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BuIten Gewone Zaken!
“Precies twee jaar geleden schreef ik onder de titel  
‘plek op het achterdek’ voor de laatste keer het 
voorwoord in Buiten Gewone Zaken. Met zeilen als 
metafoor kon ik op een luchtige wijze de komst van 
het nieuwe directieteam van Germieco aankondigen. 
Rob, Ruud en Petra aan het roer en mijn persoon 
een beetje uit de wind op het achterdek. Te midden 
van het zware weer kon ik meekijken naar de koers 
die gevaren werd.” 

“Terugdenkend aan mijn woorden van toen, moet 
ik toegeven dat het de realiteit van nu is. We volgden 
de uitgestippelde koers en iedereen bleef aan boord. 
En natuurlijk heb ik de afgelopen twee jaar regel-
matig op het kompas gekeken, maar telkens als ik van 
mening was dat we over stag moesten, deinsde ik 
terug om de giek te ontwijken: de kapitein had zijn 
koers al weer bijgesteld. Samen met de bemanning 
heb ik regelmatig op het achterdek gezeten met de 
kaart op schoot, maar over een kleine koerswijziging 
om de wind in de zeilen te houden, waren we het 
altijd snel eens.”

“Over een paar weken is het dertig jaar geleden dat 
ik Germieco in de wieg legde. Germieco leerde al snel 
de eerste stappen zetten en na veel vallen en opstaan 
werd deze kleuter al snel een tiener die klaar was 

voor de puberteit. Een periode die zich kenmerkte 
door het opzoeken van grenzen en snelle groei. 
Germieco werd volwassen en mocht meepraten. 
Germieco ontwikkelde zich als een sterke persoon-
lijkheid. Een doener die z’n neus niet optrekt voor 
kleine klussen, maar sterk genoeg is voor het grote 
werk. Een perfectionist met verstand van zaken.”

“En zo gaat het in het leven, kleintjes worden groot 
en voor je het weet sta je voor het altaar. Germieco 
heeft in het directieteam, bestaande uit Rob, Ruud en 
Petra een prima partner gevonden. Eerst in onder-
trouw en nu getrouwd. Met loyale opdrachtgevers en 
vakkundige medewerkers als getuigen. Gefeliciteerd, 
ik zal genieten van de momenten dat ik als de vader 
van Germieco nog mag meepraten over de carrière 
van ‘mijn kind’. Ik heb er alle vertrouwen in.” 
“Allemaal bedankt, geniet van de komende feest-
dagen en tot ziens.”

Henk Bakker.
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“In 2007 hebben we onze eerste plannen met 
betrekking tot een toekomstige bedrijfsoverdracht 
gesmeed. Het zou een proces gaan worden van 
jaren. Toen in 2010 Petra het directieteam als 
financieel specialist kwam versterken konden we 
gaan opschakelen, het team was compleet.”

“Nu bijna 3 jaar later kan ik terugkijken op een 
dynamische periode waarin we als hecht team 
werkten aan het versterken van de klantrelaties, 
het verbeteren van de kwaliteit  en het vergroten 
van onze daadkracht. Altijd met twee benen in de 
natte klei en met een sterk team van vakkundige 
medewerkers bezigden we vaak de tegeltjestekst: 
‘kruimels zijn ook brood’. Zo baanden we ons een 

weg door het oerwoud van de economische crisis.  
En laten we eerlijk zijn, we hebben altijd onze klan-
ten centraal gesteld, en zonder vertrouwen van hun 
kant hadden we het niet gered. Dat koesteren we. 
Nu en in de toekomst.”

