructuur. Natuurlijk was dit na de
overdracht en heb ik dit vanaf de zijlijn meegemaakt, maar gelukkig
zijn we aan de goede kant eruit gekomen. Het had immers ook
anders kunnen lopen.

HOE ZIET JE LEVEN ER SINDS DE OVERDRACHT EIGENLIJK UIT?
In 2008 was het tijd voor mij en Gijs om het stokje over te dragen
aan de volgende generatie. Mijn zoon Bas zou, samen met Erik
Kijlstra, het bedrijf leiden tot waar het anno 2018 staat: De Reimert
Groep. Voor mij betekende dit echter niet dat ik op mijn lauweren
ben gaan rusten. Ik vervulde al meerdere bestuursfuncties en die lijn
heb ik gewoon doorgezet, bijvoorbeeld bij Golfclub Almeerderhout,
stichting Stad & Natuur en het SOMA College.
Overigens ben ik mijn bestuurstaken buiten Reimert inmiddels wel
aan het afbouwen. Niet dat ik achter de geraniums ga zitten, maar
ik woon ook niet elk overleg meer bij. Vergaderen was al nooit echt
mijn favoriete bezigheid... Het hoort er natuurlijk bij, maar ik ben
toch meer van het doen.
Natuurlijk blijf ik ook in de toekomst vanaf de zijlijn meekijken bij
Reimert, want het is toch fijn om op de hoogte te blijven.

"Nee zeggen paste ons helemaal niet, dus we
gingen gewoon aan de slag."
PRIVÉ EEN GROTE VERANDERING, ZAKELIJK OOK?
In hetzelfde jaar, 1980, begonnen we ook aan ons eerste écht
grote werk: het bouw- en woonrijp maken van ‘gebied 2B1’, beter
bekend als Stedenwijk Noord. Het ging om een slordige 6 miljoen
gulden en we kregen dan ook de terechte vraag of wij dit als relatief
kleine aannemer wel aankonden. En ja, eigenlijk was het werk een
maatje te groot, maar nee zeggen paste ons helemaal niet, dus we
gingen gewoon aan de slag.
Sieger Siderius voegde zich als uitvoerder bij onze ploeg en het
werk verliep voorspoedig. We waren keurig op tijd klaar en in ‘82
overhandigde toenmalig premier Dries van Agt de sleutel aan de
eerste bewoners van de wijk. Het succes van dit werk heeft ons
bedrijf een enorme boost gegeven en resulteerde in de aanwas
van bijvoorbeeld onze welbekende, sterke rioolploeg, waar Gijs
zich met name mee bezig hield.

Herman en Gijs Reimert: pioniers in hart en nieren. In 1968 gingen zij samen de uitdaging aan en het
resultaat mag er zijn. Gebr. Reimert B.V. - inmiddels uitgegroeid tot De Reimert Groep is na 50 jaar nog altijd een bedrijf om trots op te zijn!
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ONTWIKKELING BOSRANDPARK: 200 WONINGEN EN 14 JAAR ONDERHOUD

ONTWIKKELING BOSRANDPARK

REIMERT OP DE KAART GEZET

200 WONINGEN EN 14 JAAR ONDERHOUD

HET EERSTE ÉCHT GROTE WERK VOOR REIMERT DIENDE ZICH IN 1980 AAN: HET BOUW- EN WOONRIJP

REIMERT HIELD ZICH VAN OUDSHER VOORAL BEZIG MET INFRASTRUCTURELE WERKEN EN HET BOUW-

MAKEN VAN ‘GEBIED 2B1’, NU BETER BEKEND ALS STEDENWIJK NOORD. DE ENKELVOUDIG ONDERHANDSE

EN WOONRIJP MAKEN VAN GEBIEDEN. DAAR KWAM IN 1986 VERANDERING IN MET HET BESLUIT OM

AANBESTEDING WERD DOOR DE RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS (RIJP) GEGUND AAN

OOK DE WONINGBOUW IN TE GAAN. EEN GROTE STAP VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJF,

REIMERT. SIEGER SIDERIUS, NOG ALTIJD BINNEN DE REIMERT GROEP ALS DIRECTEUR BIJ DE WILDE

WAARVOOR DE KRACHTEN WERDEN GEBUNDELD MET UITVOERDER HANS UBINK EN EEN AANTAL VAN

GROND-, WEG- EN WATERBOUW, WERD TOEN AANGESTELD ALS UITVOERDER.

