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Natuurlijk kan ik in dit voorwoord niet voorbij-
gaan aan het feit dat ook de Reimert Groep 
niet ontzien wordt door de gevolgen van het 
coronavirus. Digitaal vergaderen en/of thuis-
werken is een gemeengoed geworden voor de 
kantoormedewerkers. Op de projecten is af-
stand het sleutelwoord geworden en is geza-
menlijk lunchen in schaftgelegenheden veelal 
verleden tijd. 

Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoe-
ring staan onder druk. Levertijden lopen op en 
KLM, een belangrijke opdrachtgever van ons 
bouwbedrijf Ubink, heeft het meer dan lastig. 

Desalniettemin kunnen wij trots zijn op het feit 
hoe wij als Reimert Groep hier zo flexibel mee 
omgaan. Een ieder kent zijn verantwoordelijk-
heid en handelt er ook naar. Wij gaan en kun-
nen door op de ingeslagen weg en zullen, on-
danks de verschillende beperkingen, hier ook 
aan vasthouden.

Tot veel verdriet zijn ons de afgelopen periode 
twee zeer gewaardeerde collega’s ontvallen. 
Verderop in deze nieuwsbrief komen we hier 
op terug. Het doet ons pijn om beiden te moe-
ten missen. De betrekkelijkheid van ons be-
staan afgezet tegen de waan van de dag geeft 
stof tot nadenken.

Ook in deze uitgave van onze nieuwsbrief 
hebben we weer een selectie van werken ge-
maakt om inzicht te geven waar wij ons als 
Reimert Groep dagelijks mee bezighouden. 

Het veelvoud van projecten en verschillende 
disciplines onderstrepen de veelzijdigheid van 
ons bedrijf. Deze veelzijdigheid helpt ons om 
een flexibele organisatie te zijn en te blijven 
waardoor we, ook in een mindere periode, de 
bedrijfsvoering in stand kunnen houden. Mo-
menteel kunnen wij stellen dat, ondanks de 
coronacrisis, onze orderportefeuille een posi-
tieve ontwikkeling doormaakt. 

We zijn goed voorzien in werk, maar zullen 
scherp moeten blijven om dit zo te houden. 
Zelf heb ik de overtuiging dat de positieve ont-
wikkeling van onze werkvoorraad komt door 
investering in de Reimert Groep, maar ook 
in verduurzaming en natuurlijk de relatie met 
onze opdrachtgevers.

De projecten en activiteiten die momenteel 
onderhanden zijn geven een volle agenda. Wij 
kunnen u meedelen dat ons werkgebied op-
nieuw verder is uitgebreid! U zult hier in een 
volgende nieuwsbrief zeker kennis van nemen.

We gaan nu de winterperiode tegemoet, waar-
voor onze schuif- en strooiploegen inmiddels 
alweer zijn aangehaakt. Zoals gezegd, met 
een drukke agenda en een markt vol van uit-
dagingen.
Het sterkt ons in de gedachte dat we hier niet 
alleen voor staan en samen zullen we, met 
onze medewerkers en opdrachtgevers, 2021 
met vertrouwen tegemoet treden.

Namens de Reimert Groep wens ik u 
veel leesplezier toe.
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ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS: DE REIMERT GROEP IN BEWEGING

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS

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

GROEP EN DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN.

Eerste paal geslagen - Windpark Jaap Rodenburg
De eerste paal voor het Windpark Jaap Rodenburg 
is geslagen! Een bijzonder moment, dat wij samen 
met onze opdrachtgever, energiebedrijf Vattenfall, 
op gepaste wijze gevierd hebben. Reimert Bouw en 
Infrastructuur gaat het windpark in Almere Pampus 
herontwikkelen. De huidige tien windmolens worden 
in 2021 vervangen door tien nieuwe, grotere turbines. 
Wij verrichten alle werkzaamheden die voorafgaan aan 
de plaatsing van de windmolens zelf.

KIWA certificaat voor cementloos beton
Na een innovatief aanbestedingsproces is Reimert 
de verkozen aannemer voor de bouw van twee 
circulaire bruggen op het Floriade terrein. Bij de 
bouw van deze bruggen wordt gebruik gemaakt 
van cementloos beton. Dit 'Geopolymeerbeton' is 
een betonmortel waar het cement (het bindmiddel) 
vervangen is door een activator met dezelfde bindende 
eigenschappen en waar primaire grondstoffen (zand 
en grind) grotendeels vervangen zijn door secundaire 
grondstoffen (circulair). Vanuit de recycleperrons, 
stadsreiniging en het openbare gebied verwerkt 
CIRWINN puinstromen tot grondstoffen waarmee de 
Theo Pouw Groep vervolgens het beton produceert. 
De voornaamste voordelen zijn: CO2-reductie, het 
circulaire aspect en gebruik van 'eigen' materialen en 
grondstoffen. Na een periode van experimenteren en 
testen, in samenwerking met de KIWA, is het traject 
naar certificering afgerond. Het KOMO-product- en 
KIWA-certificaat is inmiddels overhandigd. 