“Per 8 oktober 2012 is Germieco officieel in handen 
van Ruud Bosgoed en ondergetekende. Samen met 
Petra Derlagen vormen we nu het directieteam. 
Henk Bakker blijft betrokken bij ons bedrijf als 
adviseur. Ook zal Henk de voorbereiding van in-
vesteringen op zich nemen. Dat is mooi gezegd, 
maar de echte kracht van Germieco zit ’m natuur-
lijk in onze mensen die het echte werk doen en onze 
opdrachtgevers die ons het vertrouwen gunnen. 
Ik wil jullie dan ook allemaal bedanken voor de steun 
en felicitaties die we afgelopen tijd mochten ont-
vangen. We blijven wie we zijn: betrokken, service-
gericht en nooit te groot voor het kleine werk.”

Ik wil iedereen namens Ruud, Petra en Henk 
alvast plezierige feestdagen toewensen  
en veel warmte en gezondheid in 2013.

Rob Konijn, algemeen directeur.

Rob Konijn: ‘BeDankt’.



John de Leeuw werkt inmiddels al weer 18 jaar bij 
Germieco. Voordat hij als vrachtwagenchauffeur 
in dienst trad was hij 14 jaar kraanmachinist. 
Sinds 8 november dit jaar klimt hij elke dag op  
de bok van de nieuwe Terberg 8x6 en rijdt hij 
kriskras door Noord-Holland om zijn collega’s op 
de werken te bevoorraden en te helpen met het 
zware werk. 

John: “Na 14 jaar op de kraan had ik het wel gezien. 
Ik wilde meer afwisseling. Nu, als vrachtwagen-
chauffeur bij Germieco, is geen dag hetzelfde. Wat 
wel vaste prik is, dat ik elke morgen op weg naar 
mijn werk eerst om zes uur langs de zandhandel 
rijd om mijn eerste lading op te halen. Daarna heb 
ik contact met Ruud Bosgoed en de uitvoerders om 
te horen wat de route van de dag gaat worden. 
Maar voordat ik de straat uit rijd gaat vaak alweer 
de telefoon: John kan je ook even daar en daar 
langs voor een spoedje. En dan gooien we de route 
maar weer om.”

John vervolgt: “We krijgen steeds meer opdrachten 
voor bodemsanering. Dat was, samen met de nieuwe 
strenge regelgeving op het gebied van Euromotoren,  
de reden voor de aanschaf van deze nieuwe Terberg 
kiep/kraan combinatie met gesloten bak en vier assen 
(waarvan drie aangedreven). Daarmee kan ik elk 
terrein ‘aan’ en altijd dicht bij het werk komen. Ik 
heb wel een uitgebreide instructie gekregen van de 
leverancier. De truck is uitgerust met een hele rits 
van mechanische en elektronische beveiligingen, 
daar moest ik wel even mee leren omgaan”.

De grootste hobby van John is knutselen in de 
schuur van de ‘hobby boerderij’ die hij samen met 
zijn vrouw runt. John: ”Op onze boerderij draait 
het hoofdzakelijk om paarden, de grootste passie 
van mijn vrouw. Naast onze paarden bieden wij als 
pensionstal ook onderdak aan een aantal paarden 
van anderen. Voor het werk op en rond de boerderij 
heb ik een aantal trekkers. Ik weet het niet, maar ik 
heb iets met trekkers, helemaal met trekkers van 
het merk John Deere. Ik sleutel er graag aan en voer 
ook zelf de laswerkzaamheden uit. Een boerderij 
vraagt veel tijd en doordeweeks ben ik natuurlijk 
onderweg voor Germieco, dus echt tijd voor andere 
hobby’s heb ik niet.” ■

Germieco is op en top gecer-
tificeerd: het mag keurmerken
dragen als VCA**, ISO 9001, 
Groenkeur en sinds maart
2012 ook BRL 7000 wat 
inhoudt dat de onderneming 
ook ingezet kan worden voor 
bodemsaneringsprojecten.    
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Aan het woord: John de Leeuw.

“Het Betere Werk”.

