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DE REIMERT GROEP
REALISEERT HIER...

BETERE SAMENWERKING OG-ON, DUURZAAM FIETSPAD
GROEN BETON, WERKEN IN KWETSBARE NATUUR.....

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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Voor deze nieuwsbrief hebben we het thema
“samenwerken” gekozen. We hebben verschillende
vormen van samenwerken. Intern, dus binnen onze
bedrijfsvoering en organisatie, om te zorgen dat werken
goed begeleid worden en tot een goed en tevreden
resultaat leiden. Maar ook externe samenwerking
met leveranciers, onderaannemers en natuurlijk onze
opdrachtgever.
Er is geen regelgeving opgesteld hoe samenwerking tot
stand zou moeten komen en waar het aan moet voldoen.
Elke vorm van samenwerking is opnieuw aftasten en
ontdekken wat het best passend is voor de aangesloten
partijen, waarbij wederzijds respect de sleutel moet zijn.
Veelal wordt bij de aanbesteding van werken door de
opdrachtgever kenbaar gemaakt welke manier van
samenwerken gewenst is. Vervolgens zal dit in het
contract vastgelegd worden.
Dit kan uiteenlopen van bouwteams en design en
constructcontracten, waarbij zelf het aanvragen
van bouwvergunningen tot de verplichting van de
opdrachtnemer behoort, tot de traditionele contracten
waarbij de opdrachtnemer enkel de uitvoerende partij is.
Het toetsen van samenwerking wordt tegenwoordig
vastgelegd in past performance-verslaglegging, waarbij
cijfers worden gegeven. De beleving en de ervaring van
de opdrachtgever met ons als opdrachtnemer wordt
tijdens deze verslaglegging vastgelegd.
Het is een leerzaam proces waar zowel opdrachtnemer
als opdrachtgever input voor kunnen leveren.
Ook intern samenwerken is bepalend voor ons succes.
Inmiddels is de Reimert Groep uitgegroeid tot een
bedrijf waarbij verschillende disciplines elkaar aanvullen
en versterken. Alle onderdelen zijn bouwgerelateerd
en kunnen prima met elkaar verbonden worden.
Utiliteitsbouw, betonbouw, wegenbouw, ontwerp en
recycling behoren alle tot de kerndisciplines binnen de
Groep.
Het is dus zaak dat er goede teams gevormd worden met
vertegenwoordigers vanuit de verschillende onderdelen
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waardoor de juiste balans en dus het gewenste resultaat
zal worden bereikt. Zowel in de aanbestedingsfase als in
de uitvoeringsfase in dat belangrijk.
U kunt in deze nieuwsbrief onder meer kennisnemen
van een artikel over het meest duurzame fietspad van
Almere. Dit is het voorbeeld van samenwerken tussen de
gemeente Almere, Cirwinn, Millvision, Theo Pouw Groep,
Ruim Omgevingsontwikkeling en de Reimert Groep. Het
heeft een voorbereiding van twee jaar gekend en het
resultaat mag er zijn.
Maar ook de jarenlange samenwerking tussen Alfen en
Ubink Bouw en Onderhoud, waar kwaliteit en vertrouwen
hand in hand gaan is een mooi voorbeeld. Binnen het
productieproces van Ubink worden panelen vervaardigd
die aan zeer hoge eisen van Alfen moeten voldoen. Alles
is zeer nauwkeurig maatwerk.
Tijdens de aanbestedingsfase van het natuurgebied
“Kromslootpark” in Almere hebben we contact gezocht
met aannemersbedrijf Schilder, die gespecialiseerd is in
baggerwerkzaamheden. Gezamenlijk hebben we deze
tender kunnen winnen, waarbij ons plan van aanpak
uiteindelijk het verschil maakte op onze concurrenten.
Wederom een voorbeeld van samenwerken waar gebruik
wordt gemaakt van ieders sterke kanten.
Om het belang van samenwerking te onderstrepen is
Gerrold Steenbergen medeaandeelhouder geworden
van Reimert Holding en is Roelf Schuiling aangetrokken
als bedrijfsleider om Beugel Infrastructuur verder uit te
bouwen.
Het is fijn te ervaren dat binnen onze Groep de
samenwerking hoog op de agenda staat en dat nut en
noodzaak herkend wordt door de collega’s.
Het benadrukken hiervan is een terugkerend proces. Het
behalen van positieve resultaten zal een bijdrage leveren
die voldoening geeft. Daarom zal samenwerking in de
breedste zin van het woord bij ons hoog op de agenda
blijven staan.
Veel leesplezier,
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ONT WIKKELINGEN EN NIEUWS
DE REIMERT GROEP IN BEWEGING
OP DEZE PAGINA’S HOUDEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS BINNEN
DE ORGANISATIE EN DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN. DIT KEER GERICHT OP HET THEMA
SAMENWERKING.
Ontwikkelingen binnen de Reimert Groep

