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DE REIMERT GROEP
REALISEERT HIER...
GESLAAGDE INFRA RELATIEDAGEN, EEN INNOVATIEF FIETSPAD VAN
GROEN BETON, EEN CIRCULAIRE BRUG, PREFERRED SUPPLIER KLM...
b o u w, b e t o n , i n f r a s t r u c t u u r e n m e e r
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Binnen de Reimert Groep is duurzaamheid een
combinatie van onze prestaties in CO2-reductie,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en onze
VCA**-certificering. Hierbij acteren we al op de hoogst
haalbare treden. Onze duurzaamheidsambities zijn
verankerd in onze bedrijfsvoering. Maar wij gaan zeker
niet achterover leunen bij het behaalde resultaat, zoals u
ook kunt lezen in deze nieuwsbrief.
Het verkleinen van onze CO2-footprint en het benaderen
van afval als herbruikbare grondstof is onderdeel
geworden van ons realisatieproces. Een mooi voorbeeld
hiervan is de bouw van de Uitlaatbrug in Almere, waarbij
wij optimaal gebruik hebben gemaakt van vrijkomend
hout uit drie gesloopte bruggen in Almere. Een mooie,
duurzame samenwerking met Gemeente Almere.
Bij deze gemeente, maar ook bij andere opdrachtgevers,
bestaat de ambitie om verantwoord om te gaan met
reststromen uit de stad. Uit deze ambitie is de competitie
Upcycle City ontstaan. Dit heeft ons de kans gegeven
om hier langdurige samenwerkingen in aan te gaan,
bijvoorbeeld met Theo Pouw Groep en de duurzame
betoncentrale op het terrein van Cirwinn. Het ontwikkelde
groene betonmengsel heeft een belangrijke rol gespeeld
de realisatie van Onderdoorgang Poortdreef, in opdracht
van Rijkswaterstaat. Komend jaar wordt dit duurzame
beton ook verwerkt in 3 kilometer fietspad in het Vroege
Vogelbos en in een geluidswand.
Maar er is meer op het gebied van duurzaamheid.
Vol trots kunnen wij namelijk onze betrokkenheid bij
de realisatie van gasloze wijk de Krijgsman in Muiden
melden. Wilbert Coenen van De Krijgsman C.V. vertelt
over de selectieprocedure en waarom juist Reimert is
geselecteerd als aannemer van dit vooruitstrevende
project. Zo dragen wij bij aan het versneld realiseren
van de ambities van onze opdrachtgevers. Een prachtig
voorbeeld hiervan is ook onze bijdrage aan het realiseren
van een modern distributiecentrum met BREEAM
Outstanding-certificaat voor supermarktketen Hoogvliet.
Projectleider Eelco Zijnstra licht toe wat dit proces in de
voorbereidingsfase inhoudt.
Zoals u gewend bent van de Reimert Groep neemt
ook (duurzame) samenwerking een belangrijke plek in.
Onderlinge samenwerking tussen de bedrijven binnen
de Reimert Groep, maar zeker ook samenwerking met
onze ketenpartners. In een artikel over de realisatie
van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de
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Waterlandseweg en Hoge Vaart, in opdracht van
Provincie Flevoland, wordt het belang hiervan toegelicht.
Het winnende ontwerp voor dit werk kwam namelijk
tot stand in samenwerking met wUrck (architect), Arup
(constructeur) en Demako (staalingenieur en -leverancier).
De opdracht voor de realisatie van de Bonifatiuskerk
in Almere door Ubink Bouw en Onderhoud benadrukt
de toegevoegde waarde van goede samenwerking
in het voortraject. Ubink slaagde er, samen met Royal
HaskoningDHV en de bouwcommissie van de parochie,
in om een toekomstbestendig ontwerp te maken zonder
het budget te overschrijden. Pascal Kemman en Johan
Hooiveld van Ubink vertellen in deze nieuwsbrief over de
bouw van deze nieuwe Rooms-Katholieke kerk met een
groot maatschappelijk belang voor Almere.
Dat bouwen iets is wat je samen doet, wisten we al
bij de Reimert Groep. Maar om dit in de toekomst te
kunnen blijven doen, zijn wij constant op zoek naar
nieuwe talenten en contact met bestaande en potentiële
opdrachtgevers om onze bedrijven uit te bouwen en
te versterken. Dit jaar stonden wij daarom op de Infra
Relatiedagen in Hardenberg. Een primeur waarbij al onze
bedrijven waren vertegenwoordigd. Volgend jaar ziet u
ons zeker weer!
Tot slot maakt veiligheid uiteraard ook onderdeel uit
van onze ambitie om duurzaam om te gaan met onze
medewerkers en de omgeving waarin wij werken.
Erik Kijlstra vertelt over het traject dat wij met onze
opdrachtgever KLM hebben doorlopen. Hierbij hebben
wij ons geconformeerd aan de KLM Safety & Compliance
Manual en zijn wij ‘preferred supplier’ van KLM geworden
voor verschillende werkzaamheden op terreinen van
KLM op Schiphol.
We kunnen snel schakelen om de wensen van onze
opdrachtgevers centraal te stellen en zetten sterk in op
de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid op de
werkvloer, zowel op kantoor als buiten in de uitvoering.
Binnen de Reimert Groep staat duurzaamheid in
brede zin dus hoog in het vaandel. Daarom is Stefanie
Kamphuis, vlak voor het schrijven van dit voorwoord,
toegetreden tot het managementteam van ons bedrijf.
Ze is hiermee direct verantwoordelijk voor de uitvoering
van ons beleid op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en
Duurzaamheid binnen de Reimert Groep.
Ook namens mijn collega’s wens ik u veel leesplezier.
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INFRA RELATIEDAGEN 2019: VOLGEND JAAR WEER!
BONIFATIUSKERK ALMERE: EEN UNIEK PROJECT IN EIGEN STAD
DAT WERKT! IN GESPREK MET: STEFANIE KAMPHUIS
HET VROEGE VOGELBOS: PROEVEN MET GROEN BETON IN ALMERE
DUURZAAM EN BEELDBEPALEND: BRUG WATERLANDSEWEG
CIRCULAIRE BRUG ALMERE, DE EERSTE IN HAAR SOORT
HOOGVLIET: AAN DE SLAG MET BREAAM OUTSTANDING
ONDERDOORGANG POORTDREEF: EEN DUURZAME OPLOSSING
WOONWIJK DE KRIJGSMAN: DE REIMERT GROEP VOLOP IN BEELD
PREFERRED SUPPLIER KLM: SAFETY & COMPLIANCE MANUAL
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INFRA RELATIEDAGEN 2019: VOLGEND JAAR WEER!