ZIJN COLLEGA’S. ONDER DE VLAG VAN REIMERT WERD BOUWCOMBINATIE UBINK & CO OPGERICHT. DE

"Na mijn diensttijd kwam ik bij de Grontmij terecht. Omdat ik in Flevoland woonde vroeg mijn werkgever of ik voor de RIJP wilde
werken. Ik was 22 jaar oud en overzag het aanbrengen van straatwerk, terwijl ik zelf nog nooit een steen had gelegd. In 1979 werd
ik toezichthouder op een werk van Reimert op De Marken in Almere Haven en daarna vroegen Gijs en Herman mij om bij hen te
komen werken. Op 1 januari 1980 kwam ik in dienst bij Reimert en ik kon gelijk aan de slag met de calculatie van 2B1."

ONTWIKKELING VAN HET BOSRANDPARK WERD VOOR HEN EEN BIJZONDER PROJECT.

ER MOESTEN 746 WONINGEN KOMEN IN STEDENWIJK NOORD. REIMERT HAD HET RIOOL AANGELEGD EN WERD OOK UITGENODIGD
VOOR HET WOONRIJP MAKEN VAN GEBIED 2B1, EEN FLINK WERK VOOR DE OP DAT MOMENT NOG RELATIEF KLEINE AANNEMER.
"Wij hadden nog nooit zoiets gedaan en hebben behoorlijk gebluft dat we het wel aankonden. Er lagen 10 tekeningen en een
bestek klaar en daar moesten we het mee doen. Nadat de calculatie en de prijs ingediend waren, moest er voor een miljoen gulden
bezuinigd worden, omdat het werk niet boven de 5 miljoen mocht uitkomen. Ik had 3 maanden de tijd om dit voor elkaar te krijgen
en in april 1980 begonnen wij met de eerste huisaansluitingen."

DE HUIZEN WERDEN GEBOUWD DOOR WILMA BOUW EN REIMERT WAS VERANTWOORDELIJK VOOR HUISAANSLUITINGEN, GRONDWERK
EN DE AANLEG VAN STRATEN EN SPEELPLAATSEN. EEN FLINKE KLUS DUS EN AAN SIDERIUS DE TAAK OM HET OVERZICHT TE HOUDEN.
"Dat was behoorlijk heftig. Ik was helemaal niet gewend om zoveel mensen aan te sturen. Er zijn ook echt momenten geweest dat
ik er behoorlijk doorheen zat. Gaandeweg kwam er ook nog een miljoen gulden aan meerwerk bij; allemaal best overweldigend.
Stedenwijk Noord was één van de grootste werken die wij tot 2000 hebben uitgevoerd en het was voor mij erg leerzaam."

REIMERT HAD ANDERHALF JAAR DE TIJD OM DE KLUS TE KLAREN, WANT IN SEPTEMBER 1980 WERDEN DE EERSTE SLEUTELS AL
OVERHANDIGD AAN DE BEWONERS. SIDERIUS KIJKT MET TROTS TERUG OP HET WERK.
"Gebied 2B1 was een bijzonder project voor Reimert. Wij hebben ons er echt mee kunnen bewijzen en al snel volgden er andere
klussen, zoals het leggen van de riolering voor het stationsgebied in Almere Stad en de rest van het oude centrumgebied. Het
bouw- en woonrijp maken van Stedenwijk Noord heeft ons definitief op de kaart gezet voor opdrachtgevers."

"Ubink deed al veel in eigen ontwikkeling, vooral samen met woningcorporatie GoedeStede. Het was toen gebruikelijk om als bouwer mee te
denken over de woningbehoefte in Almere en zo kwam het dat Reimert
en Ubink het initiatief namen om een beoogde sportvoorzieningslocatie in
Almere Buiten om te bouwen naar woningbouw," zo vertelt Bas Reimert
over de start van het project Ontwikkeling Bosrandpark.

GEMEENTE ALMERE VOND UBINK TE KLEIN OM HET WERK UIT TE VOEREN.
DAAROM WERD DE SAMENWERKING MET VAN DEN BREEMER GEZOCHT.
"Samen met Van den Breemer namen wij de ontwikkeling van het
Bosrandpark in Almere Buiten aan. Het ging om 200 woningen, realisatie
van de omliggende infrastructuur en een onderhoudstermijn van maar
liefst 10 jaar. Zowel woningbouw als onderhoud waren relatief nieuw voor
ons, maar we hadden er vertrouwen in en in 1999 gingen we van start."

