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Buiten Gewone Zaken!
Het is even wennen, het voorwoord schrijven van 
Buiten Gewone Zaken. Henk Bakker deed dat altijd 
met verve en ik probeer een waardig opvolger te 
zijn. Ik blik in elk geval eerst even terug op het af-
gelopen halfjaar. De kersverse directie van Germieco 
heeft zijn draai gevonden, met Henk in de coulissen, 
die ons waar nodig met zijn vertrouwde energie 
ondersteunt. En ik moet zeggen, ondanks het feit 
dat het werk niet komt aanwaaien, hebben we 
lekker de vaart er in.
 
In de markt zelf zit iets minder vaart, zeker in de 
openbare markt. Alert zijn op de ontwikkelingen, 
creatief ondernemen, maar bovenal hard werken 
blijven cruciaal. Opmerkelijk zijn de ontwikkelingen 
rond het meervoudige onderhandse werk. Vaak 

kleinere projecten, waar gunning een grote rol 
speelt. Germieco doet het hierin opvallend goed: 
de afgelopen anderhalf jaar hebben we zo’n  
500 onderhandse – relatief kleine – opdrachten 
afgerond.

Dit succes is voor een groot deel te danken aan 
de mentaliteit binnen Germieco: we halen onze 
neus niet op voor kleine opdrachten. Sterker 
nog, we zijn er misschien wel beter op ingericht. 
Korte lijnen, een sterke nadruk op service én  
– niet in de laatste plaats – zeer professionele 
medewerkers, die weten hoe ze dit soort werken 
efficiënt moeten aanpakken. Dat geldt ook voor 
storings- en schademeldingen; onze mensen 
staan altijd paraat om dergelijke ad hoc situaties 
direct op te lossen.

Deze doortastendheid werpt zijn vruchten af. 
Scholen, universiteiten, gemeentelijke instellingen, 
regionale overheden, stadsdelen en particuliere 
organisaties; als het om kleinere projecten gaat 
weten ze steeds vaker de weg naar Germieco te 
vinden. En steeds vaker betekent dat het begin 
van een goede relatie.

Kortom, de kop is eraf en we koersen vol ver-
trouwen richting vakantieperiode. Die zal voor 
ons overigens geen volledige rust betekenen, 
want waar nodig staan we onze klanten ook dan 
graag bij. Ik wens u veel succes met uw eigen 
voorbereidingen op de zomervakantie en natuur-
lijk veel leesplezier met deze Buiten Gewone Zaken. 
U leest mij weer in het najaar.

Met zonnige groet,
Rob Konijn 
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kenniSmaking met…

Op de afdeling Werkvoorbereiding van Germieco kom 
je ze allebei tegen: Marco Kieft (40), werkvoorbereider 
en calculator, en zijn collega Kevin Metze (22), werk-
voorbereider én jongste medewerker van het kantoor. 

Marco werkt al ruim zestien jaar bij Germieco. ‘In 
november 1994 begon ik hier; ik heb de Middelbare 
Tuinbouwschool gedaan’, vertelt Marco. ‘In eerste in-
stantie met de gedachte de winter te overbruggen…. 

ik ben nooit meer weggegaan! De eerste jaren werkte 
ik als hovenier, maar gaandeweg werd ik uitvoerder 
voor de grond- weg en waterbouw. Om de fijne 
kneepjes van het uitvoerderswerk nog meer in de 
vingers te krijgen, heb ik vervolgens de opleiding 
uitvoerder GWW gevolgd. Theorie gecombineerd met 
kennis uit de praktijk is een perfecte combinatie.’ 

lees verder op pagina 3

Aan het woord: Marco Kieft en Kevin Metze

‘Je weet nooit hoe je dag eruitziet.’

Buiten Gewone Zaken verschijnt 
regelmatig met informatieve en 
actuele onderwerpen uit de 
wereld van grond-, weg-,  
en waterbouw, transport, 
groen- en speelvoorzieningen  
en aanverwante sectoren.



