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Het schiereiland Cruquius in Amsterdam-Oost 
is bij uitstek geschikt voor woningbouw. Dat 
realiseerde ook projectontwikkelaar Amvest 
zich. Hun woningbouwplan werd positief 
ontvangen door de gemeente. Rob Konijn, 
algemeen directeur van Germieco: “Wat
dit project bijzonder maakt, is dat de 
gemeente  Amsterdam ook de realisatie 
van de openbare ruimte bij Amvest heeft 
neergelegd. Dat gebeurt niet altijd, omdat 
de gemeente er vaak voor kiest om zelf de 
werkzaamheden in de buitenruimte uit te 
voeren of te begeleiden. Nu heeft Amvest 
ook de verantwoordelijkheid gekregen over 
de buitenruimte. Daarbij dient wel voldaan 
te worden aan alle eisen en normen van de 
gemeente.”

Bekend terrein
Die eisen en normen zijn Germieco niet 
vreemd. Tenslotte heeft Germieco vorig jaar 

in opdracht van de gemeente Amsterdam een 
speciale Puccinituin aangelegd. In deze show-
tuin zijn alle materialen voor rijbanen, voet-
gangersgebieden en andere onderdelen van 
de openbare ruimte vertegenwoordigd. “Wij 
werden, samen met twee andere bedrijven, 
uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen 
voor de openbare ruimte rondom de eerste 
woongebouwen op Cruquius. Ook werd  
gevraagd om een plan van aanpak met een 
risicobeheersingsplan. Dit plan van aanpak 
heeft uiteindelijk de doorslag gegeven in de 
keuze voor Germieco.” De werkzaamheden 
starten half juni 2017 en het OMOP-contract 
loopt tot 2020. De directievoering, het toezicht 
en de projectleiding heeft Amvest uitbesteed 
aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Meer weten over het Cruquiuseiland  
en de bouwplannen? 
Kijk dan op www.cruquius.nl.

Wonen en werken binnen de ring van Amsterdam én aan het water.  
Het lijkt een onmogelijke opgave, maar toch kan het op het unieke 
Cruquiuseiland. Hier wordt industriële historie gecombineerd met 
stijlvolle nieuwbouw voor wonen en werken. Cruquius is volop in 
ontwikkeling en daaraan draagt ook Germieco een steentje bij. 

Balans; dat is waar Germieco naar streeft. Dit 
begint bij balans in opdrachten. Van ouds-
her is Germieco dé partij voor kleinschalige 
projecten. Onze oprichter Henk Bakker zei 
het al: “Veel kruimels maken ook een brood.” 
Tegelijkertijd zijn we prima in staat grootscha-
lige opdrachten uit te voeren. Bladert u dit 
magazine maar eens door en u zult zien dat wij 
ook ons mannetje staan bij de realisatie van 
complexe buitenruimtes en infrastructuren. 

Deze balans in opdrachten vraagt om het juiste 
personeel en materieel. Hierin hebben we 
dusdanig geïnvesteerd dat ons bedrijf optimaal 
is ingericht en wij uiteenlopende projecten 
effectief en efficiënt kunnen oppakken. Ook 
streven we naar evenwicht tussen bestaande 
en nieuwe opdrachtgevers. In de huidige zeer 
concurrerende markt kijken wij als Germieco 
scherp om ons heen en pakken we onze kansen 
tot klantengroei. We verliezen daarbij echter 
nooit onze bestaande klanten uit het oog! 

Het mag duidelijk zijn; wij gaan iedere dag voor 
de juiste balans. In- en extern. In prijs, kwaliteit 
en service. In betrokken- en bevlogenheid. En 
dat maakt dat wij niet alleen “beloven”, maar 
ook “waarmaken”!
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Sneakpreview…
Het duurt nog even… maar in 2020 starten wij met de laatste  
bestratingswerkzaamheden op Oosterdokseiland. Hier verrijst vanaf 
2018 het toekomstige kantoor van Booking.com. Germieco verzorgt 
de aanleg van de infra. Wij geven u graag alvast een klein voorproefje 
van het prachtige eindresultaat.

MEER INFO 
WWW.GERMIECO.nl

Projecten in beeld
Nieuwe opdracht in Hoorn
Vanuit de GWW Kring Hoorn, waarin Germieco 
zitting heeft, hebben wij een aanbesteding  
gewonnen voor de herinrichting van het  
woonwagenpark Bobeldijkerweg. Vijf partijen 
presenteerden zich met een prijsdeel, een  
interview en een BLVC-plan. Germieco ontving  
de hoogste score. Na de zomervakantie gaan  
we dus met veel plezier aan de slag in Hoorn.

Projecten Nieuw-West  
te Amsterdam
Wij hebben voor de gemeente Amsterdam 
stadsdeel Nieuw-West verschillende projecten 
uitgevoerd en momenteel in uitvoering.
De Van Tijenbuurt, Suha (Van Suchtelen van 
de Haarestraat), E. Knappertstraat, Lambertus 
Zijlplein en Middengebied Zuid zijn enkele 
voorbeelden.

Oog voor maatschappij en milieu

Op de Van IJsendijkstraat in Purmerend komt een Multifunctionele Sport Accommodatie (MFSA)  
voor gemeente Purmerend met onder andere twee topsporthallen, tribunes en een parkeergarage. 
Germieco is hier begonnen met werkzaamheden voor Bouwbedrijf Vaessen. 