BOSRANDPARK MOEST EEN KLEINE WOONWIJK WORDEN MET 200 WONINGEN: 84 EENGEZINSWONINGEN, 70 GESCHAKELDE VILLA’S EN
46 HALFVRIJSTAANDE EN VRIJSTAANDE WONINGEN. EEN EXTRA PUNT VAN AANDACHT: DE GEMEENTE ALMERE WAS VOORAL OP ZOEK
NAAR NIEUWE ALTERNATIEVEN OP HET GEBIED VAN BEHEER EN ONDERHOUD VAN WOONWIJKEN.
"Wat wij in eerste instantie bedacht hadden, was om de twee toegangswegen naar de wijk af te sluiten en zo een soort ‘gated
community’ te creëren, zoals ze in Amerika kennen. De soort parkachtige community zou dan alleen toegankelijk zijn voor bewoners.
Dit idee werd echter van de tafel geveegd, omdat de wijk onderdeel moest uitmaken van een ‘openbaar’ Almere. Wel kregen wij
de ruimte om mee te denken over de ontwikkeling van een onderhoudsarme en groene wijk."

VOLGENS SIDERIUS WAS IN DIE TIJD HET DOEL VAN REIMERT OM
BEKEND TE STAAN OM ONZE SERVICEGERICHTHEID.

HET DOEL WAS KORTE LIJNEN MET DE BEWONERS EN HEN ZO BETROKKEN TE MAKEN EN TE HOUDEN BIJ HET ONDERHOUD VAN HUN
WIJK. DE OORSPRONKELIJKE INSTEEK HIERVAN: ZO MIN MOGELIJK ONDERHOUD VOOR REKENING VAN DE GEMEENTE.

"Dat lukte ons ook aardig. Als we een rustige periode hadden,
werd er met ons meegedacht om het personeel aan het werk
te houden. Die vertrouwensband was heel mooi en kom je
nu weinig meer tegen. Vroeger was het belangrijk dat je op
vrijdagmiddag vis had voor het ‘overleg’ met de opdrachtgever,
waarbij er uiteraard ook een biertje werd gedronken.

"Dit was eigenlijk onze eerste kennismaking met omgevingsmanagement, wat inmiddels door Ruim Omgevingsontwikkeling op
veel grotere schaal gedaan wordt. Wij werkten tijdens de realisatie van Bosrandpark, dat in 2002 werd opgeleverd, voor het eerst
met een Melding Registratie Systeem (MRS). En het resultaat mocht er zijn, want het contract voor onderhoud werd na 10 jaar nog
eens met 4 jaar verlengd. Daarna werd Bosrandpark als onderhoudsgebied meegenomen met de rest van Almere Buiten."

Dat kun je je nu haast niet meer voorstellen. Het is nu allemaal
veel zakelijker. Ik heb wel het idee dat die vertrouwensband met
een opdrachtgever zoals we die toen kenden langzaamaan
weer een beetje terugkomt. Dat zou mooi zijn…"
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Het resultaat: een kleine woonwijk met daaromheen een twee meter hoge grondwal, aan de buitenzijde beplant.
Hiermee werd een natuurlijke overgang gecreëerd tussen het openbare bosgebied en de wijk.
Daarnaast werden de toekomstige bewoners betrokken bij de plannen voor de openbare ruimte,
zoals het realiseren van speelplaatsen en mochten zij hun wijk zelf onderhouden.
(bron foto: Almare, september 1999)
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50 JAAR REIMERT
DAT MOET GEVIERD WORDEN!

Een hand die in een veegbeweging zand van A naar B schuift, waardoor er iets moois ontstaat. Dat is de gedachte achter de
bronzen plaquette die kunstenaar Frans van der Ven namens de medewerkers van De Reimert Groep, ter ere van
het 50-jarig jubileum, heeft gemaakt voor Bas Reimert en Erik Kijlstra.
Ook via deze weg willen zij graag aan alle collega's
hun dank uitspreken voor dit mooie cadeau!

BEGONNEN ALS EEN FAMILIEBEDRIJF IS REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR, SAMEN MET HAAR
ZUSTERBEDRIJVEN DE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW, BEUGEL INFRASTRUCTUUR EN UBINK
BOUW EN ONDERHOUD, UITGEGROEID TOT EEN BEDRIJF VAN FAMILIES: DE REIMERT GROEP. DIT JAAR
VIEREN WIJ ONS 50-JARIG BESTAAN. EEN MIJLPAAL DIE WIJ NATUURLIJK NIET ONGEMERKT AAN ONS
VOORBIJ MOCHTEN LATEN GAAN EN OP 15 SEPTEMBER 2018 WAS HET, NA EEN GOEDE VOORBEREIDING,
DAN EINDELIJK DE DAG VAN ONS 50-JARIG JUBILEUM!
Bij het officiële moment nam ook onze burgemeester Franc
Weerwind even het woord. Hij benadrukte hoe belangrijk
onze samenwerking is, zowel tussen De Reimert Groep en
de gemeente Almere, als tussen de bedrijven binnen De
Reimert Groep. Een gedachte die wij als bedrijf zeker delen!

