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Een Ploegam kleurplaat

DE PASSIE VOOR HET 

WERK EN DE PROJECTEN 

SPAT ER VANAF

Mooi hè, Nederland? Dat vinden wij bij Ploegam ook. Daarom werken wij al dertig jaar iedere dag vol passie aan projecten 

binnen onze expertises: grondverzet, wegenbouw, innovatie, transport en waterbouw. EEN NIEUW ONLINE GEZICHT 
VOOR PLOEGAM

Bij Ploegam vinden wij vooruitgang en vernieuwing erg 

belangrijk. We zijn dan ook trots op de online make-over  

die Ploegam heeft gekregen. Niet alleen tijdens het jubileum, 

maar ook online laten we u graag zien waar wij trots op  

zijn. Op het vernieuwde ploegam.nl krijgen onze expertises 

– grondverzet, waterbouw, infra, innovatie en transport –  

alle aandacht die ze verdienen. Daarnaast kunt u op onze  

site terecht voor onze bedrijfsfilm, uitgebreide project-

informatie en verhalen over onze passie. 

Wij verwelkomen u graag op www.ploegam.nl! 

Dankzij de gedrevenheid en de grondige aanpak 

van zaken is Ploegam uitgegroeid tot een 

gewaardeerde partner van vele opdrachtgevers. 

Alleen of samen met collega-aannemers zijn 

al vele projecten uitgevoerd. Projecten waar 

iedere Ploegammer trots op is, en die we maar 

al te graag aan heel Nederland laten zien! 

Ploegam voert projecten uit van ontwerp tot 

realisatie. Wij hebben alle kennis in huis om 

projecten te ontwikkelen van tenderfase tot 

uitvoering – en daarna. Hoe wij dat doen? Op de 

Ploegam-manier!

Denkers en doeners

Ploegam is een bedrijf van denkers en doeners. 

Lag voorheen de nadruk vooral op het gewoon 

doen, tegenwoordig is het niet mogelijk te doen 

zonder vooraf te denken over slimme, econo-

misch verantwoorde oplossingen. Ploegam 

ontwikkelt integrale oplossingen –  

die overigens pas daadwerkelijk van meer-

waarde zijn voor de omgeving, wanneer ze op 

de juiste wijze worden uitgevoerd. Want dat is 

de sleutel van ons succes: slimme oplossingen 

slimmer uitgevoerd. 

Grondig en gedreven

Ploegam staat garant voor hard werken. De 

passie voor het werk en de projecten spat er bij 

de mensen vanaf. Dat is ook de grote kracht van 

ons familiebedrijf. Het vertaalt zich in meeden-

ken met oplossingen, een stapje extra doen en 

doorgaan tot het echt goed is. De zaken goed 

aanpakken en dat met altijd meer dan 100% 

inzet. 
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Mooi hè, Nederland!

Volg Ploegam online! www.ploegam.nl twitter.com/ploegambv  facebook.com/PloegamBv  www.linkedin.com/company/ploegam-bv

PLAATS JE KLEURPLAAT OP SOCIAL MEDIA MET #PLOEGAM30JAAR EN 

MAAK KANS OP EEN MOOIE PRIJS!

WELKE MACHINES 
ZIJN DIT PRECIES?

Benoem deze machines exact, 

deel dit op social media met  

#PLOEGAM30JAAR en maak kans  

op een mooie prijs!
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Dit jaar is het dertig jaar geleden dat broers Gijs 

en Chris Ploegmakers startten met Ploegmakers 

Aannemingsbedrijf: Ploegam. In deze Ploegam 

Post halen we graag met u herinneringen op 

aan dertig jaar Ploegam. De beginjaren, waarin 

Gijs en Chris samen achter het ouderlijk in Vinkel 

aan de slag gingen. 

De verhuizing naar een groter kantoor in Oss, 

en de variatie in projecten van de afgelopen 

jaren. Maar we kijken ook vooruit! We nemen u 

graag mee in de voorbereiding van een nieuw 

aangenomen project: hoe gaat dat in zijn werk? 

Neem een kijkje in de wereld van Ploegam!