4 oktober 2016

Lokale roots vragen om lokale betrokkenheid. En dus zoekt Germieco bewust de connectie met de omgeving, 
bestaande uit mens en milieu. We doen dat op uiteenlopende manieren. We noemen er graag enkele.

De Kortebaandraverij 
Jaarlijks organiseert Rotary Zaanstad de 
Kortebaandraverij in Assendelft. Op 6 mei 
2017 verschenen er 24 paarden aan de start. 
De opbrengsten van dit unieke evenement, 

midden in het hart van Assendelft, gaan naar 
diverse goede doelen. Germieco sponsort  
dit evenement al jaren en heeft ook dit  
jaar weer het 300 meter lange parcours 
aangelegd. Dit vraagt niet alleen om speciaal 
zand en het nakomen van diverse voorwaar-
den rondom dikte en breedte, maar ook  
om de inzet van zwaar materieel en tien 
medewerkers. We halen als bedrijf veel 
energie uit het ondersteunen van dit soort 
maatschappelijk relevante projecten.

Inclusief ondernemen
Momenteel is Germieco actief betrokken  
bij het opzetten van een regionale Zaans-
Waterlandse werkgeverscommunity. 
Deze zal zich met name richten op “inclusief  
ondernemen”, of te wel: het creëren van 
meer werkgelegenheid voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het doel is in de regio Zaanstreek/Water-
land te zorgen voor meer banen voor deze 
doelgroep. 

De strijd tegen CO2

Sinds 2013 is Germieco in het bezit van de 
CO2 Prestatieladder niveau 3. Door middel 
van het doorvoeren van diverse maatregelen 
is onze CO2-uitstoot in 2016 bijna 20% lager 
uitgekomen dan ons basisjaar 2012. Onze 
uitstoot was in 2016 57,15 ton per miljoen 
omzet. Dit hebben we met name bereikt 
door het vervangen van oude “slurpende”  
autoʹs door nieuwe, zuinigere exemplaren. 
Het spreekt voor zich dat wij trots zijn op 
onze resultaten en deze positieve ontwikkeling 
graag voortzetten. Zo maken we sinds dit 
jaar gebruik van groene stroom. Ook zijn er 
gesprekken gevoerd over het plaatsen van 
zonnepanelen op ons dak.

Sportieve activiteiten in Purmerend

“Inmiddels hebben we 6500 m2 straatwerk in de parkeergarage  
gelegd en richten we ons nu op de buitenwerkzaamheden.  

De oplevering staat gepland vlak voor de bouwvak.” 
 - Marco Kieft, werkvoorbereider bij Germieco -  

Het verzorgen van de nutsaansluitingen 
inclusief hemelwater- en vuilwaterriool voor 
het NU.VU-gebouw, het voor het VUmc 
verzorgen van de rioolaansluitingen voor het 
IC/ DC-gebouw, het vervangen van de rio-
lering aan de Huibert Pootstraat in Heems-
kerk; het is zomaar een greep uit recente en 
nog te starten rioleringswerkzaamheden. 

En dan houden we ons ook nog bezig met 
rioleringswerkzaamheden aan het Amster-
damse Dora Tamanaplein in opdracht van 
Waternet en de inrichting van het rioolstel-
sel van Meerleven 2 in Bennebroek voor 
opdrachtgever Van Braam Minnesma. U ziet, 
ook ondergronds staan wij ons mannetje!

Germieco houdt zich niet alleen bezig met bovengrondse  
werkzaamheden; we duiken ook steeds vaker onder de grond. 

De ondergrondse bezigheden van Germieco

Zeven maanden later... 12 april 2017

8 juni 2017



Het gaat hierbij om zelfstandige woningen 
voor volwassenen die intensieve onder-
steuning nodig hebben. Omdat de beoogde 
bewoners veelal weinig of geen prikkels 
kunnen verdragen, zijn zowel de gebouwen 
als de buitenruimtes daarop aangepast. 
Germieco heeft bij deze projecten gezorgd 
voor de bestrating, groenvoorzieningen en 
hekwerken. Bij het omvangrijke project  
Buitenhof ging het onder andere om  
ongeveer 6.000 m3 zandophoging, het aan-
brengen van verhardingen, funderingen, 100 
meter bluswaterleiding, 250 meter kunststof 
beschoeiing, drainage, verlichting, pergola's, 
houten hekwerken en speeltoestellen. 

“Vergeleken met andere  
partijen waarmee we in het 

verleden hebben samengewerkt, 
ligt Germieco straatlengtes voor 

waar het gaat om communicatie, 
flexibiliteit, bereikbaarheid, om-
gang en inzet. Vandaar dat we 

Germieco het waarderingscijfer 9 
hebben gegeven. ”

- Ronald Damsma, assistent projectcoördinator 

nieuwbouw Stichting Esdégé-Reigersdaal -

Netwerken 
in de Zaanstreek

Bijzondere projecten in Heerhugowaard

Petra vertelt hoe ze kennismaakte met het 
VNZP. “Als financieel directeur van  
Germieco ben ik uiteraard altijd bezig om 
me te ontwikkelen op vaktechnisch gebied. 
Ik merkte echter dat mijn persoonlijke 
ontwikkeling wat achterbleef. Ik ben veel 
op kantoor en had daardoor weinig contact 
met de “buitenkant”. Omdat ik ervan 
overtuigd ben dat wanneer ik me persoon-
lijk ontwikkel, ik ook meer waard ben voor 
het bedrijf, heb ik me aangesloten bij het 
VNZP.” Het VNZP heeft als doel ambitieuze  
vrouwen uit de Zaanstreek en omgeving 
een platvorm te geven om van elkaar te 
leren en elkaar te inspireren. Daarnaast wil 
het VNZP ook het vrouwelijk ondernemer-
schap stimuleren in de Zaanstreek, onder 
andere door de Verkiezing Zaanse  
Zakenvrouw van het jaar. 