We hadden prachtig weer, dus het thema 'Reimert Festival' kwam volledig tot zijn recht. Voor jong en oud was er genoeg te doen,
van lekker eten en knutselen tot spijkerbroekhangen en een rodeostier... Voor ieder wat wils!
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Georganiseerd voor en door onze mensen was het een leuke dag met foodtrucks, vermaak voor jong en oud, onze uitvoerder
Gert-Jan Wezer als huis-dj en live muziek door de band Nightfall. Wij kijken terug op een zeer geslaagd, gezellig jubileum en
zijn dankbaar dat wij dit samen met onze medewerkers en hun naasten hebben mogen vieren. Op naar de volgende 50 jaar!
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UITKIJKTOREN ALMERE

AANSLUITING A6 EN A27

TOEN REIMERT BEGON IN FLEVOLAND, EN DE PROVINCIE FLEVOLAND EN VERSCHILLENDE GEMEENTES

IN OPDRACHT VAN RIJKSWATERSTAAT HEEFT REIMERT GEWERKT AAN DE AANSLUITING VAN DE A6 EN

NOG NIET BESTONDEN, WAREN HET OPENBAAR LICHAAM ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS EN DE

DE A27 BIJ ALMERE. HET GING OM TWEE VERSCHILLENDE OPDRACHTEN: DE AANLEG VAN KNOOPPUNT

RIJKSDIENST IJSSELMEERPOLDERS, OF HET OL ZIJP EN DE RIJP ZOALS ZE DOORGAANS GENOEMD

ALMERE EN DE VERBINDING VAN DE TURELUURWEG (VANAF DE A27) MET DE VOGELWEG. IN 1981 WERD

WERDEN, ONZE ENIGE OPDRACHTGEVERS. DE WERKZAAMHEDEN VAN DE RIJP WERDEN IN 1989 AL

DE A6 ALS AUTOWEG GEOPEND. BIJNA 2 JAAR LATER WERD DE WEG HEROPEND ALS AUTOSNELWEG

ONDERGEBRACHT BIJ DE DIRECTIE FLEVOLAND VAN RIJKSWATERSTAAT EN IN 1996 WAS HET OOK TIJD

MET 2X2 RIJSTROKEN. IN 1999 WERD, NA JAREN WERK, OOK DE A27 TUSSEN DE WATERLANDSEWEG

OM WAT ER RESTTE VAN DE ZIJP VAARWEL TE ZEGGEN. MAAR NATUURLIJK KON MEN HET OPDOEKEN

IN ALMERE HAVEN EN DE A6 GEOPEND. HIERDOOR ONTSTOND KNOOPPUNT ALMERE, VOORAL BEKEND

VAN EEN ORGANISATIE DIE TUSSEN 1955 EN 1996 ZÓ BELANGRIJK IS GEWEEST VOOR DE ONTWIKKELING

VANWEGE HET IN HET OOG SPRINGENDE KUNSTWERK IN DE LUS: ‘DE OLIFANTEN VAN ALMERE’. REIMERT

VAN DE IJSSELMEERPOLDERS NIET ONGEMERKT VOORBIJ LATEN GAAN.

WAS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GRONDWERK VAN DE BOCHTEN OP HET KNOOPPUNT. NIET ALLEEN

HET BEGIN VAN EEN NIEUW TIJDPERK

Om het stokje officieel over te dragen aan de gemeente Almere
werd er een cadeau geschonken waar de inwoners van
deze jonge gemeente nog lang plezier van zouden hebben.
Aan Reimert Bouw en Infrastructuur de mooie taak om dit
cadeau, de uitkijktoren bij het Weerwater, te realiseren. Onder
toeziend oog van Piet Kuipers, specialist in de ontwikkeling
van civieltechnische kunstwerken die sinds 1995 in dienst is bij
Reimert en inmiddels beter bekend staat als ‘Piet Beton’, werd
de 25 meter hoge toren opgebouwd. Romein Beton heeft de
prefab betonelementen ontwikkeld en geleverd.

Maar toen het transport eenmaal geregeld was ging het heel
snel: de betonnen ringen konden gemakkelijk op de geheide
fundering geplaatst worden en werden met voorspanning
verstevigd. De uitkijkruimte met polyester dak is in één keer op
de toren gehesen. Via 7 spiltrappen – met 98 treden – konden
bezoekers nu, na een uitvoeringsduur van slechts 3 maanden,
op 25 meter hoogte genieten van het uitzicht over de stad.
Dat de toren na 22 jaar nog steeds een belangrijk onderdeel
van de geschiedenis van Almere vormt wordt duidelijk uit de
toekomstplannen voor de omgeving van de toren. De uitkijktoren
van Almere staat namelijk aan de rand van het Floriadeterrein
dat in 2022 een half jaar lang het podium biedt aan de expo
Floriade Almere, maar de toren blijft ook dan in stand en vormt
een centraal onderdeel van het Floriadeterrein.

