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WILLEM REEDIJK:
“Omdat we allemaal kleine ondernemers zijn,
met onze eigen specialiteit en vakmanschap,
kunnen we gemakkelijk schakelen.”
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PROJECT:
WATERSPEELTUIN ROTTERDAM

PROFILEREN - ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK

De kracht van
een eenmanszaak

Tekst en foto’s: Marjolein van Woerkom

LOONBEDRIJF W.A. REEDIJK
UIT STRIJEN TUSSEN
DE ATTRACTIES IN PLASWIJCKPARK

Willem Reedijk uit Strijen staat met zijn Mecalac midden in het Rotterdamse familieen attractiepark Plaswijckpark en werkt samen met andere kleine ondernemers aan
de renovatie van de waterspeeltuin. Het is een project waarvan alleen de contouren
van het basisplan nog zichtbaar zijn. De rest wordt ingevuld met flexibiliteit en
aanpassingsvermogen. Een goede onderlinge samenwerking is daarbij cruciaal.

RENOVEREN WATERSPEELTUIN IN HET
ROTTERDAMSE PLASWIJCKPARK

AANNEEMSOM:

WERKZAAMHEDEN:

geen vast bedrag, per deelproject vastgesteld.

sleuven graven, kabels en leidingen leggen,
straatwerk, ophogen van het terrein, beschoeiing,
houten vlonder voor horeca en hangmatten boven
de sloot, hijswerkzaamheden en intern transport.

OPDRACHTGEVER:

LOOPTIJD:

directie van het familie- en attractiepark

1 januari tot 1 april 2020
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Hij haalt de tekening uit zijn Mecalac. Blauwe vlakken bakenen het terrein af. “Maar dit, dit en dit is al
veranderd. Dit pad loopt nu daar. Hier komt waarschijnlijk gras in plaats van straatwerk”, wijst ondernemer Willem Reedijk. “Het is letterlijk een basisplan”,
vertelt hij. Hij lacht, want dit vindt hij het leukste aan
zijn werk. Niets staat vast. Dat vraagt flexibiliteit en
aanpassingsvermogen, maar het geeft hem ook vrijheid. “Als eenmanszaak kan ik daar prima op inspringen. Op zo’n dag als vandaag ben ik continu aan het
schakelen. Dat maakt het werk uitdagend.”

‘IN GESPREK GAAN MET DE ANDER
EN SAMEN NAAR EEN
EINDRESULTAAT TOEWERKEN,
DAT VIND IK HET MOOIE’

Vandaag is hij samen met een grondwerker bezig
met het graven van een sleuf voor het leggen van
leidingen en kabels. Verderop zijn twee andere zzp’ers
bezig met het installeren van sproeiers. Het is nu vakantie, maar normaal gesproken lopen ze hier met
zo’n tien man rond, allemaal kleine ondernemers
met hun eigen specialiteit. De één is timmerman, de
ander attractiebouwer, weer een ander loodgieter.
“Omdat we allemaal kleine ondernemers zijn, met
onze eigen specialiteit en ons eigen vakmanschap,
kunnen we gemakkelijk schakelen”, stelt Reedijk. Elke
dag om elf uur ’s ochtends doen ze een bakkie koffie
in de stuurhut, die nog overeind staat, om de voortgang te bespreken. “Even de neuzen bij elkaar. Dat is
enorm prettig. Iedereen kan zijn ideeën en meningen
uiten en omdat er niets vaststaat, is er genoeg ruimte
om zaken aan te passen. De lijnen met de directie
zijn kort.”
Zo had de directie in het basisplan een kelder ingetekend die moest dienen als zuiveringsinstallatie.
Aangezien het park op veen is gebouwd en aan de
oever van de Bergse Plassen ligt, zou het realiseren
van zo’n put duizenden euro’s gaan kosten. De ondernemers droegen een alternatieve oplossing aan.
Waarom niet een kelder op maaiveldhoogte plaatsen? “We maken er een terp van. Dan is het meteen
een mooie heuvel om op te spelen en de kosten zijn
aanzienlijk lager”, aldus de ondernemer. De directie
ging akkoord. “Problemen kun je oplossen”, gaat hij
verder. “In gesprek gaan met de ander en samen naar
een eindresultaat toewerken, dat vind ik het mooie.”
Dat het werk door spontane aanpassingen eventueel
vertraging oploopt, vindt hij niet erg. “Ik kan de opdrachten die ik na dit project heb gepland gerust een
week uitstellen. Dat is nog een voordeel van flexibel
zijn als eenmansbedrijf.”
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Zijn ‘gereedschap’ heeft hij ook aangepast aan die
flexibiliteit. Twee jaar geleden kocht hij een Mecalac
11MWR. “Het is een veelzijdige machine, waarmee ik
op allerlei werklocaties en onder allerlei omstandigheden uit de voeten kan. Ik kan hem hier voor het
grondverzet gebruiken, maar ook voor het straatwerk of voor hijswerkzaamheden. En in de zomer
gebruiken we deze machine met een Herder-giek voor
slootwerkzaamheden voor andere opdrachtgevers.

