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Zes jaar na ons honderdjarige jubileum en het verkrijgen 

van het predicaat Koninklijk, is het tijd voor een frisse 

beschouwing. Welke uitdagingen hebben we voor 

gestaan, wat is er veranderd binnen onze organisatie 

en hoe zorgen we ervoor dat we toekomstbestendig 

zijn en blijven? Door jarenlange gestage groei én de 

concurrentie steeds een stap voor te zijn, is Koninklijke 

Oosterhof Holman wat het vandaag de dag is: een 

dynamisch en innovatief bedrijf, met een solide en 

robuuste basis.

Focus op continue ontwikkeling
Charles Darwin wist het al prachtig samen te vatten: “Het 

zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de 

meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert 

op veranderingen.” Vandaag de dag is het niet veel 

anders. De veranderingen in de maatschappij raken ons 

allemaal, en daar zijn we als bedrijf volop ingesprongen. 

Het bewijs is er. We gaan voor een kerngezond en stabiel 

bedrijf, met de focus op duurzaamheid in al haar facetten. 

Hierbij gaan kwaliteit van werken en veiligheid voor onze 

mensen volledig hand in hand. Een groot aantal bijzondere 

werken van de afgelopen jaren illustreert dit. Zo hebben 

we vol ingezet op uitdagingen als ROGO Haarlem, 

Aanpak Ring Zuid, Gasunie, Energiecampus Leeuwarden 

en tal van nieuwe innovaties, zoals QuakeShield, Fleet 

Cleaner en CO2-absorberend asfalt.

Ondernemen is ook durven
Ons motto? We houden altijd meerdere ballen tegelijk in 

de lucht en zijn constant op zoek naar nieuwe activiteiten 

en terreinen waarop we ons kunnen onderscheiden. Dit 

vraagt om een bedrijfscultuur die ontvankelijk is voor 

nieuwe ideeën en lef heeft. Want 

niet alles wordt een succes. Maar 

als je niet af en toe je neus durft te 

stoten, bereik je niets. Want zonder 

risico heeft een bedrijf geen 

bestaansrecht: kansen en risico’s 

gaan hand in hand. Naast de harde 

cijfers, wetenschap en techniek 

waar we onze activiteiten op 

toetsen, is ons onderbuikgevoel, 

het fingerspitzengefühl, ook 

zeer kenmerkend voor onze 

organisatie. We hebben door alles 

heen altijd vastgehouden aan 

ons DNA, met eigen materieel en 

vakmensen in alle gelederen van 

de organisatie. Kennis is macht: 

hierdoor kunnen we continu 

anticiperen op ontwikkelingen. 

Allemaal met als doel om uw partner te zijn binnen het 

uitdagende, prachtige werkgebied dat infrastructuur 

heet.

In dit magazine nemen we u in vogelvlucht mee in de 

ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben 

doorgemaakt en hoe we de toekomst zien.

Veel leesplezier! 

Harm Beerda 
Algemeen Directeur

BLIJF ALTIJD VASTHOUDEN 

aan je DNA
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HIGHLIGHTS

KOH 2012 - 2017

Reality check

De Fleet Cleaner: 
de robot die scheepswanden reinigt

100-jarig bestaan 
____

16 april: Predicaat Koninklijk
____

Leidingen onderzoek (verificaties)  
 midden op het IJsselmeer (Gasunie)

____
BTB Groenvoorziening wordt 

 Oosterhof Holman Groen
____

Kritisch kijken naar bedrijfsvoering 
door (bouw)crisis

____
Oprichting Akroh Slijtlagen

2012

Oprichting Elize Energie
____

Duidelijke focus op efficiënter werken 
 en vernieuwen

____
 Start samenwerking Dairy 

 Campus – mestraffinage
____

Focus op stralen en coaten
____

Nieuwe vestiging in Wieringerwerf  
Noord-Holland

____
Start Hoogwatermaatregelen  

Zuidbroek-Westerbroek  
(onderdeel Masterplan Kade)

2013
 Instroom young professionals

Aanwas van veel nieuwe, jonge collega’s
____

25-jarig jubileum  
Oosterhof Holman Milieutechniek

____ 
Start calamiteiten contract  

Rijkswaterstaat 
____

25-jarig jubileum Oosterhof Holman 
Beton- en waterbouw

____
Start werkzaamheden voor  

Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP)
____

Primeur: kantoren KOH  
energie neutraal door  

verduurzamingsmaatregelen
____

Oplevering Wortelhaven Dokkum
____

Oplevering Haak om Leeuwarden

2014
Efficiëntie slag
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P+R Reitdiep in Groningen

Nieuwe contractvormen

Focus op grote UAV-gc werken 
 (sinds 2007 werkten we al met 
 geïntegreerde contracten) 

____
Veiligheidscampagne ‘Veiligheid 

 maak je samen’ van start
____

Oplevering Polderhoofdkanaal
____

Oprichting QuakeShield
____

Winnaar Social Return Award 
gemeente Groningen

2015

Combinatie Herepoort van start 
 voor Aanpak Ring Zuid

____
 Biogas Leeuwarden (Dairy Campus)

____
Oplevering Noordzeebrug Groningen

____
Toenemende focus op innovatie,  

 duurzaamheid en circulair
____

Reflecterend asfalt Sebaldeburen
____

Primeur: KOH in Cobouw50
____  

Oprichting OH Ship Cleaning  
(Fleet Cleaner)

2016
Groei zet door

Oprichting OHPEN Ingenieurs
____ 

P+R Reitdiep 
____

Nieuw onderhoudscontract Gasunie  
(samenwerking in 1991 al gestart) 

____

 Start uitvoering 
Energiecampus Leeuwarden

____

Circulaire weg N31 Leeuwarden
____

ROGO Haarlem contract
____

CO2-absorberend asfalt
____

Brug Dronryp
____

Loskade Suikerunie terrein 
 Groningen

2017
Duurzaam en circulair
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Hoe we de balans vinden tussen robuust én innovatief zijn

Zonder goed  
fundament
KUN JE NIET INNOVEREN 

Het in bouwteam uitgevoerde 
project Blokhuisplein in Leeuwarden
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Vervolg....