IN DIVERSE OPZICHTEN EEN UITDAGING

TECHNISCH EEN UITDAGEND WERK, MAAR JUIST OOK DOOR DE KOMST VAN HET DIGITALE TIJDPERK.
Tegelijkertijd met het 3 jaar durende werk aan Knooppunt Almere werd er bij de Stichtse Brug gewerkt aan het traject tussen de A27
en de Waterlandseweg richting Almere, wat daarvoor nog het einde van de A27 was. Met het openstellen van de A27 naar Almere,
werd de verbinding op de Waterlandseweg richting Almere Haven aangepast en Reimert kreeg van Rijkswaterstaat de opdracht
om de verbinding van de Tureluurweg vanaf de A27 met de Provinciale weg N706 (de Vogelweg) te realiseren.
"De uitvoeringstechnische uitdaging lag met name in de enorme hoeveelheid zand; we hebben bijna een miljoen kuub grond verzet.
We moesten de bestaande grond afvoeren, dan een zandlaag aanbrengen, vervolgens een laag puin en dan weer een tweede
zandlaag aanbrengen", zo vertelt Teunis van den Berg, de uitvoerder van dit project en nog altijd werkzaam bij Reimert.
Daarnaast kwam er bij dit werk een compleet nieuwe uitdaging om de hoek kijken: het administratieve proces. De aanleg van
knooppunt Almere en de verbinding van de Tureluurweg op de Vogelweg waren namelijk de eerste werken waarbij alles digitaal
moest worden aangeleverd en dit had nogal wat voeten in de aarde.

ER WERDEN TWEE COMPUTERS AANGESCHAFT EN DAARMEE MOEST HET GEBEUREN, ZO VERTELT VAN DEN BERG:
"Daarvoor werkten we gewoon met papieren die we invulden om vervolgens in te leveren bij de opdrachtgever. Nu moesten we
alles opslaan op een floppydisk en daar dan mee naar de opdrachtgever. Ik weet nog goed dat ik een keer voor een post 2 cent
te weinig had ingevuld. Waarschijnlijk gewoon een typefout, maar Rijkwaterstaat keurde het af en ik kon de floppydisk dus weer
komen ophalen. Vervolgens moest ik daarmee terug, de post aanpassen, en de floppydisk weer naar de opdrachtgever brengen.
Het was op z’n zachtst gezegd nogal omslachtig."

VOOR VAN DEN BERG WAS HET DE EERSTE KEER DAN HIJ DE LEIDING HAD OVER ZO’N GROOT PROJECT EN NA 3 JAAR WERD HET NAAR
WENS OPGELEVERD. HIJ KIJKT ER DAN OOK TEVREDEN OP TERUG:
De twee houten bruggetjes die toegang boden tot de werklocatie waren niet breed en sterk genoeg om de elementen
over te verplaatsen. Daarom is Reimert begonnen met de
realisatie van twee dammen naast de bruggen. Hiermee was
het transportprobleem echter nog niet volledig opgelost.
Door de omvang van de kop van de toren – deze was ruim 4
meter breed – was het transport nog een beste uitdaging. De
oplossing was om op zaterdagochtend de snelweg gedeeltelijk
af te sluiten om het bijzondere transport mogelijk te maken.
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"Het was vooral zo groots omdat we het eigenlijk twee keer hebben moeten doen. Op een gegeven moment hebben we alles
weer helemaal moeten afbouwen, omdat de drainage verzakt was. Dit was overigens niet onze schuld, maar we konden wel
weer helemaal opnieuw beginnen. Ik heb meerdere grote klussen gedaan, maar deze was toch wel heel bijzonder. Met deze twee
projecten hebben we ons denk ik echt kunnen bewijzen naar een grote opdrachtgever als Rijkswaterstaat. Dat was heel mooi."