Nieuwe Projecten

■	SPeelvoorzieninG waterPark, 
aMSterdaM

Het tweede Design & Construct project van Germieco: 
de aanleg van een speelvoorziening in het park aan 
de Baden Powellweg in het Amsterdamse stadsdeel 
Nieuw-West. Aan de hand van een Programma van 
Eisen (opgesteld door Tauw) heeft Germieco een 
ontwerp en begroting gemaakt. De speelvoorziening 
bestaat uit vier trampolines met daaromheen een 
dempende rubbervloer van ca. 300 m², met allerlei 
verschillende motieven. Omsloten door een dijk-
lichaam van beton in glooiende lijnen, aangelegd 
op een EPS-pakket om het ‘gewichtsneutraal’ te 
maken. Dit was een nadrukkelijke eis van de Gasunie, 
omdat er op circa 1,70 meter diepte een gastrans-
portleiding ligt. Samen met Beijer Bouw uit Zaandam 
voeren we dit project uit; Beijer neemt het bouw-
kundige gedeelte voor haar rekening. Het uitdagende 
project moet voor de bouwvak gereed  zijn. 

■	vier Projecten in en voor 
 de GeMeente zaanStad
1)  Herinrichting Snuiverstraat, Krommenie
Betreft de volledige herinrichting van vier straten  
in Krommenie: Snuiverstraat, Fortuinlaan, Molkade  
en Blauwe Arendstraat, bij elkaar zo’n 12.000 m². 

De werkzaamheden startten op 11 april en zullen op 
22 juli gereed zijn. Een belangrijke datum was 14 juni. 
Toen werd op die locatie de jaarlijkse wielerronde 
gereden en mocht er geen straatwerk open liggen! 
De planning was hierop afgestemd. Naast straatwerk 
betreft het ook groenwerkzaamheden, waaronder  
de aanplant van 55 nieuwe bomen.

2)  Herinrichting Krommenieërpad, Wormerveer
Een mooie herinrichtingsklus van ca. 6.800 m² in 
onze eigen vestigingsplaats, gepland van 9 mei tot 
22 juli. De bereikbaarheid van een parkeergarage 
en een school zorgen voor de nodige complexiteit.

3) Aanleg fietspad Plan Kalf
In ’t Kalf, Zaandam, is in mei jongstleden binnen twee 
weken tijd het gevaarlijke fietskruispunt Ramsbeek / 
Zuiderweg heringericht. Voor fietsers en automobi-
listen is de situatie nu een stuk overzichtelijker en dus 
veiliger. Opdrachtgever Gemeente Zaanstad was zeer 
tevreden. 

4) Noordsterweg, Wormerveer
Op 30 mei startte de herbestrating (ruim 2.000 m2) 
van de Noordsterweg in Wormerveer. Deze dood-
lopende weg naar onder andere manege de ‘Zaanse 
Ruiters’ was ernstig verzakt. Ook de bandenlijnen 
worden verstevigd, zodat de weg in goede staat blijft. 
Het achterliggende gebied moet tijdens de werkzaam-
heden bereikbaar blijven. Om de doorgang continu 
te waarborgen, wordt het werk gefaseerd aangepakt. 

■	oeverBePlantinG 
 noord-HollandS kanaal
Via de provincie Noord-Holland is in opdracht van 
Van den Herik Kust- en Oeverwerken uit Sliedrecht, 
oeverbeplanting aangebracht langs het Noordhollands 
Kanaal tussen De Woude en Akersloot, over een lengte 
van maar liefst 2,7 km. De beplanting bestaat uit een 
mooie mix van verschillende losse oeverplanten – 
waaronder riet, (dwerg)lisdodde en mattebies –  en 
aangeplante kokosfiltermatten. De inkassingen in de 
nieuw aangebrachte beschoeiing zijn tijdelijk dicht 
gezet om visvraat en golfslag tegen te gaan. Ook is 
tijdelijk stroomdraad boven de beplanting gehangen 
om de vraat van ganzen te voorkomen! 