Het jaar 2012 was voor Koninklijke Oosterhof Holman een belangrijk jaar.  
Niet alleen bestonden we 100 jaar, we verkregen ook van Hare Majesteit  
de Koningin het predicaat Koninklijk. Een onderscheiding die je alleen  
kunt verkrijgen bij voorbeeldig en onberispelijk gedrag, en als je belangrijk  
bent binnen je vakgebied. Maar het was ook het hoogtepunt van de  
bouwcrisis en alle uitdagingen die dit met zich meebracht. Samen met  
onze directieleden blikken we terug op de hoogtepunten en uitdagingen  
van de afgelopen zes jaar.
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“We blazen zelden hoog van de toren, maar we zijn altijd 
al een prachtig bedrijf geweest”, vindt algemeen direc-
teur Harm Beerda. “Het voordeel van een familiebedrijf is 
dat de lijnen kort zijn en de betrokkenheid van de mede-
werkers hoog. Dit moeten we ook zien te behouden nu 
we als bedrijf groeiende zijn.” Dat het in ons DNA zit om 
te veranderen en te vernieuwen, blijkt wel uit de rijke ge-
schiedenis van het bedrijf. Al in de jaren 30 van de vorige 
eeuw werd vroegtijdig geanticipeerd op de opkomst van 
de wegenbouw, wat door de jaren heen steeds verder 
uitgroeide, zowel qua technische kennis als bedrijfsacti-
viteiten. Om voorop te kunnen blijven lopen, werd ook al 
vroeg geïnvesteerd in innovaties, zoals een eigen asfalt-
centrale en eigen zandputten. Deze tendens heeft zich 
altijd voortgezet, ook in de laatste 6 jaar. Maar hierbij is het 
fundament van het bedrijf nooit uit het oog verloren: een 
familiebdrijf met een solide basis.

Met dezelfde gedachte kijken we ook nu naar de we-
reld om ons heen. Vandaag de dag staan we voor een 
enorme maatschappelijke opgave. Schaarste van grond-
stoffen, de energietransitie, het mobiliteitsvraagstuk, di-
gitalisering en robotisering en het toewerken naar een 
emissievrije wereld vragen om drastische maatregelen. 
Simen Veltman, bedrijfsdirecteur bij Oosterhof Holman 
Beton- en waterbouw beseft zich dit maar al te goed: “BV 

Nederland staat voor een enorme opgave. Alleen als de 
triple helix optimaal gaat samenwerken, kunnen we hierin 
slagen maken. Hierin moet de overheid faciliteren, de be-
drijfswereld innoveren en uitvoeren en de kennisinstel-
lingen ondersteunen en meedenken. Zodat we samen 
kunnen bouwen aan een toekomstbestendig Nederland.”

Primaire proces is het fundament
“We hebben een duidelijke transitie doorgemaakt van 
een traditioneel wegenbouwbedrijf naar een organisatie 
die op een innovatieve en meedenkende wijze samen-
werkt”, aldus Gerrit Hoen, bedrijfsdirecteur van Oosterhof 
Holman Groen. Maar in de basis zijn we een projectenor-
ganisatie: dat is ons primaire proces. Dit is de afgelopen 
zes jaar echter uitgebreid met nieuwe activiteiten, omdat 
de klant en de maatschappij steeds meer van ons vraagt. 
Bijvoorbeeld op het gebied van constructie en omgeving. 
“Als we niet innoveren, kunnen we op den duur niet meer 
aan de vraag van onze opdrachtgevers voldoen”, aldus 
Veltman. “Ik zie de noodzaak van deze bedrijfsgroei, maar 

dit kan alleen met een stevige basis. Dat is de uitdaging 
waar we nu voor staan.” We hebben de laatste jaren veel 
geïnvesteerd in innovaties voor een maatschappelijk pro-
bleem. Zo is er QuakeShield voor de bevingenproble-
matiek, en Geotextiel voor het stijgende waterpeil. Ook 
bedenken we oplossingen voor binnenstedelijke kade-
muren en draagt Fleet Cleaner bij aan CO2-reductie in 
de scheepvaart. Veltman: “In een artikel zei een econoom 
onlangs ‘je moet innoveren, anders besta je over 10 jaar 
niet meer’, terwijl de andere econoom zei ‘maar je moet 
wel geld hebben om te kunnen innoveren’. Dit is precies 
waar het om draait. Koninklijke Oosterhof Holman loopt 
altijd voorop, maar we moeten ook voorop blijven lopen.” 

Reality check
Dit is niet altijd even eenvoudig, zeker niet als de bouw-
crisis om de hoek komt kijken. “Maar tijdens dit absolute 
dieptepunt in de bouwsector hebben wij juist hele suc-
cesvolle jaren gehad”, merkt Beerda op. “Dat vind ik bij-
zonder. Een van de factoren die hier aan ten grondslag 
liggen is het feit dat we anticyclisch nieuwe mensen heb-
ben aangenomen. Door ontwikkelingen als UAV-gc, BVP 

Simen Veltman:  
“Alleen als de triple helix gaat samenwerken 

kunnen we slagen maken”

Gerrit Hoen: 
“Duurzaamheid is geen begrip 

maar een mindset”

Vervolg....
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en omgevingsmanagement hebben we twee keer zoveel 
mensen nodig in de werkvoorbereiding. Hier hebben we 
vroegtijdig op ingezet.” Peter Westra, bedrijfsdirecteur 
van Oosterhof Holman Infra, vult aan: “In 2012 kregen we 
een reality check door de crisis in de bouw. Het was een 
cruciaal jaar waarin we voor de keuze werden gesteld: 
gaan we mee met de meute en worden we een bouw-
managementbedrijf dat alleen maar aanstuurt, of behou-
den we ook onze vakmensen? Dat was hét vraagstuk 
van 2012. Dit hebben we heel nadrukkelijk beantwoord 
met: we willen ons vakmanschap behouden. In datzelfde 
jaar is een flink aantal mensen afgevloeid door natuurlijk 
verloop, en sindsdien hebben we enorm geïnvesteerd in 
nieuw personeel. Enerzijds werkt een derde van de 316  
mensen die we in dienst hebben meer dan 25 jaar bij ons, 
anderzijds werkt ook een derde 5 jaar of korter bij Oos-
terhof Holman. We zijn dus een robuust, betrouwbaar en 
traditioneel bedrijf dat we koesteren, maar tegelijkertijd 
zijn we jong, dynamisch en innovatief.” Oosterhof Holman 

investeert in haar toekomstige prestaties door jong talent 
aan te nemen en veel ruimte te bieden aan stagiaires en 
afstudeerders. Beerda: “De student van nu is kritisch en 
assertief, en kan je anders over dingen na laten denken, 
ze kunnen je als bedrijf uitdagen. Dat is een mooie ont-
wikkeling.”