INFRA RELATIEDAGEN 2019
VOLGEND JAAR WEER!
EEN IN HET OOG SPRINGENDE KOPSTAND, ZEER POSITIEVE GESPREKKEN MET BESTAANDE EN NIEUWE
RELATIES ÉN NIET TE VERGETEN: VERMOEIDE VOETEN NA DRIE DAGEN OP DE BEURS. DE REIMERT GROEP
HEEFT OP 5, 6 EN 7 FEBRUARI 2019 VOOR HET EERST DEELGENOMEN AAN DE INFRA RELATIEDAGEN
IN HARDENBERG, DE 20e EDITIE. WIJ KIJKEN MET HET HELE TEAM TERUG OP EEN ZEER GESLAAGDE
EERSTE DEELNAME AAN DIT NETWERKEVENEMENT EN KIJKEN AL UIT NAAR VOLGEND JAAR!
Evenementenhal Hardenberg was drie dagen lang, voor maar
liefst 16.340 bezoekers, het decor voor de vakbeurs Infra
Relatiedagen, die grond-, weg- en waterbouwprofessionals
samenbrengt. Met een vast team van zes mensen, ondersteund
door verschillende collega’s, waren Reimert Bouw en Infrastructuur,
De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw, Beugel Infrastructuur,
Ubink Bouw en Onderhoud en Ruim Omgevingsontwikkeling goed
vertegenwoordigd. De eerste dag van de Infra Relatiedagen was
een ‘Toekomstdag’ voor studenten van diverse hogescholen. Ruim
Omgevingsontwikkeling nam hier deel aan de Collegetour.
Projecten in Virtual Reality
Bezoekers konden bij onze stand met een Virtual Reality-bril een
360°-tour maken van verschillende werken. Hier hadden wij een
prijsvraag aan verbonden. Deelnemers moesten een schatting
maken van het aantal m³ beton op een gedeelte van de tunnelvloer
bij het project Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk. Het antwoord was
85 m³. Uiteindelijk was het Ben Berends van de gemeente Gooise
Meren die met zijn antwoord, 90 m³, een gloednieuwe Reimert
transportfiets in de wacht sleepte.
Het waren lange, maar zeker ook nuttige dagen. Zo stelt
ook Erik Kijlstra, directeur van de Reimert Groep: "Ook ik
heb ervaren dat het zeer waardevol is om je als bedrijf op
deze manier te presenteren."
"Het is goed om in een andere omgeving, en onder andere
omstandigheden, met opdrachtgevers en relaties te
praten", vertelt Kijlstra verder. "De ongedwongen sfeer geeft
ruimte tot andere gesprekken en voor het presenteren van
de totale groep. Daarnaast is het ook intern belangrijk om
te laten zien wie we zijn en waar we momenteel staan. En
natuurlijk geven alle positieve reacties over onze uitstraling
en presentie op de beurs ons allen een goed gevoel om
aan terug te denken."
Een positieve ervaring dus. Volgend jaar weer!

Inmiddels hebben wij ons alweer ingeschreven voor de Infra Relatiedagen 2020 op 4, 5 en 6 februari.
Ook dan kunt u de stand van De Reimert Groep weer bezoeken.
Zien we u daar?
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BONIFATIUSKERK ALMERE: EEN UNIEK PROJECT IN EIGEN STAD

BONIFATIUSKERK ALMERE
EEN UNIEK PROJECT IN EIGEN STAD
EEN NIEUW, TOEKOMSTBESTENDIG KERKGEBOUW MET EEN DUIDELIJK HERKENBARE UITSTRALING. DAT
IS WAT UBINK BOUW EN ONDERHOUD MAG REALISEREN MET DE ROOMS-KATHOLIEKE BONIFATIUSKERK
IN ALMERE. EEN UNIEKE OPDRACHT WAAR BEDRIJFSLEIDER PASCAL KEMMAN ERG TROTS OP IS: “HET
IS EEN BIJZONDER PROJECT, WANT ER WORDEN EIGENLIJK GEEN NIEUWE KATHOLIEKE KERKEN MEER
GEBOUWD IN ONS LAND. DAT WIJ DIT MOGEN MAKEN EN OOK NOG IN ONZE EIGEN STAD IS DAN OOK
WEL IETS WAAR WE HEEL TROTS OP ZIJN.”
Het voortraject voor deze onderhandse aanbesteding is iets
anders verlopen dan normaal. Nog voordat Ubink de officiële
uitnodiging kreeg om zich in te schrijven, moesten wij onze
ervaring aantonen aan de hand van een referentieproject.
Kemman: “Wij hebben samen met de opdrachtgever, RoomsKatholieke Parochie Sint Bonifatius, Kids Stories bezocht. Dit
kinderdagverblijf in Almere hebben wij in 2012 gerealiseerd.
Tijdens dit locatiebezoek hebben wij toegelicht hoe de bouw
tot stand is gekomen en hoe de samenwerking met de
opdrachtgever verliep, met name als het ging om details.”
Het totaalplaatje gaf de doorslag
Vervolgens heeft Rooms-Katholieke Parochie Sint Bonifatius
vier aannemers geselecteerd die werden uitgenodigd om
een aanbieding uit te brengen. Bij de uiteindelijk keuze voor
Ubink was niet alleen de prijs een doorslaggevende factor.
Onze aanpak, werkwijze, planning en kwaliteit hebben ook een
duidelijke rol gespeeld.

"Het was het totaalplaatje dat klopte, juist onze
transparante manier van werken."
“Het is een mooi project, maar ook een met een paar leuke
uitdagingen. Zo zit er bijvoorbeeld veel prefab-werk in de
betonnen wanden en rond gemetselde apsis. Ook wordt er
een labyrint in de vloercoating van de entree opgenomen en
komt er een imposant kunstwerk van Théodore Strawinsky
over, afkomstig uit een kerk in Almelo. Dit kunstwerk is een
72 meter lange wandschildering die in de muur verwerkt moet
worden. Dat is echt een uitdaging omdat je te maken hebt met
temperatuur en vochthuishouding.”
Werken met duurzame materialen
Ook binnen dit project is er aandacht voor duurzaamheid en
dan met name als het gaat om het gebruiken van duurzame
materialen. Alle beton is afkomstig van de duurzame
betoncentrale van de Theo Pouw Groep, die is gevestigd op
ons terrein van Cirrwin in Almere en daarnaast zit er een hoop
(gerecycled) hout in het werk, vooral voor de liggers.

Projectleider Johan Hooiveld: “Het was ons totaalplaatje dat
klopte, juist onze transparante manier van werken sprak de
opdrachtgever aan. Er moest wel nog wat bezuinigd worden,
maar dat is ons gelukt zonder afbreuk te doen aan het ontwerp.
In dit voorstadium hebben wij de basis gelegd voor een goede
samenwerking door elkaars belangen te respecteren en zo tot
optimalisatie van het ontwerp te komen.”
Een mooi project met leuke uitdagingen
De wens van de opdrachtgever is een ‘toekomstbestendig
gebouw met een duidelijk herkenbare uitstraling’ waar straks
350 bezoekers terecht kunnen. De vormgeving van de kerk
is geïnspireerd op de Bossche School, waarbij evenwichtige
maatverhoudingen belangrijk zijn.
Onze werkzaamheden omvatten het realiseren van het
kerkgebouw, inclusief de complete terreininrichting, en de
coördinatie van NUTS-aansluitingen, inclusief de aansluiting op
de stadsverwarming.