Binnen onze organisatie heeft een belangrijke wijziging
plaatsgevonden. Gerrold Steenbergen heeft een belang
verworven in Reimert Holding B.V., de houdstermaatschappij
van de Reimert Groep. “We zijn ervan overtuigd met deze
wijziging binnen onze organisatie de huidige en toekomstige
bedrijfsvoering te versterken”, reageert Bas Reimert op deze
ontwikkeling.
Wat gaat u hiervan merken? In eerste instantie niet zo
veel, zegt Gerrold. “De rolverdeling blijft hetzelfde. Ik blijf
vooralsnog doen wat ik altijd al deed. De Reimert Groep
vaart op dit moment een prima koers en ik denk dat we
daarmee door moeten gaan. Op termijn zal er wellicht wel
het één en ander veranderen. Ik denk dat onze Groep
zichzelf verder blijft ontwikkelen en gaandeweg zal mijn rol
daarmee ook veranderen verwacht ik. Dat biedt tegelijkertijd
ook weer kansen voor andere collega’s.”
Ontwikkelingen
Gerrold is zelf een goed voorbeeld van hoe medewerkers
binnen de Reimert Groep zich kunnen ontwikkelen. In 1999
is hij als calculator/werkvoorbereider begonnen bij Reimert
Bouw en Infrastructuur. In 2006 heeft hij een uitstapje
gemaakt naar NTP, om in 2010 weer terug te keren bij
Reimert. Dit keer als hoofd bedrijfsbureau. Daarna heeft het
bedrijf een flinke spurt gemaakt, onder andere met de start
van Beugel Infrastructuur in 2011, en is het uitgegroeid tot
de Reimert Groep zoals we die vandaag de dag kennen.
Toch zijn er nog genoeg kansen, meent Gerrold. “Binnen de
Reimert Groep zijn we nu met een aantal onderwerpen bezig
waar ik echt veel potentie in zie voor de toekomst. Een
voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid en circulariteit, maar ook de aspecten EMVI
en omgevingsmanagement die steeds belangrijker worden.
Daarnaast maken wij een slag als het gaat om de positie van
de klant en de samenwerking met onze klanten.”
Die samenwerking slaat niet alleen op de verstandshouding
met de opdrachtgever, maar ook op de samenwerking tussen
de verschillende werkmaatschappijen binnen de Reimert
Groep die elkaar ook steeds vaker opzoeken en versterken.
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“Ik kijk ernaar uit om ons als Groep verder te ontwikkelen.
Ik zie mooie kansen voor de toekomst en hiervoor is het
zeker belangrijk om de focus op samenwerken te behouden,
zowel intern als extern. Dat werkt!”

Infra Relatiedagen 2020

De Reimert Groep is ook tijdens de 21ste Infra Relatiedagen
weer ruim vertegenwoordigd. Op 4, 5 en 6 februari 2020 zijn
wij in Evenementenhal Hardenberg aanwezig om bestaande
zakenpartners en nieuwe relaties te ontmoeten en alles te
vertellen over onze organisatie.
Tijdens dit 3-daagse evenement komen professionals uit
de grond-, weg- en waterbouw samen om te vertellen over
de nieuwste producten, diensten, trends en ontwikkelingen
binnen de branche. Wij zullen met een vast team aanwezig
zijn en iedere dag ondersteund worden door andere collega’s
van de bedrijven binnen de Reimert Groep.
Wij kijken zeer tevreden terug op onze deelname aan de vorige
editie van de Infra Relatiedagen. Toen hebben maar liefst
16.340 mensen de vakbeurs bezocht. De voorbereidingen
voor onze deelname aan de komende editie zijn inmiddels in
alweer in volle gang en wij kijken uit naar 4, 5 en 6 februari
2020. U vindt de Reimert Groep in Hal 1 bij stand 131. Zien
we u daar?
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Marktconsultatie

Samenwerken en Vertrouwen’. Dat is het doel van het
gelijknamige traject van de gemeente Zaanstad. Reimert
Bouw en Infrastructuur is één van de bouw- en infrabedrijven
die meedoet aan een pilotproject waarin de opdrachtgever
en verschillende aannemers gezamenlijk kijken wat er nodig
is voor een betere samenwerking.
De gemeente Zaanstad, een voor ons bekende
opdrachtgever, organiseert ieder jaar een Marktconsultatie
waar gemeente en aannemers bij elkaar komen. Tijdens de
Marktconsultatie 2018 is geïnventariseerd welke zaken beter
zouden kunnen en moeten. Belangrijke dingen die naar voren
kwamen: de markt eerder betrekken, leren van ervaringen,
betere samenwerking, risicobeheersing en (ver)-deling,
(duurzame) oplossingsvrijheid en gunnen op kwaliteit. Met
het traject ‘Samenwerken en Vertrouwen’ wordt gezamenlijk
bekeken hoe deze zaken toe te passen in de praktijk aan de
hand van drie pilotprojecten.
Pilotproject
Bij ieder pilotproject hakken vier aannemers en een
projectteam van de gemeente gezamenlijk knopen door
over de complete aanpak; van voorbereiding, contractvorm
en ontwerp tot aanbesteding, gunning en uitvoering. Gerrold
Steenbergen is als hoofd bedrijfsbureau van Reimert
betrokken bij het project ‘Herinrichting Pieter Ghijsenlaan’.
“Hierbij is de voorkeur gegeven aan een tamelijk traditionele
benadering, waarbij de gemeente het bestek maakt”,
vertelt Steenbergen. “Wij, de aannemers, willen hier dan bij
meekijken en toetsen. In een aantal sessies, waarvoor we
regelmatig bij elkaar komen, worden verschillende punten
gezamenlijk besproken. Zo moeten we als groep uiteindelijk
tot een compleet en werkbaar resultaat komen, zowel als
het gaat om de uitvoering als het maken van een prijs.”
Traditionele verhoudingen doorbreken
Belangrijk is dat de verandering in de markt die Zaanstad
voor ogen heeft met dit traject niet beperkt blijft tot alleen
de leden van de verschillende pilotteams. Het moet zich
gaan uitspreiden als een olievlek. Zowel in de markt als bij
de gemeente.

