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bouw,  beton,  in f rast ructuur  en meer

DE REIMERT GROEP 
REALISEERT HIER...
BRUGGEN  OVER MUIDERTREKVAART, DRIJVEND ZONNEPARK, 
STADSHART LELYSTAD, NIEUWE PROVINCIALE WEG N224...
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INHOUD
Kort na het begin van 2020 besloten we 
om deze nieuwsbrief het thema veiligheid 
mee te geven. Juist om aan te geven 
dat dit thema altijd onze volle aandacht 
heeft en dat de vanzelfsprekendheid van 
een veilige werkplek niet vaak genoeg 
benadrukt kan worden.  Helaas is het 
zo dat we in onze branche nog te vaak 
met ongevallen worden geconfronteerd. 
De bouwplaats als onveilige omgeving, 
daar moeten we vanaf.

Een contradictie natuurlijk, nu blijkt dat 
juist de ruimte op de bouwplaats de 
aanleiding is dat we door kunnen werken 
ondanks het coronavirus.  Uiteraard 
houden we ons hier aan de maatregelen 
zoals het RIVM ons voorschrijft en 
passen we maatwerk toe indien dat 
noodzakelijk blijkt.

Goede afspraken over veiligheid maken 
het mogelijk dat we door kunnen 
werken aan de mooie projecten die we 
in portefeuille hebben. Dat doen mijn 
collega’s van de Reimert Groep met veel 
plezier en volle overtuiging.

Dat de coronacrisis ons ook verder helpt  
blijkt wel uit de onderlinge communicatie 
de laatste tijd. Meer dan voorheen wordt 
er gesproken over hoe we in deze tijd door 
kunnen bouwen, zonder concessies te 
doen aan veiligheid op de bouwplaats. 
Er is eigenlijk op een natuurlijke wijze 

een platform ontstaan dat aansluit bij 
de eisen die gesteld worden voor het 
betreden van de veiligheidsladder.  De 
eerste treden nemen we dit jaar, waarbij 
het onze ambitie is om door te klimmen. 
Dat houdt ons in beweging.

Het is nog nauwelijks voor te stellen, 
maar begin februari waren we als 
Reimert Groep goed vertegenwoordigd 
op de Infra Relatiedagen. Juist deze 
losse sfeer maakt het mogelijk om 
op een ontspannen en informele 
wijze te communiceren met onze 
opdrachtgevers.

De huidige wijze van communiceren met 
onze opdrachtgevers  is in veel gevallen 
drastisch veranderd. Samenkomen 
is er niet meer bij en vergaderen gaat 
inmiddels vaak digitaal. De Reimert 
Groep waardeert echter de flexibiliteit 
die hier  door onze opdrachtgevers 
wordt getoond.  De realisatie van onze 
projecten wordt hierdoor gewaarborgd. 

In deze nieuwsbrief presenteren we 
enkele prachtige projecten en nemen 
u mee in de laatste ontwikkelingen bij 
onze bedrijven.

Namens de Reimert Groep wens ik u 
veel leesplezier op weg naar betere 
tijden.

4
5
6
7

8-9
10
11
12
13
14
15

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS

DAT WERKT! IN GESPREK MET...  YAËL BASTIAANS

REIMERT VOLOP AAN HET WERK IN HILVERSUM

3 BRUGGEN OVER DE MUIDERTREKVAART

RECONSTRUCTIE VAN DE N224 IN WOUDENBERG

DRIJVENDE ZONNEBRON IN BEILEN

BEUGEL VOLOP ZICHTBAAR IN LIEVINGERVELD

BEUGEL EN DOLMANS AAN HET WERK IN FRANKFURT

DE WILDE TIMMERT AAN DE WEG IN LELYSTAD

UBINK WERKT AAN BRANDWERENDHEID SCHIPHOL

REIMERT BOUWT AAN WINDPARK PAMPUS
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VAT TENFALL: SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMSTONT WIKKELINGEN EN NIEUWS: DE REIMERT GROEP IN BEWEGING

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS

OP DEZE PAGINA HOUDEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN HET LAATSTE NIEUWS BINNEN  DE 

ORGANISATIE EN DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN.

Reimert gaat onder andere 10 fundamenten voor de 
windmolens realiseren en twee inkoopstations bouwen 
waar de stroom die door de turbines wordt opgewekt 
naartoe wordt geleid. Daarnaast komen er tien 
kraanopstelplaatsen voor de hijskranen die de turbines 
gaan installeren en wordt er ongeveer 5 kilometer weg 
aangelegd om alle machines en onderdelen op locatie 
te krijgen en te onderhouden. 

Lokaal ondernemerschap
Joost De Gooijer, projectmanager bij Vattenfall is 
enthousiast over de samenwerking met Reimert: 
“Samenwerken met lokale partijen levert enorme 
voordelen op. Ze kennen de lokale belangen en 
omstandigheden het best. Het is alleen maar passend 
dat Almeerse bedrijven profiteren van dit project." 

"We kiezen op de kwaliteit van de tender, 
maar zijn dik tevreden dat die gewonnen 
is door een lokale ondernemer." - Joost de 
Gooijer - Projectmanager Vattenfall

De samenwerking met Vattenfall sluit goed aan bij 
de ambities die Reimert heeft op het gebied van 
duurzaamheid. 