Via voorzitterschap 
verbindingen leggen
Na enkele jaren normaal lidmaatschap 
werd Petra benaderd voor de rol van 
voorzitter. “Daar heb ik uiteraard wel even 
goed over nagedacht en zowel binnen 
ons bedrijf als thuis overleg over gehad. 
Ik ben blij dat ik de stap gezet heb en het 
voorzitterschap op me heb genomen. Het 

Dat vrouwelijk ondernemerschap floreert in de Zaanstreek weet Petra Derlagen, financieel directeur van  
Germieco, als geen ander. Zij is namelijk voorzitter van het  Vrouwennetwerk ZaanstadPlus (VNZP). 
Zoʹn rol kost tijd en energie, maar levert het Zaanse bedrijfsleven, Germieco en Petra persoonlijk ook veel op. 

maakt Germieco zichtbaar naar buiten; 
zowel Rob Konijn, algemeen directeur, als 
ik, financieel directeur, laten veelvuldig ons 
gezicht zien bij netwerkbijeenkomsten. Zo 
hebben we als Zaans bedrijf voelsprieten bij 
de Zaanse ondernemers. Ik weet dan ook 
dat veel Zaanse ondernemers op zoek zijn 
naar meer onderlinge samenwerking. Mijn 
standpunt is: heb je werk uit te besteden, 
gun het dan aan je lokale ondernemers. Ga 
niet voor een dubbeltje goedkoper naar een 
bedrijf dat niet in de regio zit! Deze bood-
schap kan ik goed uitdragen als voorzitter 
van het VNZP. Mijn rol stelt me in staat 
verbindingen te leggen.”

De juiste partijen bij elkaar
Naast het voorzitterschap van het VNZP 
is Petra ook bestuurslid van de Bedrijven-
vereniging Noorderveld-Molletjesveer 
(BVNM). “Hier richten we ons voorna-
melijk op de ontwikkeling van het gebied 
waarin ons bedrijf gevestigd is. Belangrij-
ke onderwerpen zijn veiligheid, bereik-
baarheid en parkeergelegenheid. Maar 
we zoeken ook verbinding met andere 
branches, zoals bijvoorbeeld het onder-
wijs. Momenteel werkt de BVNM aan het 
opzetten van een fysieke stagebank op 
ons bedrijventerrein. Hier brengen we 
onderwijs, bedrijfsleven en gemeente bij 
elkaar. De stagebank opent in september 
en wordt gerund door stagiairs. Bedrijven 
kunnen binnenlopen en aangeven wat 
voor stagiairs ze zoeken. Zo brengen we 
snel de juiste partijen bij elkaar”. 

Samen sterker
Petra steekt veel tijd in haar rollen binnen 
deze beide netwerken. “Zo probeer ik te 
doen wat het beste is voor de ondernemers 
in de Zaanstreek. Ik stimuleer mensen 
elkaar op te zoeken, elkaar te helpen. 
Samen staan we als Zaanse ondernemers 
en Zaanse samenleving sterker!”. 

“Kijkend naar de samenwerking 
met Germieco springen met 

name de prettige manier van 
communiceren, hun oplossings-
gerichtheid en doelgerichtheid 

eruit. Ze waren voor ons een 
nieuwe partij, maar hebben zich 
direct goed gepresenteerd. We 
waarderen hun inzet dan ook 

met een 8.”

- Erik Rijsenbrij, projectmanager/directievoerder 

namens Woonwaard -

“Mijn standpunt is: heb je 
werk uit te besteden, gun het  

dan aan je lokale  
ondernemers”

Bewuste Bouwers Zuidas Award
De juiste certificeringen en steeds weer vooroplopen bij ontwikkelingen; 
dat is wat Germieco zich als doel heeft gesteld. 

Stichting Esdégé-Reigersdaal biedt brede ondersteuning aan mensen met 
een beperking. In Heerhugowaard realiseren zij, in samenwerking met de 
gemeente en woningcorporatie Woonwaard, twee nieuwe locaties: de 
Watermuntstraat en project Buitenhof aan de Middenweg. 

Onze 
aanwezigheid 
in de Beemster
Wij zijn met veel plezier ook 
actief in de Beemster.

Amsterdam-Noord is nog steeds volop 
in ontwikkeling. Germieco is een bekend 
gezicht in dit opbloeiende stadsdeel. We 
voeren hier, in opdracht van de gemeente, 
diverse werkzaamheden aan uiteenlopende 
projecten uit. 

Zo zijn we al zo'n zeven jaar actief in 
nieuwbouwwijk De Bongerd. De Bongerd 
bestaat uit vier fasen, ook wel buurten 
genoemd. De vier buurten hebben allemaal 

een tuindorpkarakter, maar toch ieder een 
eigen uitstraling. Momenteel zijn we bezig 
met twee deelgebieden. Binnen dit grote 
straat- en groenproject, waaronder ook het 
parkeerterrein van de aanwezige super-
markt valt, zullen wij tot en met juli 2017 
diverse werkzaamheden uitvoeren.