Professionaliseringsslag
We hebben de afgelopen zes jaar een duidelijke profes-
sionaliseringsslag gemaakt. Hierbij zetten we vooral in op 
de lange termijn. Was Oosterhof Holman van huis uit een 
redelijk hiërarchisch bedrijf, vandaag de dag is een be-
drijf als de onze niet meer door een man te leiden. “De 
bedrijfsstructuur is de afgelopen jaren duidelijk veran-
derd, van een wegenbouwbedrijf naar een dynamische 
en bruisende organisatie waar inbreng vanuit alle gele-

deren van de organisatie komt”, aldus Beerda. Ons aan-
deel in Combinatie Herepoort is een van de bewijzen dat 
dit zijn vruchten afwerpt. Ook werken met nieuwe con-
tractvormen heeft een flinke opmars gemaakt, zoals het 
bouwteam. “Hoewel sommigen dit typeren als ‘nieuwe 
wijn in oude zakken’, en ‘o we gaan weer samenwerken 
met de klant’, is het ons inziens juist goed dat de klant 
weer koning is”, aldus Westra. Zowel bij het Blokhuisplein 
in Leeuwarden, bij de gemeente Haarlem als gemeente 
de Marne is deze werkwijze succesvol gebleken. En zelfs 
de meest conservatieven binnen ons bedrijf hebben toe 
moeten geven dat BVP werkt. Hieruit blijkt dat onze ver-
nieuwingsslag aanspreekt én werkt.

Fysieke groei 
Het bedrijf is de afgelopen jaren ook fysiek gegroeid, met 
tal van nieuwe deelnemingen en samenwerkingen. Denk 
aan de oprichting van Elize Energie, OH Nooren Betonre-
novatie, OH Ship Cleaning en OHPEN Ingenieurs. Even-
eens een flinke groeitak binnen onze organisatie is Oos-
terhof Holman Beton- en waterbouw. Veltman licht toe: 
“Onze roots liggen in Noord-Nederland, maar we zijn in-
middels ook volop aan het werk in Noord-Holland. Door-
dat we daar inmiddels ook zijn gevestigd, kunnen we ook 
grotere werken aannemen, zoals het grootonderhouds-
contract van de gemeente Haarlem. Dat is de beweging 
die ik graag zie.” Hoen vult aan: “Het is hierbij belangrijk 
dat we het trotse ‘wij-gevoel’ behouden. Dat betekent be-
trokkenheid houden en creëren als verbindende factor. 
Dit is een absolute toegevoegde waarde, zowel intern als 

extern. Want werkplezier is heilig.”
Westra besluit: “Misschien mogen we nog wel wat trotser 
zijn op hetgeen we doen. Het is de aard van het beestje 
om bescheiden te blijven. Dat siert de mens, maar een 
bepaalde trotsheid uitstralen misschien des te meer.” 

Peter Westra:  
“We hebben nadrukkelijk gekozen 

voor behoud van ons vakmanschap”

Harm Beerda: 
“Tijdens het dieptepunt van de bouwsector 

hadden wij juist succesvolle jaren”
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Klant aan het woord
Ik heb Oosterhof Holman leren kennen in de tijd dat ik nog bij Gasunie werkte; toen 
voerden jullie voornamelijk saneringen uit. Vier jaar geleden ben ik naar de RRP gegaan. 
Omdat er in de Gasunie tijd een goede vertrouwensbasis was gelegd en de kwaliteit van 
het werk goed was, heb ik de samenwerking voortgezet. Het werk wordt altijd goed 
voorbereid, de afhandeling is netjes en jullie zijn prettig in de omgang. We zijn een 
relatief klein bedrijf, waardoor we veel verantwoordelijkheid neerleggen bij de aannemer. 
Maar dat kan alleen als je vertrouwen in elkaar hebt. Jullie openheid en kwaliteit van 
werken heeft eraan bijgedragen dat deze belangrijke basis is gelegd.

Ik werk al jaren als projectmanager en heb Oosterhof Holman leren kennen tijdens diverse 
saneringswerken. Sinds twee jaar houd ik me bezig met het leidingen inspectieprogramma, en 
ben ik contractmanager van het raamcontract dat jullie in oktober 2017 hebben aangenomen. Ik 
ervaar de samenwerking als bijzonder prettig. Jullie wonnen de aanbesteding op basis van kei-
harde cijfers, waarin, naast het kostenaspect, ook jullie kwaliteiten duidelijk naar voren kwamen. 
Maar samenwerken binnen een raamcontract is meer dan dat. Dat kan alleen als je een goede 
vertrouwensband hebt, waarin je elkaar ook scherp durft te houden. Ook dat zit goed; ik hoor veel 
positieve verhalen over jullie manier van werken. Het enige nadeel is soms de afstand; het zou wel 
mijn wens zijn om in de toekomst nauwer met elkaar samen te werken, waarbij je dagelijks even 
bij elkaar kunt binnenlopen. Dat zou wat mij betreft een toegevoegde waarde zijn.

Oosterhof Holman staat voor mij voor innoveren en het continu op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden. Jul-
lie hebben je de afgelopen jaren steeds bewezen als goede marktpartij voor de provincie Drenthe. Het resultaat 
is dan ook zichtbaar in onze infrastructuur. Ik werk al sinds begin jaren negentig met jullie samen, waarbij 
het vermogen constructief mee te denken meteen opviel. Een van mijn eerste werken in uitvoering was een 
bodemsanering in de binnenstad van Assen. Indertijd was bodemsanering relatief nieuw, vooral de hieraan 
gekoppelde grondwaterzuivering. Oosterhof Holman zocht naar de nieuwste en meest efficiënte technieken, 
waardoor de kosten uiteindelijk daalden. Ook afspraken over meer- en minderwerk ging op een professionele 
wijze, waarbij het doel van het werk niet uit het oog werd verloren. Daarna heb ik meerdere civiele werken met 
Oosterhof Holman mogen realiseren, waarbij jullie professionele werkhouding altijd opviel. Als de werkzaam-
heden afgerond waren, dan was het ook af en had je als opdrachtgever geen nawerk meer. Ook in economisch 
mindere tijden wisten jullie dit kwaliteitsimago en de drive om duurzaam te ondernemen hoog te houden. 
Daar krijg je als opdrachtgever respect voor.