■	onderHoud infraStructuur 
afS dePotS, ScHiPHol

In april is, in opdracht van AFS (Aircraft Fuel Supply BV), 
onderhoud gepleegd aan diverse verhardingen op het 
AFS depot en het nabijgelegen Jetplein op Schiphol. 
De veiligheidsvoorschriften zijn hier uiteraard enorm 
streng. Personeel en materieel moeten ruim van te 
voren aangemeld worden, alles wordt nauwkeurig 
geregistreerd. Het project heeft drie weken geduurd. 
Vooral op het Jetplein moesten de werkzaamheden 
veelal tussen de (stilstaande) vliegtuigen worden 
uitgevoerd. Het werk werd begeleid door De Haan 
Consult ingenieurs- en adviesbureau BV.

Herinrichting 
Krommenieërpad, Wormerveer

Aanleg fietspad Plan Kalf

Speelvoorziening 
Waterpark, Amsterdam

Herinrichting 
Snuiverstraat, Krommenie



Straatwerk in Artis

Germieco is lid van het  
eerste uur van MKB Infra,  
de landelijke vereniging  
van infrabedrijven. Een  
vereniging die zich fanatiek 
inzet voor de belangen van 
MKB-bedrijven in grond-, 
weg- en waterbouw. 

Op maandag 10 oktober 
aanstaande organiseert 
Germieco een najaars- 
excursie voor alle leden, 
waarbij ook Tweede 
Kamerleden aanwezig  
zullen zijn. De excursie 
vindt plaats op het 
Oosterdokseiland, waar 
Germieco tot medio  
2013 werkt aan de uit- 
voering van de definitieve 
maaiveldinrichting. 

In een conferentieruimte  
in het recent geopende 
Mint hotel worden de 
genodigden door project-
leider Fred van Putten  
voorgelicht over het  
project Oosterdokseiland.  
De locatie, de uitstekende 
parkeergelegenheid onder 
het hotel én het project  
zelf lenen zich prima voor 
het organiseren van deze 
excursie. Voor Germieco  
betekent het een mooie 
kans om aan een groot 
publiek te laten zien  
wat het bedrijf in haar 
mars heeft. ■

N
A

JA
A

R
SE

x
C

U
R

SI
E 

M
k

B
 i

n
fr

a

BinnendienStfunctie
In 2010 was er een vacature voor een werkvoorbe-
reider/calculator. ‘Rob vroeg me of het  iets voor 
mij was. Daar moest ik even over nadenken. Per 
slot van rekening was ik gewend aan de vrijheid 
van het buiten werken en dit is een binnendienst-
functie. Maar de uitdaging trok me en ik zei ja. Ik 
heb er geen seconde spijt van gehad! Sterker nog, 
ik denk dat mijn buitenervaring een perfecte basis 
is voor wat ik nu doe. Ik ken veel mensen en ik ben 
vertrouwd met alle facetten van het werk, zowel 
van de ‘groene’ als de ‘grijze’ kant.‘ 

kick
Marco’s dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het 
voorbereiden van projecten, calculeren, offertes 
maken, onderhouden van klantencontacten en 
vervaardigen van V&G- en kwaliteitsplannen. ‘Nu 
realiseer ik me eigenlijk pas hoeveel voorbereiding 
er aan een klus voorafgaat. Dat brengt ook veel 
afwisseling met zich mee, je weet nooit hoe je 
werkdag eruitziet. Als je harde werk dan uiteindelijk 

wordt beloond met een positief telefoontje van de 
opdrachtgever, ja, dat geeft een kick.’

uitdaGinG
Kevin is de jongste medewerker op kantoor. Hij heeft 
een diploma MTS Bouwkunde op zak, maar toen 
hij van school kwam was er weinig werk. ‘Via via 
hoorde ik dat Germieco nog een hovenier zocht’, 
aldus Kevin. ‘Ik wilde dolgraag aan het werk, dus 
heb ik gesolliciteerd. Tijdens het sollicitatiegesprek 
werd me verteld dat ze nog een werkvoorbereider 
zochten voor op kantoor. Ik heb die uitdaging met 
beide handen aangegrepen en nu, anderhalf jaar 
later, bevalt me dat nog steeds uitstekend.’
Kevin doet hetzelfde werk als Marco, behalve calcu-
leren en offertes maken. ‘Dat wil ik ook heel graag 
leren. Helaas is het daar door de drukte nog niet 
echt van gekomen.’