Germieco: een 
bekend gezicht 
in Amsterdam
Noord

Bas van der Made, Hoger Veiligheidskundige 
bij Germieco: “Ieder jaar proberen wij minstens 
één nieuwe certificering of classificatie te 
behalen. De afgelopen jaren waren dat onder 
andere het Groenkeur-certificaat BRL Boom-
verzorging en de BRL 9334 Straatwerk. Dit jaar 
hebben we meegedongen naar de Bewuste 
Bouwers Zuidas Award.” Op de Zuidas is de 
laatste jaren veel bedrijvigheid; diverse gebie-
den worden hier achtereenvolgens ontwikkeld. 
Met de Bewuste Bouwers Zuidas Award willen 
projectorganisatie Zuidas en de Stichting  
Bewuste Bouwers vanuit een positieve 
invalshoek de belangrijkste aspecten van een 
veilige en omgevingsvriendelijke bouwplaats 
belichten én de aannemers werkend in de 
Zuidas stimuleren hieraan nog meer aandacht 
te besteden. De prijs werd uitgereikt tijdens de 
Dag van de Bouw op 20 mei. “Wij waren één 
van de twintig deelnemende partijen. Helaas 
hebben we niet gewonnen.”

Fred. Roeskestraat in beeld
Waar groen- en/of wegwerkzaamheden 
zijn, knapt het straatbeeld op, maar is ook 
sprake van overlast. Uiteraard doen wij ons 
best om die overlast tot een minimum te 
beperken. Neem nu de Fred. Roeskestraat 
in Amsterdam waar Germieco met diverse 
werkzaamheden bezig is. Begonnen in 
december 2016 zullen we hier tot eind 2019 
actief zijn, onder andere met de realisatie 
van de ondergrondse infrastructuur.  
Om de omwonenden en andere mensen die 

gebruikmaken van de stoepen en straten 
in deze buurt een kijkje te geven achter de 
schermen bezocht de rubriek “Het Verkeer” 
van AT5 ons ter plaatse. Verschillende 
medewerkers van Germieco zijn geïnter-
viewd en ook omwonenden, gebruikers en 
de opdrachtgever kwamen aan het woord. 
Conclusie: de meesten vinden dat het  
gebied ondanks alle werkzaamheden  
goed bereikbaar is en zijn blij met het  
eindresultaat dat steeds meer vorm krijgt!

“Ieder jaar proberen  
wij minstens één nieuwe  

certificering of  
classificatie te behalen” 

Kantoorpand van 
Funderingsbedrijf Van ”t Hek
Het allround funderingsbedrijf Van ʹt Hek 
betrekt een nieuw kantoorpand. Het ontwerp 
en de uitvoering van de buitenruimte worden 
uitgevoerd door Germieco. Het gaat hierbij om 
grond-, straat-, riolerings- en groenwerk. 

Pieter Kramerhof
Hier worden vier vrijstaande woningen 
gerealiseerd. Germieco heeft de eerdere opstal 
gesloopt en richt zich nu op het plaatsen van 
schoeiing en een steiger, riolerings-, grond- en 
straatwerk. We doen dit in opdracht van Fier 
Vastgoed en Bouwbedrijf B. Desaunois B.V.
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gezicht in dit opbloeiende stadsdeel. We 
voeren hier, in opdracht van de gemeente, 
diverse werkzaamheden aan uiteenlopende 
projecten uit. 

Zo zijn we al zo'n zeven jaar actief in 
nieuwbouwwijk De Bongerd. De Bongerd 
bestaat uit vier fasen, ook wel buurten 
genoemd. De vier buurten hebben allemaal 

een tuindorpkarakter, maar toch ieder een 
eigen uitstraling. Momenteel zijn we bezig 
met twee deelgebieden. Binnen dit grote 
straat- en groenproject, waaronder ook het 
parkeerterrein van de aanwezige super-
markt valt, zullen wij tot en met juli 2017 
diverse werkzaamheden uitvoeren.

Germieco: een 
bekend gezicht 
in Amsterdam
Noord

Bas van der Made, Hoger Veiligheidskundige 
bij Germieco: “Ieder jaar proberen wij minstens 
één nieuwe certificering of classificatie te 
behalen. De afgelopen jaren waren dat onder 
andere het Groenkeur-certificaat BRL Boom-
verzorging en de BRL 9334 Straatwerk. Dit jaar 
hebben we meegedongen naar de Bewuste 
Bouwers Zuidas Award.” Op de Zuidas is de 
laatste jaren veel bedrijvigheid; diverse gebie-
den worden hier achtereenvolgens ontwikkeld. 
Met de Bewuste Bouwers Zuidas Award willen 
projectorganisatie Zuidas en de Stichting  
Bewuste Bouwers vanuit een positieve 
invalshoek de belangrijkste aspecten van een 
veilige en omgevingsvriendelijke bouwplaats 
belichten én de aannemers werkend in de 
Zuidas stimuleren hieraan nog meer aandacht 
te besteden. De prijs werd uitgereikt tijdens de 
Dag van de Bouw op 20 mei. “Wij waren één 
van de twintig deelnemende partijen. Helaas 
hebben we niet gewonnen.”