Infra Relatiedagen
Na een succesvolle eerste editie stonden wij op 
4, 5 en 6 februari weer klaar in de Evenementenhal 
Hardenberg om bestaande partners en nieuwe relaties 
te ontmoeten. Wederom kijken wij terug op gezellige 
en geslaagde Infra Relatiedagen en daarom zijn wij er 
volgend jaar opnieuw bij!

Deze vakbeurs bestaat uit 3 dagen waarbij bezoekers 
informatie kunnen krijgen over de nieuwste producten 
en diensten, trends en ontwikkelingen binnen de grond-, 
weg- en waterbouw. Behalve het netwerken met 
bezoekers, maar ook zeker met andere exposanten, 
werden er ook kennissessies en demonstraties 
gegeven waarin diverse sprekers hun visie gaven op 
relevante onderwerpen als duurzaamheid, verlaging 
van CO2-uitstoot en de toekomst van de Infra.

Geslaagd evenement
Beursorganisator Easyfairs kijkt terug op een 
succesvolle 21e editie van Infra Relatiedagen. Meer dan 
360 exposanten – verdeeld over alle zeven beurshallen 
– presenteerden zich aan 16.254 vakprofessionals in 
Evenementenhal Hardenberg. “Het was een geslaagde 
editie! De beurs stond er prachtig bij, met dank aan de 
exposanten. Verder waren we erg tevreden over de 
hoge bezoekerskwaliteit”, zegt Roos op’t Holt namens 
Infra Relatiedagen.

De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd 
in kennis en kunde op het gebied van duurzaam 
ondernemen. Wij zijn trots dat Vattenfall dit heeft 
teruggezien in onze aanbieding en hebben ontzettend 
veel zin in deze mooie samenwerking.

"Dit windpark wordt gerealiseerd in 
onze achtertuin. We zijn erg blij dat 
we zo actief mogen bijdragen aan het 
verduurzamen van Almere. Met de 
realisatie van dit windpark voorzien 
we straks 28.000 van onze 'buren' van 
groende stroom. Een prachtig resultaat!" 
- Jelle van der Schaaf - Projectmaganger 
Reimert 

Op dit moment zijn we nog volop bezig met het 
slopen van de oude funderingen, en wordt er binnen 
hard gewerkt om de laatste hand te leggen aan het 
definitieve ontwerp. Na de bouwvak gaan we aan 
de slag met opbouwen. De werkzaamheden nemen 
ongeveer een jaar in beslag. In de lente van 2021 
wordt begonnen met de installatie van de turbines zelf.

Tijdens de beurs schreven 106 exposanten zich direct 
in voor de 2021-editie van Infra Relatiedagen en wij 
zitten daar zeker ook weer bij! Zowel de Reimert 
Groep als Ruim Omgevingsontwikkeling. “Wij hebben 
er nu 2 jaar op rij gestaan en kijken ook nu weer zeer 
tevreden terug op onze deelname. Het is een mooie 
gelegenheid om in een wat informelere sfeer bij te 
praten met bestaande klanten en daarnaast biedt het 
kansen als het gaat om nieuwe relaties ontmoeten. 
Dus we hebben zin in volgende jaar!” 

REIMERT BOUWT AAN WINDPARK  PAMPUS
SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR HERONTWIKKELT, IN OPDRACHT VAN ENERGIEBEDRIJF 

VATTENFALL, WINDPARK  JAAP RODENBURG IN ALMERE PAMPUS.  DE HUIDIGE 10 WINDMOLENS 

WORDEN IN 2021 VERVANGEN DOOR TIEN NIEUWE, GROTERE TURBINES. REIMERT VERRICHT 

HET  WERK DAT VOORAF GAAT AAN HET PLAATSEN VAN DE WINDMOLENS ZELF.

REIMERT GROEP IN BEWEGING

/ReimertgroepNL

@reimertgroep

/De Reimert Groep

@ReimertGroep

Of download de Reimert App!

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE REIMERT GROEP?

v.l.n.r.: Gerrold Steenbergen, Roelf Schuiling, Madelein Siderius, Maurice Wie-
link, Jitske Bokhoven, Arjan Wicherson, Erik Kijlstra
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DAT WERKT! IN GESPREK MET: YAËL BASTIAANS - KAM-COÖRDINATOR VEILIGHEID

VOOR DE MENSEN DIE JOU NIET KENNEN,  KUN JE WAT 
OVER JEZELF VERTELLEN?
In 2019  ben ik afgestudeerd als Integraal 
Veiligheidskundige (IVK) en Middelbaar Veiligheidskundige 
(MVK). Hiervoor heb ik een klein jaar in het KAM-
team gelopen bij Strukton Civiel regio Zuid. Voor mijn 
afstuderen hield ik me met iets totaal anders bezig, ik 
deed namelijk onderzoek naar digitale criminaliteit en de 
manier waarop een basisteam binnen de politie hiermee 
om moet gaan. Buiten mijn werk zijn mijn interesses heel 
breed, maar ik ben vooral een beetje auto gek.

HOE ZIET EEN GEMIDDELDE WERKDAG ER VOOR JOU 
UIT? WAAR HOU JE JE ALLEMAAL MEE BEZIG? 
In het KAM-vakgebied ben je constant bezig om de 
organisatie te verbeteren. Belangrijk hierbij is ook de input 
van de mensen buiten. Regelmatig probeer ik daarom 
even naar buiten te gaan voor een werkplekinspectie of 
om te praten met de mensen buiten. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld over problemen waar zij tegenaan lopen of 
waar zij verbetering binnen de organisatie zien. Verder 
ben ik bezig met verschillinde certificeringen en KAM-
registraties. 