De aanhouder WInt,    Zaanstad we gaan het WaarMaken.
Sinds de oprichting werkt Germieco al voor veel ge-
meenten in de regio en alle stadsdelen in de Gemeente 
Amsterdam. Deze opdrachtgevers hebben we altijd 
gekoesterd en door onze bedrijfsfilosofie is de waar-
dering wederzijds. Want ‘wie het grote niet eert, is het 
kleine niet weert’. Maar hoe overtuigd je ook kan zijn 
van je kwaliteiten, in sommige gevallen zijn anderen 
dat niet direct. 

Wij zijn als bedrijf al bijna dertig jaar woonachtig in 
Zaanstad, maken deel uit van alle sociale en zakelijke 
netwerken, hebben goede banden met de gemeente, 
maar als het op werk aan kwam vormden we geen 
duo. En toch wilden we ons kunnen bewijzen. We zijn 

vakkundig, veelvoudig gecertificeerd, Zaans geprijsd, 
opgeruimd en spelen ook graag een thuiswedstrijd.
Als je deze overtuiging aanhangt, moet je niet ver-
wachten dat dit ook maar zonder slag of stoot wordt 
aangenomen. De Zaanse mentaliteit is nuchter en 
afwachtend. En daar is soms moeilijk mee om te gaan. 
Dus als je overtuigd bent van je gelijk, moet je ge-
duldig afwachten.

U bedoelt?
Nu denkt u natuurlijk, waar hebben ze het over?  
Ik zag de mannen van Germieco laatst nog aan 
het werk op de Westzijde en in de Arie de Bruijn-
straat. Klopt, en dat is juist waar het over gaat. 

Na een bouwtijd van een 
half jaar, heeft Germieco  
8 november jl. een gloed-
nieuwe Terberg 8x6 in 
gebruik genomen. Deze op 
maatgemaakte 4-assige 
kiep/kraan vrachtauto kan 
zo’n 25 ton zand, grind of 
grond transporteren. Naast 
een zware motor en een vol-
automatische versnellingsbak 
is de vrachtwagen uitgerust 
met de modernste elektronica 
en is de kiepbak uitgerust 
met kleppen die de lading 
afdekken. De nieuwe truck 
zal naast de bevoorrading 
van de lopende werken, ook 
worden ingezet voor het 
afvoeren van vervuilde grond  
bij saneringsprojecten. ■N
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■	grootscHaLIge renoVatIe 
roeterseILanDcaMpus Van De uVa. 

De Universiteit van Amsterdam investeert de komende 
jaren flink in de herontwikkeling van het Roeterseiland; 
de verzameling gebouwen die samen de Roeters-
eilandcampus van de Universiteit van Amsterdam 
vormen. Verschillende universiteitsgebouwen worden 
gerenoveerd en ook de buitenruimte wordt opnieuw 
ingericht. Wanneer het project afgerond is, hebben alle 
studenten en medewerkers van drie faculteiten hier hun 
basis: De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), 
de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
(FMG) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). 

Aan de vooravond van deze grootschalige herin-
richting van de campus is besloten eerst ervaring 
op te doen met de aanpak van de binnentuin 
Amazing Courtyard. Deze binnentuin is aange-
wezen als proefproject. UvA projectmanager Eric 
Slotboom: “Naast de aanleg van nieuwe bestra-
ting, beplanting, begroeiing en straatmeubilair 
moest er ook op een ander niveau worden na-
gedacht. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat in een 
latere fase de grond opnieuw open moet voor 
bodemsanering en ondergrondse infra?”

MRI-scanner.
Volgens Eric Slotboom is het een bijzonder leer-
zaam en dynamisch project geweest: “Niet in de 
laatste plaats omdat er rond het terrein in kwestie 
primaire processen gaande zijn: onderzoek en  
colleges. Die mogen onder geen beding worden 
verstoord. Germieco moest daarom, in nauwe 
samenwerking met de UvA, zeer secuur te werk gaan. 
Om een voorbeeld te geven: vlakbij de binnen-
tuin bevindt zich een MRI-scanner. Die is bijzonder 
gevoelig voor omgevingstrillingen en de aanwezig-
heid van zware metalen. Verstoring van de scanner 
kan onjuiste metingen tot gevolg hebben en dat 
mag dus absoluut niet gebeuren. Toch moest de 

kraan van Germieco zijn werkzaamheden op die plek 
uitvoeren. Je kunt je voorstellen wat een planning 
en zorgvuldigheid dat met zich meebrengt.”

