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BuiTen Gewone Zaken!

Het is de afgelopen maanden ronduit druk geweest. 
En niet alleen dat, ik heb me ook druk gemaakt. 
Normaal staan de werkdagen altijd in het teken van 
de klant, de opdracht en de dagelijkse bedrijfs-
voering. Maar soms lopen zaken anders. 
Tijdens de bouwvak liepen er veel projecten gewoon 
door. Maar ondanks dat waren we na een periode 
van vakantie toch druk met het opstarten van 
projectwerkzaamheden die stilgelegen hadden en 
weer opgestart moesten worden. Daarnaast waren 
we volop bezig met het ‘binnenhalen’ van nieuwe 
opdrachten en vroeg het organiseren van ons 
30-jarig jubileumfeest ook nog de nodige tijd. 
Het feit dat we in de race waren voor de Zaanse 
Ondernemingsprijs, was dus een beetje op de 
achtergrond geraakt.

Te midden van alle bedrijvigheid kwam er een 
telefoontje van de voorzitter van de vakjury van 
de Ondernemingsprijs. Ons bedrijf hoorde bij de 
laatste zeven bedrijven, van de vijftien die gese-
lecteerd waren. De vakjury plande op 21 augustus 
een bedrijfsbezoek aan ons bedrijf, en ik zou in een 
persoonlijk gesprek stevig aan de tand gevoeld 
worden. Het werd druk in mijn hoofd en ik pro-
beerde in mijn gedachten een voorstelling te 

maken van de vragen en valkuilen die de vakjury 
voor ons in petto had. Wie waren onze concurren-
ten? Waarom zouden wij wel genomineerd worden 
en anderen niet?
Na vijf weken wachten kwam op 27 september het 
verlossende telefoontje: we hoorden bij de drie 
genomineerde bedrijven. Nog anderhalve maand 
te gaan voor de prijsuitreiking. Kortdag als er nog 
een bedrijfsfilm gemaakt moet worden en de 
PDZ/Trias Jeugdjury nog een bedrijfsbezoek komt 
afleggen. Er volgde een spannende en drukke tijd, 
waarbij ik één dag ’s morgens om zes uur al op pad 
ging met de filmmaker om ons werk bij projecten 
en op kantoor te filmen. Een intensieve klus die na 
een grondige voorbereiding pas ’s avonds laat 
was afgerond. De dagen erna trokken we alle 
creativiteit uit de kast om een programma voor 
de Jeugdjury in elkaar te zetten. Er werd een 
rondvaartboot vastgelegd en er werd druk gebeld 
met deze en gene om onze komst met ongeveer 
40 leerlingen aan te kondigen. In een paar uur tijd 
leidde ik onder ‘persoonlijke becommentariëring’ 
de jeugdjury langs een tal van projecten in het 
centrum van Amsterdam, waar wij bij betrokken 
waren of zijn. 

En nu? Zittend achter mijn laptop kijk ik terug op 
een enerverende periode. Een geslaagd jubileum-
feest, een bekroning door de PDZ/Trias Jeugdjury, 
een gevulde orderportefeuille en ook nog eens 
onze eerste opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik heb 
dan ook nog maar één wens voor al onze perso-
neelsleden, opdrachtgevers en relaties: Fijne kerst-
dagen en veel gezondheid en voorspoed in 2014. 
Proost!

Rob Konijn

Recent heeft de Gemeente Zaanstad besloten het 
parkeerterrein Ebbehout opnieuw in te richten. 
Hiervoor werd een EMVI aanbesteding uitgeschre-
ven. Bij deze vorm van aanbesteding, dient men bij 
inschrijving niet alleen de prijs af te geven maar 
ook een plan van aanpak. De inschrijvende bedrij-
ven worden niet alleen op de prijs, maar ook op 
de kwalitatieve uitvoering beoordeeld. Germieco 
kreeg de opdracht en is op 9 oktober gestart met 
de werkzaamheden. Jeroen de Jong is namens de 
gemeente verantwoordelijk als projectleider.  >>
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Jeroen de Jong: ”Het terrein wordt volledig opnieuw 
ingericht, de bestrating wordt vervangen, er worden 
lichtmasten geplaatst en nieuwe struiken en bomen 
geplant. Het werk zal in drie fases worden uitgevoerd 
en dient in januari 2014 afgerond te zijn. Uitdagingen 
zijn onder andere het bereikbaar houden van het 
hotel en de parkeerplaatsen die horen bij de naast-
gelegen bedrijven. 