Ploegam in cijfers: mensen & materieel 

• 158 medewerkers

• 17 chauffeurs

• 28 machinisten

• 18 werkvoorbereiders

• 12 bussen

• 90 personenauto’s

• 74 machines

• 19 rupskranen

• 16 vrachtwagens

30 JAAR PLOEGAM

VOOR JOU



Zoals men het bed maakt, zo slaapt men:

een goede voorbereiding is het halve werk

WIE ME  
‘T BED  
MAAK, ZOE 
SJLEUP ME*
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16 februari 
Op maandag de zestiende februari is  

het officieel: Gijs en Chris Ploegmakers starten 

Ploegmakers Aannemingsbedrijf – Ploegam.  

Met z’n tweeën ondersteund door vader Piet 

en moeder Elly gaan ze vanuit het ouderlijk  

huis in Vinkel aan de slag. 

De eerste grote klus
Ploegam krijgt opdracht om in de uiterwaarden 

van de Waal bij Opijnen klassieke zinkstukken te 

maken voor twintig kribben. 

Van de kant in de mestput  
Een nieuwe markt: mestputten maken. Het 

samenspel tussen de sterke folie van Hypofors/

Bitumarin en het inzicht van Ploegam brengt 

de jonge organisatie de eerste internationale 

klussen (Duitsland en Spanje). 

Zanddepot bij de Waalbrug  

in Zaltbommel  
Ploegam brengt ruim 350.000 kubieke meter 

grond naar de oevers van de Waal! Op enig 

moment ligt er een enorme zandbult, die op het 

hoogste punt 10 meter boven het bestaande 

wegdek uitsteekt.

De groeispurt….dankzij  

ruilverkaveling en dijkverbetering
De opdrachten in het kader van de ruilverkave-

ling en dijkverbetering passen Ploegam perfect. 

Het betekent het begin van ongekende groei. 

Een nieuw pand – Vinkel. 
Ploegam groeit uit het ouderlijk huis  

en verhuist binnen Vinkel naar het pand van 

de oude steenfabriek aan de Vinkelsestraat 

70. 18.000m2 groot, met twee loodsen en 

een woonhuis (waar Chris, Monique en Lukas 

wonen). 

Yvonne aan boord 
In 1995 wordt de directie versterkt met 

Yvonne. Ze zou starten met het structureren 

van de organisatie en vervolgens projecten 

oppakken. Zover is het nooit gekomen. “We 

zijn altijd gegroeid, waardoor ik nooit klaar 

ben met de organisatie. Vandaag niet en de 

komende jaren ook niet”, aldus Yvonne. 

Teun Stoop start  

Ploegam Noord
Ploegam slaat de vleugels uit en vindt in 

het ‘noorden’ een enthousiaste en kundige 

man: Teun Stoop. Vanuit Dronten gaat Teun 

aan de slag en stap voor stap verovert hij 

het noorden op een typische Ploegam-wijze: 

kansen zien, aanpakken en meedenken met 

opdrachtgevers.  

Ploegam verhuist naar Oss
De voortgaande groei van Ploegam zorgt 

er uiteindelijk voor dat de ruimtes in Vinkel 

te krap worden. In 2015 vindt Ploegam een 

nieuwe kantoorruimte in Oss: een ruim pand 

dat voorzien is van alle gemakken, groot  

genoeg om het dan bijna dertigjarige  

Ploegam onderdak te bieden. 

Ruimte voor de Waal  
(I-Lent) – Dura Vermeer  
& Ploegam 
De aannemerscombinatie I-Lent, Dura  

Vermeer en Ploegam,  maakt op effectieve  

en innovatieve wijze het  achterland van  

de Waal bij Nijmegen veiliger. Het project wint 

diverse prijzen, waaronder de Bouwpluim in 

2016 en de Bouwprijs in 2017.

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM
Na een tenderfase van ruim een jaar heeft Ploegam vorig jaar september het werk Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 

in opdracht van de Provincie Limburg aangenomen, samen met Dura Vermeer. In de dialoogfase is het Ploegam en  

Dura Vermeer goed gelukt om de opdracht en de opdrachtgever te doorgronden, met als gevolg dat de combinatie  

ondanks de hoogste aanneemsom toch als winnaar uit de bus is gekomen. De combinatie zal de komende jaren  

onder de naam Mooder Maas het werk gaan uitvoeren.

Speciale dijken    

De in het gebied aan te leggen dijken zijn 

anders van vorm dan de traditionele dijken in 

Nederland. Eén van de aspecten waardoor de 

combinatie het werk heeft binnengehaald, is 

het door ons ontwikkelde dijkprincipe – speciaal 

afgestemd op het gebied. De zogenaamde 

steilranddijk, gebouwd met gebiedseigen grond, 

is nog niet eerder in Nederland toegepast en 

daarin zijn wij zeer vernieuwend. Om deze dijken 

mogelijk te maken, is Mooder Maas een groot-

schalig onderzoek gestart op de universiteit van 

Hannover en Braunsweich in Duitsland, dat kan 

aantonen dat deze dijken ook aan de wettelijke 

eisen gaan voldoen.