Logistieke uitdaging.
Ook logistiek gezien was het een complex project. 
Eric Slotboom: “Alles moest met de kraan over de 
gebouwen heen worden getild. Alles wat uit de 
binnentuin werd weggehaald, werd buiten in een 
depot geplaatst. Zodra dit vol was, werd in overleg 
met de UvA en buurtbewoners een laad- en losdag 
afgesproken. Op zo’n dag reden dan veertien, vijf-
tien vrachtwagens af en aan.”

Groot compliment.
Het hele project heeft vier tot vijf weken in beslag 
genomen. Eric Slotboom: “In dat korte tijdsbestek 
is de bodem gesaneerd, zijn kabels en leidingen 
preventief vervangen, is er een nieuwe grond- en 
leeflaag aangebracht plus een deel van de nieuwe 
bestrating en begroeiing. Een prachtig resultaat. En 
een groot compliment voor Germieco, omdat zij 
onder ingewikkelde randvoorwaarden een enorme 
flexibiliteit hebben getoond. Chapeau!” >>

De aanhouder WInt,    Zaanstad we gaan het WaarMaken.

Werk in uItVoerIng.

De Gemeente Zaanstad gaat niet over één nacht 
ijs. Ga je eerst maar eens bewijzen. En daar zijn we 
uiteindelijk in geslaagd.

Op 25 oktober vond de Europese Openbare Aan-
besteding plaats van de complete herinrichting van 
de wijk Poelenburg: het betreft een megaproject 
met een totale oppervlakte van ca. 170.000 m² aan 
complete herinrichting van de infrastructuur waar-
van ca. 105.000 m² straatwerk betreft. Qua groen-
voorziening betreft het het verwijderen van bomen 
en het aanplanten van nieuwe exemplaren (ca. 400 
stuks), alsmede het aanplanten van 30.000 stuks 
overige beplanting.

Vertrouwen geven, is vertrouwen krijgen.
Op 2 november ontvingen wij per e-mail van de 
Gemeente Zaanstad het ‘Voornemen tot Gunnen’ 
van het project Poelenburg. Op 22 november ont-
vingen wij de officiële opdrachtbrief inclusief bestek 
en tekeningen en op 27 november vond de eerste 
werkbespreking plaats. Op 7 januari starten we met 
de werkzaamheden, die op 19 december 2014 af-
gerond moeten worden. Het wordt een helse klus, 
waarbij we veel rekening moeten gaan houden met 
de bewoners. Zaanstad, wij gaan er voor en zijn blij 
met het geduld dat beloond werd. Bedankt voor 
het vertrouwen!  ■



■	proJect artIs.
Begin oktober begon Germieco samen met Wieringen 
Prins aan een tweedelig project in Artis. “Het ene deel 
van het project betrof de Fazanterie”, aldus Germieco’s 
Marco Kieft, werkvoorbereider/calculator. “In vervolg 
op wat we daar vorig jaar hebben gedaan, moesten 
daar nu de betonstraatstenen worden vervangen 
door straatbakstenen. In deel twee van het project 
moesten de vrijgekomen stenen worden verwerkt in 
de dierenverblijven van het Giraffenhuis. Een mooi 
project om aan mee te werken.”

Een uitdaging was het ook. Marco Kieft: “Het was niet 
de eerste keer dat we een project hadden in Artis, 
dus we wisten wat we konden verwachten. Laden 
en lossen van materialen vóór 9 uur ’s ochtends, een 
voortdurende stroom van mensen langs je werkplek 
en last but not least natuurlijk de dieren zelf waar je 
rekening mee moet houden. Maar het is ons weer 
gelukt. Het hele project is onlangs naar volle tevre-
denheid van de opdrachtgever opgeleverd.”