Rond 2002 kwam ik voor het eerst in aanraking met Oosterhof Holman, met het eerste UAV-gc contract waar 
ik bij betrokken was. Het ging om waterbodemsanering van de Groningse stadswateren, een omvangrijk project 
met een totale projectsom van 22,7 miljoen euro. Het werk werd in 2009 opgeleverd. Het toenmalige VROM, 
Rijkswaterstaat, provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s waren hier ook bij betrok-
ken. Vooral bij UAV-gc contracten kwam Oosterhof Holman vaak als beste uit de bus, met een hoge EMVI-score. 
Jullie waren daarin – onder leiding van Ronald Silvius – echt koploper, omdat deze contractvorm destijds nog 
in opkomst was. Het werk en de samenwerking met alle partijen verliep goed, waardoor er een goede basis is 
gelegd. Door de goede ervaringen is vervolgens het D&C werk ‘Overeenkomst Fase 2 Oevers en Kaden’ aan jullie 
aanbesteed. Het werk had betrekking op een groot deel van de oeverbeschoeiingen langs het Hoendiep. In 2009 
ontmoette ik Martien Tolboom, en sindsdien hebben we talloze werken samen uitgevoerd. Aan het Winschoter-
diep, het Lopende Diep, kadeherstel bij de Ossenmarkt, het Oosterhamrikkanaal en ga zo maar door. Ook en-
kelvoudig onderhandse werken gingen regelmatig naar jullie, en dit doe je alleen als je goed kunt samenwerken. 
We staan gezamenlijk voor dezelfde uitdagingen, we zijn het vaak snel eens en lossen het op. Kortom: Oosterhof 
Holman is een plezierig bedrijf met een solide basis.

John Zennipman - Projectcoördinator 

Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP)

Gerrit Jansen 
Coördinator projecten  

wegen/vaarwegen  

provincie Drenthe

Jan Pestoor  
Technisch specialist 

Stadsbeheer  
gemeente Groningen

Martin Herrewijn  
Contractmanager Gasunie



Van oude schatten tot werken in een bouwteam:

Anekdotes over de brug  
tussen KOH en Stadswerk072
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In de afgelopen 10 jaar zijn van de 500 bruggen en stei-
gers in Alkmaar bijna 80 vervangen; een aanzienlijk aantal. 
Een groot deel van deze werken is door Oosterhof Hol-
man Beton- en waterbouw uitgevoerd. “De eerste dag 
na mijn zwangerschapsverlof in 2008 staat me nog goed 
bij. De houten Hofstraatbrug was aangereden en is door 
jullie veiliggesteld en gerepareerd”, herinnert Esther zich. 
“Hieruit bleek meteen jullie deskundigheid. Iedereen kan 
taarten bakken, maar als de helft niet smaakt ben je geen 
professional. Jullie zijn dat wel en daarmee ontzorgen jul-
lie ons als opdrachtgever.” Door de jaren heen hebben we 
binnen de Noord-Hollandse gemeente talloze bruggen 
vervangen of gerestaureerd, beschoeiingen vervangen 
door kunststof, landhoofden vervangen, taluds hersteld en 
remmingwerken en kades vervangen. Variërend van grote 
projecten tot kleine klusjes. “Ik leerde Alle in 2005 kennen, 
hij was toen nog assistent uitvoerder”, gaat Esther verder. 
“Een project dat me echt is bijgebleven is de vervanging 
van de Boombrug in Alkmaar, die jullie identiek hebben 
nagemaakt. Het bestek was anders dan in de praktijk, bo-
vendien is de brug een monument. Maar ondanks deze 
uitdagingen wisten jullie de brug terug te brengen in oude 

staat en te versterken, zodat de brug Eurocode proof is. 
Soms komen we zelfs nog oude schatten tegen, zoals bij 
de inspecties van de Dambrug. In een ornament bovenin 
de brug vonden we een loden envelop met daarin een 
briefje van de voormalige bruggenbouwers.” 

Werken in bouwteam
Alle heeft de vervanging van de remmingwerken bij de 
Tesselsebrug nog vers op het netvlies. “Na de aanbeste-
ding kregen we veel vrijheid om oplossingsgericht te wer-
ken”, vertelt hij. Esther vult aan: “Jullie zijn vakmensen die 
dat ook echt goed kunnen.” De laatste jaren werken we 
ook veel in bouwteam samen met Stadswerk072. Zoals 
bij het versterken van de kademuur vlakbij de Kaasmarkt. 
Alle vertelt: “Doordat het een oude constructie was met 
bovendien een veel zwaardere belasting dan vroeger, zat 
er beweging in de kademuur.” Met een strakke deadline in 
het vizier is de kade uiteindelijk met een slimme oplossing 
van het bouwteam – bestaande uit Oosterhof Holman, 
Stadswerk072 en ingenieursbureau Wagemakers – ver-
sterkt. We hopen de mooie samenwerking met Stads-
werk072 nog lang voort te kunnen zetten.

Op een uitzonderlijk mooie dag in april 2018 worden we met een brede glimlach ontvangen door Esther 
Dekker-de Kleijn, senior beheerder openbare ruimte bij Stadswerk072 in Alkmaar. Ze werkt al sinds 2005 
intensief samen met Oosterhof Holman en in het bijzonder het onze collega Alle Wielstra, uitvoerder bij 
Oosterhof Holman Beton- en waterbouw. Om het bezoek een feestelijk tintje te geven, heeft Alle tompouces 
meegenomen. Al snel zijn de twee in een geanimeerd gesprek verwikkeld, waarbij talloze projecten en 
anekdotes de revue passeren. “We vonden zelfs nog een schat in de oude Dambrug”, vertelt Esther.
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Medewerkers 
  aan het

LIESBETH WIERSMA 
KAM Coördinator NIEK LUIJT  

Projectleider 
Oosterhof Holman 
Milieutechniek

RONALD HOEXUM 

Chauffeur/machinist asfaltfrees WEMAC

Wij zijn trots op onze mensen. Ze vormen de kern van ons bedrijf. We willen dat ze elke dag met 
plezier naar hun werk gaan en aan het eind van de dag weer veilig thuis komen. Daarom zorgen we 
voor goede arbeidsomstandigheden, waarbij we onze medewerkers mogelijkheden bieden om zich 
persoonlijk te ontwikkelen en hun talent optimaal te ontplooien. Een ‘leven lang leren’ zien wij als 
noodzaak om als mens en organisatie blijvend te ontwikkelen.