WAT VIND JE ZO LEUK AAN DIT WERK? 
Het werken binnen het KAM-vakgebied vind ik persoonlijk 
erg leuk omdat je met veel verschillende disciplines 
en afdelingen moet samenwerken. Hierdoor zie je dat 
iedereen anders naar een bepaald onderwerp kijkt. 
Deze diverse inzichten zijn juist belangrijk om bepaalde 
strategieën te bepalen. Daarnaast is het beantwoorden 
van veiligheid (en kwaliteit en milieu) gerelateerde vragen 
vanuit de organisatie ook iets waar ik graag mee bezig 
ben. De bouw is een dynamische sector met steeds 
veranderende situaties en technieken, het is daarom 
belangrijk dat je met de tijd mee gaat en kijkt waar 
binnen de organisatie vraag naar is. Hierdoor leer ik 
steeds weer nieuwe dingen. 

HOE ZIET JOU LEVEN ER BUITEN HET WERK UIT? 
Vroeger heb ik veel gevoetbald, maar tegenwoordig als 
ik niet aan het werk ben, ben ik veel in de sportschool 
te vinden.

IS ER IETS DAT JE GRAAG WIL BEREIKEN OP HET GEBIED 
VAN VEILIGHEID BINNEN DE REIMERT GROEP? 
Voor dit jaar staan er een aantal certificeringen op de 
planning waarbij veel naar veiligheid wordt gekeken en 
met name op het gebied van de houding en het gedrag 
van de mensen. Het gaat dan om  de Veiligheidsladder, 
VCA en de Co2-Prestatieladder. Hierbij is niet alleen 
houding en gedrag belangrijk, maar ook de communicatie 
tussen de mensen. Deze certificeringen behalen is wel 
iets wat ik graag wil bereiken met de organisatie.

BEN JE OP DIT MOMENT NOG BEZIG MET INTERESSANTE 
PROJECTEN/ONTWIKKELINGEN?  
Op dit moment ben ik samen met een aantal andere 
(operationele) mensen uit de organisatie bezig met 
het opzetten van een werkgroep Veiligheid. Onze 
focus gaat in eerste instantie uit naar het verbeteren 
van het Veiligheidsbewustzijn van de organisatie. Het 
doel is dat iedereen een stukje van de inspanning en 
verantwoordelijkheid, die nodig is voor het stimuleren 
van de veiligheid binnen de organisatie, gaat dragen. 
Een klein voorbeeldje is het aanspreken van je collega’s, 
leidinggevenden en externen op onveilig werken. Daarbij 
is het van belang dat je niet alleen naar je eigen omgeving 
kijkt maar ook altijd goed let op je medemens/collega’s. 
Wij willen natuurlijk dat we allemaal veilig thuis komen, 
iedere dag. 

NAAM: YAËL BASTIAANS 

FUNC TIE: KAM-COÖRDINATOR VEILIGHEID

MET  ‘VEILIGHEID’ ALS THEMA VAN DEZE NIEUWSBRIEF WAS DE 

KEUZE VOOR EEN GESPREKSPARTNER VOOR DEZE RUBRIEK SNEL 

GEMAAKT. WIJ STELLEN U GRAAG VOOR AAN: YAËL BASTIAANS, 

KAM-COÖRDINATOR VEILIGHEID VAN DE REIMERT GROEP. YAËL 

LEGT ZICH  SINDS NOVEMBER 2019 PECIFIEK TOE OP HET 

VEILIGHEIDSASPECT. 

REIMERT VOLOP AAN HET WERK IN HILVERSUM: HERINRICHTING VINGBOONSSTRAAT

REIMERT DRUK AAN HET WERK IN HILVERSUM
HERINRICHTING VINGBOONSSTRAAT

NADAT IN HET EERSTE KWARTAAL VAN DIT JAAR DE RECONSTRUCTIE VAN DE 

INGENIEURSBUURT NAAR VOLLE TEVREDENHEID IS OPGELEVERD, PAKT REIMERT GELIJK 

DOOR IN HILVERSUM. HET VOLGENDE PROJECT DAT OP DE ROL STAAT IS DE HERINRICHTING 

VAN DE VINGBOONSSTRAAT (INCL. ZIJSTRATEN). 

In het eerste kwartaal van 2020 is Reimert Bouw en 
Infrastructuur gestart met de werkzaamheden in de 
Vingboonsstraat in Hilversum. In de Vingboonsstraat, 
Stalpaertstraat, Dorsmanstraat, Vennecoolstraat en 
Lieven de Keylaan wordt het riool vervangen en de 
straat heringericht. 

Het werk
Het herinrichten van de straten bestaat voornamelijk uit 
het versmallen van de rijbaan en het vervangen van het 
asfalt in de rijbaan voor nieuwe gebakken keiformaat 
klinkers. Verder worden alle rabat parkeerplaatsen 
vervangen voor langsparkeerhavens aan beide zijden 
van de straat. Ook het groen in de wijk wordt aangepakt. 

Infiltratiebuizen
Bij dit werk wordt gebruik gemaakt van infiltratiebuizen. 
Door de hemelwaterafvoer op deze buizen aan te sluiten 
kan, wanneer nodig, het hemelwater terug de grond in. 
Zo blijft het grondwaterniveau op peil.