Medio mei gaan de werkzaamheden van start met het slaan
van de eerste paal. De oplevering staat gepland voor het
tweede kwartaal van 2020. Dan kan de Rooms-Katholieke
Bonifatiuskerk worden ingewijd door de bisschop.
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DAT WERKT! IN GESPREK MET: STEFANIE KAMPHUIS

NAAM:

STEFANIE KAMPHUIS

FUNCTIE:

KAM-COÖRDINATOR

ALS HET GAAT OVER DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) IS ZIJ BINNEN DE REIMERT GROEP
DÉ PERSOON DIE JE HIER ALLES OVER KAN VERTELLEN: ONZE KAMCOÖRDINATOR, STEFANIE KAMPHUIS. HET DOET HAAR GOED DAT
DUURZAAMHEID INMIDDELS EEN ESSENTIEEL CRITERIUM IS IN DE
BOUW EN MEN HIER STEEDS BEWUSTER MEE OMGAAT, MAAR ZE
BENADRUKT DAT DUURZAAMHEID MEER IS DAN ALLEEN MILIEU.
HOE BEN JE BIJ REIMERT TERECHT GEKOMEN?
Ik ben in 2006, via mijn vader, met een bijbaantje begonnen bij
Reimert. Toen hield ik me vooral bezig met de financiële administratie en ondersteuning van het bedrijfsbureau. Na mijn studie
Culturele Antropologie ben ik gestopt om door Australië te reizen.
In 2012 ben ik weer bij Reimert terechtgekomen, maar nu in de
functie van KAM-coördinator.

WAT DOET EEN KAM-COÖRDINATOR EIGENLIJK?
Als KAM-coördinator werd ik verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, arbeidsomstandigheden en het milieuvriendelijk handelen
van de organisatie. Onze bedrijven waren toen alleen los van elkaar
ISO- en VCA-gecertificeerd. Ik ging daarom aan de slag om een
managementsysteem voor de gehele Reimert Groep op te zetten.
Duurzaamheid begon een steeds belangrijkere plek in te nemen.
Vanaf 2013 zijn we gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder en
sinds april 2015 op het hoogste niveau (5). In 2017 kwam hier nog
een certificaat op trede 4 van de MVO-Prestatieladder bij, ook het
hoogst haalbare niveau. Een mooie, bedrijfsbrede ontwikkeling!

"Rond duurzaamheid hing lange tijd een
geitenwollensokkenimago, terwijl dit een veel breder
begrip is dan veelal wordt gedacht."
Maar met het opzetten van een managementsysteem alleen ben je
er nog niet. Implementatie naar de werkvloer, zowel op kantoor als
in de uitvoering, is de grootste uitdaging. Het zijn namelijk niet altijd
de populairste onderwerpen waarmee je naar buiten treedt. Zeker
rond duurzaamheid hing lange tijd een geitenwollensokkenimago,
terwijl dit een veel breder begrip is dan veelal wordt gedacht.
Men denkt vaak als eerste aan milieuzaken, terwijl eigenlijk alle
bedrijfsprocessen onder duurzaamheid kunnen worden geschaard.
Naast KAM-zaken houd ik me veel bezig met de afwikkeling van
schades en claims, met name in kabels en leidingen en de daarmee
samenhangende wet- en regelgeving. Verder kijk ik vaak mee naar
onze plannen als het gaat om invulling van de EMVI-criteria op het
gebied van circulaire economie en CO2-reductie. Zo proberen we
om ook hierin bij iedere inschrijving onderscheidend te zijn.

WAAR ZIJN WIJ ALS REIMERT GROEP STERK IN?
De Reimert Groep is een platte organisatie met informele lijnen
en met alle disciplines, van ontwerp tot uitvoering, in huis. Daarbij
hebben wij een sterke overlegstructuur in alle lagen van de organi-

satie. Juist door deze combinatie kunnen zaken direct worden
opgepakt en vastgelegd. Wat niet iedereen beseft is dat hierdoor
veel eisen vanuit certificeringsinstanties en opdrachtgevers op
een simpele manier worden geborgd. Het is voor mij ook dé
manier om me zichtbaar te maken binnen de organisatie en KAMonderwerpen op efficiënte wijze aan de man te brengen.
Dat wij op het hoogste niveau op de CO2- en MVO-Prestatieladders
gecertificeerd zijn, geeft aan dat we goed bezig zijn. Binnen
de Reimert Groep bestaat inmiddels het bewustzijn dat dit een
belangrijk thema is en dat het noodzakelijk is om hier aandacht aan
te besteden met initiatieven op het gebied van circulaire economie,
vaak in samenwerking met onderwijsinstituten en opdrachtgevers.

WAT VIND JIJ BELANGRIJK IN JE WERK?
Goede samenwerking en dat duurzaamheid breed gedragen
wordt. Elke afdeling heeft bepaalde expertises en daarbij ook de
verantwoordelijkheid om mee te denken over het behalen van
doelstellingen en het uitvoeren van maatregelen. Je kunt het als
KAM-coördinator allemaal op papier mooi bedenken, maar het
moet ook reëel blijven op technisch en financieel gebied. Dit kan
alleen door goede samenwerking tussen verschillende disciplines.

HOE ZIET HET LEVEN NAAST JE WERK ERUIT?
Iedereen vraagt me altijd: “wat wordt je volgende trip?” Ik hou
ook echt van reizen, maar nu gaat het vooral om gezelligheid,
sporten en mijn studie Rechten, die ik naast mijn werk volg. Voor
ontspanning loop ik graag hard. Ik heb nu 3 keer een marathon
gelopen, waaronder die van Athene en dat is natuurlijk de échte.

WAT KUNNEN WE NOG MEER VERWACHTEN?
Circulaire economie en CO2-reductie zullen voorlopig nog wel
op de agenda blijven staan. De Reimert Groep staat hierin zeker
niet stil: al enkele jaren zijn we betrokken bij diverse duurzame
initiatieven en zullen dit blijven doen, onder andere door ons
aandeel in de duurzame betoncentrale bij Cirwinn en toewijding
aan het Grondstoffen Collectief Almere.
Daarnaast werken we er dagelijks aan om duurzaamheid in de
bouw te promoten, bijvoorbeeld met bouwhekdoeken. Ook
hebben we de pagina Duurzaamheid op onze site vernieuwd.
Hier kan iedereen zien wat wij binnen de Reimert Groep aan
duurzaamheid doen: van omgevingsmanagement en veiligheid tot
CO2-reductie en hergebruik van materialen.