REIMERT GROEP IN BEWEGING

/ReimertgroepNL

@reimertgroep

/De Reimert Groep

@ReimertGroep

Of download de Reimert App!

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE REIMERT GROEP?

Beugel staat klaar voor het nieuwe strooiseizoen
De herfst heeft zijn intrede nu toch echt gedaan en 
de wintertijd is weer ingegaan. Dat betekent dat we 
bij Beugel weer helemaal klaar staan voor het nieuwe 
strooiseizoen. De afgelopen tijd zijn we bij Beugel bezig 
geweest met het testen van materieel en installaties 
en de overige voorbereidingen op het strooiseizoen. 
Inmiddels staan we startklaar om straks als de vorst 
zijn intrede doet alle wegen weer veilig te houden 
voor onze opdrachtgevers Rijkswaterstaat, Provincie 
Flevoland en Gemeente Almere. 

ONTWIKKELINGEN EN NIEUWS

Op 20 augustus werd ook het KIWA-certificaat Besluit 
bodemkwaliteit al overhandigd. Wat betekent dat 
het cementloze beton ook toegepast mag worden 
in de bodem. Een mijlpaal en een goede basis maar 
nog maar het begin. Voor bredere toepassing van 
cementloos beton (zwaar belaste delen) zijn meer 
experimenten, onderzoeken en certificeringen nodig. 

Toepassing op de Floriade
De circulaire bruggen 'Rondje Weerwater' en de 
'Beverbrug' werden al voor een groot deel gemaakt 
van cementloos beton, maar nu kan dit beton ook 
toegepast worden in de constructieve onderdelen 
van de bruggen. Op 20 augustus zijn de eerste (licht)
constructieve onderdelen van de Floriadebruggen, de 
stootplaten, al gestort. 

stootplaten storten

v.l.n.r.: Jacob Het Lam (Voorbij), Yael Bastiaans (Reimert), Gerrit van 
Urk (Reimert), Marlon Angila (Vattenfall), Bram Bliek (Reimert), Toon 

van Herwijnen (Vattenfall)
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REIMERT DAGELIJKS DRUK IN ALMERE 
DAGELIJKS ONDERHOUD STADSCENTRUM ALMERE

REIMERT IS VOOR 2020 EN 2021 DE AANNEMER VOOR HET DAGELIJKS VERZORGEND ONDERHOUD 

VAN HET STADSCENTRUM ALMERE. EEN DIVERS CONTRACT MET ZOWEL SERVICE-, ALS 

ONDERHOUDERSWERKZAAMHEDEN VOOR MIDDELGROTE EN KLEINE AANPASSINGEN AAN DE OPENBARE 

RUIMTE. 

Het dagelijks verzorgend onderhoudscontract voor het 
stadscentrum van Almere is een mooie overeenkomst 
met een grote diversiteit aan opdrachten voor een 
bekende opdrachtgever. Het werk is geen dag hetzelfde 
en dat maakt dit contract tot een mooie uitdaging. De 
ene dag verrichten uitvoerder Wilco Breukelman en zijn 
team grondwerkzaamheden of herstellen ze bestrating 
en de volgende dag moet er een stuk natuursteen 
worden vervangen of nieuw straatmeubilair geplaatst. 
Verder bestaat het contract uit bijvoorbeeld het 
onderhouden van hekwerken, repareren of vervangen 
van kolken of putten, recht zetten van palen en 
revisiewerk aan leidingen. 

Omgeving
Bij het uitvoeren van werkzaamheden is het altijd 
belangrijk om rekening te houden met de omgeving, 
maar zeker bij werken in het stadscentrum is dit een 
extra aandachtspunt. In het stadscentrum van Almere 
werken wij zoveel mogelijk met elektrisch materieel om 
geluidsoverlast en milieubelasting te minimaliseren. 

ALMERE DUIN IS EEN BIJZONDER PROJECT IN EEN PRACHTIG GEBIED. VAN WONEN TUSSEN DE DUINEN 

OF IN HET BOS TOT DIRECT AAN DE HAVEN AAN DE LEVENDIGE BOULEVARD, DUIN IS EEN PLAN VOL 

CONTRASTEN, MAAR IN DE GEHELE ONTWIKKELING IS DE NATUUR ALTIJD DICHTBIJ. DAT BETEKENT 

GEEN SAAIE GRIJZE STOEPTEGELS, MAAR SCHELPENPAADJES TUSSEN DE DUINEN OF IN HET BOS, 

HOOGTEVERSCHILLEN EN SLINGERENDE WOONSTRATEN. EEN MOOIE KLUS VOOR HET TEAM VAN 

REIMERT! 

