
Het REM-eiland: ooit gebouwd als media-eiland, maar tevens het eerste prototype van een boorei-
land en onderdeel van ons industrieel en cultureel erfgoed. Sinds kort heeft het kunstmatige eiland 
een nieuwe functie, deels als restaurant en deels als expositieruimte. Het team constructeurs en 
tekenaars van Ingenieursbureau Ritsma is nauw betrokken geweest bij het project om het REM-
eiland te redden van de ondergang en heeft onder meer de engineering verricht voor de hijscon-
structie, waarmee het 450 ton wegende gevaarte op zijn plek getakeld kon worden.  

Zorgvuldige engineering 
Het REM-eiland is van 1964 tot 2004 in gebruik geweest, eerst 
voor commerciële tv-uitzendingen en later als meetpost van 
Rijkswaterstaat. Daarna lag het lange tijd in twee delen bij een 
sloopbedrijf in Vlissingen. Toen de plannen voor de verbouwing 
rond waren, is het 22 meter hoge eiland (inclusief de palen) op 
een ponton over zee naar Delfzijl vervoerd. De uitvoering van 
het project was in handen van aannemer Heuvelman Ibis bv uit 
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“Het werk dat wij doen, is misschien niet meteen zichtbaar,  
  het is wel onmisbaar. Elk onderdeel van een constructie  
  wordt berekend op sterkte, stijfheid en stabiliteit.” 

Het REM-eiland in Amsterdam 

“ vernuftig  
ingenieurswerk  
van Ingenieurs-
bureau Ritsma” 

Het REM-eiland, een constructie van maar liefst 450 ton, wordt op zijn ‘poten’ gehesen. 

Delfzijl, onder leiding van projectleider Luuk Knol.  
Toen het eiland daadwerkelijk op zijn ‘poten’ werd gehesen,  
stond bij de betrokkenen alles op scherp. Een van de specialis-
ten van Ingenieursbureau Ritsma, ing. Dirk Manning, legt uit: 
“De engineering was perfect en vooraf is alles minutieus getest. 
Als je berekeningen goed zijn, kun je elk gewicht hijsen.”              
                                      >> 
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Een stukje geschiedenis 
Het REM-eiland, de bakermat van de Nederlandse commercië-
le tv, is gebouwd op een scheepswerf in de Ierse havenstad 
Cork. Van daar werd het kunstmatige eiland versleept naar de 
plaats van bestemming, 9 kilometer buiten de kust van Noord-
wijk. Vanaf het platform werden in de tweede helft van 1964 tv-
uitzendingen verzorgd onder de naam TV Noordzee. De 
(illegale) activiteiten duurden echter niet lang, omdat de rijks-
overheid de uitzendingen al na vier maanden verbood.  

Vanaf 1974 deed het dienst als meetpost van Rijkswaterstaat. 
Omdat het REM-eiland in slechte staat verkeerde, werd het 
gevaarte dertig jaar later ontmanteld en in twee delen naar Vlis-
singen gebracht. Woningcorporatie De Key-Principaal zag toch 
toekomst in het eiland en redde het van de sloop. Sinds maart 
2011 ligt het REM-eiland in het Amsterdamse IJ, aan de Hapa-
randadam, een plek die wordt ontwikkeld tot woongebied vol 
leven en bedrijvigheid. 
 

“Het is puur techniek, je denkt 
vooruit en calculeert risico’s in. 
Als je berekeningen goed zijn, 
kun je elk gewicht hijsen.” 
 

 

Links: Het uiteindelijke resultaat in het Amsterdamse IJ, met rechts 
de opvallende liftschacht. 

Boven: 3D-ontwerptekening van het REM-eiland door Ingenieurs- 
bureau Ritsma. 

 Veiligheid voor alles - Berekeningen waarborgen sterkte, stijfheid en stabiliteit  

“Het is onze zorg dat de  
constructie goed is en dat men 
in de bebouwde omgeving veilig 
kan verblijven. We hebben het 
dan over grote gebouwen,  

woningen, bruggen, sluizen en 
andere constructies.” 

U staat er misschien niet bij stil, maar aan de bouw van elke 
constructie gaat een berekening van sterkte, stijfheid en stabili-
teit vooraf. Zo’n berekening is een onmisbare schakel in het 
bouwproces, omdat het een waarborg is voor de veiligheid van 
de constructie.  
 
Ingenieursbureau Ritsma in Stadskanaal berekent kort gezegd 
hoe stabiel en sterk iets moet zijn om veilig te zijn. En daarbij 
maakt het niet uit of u nu over een brug rijdt, in een overdekt 
winkelcentrum wandelt, in een fabriek werkt, een ziekenhuis 
bezoekt of gewoon in uw eigen huis bent. 

Ontwerpen en berekenen draagconstructies 
Tekenen 2D- en 3D-draagconstructies 
Bestekken en begrotingen 
Verzorgen aanvraag omgevingsvergunningen  
en subsidies 
EPN-berekening 
Ventilatie- en daglichtberekening 
Geluidsberekening 
Brandbeveiliging 
Aanbestedingen 

Directievoering 
Advies 
Advies bij arbitragezaken 
Rapportage bouwschade en herstel 
Certificering van hijsmachines 

Ingenieursbureau Ritsma: een team van vijftien technici staat tot uw beschikking 
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Betrokken bij praktisch elk project 
Duizenden projecten heeft het ingenieursbureau gerealiseerd 
voor de aannemerswereld, architecten, overheden, industrie en 
particulieren. Een kleine greep uit de vele projecten levert al 
een indrukwekkend lijstje op: fabrieken in Saoedi-Arabië, Thai-
land en Duitsland, het REM-eiland in Amsterdam, kantoorge-
bouwen zoals het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen, het 
complex van Stopaq in Stadskanaal, tal van bruggen en sluizen 
en agrarische gebouwen. En dan noemen we nog niet eens de 
talloze woonprojecten en woningen, waarvoor Ingenieursbu-
reau Ritsma de berekeningen heeft verzorgd. 
 