Meer weten over duurzaamheid binnen de Reimert Groep?
www.reimert-almere.nl/duurzaamheid
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HET VROEGE VOGELBOS
PROEVEN MET GROEN BETON IN ALMERE
GROEN BETON IS EEN INNOVATIEF BETONMENGSEL WAARIN NATUURLIJKE VEZELS UIT BIOMASSA ZIJN
VERWERKT. HET PRODUCEREN EN TOEPASSEN VAN GROEN BETON WAS ONDERDEEL VAN ONS PLAN
VOOR DE COMPETITIE UPCYCLE CITY, ANNO 2017. VANUIT ONZE RECYCLINGMAATSCHAPPIJ CIRWINN
HEBBEN WE DEZE COMPETITIE GEWONNEN EN ZIJN WIJ, IN SAMENWERKING MET THEO POUW GROEP EN
MILLVISION AAN DE SLAG GEGAAN. NA HET ONDERZOEKEN VAN VERSCHILLENDE MENGSELS KUNNEN
WIJ MEDIO 2019 STARTEN MET HET TOEPASSEN VAN GROEN BETON. DAN BEGINT REIMERT BOUW EN
INFRASTRUCTUUR MET DE HERINRICHTING VAN HET FIETSPAD DOOR HET VROEGE VOGELBOS IN ALMERE
HAVEN. HET NIEUWE FIETSPAD WORDT VOLLEDIG GEMAAKT VAN GROEN BETON, GEPRODUCEERD IN DE
DUURZAME BETONCENTRALE VAN POUW, OP HET TERREIN VAN CIRWINN.
In 2017 heeft de gemeente Almere met de competitie Upcycle City het bedrijfsleven uitgedaagd om mee te denken over een
circulaire oplossing voor de reststromen uit de stad. Hiertoe is een projectplan ingediend met bijhorende business case, gericht op
de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Hierbij werkten
wij samen met Theo Pouw Groep, Millvision en Groen Gas Almere. Samen zijn wij uitgeroepen tot één van de winnaars. Onderdeel
van het plan: de realisatie van een duurzame betoncentrale. Deze centrale van Theo Pouw Groep is gevestigd op het terrein van
Cirwinn in Almere Buiten. En op 12 september 2018 was het dan eindelijk zover: de nieuwe, duurzame betoncentrale was klaar om
geopend te worden! De centrale heeft twee duurzame aspecten: grondstoffen vanuit de stad worden verwerkt in duurzaam beton,
wat weer kan worden ingezet voor de stad, en het verder verduurzamen van het beton door de toevoeging van natuurlijke vezels.
Onze verwachtingen van groen beton
Het winnende projectplan bestaat uit 7 deelplannen, waarvan het produceren van groen beton er één is. Hierbij worden natuurlijke
vezels toegevoegd aan het betonmengsel. De innovatie is erop gericht om de vezels uit biomassa direct in het beton te verwerken
met de verwachting dat er minder CO2-uitstoot vrijkomt vanuit het rottingsproces van de biomassa en vanuit de productie van het
beton. Daarnaast is het beton lichter, wat de benodigde transporten beperkt, groen beton absorbeert geluid beter dan regulier beton.
Dit is een positieve eigenschap voor toepassing van groen beton in de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld in een geluidsscherm.
Proeven voor maximale kwaliteit
Na het winnen van Upcycle City is de onderzoeksfase van
start gegaan om te komen tot kwalitatieve mengsels met
natuurlijke vezels voor toepassingen in zowel constructief als
niet-constructief groen beton. Om de kwaliteit aantoonbaar
te maken zijn er proefvakken gemaakt met verschillende
mengsels. Deze zijn nog voor de winter aangebracht, om
te testen hoe de verschillende mengsels van groen beton
de winterse weersomstandigheden zouden doorstaan. Het
ging hierbij niet om de vraag of, maar hoe dit beton aan de
gewenste kwaliteiten kon voldoen en hoe dit op reguliere
schaal in productie kan worden genomen.
Na afloop van de onderzoeksfase is het beste mengsel
gekozen. Dit wordt nu daadwerkelijk toegepast.
In samenwerking met de Pouw realiseren wij twee
voorbeeldprojecten in Almere: 3.000 meter aan fietspad en
500 meter geluidsscherm. Deze worden gedurende twee
jaar gemonitord om aan te tonen dat het groene beton
inderdaad aan de verwachtingen voldoet.
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DUURZAAM EN BEELDBEPALEND
FIETS- EN VOETGANGERSBRUG WATERLANDSEWEG
STRAKS KUNNEN FIETSERS EN VOETGANGERS VIA EEN NIEUWE FIETS- EN VOETGANGERSBRUG DE
WATERLANDSEWEG (N305) EN DE HOGE VAART OVERSTEKEN. DE LOCATIE VAN DE BRUG IS TUSSEN
BEDRIJVENTERREIN STICHTSEKANT EN TOERISTISCHE TREKPLEISTER DE GROENE KATHEDRAAL.
IN 2018 HEEFT REIMERT DIT PRESTIGIEUZE WERK, UIT EEN SELECTIE VAN 5 BEKENDE AANNEMERS,
GEGUND GEKREGEN VAN PROVINCIE FLEVOLAND. HET ONTWERP VAN DE BRUG, WAT HIERAAN TEN
GRONDSLAG LAG, IS SAMEN MET RUIM OMGEVINGSONTWIKKELING, ARCHITECTENBUREAU WURCK,
CONSTRUCTEURSBUREAU ARUP EN STAALINGENIEUR DEMAKO GEMAAKT. HET EINDRESULTAAT IS EEN
PRACHTIGE BRUG DIE OPGAAT IN HAAR OMGEVING. EEN PRESTATIE WAAR WE ZEER TROTS OP ZIJN!
Reimert Bouw en Infrastructuur, toen nog Gebr. Reimert, is
opgericht in 1968 en sinds 1974 gevestigd in Almere. De stad
was toen nog heel jong en er was genoeg te doen. We zijn
dan ook altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van onze
mooie stad. Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg was
dus een thuiswedstrijd voor ons. Des te meer reden om te gaan
voor een uitstekend resultaat en een ontwerp dat past bij de
stad. Het ontwerp van de brug en de totstandkoming van de
aanbestedingsdocumenten zijn het resultaat van een nauwe
samenwerking tussen Reimert, wUrck, Arup, Demako en Ruim.
Samenwerking voor een gezamenlijk doel
Omdat architectonische vormgeving zwaar meetelde in
de beoordeling, is Reimert al vroeg in de tenderfase de
samenwerking aangegaan met wUrck (architect), Arup
(constructeur) en Demako (staalleverancier en -ingenieur). Ruim
Omgevingsontwikkeling is vanaf het eerste uur nauw betrokken
geweest om de aspecten omgeving en duurzaamheid kwalitatief
vorm te geven, in samenhang met het opstellen van het Plan van
Aanpak voor de aanbesteding. Een intensieve samenwerking,
zo stelt ook EMVI-redacteur Marissa van Diermen-Adelaar:
“De engineering van het golvende Cortenstaal was zeker een
uitdaging, ook om onder het plafondbedrag te blijven, maar met
de expertise van Arup en Demako in ons team is dit goed gelukt.
Met wUrck hebben we al eerder mooie werken binnengehaald,
zoals Brug Stroomkanaal Lemmer en Fietstunnels Doornsteeg in
Nijkerk. Natuurlijk kan het ook lastig zijn om meerdere kapiteins
op een schip te hebben, bijvoorbeeld tijdens een risicosessie,
maar uiteindelijk hadden we een duidelijk doel voor ogen en
hebben we dit écht samen behaald.”
Het gezamenlijke doel was om een iconische brug te creëren,
gemaakt van duurzame materialen, dat niet overheersend is
in de natuurlijke, groene omgeving van de Waterlandseweg
en de Hoge Vaart. Het resultaat is een uniek vormgegeven,
duurzaam ontworpen liggerbrug met een lengte van 240 meter
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en 8 overspanningen, hoofdzakelijk gemaakt van Cortenstaal en
lokaal gerecycled hout.
Duurzame en beeldbepalende materialen
De keuze voor weervast staal, of ‘Cortenstaal’ zoals dit
materiaal beter bekend staat, komt voort uit locatiebezoeken
aan de verschillende toeristische trekpleisters rondom het
nabijgelegen Museumbos. Hier wordt Cortenstaal gebruikt in
onder meer bebording en railing. Cortenstaal veroudert mooi
in een roodbruine kleur waardoor de brug steeds beter in haar
omgeving opgaat en vrijwel geen onderhoud nodig heeft. Het is
iets duurder dan gewoon staal, maar dit verdient zich op termijn
terug omdat het staal niet geconserveerd hoeft te worden.