WOONRIJP MAKEN NOORDERDUIN - ALMERE 

REIMERT MIDDEN IN DE NATUUR

Het project
Noorderduin is een bosrijke wijk binnen het project 
Almere Duin. Uitvoerder Bram Bliek en zijn team zijn 
hier verantwoordelijk voor het woonrijp maken van 14 
hofjes inclusief de verbindende rondweg. “In totaal 
staan er in Noorderduin 173 woningen verdeeld over de 
14 hofjes. Wij maken al het straatwerk, de plantvakken, 
parkeerhavens, looppaadjes én de verbindende weg 
tussen de hofjes in orde” vertelt Bram Bliek. 

Duurzaam watermanagement
Ook de hemelwaterafvoer in Noorderduin is net even 
anders dan anders. Bram vertelt: “We plaatsen geen 
kolken in deze wijk, maar in plaats daarvan werken 
we met een speciale geosteen. Deze stenen zijn 
waterdoorlatend en zorgen ervoor dat regenwater 
terug de grond in kan trekken. Ook alle 173 woningen 
wateren af op het straatwerk. Overtollig water wordt 
afgevoerd naar greppels waar het zich verzamelt in 
drainagekoffers. 

Waterdoorlatende geosteen

"We plaatsen geen kolken in deze wijk, 
maar in plaats daarvan werken we met 
een speciale waterdoorlatende geosteen" 
- Bram Bliek - Uitvoerder

Voortgang
In totaal gaat het in Noorderduin om 30.000 m2 
straatwerk, op dit moment zijn 4 van 14 hofjes 
reeds volledig uitgevoerd. De verwachting is dat het 
volledige project eind 2021 kan worden opgeleverd.

Daarnaast wordt er bij iedere klus goed geïnventariseerd  
welke stakeholders zich in en om het werkvak bevinden 
en zorgen wij dat deze panden altijd bereikbaar zijn via 
een veilige weg zonder obstakels. Tot slot zorgen wij bij 
grotere, vooraf geplande opdrachten dat er tijdig wordt 
gecommuniceerd en afgestemd met stakeholders. 

Uitvoering aan het woord
Uitvoerder Wilco Breukelman: "Geen dag is hetzelfde 
binnen dit contract. De ene dag zijn we druk met het 
rechtzetten van paaltjes en verkeersborden of het 
schilderen van straatmeubilair, terwijl we de volgende 
dag een volledige reconstructie van een kruispunt 
opstarten. In september hebben we bijvoorbeeld in twee 
nachten de volledige kruising bij de Bottelaarpassage 
opnieuw ingericht. Door een andere kleur stenen voor 
het fietspad, andere paaltjes, nieuwe geleidetegels en 
een grotere middenberm is dit kruispunt nu veiliger voor 
alle weggebruikers, ook die met een beperking. Ook 
hebben we onlangs als aparte opdracht de Corona 
teststraat in Almere ingericht."  

Aanbrengen bestrating toegangsweg

Aanleg Coronateststraat Almere

Herstellen natuurstenen bestrating
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IN DE BINNENSTAD VAN UTRECHT WERKT REIMERT AAN DE HERINRICHTING VAN DE VOORSTRAAT, 

WITTEVROUWENSTRAAT, NEUDE, WIJDE BEGIJNESTRAAT, SMALLE BEGIJNESTRAAT EN DE 

BEGIJNESTEEG. DAGELIJKS KOMEN HIER ZO'N 10.000 FIETSERS EN VOETGANGERS LANGS EN DAT 

WAS VOOR DE GEMEENTE UTRECHT REDEN OM HET GEBIED TE HERINRICHTEN TOT FIETSSTRAAT WAAR 

AUTO'S TE GAST ZIJN. 

Werken in binnenstedelijk gebied is altijd een uitdaging, 
maar op deze locatie in het centrum van Utrecht des 
te meer. "Dagelijks komen hier duizenden fietsers en 
voetgangers langs, door de Corona-maatregelen is dit nu  
iets minder dan normaal, maar nog steeds hebben we te 
maken met zo'n 2000 passanten in het werkvak", vertelt 
Henk Kuiper, uitvoerder van het werk in Utrecht. Door de 
beperkte ruimte en de aanwezigheid van vele winkels en 
restaurants was het afzetten met hekken niet mogelijk. 
Fietsers en voetgangers worden over loopschotten door 
het werkvak geleid, zodat alle ondernemers bereikbaar 
blijven. Auto's worden wel omgeleid. 

REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR

Het werk
Reimert is in Utrecht verantwoordelijk voor de gehele 
herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat. 
De oude bestrating inclusief fundering moet worden 
opgebroken en afgevoerd en ook het oude asfalt moet 
worden verwijderd. Vervolgens brengen we de fundering 
voor de klinkerverharding aan en plaatsen we nieuwe 
kolken en kolkaansluitingen. De rijbaan wordt voorzien 
van asfaltverharding. Tot slot plaatst Reimert het nieuwe 
straatmeubilair en brengen we grondverbetering aan 
voor het groen in de straat. 

REIMERT WERKT AAN BINNENSTAD VAN UTRECHT  

HERINRICHTING VOORSTRAAT UTRECHT

Fasering
Het werk is opgedeeld in 6 fasen om de bereikbaarheid 
zoveel mogelijk te blijven garanderen. Zo zijn de Voorstraat 
en de Wittevrouwenstraat in 3 fasen opgeknipt en worden 
de steegjes en zijstraten als laatste gedaan in fase 6. 
Fase 4 betreft het asfalteren van de gehele Voorstraat en 
Wittevrouwenstraat. Een belangrijk punt in dit werk is de 
aansluiting op het Neude. Om een goede doorstroming 
van het verkeer te kunnen blijven garanderen, moet 
eerste fase 1a in orde worden gemaakt (de noordzijde), 
alvorens we fase 5 (de zuidzijde) kunnen maken.

REIMERT BOUW EN INFRASTRUCTUUR

Bijzondere vondst
Er werd ook nog een bijzondere vondst gedaan tijdens 
de werkzaamheden. Uitvoerder Henk Kuiper vertelt: "In 
het bestek stond dat er een ijzeren paal verwijderd moest 
worden uit het werk. Dat klopte ook wel, maar toen hij 
eenmaal uit de grond was bleek dat het de loop van een 
17e-eeuws kanon was!". 

Voortgang
In het weekend van 17 en 18 oktober is er in de gehele 
straat geasfalteerd. De laatste onderlaag en de nieuwe 
deklaag zijn aangebracht en de straat is inmiddels weer 
toegankelijk voor al het verkeer. De verwachting is dat 
het volledige werk eind januari kan worden opgeleverd. 

Uitdagingen
Het Coronavirus gooide af en toe roet in het eten bij 
dit werk. Waar de maatregelen tegen de verspreiding 
van het virus er aan de ene kant voor zorgden dat het 
iets minder druk was op straat, zorgde het ook voor 
problemen bij de leveranties. "De stenen voor dit werk 
komen uit België, dat leverde soms problemen op. 
Tegelijkertijd moet ik rekening houden met bijvoorbeeld 
een maximale opbreektijd van 1 week voor een terras 
met bediening. Ik kan dus pas opbreken als ik zeker 
weet dat de materialen er zijn", aldus Henk.

Inrichting wandelpad Voorstraat Utrecht

Aanbrengen asfalt tussenlaag

Loop van een 17e-eeuws kanon
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SAMENWERKING EN VEILIGHEID VOOROP
RIOOLHERSTEL GEMEENTE ALMERE

REIMERT IS SINDS TWEE JAAR VERANTWOORDELIJK VOOR DE RIOOLHERSTELWERKZAAMHEDEN IN DE 

GEMEENTE ALMERE. VAN GROTE RECONSTRUCTIES TOT KLEINERE ONDERHOUDSKLUSSEN, GEEN DAG IS 

HETZELFDE. ERVARING, VEILIGHEID EN SAMENWERKING ZIJN DE SLEUTELWOORDEN VOOR HET SUCCES VAN 

DIT CONTRACT. 

Één keer per 12 jaar voert de gemeente Almere een 
reiniging en inspectie uit voor ieder bemalingsgebied. 
De problemen die tijdens deze inspectie worden 
geconstateerd worden door middel van een bestek op 
de markt gezet. Het huidige contract is nu aangegaan 
voor 2 jaar met een optie om het contract 2 keer met 
een jaar te verlengen. 

Gert-Jan Kamphuis is uitvoerder bij Reimert en neemt 
de dagelijkse leiding voor de uitvoering van het contract 
op zich. "Bijna twee jaar geleden hebben we dit project 
aangenomen. Maar ook de periode daarvoor zijn we 
altijd wel betrokken geweest bij het rioolherstel in 
Almere. De ervaring die we hebben opgebouwd bij 
de aanleg en de onderhoudsklussen uit het verleden 
maakt dat we niet voor verrassingen komen te staan. 
Per locatie wordt een specifiek plan gemaakt voor de 
uitvoering van het herstel. Samen met Jan van Loon 
(toezichthouder van de Gemeente Almere) wordt dan 
bekeken welke effecten dat heeft op de omgeving. 
Iedereen weet op deze manier precies wat er verwacht 
wordt", vertelt Gert-Jan. Ook Jan van Loon bevestigt 
dat een goede samenwerking in combinatie met de 
lokale kennis goed werkt: "De samenwerking met de 
ploeg op het project is uitstekend en de samenwerking 
met Reimert is prettig. Ik merk dat de lokale kennis van 
de omstandigheden in alle opzichten aanwezig is. Dit 
komt voort uit het feit dat de lokale aannemers die vanaf 