Vanuit de uitkijktoren, waarvan het ontwerp is gebaseerd op
een vuurtoren in Portugal, hebben bezoekers een
mooi uitzicht op de skyline van Almere.
(bron foto 2: Almare, november 1996)

Sinds de jaren '80 is er natuurlijk veel veranderd: Inmiddels weten we eigenlijk niet beter dan dat we volledig digitaal werken.
Maar ook hierin zijn wij altijd op zoek naar manieren om het proces efficiënter en effectiever te maken,
zoals het automatische belsysteem bij gladheidbestrijding en de Reimert App voor ons omgevingsmanagement.
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OPDRACHTGEVERS' PERSPECTIEF: REIMERT STAAT VOOR MIJ VOOR 'ONDERNEMEN'

29 JAAR ONTWIKKELING: VAN VIJFHOEK TOT CIRWINN

OPDRACHTGEVERS' PERSPECTIEF

29 JAAR ONTWIKKELING

REIMERT STAAT VOOR MIJ VOOR 'ONDERNEMEN'

VAN VIJFHOEK TOT CIRWINN

HENK NIEBOER, PROJECTMANAGER BIJ DE AFDELING STADSRUIMTE VAN DE GEMEENTE ALMERE, IS

DAT BOUWAFVAL UIT INFRASTRUCTURELE WERKEN WERD GESTORT, MAAR ZELDEN TOT NOOIT WERD

GEEN ONBEKENDE VOOR REIMERT EN DAT IS GELIJK TE MERKEN WANNEER HIJ LANGSKOMT VOOR DIT

HERGEBRUIKT WAS HERMAN REIMERT EN JAN KNIPSCHEER EEN DOORN IN HET OOG. DAAROM NAMEN

INTERVIEW. BIJ BINNENKOMST LOOPT HIJ DIRECT DE EERSTE BEKENDE TEGEN HET LIJF EN TIJDENS

ZIJ IN 1989 HET INITIATIEF OM, SAMEN MET AANNEMINGSBEDRIJVEN NELIS, BRUIL EN VERMEER, EEN

ONS GESPREK STEEKT REGELMATIG IEMAND EVEN Z’N HOOFD OM DE HOEK OM HEM GEDAG TE ZEGGEN.

RECYCLINGMAATSCHAPPIJ OP TE RICHTEN IN ALMERE: DE VIJFHOEK. NU, 29 LATER, HEEFT DE VIJFHOEK

HET IS DUIDELIJK: HENK NIEBOER EN REIMERT ‘GO WAY BACK’. IN DIT INTERVIEW BLIKKEN WE TERUG OP

ZICH ONTWIKKELD TOT EEN STERK BEDRIJF WAAR CIRCULARITEIT HOOG IN HET VAANDEL STAAT; EEN

ZIJN GESCHIEDENIS MET ONS BEDRIJF, OOK VANUIT ZIJN ROL ALS EEN VAN ONZE OPDRACHTGEVERS,

ONDERWERP WAT ANNO 2018 EEN BELANGRIJKE ROL SPEELT IN ONZE BRANCHE. EN AFGELOPEN JAAR

EN ONTHULT HIJ EEN AANTAL LEUKE ANEKDOTES OVER REIMERT.

KONDEN WE OOK MELDEN DAT DE VIJFHOEK, MEDE NAAR AANLEIDING VAN DE COMPETITIE UPCYCLE

WAT IS UW GESCHIEDENIS MET REIMERT?

WAT IS VOLGENS U DE KRACHT VAN ONS BEDRIJF?

CITY IN ALMERE, EEN NIEUW PAD IS INGESLAGEN. DE REIMERT GROEP, VAN WERVEN INFRA & RECYCLING

In ’83 begon ik bij de gemeente Almere, waar ik aan de slag ging
als toezichthouder. Reimert was de huisaannemer en daarom
hadden we veel met elkaar te maken. Qua onderhoud was er nog
weinig te doen in Almere, dus de samenwerking begon met kleine
klusjes, maar dat ging op een gegeven moment ook over naar
grote miljoenenopdrachten. Met de Aanbestedingswet veranderde
er veel, maar ik heb altijd die goede band met Reimert gehouden.

Wat jullie heel goed doen is de focus niet op één discipline leggen.
Juist die verschillende expertises binnen de Reimert Groep,
waarvan de bedrijven elkaar goed aanvullen, is bijzonder effectief
en efficiënt. Het mooie vind ik ook dat niets onmogelijk is. Of jullie
er nou ervaring mee hebben of niet, alles kan geregeld worden.

Zo weet ik nog een keer in 1985 dat er een rioolverstopping in
Almere Haven was en Gijs had die dag piket. Wij konden verder
niemand bereiken, dus gingen we zelf maar even een kijkje nemen.
Gijs zat op de kraan en ik stond in de put. Op een gegeven
moment kwam er een ‘boze’ bewoner naar buiten die om de
contactgegevens van ‘de baas’ vroeg, want hij wilde tekst en
uitleg. Waarop Gijs zei: “Dat wordt lastig meneer, want die staat
beneden in de put.” Dat was het mooie van die tijd, we deden het
werk écht samen. Iets wat ik nu soms wel mis, maar wat gelukkig
langzaamaan weer terug lijkt te komen.