“Het doel van dit traject is om de traditionele verhoudingen
te doorbreken. De samenwerking verbeteren en minder
getouwtrek”, aldus Steenbergen. “Het is echt een
leermoment en wij zullen onze ervaringen binnen de Reimert
Groep delen, maar ook met onze klantenkring. Dat dit niet
alleen iets is waar we binnen de gemeente Zaanstad in de
toekomst wat van gaan merken. Het is belangrijk om deze
stap naar wederzijds vertrouwen, maar vooral ook meer
begrip voor elkaar, te maken en door te ontwikkelen.”

Aandacht voor klantgericht presteren

Wat kunnen wij eraan doen om ervoor te zorgen dat
onze opdrachtgevers niet alleen tevreden zijn met het
projectresultaat, maar ook met de manier waarop wij hiertoe
zijn gekomen? Om deze vraag te beantwoorden heeft de
eerste groep medewerkers van de Reimert Groep een
cursus ‘Klantgericht presteren’ gevolgd.
Deze training is verzorgd door Bouwmeesters, die zich inzet
voor een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers in de bouw- en infrasector. Vier middagen
hebben onze collega’s, in groepsverband of opgesplitst in
groepjes, gezamenlijk nagedacht over wat een opdrachtgever
nou eigenlijk wil. Er is gewerkt aan opdrachtgevergericht
denken en handelen en ons te verplaatsen in de
opdrachtgever. Wat wil de opdrachtgever graag horen of
hoe ontvangt de opdrachtgever mededelingen het beste.
Het streven? Door middel van goede communicatie een mooi
gezamenlijk projectresultaat behalen. Opdrachtgevers geven
vaak aan ‘ontzorgd te willen worden’, maar wat ze hiermee
bedoelen is heel verschillend . De kunst is eigenlijk om een
goede middenweg te vinden waarin je als opdrachtnemer
verantwoordelijkheid en initiatief neemt, maar hierover
wel communiceert met de opdrachtgever en weet wat hij
of zij graag wil. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een
opdrachtgever alleen een rekening ziet, maar geen idee
heeft wat daar nou eigenlijk voor uitgevoerd is.
Het doel? Een toekomst waarin partijen samenwerken
op basis van vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid.
Dit bevordert automatisch ook de samenwerking tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemers voor nu en de toekomst.
Want we hebben elkaar nodig om mooie projecten te
realiseren.
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DAT WERK T! IN GESPREK MET: ERWIN VAN DER STEEN

NAAM:

ERWIN VAN DER STEEN

FUNC TIE: ASSET MANAGER GEMEENTE GOOISE MEREN
HIJ WEET ALS GEEN ANDER HOE BELANGRIJK HET IS
OM GOED SAMEN TE WERKEN ALS OPDRACHTGEVER EN
OPDRACHTNEMER. REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR IS
NAMELIJK 4 JAAR LANG DE ONDERHOUDSAANNEMER VOOR
DE GEMEENTE GOOISE MEREN. MET ‘SAMENWERKING’ ALS
THEMA VAN DEZE NIEUWSBRIEF, GINGEN WIJ HET GESPREK
AAN MET ERWIN VAN DER STEEN, ASSET MANAGER BIJ
GOOISE MEREN. HIJ VERTELT ONS OVER ZIJN WERK EN HET
SAMENWERKEN MET REIMERT.
VOOR DE MENSEN DIE JOU NIET KENNEN, KUN JE WAT
OVER JEZELF VERTELLEN?

Ik ben dus Erwin van der Steen, Asset Manager bij de gemeente
Gooise Meren. Ik heb 35 jaar gewerkt voor de gemeente
Amsterdam, als beheerder/asset manager en deels ambtelijke
opdrachtgever. Daarna ben ik voor mijzelf begonnen en heb ik
diverse projecten bij verschillende gemeentes begeleid. Zo heb ik
in Den Haag een project opgestart, in Noordwijk bouwtechnisch/
civieltechnisch project van begin tot eind begeleid en voor de
gemeente Utrecht veel gedaan met weginspecties. Inmiddels zit ik
alweer bijna 2 jaar bij de gemeente Gooise Meren.

WAT MAAKT JOUW WERK ZO LEUK?

Het werken bij Gooise Meren is vooral heel erg veelzijdig. Dit komt
omdat ik veel assets tot me heb. Ik hou me bijvoorbeeld bezig
met de wegen, maar ook met kunstwerken, openbare verlichting
en straatreiniging. Er is gewoon ontzettend veel te doen in deze
gemeente. Mijn hoofdtaken zijn toch wel de wegen, daar zit het
meeste werk in.
De gemeente Gooise Meren is een uitgestrekt gebied met de vier
kernen Bussum, Naarden, Muiden en Muidenberg en het beheer
is dus best groot. Ik vind het ook heel leuk dat ik er niet alleen
voor sta. Ik doe alles samen met een heel team van onder andere
toezichthouders, werkvoorbereiders, verkeersdeskundigen en
natuurlijk met Reimert. Eind vorig jaar zij wij een raamovereenkomst
voor 4 jaar aangegaan voor het onderhoudswerk in de gemeentes
die onder Gooise Meren vallen. Dat betekent dat wanneer er
geconstateerd wordt dat in de openbare ruimte herstel nodig is,
wij Reimert inschakelen als contractpartner.

HOE BEVALT HET SAMENWERKEN MET REIMERT?