■	WaterBergIng WorMerzIcHt.
Extreme regenval. Het komt steeds vaker voor in 
Nederland. De waterschappen zijn daarom overal 
in het land op zoek naar extra ruimte waar het 
overtollige water in geval van nood kan worden 
opgevangen. Ook de polder Wijdewormer is niet  
in staat eventuele overvloedige regenval zelf te 
verwerken. Daarom is het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier medio 2009 gestart met 
de aanleg van de waterberging Wormerzicht.

Waterberging Wormerzicht beslaat een gebied van 
22 hectare en bestaat uit een meer van circa 5 
hectare, met daaromheen een glooiende kade. Bij 
wateroverlast zorgt die ervoor dat het projectgebied 
kan worden volgepompt. Het Hoogheemraadschap 
heeft Wen de Jong en Germieco gevraagd een natuur-
vriendelijke oever aan te leggen. 

Aanleg van de beplanting.
“De omstandigheden waren niet gemakkelijk”, ver-
telt Bart Pottuijt, projectleider bij het Hoogheem-
raadschap. “Om de beplanting te kunnen aanleggen, 
moest er bijvoorbeeld eerst een rol aan de oever 
worden vastgemaakt. Dat viel niet mee. Door het 
klotsende water en de harde wind hechtte de rol 
niet goed aan het land. Samen met Germieco hebben 
we toen kleine golfbrekers geplaatst. Daarna lukte het 
wel. Als de rol en de beplanting straks stevig vast 
zitten, halen we de golfbrekers weer weg.”

Germieco onmisbare partij.
Het project zorgde ook voor andere uitdagingen. 
Bart Pottuijt: “De grond waar het om ging was 
eigendom van een weinig coöperatieve particulier en 
er bleek vee rond te lopen dat de prille beplanting 
op at. En zo waren er nog een aantal obstakels 
die overwonnen moest worden. Germieco heeft 
hierin alles gedaan wat binnen hun vermogen lag. 
Ze wisten snel te schakelen, kwamen afspraken na 
en waren vooral sterk in hun communicatie; ze 
gingen niet op eigen houtje aan de slag maar  
hielden ons van elke handeling op de hoogte. De 
enige losse eindjes die dit project op dit moment 
nog heeft, zitten ‘m in de juridische afhandeling 
met die onwillige particulier. Germieco heeft het 
werk perfect en op tijd opgeleverd.”

■	nIeuWe rIoLerIng De koog, purMerenD.
Op bedrijventerrein De Koog in Purmerend werkt 
Germieco op dit moment hard aan het vervangen van 
de riolering in de brandgangen tussen de bedrijfs-
panden. Voor de kerstdagen moet het project worden 
afgerond. Peter Kuijpens, uitvoerder op het project, 
is één van de medewerkers.

“We vervangen in totaal één kilometer riolering”, 
vertelt Peter. “Alle oude troep eruit, nieuwe riolering  
met een diameter van 315 mm erin, daarna alles met 
nieuw zand en menggranulaat voor de versteviging 
afvullen en dan het geheel opnieuw bestraten. Dat 
is zo’n 3.300 vierkante meter straatwerk, plus zo’n 
600 tot 700 meter trottoirband. Een mooie klus, 
maar die brandgangen zijn natuurlijk ontzettend 
smal. Het is dus een heel gedoe om in zo’n krappe 
ruimte je werk goed te kunnen doen. Toch liggen 
we perfect op schema; met Kerstmis is het af!”

■	spoeDkLus: scHooLpLeIn 
octant, assenDeLFt.
Dinsdag 17 juli: 
aanbesteding. 

Woensdag 18 juli: 
start werkbespreking en 
opdrachtbrief.  

Donderdag 19 juli:  
start werkzaamheden.  
Een schoolvoorbeeld  
van een spoedklus.  