HOE ZOU U REIMERT BESCHRIJVEN?
Reimert is begonnen als familiebedrijf, dat is het nog steeds en
zo voelt het ook. Ik vond het vroeger altijd al zo bijzonder: zoveel
broers in één bedrijf en nooit ruzie. Ik ben ook vaak op verjaardagen
bij hen thuis geweest en het mooie is dat het dan nooit over werk
ging. Dan draaide het echt om familie en ik ben daar toch een
beetje onderdeel van geweest. Ik kende Bas Reimert al als klein
jochie en werkte vaak samen met de vader van Erik Kijlstra, die
indertijd bij Bruil werkte, aan asfaltklussen. Grappig, maar ook
bijzonder, vind ik dat de directie van Reimert eigenlijk nog niks is
veranderd. Ik bedoel dan vooral qua kracht en persoonlijkheid: Erik
is echt de vroegere Gijs en Bas is precies Herman.
Ook toen in ’94 het pand aan de Bolderweg werd gekocht, kwam
die familieband sterk naar voren: ze sloopten zelf de boel eruit en
verbouwden het als één grote familie tot de plek waar iedereen
zich nog steeds enorm thuis voelt.
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Een mooi voorbeeld hiervan is één van de eerste winters dat jullie
de gladheidbestrijding in Almere gingen verzorgen. Het materieel
wat toen gebruikt werd was bij nader inzien niet helemaal geschikt
voor flinke sneeuwval... Het sneeuwde die winter ineens flink en
we moesten behoorlijk aan de bak, toen we op een gegeven
moment Herman kwijt waren. We kregen op geen enkele manier
meer contact met hem. Een uur later vonden we hem ergens op
de Hogering. Hij was met zijn schuiver vast komen te zitten en
helemaal niets deed het meer. Dat is daarna nooit meer gebeurd.

"Het is belangrijk dat jullie het sociale bedrijf blijven
wat Reimert altijd geweest is. Goed voor haar
werknemers en altijd maatschappelijk betrokken."
HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN REIMERT IN?
Ik denk dat het bedrijf doorgaat op de huidige koers, want dat
werkt gewoon. In mijn ogen is het belangrijk dat jullie het sociale
bedrijf blijven wat Reimert altijd geweest is. Goed voor haar
werknemers en altijd maatschappelijk betrokken. En zoals ik net
al constateerde: het bedrijf blijft zich altijd verder ontwikkelen.
Reimert staat voor mij voor ‘ondernemen’. Niets is onmogelijk en
jullie gaan nieuwe uitdagingen nooit uit de weg.
Zoals de nieuwe Uitlaatbrug in de Werven. Deze brug vervangt de
vervallen houten wandelbrug op deze plek. De nieuwe Uitlaatbrug
is de eerste volledig circulaire brug die we gezamenlijk realiseren.
De nog goede onderdelen van de oude brug zijn verwerkt in het
nieuwe ontwerp en daarnaast is er gesloopt hout van een brug
op De Vaart gebruikt. Dit is een mooi voorbeeld van hoe Reimert
zich blijft ontwikkelen en altijd nieuwe uitdagingen aangaat:
eigenschappen wat het een toekomstbestendig bedrijf maakt.

EN THEO POUW GROEP GAAN GEZAMENLIJK VERDER ALS CIRWINN.
In 1989 werd er in eerste instantie een bedrijfsruimte met opslag
gehuurd op bedrijventerrein De Vaart. Toen dit verkocht werd
lukte het om, met een beetje hulp van de wethouder, de huidige
7 hectare op de Pontonweg in Almere Buiten te kopen. Dit bood
de toenmalige 5 partners de kans om de circulaire economie
binnen de grond-, weg- en waterbouw écht te stimuleren.

EN DAT IS EEN GOEDE ONTWIKKELING, ZO STELT VESTIGINGSMANAGER DICK SCHREUDER:
"Door onze krachten te bundelen zijn we nog beter in staat
om afvalstoffen te scheiden en te hergebruiken als nieuwe
grondstof. Cirwinn gaat een goede tijd tegemoet."