“Ik werk sinds vier jaar bij Oosterhof 
Holman en coördineer sindsdien alles 
op het gebied van Kwaliteit, Arbo en 
Milieu. Dat betekent niet alleen de 
certificaten op orde houden, maar 
vooral ook verbeteringen van onze 
bedrijfsprocessen in gang zetten, 
samen met collega’s. De herziening 
van de ISO is hierin een belangrijke  
factor: het vraagt om een sterk 
managementsysteem dat veel meer is gericht op onze klanten 
en omgeving. In mijn functie ga je dwars door de organisatie 
heen – van management tot werkvloer – en zie je al heel snel 
de enorme diversiteit en innovatiedrang. Dit maakt ons bedrijf 
sterk, maar het kan ook een zwakte zijn omdat veel collega’s hun 
activiteiten als vanzelfsprekend beschouwen. Deze verscheiden-
heid en drive mogen we best wat breder uitdragen. Oftewel: het 
zit wel verankerd, maar het is nog niet verzilverd. Daarnaast ligt 
de uitdaging in het enerzijds behouden van de vrijheid die we 
als medewerker krijgen, en het anderzijds structureren van onze 
bedrijfsvoering. Veranderprocessen zijn altijd lastig en tijdrovend, 
maar ik heb gemerkt dat als je zelf enthousiast en positief bent, je 
steun vanuit alle gelederen krijgt.”

“Werken bij Oosterhof Holman is erg leuk, vooral omdat je – 
binnen de lijnen die je van het bedrijf meekrijgt – veel vrijheid 
hebt. Mijn werk is na bijna 9 jaar nog steeds interessant, voor-
namelijk door de verschillende projecten die we op landelijk 
niveau in uitvoering hebben. Naast de afwisseling die dit biedt, 
maak je het hele proces van een project mee. Van plannen 
schrijven tot en met de uitvoering. In de jaren dat ik hier 
werkzaam ben, heb ik het bedrijf enorm zien groeien. Dan is 
het de uitdaging om 
je familiekarakter te 
behouden en toch 
groot te zijn. Het 
is van belang hier 
een goede middenweg in te vinden. Maar Oosterhof Holman 
is goed voor haar mensen en de laagdrempeligheid is er nog 
steeds. Ik kan nog steeds het kantoor van onze algemeen direc-
teur binnenwandelen om te sparren over verschillende zaken, 
en dat is mooi. Dat moet je als bedrijf koesteren.”

“In juni 2018 werk ik 30 jaar bij Oosterhof Holman. Het is een prachtig mooi bedrijf dat alle aspecten van de grond-, 
weg- en waterbouw in zich heeft. Daardoor is het een flexibel bedrijf. Bovendien levert dit voordelen op voor de 
medewerkers. Als er even minder asfaltwerk is, kun je bijvoorbeeld bij Wegwijsrent – de bebording – aan de slag. De 
sfeer is goed en in de loop der jaren bouw je lange, goede relaties op met je collega’s. Daardoor weet je precies wat je 

aan elkaar hebt en heb je aan een blik genoeg. Als ik op de asfaltfrees rijd en mijn collega Pascal op de veegzuigauto, zijn we volledig op 
elkaar ingespeeld. Daarnaast is Oosterhof Holman een zeer innovatief bedrijf; ook als het om ons materieel gaat. Ook nu zijn we weer 
volop aan het vernieuwen én aan het digitaliseren. Het mooie is dat er altijd ruimte is voor eigen inbreng; je 
voelt je gehoord, omdat er ook daadwerkelijk iets wordt gedaan met de suggesties die je aandraagt. Ook in 
slechte tijden is het bedrijf doorgegaan met ontwikkelen en vernieuwen; ze zijn niet bang om dingen anders 
te doen. Dat geeft je als medewerker vertrouwen.”

WOORD

Onze diversiteit is wel verankerd, 
maar nog niet verzilverd

Koester de korte lijnen 
en laagdrempeligheid

Innovatie is een  
bewuste keuze
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ARJEN VAN DER ZEE  

ETW/Assistent  
uitvoerder Oosterhof 
Holman Groen

JAPPIE BOSMA  
Hoofduitvoerder 
Oosterhof Holman  
Infra

ERIK DOESBURG 
Vakman GWW/DLP Oosterhof Holman Milieutechniek

“Oosterhof Holman is een bedrijf dat 
zich breed inzet, en veel mogelijk- 
heden biedt voor haar medewerkers, 
zowel qua opleidingen als verschillen-
de werkzaamheden. Bij de groentak 
van Oosterhof Holman hebben we 
echt hart voor groen, en in mijn geval 
in het bijzonder voor bomen. Als 
European Tree Worker (ETW) kom je steeds weer voor nieuwe 
uitdagingen en situaties te staan, dat maakt het interessant. 
Het werken in bomen blijft mooi – vooral het klimmen – en 
je bent nooit uitgeleerd. Daarnaast hoop ik de komende jaren 
van assistent uitvoerder uit te kunnen groeien naar uitvoerder 
en uiteindelijk misschien een managementfunctie te kunnen 
doen. Het is leuk dat je in mijn werk op veel verschillende 
locaties komt en met veel collega’s in aanraking komt. De sfeer 
is altijd persoonlijk en je bent nooit een ‘nummer’. Dat typeert 
zeker de bedrijfscultuur.”