De oostkant van het stadshart is de afgelopen jaren 
grotendeels vernieuwd en opgeknapt, met centraal 
het nieuwe en veelbesproken Stadhuis. De hellende 
winkelpromenade over de Provincialeweg en het 
spoor heen, verbindt de oost- en westkant. 
Jeroen de Jong: “Door het aanpakken van de open-
bare ruimte aan westkant van het stadshart wil de 
gemeente dit deel een impuls geven. Er staan 
mooie kantoorruimtes te huur en we willen de 
bedrijfshuisvesting stimuleren. Ook het nieuwe 
Zaan Inn Hotel past uitstekend in dit plaatje. Een 
deel van de nieuwe parkeerplaatsen gaan we open-

stellen voor publiek gebruik. Allemaal zaken die ervoor 
moeten zorgen dat ook de westkant geïntegreerd 
wordt bij het wonen en werken in het nieuwe 
stadshart.” ■

Aan het einde van de dag  
zien ze elkaar even in het  
voorbijgaan op kantoor.  

Ilse Bruijn - receptioniste/ 
administratief medewerkster-  

en Marco Blaauwbroek - 
uitvoerder-, praten dan even  
bij en drinken een kop koffie. 

Ondanks dat zij goede collega’s 
zijn, zien ze elkaar maar enkele 

momenten per week. Marco is 
vaak al aan de slag met zijn ploeg 

op een klus in de buitenlucht,  
als Ilse achter haar bureau kruipt. 

Aan het woord: Ilse Bruijn en Marco Blaauwbroek

Binnen- en BuiTendienst

vervolg | HerinriCHTing parkeerterrein Ebbehout in Zaandam,   
     moet centrumgebied oosT en wesT verBinDen

Projectleider Jeroen de Jong:  
Vanaf mijn werkplek in het nieuwe 

Stadhuis kijk ik precies uit op de 
werkzaamheden op Ebbehout. 

Daar zijn de mannen van  
Germieco niet altijd even blij mee. 

Maar eerlijk is eerlijk, als er  
problemen zijn, heeft Germieco 

het ook altijd weer snel opgelost.

Ilse: “Ondanks het feit dat het merendeel van de 
medewerkers aan het werk is buiten het bedrijf op 
projecten, hebben we allemaal wel een band met 
elkaar, iedereen kent elkaar. De werkdruk is hoog 
maar iedereen heeft plezier in het werk.” Marco: 
“Germieco is een gezellig bedrijf met leuke collega’s. 
Je hebt hier ook geen afgebakende functie, dat ver-
groot de uitdaging. Ik heb hiervoor bij een soortgelijk 
bedrijf gewerkt en volgde in mijn avonduren oplei-
dingen. Daardoor heb ik me in mijn werk kunnen 
verbeteren van grondwerker tot uitvoerder. Ik wil 
dan ook niet stil blijven staan in mijn werk en ik heb 
het gevoel dat ik hier wel de mogelijkheid krijg door 
te groeien tot hoofduitvoerder.” Ilse vult Marco aan: 
“Ja, bij Germieco is er zeker ruimte voor ambitie, 
maar je moet je wel bewijzen. Ik ben me aan het 

oriënteren op een financieel/administratieve ver-
volgopleiding, want dat maakt de kans groter dat 
ik bij Germieco kan doorgroeien naar een hogere 
functie.”

Marco is in maart van dit jaar bij Germieco gestart als 
uitvoerder en werkt momenteel aan de herinrichting 
van Oostpoort West. Marco vertelt met gepaste trots: 
“Momenteel ben ik bezig met het aanbrengen van 
een windroos van natuursteen. Een precisieklus, wat 
het visitekaartje van het project moet worden.” Ilse 
kwam via een uitzendbureau in augustus vorig jaar 
bij Germieco terecht. “Ik werk nauw samen met 
Petra Derlagen, Bas van der Made en Peter Bosland; 
een fijn team waarbinnen ik mijn eigen plek heb 
verworven. Inmiddels heb ik een vaste aanstelling 
en het leuke van mijn werk is de verbinding tussen 
het kantoor, de medewerkers buiten en de klanten. 
Ik kreeg de organisatie van het jubileumfeest op 
mijn bord, dat was een leuke uitdaging. Een feestje 
voor honderdtwintig man: locatie, eten, drinken, 
muziek. Een hele klus.” Marco: “Maar het was wel 
‘top’, dat heb je goed gedaan.”