Opdrachtgever:  
Gemeente Zaanstad.

Basisschool Octant in Assendelft 
had na nieuwbouw nog een 
nieuw schoolplein nodig.  
“De enige periode waarin dat 
gerealiseerd kon worden zonder 
al te veel overlast voor de leer-
lingen, was tijdens de zomer-
vakantie”, aldus Chris Schuurman, 
toezichthouder projecten bij de 
Gemeente Zaanstad. “Vandaar 
dat het allemaal zo snel moest; 
op 31 augustus zou de school 
weer opengaan.”

Vijf weken.
Germieco kreeg de opdracht  
toegewezen. “Het was nog best 
een complexe klus”, aldus Chris 
Schuurman. “Eerst moesten de 
riolering en hemelwaterafvoer 
worden aangelegd. Daarna het 
schoolplein zelf, inclusief een hek, 
verschillende speeltoestellen, 
een speelse bestrating en wat 
betonnen zitelementen. En dat 
allemaal binnen vijf weken.”

Perfecte afwerking.
Over het eindresultaat is Chris 
Schuurman bijzonder tevreden: 
“Ondanks de tijdsdruk heeft 
Germieco geweldige kwaliteit 
geleverd. Strak grondwerk,  
perfecte afwerking, keurig inge-
zaaide perkjes. Een schoolplein 
waar we trots op zijn.”  ■



Project IJDock en de Laatste LooDJes.

In de vorige editie van Buiten Gewone Zaken hebben 
we aandacht besteed aan het imposante bouwproject 
IJDock. Het project, dat bij aanvang in drie percelen 
is geknipt, bevindt zich nu in de eindfase. Het stedelijk 
tapijt dat door Germieco wordt aangelegd, is het 
slotstuk dat alle projectelementen met elkaar moet 
verbinden. Geen makkelijke opgave nu de drie aan-
nemers alles op alles moeten zetten om de naderende 
deadline te halen.
 
IJDock is een project van ASR Vastgoed Ontwikkeling 
in nauwe samenwerking met de Gemeente Amster-
dam en de Rijksgebouwendienst. Samen met drs. ing. 
Kees Jan van der Zee, Technisch Manager bij ASR 
Vastgoed, belichten we de laatste fase waarin IJDock 
zich momenteel bevindt. 
Kees Jan van der Zee: “Het aanleggen van het stede-
lijk tapijt is altijd het slotstuk van een project en valt 
dus samen met de naderende deadlines van de 
aannemers. In de contractfase hebben wij al meteen 
aandacht gevraagd voor de rol van Germieco. Het 
project bevindt zich in hartje Amsterdam, bepaald 
niet gemakkelijk qua infrastructuur en dergelijke. Plus 
dat in deze eindfase de zogenoemde ‘gevoelige’ 
items binnenkomen, zoals het meubilair. Te midden 
van al deze hectiek moet Germieco het stedelijk tapijt 
plaatsen. Dat vergt enorm veel flexibiliteit van ze. 
Toch kan het niet worden uitgesteld. Het gaat om 
appartementen in het duurdere segment, van de 
56 appartementen zijn er al 51 verkocht. Je kunt 
die mensen niet nog maandenlang door het zand 
laten ploeteren. Bovendien is de parkeergarage af, 
zij moeten daar wel naartoe kunnen.”

Uitstekende reputatie.
Dat ASR Vastgoed Ontwikkeling met Germieco in 
zee ging, is vooral te danken aan diens uitstekende 
reputatie bij betrokken aannemers. Kees Jan van 
der Zee: “In het kader van de compliance zijn wij 
verplicht in de aanbestedingsfase meerdere offertes 
op te vragen. Tijdens die zoektocht werd ik door de 

directievoerder geattendeerd op de goede ervaringen 
die zij hadden met Germieco. Ik heb hun website 
bestudeerd, referenties en gerealiseerde projecten 
nagetrokken en vervolgens een offerte bij ze aan-
gevraagd. Uiteindelijk bleek Germieco de juiste mix 
te hebben van kosten, ervaring, kennis en kunde voor 
de aanleg van 5.000 m2 stedelijk tapijt. De goede 
klik met Rob Konijn droeg daar zeker ook aan bij.”