Reimert is een professionele aannemer en zo presenteren jullie je
ook. Vorig jaar hebben wij de aanbesteding uitgeschreven voor
het onderhoudswerk en vijf aannemers hadden zich hiervoor
ingeschreven met EMVI-plannen. Reimert was qua inschrijving
niet de goedkoopste, maar de score van jullie EMVI-plan was
doorslaggevend. Het plan was uitgebreid en duidelijk opgesteld
met een professionele lay-out. Dat valt gewoon op. Wat verder
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opvalt is dat alles wat in jullie plan benoemd is, ook daadwerkelijk
uitgevoerd wordt met de nodige professionaliteit en vakkundigheid.
Het is gewoon heel prettig en vertrouwd samenwerken.

KUN JE DAAR EEN VOORBEELD VAN GEVEN?

Bijvoorbeeld de werkzaamheden aan de Huizerweg, een drukke
doorgaande weg in Bussum. Het werk zelf was niet zo moeilijk,
maar het lastige zat ‘m hier in aspecten als omgevingsmanagement
en omleidingen. Dit heeft jullie omgevingsmanager heel adequaat
opgepakt en uitgewerkt. Zo hebben we gezamenlijk een
informatiebijeenkomst georganiseerd, was er een heel doordacht
verkeersplan wat tijdig en duidelijk gecommuniceerd is met
iedereen, hebben jullie voorafgaand aan de uitvoering persoonlijk
contact met de ondernemers die aan de Huizerweg zitten gehad
en werden tijdens de uitvoering regelmatig updates gedeeld
over de werkzaamheden via jullie omgevingsapp. Voor ons was
het wel nieuw dat wij dit zo uit handen gaven, maar het is boven
verwachting goed verlopen.

WAT IS VOLGENS JOU 'KEY' ALS HET GAAT OM EEN
POSITIEVE SAMENWERKING?

Belangrijk is dat je met elkaar resultaten boekt en er wederzijds
vertrouwen is. Dat je bij elke klus groot of klein er goed met elkaar
uitkomt. Bij Reimert ervaren wij dat ook echt zo. Als opdrachtgever
verwachten wij kwaliteit en jullie leveren die kwaliteit. Dit draait ook
om de juiste werknemers in dienst hebben. Reimert is in mijn optiek
hier erg kritisch in. Als er werk niet helemaal uitgevoerd wordt
zoals het afgesproken is, grijpt Reimert direct in. Dit laat zien dat
zij hun kwaliteit van werk heel serieus nemen en dit geeft goede
resultaten. Ik kijk dat ook uit naar een verdere samenwerking de
komende jaren.

BEUGEL INFRASTRUC TUUR IN ONT WIKKELING: NIEUWE GEZICHTEN EN NIEUWE PROJEC TEN

BEUGEL INFRASTRUCTUUR IN ONTWIKKELING
NIEUWE GEZICHTEN EN NIEUWE PROJECTEN
BEUGEL INFRASTRUCTUUR IS VOLOP IN BEWEGING. NIET ALLEEN WORDT ER GEWERKT AAN
EEN AANTAL KLUSSEN DIE DE NODIGE UITDAGINGEN MET ZICH MEEBRENGEN, OOK OP HET
KANTOOR IN BEILEN ZIJN DIVERSE ONTWIKKELINGEN GAANDE OM HET BEDRIJF VERDER UIT
TE BOUWEN.
Laten we beginnen met het werk. Op dit moment wordt er hard
gewerkt aan het vervangen van de beschoeiing van het Ter
Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Het werk lijkt vanzelf
sprekend: de oude beschoeiing verwijderen en deze vervangen
door een kunststof Prolock Sigma beschoeiing. Maar dit gaat niet
helemaal zonder slag of stoot.
Uitdagingen
“De opdrachtgever levert de materialen, maar in het bestek is de
hoogte van de schotjes niet toereikend en dit resulteert in een
stukje extra werk voor ons”, vertelt Rob Roggen, de nieuwe
uitvoerder van Beugel. “Daarbij valt de oude beschoeiing zwaarder
uit dan in het bestek omschreven staat, dus ook hierdoor hebben
wij extra werk. Op zich is het prima op te lossen, maar door de
extra werkzaamheden duurt de uitvoering wel langer. Op dit
moment verwacht ik in februari klaar te zijn.”

projecten die worden uitgevoerd door het ‘vernieuwde’ team
van Beugel. Op ons kantoor in Beilen lopen namelijk een aantal
nieuwe gezichten rond.
Nieuwe bedrijfsleider
Te beginnen met Roelf Schuiling, de nieuwe bedrijfsleider. Zijn
plannen voor Beugel? Het bedrijf verder ontwikkelen.

“Mijn doel is om Beugel echt een organisatie
te laten worden, inclusief de zandexploitatie,
die bekend staat om de infrawerken en goede
dienstverlening. De eerste stappen hiervoor
zijn voor mij om structuur aan te brengen in de
bedrijfsvoering. Hierbij word ik ondersteund
door Jeroen Kruize.”
Het tweede nieuwe gezicht is dus Jeroen Kruize, die aan de slag
is gegaan als hoofd bedrijfsbureau. Ook hij kijkt uit naar deze
nieuwe uitdaging:

“Mijn doel is om te zorgen dat we een
gestructureerd bedrijfsbureau worden waar
niet alleen de calculatie en voorbereiding
plaatsvinden, maar zeker ook een goede
communicatie met de uitvoering is.”