Fred. Roeskestraat in beeld
Waar groen- en/of wegwerkzaamheden 
zijn, knapt het straatbeeld op, maar is ook 
sprake van overlast. Uiteraard doen wij ons 
best om die overlast tot een minimum te 
beperken. Neem nu de Fred. Roeskestraat 
in Amsterdam waar Germieco met diverse 
werkzaamheden bezig is. Begonnen in 
december 2016 zullen we hier tot eind 2019 
actief zijn, onder andere met de realisatie 
van de ondergrondse infrastructuur.  
Om de omwonenden en andere mensen die 

gebruikmaken van de stoepen en straten 
in deze buurt een kijkje te geven achter de 
schermen bezocht de rubriek “Het Verkeer” 
van AT5 ons ter plaatse. Verschillende 
medewerkers van Germieco zijn geïnter-
viewd en ook omwonenden, gebruikers en 
de opdrachtgever kwamen aan het woord. 
Conclusie: de meesten vinden dat het  
gebied ondanks alle werkzaamheden  
goed bereikbaar is en zijn blij met het  
eindresultaat dat steeds meer vorm krijgt!

“Ieder jaar proberen  
wij minstens één nieuwe  

certificering of  
classificatie te behalen” 

Kantoorpand van 
Funderingsbedrijf Van ”t Hek
Het allround funderingsbedrijf Van ʹt Hek 
betrekt een nieuw kantoorpand. Het ontwerp 
en de uitvoering van de buitenruimte worden 
uitgevoerd door Germieco. Het gaat hierbij om 
grond-, straat-, riolerings- en groenwerk. 

Pieter Kramerhof
Hier worden vier vrijstaande woningen 
gerealiseerd. Germieco heeft de eerdere opstal 
gesloopt en richt zich nu op het plaatsen van 
schoeiing en een steiger, riolerings-, grond- en 
straatwerk. We doen dit in opdracht van Fier 
Vastgoed en Bouwbedrijf B. Desaunois B.V.



Het gaat hierbij om zelfstandige woningen 
voor volwassenen die intensieve onder-
steuning nodig hebben. Omdat de beoogde 
bewoners veelal weinig of geen prikkels 
kunnen verdragen, zijn zowel de gebouwen 
als de buitenruimtes daarop aangepast. 
Germieco heeft bij deze projecten gezorgd 
voor de bestrating, groenvoorzieningen en 
hekwerken. Bij het omvangrijke project  
Buitenhof ging het onder andere om  
ongeveer 6.000 m3 zandophoging, het aan-
brengen van verhardingen, funderingen, 100 
meter bluswaterleiding, 250 meter kunststof 
beschoeiing, drainage, verlichting, pergola's, 
houten hekwerken en speeltoestellen. 

“Vergeleken met andere  
partijen waarmee we in het 

verleden hebben samengewerkt, 
ligt Germieco straatlengtes voor 

waar het gaat om communicatie, 
flexibiliteit, bereikbaarheid, om-
gang en inzet. Vandaar dat we 

Germieco het waarderingscijfer 9 
hebben gegeven. ”

- Ronald Damsma, assistent projectcoördinator 

nieuwbouw Stichting Esdégé-Reigersdaal -

Netwerken 
in de Zaanstreek

Bijzondere projecten in Heerhugowaard

Petra vertelt hoe ze kennismaakte met het 
VNZP. “Als financieel directeur van  
Germieco ben ik uiteraard altijd bezig om 
me te ontwikkelen op vaktechnisch gebied. 
Ik merkte echter dat mijn persoonlijke 
ontwikkeling wat achterbleef. Ik ben veel 
op kantoor en had daardoor weinig contact 
met de “buitenkant”. Omdat ik ervan 
overtuigd ben dat wanneer ik me persoon-
lijk ontwikkel, ik ook meer waard ben voor 
het bedrijf, heb ik me aangesloten bij het 
VNZP.” Het VNZP heeft als doel ambitieuze  
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een platvorm te geven om van elkaar te 
leren en elkaar te inspireren. Daarnaast wil 
het VNZP ook het vrouwelijk ondernemer-
schap stimuleren in de Zaanstreek, onder 
andere door de Verkiezing Zaanse  
Zakenvrouw van het jaar. 

Via voorzitterschap 
verbindingen leggen
Na enkele jaren normaal lidmaatschap 
werd Petra benaderd voor de rol van 
voorzitter. “Daar heb ik uiteraard wel even 
goed over nagedacht en zowel binnen 
ons bedrijf als thuis overleg over gehad. 
Ik ben blij dat ik de stap gezet heb en het 
voorzitterschap op me heb genomen. Het 

Dat vrouwelijk ondernemerschap floreert in de Zaanstreek weet Petra Derlagen, financieel directeur van  
Germieco, als geen ander. Zij is namelijk voorzitter van het  Vrouwennetwerk ZaanstadPlus (VNZP). 
Zoʹn rol kost tijd en energie, maar levert het Zaanse bedrijfsleven, Germieco en Petra persoonlijk ook veel op. 
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opzetten van een fysieke stagebank op 
ons bedrijventerrein. Hier brengen we 
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Samen sterker
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“Kijkend naar de samenwerking 
met Germieco springen met 

name de prettige manier van 
communiceren, hun oplossings-
gerichtheid en doelgerichtheid 

eruit. Ze waren voor ons een 
nieuwe partij, maar hebben zich 
direct goed gepresenteerd. We 
waarderen hun inzet dan ook 

met een 8.”