BEUGEL BENUT BODEM OPTIMAAL
ZANDEXPLOITATIE, SAMENWERKING & DE GRONDBANK

AL SINDS 2011 IS BEUGEL INFRASTRUCTUUR TE BEILEN DE SPECIALIST OP HET GEBIED VAN GRONDWERK 

EN BOVEN- EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR. MAAR DIT IS NIET HET ENIGE WAAR WE ONS BIJ BEUGEL 

MEE BEZIG HOUDEN. ONDERDEEL VAN HET TERREIN VAN BEUGEL IN BEILEN IS EEN ZANDPUT DIE WIJ 

EXPLOITEREN. DEZE ZANDWINNING VAN ZO’N 40 HECTARE GEBRUIKEN WE OM ONZE EIGEN PROJECTEN VAN 

ZAND TE VOORZIEN MAAR OOK OM OVERHEDEN, BEDRIJVEN ÉN PARTICULIEREN VAN DIENST TE ZIJN.

Samenwerken 
Voordat we zand kunnen winnen uit deze zandput, 
moeten we eerst een toplaag van zwarte grond 
afgraven. Deze zogenaamde teelaarde wordt natuurlijk 
niet weggegooid! Hiervoor zijn wij sinds begin dit jaar 
een mooie samenwerking aangegaan met Heicom. 
Heicom is producent van bodemverbeteraars en 
substraten waarmee de meest uitdagende omgevingen, 
zoals steden, parken en sportvelden, groen worden 
en groen blijven. Heicom gebruikt de toplaag van 
de zandexploitatie van Beugel om hoogwaardige 
bodemverbeteraars mee te maken. "Wij verwerken 
deze toplaag voornamelijk tot bijvoorbeeld bomenzand, 
bomengrond en diverse bodemverbeteraars. Deze 
producten worden vervolgens weer afgenomen door 
grootgroenvoorzieners en gemeentes voor gebruik in 
diverse stedelijke gebieden of in parken", aldus Herbert 
van Werven - Directeur van Heicom. Op deze manier 
wordt er niks verspild en maken we optimaal gebruik 
van de grond. 

Nieuw initiatief
Het terrein van Beugel is ontzettend groot en bestaat 
uit veel zand en water, maar ook voor een groot 
gedeelte uit grond. Op het water wordt nu al gewerkt 
aan een drijvend zonnepark in samenwerking met 
Groen Leven en op het zand zijn we samen met 
Heicom actief met de zandexploitatie Drenthe. Maar 
ook voor het grond gedeelte is nu een nieuw initiatief 
opgezet. “Per 1 januari 2021 gaan we starten met het 
opzetten van een grondbank in samenwerking met 
Grondbalans”, vertelt Roelf Schuiling, bedrijfsleider van 
Beugel. Wanneer je meer dan 50 m3 grond uitgraaft 
mag je dit niet zomaar vervoeren of samenvoegen met 
andere grond. Hier is een certificaat voor nodig. “Door 
op het terrein van Beugel een centrale opslaglocatie 
voor grond uit de omgeving te bieden, kunnen wij met 
de juiste certificaten deze grond samenvoegen, zeven 
of omploegen, en vervolgens weer hoogwaardig terug 
in de markt zetten”, aldus Roelf Schuiling.

“Door op het terrein van Beugel een 
centrale opslaglocatie voor grond uit de 
omgeving te bieden, kunnen wij met de 
juiste certificaten deze grond samenvoegen, 
zeven en vervolgens weer hoogwaardig 
terug in de markt zetten” - Roelf Schuiling 
- Bedrijfsleider Beugel

het begin bij de ontwikkeling van Almere betrokken zijn 
geweest weten hoe de stelsels die nu in onderhoud 
komen zijn aangelegd en handelen hier ook naar."

Omgevingsmanagement
Veiligheid voor de omgeving is een zeer belangrijk 
aspect bij rioleringswerkzaamheden. "De herstelklussen 
worden door ons team uitgevoerd tussen de 1 en 4 meter 
onder maaiveld. Hierdoor is ook de uitvoeringsduur niet 
altijd met een schaartje te knippen. Daar is de ploeg zich 
van doordrongen en we gaan pas naar huis als we voor 
de omgeving een veilige situatie kunnen achterlaten." 
Soms kom je ook bijzondere klussen tegen waarbij de 
omgeving een nog grotere rol speelt dan anders. Zo 
moest er een streng van het hemelwaterriool worden 
vervangen en verlaagd, echter bevond deze streng 
zich onder de busbaan, het hart van het OV-netwerk 
in Almere. "De busbaan afsluiten was geen optie. We 
hebben daarom de busbaan tijdelijk verlegd en in 
één weekend twee putten en tientallen meters riool 
aangelegd onder het bestaande leidingen tracé. Dat 
zijn klussen die je bij blijven en de goede samenwerking 
met mijn collega's en de Gemeente onderstrepen. 