Extra oeververbinding.
IJDock is een schiereiland. Om de aan- en afvoer voor 
de aannemers te vergemakkelijken, rees het plan 
voor een extra oeververbinding. Kees Jan van der Zee: 
“De kosten daarvan, een ton ongeveer, moesten 
dan wel gedeeld worden door de drie aannemers 
en ASR. Daar kwamen we niet zonder slag of stoot 
uit. Het gevolg was dat we de oorspronkelijk be-
dachte fasering van het project opnieuw moesten 
uitwerken. Rob Konijn en Germieco hebben hierin 
heel goed meegedacht en geadviseerd.”

Groot compliment.
In de eindfase liep de spanning behoorlijk op. “Iedere 
aannemer vocht voor zijn deadline, even leek het erop 
dat we er niet uit zouden komen. Onder andere 
Germieco heeft zich toen heel flexibel opgesteld. 
Personeel heeft, onder de bezielende leiding van 
Ruud ten Have, veel overuren gedraaid en zich met 
een enorme inzet door deze lastige eindfase weten 
te werken. Dat is een groot compliment waard.” 

Bestrating met historisch tintje.
In de bestrating van de oevers van IJDock zijn basalt-
blokken verwerkt. “Hier zit een verhaal achter”, 
vertelt Kees Jan van der Zee. “Vroeger gebruikten 
schepen granietblokken als ballast. Zodra die over-
bodig waren, gooiden ze ze op de kade in de haven. 
De grond aan de oevers van IJDock ligt vast nog vol 
met dergelijke brokken. In het kader van dit histo-
rische gegeven is de aankleding van het maaiveld 
met Zweeds graniet. Om een verdere marine uit-
straling te geven zijn de kademuren gemaakt van 
hergebruikt basalt, de basalt die je op IJDock ziet is 
klasse A Nederlandse zeewering. De bestrating is 
van prachtig Zweeds graniet. De keien waar het 
autoverkeer overheen gaat, hebben een ruwe bui-
tenkant en die voor de voetgangers zijn glad.”

Spannende maanden.
De oplevering van IJDock verloopt gefaseerd. Kees 
Jan van der Zee: “De kantoren en de parkeergarage 
zijn opgeleverd. Op dit moment worden de 56 
appartementen aan de kopers opgeleverd. Het 
loopt voorspoedig. Medio december is het Paleis 
van Justitie gereed. Dat zal op 12-12-12 precies om 
12.12 uur officieel worden overgedragen aan de 
Rijksgebouwendienst. Per 1 april 2013 is de haven 
klaar en gaat het hotel van de Spaanse keten Room 
Mate Hotels open. Er staan ons nog een paar span-
nende maanden te wachten. Maar het resultaat, 
dat wordt fantastisch!” ■



Column.

sMs-je van sInterkLaas.
“De hang naar de feestdagen in december is voor 
mij altijd extra groot. Dat is een soort compensatie 
voor het feit dat tegen het einde van het jaar de 
weersomstandigheden voor mij als glazenwasser 
dusdanig zijn dat het echte lapwerk veel meer 
van mij vergt. Steenkoud water uit de kraan en uit 
de lucht en harde sneeuwplakken op de venster-
banken, doen mij dan vaak staan rillen op mijn 
ladder. Ik heb dan dus de huiselijke warmte extra 
nodig. Gezellig met het gezin rond de openhaard 
met warme chocomelk, glühwein, genietend van 
gedichten, surprises en mooie verhalen. 