- Erik Rijsenbrij, projectmanager/directievoerder 
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“Mijn standpunt is: heb je 
werk uit te besteden, gun het  

dan aan je lokale  
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In deze editie:

Het schiereiland Cruquius in Amsterdam-Oost 
is bij uitstek geschikt voor woningbouw. Dat 
realiseerde ook projectontwikkelaar Amvest 
zich. Hun woningbouwplan werd positief 
ontvangen door de gemeente. Rob Konijn, 
algemeen directeur van Germieco: “Wat
dit project bijzonder maakt, is dat de 
gemeente  Amsterdam ook de realisatie 
van de openbare ruimte bij Amvest heeft 
neergelegd. Dat gebeurt niet altijd, omdat 
de gemeente er vaak voor kiest om zelf de 
werkzaamheden in de buitenruimte uit te 
voeren of te begeleiden. Nu heeft Amvest 
ook de verantwoordelijkheid gekregen over 
de buitenruimte. Daarbij dient wel voldaan 
te worden aan alle eisen en normen van de 
gemeente.”

Bekend terrein
Die eisen en normen zijn Germieco niet 
vreemd. Tenslotte heeft Germieco vorig jaar 

in opdracht van de gemeente Amsterdam een 
speciale Puccinituin aangelegd. In deze show-
tuin zijn alle materialen voor rijbanen, voet-
gangersgebieden en andere onderdelen van 
de openbare ruimte vertegenwoordigd. “Wij 
werden, samen met twee andere bedrijven, 
uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen 
voor de openbare ruimte rondom de eerste 
woongebouwen op Cruquius. Ook werd  
gevraagd om een plan van aanpak met een 
risicobeheersingsplan. Dit plan van aanpak 
heeft uiteindelijk de doorslag gegeven in de 
keuze voor Germieco.” De werkzaamheden 
starten half juni 2017 en het OMOP-contract 
loopt tot 2020. De directievoering, het toezicht 
en de projectleiding heeft Amvest uitbesteed 
aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Meer weten over het Cruquiuseiland  
en de bouwplannen? 
Kijk dan op www.cruquius.nl.

Wonen en werken binnen de ring van Amsterdam én aan het water.  
Het lijkt een onmogelijke opgave, maar toch kan het op het unieke 
Cruquiuseiland. Hier wordt industriële historie gecombineerd met 
stijlvolle nieuwbouw voor wonen en werken. Cruquius is volop in 
ontwikkeling en daaraan draagt ook Germieco een steentje bij. 

Balans; dat is waar Germieco naar streeft. Dit 
begint bij balans in opdrachten. Van ouds-
her is Germieco dé partij voor kleinschalige 
projecten. Onze oprichter Henk Bakker zei 
het al: “Veel kruimels maken ook een brood.” 
Tegelijkertijd zijn we prima in staat grootscha-
lige opdrachten uit te voeren. Bladert u dit 
magazine maar eens door en u zult zien dat wij 
ook ons mannetje staan bij de realisatie van 
complexe buitenruimtes en infrastructuren. 

Deze balans in opdrachten vraagt om het juiste 
personeel en materieel. Hierin hebben we 
dusdanig geïnvesteerd dat ons bedrijf optimaal 
is ingericht en wij uiteenlopende projecten 
effectief en efficiënt kunnen oppakken. Ook 
streven we naar evenwicht tussen bestaande 
en nieuwe opdrachtgevers. In de huidige zeer 
concurrerende markt kijken wij als Germieco 
scherp om ons heen en pakken we onze kansen 
tot klantengroei. We verliezen daarbij echter 
nooit onze bestaande klanten uit het oog! 

Het mag duidelijk zijn; wij gaan iedere dag voor 
de juiste balans. In- en extern. In prijs, kwaliteit 
en service. In betrokken- en bevlogenheid. En 
dat maakt dat wij niet alleen “beloven”, maar 
ook “waarmaken”!

Handelsweg 18
1521 NH Wormerveer 
info@germieco.nl
www.germieco.nl
T: 075 - 621 66 89  

Sneakpreview…
Het duurt nog even… maar in 2020 starten wij met de laatste  
bestratingswerkzaamheden op Oosterdokseiland. Hier verrijst vanaf 
2018 het toekomstige kantoor van Booking.com. Germieco verzorgt 
de aanleg van de infra. Wij geven u graag alvast een klein voorproefje 
van het prachtige eindresultaat.

MEER INFO 
WWW.GERMIECO.nl

Projecten in beeld
Nieuwe opdracht in Hoorn
Vanuit de GWW Kring Hoorn, waarin Germieco 
zitting heeft, hebben wij een aanbesteding  
gewonnen voor de herinrichting van het  
woonwagenpark Bobeldijkerweg. Vijf partijen 
presenteerden zich met een prijsdeel, een  
interview en een BLVC-plan. Germieco ontving  
de hoogste score. Na de zomervakantie gaan  
we dus met veel plezier aan de slag in Hoorn.

Projecten Nieuw-West  
te Amsterdam
Wij hebben voor de gemeente Amsterdam 
stadsdeel Nieuw-West verschillende projecten 
uitgevoerd en momenteel in uitvoering.
De Van Tijenbuurt, Suha (Van Suchtelen van 
de Haarestraat), E. Knappertstraat, Lambertus 
Zijlplein en Middengebied Zuid zijn enkele 
voorbeelden.

Oog voor maatschappij en milieu

Op de Van IJsendijkstraat in Purmerend komt een Multifunctionele Sport Accommodatie (MFSA)  
voor gemeente Purmerend met onder andere twee topsporthallen, tribunes en een parkeergarage. 
Germieco is hier begonnen met werkzaamheden voor Bouwbedrijf Vaessen. 