Vooruitdenken staat voorop 
Ingenieursbureau Ritsma is, zonder dat het publiek het weet, bij 
talloze projecten betrokken. “Het werk dat wij doen, is mis-
schien niet meteen zichtbaar, het is wel onmisbaar. Elk onder-
deel van een constructie wordt berekend op sterkte, stijfheid en 
stabiliteit. Denk alleen maar aan het fundament dat een heel 
gebouw moet kunnen dragen”, aldus directeur Roelf Ritsma.  
 
Voor het reken- en tekenwerk maakt Ingenieursbureau Ritsma 
gebruik van geavanceerde, deels zelf ontwikkelde, computer-
programma's. “In ons vak staat vooruitdenken voorop. Omdat 
elke opdracht, groot of klein, door minimaal twee ervaren tech-
nici wordt verzorgd, kunnen wij garanderen dat de veiligheid 
van elke constructie gewaarborgd is.” 

Ingenieursbureau Ritsma in Stadskanaal is al bijna veertig jaar specialist in het berekenen van de 
sterkte, stijfheid en stabiliteit van beton-, staal- en houtconstructies van met name bouw- en water-
kundige projecten. Per jaar voeren de constructeurs en tekenaars van Ritsma de berekeningen uit 
voor zeker 600 projecten in binnen- en buitenland. 

“Wij geven ontwerp draagkracht”           Nieuwe huisstijl 

Na 36 jaar vindt Ingenieursbureau Ritsma dat het tijd is voor een nieu-
we huisstijl. Aan de keuze voor een nieuw logo gaat een heel proces 
vooraf. De nieuwe huisstijl wordt nog verfijnd, maar deze nieuwsbrief 
licht alvast een tipje van de sluier op. Directeur Miranda Djojomoenawi-
Ritsma legt uit: “Het is goed om na te denken over de uitstraling die je 
als bedrijf wilt hebben en over hoe je je presenteert. Het groen is een 
verwijzing naar het duurzaam bouwen en naar het maken van bewuste 
materiaalkeuzes. Bovendien schuilt achter het kleurenverloop een filo-
sofie: we zijn flexibel, denken mee en zoeken alternatieven om tot het 
beste constructieve resultaat te komen. Essentieel in het logo zijn de 
‘schakels’ die ook al deel uitmaakten van ons oude logo en nu zijn uit-
gevoerd in 3D, zoals wij onze ontwerpen in 3D maken. Elke schakel 
maakt wezenlijk deel uit van een constructie, maar de zwakste schakel 
bepaalt altijd de draagkracht.”  

Roelf Ritsma: “Construeren is een geweldig vak” 

‘i’ “Het puntje op de   
presenteren we graag 
de volgende keer.” 

Foto: Auniek K.E. Klijnstra 

De directie van Ingenieursbureau Ritsma:  
Roelf Ritsma en Miranda Djojomoenawi-Ritsma. 
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Teksten en ontwerp:   Marja Kiel, Chestnut Tekstverzorging  
       Stadskanaal  
Foto’s en illustraties:  Ingenieursbureau Ritsma Stadskanaal 

Auniek K.E. Klijnstra 

Beroepsvereniging 
voor Constructeurs 
 

VNconstructeurs 
Dagelijks ontwerpen meer dan duizend mensen uiteenlopende 
constructies in de bouw en infrastructuur: van een ‘simpel’ lig-
gertje tot spectaculaire grote draagconstructies. Om de krach-
ten te bundelen is VNconstructeurs opgericht. Deze beroeps-
vereniging voor constructeurs behartigt de belangen van de 
constructeurs in Nederland. Ook Ingenieursbureau Ritsma uit 
Stadskanaal is aangesloten bij VNconstructeurs. 
 

 

 

    
 Stopaq: een visco-elastische  
 coating en de oplossing voor  
 afdichtingen op stalen olie-,  
 gas- en waterleidingen die,  
 wanneer ze eenmaal in de  
 grond gelegd zijn, nooit meer  
 mogen roesten.  

Het complex van Stopaq in Stadskanaal. 

In de volgende nieuwsbrief —  Stopaq Stadskanaal 
        
Stopaq, dat zijn hoofdvestiging in Stadskanaal heeft, is internationaal een begrip als het gaat om het ontwerpen van geavanceerde 
afdichtingssystemen. Het bedrijf ontwikkelt en produceert uiteenlopende hoogwaardige en zelfherstellende coatings en sealants 
die worden toegepast in branches zoals de gas- en oliewinning (offshore) en de scheepvaart, en door energiebedrijven. Anno 2011 
is Stopaq een wereldspeler in zijn markt, met een productiefaciliteit in Damman, Saudi-Arabië, en verkooppunten in vele landen in 
de wereld. Het grootste deel van de omzet vindt plaats buiten Nederland. De producten worden mondiaal en vaak onder extreme 
omstandigheden, van het hete Saudi-Arabië tot in Siberië, ingezet. 
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