trotS
Kevin en Marco runnen de afdeling Werkvoorbe-
reiding samen met hun collega Sjef Hendriks. ‘Op 
vrijdagmiddag drinken we wel eens een biertje met 
‘buiten’, met de uitvoerders, dan praten we uitge-
breid bij over het werk. We zien elkaar bijna elke dag 
wel even, maar zo’n moment vlak voor het weekend 
is toch wel erg leuk. De sfeer is hier sowieso prettig. 
De kleinschaligheid, het directe contact met de 
directie, in een groot bedrijf heb je dat niet. En we 
delen natuurlijk de trots op onze projecten. Dat 
schept een band!’ ■

Vervolg van pagina 1:

‘je weet nooit hoe je dag eruitziet.’

Kevin Metze

Marco Kieft

■	Straatwerk in artiS
Eind maart is in opdracht van Wieringen Prins gestart 
met straatwerkzaamheden bij de nieuwe Fazanterie 
in Artis, dat vóór Koninginnedag gereed moest  
zijn. Aansluitend startte in mei de realisatie van een 
prachtige entree voor het gerestaureerde Apen- en 
Vogelhuis. Met oog op de geplande heropening is 
de deadline van deze klus keihard: 30 juni moet de 
2.000 m2 straatwerk klaar zijn. Logistiek en orga-
nisatorisch een uitdaging, want materialen aan-  
en afvoeren mag alleen tussen 6.00 en 9.00 uur  
‘s morgens! Als de opdrachtgever tevreden is met 
het resultaat, wachten er nog twee deelopdrachten: 
het gedeelte naast de gracht (achterzijde Artis) en 
het straatwerk voor het Wolvenperk. ■

 vervolg | Nieuwe Projecten



Aan het woord: Johan van Vliet en Leijn Loevesijn, Waternet

Samen werken aan water

Waternet is ontstaan uit een fusie tussen de ge-
meente Amsterdam, het waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht en sinds 2006 ook het Waterleidingbedrijf 
Amsterdam. De organisatie telt zo’n 2.000 mede-
werkers, verdeeld over zes sectoren: Drinkwater, 
Afvalwater, Watersysteem, Middelen, Onderzoek & 
Projecten en Klant, Markt & Relaties. 

Sector onderzoek & Projecten
‘Mijn sector, Onderzoek & Projecten, is eigenlijk het 
ingenieursbureau van Waternet’, aldus Johan. ‘De 
afdeling bestaat uit 120 medewerkers. Wij werken in 
opdracht van de vijf andere sectoren. De afdeling 
Onderzoek houdt zich onder meer bezig met grond-
onderzoek, bemonstering en het meten van grond-
waterstanden. De afdeling Projecten verzorgt alle 
bouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Hierbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan riool- en polder-
gemalen, dijkverzwaring- en verhoging en water-
inrichtingsplannen.’

Mini “ooSt-weStlijn”
Het project Waterzuivering Oost, gerealiseerd in de 
periode 2004-2006, is een mooi voorbeeld van een 
grootschalig project van Waternet. ‘De waterzuivering 
moest worden verplaatst naar Westpoort’, vertelt 
Johan. ‘Dat betekende 45 kilometer persleiding leggen 
dwars door Amsterdam, zeg maar een mini “Oost-
Westlijn”! Daarbij zijn ook vier zogenoemde “booster-
gemalen” gebouwd, in Amsterdam-Oost, -West,  
-Noord en -Zuid. Simpel gezegd zorgen die ervoor, 
dat het water met kracht door de leidingen blijft stro-
men. Deze gemalen zijn elk door een andere architect 
ontworpen, zodanig dat ze in de directe omgeving 
passen. Kijk maar eens naar het boostergemaal Zuid, 
vlakbij de ring; dat past qua ontwerp perfect bij de 
erachter gelegen bovengrondse metrolijn.’

Sector afvalwater
Bij de sector Afvalwater, die zorgt voor reiniging en 
inspectie, werken zo’n 70 mensen, onder wie senior 

opzichter Leijn Loevesijn. ‘Wij onderhouden en con-
troleren het hele afvalwatersysteem’, aldus Leijn. ‘En 
dan gaat het niet alleen om de bekende rioolpijpen  
en –gangen, maar ook om afsluiters, overstorten, 
bergbezinkbassins, vetputten en alle andere riool-
constructies.’