Op 4 oktober is op 53 jarige leeftijd, na een kort ziekbed, onze collega Ina Prakken-Harms 
overleden. Ina was vanaf september 2019 werkzaam bij Beugel als administratief mede-
werkster en heeft in de korte tijd die ze voor ons werkzaam was indruk gemaakt door haar 
betrokkenheid bij ons bedrijf. We zijn een gewaardeerde, geliefde en betrouwbare collega 
verloren.  

IN MEMORIAM

Herstel hemelwaterafvoer

Uitstroombak ter vergroting van de afvoercapaciteit
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BEUGEL IS IN EMMER-COMPASCUUM AAN HET WERK VOOR FRESENIUS KABI. DEZE DUITSE MEDICIJN 

FABRIKANT HEEFT HIER ONLANGS EEN OUDE FABRIEK OPGEKOCHT DIE VOLLEDIG WORDT HERBOUWD. ZOWEL 

DE ONDERGRONDSE, ALS DE BOVENGRONDSE INFRASTRUCTUUR WORDT DOOR BEUGEL VERZORGD. EEN 

MOOI PROJECT VOOR EEN UNIEKE OPDRACHTGEVER. 

Fresenius Kabi is een groot Duits bedrijf en heeft 
fabrieken en kantoren over de hele wereld. Ze houden 
zich voornamelijk bezig met medicijnen en technologieën 
op het gebied van onder andere transfusies en klinische 
voeding. Met 40.000 werknemers wereldwijd en kantoren 
en fabrieken van Noord- en Zuid-Amerika tot Australië en  
Zuid-Afrika, is dit geen doorsnee opdrachtgever. 

Productienetwerk
Één van de sterke punten van Fresenius Kabi is de opzet 
van hun productienetwerk. Er is niet één centrale fabriek 
van waaruit alle producten worden gedistribueerd. 
In plaats daarvan maakt Fresenius gebruik van een 
gedecentraliseerd productienetwerk. 65 fabrieken over 
de hele wereld produceren en distribueren volgens 
de specifieke wensen en eisen van de markt om zich 
heen. Maatwerk dus! Een goede infrastructuur om 
alles in goede banen te leiden is daarom erg belangrijk. 
En daar mag Beugel bij de nieuwe fabriek in Emmer-
Compascuum voor zorgen. 

Voortgang
Beugel is dus verantwoordelijk voor de aanleg van zo-
wel de bovengrondse als de ondergrondse infrastruc-
tuur van de nieuwe fabriek. Ton Toeter, uitvoerder van 
Beugel vertelt ons over de voortgang en planning van 
het project: "In week 35 zijn we gestart met het ontgra-
ven van de fundaties voor de koelers voor de fabriek. 
Aansluitend zijn we begonnen met het aanleggen van 
een vuilwater-, hemelwater- en proceswatersysteem. 
Op dit moment is de planning dat we eind november 
het meeste rioolwerk hebben aangebracht, en kunnen 
starten met de bestrating", aldus uitvoerder Ton. 

De oplevering van het gehele project staat gepland voor 
maart 2021. 

BEUGEL WERKT AAN INFRA NIEUWE FABRIEK

FRESENIUS KABI

CALAMITEITEN FRIESLAND

EEN WAARDEVOLLE SAMENWERKING

EEN OMGEVALLEN BOOM, OLIE OP DE WEG OF EEN ONGEVAL OP EEN PROVINCIALE WEG? BEUGEL STAAT 

SAMEN MET NIENHUIS KLAAR VOOR ALLE CALAMITEITEN OP DE PROVINCIALE WEGEN VAN PROVINCIE 

FRIESLAND! EEN WAARDEVOLLE SAMENWERKING VOOR DE KOMENDE 4 JAAR. 

het team is klaar om naar de locatie te gaan. 
"We zijn in juli van dit jaar gestart met deze overeen-
komst en hebben tot nu toe zo'n 75 meldingen gehad 
van zowel de hoogste prioriteit als wat minder urgent. 
Bij alle meldingen zijn we binnen het afgesproken tijds-
bestek aanwezig geweest.

Botser
Het is niet altijd alleen een kwestie van iets direct oprui-
men of herstellen. Als er bijvoorbeeld een ernstig ongeluk 
is gebeurd is het niet altijd mogelijk om de weg direct 
weer vrij te maken. Nood- en hulpdiensten moeten dan 
hun werk doen op de openbare weg, en dat moeten ze 
natuurlijk wel veilig kunnen doen. Voor onder andere die 
situaties zetten wij ook een botser in. Deze vrachtwagen 
met een soort 'kussen' achterop kan achter de hulpver-
leners worden geparkeerd. Mocht er onverhoopt een 
weggebruiker zijn die de afzetting over het hoofd ziet, 
wordt de impact geabsorbeerd door de botser en kun-
nen hulpverleners veilig hun werk uitvoeren. 