Marco is getrouwd en heeft vier kinderen. Naast 
zijn drukke baan en gezinsleven blijft er toch nog 
tijd over om overtuigd fan te zijn van Ajax. Ilse is 
fanatiek korfbalspeelster bij GroenGeel in Wormer. 
Ze heeft in november samen met haar vriend 
Jasper rondgereisd door een deel van Amerika. Dat 
ze inmiddels een ‘Germieco hart’ heeft mag blijken 
uit het feit dat ze zeer onder de indruk was van het 
Central Park. ■



Het Sumatraplantsoen is een groot plein te midden 
van ca. 1.750 woningen in de Indische buurt van 
Amsterdam-Oost. Het vertoonde een vervallen uit-
straling en sloot niet aan op de behoefte van de 
buurtbewoners. Daarom besloot Stadsdeel-Oost het 
plantsoen aan te pakken zodat het gebruikt kan 
gaan worden als een groene en levendige ontmoe-
tingsplek voor de buurt, waar iedereen activiteiten 
kan organiseren en veilig en prettig kan zitten, 
spelen, sporten, picknicken, tuinieren en genieten. 
Deels via het OMOP bestek en deels enkelvoudig 
onderhands is de deelopdracht om het groendeel 
van het Sumatraplantsoen op te knappen aan 
Germieco gegund. Enkele weken geleden werd dit 
deelproject opgeleverd.

Sebastiaan Weijer is projectleider Openbare Ruimte 
bij Stadsdeel-Oost van de Gemeente Amsterdam: 
“Er is veel behoefte aan een goede buitenruimte. 
Daarom wordt het plein in fasen opgeknapt, te 
beginnen bij de groenstrook waar nu de pergola’s 
staan. Het ontwerp daarvoor is gemaakt na intensief 
overleg met de buurt.”

“De werkzaamheden die nu door Germieco worden 
uitgevoerd hebben betrekking op de groenstrook 
aan de kop van het Cruyff Court”, aldus Sebastiaan 
Weijer. “Het plantsoen werd opnieuw opgebouwd 

nadat de bestaande verharding verwijderd was en 
de bestaande plantenvakken waren ‘ontgroend’. 
Natuurlijk werden daarbij de bestaande bomen 
ontzien, maar werden er wel nieuwe paden aange-
legd en nieuwe planten aangebracht zoals heesters, 
bloembollenmengsels en weelderige vaste planten. 
De andere werkzaamheden bestonden uit het 
plaatsen van bankjes, prullenbakken en een aantal 
grote uitdagende zwerfkeien voor kinderen. Ook 
werden een aantal boomvakken verbeterd. Daarbij 
werd de verharding uit de vakken gehaald en opnieuw 
ingeplant met hagen en graszoden. Omdat er veel 
kinderen speelden tijdens de werkzaamheden, stond 
de veiligheid binnen en buiten de werkgrens hoog 
op de agenda.” ■

Astrid Fokkens is projectleider bij het Amsterdamse 
Ingenieursbureau Stadsdeel-Noord. In haar functie 
is zij betrokken bij de herontwikkeling van het Park 
de Groene Zoom, gelegen in de wijk Nieuwendam. 
Voordat de eerste schep de grond in zou gaan werd 
er diepgaand nagedacht over de toekomst van het 
park. Het huidige park is versnipperd en door de tijd 
heen ontwikkeld met verschillende functies. Het mist 
allure en uitstraling. Wat bepaalt de aantrekkings-
kracht van een park en hoe kunnen buurtbewoners 
hier in participeren? Park de Groene Zoom moest 
een voorbeeldfunctie krijgen en bijdragen aan de 
positionering van Amsterdam-Noord. 

Astrid Fokkens: “Park de Groene Zoom is niet meer 
in evenwicht met de omgeving. De nieuwbouw van 

woningen en het winkelcentrum sluiten niet meer 
aan bij de uitstraling van het park. Het park vormde 
ook geen prikkel naar woningzoekers. Doelstelling 
van de herontwikkeling was dus een magneetfunctie 
van het park om Nieuwendam-Noord aantrekkelijk 
te maken voor nieuwe doelgroepen. Een uitdaging, 
want in de praktijk heeft dat een project opge-
leverd waarbij het ontwerp en bestek afwijkt van de 
uitkomst.”