Ja de feestdagen. Ik zat een paar weken geleden 
naar het nieuws te kijken dat handelde over de 
economische voorspellingen van de feestdagen. 
Gaat de crisis nu ook al zorgen voor een breuk 
met de december tradities? Waar we vroeger een 
diep vertrouwen hadden in onze regering, banken 
en pensioenfondsen, zouden we nu ook niet meer 
geloven in Sinterklaas? Maar gelukkig werd de 
echte mening van onze bevolking ook even op 
straat gemeten. ‘Sinterklaas? De Kerstman? Nee 
hoor dat slaan wij niet over’, was over het alge-
meen de verbaasde reactie van het winkelende 
publiek. Dat was een pak van mijn hart.

Waar we vroeger onze pen kapot kauwden op een 
brief inclusief verlanglijstje aan Sinterklaas, mailen 
we hem vandaag de dag natuurlijk. Of we loggen 
gewoon in op zijn webshop of downloaden een 
app van Sinterklaas (alias Bart Smit). Ook Piet is 

tegenwoordig uitgerust met een routeplanner op 
zijn smartphone en het grote boek van Sinterklaas 
heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een digi reader 
met spraakmodule. Sinterklaas is natuurlijk allang 
niet meer alleen op de televisie, maar ook op 
Facebook, Twitter en LinkedIN. Maar één ding 
blijft: zijn jaarlijkse bezoek aan onze familie. Via 
Google ga je op zoek naar een betaalbaar exem-
plaar, je gaat naar zijn website en klikt op ‘Sint bij 
u thuis’. Vervolgens klik je op de mogelijk-
heden ‘met of zonder zak’, ‘het gewenste aantal 
Pieten’ en ‘wel/geen standaard grappen’, je vult 
het tijdstip in dat hij verwacht wordt en geeft 
voor noodgevallen je mobiele telefoonnummer 
op. M’n mobiele telefoonnummer? Nou vooruit 
dan maar, Sinterklaas gaat me echt niet bellen. 
Nu druk je op ‘ga verder’ en zo kom je in het 
scherm waar je kunt opgeven of je betaalt via 
PayPal, Ideal, of met creditcard (let op voor extra 
toeslagen!). En voordat je het weet heb je een 
bevestigingsmail in je mailbox: HIJ KOMT!!

Ik ben dus echt geen ouderwets type die alleen 
maar aan oude tradities vasthoudt. Helemaal niet, 
ik begrijp best dat Sinterklaas’ tijd beperkt is en 
dat internet voor hem een uitkomst is. Ik ben er 
dan ook altijd vroeg bij. Alleen kreeg ik vlak na 
Sinterklaas een heel vreemd sms-je, toen ik op 
driehoog een groot raam stond te zemen: ‘Beste 
meneer Schoon, Ik heb uw gegevens van Sinterklaas 
gekregen. Wilt u ook met mij daten? Groeten van 
de Kerstman’.” ■

Het hele team van Germieco 
wenst u gezellige Kerstdagen toe 

en veel gezondheid in 2013.  
           

Bert Schoon, glazenwasser  
én ondernemer, is onze vaste 

columnist. Altijd buiten en altijd  
kritisch, op de buitenwereld én  
op zichzelf. Elke dag opnieuw 

onderweg naar boven, past  
Bert precies bij de cultuur van 

Germieco. Hij schrijft over gewone 
én buitengewone zaken, die ons 

allemaal bezighouden. 

Germieco beschikt nu 
ook over een Hoger 
Veiligheidskundige.

Bas van der Made, office 
manager en KAM coördinator 
bij Germieco, is recent afge-
studeerd en gediplomeerd 
Hoger Veiligheidskundige. 
Vanaf nu mag Germieco  
haar eigen veiligheids-, 
gezondheids- en milieuplan 
opstellen en accorderen.  
Ook zal Bas voorlichting en 
instructies gaan geven aan 
het personeel. Dat een bedrijf 
als Germieco een eigen Hoger 
Veiligheidskundige in dienst 
heeft, is redelijk uniek.
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