DUURZAAM EN BEELDBEPALEND: FIETS- EN VOETGANGERSBRUG WATERLANDSEWEG

golvende beweging. Met name ‘s nachts, wanneer de balustrade
over de gehele lengte verlicht wordt met energiezuinige LEDverlichting, is haar kenmerkende golving goed zien.
Aan de zijde van de Groene Kathedraal eindigt de brug in een
royale bocht. Hier wordt het landschap namelijk gekenmerkt
door kronkelende paden en worden de rechte polderbanen
onderbroken. Een bijkomend voordeel van onze keuze voor de
bocht is dat er geen bomen gekapt worden voor de aanleg van
fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg. Een voordeel dat
wij als duurzame ondernemer altijd positief vinden.

"We hadden een duidelijk doel voor ogen
en hebben dit écht samen behaald."

De brug heeft een technische levensduur van 100 jaar. Weervast
staal kan daarna zonder bewerking worden hergebruikt. Bij
omsmelting heeft weervast staal zelfs de voorkeur boven gewoon
staal, omdat er geen vervuilende conservering aan te pas komt.
Tot die tijd vergt de brug weinig onderhoudswerkzaamheden,
wat positief is voor de ecologische footprint van de brug.
Voor de brugleuningen en zitbanken hebben wij gekozen voor
hardhout dat lokaal in Almere, bij recyclingbedrijf Cirwinn,
gerecycled is. Door het gebruik van lokaal gerecycled hardhout
besparen wij onnodige kilometers en dragen bij aan het circulair
gebruik van materialen binnen de gemeente. Uiteraard betekent
dit ook dat er geen extra bomen gekapt hoeven te worden.
Vormgeving naar voorbeeld van de omgeving
De vormgeving van de brug komt voort uit een analyse van de
omgeving. Aan de zijde van Stichtsekant kenmerken rechte
polderbanen het landschap. Hier hebben wij gekozen voor een
rechte toegang tot de brug. Waar de brug het water van de
Hoge Vaart kruist maakt de balustrade een duidelijk zichtbare,

Vrijheid door verbinding
Als Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer hebben
wij extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de
brug voor mindervalide gebruikers. Daarom is de brug ook te
bereiken met een glazen lift in de as van de trap. Het gebruik
van glas verhoogt de belevingswaarde van de gebruiker, maar
ook de sociale veiligheid.
De brug vormt straks ook een verbinding voor busreizigers van
en naar bedrijventerrein Stichtsekant en het verbindt de nieuwe
bewoners van het in ontwikkeling zijnde stadsdeel Oosterwold.
Bovendien zal hiermee het recreatieve fietspadennetwerk
rond Almere eindelijk ‘compleet’ zijn. Bezoekers kunnen dan
ongehinderd alle 7 locaties van het Museumbos bezoeken.
Inmiddels is de voorbelasting aangebracht en werken wij binnen
verder aan alle plannen die nodig zijn voor de uitvoering. Om
een passende naam te bedenken hebben wij een prijsvraag
uitgeschreven onder middelbare scholieren uit Almere. De naam
van de brug wordt bij de oplevering, in het eerste kwartaal van
2020, bekendgemaakt.
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CIRCULAIRE BRUG ALMERE: DE EERSTE IN HAAR SOORT

CIRCULAIRE BRUG ALMERE
DE EERSTE IN HAAR SOORT
IN OPDRACHT VAN GEMEENTE ALMERE HEEFT REIMERT DE UITLAATBRUG IN DE WERVEN (ALMERE
HAVEN) VERVANGEN VOOR EEN CIRCULAIR ONTWERP: DE EERSTE CIRCULAIRE BRUG IN ALMERE. DAT DE
UITLAATBRUG MAG BLIJVEN, IS TOT GROTE VREUGD VAN DE BEWONERS, DIE IN MAART 2016 ZELFS EEN
HANDTEKENINGENACTIE ZIJN GESTART VOOR BEHOUD VAN DE BRUG. VOOR HET ONTWERP HEBBEN WIJ
SAMENGEWERKT MET MEERDINK BRUGGEN EN ARC2 ARCHITECTEN. MET HET CIRCULAIRE SYSTEEM
WORDT DE HERBRUIKBAARHEID VAN PRODUCTEN GEMAXIMALISEERD, ZIJN ER MINDER PRIMAIRE
GRONDSTOFFEN NODIG EN WORDT WAARDEVERNIETIGING GEMINIMALISEERD.
De nieuwe brug bestaat voornamelijk uit hergebruikte FSC hardhouten planken afkomstig uit onder meer damwanden, sluisdeuren,
meerpalen en brugonderdelen van drie oude Almeerse bruggen. De verschillende houten onderdelen zijn gezaagd en vervolgens
samengesteld tot een houten vollewandligger. Deze wordt bijeengehouden met stalen stiften. Het hout wordt gebruikt als
constructief onderdeel in de zones waar drukkrachten moeten worden overgedragen. De trek wordt opgevangen door stalen
delen. In deze ‘cradle to cradle’ (C2C) toepassing krijgt het gebruikte hout zo een derde leven.
Minder gebruik van primaire grondstoffen en meer CO2-besparing
Het uitgangspunt van het ontwerp was om te komen tot een oplossing waar grondstoffen circulair gebruikt worden. Oude, houten
bruggen worden doorgaans gezien als afval en na einde levensduur afgevoerd en verbrand. Dit wilden wij voorkomen bij de
realisatie van de nieuwe Uitlaatbrug. We hebben het oude hout verzameld en hoogwaardig verwerkt in de nieuwe brug. Zo heeft
het hardhout een extra levenscyclus gekregen en hoeft er minder hout gekapt te worden. Dit levert ook een grote CO2-besparing
op doordat er minder transportbewegingen nodig zijn.