Het project werd middels een EMVI aanbesteding 
in de markt gezet, waarbij een totaalplan van aan-
pak moest uitwijzen of de uitvoerende aannemer 
qua vakkundigheid, flexibiliteit en prijs de klus zou 
kunnen klaren. Astrid Fokkens: “Het plan bestaat uit 
drie fases, waarvan alleen de eerste fase is aanbe-
steed. Germieco bleek de meest geschikte partij om 
de eerste fase uit te voeren. Zij zijn eind augustus 
gestart en waren na drie maanden klaar met de 
werkzaamheden. In die tijd heeft Germieco de be-
staande bestrating van het plein en de voetpaden 
verwijderd, nieuwe paden aangelegd, nieuwe hagen 
aangeplant en bankjes en prullenbakken geplaatst. 
Het project werd begeleid door Peter Kuijpens  
en Frank Holkamp van Germieco. Zij waren zeer 
betrokken en hielden de communicatielijnen kort. 
Gewoon top!” ■

sumaTraPlanTsoen Amsterdam, het nieuwe hart

ParK De groene Zoom,  
moet Nieuwendam-Noord aantrekkelijk maken



Het Hembrugterrein is een voormalige munitiefabriek. 
Er zijn vanaf het eind van de 19e eeuw uiteenlopende 
defensiematerialen geproduceerd en getest. Tussen 
beide wereldoorlogen werkten er 8500 mensen en 
was het de grootste werkgever in de Zaanstreek. In 
2000 verliet het ministerie van Defensie het terrein 
en in 2003 sloot ook munitieproducent Eurometaal 
zijn deuren. Het terrein was ernstig in verval geraakt. 
Na een meervoudige onderhandse aanbesteding, 
startte Germieco in opdracht van het Rijksvastgoed- 
en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) eind november met 
de renovatie van het buitengebied.

Koos de Lange is projectleider bodem en infra bij 
het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en mede 
verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het 
Hembrugterrein: “RVOB wil het voormalig defensie-
terrein ontwikkelen tot een bedrijventerrein voor 
creatieve industrie, recreatie en toerisme, maar wel 
met behoud van de cultuur historische waarden. 
Dit moet gebeuren door het mogelijk maken van 
nieuwe functies voor de bestaande en nieuwe 
gebouwen. Daarbij zijn Gemeente Zaanstad en de 
Provincie Noord-Holland partners van het RVOB. 
Het terrein is 42,5 hectare groot en er staan ruim 
120 gebouwen waarvan er 50 monumentaal zijn. 

Het terrein kenmerkt zich door grote verscheidenheid 
in gebouwen en het vele groen. Gebouwen worden 
hersteld en gerenoveerd en eind januari wordt een 
deel van het terrein weer vrij toegankelijk.” Als het 
straks klaar is vormt het een prachtig decor voor 

theatervoorstellingen, evenementen en culturele fes-
tivals. Koos vervolgt: “Door de aanleg van een nieuw 
rioolstelsel en nieuwe kabels en leidingen is het terrein 
afgelopen periode behoorlijk overhoop gehaald.  
En Germieco is momenteel druk bezig om de buiten-
ruimte weer aantrekkelijk maken. Hierbij moet met 
bestaande materialen gewerkt worden. Dus de oude 
gebakken klinkers en de stelconplaten komen weer 
terug in het straatbeeld en we streven er naar geen 
nieuwe materialen aan te schaffen. Ook het groen 
wordt hierbij aangepakt. Andere uitdaging is dat er 
gelijktijdig op het terrein en in de gebouwen meerdere 
aannemers aan het werk zijn. Germieco anticipeert 
hier goed op en gaat er flexibel mee om. Het werk 
loopt lekker en naar tevredenheid.“

HemBrugTerrein getransformeerd 

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
Het Rijk is bij veel ruimtelijke ontwikkelingspro- 
jecten betrokken. Meestal op meer dan één manier. 
Bijvoorbeeld als grondeigenaar en als verantwoor-
delijke partij voor de aanleg van wegen. Of als 
(mede) beleidsbepaler, uitvoerder bij de herinrich-
ting van landelijke gebieden en als financier, onder 
meer via subsidieregelingen. Dat het Rijk met zoveel 
verschillende petten op aan tafel zit, maakt de ruim-
telijke ontwikkeling er niet eenvoudiger op. Meer 
samenwerking en eenduidigheid van de rijksdoelen, 
levert de samenleving dan ook meer waarde op.  
En verbetert tegelijkertijd de efficiëntie en inzet van 
beschikbare rijksmiddelen.