TOCH IS DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJF NIET ALTIJD EVEN
SOEPEL VERLOPEN, ZO VERTELT HERMAN REIMERT:
"Een aantal van de toen relatief kleine ondernemingen binnen de
samenwerking werden opgenomen in grotere maatschappijen.
Hierdoor moesten we, bijvoorbeeld bij de aankoop van nieuw
materieel, ineens eerst langs de Raad van Bestuur. Dit maakte
het proces erg omslachtig en dit schoot voor ons niet op."
De ontwikkeling van de Vijfhoek kwam even in de versukkeling,
wat erin resulteerde dat verschillende partners uit de samenwerking wilden stappen. Maar in 2011 was Reimert gelukkig,
samen met Van Werven Infra & Recycling, in staat om de
anderen uit te kopen en de Vijfhoek nieuw leven in te blazen.
Sindsdien is er veel gebeurd, met als hoogtepunt het winnen
van de competitie Upcycle City in 2017.
De duurzame betoncentrale op de Pontonweg, die onderdeel
uitmaakte van onze inschrijving voor Upcycle City, is inmiddels
gebouwd en op 11 september 2018 feestelijk geopend. Hier
werd ook de toekomst van de Vijfhoek bekendgemaakt: met
de Theo Pouw Groep als nieuwe partner gaan we voortaan als
Cirwinn door het leven.

Een historisch moment: de oprichting van de Vijfhoek.
Vlnr: Dhr. S. Trip (Trip Notarissen), Dhr. J. Poorter (J.G. Nelis Haarlem,
nu BAM), H.L. Reimert (Gebr. Reimert B.V.), Dhr. J. Knipscheer
(Knipscheer B.V.), Dhr. J. Kijlstra (Bruil Arnhem, nu Ballast Nedam) en
Dhr. A. Huyzer (Vermeer Grond en Wegen, nu Dura Vermeer)
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1968 - 2018: DE REIMERT GROEP IN VOGELVLUCHT

1968 - 2018: DE REIMERT GROEP IN VOGELVLUCHT

1968 - 2018

1994

In datzelfde jaar werd Gebr. Reimert B.V. door
de burgemeester en wethouders van Almere
uitgeroepen tot het meest ondernemende bedrijf

DE REIMERT GROEP IN VOGELVLUCHT
NA 50 JAAR KUNNEN WE NATUURLIJK EEN HEEL BOEK VULLEN MET ALLE VERHALEN, FOTO'S EN
BIJZONDERE MENSEN DIE DE REIMERT GROEP HEBBEN GEMAAKT TOT WAT HET NU IS; TEVEEL OM
IN DEZE NIEUWSBRIEF TE KUNNEN LATEN ZIEN... DAAROM TONEN WIJ HIER IN VOGELVLUCHT DE
GESCHIEDENIS VAN DE REIMERT GROEP, VAN 1968 TOT NU, MAAR IS ER NOG VEEL MEER TE ONTDEKKEN
OP ONZE WEBSITE: WWW.REIMERTGROEP.NL/50-JAAR-REIMERT.

1968

Gijs en Herman Reimert starten Gebr. Reimert B.V.
en zitten dagelijks op de graafmachine, tot ze in
1974 hun eerste aanbesteding binnenhalen

De Gebr. Reimert B.V. vestigt zich in Almere

Reimert streeft er altijd naar om zich te ontwikkelen,
wat ook zichtbaar is in ons werk. Zo is deze fietsbrug
in Amersfoort een mooi voorbeeld, maar ook...

1978
1999

Na enkele jaren bedrijfsvoering vanuit de woning
op de Middenhof betrekt Gebr. Reimert B.V. het
zelfgebouwde pand op Vlotbrugweg 26 in Almere

1994

1997

Realisatie van de
sluis bij Harderwijk

2013

Machinaal straten
in Almere Poort

2016

Realisatie brug over het
Stroomkanaal in Lemmer

1981

In 1994 werd het tijd voor de volgende stap, dus
we verhuisden naar de andere kant van de Grote
Vaartweg, naar het huidige pand op Bolderweg 14

In de loop der jaren hebben De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw, Ubink Bouw en Onderhoud en Beugel
Infrastructuur zich bij Reimert Bouw en Infrastructuur gevoegd. Samen vormen wij De Reimert Groep en dit jaar
mogen wij ons 50-jarig bestaan vieren: een mijlpaal waar we met z'n allen bijzonder trots op mogen zijn!

2018

Meer bijzondere momenten van De Reimert Groep zien?
Scan de QR-code links of ga naar www.reimertgroep.nl/50-jaar-reimert!
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Bolderweg 14
1332 AT Almere
T: 036 - 532 01 43
E: info@reimert-almere.nl

Bolderweg 14
1332 AT Almere
T: 036 - 532 01 43
E: info@ubink-almere.nl

Kolkweg 46
8243 PN Lelystad
T: 0320 - 260 335
F: 0320 - 260 365
E: info@dewilde-lelystad.nl

De Musels 2a
9411 VN Beilen

Nieuwsbrief de Reimert Groep
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Cindy van Rhee.
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T: 0593 - 522 578
E: info@beugel-beilen.nl