Helofytenfilter
Een bijzondere vorm van waterzuivering is een 
helofytenfilter. Leijn: ‘Puur natuur, het filter is ge-
maakt van riet en bevat bacteriën die zorgen voor 
de zuivering van het langsstromende water. Er zijn 
er maar drie van in Amsterdam, waaronder één aan 
de Erasmusgracht.’

calaMiteit ScHeldePlein
De sector Afvalwater neemt ook het opvolgen van 
meldingen en het oplossen van calamiteiten voor 
haar rekening. ‘Aan het Scheldeplein hebben we 
onlangs nog een riskante situatie verholpen. Er ligt 
daar een grote persleiding in de grond van 120 cm 
doorsnede. 
Door verzakking, als gevolg van de werkzaamhe-
den aan de Noord-Zuidlijn, stond die op springen. 
Dit kon een enorme wateroverlast en schade aan 
huizen en wegen tot gevolg hebben. Waternet 
moest snel handelen. We hebben toen een pijp  
van 60 cm doorsnede aangelegd, op een hoogte 
van 4 m boven de weg. Daar loopt nu het riool-
water doorheen. De bewoners zijn niet echt blij 
met zo’n pijp voor hun deur, maar we hebben met 
deze oplossing een veel grotere ramp voorkomen. 
Zodra de Noord-Zuidlijn klaar is, halen we de pijp 
weer weg.’

waternet en GerMieco
Waternet werkt al jaren samen met Germieco. 
Leijn: ‘Dat bevalt nog steeds prima. Ze leveren niet 
alleen goed werk, maar ze zijn ook breed inzetbaar, 
flexibel en ze kunnen snel dingen regelen. Voor de 
sector Afvalwater doen ze al een jaar of zes het 
onderhoud van de ‘rioolgangen’ in Amsterdam.  
Dit zijn de paden boven de rioolleidingen die niet 
toegankelijk zijn en ook niet bebouwd mogen wor-
den. Germieco zorgt voor beplanting, bestrating 
en voor de hekken waarmee de rioolgangen zijn 
afgesloten. Verder doen ze bijvoorbeeld ook de 
sierbeplanting bovenop het helofytenfilter in de 
Erasmusgracht in Amsterdam. Dat ziet eruit als een 
soort tuineiland middenin de gracht.’

Voor de sector Onderzoek en Projecten gaat de 
samenwerking zelfs terug tot de jaren negentig. 
Johan: ‘In ons hele verzorgingsgebied zorgt Germieco 
voor de bestrating en de groenvoorziening rond het 
riool en de poldergemalen. Daarnaast doen ze riool-
werkzaamheden, grondwerkzaamheden met allerlei 
materieel, het leeghalen van slibdepots enzovoorts. 
Echt een partner waar we op kunnen bouwen.’ ■

Waternet is het enige water-
bedrijf in Nederland dat zich 

richt op de totale ‘watercyclus’: 
van afvalwaterreiniging en  

zuivering van drinkwater tot  
en met het schoon en op peil  

houden van oppervlaktewater. 
Het bedrijf produceert 260  

miljoen liter drinkwater per dag 
en verwerkt 130 miljard liter 
afvalwater per jaar. Het ver- 

zorgingsgebied beslaat 700 km2 
en telt zo’n 1,2 miljoen  

inwoners. Johan van Vliet  
en Leijn Loevesijn zijn beiden 
senior opzichter bij Waternet; 
Johan bij de sector Onderzoek  

en Projecten en Leijn bij  
de sector Afvalwater. 

Op 13 en 14 april jongstleden 
is Germieco geauditeerd voor 
de hercertificering van ISO 9001 
en VCA**. Dit verliep naar 
wens, zodat de certificaten  
nu geldig zijn tot medio 2013. 
We gaan nu op voor het  
BRL SIKB 7000 certificaat!      c
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Leijn Loevesijn (l) en Johan van Vliet 