Achtergrond
Om dit te bereiken is in 2006 het Gemeenschappelijk 
Ontwikkelingsbedrijf (GOB) opgericht. Een organi-
satie die als één partij het Rijk vertegenwoordigt en 
slagvaardig is en professioneel optreedt. Een partij 

die met de juiste kennis aan tafel zit, bereid is risico’s 
te nemen en de mogelijkheden heeft om de beschik-
bare rijksmiddelen slimmer in te zetten. Maar ook een 
partij die kijkt naar kwalitatief goede oplossingen 
voor het gebied én voor de samenwerking binnen 
een project. Op 1 juli 2009 is het GOB gefuseerd met 
Domeinen Onroerende Zaken en maakt als Directie 
Ontwikkeling onderdeel uit van het Rijksvastgoed- 
en ontwikkelingsbedrijf (RVOB).

Opdrachtgevers
Het RVOB heeft de volgende ministeries als opdracht-
gevers: Defensie, Economische Zaken, Financiën, 
Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Verkeer en 
Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer. Waar nodig worden ook de doelen 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Weten-
schap meegenomen. Deze ministeries geven voor 
elk project de kaders waarmee het RVOB aan de 
slag gaat. ■

Interesse?
Vijf monumentale gebouwen die 
geschikt zijn voor de vestiging  
van een bedrijf staan te huur.  
De gebouwen worden casco  
opgeleverd. Gevels en daken zijn 
gerenoveerd en er is alle ruimte 
voor ondernemers om af te  
bouwen naar eigen wens.  
Medio 2014 start de verhuur voor 
gebouwen die zich meer lenen 
voor gezamenlijk gebruik door 
meerdere kleinere ondernemingen. 
Dit betekent ultieme flexibiliteit  
in het realiseren van een bedrijfs-
ruimte. Meer informatie hierover 
is te vinden op de website  
www.nieuwhembrug.nl/verhuur.



Germieco ontvangt PDZ/Trias jeugDjuryPrijs

Bewoners en sTaDsDeel-wesT van de Gemeente Amsterdam  
trekken samen op bij de herinrichting van het Karel DoormanPlein

Jaarlijks wordt tijdens de Zaanse Ondernemersdag 
de Ondernemingsprijs uitgereikt door een jury van de 
Kamer van Koophandel en de PDZ/Trias Jeugdjury. 
Beide jury’s beoordelen jaarlijks op uiteenlopende 
criteria de drie genomineerde bedrijven. Naast 
Germieco waren dit voor 2013 Remmert Dekker 
(verpakkingen) en Hiltex (technische weefsels). De 
PDZ/Trias Jeugdjury beoordeelde Germieco als beste 
Onderneming van 2013 en Hiltex ontving de KvK 
Ondernemingsprijs 2013. 

Elk jaar stellen de leerlingen van het laatste leerjaar 
TRIAS-VMBO een Jeugdjury samen die begeleid 
wordt door Timo de Regt van PDZ Uitzendbureau. 
Deze Jeugdjury bezoekt de genomineerde bedrij-
ven en stellen aan de hand van hun bevindingen 
een juryrapport samen. Aspecten als werksfeer, 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, product of 
dienst en ‘werkgever van de toekomst’ vormen de 
criteria waarover de Jeugdjury oordeelt.