“Ik kan niet anders dan bij Oosterhof Holman werken, 
het zit in mijn DNA. Er stroomt al bijna 40 jaar 
Oosterhof Holman bloed door mijn aderen. Ik heb 
een enorme drive en ben erg prestatiegericht, en als 
hoofduitvoerder ben je in feite sergeant in het leger; 
een mooi speelveld. Dit mag ik doen in samenwerking 
met geweldige collega’s. Voornamelijk Klaas Bekker en 
Gerrit Hofstede zijn mijn partners in crime, en de sfeer 
is altijd goed. Het mag gezegd worden dat KOH een 
geweldige werkgever is, zelfs in tijden van crisis werd er 
goed voor ons 
gezorgd. Dat 
het werk en de 
markt verandert 
is een feit: de 
reden dat ik het bedrijf de afgelopen zes jaar enorm 
heb zien groeien en veranderen. Onlangs heb ik voor 
de herinrichting van het Blokhuisplein in Leeuwarden 
in een bouwteam gewerkt. Het was voor mij een open-
baring; het is fantastisch om van meet af aan intensief 
samen te werken en met hetzelfde doel voor ogen: 
toewerken naar het meest optimale eindresultaat.”

“Volgend jaar werk ik dertig jaar bij Oosterhof Holman, en ik vind het een fantastisch 
bedrijf. Mijn ervaring is dat je veel mogelijkheden hebt als je een beetje geeft en neemt. 
Dan is het een goede wisselwerking. Ik heb in de jaren dat ik hier werk vooral de milieu-
techniek behoorlijk zien groeien en veranderen, in 

feite is dit de tendens van de milieutak. Ik begon in 1989 als grondwerker, we 
waren toen een echte koploper op het gebied van bodemsanering. Een paar jaar 
later stapten we over op in-situ saneringen; de eerste was bij Hoeksterend. Rond 
2000 draaiden we veel omzet met het baggeren van verontreinigd slib. Dit heeft 
ongeveer 8 jaar geduurd. Vandaag de dag werk ik veel voor Gasunie, en word ik veel ingezet als DLP; Deskundige 
Leidinggevende Projecten. Dit houdt in dat ik bodem gerelateerde projecten begeleid waarbij een mogelijk bloot-
stellingsrisico aanwezig is. Daarnaast heb ik vorig jaar de opleiding tot veiligheidskundige (MVK) afgerond.” 

Wij hebben echt hart voor groen

Er stroomt Oosterhof Holman 
bloed door mijn aderen

 Het is een kwestie van 
geven en nemen



DUURZAAM DENKEN EN HANDELEN IS VAN   

LEVENSBELANG

Duurzaam denken en handelen is van levensbelang voor onze huidige en toekomstige 
generaties. Koninklijke Oosterhof Holman neemt hierin haar verantwoordelijkheid. 
In de basis worden afvalstoffen die ontstaan als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten op 
een milieubewuste en wettelijk toegestane manier verwerkt. En met onze duurzame 
innovaties, milieuvriendelijke initiatieven en het continu verbeteren van onze 
milieuprestaties brengen we duurzaam ondernemen in de praktijk.

Duurzaamheid zit stevig verankerd in ons management 

en beleid. Dit toetsen we aan de officiële normen. Zo 

is Oosterhof Holman Milieutechniek ISO 14001 gecer-

tificeerd, waarmee we aantonen dat we systematisch 

milieurisico’s beheersen en beperken. Ook is Oosterhof 

Holman gecertificeerd op de hoogste trede (niveau 5) 

van de CO2-Prestatieladder, en zijn we bevoegd om 

verschillende vormen van bodemverontreiniging te sa-

neren en zwaar vervuilde grond te bewerken. Ook recy-

clen onze ondernemingen Gruno Recycling, Weboma 

en TOP Leeuwarden diverse bouw- en afvalstoffen voor 

de bouwsector. Duurzaamheidsambassadeur van het 

eerste uur is Theo Noordstrand, bedrijfsdirecteur van 

Oosterhof Holman Milieutechniek. “We moeten onze 

wereld intact houden voor onze kleinkinderen. Dat zou 

het uitgangspunt moeten zijn voor ons allen, ook voor de 

landelijke politiek. Het klinkt als een dooddoener, maar 

begin bij jezelf én onze jonge generatie. Preventie doet 

immers voorkomen. Daarnaast hebben we als bedrijf een 

grote opgave in het terugdringen van onze CO2-uitstoot. 

Om van 15 procent reductie naar uiteindelijk energieneu-

traal te gaan, zijn ingrijpende maatregelen nodig.” Maar 

we zijn op de goede weg naar een duurzame toekomst. 

Het is van essentieel belang dat we nog meer duurza-

me producten in de markt gaan zetten en onze eigen 

verduurzaming ook verder door ontwikkelen. Met al onze 

medewerkers, en in samenwerking met de overheid, het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Duurzaamheid bij Oosterhof Holman
“Voor Koninklijke Oosterhof Holman is het de truc hoe 

je business maakt van het containerbegrip duurzaam-

heid”, aldus Noordstrand. “Het is de kunst om passen-

de technologieën bij je bedrijf en je mensen te zoeken.” 
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Het hoofdkantoor in Grijpskerk is energie neutraal
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Theo Noordstrand:  
“Duurzaamheid moet het fundament  

van ons denken zijn”

Dat heeft zich in de loop der jaren onder meer vertaald 

naar bodemsanering, het verduurzamen van woningen, 

de scheepsreinigingstechnologie van Fleet Cleaner, ont-

wikkeling van mestvergistingsinstallaties die biogas op-

wekken en Elize Energie, leverancier van zonnepanelen, 

warmtepompen en andere verduurzaming maatregelen. 

Ook hebben we zelf geïnvesteerd in de verduurzaming 

van onze kantoren met warmtepompen en zonnepane-

len: jaarlijks wekken we 220.000 kWh op middels de pa-

nelen op onze bedrijfsgebouwen. 

“Maar daarmee zijn we er niet”, zegt Noordstrand. “Bij 

ons zit het grootste probleem in het brandstofverbruik 

van het materieel. Om ook hierin stappen richting een 

duurzamere bedrijfsvoering te zetten, zetten we niet 

alleen in op het elektrificeren van ons materieel en wa-

genpark, maar zijn we bijvoorbeeld ook aangesloten bij 

het project Power to Flex.” In dit project wordt technolo-

gie toegepast om een teveel aan stroom om te zetten in 

waterstof. Wat weer kan worden toegepast in huishou-

dens, transport en vergisters. 