4 oktober 2016

Lokale roots vragen om lokale betrokkenheid. En dus zoekt Germieco bewust de connectie met de omgeving, 
bestaande uit mens en milieu. We doen dat op uiteenlopende manieren. We noemen er graag enkele.

De Kortebaandraverij 
Jaarlijks organiseert Rotary Zaanstad de 
Kortebaandraverij in Assendelft. Op 6 mei 
2017 verschenen er 24 paarden aan de start. 
De opbrengsten van dit unieke evenement, 

midden in het hart van Assendelft, gaan naar 
diverse goede doelen. Germieco sponsort  
dit evenement al jaren en heeft ook dit  
jaar weer het 300 meter lange parcours 
aangelegd. Dit vraagt niet alleen om speciaal 
zand en het nakomen van diverse voorwaar-
den rondom dikte en breedte, maar ook  
om de inzet van zwaar materieel en tien 
medewerkers. We halen als bedrijf veel 
energie uit het ondersteunen van dit soort 
maatschappelijk relevante projecten.

Inclusief ondernemen
Momenteel is Germieco actief betrokken  
bij het opzetten van een regionale Zaans-
Waterlandse werkgeverscommunity. 
Deze zal zich met name richten op “inclusief  
ondernemen”, of te wel: het creëren van 
meer werkgelegenheid voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het doel is in de regio Zaanstreek/Water-
land te zorgen voor meer banen voor deze 
doelgroep. 

De strijd tegen CO2

Sinds 2013 is Germieco in het bezit van de 
CO2 Prestatieladder niveau 3. Door middel 
van het doorvoeren van diverse maatregelen 
is onze CO2-uitstoot in 2016 bijna 20% lager 
uitgekomen dan ons basisjaar 2012. Onze 
uitstoot was in 2016 57,15 ton per miljoen 
omzet. Dit hebben we met name bereikt 
door het vervangen van oude “slurpende”  
autoʹs door nieuwe, zuinigere exemplaren. 
Het spreekt voor zich dat wij trots zijn op 
onze resultaten en deze positieve ontwikkeling 
graag voortzetten. Zo maken we sinds dit 
jaar gebruik van groene stroom. Ook zijn er 
gesprekken gevoerd over het plaatsen van 
zonnepanelen op ons dak.

Sportieve activiteiten in Purmerend

“Inmiddels hebben we 6500 m2 straatwerk in de parkeergarage  
gelegd en richten we ons nu op de buitenwerkzaamheden.  

De oplevering staat gepland vlak voor de bouwvak.” 
 - Marco Kieft, werkvoorbereider bij Germieco -  

Het verzorgen van de nutsaansluitingen 
inclusief hemelwater- en vuilwaterriool voor 
het NU.VU-gebouw, het voor het VUmc 
verzorgen van de rioolaansluitingen voor het 
IC/ DC-gebouw, het vervangen van de rio-
lering aan de Huibert Pootstraat in Heems-
kerk; het is zomaar een greep uit recente en 
nog te starten rioleringswerkzaamheden. 

En dan houden we ons ook nog bezig met 
rioleringswerkzaamheden aan het Amster-
damse Dora Tamanaplein in opdracht van 
Waternet en de inrichting van het rioolstel-
sel van Meerleven 2 in Bennebroek voor 
opdrachtgever Van Braam Minnesma. U ziet, 
ook ondergronds staan wij ons mannetje!

Germieco houdt zich niet alleen bezig met bovengrondse  
werkzaamheden; we duiken ook steeds vaker onder de grond. 

De ondergrondse bezigheden van Germieco

Zeven maanden later... 12 april 2017

8 juni 2017
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en de projectleiding heeft Amvest uitbesteed 
aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Meer weten over het Cruquiuseiland  
en de bouwplannen? 
Kijk dan op www.cruquius.nl.

Wonen en werken binnen de ring van Amsterdam én aan het water.  
Het lijkt een onmogelijke opgave, maar toch kan het op het unieke 
Cruquiuseiland. Hier wordt industriële historie gecombineerd met 
stijlvolle nieuwbouw voor wonen en werken. Cruquius is volop in 
ontwikkeling en daaraan draagt ook Germieco een steentje bij. 

Balans; dat is waar Germieco naar streeft. Dit 
begint bij balans in opdrachten. Van ouds-
her is Germieco dé partij voor kleinschalige 
projecten. Onze oprichter Henk Bakker zei 
het al: “Veel kruimels maken ook een brood.” 
Tegelijkertijd zijn we prima in staat grootscha-
lige opdrachten uit te voeren. Bladert u dit 
magazine maar eens door en u zult zien dat wij 
ook ons mannetje staan bij de realisatie van 
complexe buitenruimtes en infrastructuren. 

Deze balans in opdrachten vraagt om het juiste 
personeel en materieel. Hierin hebben we 
dusdanig geïnvesteerd dat ons bedrijf optimaal 
is ingericht en wij uiteenlopende projecten 
effectief en efficiënt kunnen oppakken. Ook 
streven we naar evenwicht tussen bestaande 
en nieuwe opdrachtgevers. In de huidige zeer 
concurrerende markt kijken wij als Germieco 
scherp om ons heen en pakken we onze kansen 
tot klantengroei. We verliezen daarbij echter 
nooit onze bestaande klanten uit het oog! 

Het mag duidelijk zijn; wij gaan iedere dag voor 
de juiste balans. In- en extern. In prijs, kwaliteit 
en service. In betrokken- en bevlogenheid. En 
dat maakt dat wij niet alleen “beloven”, maar 
ook “waarmaken”!