Verder wordt op vliegveld Eelde de terreinverharding incl.
afwatering gerealiseerd en is Beugel bezig met de laatste
werkzaamheden van het project 'Reconstructie verhardingen
Beatrixoord' te Haren. Daarnaast wordt druk gewerkt aan de
werkvoorbereiding van een aantal nieuwe werken. Allemaal

Enthousiaste club
En met een nieuwe uitvoerder is de cirkel dan rond. Roggen
brengt de nodige ervaring met zich mee. “Ik heb 26 jaar in de
wegenbouw gewerkt en 10 jaar in de waterbouw. Bij Beugel
zochten ze een uitvoerder en na 10 jaar waterbouw leek het mij
leuk om in de infrastructuur te gaan werken. Het valt mij op dat
er bij Beugel een heel enthousiaste club mensen zit, iedereen is
betrokken bij het werk en de onderlinge samenwerking is sterk.”
Met de vertrouwde gezichten erbij is Beugel klaar voor de
toekomst. “Ik ben ervan overtuigd dat we als een sterk collectief
in alle lagen, het beste eruit kunnen halen”, sluit Schuilling af.
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FIETSPAD GROEN BETON: EEN GESLAAGD EXPERIMENT

F I E TS PAD G R OEN BE TO N

EEN GESLAAGD EXPERIMENT

HET EERSTE EXPERIMENT MET HET INNOVATIEVE BETONMENGSEL WAARIN NATUURLIJKE
HENNEPVEZELS ZIJN VERWERKT IS GESLAAGD! IN HET VROEGE VOGELBOS ALMERE HAVEN
HEEFT REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR HET BESTAANDE FARFLERPAD VERVANGEN
VOOR EEN FIETSPAD VAN GROEN BETON. EIND SEPTEMBER IS HET VERNIEUWDE FIETSPAD
OFFICIEEL GEOPEND DOOR DE ALMEERSE WETHOUDER JAN HOEK, VAN DUURZAAMHEID,
MOBILITEIT EN DEMOCRATISCHE VERNIEUWING, EN GEDEPUTEERDE CORA SMELIK VAN DE
PROVINCIE FLEVOLAND.
Proefvakken
Aan het daadwerkelijk toepassen van het groene beton is een
onderzoeksfase van anderhalf jaar bij onze recyclingmaatschappij
Cirwinn voorafgegaan. Hiervoor zijn verschillende mengsels met
natuurlijke vezels bekeken en proefvakken aangelegd, zoals u
heeft gelezen in onze vorige nieuwsbrief.
Natuurvezels
Wij hebben samengewerkt met Theo Pouw Groep en Millvision.
Ook mengsels met waterplanten en tomatenstengels zijn
bekeken. Uiteindelijk is hennephout het meest geschikt gebleken
als natuurvezel om toe te passen in zowel constructief als nietconstructief groen beton.
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Leon Joore van Millvision: “Er wordt
wereldwijd ontzettend veel beton gebruikt
en dat heeft een groot effect op de CO2
uitstoot. Wij hebben anderhalf jaar onderzoek
gedaan om te bekijken hoe we dat materiaal
kunnen verduurzamen. Het inbrengen van
natuurvezels is één van de componenten.
Deze vezels hebben CO2 opgenomen tijdens
de groei en dat zit nu opgesloten in het beton.”

FIETSPAD GROEN BETON: EEN GESLAAGD EXPERIMENT

Lichter materiaal
Naast het vasthouden van CO2, heeft het groene beton nog
een aantal andere voordelen. Zo is het materiaal een stuk lichter
doordat het voor 5 procent uit vezels bestaat. Daardoor is het
beton vijftien procent lichter, met minder bodemdaling tot gevolg.
“Daarnaast heeft het beton een positief effect op geluid”, vertelt
Joore. “De vezels absorberen het geluid. Op dit fietspad merk
je daar natuurlijk niet zoveel van, maar het betekent wel dat dit
mengsel ook een optie zou kunnen zijn voor geluidsschermen in
en nabij de stad. Dan moet je een slimme combinatie van het
beton en constructieve elementen maken.”
Monitoren
Het Farflerpad was de eerste ‘proeftuin’ voor het toepassen
van de innovatieve soort beton waarin natuurlijke vezels uit
biomassa is verwerkt. Bij de aanleg moest het 3 kilometer lange
hennephoutbetonpad goed worden gemonitord. Al gauw bleek
gelukkig dat het pad voldeed aan de gestelde eisen.

Joore: “Tijdens de uitvoering was het wel even spannend. Hoe
zou het uitpakken en vooral ook: wat vindt de gebruiker ervan?
Dat soort zaken blijven gewoon heel spannend, maar gelukkig
kunnen we tevreden terugkijken.”
Doorontwikkelen
Het Almeerse fietspad was de eerste ‘proeftuin’ voor het
toepassen van het innovatieve soort beton waarin natuurlijke
vezels uit biomassa zijn verwerkt. Maar ook het volgende
experiment is inmiddels bekend: een geluidsscherm.
“Deze projecten zijn geen doelen, maar middelen om te bekijken
hoe het beton zich houdt. Ondertussen gaan we door-ontwikkelen
in Almere met als slogan 'Van de stad, voor de stad’ en meer
proeftuinen creëren. Dus er komt zeker een vervolg!”, sluit Joore
enthousiast af.