Coronamaatregelen
Net als op alle andere werken houden we ons in 
Hilversum aan de maatregelen van het RIVM, maar 
op dit werk zorgen de maatregelen wel voor een extra 
uitdaging. “Normaal gesproken is driekwart van de 
auto’s overdag de straat uit, nu iedereen thuiswerkt 
staat de straat overvol,” vertelt uitvoerder Bertus van 
Beek. Door goede communicatie tussen Reimert, de 
gemeente Hilversum én de bewoners lossen we dit 
samen op, en parkeert iedereen zo strak mogelijk langs 
de kant, in een andere straat of op eigen terrein.

Ook op de veiligheid hebben de Coronamaatregelen 
invloed, zo zijn er nu de hele dag door veel meer 
spelende kinderen op straat. 

“We zijn altijd al scherp op veiligheid, 
maar nu nog net dat beetje extra. Waar 
je soms gedurende de dag een kleine 
opening laat in de dranghekken om zelf 
het werkvak  in en uit te lopen, sluiten we 
nu ieder hoekje en gaatje gedurende de 
hele dag af.” - Bertus van Beek - Uitvoerder

Vooruitgang
Het langste stuk in de Lieven de Keylaan is inmiddels 
compleet, het betonnen riool is aangelegd, de 
infiltratiebuizen en putten zijn allemaal geplaatst en het 
straatwerk zit erin. Nu is het de beurt aan de zijstraten. 

Plaatsen infiltratiebuizen 
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OM  EEN BETERE ONTSLUITING VAN DE NIEUWE WIJK DE KRIJGSMAN EN SPORTPARK 

BREDIUS IN MUIDEN TE CREËREN ZIJN IN DE AFGELOPEN MAANDEN 3 NIEUWE BRUGGEN 

OVER DE MUIDERTREKVAART GEREALISEERD. HET GAAT OM EEN AUTOBRUG EN 2 FIETS- 

EN VOETGANGERSBRUGGEN. HET PROJECTTEAM VAN REIMERT EN DE GEMEENTE GOOISE 

MEREN - WAARVAN U DE LEDEN OP DE VOORPAGINA VAN DEZE NIEUWSBRIEF ZIET - KIJKT  

TROTS TERUG OP DIT WERK. 

Projectleider Meindert Heemsta van gemeente Gooise 
Meren: “De familie van drie bruggen is ontworpen door 
Syb van Breda & Co Architects. Bij de beoordeling van 
de ontwerpen zijn een aantal burgers intensief betrokken 
geweest. We hebben ervoor gekozen om zowel de 
bruggen als de aansluitende infrastructuur integraal 
openbaar aan te besteden. Een uitdagende klus waarin alle 
facetten van de civiele techniek aan de orde komen: staal-  
en betonbruggenbouw, installaties, wegenbouw, een 
ophoging en fundering van een brug op een palenmatras.  
Daarnaast hebben we, om het werk te kunnen maken, 
2 bypasses en een tijdelijke brug geplaatst.  Reimert 
kwam als beste inschrijver uit de bus, voor ons een niet 
onbekende aannemer omdat we in goede samenwerking 
al veel projecten hebben uitgevoerd.” 

3 BRUGGEN OVER DE MUIDERTREKVAART: PRACHTIG ONT WERP EN PRECISIE IN UIT VOERING

Autobrug in gebruik
Ondanks een enigszins aangepaste manier van werken 
vanwege het in acht nemen van de coronamaatregelen 
is het project voorspoedig verlopen en komt het einde 
inmiddels langzaam aan in zicht. Op dit moment werken wij 
nog aan de fietsbruggen. De nieuwe autobrug is inmiddels 
geplaatst. Een moment waar veel mensen naar hebben 
uitkeken. 

"Alles binnen dit project is echt op een 
mooie manier samengekomen, we hebben 
letterlijk en figuurlijk bruggen gebouwd." - 
Jeroen Schoppink - Projectleider Reimert

3 BRUGGEN OVER DE MUIDERTREKVAART

BIJZONDER ONTWERP EN PRECISIE IN UITVOERING

Projectleider Jeroen Schoppink van Reimert: “Wij zijn zeer 
tevreden en positief over het verloop van de werkzaamheden, 
met name als het gaat om de diverse samenwerkingen 
binnen dit project. Er waren een hoop verschillende 
facetten die bij elkaar moesten komen en dat is vlekkeloos 
verlopen. Wij kijken terug op een prettige samenwerking 
met iedereen die betrokken is. In het bijzonder natuurlijk 
onze opdrachtgever, de gemeente Gooise Meren, met 
haar partners  SD+P Management en Advies en Civilink, 
maar ook partijen als Debuco Advies, Syb van Breda & Co 
Architects, Van der Zalm en onderaannemers. Alles is echt 
op een mooie manier samengekomen.”