Kortom, een divers contract met soms heftige situaties, 
maar een waardevolle samenwerking met zowel de pro-
vincie Friesland als Nienhuis Wegbeveiliging! 

Afgelopen zomer heeft Beugel een mooi contract ge-
sloten met de provincie Friesland. Bij alle calamiteiten 
op de provinciale wegen van Friesland is Beugel verant-
woordelijk voor het oplossen van gevaarlijke situaties 
óf het verlenen van assistentie aan nood- en hulpdien-
sten. "Van olie op de weg en 'sinkholes' tot omgevallen 
bomen, ongevallen en loshangende camera's, er komt 
van alles voorbij", vertelt Madelein Siderius, die verant-
woordelijk is voor het in goede banen leiden van deze 
overeenkomst. We werken voor dit contract nauw sa-
men met Nienhuis Wegbeveiliging. Zij zijn centraal in de 
provincie gevestigd en zijn de specialist op het gebied 
van wegbeveiliging. 

Gang van zaken
"Na de aanbesteding hebben we een draaiboek aan-
geleverd waarmee we lieten zien dat we aan alle eisen 
van het bestek kunnen voldoen. Zo moeten we voor 
meldingen van de hoogste prioriteit altijd binnen 45 mi-
nuten op locatie zijn", aldus Madelein. Wanneer er bij de 
provincie een melding binnenkomt, bellen zij een speci-
aal alarmnummer bij Beugel. Dan wordt kort en bondig 
besproken wat de situatie is en wat er nodig is aan ma-
terieel. Een voertuig met standaard uitrusting staat altijd 
klaar, overige benodigdheden worden toegevoegd en 

koelers op fundatie

Ook bij het vervangen van een camera is een 
wegafzetting nodig



14 15

UBINK BOUW EN ONDERHOUDDE WILDE GROND-, WEG- EN WATERBOUW

IN NEDERLAND ZIJN STATIONS ONDERVERDEELD IN VIJF KLASSEN: HALTE, BASIS, PLUS, MEGA EN 

KATHEDRAAL. HET AANTAL REIZIGERS DAT IN- EN UITSTAPT BEPAALT BINNEN WELKE KLASSE EEN 

STATION VALT. DE WILDE IS BEZIG MET HET VERVANGEN VAN DE STATIONSBORDEN MET HUISREGELS 

OP ALLE 404 NS-STATIONS DIE NEDERLAND TELT. VAN HALTE AKKRUM TOT KATHEDRAAL DEN HAAG 

CENTRAAL.

Het stationsbord met huisregels is opgesteld door ProRail 
en NS om reizigers te wijzen op hun geldende rechten en 
plichten op het station. Belangrijke informatie dus, die moet 
kloppen en goed zichtbaar moet zijn. Omdat de informatie 
op de huidige borden is verouderd, is De Wilde ingeschakeld 
om de borden te vervangen. Daarnaast inventariseert De 
Wilde op elk station de mogelijke verbeterslagen. Denk 
hierbij aan het toevoegen, verwijderen of verplaatsen van 
borden ter verbetering van de informatievoorziening.

Bijzonderheden
Elk station is anders: zelfs de bevestigingssystemen van 
de stationsborden zijn niet overal hetzelfde. Dit maakt de 
montage gecompliceerder dan alleen het loshalen van 
de boutjes en het ophangen van het nieuwe bord. 

De uitvoering kan dus niet zomaar door iemand worden 
gedaan en ligt daarom bij één gespecialiseerd persoon. 
Deze uitvoerder houdt van elk station bij wat hij aantreft 
door middel van foto’s en een rapportage. Hierdoor 
hebben we een goed beeld van de situatie vóór en na.

Voortgang
Begin november 2020 moeten alle stationsborden met 
huisregels zijn vervangen. Op dit moment zijn de nieuwe 
borden op een derde van de NS-stations te vinden. 
Bijvoorbeeld op Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en 
Den Haag Centraal. Benieuwd welke stations nog meer 
zijn voorzien? De borden zijn te herkennen aan de groene 
sticker onderaan het bord!