DE GUNFACTOR
Het regionale familie- en attractiepark trekt zo’n
600.000 bezoekers per jaar. De verbouwing van de
waterspeeltuin is onderdeel van een grotere renovatie
van het park die de huidige directeur in gang heeft
gezet. Reedijk werd gevraagd door een bevriend hoveniersbedrijf, waarmee hij vaker samenwerkt. “In al
die jaren dat ik nu werk, heb ik geleerd dat je samen
verder komt dan alleen. Samenwerken past goed bij
mij. Daardoor gaan mensen je werk gunnen. Met die
gunfactor kun je ver komen. Ik help anderen en zij
helpen mij. Daarmee versterk je elkaar.”
Hij begon in de tweede week van januari, na de Inspiratiedagen van Cumela. Eerst ging al het straatwerk
eruit, vervolgens de attracties. Een glijbaan en een half
schip zijn nog de enige overblijfselen. Daarna werden
alle kabels en leidingen nagegraven. “De boel was zeker een halve meter verzakt. We hebben de leidingen
in kaart gebracht en zo nodig gerepareerd.”

‘DAT IS HET ENIGE NADEEL
VAN ZOVEEL VERSCHILLENDE BEDRIJVEN:
ER IS ALTIJD
EEN ZWAKKE SCHAKEL’

Vervolgens kon de opbouw van start gaan. Dat begon met het aanbrengen van 1000 kuub flugsand
om het terrein op te hogen. Vandaag gaan de tempexplaten in de grond, waar de kabels en leidingen
op komen te liggen. Het straatwerk moet nog wachten. Dat is het enige nadeel van zoveel verschillende
bedrijven: er is altijd een zwakke schakel. Het beton
is nog niet gestort. Ook is het nog de vraag welk gedeelte moet worden gestraat en welk niet. “Het
enige wat zeker is, is dat we een deadline hebben van
1 april. Dan begint namelijk het hoogseizoen, maar
als ik reëel ben, denk ik dat we nog wel één tot twee
weken langer bezig zijn”, zegt hij. Ook daar zit echter
nog wel wat ruimte, gokt hij. “Als het zulk weer blijft,
maakt een weekje later ook niet uit. Wie wil er met
dit weer nu naar een open waterspeeltuin?”
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WERKZAAMHEDEN
1 DRUK VERMINDEREN
De kabels en leidingen worden op lichte
tempexplaten gelegd om de druk op de
veengrond te verminderen en zakken
te voorkomen.

2. METER VERDER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eén van de werkzaamheden is het uitgraven
van sleuven, maar aangezien er niets vaststaat,
kan het zijn dat de volgende dag wordt besloten
dat deze sleuf een meter verderop moet komen
te liggen.

3. OP EEN TERP
De vloer van de nieuwe zuiveringsinstallatie.
Deze zou eerst in een kelder onder de grond
worden aangelegd, maar op advies van de
betrokken ondernemers wordt nu een terp
gerealiseerd om de installatie te herbergen.

4. WATERSPEELTUIN
De verbouwing van de waterspeeltuin is
onderdeel van een grotere renovatie van het park.

5. 1000 KUUB
Het terrein was zo verzakt dat er al 1000 kuub
grond is aangevoerd om de boel op te hogen.

6. BAKKIE IN STUURHUT
In de overgebleven stuurhut van de boot
doen de ondernemers elke dag stipt om elf
uur ’s ochtends een bakkie om de voortgang
te bespreken.

7. KINDVRIENDELIJK
Om aan de regels voor een kindvriendelijke
en veilige speeltuin te voldoen, wordt
douglashout gebruikt.

8. FLUGSAND
Flugsand is een stuk lichter dan gewoon zand
en wordt grotendeels gebruikt om het terrein
te verhogen. Ook dit was een idee van de
kleine ondernemers.

9. ZELF INVULLEN
De realiteit heeft dit basisplan inmiddels
ingehaald.

10. 600.000 BEZOEKERS
Het Rotterdamse familie- en attractiepark
Plaswijckpark trekt jaarlijks zo’n 600.000
bezoekers.
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