Koninklijke Oosterhof Holman kent tal van duurzame projecten en initiatieven:

 Energiecampus Leeuwarden: hét campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat duurzame 

energie levert aan de stad en duurzame innovaties faciliteert.

 Circulaire weg N31: de oude N31 nabij de Energiecampus Leeuwarden wordt 100 procent 

hergebruikt op het campusterrein. 100 Procent circulair dus. 

 CO2-absorberend asfalt: een oppervlakbehandeling die niet alleen licht en geluid reduceert, maar 

ook daadwerkelijk CO2 opruimt; een samenwerking van PolyCiviel en Oosterhof Holman Infra.

 Fleet Cleaner: de robot die scheepswanden reinigt en hiermee voor een enorme CO2-reductie in 

de scheepvaart zorgt. OH Ship Cleaning zorgt vanuit KOH voor de exploitatie.

 Biogas Leeuwarden: als partner van Biogas Leeuwarden hebben we een nieuw type vergister 

gebouwd waarin een innovatieve Amerikaanse technologie wordt beproefd.

Duurzame projecten

Biogas Leeuwarden

De taluds bij de Noordzeebrug in Groningen 
zijn door ons bekleed met sedum
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  Arnhem 

  Grijpskerk (hoofdkantoor)  

  Giekerk 

  Groningen  

  Harlingen 

  Kootstertille

  Leek   

  Wiefelstede (Duitsland)

  Wieringerwerf  
    (Noord-Holland)  

ondanks toegenomen bedrijfs-
activiteiten (2017 t.o.v. 2009):

CO2 -REDUCTIE

   CO2-reductie: 11,1 %
   Emissiereductie per € omzet: 20,2%
   Emissiereductie per FTE: 24,6%
   Totale emissiebesparing: 567 ton

  106 JAAR JONG
  KONINKLIJK
  EIGEN MATERIEEL
  FAMILIEBEDRIJF
  ERKEND LEERBEDRIJF
  EIGEN PERSONEEL EN VAKMANSCHAP
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1622012-2017:
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8.1

277 316

2,5%

2012:

   CO2 Bewust Certificaat niveau 5 
   VCA** (OHM ook VCA-P)
   NEN-EN-ISO 9001
   NEN-EN-ISO 14001 (OHM)

2017:

AANTAL MEDEWERKERS

GEMIDDELD 
ZIEKTE- 
VERZUIM

CERTIFICERING KOH

KIJK VOOR AL ONZE CERTIFICATEN OP 
WWW.OOSTERHOFHOLMAN.NL
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€ 60

15

miljoen
euro

2012-2017:

GEMIDDELDE OMZET 

GEMIDDELDE 
DIENSTVERBAND JAAR

2012-2017:
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PROJECTEN 

Sinds oktober 2011 voert Oosterhof Holman Milieutechniek 
verificatieopgravingen (opgravingen voor leiding onderzoek) 
uit voor Gasunie. In oktober 2017 werd een onderhoudscon-
tract van vier jaar ondertekend. Het meest in het oog springen-
de project dat we in opdracht van Gasunie hebben uitgevoerd, 
is de verificatie middenin het IJsselmeer, ruim 2 kilometer van 
de kust bij Stavoren. Om de werkzaamheden goed uit te voeren, 
hebben we een damwandkuip van 30 bij 9 meter gerealiseerd. Uiteindelijk is de verificatie binnen de strak 
gestelde planning uitgevoerd. Een werk dat we ons nog lang zullen herinneren. 

Koninklijke Oosterhof Holman is een bedrijf in uitvoering.  

We zijn aanpakkers. Doelgericht, inventief en flexibel, maar met de voeten in 

de klei. En we zijn trots op wat we doen. Bekijk hier een greep uit de bijzondere 

projecten die we in de afgelopen zes jaar hebben uitgevoerd of zijn gestart. 

            VERIFICATIEWERKZAAMHEDEN 

IJSSELMEER
2012
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UITGELICHT
Het renoveren van de sluizen van het 
Polderhoofdkanaal is een bijzonder 
werk. Oosterhof Holman Beton- en 
waterbouw en Knol Akkrum hebben 
dit werk, dat onderdeel uitmaakte van 
het Friese Merenproject, in de combi-
natie Polderhoofdkanaal uitgevoerd. 
De twee deels verdwenen sluizen zijn 
in bijna oorspronkelijke staat terugge-
bracht en weer functioneel ingezet.  
De sluizen vormen een aanwinst voor 
het landschap en de regio is duidelijk  
opgewaardeerd. Voor de nieuwe 
houten puntdeuren heeft ons team een 
nieuw bewegingswerk ontworpen en 
vervaardigd in onze eigen werkplaats  
in Harlingen; een van onze expertises.

                                                    RENOVATIE SLUIZEN  

POLDERHOOFDKANAAL
2015



pagina 20

PROJECTEN UITGELICHT

Het opwaarderen van de zuidelijke ringweg van Groningen is volop in uitvoering, zowel voor als 
achter de schermen. Dit enorme en uitdagende project wordt uitgevoerd door Combinatie Herepoort, 
waar Koninklijke Oosterhof Holman een belangrijk aandeel in heeft. De huidige ringweg is zo’n 12 
kilometer lang en loopt dwars door de stad; van Hoogkerk naar Euvelgunne. Maar omdat de stad 

groeit en blijft groeien, is 
de nieuwe ring toekomst-
bestendig en opgewassen 
tegen grote verkeersin-
tensiteiten. De planning 
is dat de werkzaamheden 
– die gefaseerd worden 
uitgevoerd - in het voor-
jaar van 2021 klaar zijn. 
KOH zet haar expertise 
en vakmensen breed in, 
zowel voor als achter de 
schermen. Niet alleen 
op het gebied van infra, 
maar ook op het gebied 
van openbaar groen. 

