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De brug naar waardecreatie 



 Mobiliteit heeft onze geschiedenis gekleurd...
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Een veelzijdig familiebedrijf
Al meer dan 100 jaar de handen uit de mouwen. Oosterhof 
Holman is een echt  familiebedrijf, in de breedste zin van 
het woord. Niet alleen sinds de oprichting in 1912, maar ook 
nu zijn hele families in het bedrijf werkzaam. Een duidelijk 
teken van verbondenheid, zich thuis voelen, er samen voor 
willen gaan. Onze ruim 300 medewerkers zetten  daar 
met volle overtuiging professionaliteit, deskundigheid, 
betrouwbaarheid en inzicht naar de klant tegenover.

In een eeuw tijd is Oosterhof Holman uitgegroeid tot een 
complete speler in de veelzijdige markt van de grond-, weg- 
en waterbouw. Met divisies die elkaar effectief en efficiënt 
versterken in integrale projecten. Voor totale ontzorging, van 
ontwerp en advies tot en met realisatie en onderhoud. 

In ons leven wonen, werken, recreëren en reizen we. Dat kan niet zonder maatschappelijke 
voorzieningen. Er zijn wegen, bruggen, duurzame energie, schoon water en openbaar groen 
nodig voor mensen en hun activiteiten. Werk in uitvoering voor Oosterhof Holman. Al meer 
dan 100 jaar. Hoogwaardige kennis en ervaring samengebald in grond-, weg- en waterbouw, 
innovatief en betrokken. Wij maken Nederland veiliger, comfortabeler en toekomstbestendiger.

Ruim 100 jaar hoogwaardige kennis en  
ervaring in grond-, weg- en waterbouw...



4 Infra 
Dit land is in beweging. Non-stop dynamiek, over land en water. We 
danken onze reputatie en welvaart grotendeels aan onze positie als 
internationaal knooppunt. Onze fysieke infrastructuur is de sleutel 
tot succes. Oosterhof Holman staat garant voor mobiliteit. Wij zijn 
traditioneel sterk in alle infrastructurele werkzaamheden. Zowel 
boven- als ondergronds. Van asfalteringswerk, wegenonderhoud, 
bestrating en riolering tot grondwerk en zandwinning. Op zoek 
naar maatwerk of juist een totaaloplossing? Wij helpen u vooruit. 

Milieutechniek
De inrichting van de openbare ruimte moet zorgvuldig ter hand 
worden genomen. De resultaten zijn vaak blijvend aanwezig en 
zichtbaar. Leidt het tot schade? Soms ook. Gelukkig hebben kennis 
en inzichten zich ontwikkeld, en Oosterhof Holman zet deze 
krachtig in bij bodem-, grondwater- en onderwaterbodemsanering. 
Milieuzorg en innovatie gaan bij ons bedrijf hand in hand. In onze 
eigen bedrijfsvoering én dienstverlening. Onze staat van dienst 
in installaties voor co-vergisting/biogas en zonne-energie spreekt 
voor zich. Een betere wereld begint bij jezelf. Zo nemen wij onze 
verantwoordelijkheid in het vormgeven van een duurzame toekomst.

Beton- en waterbouw 
Van inpoldering tot controle over onze waterhuishouding; 
de strijd tegen het water heeft onze geschiedenis ‘onder NAP’ 
gekleurd. Oosterhof Holman staat in een lange en indrukwekkende 
traditie van waterwerken. Zij realiseert beschoeiingen, bruggen, 
oeverwerken, sluisdeuren en steiger- en remmingswerken. Van 
ontwerp tot uitvoering en onderhoud. Solide constructies in hout, 
staal en beton. Het maakt water niet langer tot een bedreiging, 
eerder tot een kans. Een kans om mensen, dorpen/steden en 
landen te verbinden in nautische bedrijvigheid en watersport. 
Onderdeel van onze nationale identiteit.

Groen
Een zorgzaam aangelegde tuin, openbaar stadspark of bedrijfs-
terrein. Het biedt meer dan een aangename aanblik, het draagt 
bij aan de kwaliteit van leven en werken. Onze hoveniers weten 
wat hen te doen staat. In het ontwerp, aanleg en onderhoud van 
kleine en grote groenprojecten houden wij rekening met de ware 
betekenis van groen: een bron van inspiratie, ontspanning en trots.

Verantwoordelijkheid nemen in het  
vormgeven van een duurzame toekomst...



Samen waarde toevoegen  
aan de samenleving...
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Bewijsbare kwaliteit
Oosterhof Holman hanteert een uitgebreid en wijdvertakt zorg-
systeem in kwaliteit, arbo en milieu dat onder meer de volgende 
certificering onderdelen omvat: NEN-EN-ISO 9001, 14001 en VCA**. 

Op het gebied van veiligheid voldoen wij aan de hoogste eisen. 
Wij zijn gecertificeerd om in operationele petrochemische 
bedrijven werkzaamheden te verrichten (VCA P). Daarnaast 
mogen wij actief zijn in de risicogebieden van de 
railinfrastructuur (BTR).

Oosterhof Holman bezit alle vakbekwaamheids- certificaten  
die nodig zijn om projecten op het hoogste kwaliteitsniveau uit 
te voeren.
Tot slot is de milieuzorg verankerd in onze bedrijfsvoering. Wij 
zijn in het bezit van het CO2-bewust certificaat op niveau 5 van 
de CO2-prestatieladder.
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 Klantfocus, volledige projectcontrole  
en korte proceslijnen...



Mogelijkheden voor totale ontzorging...
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Onze aanpak
In een tijd dat budgetten onder druk staan, wilt u zeker weten dat projecten binnen de afgesproken financiële kaders en tijdlijnen 
worden uitgevoerd. Ook hier telt onze ervaring. Wij begrijpen wat u nodig heeft en vertalen dat naar projectfocus, volledige 
procescontrole en korte overleglijnen. Afspraak is afspraak, planning is planning. Want er is één projectuitkomst die wij niet 
willen: dat u voor verrassingen komt te staan.

Ervaar ons
Ontzorging, streven naar hoog 
aangeschreven werken in infra, milieu, 
beton- en waterbouw en groenvoorziening; 
het is voor Oosterhof Holman geen doel, 
maar een middel. Een instrument om 
waarde toe te voegen aan de samenleving. 
Om vandaag de omgeving mooier en beter 
te maken dan gisteren. Maak samen met 
ons het verschil.



Postadres:
Postbus 6
9843 ZG Grijpskerk

Bezoekadres:
Kievitsweg 13
9843 HA Grijpskerk  

T  (0594) 28 01 23
E  info@oosterhofholman.nl
I  www.oosterhofholman.nl

  Infra
  Milieutechniek
  Beton- en waterbouw
  Groen beheer bv

K o n i n k l i j k e 

Maakt onderdeel uit van Koninklijke Oosterhof Holman Beheer BV

Vestiging Groningen
Duinkerkenstraat 100 
9723 BT Groningen
T  (050) 312 45 08 
 
Vestiging Harlingen
Koningsweg 3 
8861 KN Harlingen
T (0517) 41 46 15 
 

Vestiging Giekerk 
Rinia van Nautaweg 2c
9061 AE Giekerk
T  (058) 256 17 03
 
Vestiging Kootstertille
Westkern 7
9288 CA  Kootstertille
T (0512) 33 08 26

Vestiging Arnhem
Malburgse sluis 5b
6833 KA Arnhem
T (026) 321 18 86

Vestiging Wieringerwerf
Westrak 80d
1771 ST Wieringerwerf
T (0227) 86 09 98