Handelsweg 18
1521 NH Wormerveer 
info@germieco.nl
www.germieco.nl
T: 075 - 621 66 89  

Sneakpreview…
Het duurt nog even… maar in 2020 starten wij met de laatste  
bestratingswerkzaamheden op Oosterdokseiland. Hier verrijst vanaf 
2018 het toekomstige kantoor van Booking.com. Germieco verzorgt 
de aanleg van de infra. Wij geven u graag alvast een klein voorproefje 
van het prachtige eindresultaat.

MEER INFO 
WWW.GERMIECO.nl

Projecten in beeld
Nieuwe opdracht in Hoorn
Vanuit de GWW Kring Hoorn, waarin Germieco 
zitting heeft, hebben wij een aanbesteding  
gewonnen voor de herinrichting van het  
woonwagenpark Bobeldijkerweg. Vijf partijen 
presenteerden zich met een prijsdeel, een  
interview en een BLVC-plan. Germieco ontving  
de hoogste score. Na de zomervakantie gaan  
we dus met veel plezier aan de slag in Hoorn.

Projecten Nieuw-West  
te Amsterdam
Wij hebben voor de gemeente Amsterdam 
stadsdeel Nieuw-West verschillende projecten 
uitgevoerd en momenteel in uitvoering.
De Van Tijenbuurt, Suha (Van Suchtelen van 
de Haarestraat), E. Knappertstraat, Lambertus 
Zijlplein en Middengebied Zuid zijn enkele 
voorbeelden.

Oog voor maatschappij en milieu

Op de Van IJsendijkstraat in Purmerend komt een Multifunctionele Sport Accommodatie (MFSA)  
voor gemeente Purmerend met onder andere twee topsporthallen, tribunes en een parkeergarage. 
Germieco is hier begonnen met werkzaamheden voor Bouwbedrijf Vaessen. 

4 oktober 2016

Lokale roots vragen om lokale betrokkenheid. En dus zoekt Germieco bewust de connectie met de omgeving, 
bestaande uit mens en milieu. We doen dat op uiteenlopende manieren. We noemen er graag enkele.

De Kortebaandraverij 
Jaarlijks organiseert Rotary Zaanstad de 
Kortebaandraverij in Assendelft. Op 6 mei 
2017 verschenen er 24 paarden aan de start. 
De opbrengsten van dit unieke evenement, 

midden in het hart van Assendelft, gaan naar 
diverse goede doelen. Germieco sponsort  
dit evenement al jaren en heeft ook dit  
jaar weer het 300 meter lange parcours 
aangelegd. Dit vraagt niet alleen om speciaal 
zand en het nakomen van diverse voorwaar-
den rondom dikte en breedte, maar ook  
om de inzet van zwaar materieel en tien 
medewerkers. We halen als bedrijf veel 
energie uit het ondersteunen van dit soort 
maatschappelijk relevante projecten.

Inclusief ondernemen
Momenteel is Germieco actief betrokken  
bij het opzetten van een regionale Zaans-
Waterlandse werkgeverscommunity. 
Deze zal zich met name richten op “inclusief  
ondernemen”, of te wel: het creëren van 
meer werkgelegenheid voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het doel is in de regio Zaanstreek/Water-
land te zorgen voor meer banen voor deze 
doelgroep. 

De strijd tegen CO2

Sinds 2013 is Germieco in het bezit van de 
CO2 Prestatieladder niveau 3. Door middel 
van het doorvoeren van diverse maatregelen 
is onze CO2-uitstoot in 2016 bijna 20% lager 
uitgekomen dan ons basisjaar 2012. Onze 
uitstoot was in 2016 57,15 ton per miljoen 
omzet. Dit hebben we met name bereikt 
door het vervangen van oude “slurpende”  
autoʹs door nieuwe, zuinigere exemplaren. 
Het spreekt voor zich dat wij trots zijn op 
onze resultaten en deze positieve ontwikkeling 
graag voortzetten. Zo maken we sinds dit 
jaar gebruik van groene stroom. Ook zijn er 
gesprekken gevoerd over het plaatsen van 
zonnepanelen op ons dak.

Sportieve activiteiten in Purmerend

“Inmiddels hebben we 6500 m2 straatwerk in de parkeergarage  
gelegd en richten we ons nu op de buitenwerkzaamheden.  

De oplevering staat gepland vlak voor de bouwvak.” 
 - Marco Kieft, werkvoorbereider bij Germieco -  

Het verzorgen van de nutsaansluitingen 
inclusief hemelwater- en vuilwaterriool voor 
het NU.VU-gebouw, het voor het VUmc 
verzorgen van de rioolaansluitingen voor het 
IC/ DC-gebouw, het vervangen van de rio-
lering aan de Huibert Pootstraat in Heems-
kerk; het is zomaar een greep uit recente en 
nog te starten rioleringswerkzaamheden. 

En dan houden we ons ook nog bezig met 
rioleringswerkzaamheden aan het Amster-
damse Dora Tamanaplein in opdracht van 
Waternet en de inrichting van het rioolstel-
sel van Meerleven 2 in Bennebroek voor 
opdrachtgever Van Braam Minnesma. U ziet, 
ook ondergronds staan wij ons mannetje!

Germieco houdt zich niet alleen bezig met bovengrondse  
werkzaamheden; we duiken ook steeds vaker onder de grond. 

De ondergrondse bezigheden van Germieco

Zeven maanden later... 12 april 2017

8 juni 2017