VAN HALTE TOT KATHEDRAAL
DE WILDE VERVANGT HUISREGELBORDEN OP ALLE NS-STATIONS

UBINK REALISEERT UITBREIDING HANGAR 73

VEILIGHEID, EFFICIËNTIE EN CONTINUÏTEIT KOMEN SAMEN 

UBINK HEEFT AL MEER DAN 12 JAAR EEN GOEDE SAMENWERKING MET KLM, EN OOK DIT JAAR MOCHTEN 

WE WEER EEN MOOI PROJECT REALISEREN: DE UITBREIDING VAN HANGAR 73 MET EEN MAGAZIJN. EEN 

UITDAGEND PROJECT MET ONDER ANDERE EEN STRAKKE DEADLINE, WERKEN VOLGENS DE HOOGSTE 

VEILIGHEIDSEISEN EN IN EEN VOLLEDIG OPERATIONELE OMGEVING. 

KLM is continu bezig met de toekomst, nog betere 
dienstverlening, veiligheid en natuurlijk vermindering van 
de CO2-uitstoot van vliegtuigen staan altijd op de agenda. 
Een onderdeel van deze toekomstvisie is de introductie van 
een nieuw type vliegtuig voor KLM Cityhopper: De Embraer 
E195-E2. 

Embraer E195-E2
Het nieuwe vliegtuigtype, de Embraer E195-E2, is 5,4m 
langer dan het vorige type en heeft een extra spanbreedte 
van 6,4m. Ook is het vliegtuig technisch gezien slechts 
voor 20% gelijk aan het 'oude' type. Dit heeft gevolgen voor 
Hangar 73, waar deze vliegtuigen worden onderhouden. 
De opstelposities in de hangar moeten worden 
aangepast aan het nieuwe vliegtuigtype en het magazijn 
en de opslagruimtes moeten worden uitgebreid voor de 
aanvullende onderdelen. 

Project vol uitdagingen
Bedrijfsleider van Ubink en projectleider Pascal Kemman: 
"De uitbreiding van de opslagcapaciteit in Hangar 73 was 
een project vol uitdagingen. We moesten echt werken tussen 
de vliegtuigen. Daarnaast kregen we door de coronacrisis 
te maken met diverse wijzigingen in de plannen. Dan is het 
fijn dat de samenwerking met KLM goed en vertrouwd is. 
De lijnen zijn kort en dat werkt prettig én snel!"

De eerste onderdelen voor het nieuwe toestel arriveren 
al in oktober 2020, een harde deadline voor het team 
van Ubink! Naast deze strakke deadline moet ook het 
operationeel proces in de hangar te allen tijde doorgang 
vinden. Door goede communicatie, planning en afstemming 
is dit uiteindelijk gelukt en is het magazijn in Hangar 73 
inmiddels op tijd en volgens alle laatste veiligheidseisen 
weer opgeleverd.

Project Manager van KLM Real Estate & Facility Contracting 
Richard Klaver:  "KLM, KLM Cityhopper en het Regional Jet 
Center zijn erg tevreden met het resultaat. Er is in goede 
samenwerking met en door het team van Ubink een mooi 

Met pijn in ons hart hebben wij afgelopen juli afscheid genomen van onze geliefde colle-
ga Peter Jansen. Peter is van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van De Wilde 
Grond- Weg- en Waterbouw. Wij kijken dan ook terug op een lange periode van samen-
werking die wij nooit zullen vergeten. Peter kwam in maart 2008 in dienst bij De Wilde, 
van uitvoerder groeide Peter door naar bedrijfsleider bij De Wilde. Een rol die hij met verve 
vervulde. Dat hij veel heeft betekend voor de bedrijfsvoering van De Wilde staat buiten 
kijf. Maar daarnaast was Peter een zeer gewaardeerde en geliefde collega voor velen. Hij 
was voor ons allemaal een groot inspirator en een fantastische collega. Wij missen hem 
dan ook enorm.

en kwalitatief goed magazijn gerealiseerd. Het project is 
ondanks de korte voorbereidingstijd goed door Ubink 
georganiseerd en voorbereid. De veiligheids organisatie 
was goed ingericht en er zijn géén veiligheidsincidenten 
geweest. De uitvoering verliep door een goede aansturing 
gecontroleerd en voorspoedig. Dit alles heeft geresulteerd 
in een goed geolied proces met een tijdige oplevering als 
resultaat. KLM is het magazijn meteen na oplevering al 
gaan vullen met de onderdelen voor het nieuwe toestel."   

Minimaal noodzakelijk bouwen
De reisbranche, en daarmee dus ook KLM, heeft het zwaar 
te verduren als gevolg van de Coronacrisis. Een project als 
de introductie van een nieuw vliegtuigtype kent natuurlijk een 
intensief voortraject, waarin beslissingen worden genomen 
al ver voor de eerste Covid-19 gevallen bekend waren. 
Wel zijn er diverse versoberingen in de scope toegepast 
en is alleen het hoognodige uitgevoerd om straks veilig het 
nieuwe toestel te kunnen onderhouden en de onderdelen 
op te slaan. 

IN MEMORIAM

Magazijn uitbreiding in uitvoering.
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