Nandy Onsman, voorzitter van de PDZ/Trias Jeugd-
jury: “Tijdens ons bedrijfsbezoek aan Germieco werden 
we met een rondvaartboot meegenomen naar een 
aantal projecten van Germieco in Amsterdam. Rob 
Konijn vertelde ons wat er allemaal bij een imposant 
project als het IJdock komt kijken. Dit maakte veel 
indruk op ons. Als je vanaf het water en de Sky Lounge 
van het Hilton op het Oosterdokseiland naar de 
projecten van Germieco kijkt, zie je dat er goed over 

is nagedacht. Natuurlijk hebben we voor onze jure-
ring niet alleen daar naar gekeken. Ook hebben we 
Germieco en de andere genomineerden aan de 
tand gevoeld over hoe zij met milieu en veiligheid 
omgaan en wat ze doen aan maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Nadat we de drie bedrijven 
hadden bezocht hebben we gestemd over de uitslag 
en Germieco kwam daar uit als winnaar.”
Petra Derlagen en Rob Konijn namen tijdens de 
Ondernemersdag, 6 november jl., de prijs in ont-
vangst. Als dagvoorzitter Harm Edens vraagt wat 
Germieco van de prijs vindt, reageert Petra Derlagen 
spontaan: “We zijn hier heel blij mee en nemen de 
prijs heel serieus, want de jeugd heeft de toekomst.” 
Als tegenprestatie nodigde Germieco de drie Jeugd-
juryleden, die geïnformeerd hadden naar een stage-
plaats, uit voor een sollicitatiegesprek. Voor één van 
hen stelt Germieco een stageplaats beschikbaar. ■

Het Karel Doormanplein vormt het centrum van de 
Amsterdamse Landslustbuurt. Het plein, met een 
school en een buurthuis, heeft momenteel nog een 
gedateerde uitstraling. In samenspraak met de buurt 
is er in opdracht van Stadsdeel-West tot een plan 
van aanpak gekomen om het plein en het buurthuis 
New Society tot een recreatieve ontmoetingsplaats 
met een open uitstraling te maken. Na een onder-
handse aanbesteding kreeg Germieco opdracht om 
op 6 januari 2014 de werkzaamheden te starten. 
Rob Hermans coördineert als projectleider van 
Stadsdeel-West de werkzaamheden.

Rob Hermans: “De buurt is enorm betrokken bij dit 
project. Er zijn in totaal 13 buurtbijeenkomsten ge-
weest en ze hebben meegedacht over het Programma 
van Eisen en de keuze van een architect die de buiten-
zijde van het buurthuis New Society heeft ontworpen. 
Het plein krijgt een groot omheind voetbalveld met 
kunstgras, een tribune en dug-outs. Verder wordt het 
plein ingericht met een pannaveldje, een levens-
groot schaakbord, een fontein en de nodige banken 
en zitjes. Ook wordt het buurthuis New Society gron-
dig verbouwd. Het doel van deze renovatie is het 
gebouw een meer open uitstraling te geven en ge-
schikt te maken voor meerdere functies en activiteiten. 
Buurtbewoners en gebruikers hebben meegedacht 
over het ontwerp en de indeling van het gebouw.”
Na een meervoudige onderhandse aanbesteding ging 
de opdracht voor het straat- en grondwerk en de 
groenvoorziening naar Germieco. “Daar ben ik wel 
blij mee”, aldus Rob Hermans. “Het is altijd prettig 
samenwerken met Germieco en ze leveren altijd 
kwalitatief en goed werk. Rob komt vaak langs en 
bezoekt regelmatig de bouwvergaderingen. Ook is 
hij als directeur van Germieco altijd heel toeganke-
lijk en betrokken. Eind juni 2014 moet het project 
volledig afgerond zijn.” ■

Inmiddels heeft de uitverkoren 
stagiair van het VMBO/Trias 
zijn eerste werkweken er op 
zitten. In de stageperiode 
kwam de stagebegeleider 
hem opzoeken op zijn werk-
plek bij Germieco. Samen 
keken we met veel plezier 
terug op het bedrijfsbezoek in 
oktober, waar ook de stage-
begeleider bij aanwezig was.



Op 23 augustus vierde Germieco haar 30 jarig bestaan. 
In tegenstelling tot het zilveren jubileum 5 jaar gele-
den, werd dit in besloten kring gevierd in de Stoomhal 
te Wormer. Met circa 120 mensen, medewerkers en 
partners, werd het glas geheven. Het was tevens een 
moment om even lekker bij te praten met collega’s 
die je niet dagelijks ziet, omdat de meesten van  
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat buiten het bedrijf 
aan het werk zijn. 