Veiligheid
Een uitdaging binnen dit project was het daadwerkelijk 
plaatsen van de bruggen. De stalen bruggen zijn 
gebouwd in de fabriek. Op woensdag 1 april zijn de 
verschillende brugdelen van de autobrug vanuit de fabriek 
in Dodenwaard eerst over het water, en het laatste stuk 
door een bijzonder transport over de weg, vervoerd naar 
de bouwplaats. Daar zijn ze vervolgens met hijskranen op 
de funderingen geplaatst. Hoewel dit een indrukwekkend 
gezicht is waar normaal gesproken publiek op af komt, 
was het vanwege maatregelen i.v.m. verspreiding van 
het coronavirus helaas niet mogelijk dit spektakel te 
aanschouwen. Om de mensen in de  omgeving toch 
nog een goed beeld te geven van de werkzaamheden 
hebben wij samen met de gemeente Gooise Meren met 
behulp van een drone een videoverslag gemaakt. U kunt 
deze video bekijken op www.reimertgroep.nl.

3 BRUGGEN OVER DE MUIDERTREKVAART: PRACHTIG ONT WERP EN PRECISIE IN UIT VOERING

Heemstra: “Het plaatsen van de autobrug heeft tot veel 
positieve reacties geleid. Dit moment hebben wij op 
een bijzondere wijze gevierd door het – vanwege de 
coronamaatregelen - op afstand schudden van de handen 
door wethouder van de gemeente Gooise Meren, Jorrit 
Eijbersen en Marcus Wieringa de projectontwikkelaar 
van De Krijgsman. Als de twee beweegbare fietsbruggen 
straks ook zijn geplaatst verwacht ik dat medio juni het 
hele werk kan worden opgeleverd waarmee Muiden 
weer een stukje mooier is geworden.”

Over de nieuwe bruggen
De nieuwe bruggen zijn ontworpen door Syb van Breda 
& Co Architects uit Leiden. De bruggen passen qua 
uitstraling heel goed bij de monumentale vaart en de 
historie van de Kruitfabriek die vroeger op deze locatie 
in Muiden stond. De oude ophaalbrug is inmiddels 
vervangen voor een vaste autobrug met een uitneembaar 
deel. Deze brug voldoet aan de doorvaarteisen van de  
vaarroute met een doorvaarthoogte van 2.50 meter. 
Door het uitneembare deel kunnen er incidenteel ook 
hogere schepen of woonarken doorheen.
Daarnaast komen er twee beweegbare fiets- en 
voetgangersbruggen tussen het Kruitpad en de 
Amsterdamsestraatweg. Voor sloepen hoeven de 
bruggen niet open, die kunnen er onderdoor varen. Naast 
de werkzaamheden aan de bruggen worden diverse 
aanpassingen aan de Maxisweg gedaan om deze beter 
te laten aansluiten op de nieuwe bruggen.
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RECONSTRUC TUE N224 IN WOUDENBERG: TOEGANGSWEG TOT WOONWIJK DE HOEVELAAR DRIJVENDE ZONNEBRON IN BEILEN: GROENE STROOM VOOR 6000 HUISHOUDENS

RECONSTRUCTIE  N224 IN WOUDENBERG

TOEGANGSWEG  TOT NIEUWE WIJK DE HOEVELAAR

UIT HET  WOONBEHOEFTEONDERZOEK 2018 BLIJKT DAT ER DE KOMENDE JAREN VRAAG 

BLIJFT NAAR WONINGEN IN WOUDENBERG. MET DE NIEUWE WIJK DE HOEVELAAR VOORZIET 

DE GEMEENTE IN DEZE BEHOEFTE. MAAR VOORDAT HET ZOVER IS, IS HET BELANGRIJK DAT 

DE HOEVELAAR GOED BEREIKBAAR IS. AAN REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR DE TAAK 

OM EEN TOEGANGSWEG VANAF DE PROVINCIALE WEG TE REALISEREN.

De provinciale weg N224 is een bestaande doorgaande 
weg van Woudenberg richting Scherpenzeel. Ten behoeve 
van de ontsluiting van de Hoevelaar en de veiligheid 
van aanwonenden wordt de N224 verlegd, verbreed en 
deels vervangen. Daarnaast wordt een nieuwe afslag 
gerealiseerd met een VRI-installatie. 

“In de oude situatie moesten aan- 
wonenden rechtstreeks vanaf de 
N224 hun woningen bereiken. De 
nieuwe situatie is veel veiliger." - Theo 
Steenbergen - Hoofduitvoerder Reimert.

In de nieuwe situatie zal er een aparte afslag zijn met 
stoplichten die aansluit op een parallelweg waarop 
de woningen worden aangesloten. Reimert vervangt 
verder ook de twee bestaande fietspaden. 

DRIJVENDE ZONNEBRON IN BEILEN

GROENE STROOM VOOR 6000 HUISHOUDENS

ZO’N 6000 HUISHOUDENS KRIJGEN STRAKS GROENE STROOM VAN HET DRIJVENDE 

ZONNEPARK OP DE ZANDWINPLAS VAN BEUGEL INFRASTRUCTUUR IN BEILEN. DIRECTEUR 

ERIK KIJLSTRA VAN BEUGEL INFRASTRUCTUUR EN FRANK OOMEN VAN GROENLEVEN HEBBEN 

HIERVOOR EIND 2019 HUN HANDTEKENING GEZET OP HET SYMBOLISCHE BOUWBORD. 

GroenLeven en Beugel geven hiermee aan klaar te zijn 
voor de bouw van de drijvende zonnebron. Het zonnepark 
bestaat uit 40.000 zonnepanelen, circa 15 hectare, en 
heeft een vermogen van 21,8 megawatt. Dit is genoeg 
groene stroom voor zo’n 6000 huishoudens. Inmiddels is 
de omgevingsvergunning verleend en naar verwachting 
wordt er voor de zomer van 2020 gestart met de 
werkzaamheden.