            AANPAK RING ZUID 

GRONINGEN
2016
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In lijn met de overkoepelende toe- 
komstvisie van Oosterhof Holman, ontstonden 
in 2007 de eerste ideeën voor de Energiecampus 
Leeuwarden. Door onze groeiende ervaring met het 
produceren van biogas, het imago dat asfalt in die tijd 
had en het Regiospecifiek Pakket (RSP), ontstond het 
idee “Openbaar groen: daar moet je wat mee doen!”. 
De basis: bermvegetatie omzetten in biogas, daar de asfaltcentrale op laten draaien en vervolgens groen asfalt 
leveren. Dit idee groeide door de jaren heen - in samenwerking met Ekwadraat - uit tot de Energiecampus 
Leeuwarden: hét corporate campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat groene energie levert voor 
eigen gebruik en aan de stad Leeuwarden. Waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid 
worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt. De Energiecampus Leeuwarden wordt hiermee een 
broedplaats voor gelijkgestemden op het gebied van innovatie, duurzaamheid en de circulaire gedachte. 
Door volharding, te pionieren en alle benodigde procedures te doorlopen, zijn we nu ook daadwerkelijk 
in uitvoering. Het officiële startmoment hiervoor was op 25 april 2018, waarbij ook de kavelverkoop van 
start is gegaan. De infrastructuur wordt hierbij – passend in de duurzaamheidsgedachte – volledig circulair. 
Bovenop de voormalige vuilstort wordt een eveneens duurzaam en circulair kenniscentrum gebouwd.

                                            ENERGIECAMPUS 

LEEUWARDEN
2017
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Koninklijke Oosterhof Holman

in kaart gebracht
KOH heeft haar roots in 
Noord-Nederland, maar 
is ook al jaren actief op 
landelijk niveau én over 

de grens in Duitsland 
en België. 

Hoofdkantoor Grijpskerk
Kievitsweg 13

Regiokantoor Harlingen
Koningsweg 3

Regiokantoor 
Wieringerwerf

Westrak 80d

Regiokantoor Groningen
Duinkerkenstraat 100

Regiokantoor Giekerk
Rinia van Nautaweg 2c

Regiokantoor 
Kootstertille

Westkern 7

Regiokantoor Leek
Lage Traan 4E

Regiokantoor 
Wiefelstede (DL)

Herrenhauserstraße 1

Regiokantoor Arnhem
Malburgse sluis 5b
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INFRASTRUCTUUR IS DE LEVENSADER  

van onze maatschappij

Algemeen directeur Harm Beerda: “Het is een grote op-
gave om ook ons bedrijf mee te nemen in de gigantische 
maatschappelijke opgave waar we voor staan. Dit gaat 
vooral om voorzieningen die niet los te koppelen zijn van 
de infrastructuur. Infrastructuur is veel meer dan de weg 
en mobiliteit, het is de levensader van onze maatschappij. 
De waterkeringen bieden veiligheid, infrastructuur voorziet 
in onze energiebehoefte en niet te vergeten het dataver-
keer. En Oosterhof Holman ís infrastructuur, en we blijven 
infrastructuur.” 

Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen. 
Binnen de keten gaan we down stream de samenwerking 
aan met (toe)leveranciers voor productontwikkeling, en up 
stream initiëren we kennisdeling met onze opdrachtgevers 
(overheden) en kennisinstituten. Kennis over innovatie, vei-
ligheid, duurzaamheid en technologie delen en verme-

nigvuldigen, en vertalen naar concrete resultaten. Binnen 
onze organisatie, in de keten en in de maatschappij.

De Bouwagenda
De bouwsector speelt dus een sleutelrol in de aanpak 
van de opgaven waar we voor staan. Overheid, opdracht-
gevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben 
daarom de handen ineen geslagen en de Bouwagenda 
ontwikkeld: een nationaal innovatieprogramma voor de 
hele bouwsector. Dat wij als Koninklijke Oosterhof Holman 
al inspelen op de richting die de Bouwagenda aanwijst, 
kunnen we aantonen (zie kader, red.). Maar we zijn er nog 
niet. Onze drive om voorop te lopen en vroegtijdig te anti-
ciperen op veranderingen zetten we in de toekomst voort, 
zeker nu de uitdagingen groter zijn dan ooit. Dit kunnen we 
echter niet alleen. Daarom aan u de oproep tot samenwer-
king en kennisdeling. Doet u mee? 

Richting Bouwagenda: 
1. Naar energieneutraliteit en een circulaire 

bouweconomie
2. Naar klimaatbestendig bouwen
3. Naar ontwerpen vanuit een integrale visie
4. Naar omgaan met en benutten van digitalisering
5. Asset Management krijgt een vitale plaats
6. Naar een goede verbinding tussen kennis en 

bouwpraktijk
7. Naar ruim baan voor innovatie
8. Naar bundeling van opgaven zodat schaalgrootte 

wordt bereikt
9. Naar een drastische verandering van functies

Hoe wij anticiperen op de toekomst 

Hoe KOH hierop inspeelt:
1. Naar onderscheidende kennis om dit te concretiseren
2. Rekening houdend met lokale klimaateffecten 
3. Breed denkende medewerkers in dienst nemen
4. Beschikken over state of the art technieken
5. Asset Management echt doorgronden en de tools in 

huis hebben
6. Pre concurrentieel kunnen en willen samenwerken
7. Een professioneel innovatieproces inrichten
8. Samenwerkingsverbanden smeden en hierin 

excelleren
9. Nadenken over en anticiperen op de functieprofielen 

van de toekomst

Onze maatschappij staat aan het begin van een bijzonder boeiende en uitdagende periode, aldus  
Bouwend Nederland. Anno 2018 leven we niet in een tijdperk van verandering. Nee, de ontwikkelingen 
zijn veel groter dan dat: we beleven een verandering van tijdperk. Twee megatrends zetten daarbij de 
toon: digitalisering en verduurzaming.



U 
MEE?

D O E T

www.oosterhofholman.nl

Henry Ford:  
“Coming together is a beginning.  

Keeping together is progress.  
Working together

 is success” 

WIJ ZETTEN VOL IN OP 
DUURZAME INNOVATIES

 VOOR EEN 
TOEKOMSTBESTENDIG 

NEDERLAND.
BIOGAS 

LEEUWARDEN

CIRCULAIRE WEG 
LEEUWARDEN

INNOVATIEVE 
DIJKVERSTERKING 

DUURZAME 
SCHEEPSREINIGING 

ENERGIECAMPUS 
LEEUWARDEN

INNOVATIE
 VOOR VERSTERKING 

GEBOUWEN

MESTRAFFINAGE 
VOOR EMISSIE 

VERMINDERING