Voorbereiding

Op dit moment zijn wij volop bezig met het 

doorontwerpen van alle opgaven. Om een zo 

goed mogelijk gedragen ontwerp te kunnen  

maken, wordt veel tijd geïnvesteerd in het 

spreken van mensen en belangenverenigingen 

uit de omgeving. Ook voeren we dit jaar de 

conditionerende werkzaamheden uit, zoals 

archeologische opgravingen, detectie en even-

tueel veiligstellen van niet-gesprongen explo-

sieven, werkzaamheden in flora en fauna en het 

verleggen van kabels en leidingen. Ook zorgt de 

combinatie dat alle benodigde vergunningen op 

tijd worden aangevraagd en verkregen. 

Op de kaart

Kortom, dit is wederom een fantastisch mooi 

project voor Ploegam, waarmee wij ons weer 

zeer nadrukkelijk op de kaart zetten de 

komende jaren. Meer informatie over dit  

project? Bezoek de website van het project  

of volg het op Facebook.

KORT&ACTUEEL

30 JAAR PLOEGAM 
IN 10 MIJLPALEN

ONZE PROJECTEN, ONS MATERIEEL, 
ONZE TROTS

BOUWPRIJS VOOR WERELD TOPPERS 
VAN I-LENT
Het rivierpark Ruimte voor de Waal heeft de Nederlandse Bouwprijs 2017 gewonnen  

in de categorie Civiele Kunstwerken. Een knappe prestatie van de combinatie I-Lent, 

bestaande uit Ploegam BV en Dura Vermeer! De combinatie werkte hierin samen met 

Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier, het Waterschap Rivierenland en de Gemeente 

Nijmegen. Het project, waar Ploegam erg trots op is, werd in 2016 opgeleverd en is 

al vaak geroemd. Volgens de jury van de Bouwprijs is men “erin geslaagd met groot 

vakmanschap een enorme meerwaarde voor stad en ommelanden te creëren.”  

De juryvoorzitter roemde het project nog eens extra: 

“Het project behoort tot de top  
van de wereld.” 

Van links naar rechts: Theo Winter (directeur Dura Vermeer),  

Gijs Ploegmakers en Patrick van der Broeck (dijkgraaf Waterschap Limburg) 18.000m2 noeste  

arbeidsplaat
s

De directie

Impressie van de gebiedsontwikkeling: Mooder Maas - Ooijen-Wanssum

Grootte project: 15 km lang, 4 km breed

Waarde: € 115.800.000

Start realisatie: najaar 2017

Oplevering: eind 2020

Onderdelen van de gebiedsontwikkeling:

• 2 hoogwatergeulen

• 3.500.000 m3 grondverzet

• 18 km groene dijk

• 2 km harde waterkering 

• Rondweg van 3,5 km met 90 meter brug, 3 grote rotondes,  

2 onderdoorgangen, fietstunnel en fietsbrug

• 5 km gemeentelijke wegen

• 30 km fiets- en voetpaden

• 80 meter brug in centrum Wanssum,  

inclusief inrichting van 2 brugpleinen

• 130 en 200 meter bruggen  

over Oude Maasarm

• Realisatie ca. 450 hectare natuur

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

IS EEN BELANGRIJK  

UITGANGSPUNT

www.ooijen-wanssum.nl

facebook.com/MooderMaas

Gijs Ploegmakers: ‘In de streek  

Ooijen-Wanssum liggen toch onze roots.   

We hebben in deze streek al diverse werken 

mogen realiseren, waaronder het opnieuw 

laten meanderen van de Molenbeek. Een 

project als dit waarborgt de continuïteit 

voor ons bedrijf, we zijn dan ook blij dat 

we dit samen met Dura Vermeer mogen 

realiseren.’

Grondige denkers, gedreven doeners
In 2017 bestaat Ploegam 30 jaar en viert dat uitgebreid met een feestweekend.  

Het familiebedrijf heeft inmiddels zo’n 160 grondige denkers en gedreven doeners  

in dienst en blijft groeien. Op naar een mooie toekomst!