Erik Kijlstra: “Dit drijvende zonnepark is een prachtig 
voorbeeld van hoe duurzame energie in de toekomst 
vorm krijgt. Wij kijken er dan ook erg naar uit om een 
sleutelrol  te vervullen als het gaat om de omgeving te 
voorzien van groene stroom. Deze samenwerking met 
GroenLeven sluit tevens goed aan bij de ambities die ons 
bedrijf heeft op het gebied van duurzaamheid. Wij hebben 
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis en kunde 
op het gebied van duurzaam ondernemen. De realisatie 
van dit zonnepark is een prachtige aanvulling hierop.”

Frank Oomen: “Geweldig dat we hier op de zandwinplas 
in Beilen samen met Beugel Infrastructuur een drijvende 
zonnebron realiseren. Een drijvende zonnebron is een 
mooi voorbeeld van innovatie en het continue op zoek zijn 
naar nieuwe mogelijkheden om duurzame energie op te 
wekken. Door zandwinplassen en andere binnenwateren 
te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van 
goede grond en natuur voor duurzame energie vermeden. 
Een unieke stap in de energietransitie die we hier samen 

 
Verduurzamen pand Beugel
Deze nieuwe samenwerking met GroenLeven is voor 
onszelf ook een kans om verder te investeren in duurzaam 
ondernemen en bij te dragen aan een CO2-reductie. 
Daarom wordt naast de zandwinplas, ook ons eigen 
bedrijfspand in Beilen volledig van zonnepanelen voorzien.  
Hiervoor worden asbestplaten verwijderd en zonnepanelen 
geplaatst, waarmee het volledige elektraverbruik van de 
werkplaats en het kantoor zal bestaan uit zonne-energie.

Voorbereidend werk
Eind vorig jaar zijn we gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en 
leidingen. In de laatste week van januari zijn we gestart 
met de daadwerkelijke realisatie van het werk waarbij 
we zijn begonnen met het verleggen en verbreden van 
een deel van de N224. 

Stand van zaken
In het weekend van 9&10 mei is tijdens een 
weekendafsluiting de deklaag aangebracht. Hiermee 
zijn de verbreding en (gedeeltelijke) vervanging van de 
weg afgerond en zijn we klaar voor oplevering. 

Frank Oomen en Erik Kijlstra. 
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BEUGEL VOLOP ZICHTBAAR IN LIEVINGERVELD: EEN UNIEK BOUWPROJEC T BEUGEL EN DOLMANS AC TIEF IN FRANKFURT: EEN WAARDEVOLLE SAMENWERKING

DICHTBIJ  DE DORPSKERN VAN BEILEN IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE VERRIJST  

LIEVINGERVELD. EEN UNIEK BOUWPROJECT WAARIN BEUGEL INFRASTRUCTUUR EEN MOOIE 

ROL SPEELT. 
Lievingerveld is een bijzonder project dat is opgestart 
door de gemeente Midden-Drenthe, maar dat geheel 
in samenspraak met de toekomstige bewoners wordt 
gemaakt. Binnen hele ruime kaders mogen deze bewoners 
de wijk inrichten zoals zij dit willen. Van woningbouw en 
het inrichten van de openbare ruimte tot aan de aanleg 
van de wegen.

Infrastructurele werkzaamheden.
Na een complex voorbereidingstraject is eind vorig jaar 
het startsein gegeven voor het project. Met de start van 
de uitvoering is ook Beugel Infrastructuur volop betrokken 
bij de bouw van het buurtschap Lievingerveld.  In de 
afgelopen maanden heeft het team van Beugel onder 
leiding van uitvoerder Vincent Neimeijer van Beugel de 
wegen, riolering en nutsvoorzieningen aangelegd.

“Er is een aanbestedingsproces geweest 
met 3 gegadigden en uiteindelijk zijn 
wij de aannemer geworden die dit werk 
mag uitvoeren. Iets waar wij uiteraard 
heel blij mee zijn. De werkzaamheden 
zijn voorspoedig verlopen in de 
afgelopen maanden.”- Vincent Neimeijer 
- Uitvoerder

Eindeloze mogelijkheden
Inmiddels zitten de infrastructurele werkzaamheden 
erop, wat betekent dat er gestart kan worden met de 
bouw van woningen en de verdere inrichting van het 
buurtschap. Toch blijft Beugel voorlopig nog zichtbaar 
in Lievingerveld.

Neimeijer: "Ook in deze fase blijven wij 
betrokken bij dit project. Wij ondersteunen 
de bewoners bij de uitvoering van hun 
plannen. Het gaat dan om zaken als 
bouwrijp maken van percelen, aanleggen 
van straatwerk, aan- en afvoer van 
grond, grondverbetering en leveranties 
van zand en materialen. Het is een uniek 
project waarbij de bewoners eindeloze 
mogelijkheden hebben om hun woningen 
en leefomgeving geheel naar eigen wens 
in te richten en het is bijzonder om daarbij 
betrokken te mogen zijn.” 