"Het vervangen van de Uitlaatbrug voor een circulair ontwerp, gemaakt van drie oude bruggen, is een mooi voorbeeld van een van onze
duurzame projecten waarmee we het gebruik van primaire grondstoffen, in dit geval hout, actief beperken."
- Stefanie Kamphuis, KAM-Coördinator van de Reimert Groep
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TERREININRICHTING HOOGVLIET: AAN DE SLAG MET BREEAM OUTSTANDING

TERREININRICHTING HOOGVLIET
AAN DE SLAG MET BREEAM OUTSTANDING
REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR REALISEERT KOMEND JAAR DE INFRASTRUCTURELE WERKZAAMHEDEN EN TERREINAFWERKING VOOR HET NIEUWE DISTRIBUTIECENTRUM VAN SUPERMARKTKETEN HOOGVLIET. EN DAT IS IETS WAAR WE BIJZONDER TROTS OP ZIJN! IN 2020 VINDEN AL DE EERSTE
ACTIVITEITEN PLAATS IN HET NIEUWE DISTRIBUTIECENTRUM OP BEDRIJVENPARK PRISMA IN BLEISWIJK,
DUS WE ZULLEN FLINK AAN DE SLAG MOETEN, WANT HET IS EEN BEHOORLIJKE OPGAVE.
Het aannemen van de werkzaamheden op het terrein van
Hoogvliet is een beloning van het werk in de afgelopen jaren,
zo stelt ook Bas Reimert, directeur van de Reimert Groep:
“We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in onze ontwerpafdeling en de projectgerelateerde communicatie. Hierdoor zijn
wij in staat om onze klanten van idee tot realisatie te faciliteren.
Het aannemen van dit werk is voor ons een bevestiging dat onze
investering van de laatste jaren, maar ook onze betrokkenheid
in de ontwerpfase van het distributiecentrum resulteert in een
win-winsituatie. We zijn trots dat we dit mogen maken.”
Meerdere percelen binnen één project
Het nieuwe distributiecentrum heeft een oppervlakte van
72.000 m², met de mogelijkheid om met nog eens 10.000 m²
uit te breiden. Hoogvliet is dan ook in 2012 al gestart met de
voorbereidingen van het project en de eerste paal is begin 2018
de grond in gegaan. Het werk is opgedeeld in 12 percelen,
waarvan de infrastructuur en terreinafwerking rondom het
distributiecentrum samen één perceel vormen.

aldus projectleider Eelco Zijnstra. "Tijdens de uitvoering
ondersteunt deze onze uitvoerder. Daarnaast heeft ons
uitvoeringsteam een training gehad met oog op hoe het
ecologisch werkprotocol geïmplementeerd moet worden, op
basis van wat nodig is om het certificaat BREEAM Outstanding
te behalen. Hier kwamen onder meer de maatregelen uit het
protocol aan bod die betrekking hebben op de infrastructuur
en het terrein rond het distributiecentrum.”
De werkzaamheden van detailengineering tot uitvoering
De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle
gang, vertelt Zijnstra: “Wij verzorgen zelf de detailengineering
van het rioolstelsel en de betonverharding, inclusief fundering.
Het grootste gedeelte van de verharding, zo’n 38.000 m²,
zal bestaan uit een betonvloer op circa 8.500 stuks minivibropalen met een lengte van 15 meter. Overige delen bestaan
uit bestratingsmaterialen en een groene zone.”

“Werken met zoveel verschillende percelen kan qua afstemming
best een uitdaging zijn, maar dat is ons niet onbekend”, aldus
Reimert. “Bij eerdere opdrachten, zoals voor KLM en Ikea,
werkten wij ook met verschillende aannemers, ieder met hun
eigen percelen en disciplines. Vaak zijn wij de aannemer die in
de laatste fase van het project met meerdere nevenaannemers
in actie moet komen; het moment dat iedereen zijn onderdeel
af moet ronden. Wij zijn dus gewend om onder hoge tijdsdruk
onze werkzaamheden uit te voeren.”
BREEAM Outstanding
Het distributiecentrum wordt gebouwd met de nieuwste
technieken, waarbij Hoogvliet zoveel mogelijk gebruik maakt
van milieubewuste en energiebesparende toepassingen. Dit
heeft te maken met hun ambitie om het predicaat BREEAM
Outstanding te behalen. Een BREEAM-NL certificering is een
intensief proces. Wij zijn dan ook al in de tenderfase hiermee
aan de slag gegaan.
“Om alles in goede banen te leiden, hebben wij al in de
tenderfase een BREEAM-expert aangetrokken als adviseur”,

Naast verhardingswerkzaamheden levert en plaatst Reimert
ook een overdekte fietsenstalling en de terreinafscherming,
inclusief speedgates. De werkzaamheden van Reimert vinden
plaats op het moment dat de bouw en de inrichting van het
distributiecentrum nog in volle gang zijn. Daarom heeft Reimert
een integrale planning en fasering opgesteld, samen met de
opdrachtgever en alle nevenaannemers. Deze proactieve
werkwijze zorgt ervoor dat alle aannemers hun werkzaamheden
kunnen blijven uitvoeren en dat de bereikbaarheid van het
distributiecentrum continu geborgd zijn. De oplevering staat
gepland voor eind 2019.
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ONDERDOORGANG POORTDREEF: EEN DUURZAME OPLOSSING

ONDERDOORGANG POORTDREEF
EEN DUURZAME OPLOSSING
DE POORTDREEF ONTSLUIT DE WIJK ALMERE POORT OP DE A6. ONDER DE ONDERDOORGANG LAG
FOLIE OM HET GRONDWATER TE KEREN, MAAR DEZE WAS LEK EN NIET TE HERSTELLEN. REIMERT
BOUW EN INFRASTRUCTUUR HEEFT DAAROM, IN OPDRACHT VAN RIJKSWATERSTAAT, EEN TUNNELBAK
AANGEBRACHT EN VERVOLGENS OOK EEN VERDUBBELING VAN HET AANTAL RIJSTROKEN GEREALISEERD.
DE WERKZAAMHEDEN AAN DE ONDERDOORGANG A6-POORTDREEF IN ALMERE ZIJN INMIDDELS
SUCCESVOL AFGEROND EN EIND MAART IS DE TUNNEL, NA 6 MAANDEN WERK, WEER OPENGESTELD.
Projectleider Eelco Zijnstra: “Onze oplossing is het realiseren van
een betonnen tunnelbak onder het wegdek. Deze is aangebracht
om het grondwater te keren en zodoende de drooglegging van
de bovenliggende asfaltconstructie te borgen.”
Planning afgestemd op omgevingsbelangen
Om de betonnen bak aan te brengen moest de onderdoorgang
voor de volledige uitvoeringsduur van 6 maanden worden afgesloten. Omdat het een groot deel van Almere verbindt met de
A6 en daardoor veel inwoners raakt, hebben wij de planning
nauwkeurig afgestemd met gemeente Almere.
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“Wij hebben gewerkt in de periode van medio september 2018
tot eind maart 2019”, aldus Zijnstra.
“Door het werk juist in deze periode uit te voeren, houden wij
actief rekening met het festivalseizoen in Almere. Als belangrijkste
toegangsweg naar het Almeerderstrand, dat in mei en augustus
het decor is voor twee grote evenementen, is het belangrijk dat
de Poortdreef dan weer beschikbaar is.”