Henk Bakker richtte het bedrijf 30 jaar geleden op 
en droeg vorig jaar het bedrijf over aan een nieuw 
directieteam. Henk Bakker: “Ik ben nog steeds erg 

betrokken bij het bedrijf, maar wat mij betreft 
moesten de nieuwe directie en hun personeels-
leden centraal staan tijdens het jubileumfeest. Ik 
merkte al gauw dat Rob, Petra, Ruud en de mede-
werkers daar anders over dachten. Ze vonden dat 
het een soort verjaardagsfeest moest worden. 
Sputteren helpt dan ook niet en je merkt dat de 
oude ondernemer weer in je boven komt. Je wilt 
namelijk grip krijgen op de situatie en dat lukt niet.”

“Beste mensen, allemaal bedankt voor de felicitaties 
en het prachtige cadeau. Ik heb genoten van het 
jubileumfeest en ik blijf me verbonden voelen aan 
Germieco.”

jubileum30
ja

ar

Medio augustus is Germieco gestart met de herin-
richting van het J.J. Cremerplein in het Amsterdamse 
Stadsdeel West. De werken van J.J. Cremer, bekend 
dichter, kunstschilder en fel tegenstander van kinder-
arbeid, vormden als inspiratiebron de basis voor het 
ontwerp van het plein, dat uiteindelijk het effect van 
een landschapsschilderij moet krijgen. Een bijzonder 
project, dat Germieco op het lijf geschreven is. Frank 
Berkhout, projectleider bij Stadsdeel West, is verant-
woordelijk voor de voorbereiding en realisatie.

Frank Berkhout: “Vroeger lag het beheer van het plein bij 
de speeltuinvereniging. Het plein was omgeven door 
een hek en slechts toegankelijk voor de directe buurt-
bewoners. Zo ging dat in die tijd. Doelstelling is een plein 
in te richten waardoor er een soort huiskamereffect 
ontstaat en iedereen tussen de nul en tachtig jaar zich er 
thuis voelt. Er komt een voetbalveld, basketbalveld en 
verder een waterspeelplek met picknicktafels en ronde 
zitbanken en sommige delen worden voorzien van be-
strating of een rubberen valvloer. Ander aspect is de 
veiligheid, daarom wordt de inrichting wel open en 
transparant en worden er lichtmasten geplaatst.”

Op het plein is een buurthuis gelegen en het plein wordt 
door de kinder- en naschoolse opvang ook gebruikt voor 
buitenactiviteiten. Veiligheid is dus van groot belang, 
ook tijdens de werkzaamheden. Frank Berkhout: “Voor 
de werkzaamheden kan het plein niet helemaal af-
gesloten worden, er zal dus in fases gewerkt moeten 

worden, zodat te allen tijde de school- en buurthuis-
activiteiten kunnen doorgaan.   
Frank Berkhout is zo betrokken dat hij bijna elke dag op 
zijn fiets, onderweg naar zijn werk, even langsrijdt om 
de vorderingen in de gaten te houden. Frank: “Er is wel 
een definitief plan, maar dit wordt tijdens de uitvoering 
altijd aangepast en bijgestuurd. De flexibiliteit van 
Germieco kwam ook weer goed van pas toen tijdens de 
werkzaamheden er alsnog heuvels in het park aangelegd 
moesten worden. Dat werd zonder problemen ingepast.“
Als onderdeel van het totale project zal ook de bestrating 
tussen de J.J.Cremerstraat en de Vosmaerstraat worden 
vervangen. Dit geldt ook voor het asfalt in de rijweg en 
parkeerstroken. De tegels in de voetpaden worden ver-
vangen door gebakken klinkers. Voorafgaand aan de 
vernieuwing van het straatwerk, worden alle gasleidingen 
vernieuwd. ■

amsTerDamse j.j. CremerPlein moet  
oPenBare woonKamer worden

J.J. Cremer was fel tegen kinderarbeid. In 1863 
hield hij een lezing over Leidse fabriekskinderen 
die in de textielindustrie tien tot vijftien uren per 
dag moesten werken. De lezing werd later als  
brochure verspreid en als boek uitgegeven. Het gaf 
aanleiding tot wetgeving waarin de ergste excessen 
werden bestreden. Ook zijn persoonlijke bemoeiingen 
hebben een belangrijke invloed gehad bij de besluit-
vorming om kinderarbeid af te schaffen. In 1874 
kwam het Kinderwetje van Van Houten, waarbij 
het verboden werd om kinderen onder de 12 jaar 
in fabrieken te laten werken.