“Toepassen innovatief beton geslaagd,
nu blijven monitoren”

9

HERINRICHTING EOPS AMSTERDAM: EEN PROJEC T MET VEEL OMGEVINGSASPEC TEN

HERINRICHTING EOPS AMSTERDAM
EEN PROJECT MET VEEL OMGEVINGSASPECTEN
EEN DRUKKE VERBINDINGSWEG IN AMSTERDAM OOST OPNIEUW INRICHTEN, MAAR
DEZE TE ALLEN TIJDE OOK BEREIKBAAR HOUDEN VOOR VOETGANGERS , FIETSERS,
BEVOORRADINGSVERKEER, BEWONERS EN HULPDIENSTEN. HET IS EEN UITDAGING, MAAR
REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR HEEFT ER EEN PLAN VOOR BEDACHT EN IS NA DE ZOMER
BEGONNEN MET DE UITVOERING VAN ‘HERINRICHTING EERSTE OOSTERPARKSTRAAT’. DIT
DOEN WIJ IN NAUWE SAMENWERKING MET DE OPDRACHTGEVER, GEMEENTE AMSTERDAM.
Inhoud project
De Eerste Oosterparkstraat krijgt een hele nieuwe uitstraling.
Behalve het opknappen van de straat, wordt ook de indeling
anders. Wij verbeteren de technische staat van zowel de
openbare ruimte als het rioolstelsel, de uitstraling en daarmee
de leefbaarheid van de straat en directe omgeving. In de nieuwe
situatie is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder
voor autoverkeer een parkeren. Het resultaat is een passende en
toekomstbestendige inrichting van de straat.
Hoofduitvoerder Freddy Djurrema van Reimert: “Het werk is
één van de eerste projecten van de gemeente Amsterdam die in
combinatie gaat met Waternet (riool). Voor Reimert is het het eerste
rioolwerk voor Waternet. In dit binnenstedelijk gebied komen we
veel uitdagingen tegen, zowel ondergrond als bovengronds. In
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dit redelijk oude deel van Amsterdam liggen uiteraard zeer veel
kabels en leidingen in de grond die niet allemaal bekend zijn.
Bovengronds wordt er door onze opdrachtgever zeer kritisch
gekeken naar de veiligheid en bereikbaarheid van de winkels en
woningen. Dit betekent dat er veel overleg en afstemming nodig is
met de toezichthouders van zowel Waternet als de gemeente, iets
wat een beetje moeizaam verliep in eerste instantie.”
Optimale doorgang verkeer
Ondanks deze wat stroeve start van het project verlopen de
werkzaamheden en de samenwerking met de toezichthouders
van de gemeente Amsterdam en Waternet nu voorspoedig. De
verwachting is dat het werk eind augustus 2020 opgeleverd
wordt. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar en worden in
fases uitgevoerd. Deze worden deels achter elkaar, maar voor een
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deel ook gelijktijdig uitgevoerd. Binnen de fases hebben wij een
werkvolgorde bepaald die ervoor zorgt dat fietsers en voetgangers
tijdens de werkzaamheden altijd doorgang hebben.
“De opdrachtgever heeft een fasering voorgeschreven en die
wordt door ons gevolgd”, zegt Djurrema. “In de tenderfase hebben
wij binnen deze fasering een standaard werkvolgorde bepaald
die ervoor zorgt dat de verschillende verkeersstromen optimaal
doorgang hebben tijdens de uitvoering. Daarnaast hebben wij in
het aanbestedingstraject per fase onze werkwijze beschreven,
waarmee wij verwachten de overlast te beperken. Dit is hetgeen
wat ons een goede beoordeling heeft opgeleverd en waardoor we
het werk nu mogen uitvoeren.”
Beperken overlast
De doelstelling van de gemeente Amsterdam is namelijk: tijdens de
uitvoering de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken
en ervoor zorgen dat met name de ondernemers optimaal kunnen
blijven functioneren. Omgevingsmanagement is binnen dit project
dan ook net zo belangrijk als de daadwerkelijke uitvoering van de
werkzaamheden. Ook hiervoor wordt nauw samengewerkt met
de opdrachtgever.
“De Eerste Oosterparkstraat is een straat vol leven: er zijn
mensen die in de straat wonen, werken en winkelen. Verder
lopen er allerlei verkeersstromen door elkaar heen. Er zijn dus
een hoop omgevingsaspecten waar rekening mee moet worden
gehouden, met het oog op bereikbaarheid en het beperken van
hinder”, vertelt omgevingsmanager Jessie Vols van de gemeente
Amsterdam. “Dit is iets waar Reimert op gescoord heeft in het
plan van aanpak.”

Omgevingsmanagement
Om de omgeving voorafgaand aan en gedurende de uitvoering
op de hoogte te houden worden meerdere middelen ingezet.
Zo hebben de gemeente Amsterdam en Reimert gezamenlijk
een informatiebijeenkomst georganiseerd waar mensen werden
ingelicht over de werkzaamheden en vragen gesteld konden
worden. Gedurende de uitvoeringsperiode wordt de omgeving
per fase geïnformeerd over de werkzaamheden en worden er
regelmatig updates online geplaatst op de projectwebsite van de
gemeente Amsterdam en de Reimert omgevingsapp. Daarnaast
is er maandelijks een inloopuurtje op locatie waar mensen terecht
kunnen met vragen.