"Veiligheid en gezondheid is een belangrijke indicator.
Dit is op verschillende manieren geïntegreerd."

ONDERDOORGANG POORTDREEF: EEN DUURZAME OPLOSSING

Inzet van duurzaam beton als duurzame maatregel
Circa 6.000 m³ constructief beton voor het kunstwerk is geleverd
door de nieuwe, duurzame betoncentrale van Theo Pouw
Groep. Deze behoort tot de meest duurzame betoncentrales
van Nederland en staat op het terrein van recyclingbedrijf
Cirwinn in Almere, ook onderdeel van De Reimert Groep.
Een belangrijke stap richting duurzaam bouwen, omdat de
productie van beton veel CO2-uitstoot genereert, zo stelt ook
onze KAM-coördinator Stefanie Kamphuis: “Hier worden lokale
puinstromen ingenomen en gerecycled tot hoogwaardige
secundaire bouwstoffen. Deze worden onder meer verwerkt
in ons duurzame beton, dat voor minstens 30% bestaat uit
hoogwaardig gerecycled betongranulaat als grindvervanger.”
Bij de uitvoering van Onderdoorgang Poortdreef is duurzaamheid
een belangrijk gunningscriterium geweest in de tenderfase. De
Reimert Groep heeft Niveau 5, het hoogst haalbare niveau, op
de CO2-prestatieladder. Dit betekent dat wij een aantoonbaar
bewezen duurzame werkwijze hanteren en dat wij minimaal elke
6 maanden een CO2-footprint van onze projecten publiceren.
“Voor Onderdoorgang Poortdreef is er een schatting gemaakt
van de verwachte CO2-uitstoot en een plan van aanpak
opgesteld om dit te reduceren”, licht Kamphuis toe. “Hierbij
is onder meer gekeken naar de uitstoot van het materieel en
naar woon-werkverkeer, zowel van eigen personeel als dat
van onderaannemers. Daarnaast hebben wij scope 3-emissies
meegenomen, waaronder die van ons duurzame beton,
conform de CO2-Prestatieladder.”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Een ander duurzaamheidsaspect tijdens de werkzaamheden
aan Onderdoorgang Poortdreef was de ontzorging die Reimert
aan opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft geboden vanuit onze
maatschappelijke betrokkenheid. Dit is, naast het leveren van
duurzame producten en diensten, terug te zien in verschillende
initiatieven die zijn genomen op het gebied van veiligheid en
gezondheid (V&G) en een stukje omgevingsmanagement.
“Op het gebied van MVO is veiligheid & gezondheid een
belangrijke indicator. Dit is op verschillende manieren geïntegreerd in de uitvoering. Zo hebben wij een Safety Walk georganiseerd. Hier lopen het projectteam en de directie, samen met
de opdrachtgever, over het werk om veiligheid bespreekbaar
te maken. De Safety Walk is een middel om onze commitment
aan veilig en verantwoord werken te tonen en om gezamenlijk
verbeteringen te bewerkstelligen”, aldus Kamphuis.
Het omgevingsmanagement is uitgevoerd door Jitske Bokhoven
van Ruim Omgevingsontwikkeling. Zowel in de voorbereiding
als tijdens de uitvoering heeft zij namens Reimert contact met
betrokkenen onderhouden om ervoor te zorgen dat zij zo min
mogelijk hinder ervaren van onze werkzaamheden. Zo is onder
andere, samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Almere,
voor de start van het project een inloopavond georganiseerd
waar Reimert bewoners en bedrijven uit de omgeving toelichting
gaf op de werkzaamheden en vragen beantwoordde.
Inmiddels is Onderdoorgang Poortdreef naar wens opgeleverd.

Duurzaamheid in brede zin, zoals het is ingezet bij Onderdoorgang Poortdreef, past binnen onze bedrijfscultuur.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om bewust te werken met oog voor mens en milieu.
Dit is aantoonbaar gemaakt met onze certiﬁceringen op de hoogst
haalbare niveaus van de MVO- en CO²-Prestatieladders.
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WOONWIJK DE KRIJGSMAN: DE REIMERT GROEP VOLOP IN BEELD

WOONWIJK DE KRIJGSMAN
DE REIMERT GROEP VOLOP IN BEELD
OP HET TERREIN VAN DE VOORMALIGE KRUITFABRIEK IN MUIDEN VERRIJST DE KOMENDE JAREN EEN
NIEUWE WOONWIJK: DE KRIJGSMAN. IN DIT GEBIED, GELEGEN TUSSEN VESTINGSTAD MUIDEN EN
AMSTERDAM, WORDEN 1300 WONINGEN GEBOUWD. TOT VOOR KORT CONTRACTEERDE OPDRACHTGEVER EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE KRIJGSMAN C.V. PER FASE EEN OPDRACHTNEMER VOOR HET
BOUW- EN WOONRIJP MAKEN. ZO VOERDE REIMERT AL DE WERKZAAMHEDEN UIT TEN BEHOEVE VAN
WOONRIJP MAKEN FASE 1. VOOR DE RESTERENDE FASES WILDE DE OPDRACHTGEVER ECHTER ÉÉN
PARTIJ SELECTEREN MIDDELS EEN RAAMOVEREENKOMST, MET EEN LOOPTIJD VAN VIER JAAR EN
DE MOGELIJKHEID OM NOG EENS MET TWEE JAAR TE VERLENGEN. AAN REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR DE TAAK OM DE KRIJGSMAN DE KOMENDE VIER JAAR BOUW- EN WOONRIJP TE MAKEN.
Wilbert Coenen van De Krijgsman: “De inschrijvers zijn
beoordeeld op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Reimert heeft het beste gescoord op de vier criteria die in het
Plan van Aanpak naar voren moesten komen: samenwerking
met De Krijgsman C.V., coördinatie van derde partijen,
flexibele inzet van materieel en personeel en, als laatste,
communicatie en hinderbeperking. Er staat de komende
jaren een hoop te gebeuren, dus ik kijk uit naar een soepele
en vooral ook voorspoedige samenwerking.”
Reimert volop in beeld in de omgeving
Bijzonder is dat Reimert, vanuit een andere opdrachtgever,
gelijktijdig verantwoordelijk is voor de ontsluiting van De
Krijgsman. In opdracht van gemeente Gooise Meren realiseren
wij namelijk drie bruggen over de Muidertrekvaart. Daarnaast
zijn wij de komende vier jaar ook de onderhoudsaannemer
voor Gooise Meren. Daarmee zijn wij, na overdracht van De
Krijgsman aan de gemeente, straks ook verantwoordelijk voor
het onderhoud. Reimert is hier dus echt volop in beeld.
Directeur Bas Reimert over het werk voor De Krijgsman en de
andere werken in Muiden: “Deze werken sluiten perfect aan
bij onze ambitie om als middelgrote aannemer alle disciplines
binnen de infrastructuur integraal te kunnen aanbieden aan
onze opdrachtgevers. Van realisatie tot en met het onderhoud
en van bouwrijp maken tot en met de civiele betonbouw.
Door alle werkzaamheden bijeen te houden voorkomen wij
coördinatieproblemen en onnodige overlast voor de omgeving.”