BEUGEL VOLOP ZICHTBAAR IN LIEVINGERVELD

EEN UNIEK BOUWPROJECT

BEUGEL  EN DOLMANS ACTIEF IN  FRANKFURT

EEN WAARDEVOLLE SAMENWERKING

BEUGEL WERKT SAMEN MET DOLMANS LANDSCAPING IN FRANKFURT (DUITSLAND) AAN DE 

REALISATIE  VAN EEN NIEUW DATACENTRUM. WAAR DOLMANS DE PROJECTBEGELEIDING EN 

ALLE PLANTWERKZAAMHEDEN OP ZICH NEEMT, VOERT BEUGEL EEN BREED SCALA AAN CIVIELE 

WERKEN UIT RONDOM HET NIEUWE DATACENTRUM. ZOALS HET BETON- EN STRAATWERK, DE 

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN EN HET AANBRENGEN VAN ASFALT.

“Vanuit de opdrachtgever zijn er veel internationale 
mensen betrokken bij dit werk, waaronder veel mede-
werkers uit Engeland. Vlak voordat de grenzen dicht 
gingen heeft de opdrachtgever besloten om het werk 
stil te leggen zodat deze mensen niet vast zouden ko-
men te zitten” vertelt Roelf Schuiling, bedrijfsleider van 
Beugel. Ook de mannen van Beugel en Dolmans zitten 
vaak ‘in de kost’ in Frankfurt. Nu hotels en restaurants 
gesloten zijn is dat niet mogelijk. Oorspronkelijk was de 
planning om net voor of net na de bouwvak klaar te 
zijn, maar die deadline is inmiddels voor onbepaalde tijd 
uitgesteld. Gelukkig zijn Beugel en Dolmans nog volop 
aan het werk op andere projecten en hoeft niemand stil 
te zitten!

Dit is niet het eerste project dat Beugel in samenwerking 
met Dolmans uitvoert. In 2016 nam Dolmans Lands-
caping een project aan voor Google in Groningen, en 
besloot voor het civiele gedeelte van dit werk contact te 
zoeken met Beugel. 

“Vóór dit project werkten we al af en toe 
samen met Beugel in de verhouding van 
aannemer-onderaannemer, maar sinds 
het project in Groningen werken we echt 
helemaal samen als gelijkwaardige part-
ners." - Gerard Haven – Landelijk Coördi-
nator Bedrijfsbureau Dolmans.  

Na een intensieve samenwerking van zo’n 2 jaar werd 
het werk in Groningen naar volle tevredenheid opgele-
verd. Dezelfde projectleider van dat project is nu ver-
antwoordelijk voor het nieuwe datacentrum in Frankfurt. 
De samenwerking met Beugel en Dolmans was in het 
verleden goed bevallen, en zo raakten beide partijen 
ook bij het project in Frankfurt betrokken.

Veiligheid
“Qua veiligheid is dit een strak project” vertelt Gerard. 
Gedurende alle werkzaamheden moet iedereen volle-
dige persoonlijke bescherming dragen. Waar je in Ne-
derland de hele dag veiligheidsschoenen, een helm en 
een hesje draagt en overige bescherming alleen nodig 
is wanneer de werkzaamheden hierom vragen, moeten 
de mannen hier de hele dag de volledige uitrusting dra-
gen. “Ook de veiligheidsmeetings zijn erg strak, maar 
dat is wel gebruikelijk bij de bouw van datacenters”, al-
dus Gerard.   
 
In november van 2019 zijn we gestart in Frankfurt, maar 
inmiddels liggen de werkzaamheden helaas stil vanwe-
ge het Coronavirus. Lievingerveld

Wethouder Dennis Bouwman en Herman Weggemans 
(beheerstichting Lievingerveld) geven startsein project

V.l.n.r. Gerard Haven, Erwin Janssen, Roelf Schuiling.
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UBINK AAN HET WERK OP SCHIPHOL: BRAMDWERENDHEOD VOLGENS DE LAATSTE EISENDE WILDE TIMMERT AAN DE WEG IN LELYSTAD: DE GRIEND, OOST VAARDERSDIJK & STADSHART

DE WILDE IS VOLOP AAN HET WERK IN LELYSTAD.  “WE HEBBEN EEN AANTAL MOOIE PROJECTEN 

AANGENOMEN OP DIVERSE LOCATIES IN LELYSTAD”, ALDUS MADELEIN SIDERIUS, HOOFD 

BEDRIJFSBUREAU VAN DE WILDE WEG- EN WATERBOUW. DE WILDE IS ONDER ANDERE BEZIG MET DE 

HERINRICHTING VAN DE OOSTVAARDERSDIJK, HET GROOT ONDERHOUD AAN DE GRIEND EN DE TWEEDE 

FASE VAN HET AANPASSEN VAN HET LELYSTADS STADSHART. 

Stadshart Lelystad
De Wilde mag het stadshart van Lelystad een mooie update 
geven. De oude verharding van de rijbaan wordt verwijderd 
en hergebruikt in de voetpaden. De rijbaan wordt voorzien 
van prachtige natuurstenen kasseien en banden uit India. 
Dit project hebben wij aangenomen met een EMVI-plan, 
dat erg gericht was op veiligheid van het winkelend publiek. 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en het 
werkvak is steeds rondom afgezet met bouwhekken, zodat 
de winkels maximaal bereikbaar blijven en er geen onveilige 
situaties kunnen ontstaan. 