“De gekozen aanpak lijkt goed te
werken”, zegt Vols.
“Veel ondernemers in de Eerste Oosterparkstraat zijn wel op hun
hoede. Zij weten al langer dat er iets staat te gebeuren en houden
de voorbereidingen en nu de werkzaamheden kritisch in de gaten.
Maar ik werk goed samen met de omgevingsmanager van Reimert
om zo goed mogelijk om te gaan met alle stakeholders in het
gebied en ze het gevoel te geven dat ze gehoord worden. Ik ken
iedereen hier heel goed en de omgevingsmanager van Reimert
heeft een kort lijntje met de uitvoerder en kan zo snel schakelen
als er actie moet worden ondernomen. Vooralsnog verloopt het
redelijk rustig en ik verwacht dat wanneer de eerste stukjes van
de straat echt af zijn en het resultaat daadwerkelijk te zien is, de
reacties positief zullen zijn,” zegt Vols.
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HERINRICHTING KROMSLOOTPARK
WERKEN IN KWETSBARE NATUUUR
HET KROMSLOOTPARK EN ZILVERSTRAND IN ALMERE WORDEN HERINGERICHT MET ALS
DOEL DE NATUURWAARDEN EN DE RECREATIEVE MOGELIJKHEDEN VAN HET GEBIED VERDER
TE VERGROTEN. EEN PROJECT DAT REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR MAG UITVOEREN
EN WAARVOOR WIJ DE KRACHTEN BUNDELEN MET J.P. SCHILDER B.V.
Het Kromslootpark is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw
aangelegd met recreatie als hoofdfunctie in een moeraslandschap.
Door een ruil met gemeente Almere is Staatbosbeheer sinds eind
2017 eigenaar en beheerder van het park ten westen van Almere
naast de A6. Die is nu het proces gestart om het Kromslootpark
en het naastgelegen Zilverstrand opnieuw in te richten.
Natuurgebied
Het project bestaat onder meer uit het vervangen van de verharding
van de wandel- en fietspaden, het vervangen van de bruggen in
het Kromslootpark, het planten van nieuwe bomen en struiken,
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het maken van nieuwe observatiepunten en het baggeren van
de watergangen. Omdat baggerwerkzaamheden niet tot onze
expertise behoort, hebben wij contact gezocht met J.P. Schilder,
specialist in baggerwerkzaamheden. Ook zij zagen heil in een
samenwerking, die al in de tenderfase van start is gegaan.
Caroline Schilder: “Het is een mooi werk, maar wel een project
met de nodige uitdagingen. Met name als het gaat om het werken
in een natuurgebied. Wij hebben dit aspect in acht genomen door
in het voorstadium al na te denken over onze uitvoeringsmethode
en mogelijke risico’s alvast in kaart te brengen, inclusief
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beheersmaatregelen. Ook hebben wij de hulp ingeroepen van een
ecoloog, die naar het ecologisch werkprotocol heeft gekeken. Al
deze punten zijn verwerkt het Plan van Aanpak van Reimert en
Schilder voor de aanbesteding.”
Veiligheid en communicatie
Het gezamenlijk optrekken in de tenderfase heeft goed uitgepakt,
het Plan van Aanpak is beoordeeld met de maximale score.
Daarop zijn wij direct gestart met een ander belangrijk aspect voor
Staatsbosbeheer: stakeholders informeren en ervoor zorgen dat
zij zo min mogelijk overlast ervaren tijdens de werkzaamheden.
Het belangrijkste punt dat gecommuniceerd moet worden en wat
ook leidend was in het Plan van Aanpak, is de afsluiting van de
doorgaande route door het Kromslootpark voor ten minste 10
weken.
“Dit is natuurlijk best een dingetje voor een stadspark, maar
wij hebben hiervoor gekozen in verband met de veiligheid van
bezoekers/gebruikers”, licht EMVI-redacteur Jitske Bokhoven
van Reimert toe. “Wij hebben dit in samenspraak met de
opdrachtgever via de lokale media en online kanalen kenbaar
gemaakt, zoals op de website van Staatsbosbeheer en op de
Reimert Omgevingsapp. Vervolgens hebben wij een gezamenlijke