Meer weten over wonen in De Krijgsman?
Kijk dan op www.dekrijgsmanmuiden.nl,
of bezoek het informatiehuis aan Kruitpad 15 in Muiden.
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Overlast actief tot een minimum beperken
In de komende vier jaar worden steeds meer fases van de
woonwijk opgeleverd en komen er dus ook steeds meer nieuwe
bewoners bij. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook om het
contact met de bewoners goed te onderhouden en eventuele
hinder voor hen te beperken.
“Het is voor ons van groot belang dat de bewoners zo min
mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden die om hen
heen plaatsvinden. Zij moeten niet het gevoel hebben dat zij vier
jaar lang in een bouwput wonen”, aldus Coenen. “De bewoners
zijn de ambassadeurs van De Krijgsman. Zij zijn degenen die
potentiële nieuwe kopers vertellen hoe het bevalt in de nieuwe
woonwijk. Het komende jaar gaan er al veel nieuwe woningen
in verkoop. Reimert kan dan aan de slag om de volgende fase
bouwrijp te maken!”

PREFERRED SUPPLIER KLM: SAFETY & COMPLIANCE MANUAL

PREFERRED SUPPLIER KLM
SAFETY & COMPLIANCE MANUAL
VANAF 1 JANUARI 2019 IS DE SAFETY & COMPLIANCE MANUAL (SCM) HET UITGANGSPUNT VOOR ALLE
BOUW- EN CONSTRUCTIEWERKZAAMHEDEN IN DE GEBOUWEN EN OP DE TERREINEN VAN KLM RE&FC.
MET EEN GOED BEOORDEELDE PROJECTPRESENTATIE HEEFT REIMERT HET IMPLEMENTATIETRAJECT
KLM SAFETY & COMPLIANCE MANUAL SUCCESVOL AFGEROND. WE WERKEN AL LANGER OP SCHIPHOL
VOOR KLM, MAAR HIERMEE BEHOREN WIJ NU TOT HET SELECTE GEZELSCHAP VAN ZOGEHETEN
‘PREFERRED SUPPLIERS’ VAN KLM. EEN TITEL DIE WE MET TROTS DRAGEN.
Met het zetten van zijn handtekening op de safety wall van
KLM, geeft directeur Erik Kijlstra aan dat wij ons, als één van de
preferred suppliers, conformeren aan de SCM. Alle aannemers
die werkzaam zijn op het terrein van KLM hebben het SCM
Implementatietraject moeten doorlopen om deze succesvol
door te voeren en ervoor te zorgen dat deze het uitgangspunt
wordt voor de veiligheid rond alle werkzaamheden.

“We moesten vragen beantwoorden met oog op onze
werkzaamheden. Daarnaast moesten we bepaalde
antwoorden met bewijsmateriaal ondersteunen, bijvoorbeeld
een kopie van een melding bij het thema ‘Melden’ en een
risicoanalyse bij een vraag over ‘Omgaan met risico’s'.”
Het gesprek over veiligheid op gang brengen
De afgelopen maanden hebben de safety coaches en andere
medewerkers hard gewerkt om de SCM te implementeren.
Hiertoe werden onder meer toolboxmeetings gehouden om de
veiligheid onderling bespreekbaar te maken.
“Als coach heb ik een vijftal toolboxen gehouden over veiligheid
en hoe wij daar als Reimert mee omgaan', alsdus Blokzijl. "
Deze toolboxen waren de basis voor het toepassen van de
SCM tijdens de werkzaamheden. Het doel was om hiermee het
gesprek met betrekking tot veiligheidszaken op gang te krijgen
en dat alle neuzen dezelfde kant op zouden staan. Daarmee
moest automatisch een betere beleving ontstaan over veiligheid
bij KLM, Reimert en alle andere aannemers en leveranciers die
werkzaamheden verrichten op KLM-terrein.”

Extra verantwoordelijkheid: Safety coach
De deelnemende aannemers hebben hun medewerkers
ingezet als zogeheten 'Safety coaches' om de veiligheid op
de werkvloer bottom-up te verbeteren. Het is de bedoeling
dat 1 op elke 5 à 10 medewerkers zich tijdens de uitvoering
intensief bezighoudt met de implementatie van de SCM.
Hierbij is het uitgangspunt dat andere medewerkers bij hen
terecht kunnen met vragen en om melding te maken van
onveilige situaties. Vanuit de Reimert Groep zijn uitvoerders
Gert-Jan Wezer en Ronald Blokzijl, beiden al jaren werkzaam
op Schiphol, aangesteld als safety coach. Een van de
onderdelen van het traject was een safety contest.
“Het doel van deze wedstrijd was om te bewijzen dat wij
de SCM op de juiste wijze geïmplementeerd hebben en
aantonen dat wij het beleid ook echt naleven”, zegt Wezer.

Aan het begin van dit traject zijn vooral de cultuurverschillen
tussen KLM en de verschillende aannemers en leveranciers
naar voren gekomen. Er is dan ook hard gewerkt om deze
cultuurverschillen te minimaliseren.
“Doordat we nu inzicht hebben gekregen in ieders activiteiten,
merk je dat het samenwerken beter verloopt en dat het
bewustzijn met betrekking tot veiligheid bij alle partijen goed
aanwezig is. Een verandering die nu al zichtbaar is, is dat wij
zelf scherper zijn geworden als het gaat om veiligheid, nog
voordat het werk begint. Verder worden de werkgebieden op
het KLM-terrein nu beter afgeschermd, waardoor niet iedereen
meer zonder reden door elkaars werkgebied loopt.”

"Zo hou je de controle en voorkom je onveilige situaties."
- Gert-Jan Wezer, uitvoerder en safety coach bij Reimert
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