Grootonderhoud de Griend
Woonwijk de Griend krijgt een flinke onderhoudsbeurt de 
komende tijd. De Wilde is verantwoordelijk voor onder 
andere het verwijderen van de verhardingen, herstellen 
van het riool, aanbrengen van de nieuwe verharding, de 
plantvakken en het straatmeubilair. Madelein Siderius: "Het 
project is opgedeeld in fasen. Per fase maken wij steeds 
een nieuw werkplan, zodat de omgeving zo min mogelijk 
last heeft van de werkzaamheden."

"We zijn blij met de samenwerking tussen De 
Wilde en de gemeente Lelystad. Zowel bij kleinere, 
onderhandse aanbestedingen als bij grotere 
openbare aanbestedingen is De Wilde vaak 
van de partij en hebben we al de nodige mooie 
opdrachten mogen  uitvoeren voor de gemeente." 
Madelein Siderius - Hoofd Bedrijfsbureau De Wilde 

Oostvaardersdijk
Ook de Oostvaardersdijk krijgt dit jaar een grote make-
over. De weg wordt een klein stukje verlegd en krijgt 
daarnaast een nieuwe uitstraling die enerzijds mooi in het 
landschap past en anderzijds overzichtelijker en dus veiliger 
is voor de verschillende verkeersstromen. De bestaande 
verharding wordt opgebroken en met behulp van een 
tigerstone hergebruikt in de nieuwe rijbaan. Daarnaast 
wordt de nieuwe verharding voor het fietspad machinaal 
aangebracht. Ook bij dit project is weer goed nagedacht 
over de fasering. Om de hinder voor de omgeving zoveel 
mogelijk te beperken, wordt de herinrichting van de dijk in 
vijf fasen uitgevoerd. 

DE WILDE TIMMERT AAN DE WEG IN LELYSTAD

DE GRIEND, OOSTVAARDERSDIJK & STADSHART

Tigerstone op de Oostvaardersdijk

Stadshart Lelystad

UBINK AAN HET WERK OP SCHIPHOL

BRANDWERENDHEID VOLGENS DE LAATSTE EISEN

ALS ER ÉÉN BEDRIJF IS DAT VEILIGHEID VOOR ALLES STELT DAN IS HET KLM. DAAR MAG UBINK  

NU EEN MOOI STEENTJE AAN BIJDRAGEN. OP SCHIPHOL VIND JE EEN KEUR AAN GEBOUWEN 

MET DIVERSE FUNCTIES. DEZE GEBOUWEN WORDEN ONDERHOUDEN EN GETOETST AAN 

DE LAATSTE NORMEN OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID. EEN BELANGRIJK ONDERDEEL IS 

HET OPTIMALISEREN EN HERSTELLEN VAN BRANDSCHEIDINGEN, ZODAT VOLDAAN WORDT 

AAN HET GELDENDE BOUWBESLUIT OP VERBOUW NIVEAU. DIT IS BELANGRIJK VOOR DE 

VERSTREKKING VAN GEBRUIKSVERGUNNINGEN VAN HET BEVOEGD GEZAG.

KH Engineering is in opdracht van de KLM hiermee aan de 
slag gegaan. De opdracht waar in samenwerking met Ubink 
aan wordt gewerkt bestaat uit 8 panden en 2 hangaars. 
Projectleider Lothar van de Zwan en zijn team werken op dit 
project nauw samen met het bouwkundige en constructieve 
team van KH Engineering. Atabak Haghparast van KH 
Engineering is Senior Design Engineer, Supervisor en Field 
Engineer en is op dit project verantwoordelijk voor de 
begeleiding en het ontwerp. Daarnaast geeft hij waar nodig 
bouwkundig advies. 

Door onze opdrachtgever is per gebouw 
een inventarisatie gemaakt van de huidig 
brandscheidingen. Er is een indicatie van 
de uit te voeren werkzaamheden verstrekt 
en ook zijn tekeningen gemaakt met 
bestaande en nieuwe brandscheidingen. 
 
Op basis van deze gegevens heeft Ubink per gebouw 
een “NUL”meting verricht van de werkelijk uit te voeren en 
noodzakelijke werkzaamheden. De nulmeting is de basis 
voor de uiteindelijke opdracht.

 
Werkzaamheden
De inhoudelijke uitvoerende werkzaamheden bestaan 
uit:
• Het optimaliseren van wanden en wandsamenstel-

lingen van de aangegeven brandwerendheid (30, 
60, 90 of 120 minuten);

• Vervangen van bestaande deuren en kozijnen voor 
brandwerende kozijnen en deuren

• Brandwerend afdichten van kabel en leidingdoor-
voeren;

• Plaatsen van brandkleppen op kanalen van lucht-
behandeling.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in 1 gebouw opgeleverd 
en zijn de werkzaamheden in 2 andere gebouwen bijna 
afgerond. De werkvoorbereiding voor de overige gebouwen 
en hangaars is voor een groot deel klaar.

Safety & Compliance Manual
Voor een veilige werkomgeving is door de KLM het Sa-
fety & Compliance Manual (SCM) voor bouw en con-
structiewerkzaamheden opgesteld. Wij dienen onze 
werkzaamheden te verrichten volgens dit SCM. Veel 
gebouwen zijn vóór 1993 gebouwd. De kans op aan-
wezigheid van asbest is groot. Alle werklocaties wor-
den eerst onderzocht. Wordt het aangetroffen dan volgt 
eerst sanering. Zodra de opdrachtgever de locatie vrij 
geeft kan er gewerkt worden.

Samen met directievoerder KH Engineering is het een 
mooi project om aan te werken.
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