informatiebijeenkomst georganiseerd in de kerk in Almere Haven
waar mensen informatie kregen over de werkzaamheden en de
omleidingen voor fietsers die tijdens de afsluiting van kracht zijn.
Ook was er uiteraard ruimte voor vragen. Deze bijeenkomst is
druk bezocht, maar het merendeel van de mensen was positief
over zowel het verloop van de werkzaamheden als het verwachte
eindresultaat.”
Risicosessie
Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Het merendeel
van de bruggetjes is gesloopt, alle paden zijn vrijgemaakt en de
watergangen uitgegraven. Vooralsnog verloopt het werk gestaag
en worden knelpunten ter plekke samen met de opdrachtgever
snel opgelost.
“We hebben na een korte periode van uitvoering nog een
keer bij elkaar gezeten met z´n allen, dus Reimert, Schilder en
Staatsbosbeheer, om te bespreken hoe alles in de praktijd
verloopt. Hierbij is ook nog een keer goed gekeken naar alle
risico´s die in het Plan van Aanpak zijn benoemd en hebben we
hier nog een aantal nieuwe punten aan toegevoegd. Al met al
is iedereen tevreden over de samenwerking tot nog toe”, sluit
Schilder af.
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DE WILDE REALISEERT GELEIDELIJNEN
SAMENWERKEN MET PRORAIL
AL JAREN VOEREN WIJ VERSCHILLENDE MOOIE PROJECTEN UIT VOOR PRORAIL. VOORLOPIG
BOUWEN WE VOORT OP DEZE SAMENWERKING, WANT DE KOMENDE 4 JAAR GAAT DE WILDE
GROND-, WEG- EN WATERBOUW OP ALLE STATIONS IN NEDERLAND AAN HET WERK MET DE
GELEIDELIJNEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN.
Iedereen kent ze wel, die geribbelde stroken op de stations.
Mensen met een visuele beperking kunnen door deze
zogenoemde geleidelijnen makkelijker de weg vinden. ProRail
heeft met de Oogvereniging Nederland en het Programma Bureau
Toegankelijkheid (PBT) afspraken gemaakt over nieuwe landelijke
richtlijnen voor deze maatregelen.
”Zij hebben gezamenlijk een plan opgesteld voor hoe routes
voor visueel beperkten vorm moeten krijgen op stations”,
vertelt uitvoerder Erik Holstege van De Wilde. “Nu moeten de
huidige geleidelijnen worden aangepast of hersteld, zodat alle
station voorzien zijn van eenduidige routegeleiding voor visueel
beperkten. Het landelijk raamcontract voor de uitvoering hiervan
is aan ons toegewezen.”
Eenduidige route
De Wilde is inmiddels begonnen met de werkzaamheden. Deze
bestaan uit aanpassingen en instandhoudingswerkzaamheden
aan de geleidelijnen op stations. Om alle stations volgens de
nieuwe richtlijnen aan te passen is dus 4 jaar uitgetrokken.
Holstege: ”Het ontwerp van deze voorzieningen is in de afgelopen
jaren door alle werkzame partijen vaak gewijzigd. Zo liggen
er op alle stations verschillende types geleidelijntegels en zijn
de klanktegels (rubber of blik) t.b.v. objectmarkering (bij een
kaartleespaal of een S.O.S-paal) niet overal hetzelfde. Ook de
eindmarkeringen (noppentegels) liggen er in meerdere varianten in
de huidige situatie. Voor reizigers met een visuele beperking is dat
verwarrend. Kortom wij vervangen nu op ieder station het oude
voor het nieuwe systeem met de bijbehorende nieuwe materialen
volgens de nieuwe norm. Samen met ProRail en ingenieursbureau
4INFRA bepalen we de maatvoering en contoleren we de kwaliteit,
zodat alle geleidelijnen op ieder station op dezelfde manier worden
aangelegd en met dezelfde kwaliteit."
Onlangs is Station Harderwijk voorzien van nieuwe geleidelijnen
en van ieder station dat volgt wordt een nieuw plan opgesteld (op
maat). I.v.m het opstarten van het project zijn ProRail en 4INFRA
druk bezig om de nieuwe stations voor te bereiden.
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DUURZAME SAMENWERKING ALFEN
VERWACHTINGEN WORDEN NAGELEEFD
EEN NAUWE BAND MET DE BUURMAN. ZO IS DE RELATIE TUSSEN UBINK BOUW EN ONDERHOUD
EN OPDRACHTGEVER ALFEN OOK WEL TE OMSCHRIJVEN. MAAR DIE BAND GAAT VEEL VERDER
DAN ALLEEN BUREN ZIJN.

Al jarenlang voeren wij diverse opdrachten uit voor Alfen, dat net
als wij op industrieterrein De Vaart in Almere gevestigd is. Een
duurzame samenwerking die Ubink al vele mooie opdrachten
heeft gebracht.

Korte lijnen
Dat de samenwerking soepel en prettig verloopt is iets waar de
Reimert Groep als geheel ook de vruchten van plukt. Ook onze
andere bedrijven worden benaderd voor opdrachten. Zo heeft De
Wilde een grondsanering voor Alfen uitgevoerd.

Diverse werken
Alfen is een internationale onderneming die zich bezighoudt
met innovatieve producten en projecten binnen de elektrische
energiewereld. Met transformatorstations, energieopslagsystemen, laadpalen voor elektrische auto’s en een diversiteit aan
andere producten en diensten, is Alfen een verbindende factor in
het elektriciteitsnet.

Bouwknegt: “De samenwerking met Alfen is gewoon heel prettig.
De communicatie verloopt goed, de lijntjes zijn kort en de sfeer
is informeel. Het is iets waar we beide in geïnvesteerd hebben
en we weten na al die jaren precies wat we aan elkaar hebben.
Daarnaast is vernieuwing iets waar wij allebei altijd voor open
staan. Zo creëer je samen echt iets moois.”

“De projecten die wij voor Alfen doen zijn heel divers”, vertelt Rudy
Bouwknegt van Ubink. “Zo maken wij onder andere de panelen
voor de laadpalen van Alfen, daar monteren zij vervolgens zelf de
elektra op. Maar we doen bijvoorbeeld ook interne verbouwingen
aan de panden van Alfen. Van elektrische deuren vervangen en
schilderwerk tot betonvloeren aanleggen en daken vervangen,
waar vervolgens zonnepanelen op geplaatst kunnen worden.”

Duurzaamheid
Behalve de duurzame samenwerking, is duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen sowieso iets
wat Ubink en Alfen gemeen hebben. Allebei zien we het als
een verantwoordelijkheid om de organisatie, capaciteiten en
competenties in te zetten voor het bereiken van duurzame
oplossingen.

“Een relatie waarbij opdrachtgever
en opdrachtnemer precies weten wat
ze aan elkaar hebben”

“Wij zijn op het hoogste niveau op de CO2- en MVOPrestatieladder gecertificeerd. Duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen is iets waar wij altijd mee bezig zijn. Dus
dat dit voor Alfen ook geldt, is een mooie bijkomstigheid van onze
samenwerking”, sluit Bouwknegt af.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE REIMERT GROEP?
Of download de Reimert App!
/ReimertgroepNL

/De Reimert Groep

@reimertgroep

@ReimertGroep
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