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Voor u ligt de nieuwsbrief van De 

Samenwerking BV waarmee wij u 

weer op de hoogte willen brengen 

van de laatste ontwikkelingen bij en 

rondom De Samenwerking BV. 

Trots zijn wij op de gerealiseerde 

nieuwbouw en bedrijfsinrichting in 

Elsloo. Iedere dag draagt dit bij aan 

het werkplezier en de efficiëntie.  

Meegroeien richting de toekomst houdt 

in dat er niet alleen in de uitvoering in het 

veld wordt uitgebreid, maar dat er ook 

op kantoor extra ondersteuning komt. Dit 

alles om de continuïteit richting onze 

klanten  te waarborgen. 

Dat ons bedrijf een professionele uitstra-

ling heeft komt ook tot uiting door de 

vele aanvragen voor presentaties, 

studie-mogelijkheden en bedrijfs-

bezoeken door diverse partijen. Wij 

laten graag zien wie we zijn, hoe we 

werken en wat we allemaal kunnen.  
 

Wij zijn klaar voor de toekomst! 

WATERGEBIEDSPLAN DE HARKEN 

IN DEZE UITGAVE: 

In opdracht van Wetterskip Fryslân is De 

Samenwerking BV in maart 2017 van start 

gegaan met de uitvoering van het water-

gebiedsplan Appelscha. Het betreft het 

deelgebied De Harken gelegen tussen 

Oosterwolde, Langedijke, Donkerbroek, 

Makkinga en Elsloo. De werkzaamheden 

bestaan uit het ontgraven, vervoeren, 

bewerken en verwerken van grond. Het 

opschonen en verbreden van water-

gangen. Ook het leveren en aan-

brengen van damwanden, stuwen, 

beschoeiing en diverse soorten duikers 

behoren tot het project. Daarnaast 

worden er  betonwerken gerealiseerd. 

Gedurende de uitvoering is er 

constant contact met de land-

eigenaren en belanghebbenden. 

Volg ons op: 



IN HET WERKLICHT: 

NIEUWE MOBIELE 

GRAAFMACHINES 

In deze editie komt Hendrik-

Jan Huismans aan bod. 

Geboren: 20 augustus 1958. 

Woonplaats: Oldeholtpade 

Burgerlijke staat: Hendrik-Jan 

is ongehuwd en heeft twee 

kinderen; Annalin en Gerwin. 

In dienst sinds: 2008, bij de 

overname van loonbedrijf 

Hornstra. 

Functie: Hendrik-Jan is in dienst 

gekomen als  allround medewerker. 

Huismans is vrijwel altijd onderweg als 

machinist op diverse kranen. Hendrik-

Jan is zowel inzetbaar op de mobiele 

kraan als op een rupskraan. Van maai-

korven tot het nauwkeurig ontgraven 

van bouwputten en van riolering tot het 

aanleggen van mestbassins.  Geen klus 

is hem te gek en van ieder project 

maakt hij een uitdaging. 

Naast het kraanwerk mag 

Hendrik-Jan ook graag 

regelmatig bijspringen in het 

loonwerk voor de afwisseling. 

Hobby’s: Buiten het werk om 

heeft  Huismans diverse 

hobby’s. Op sportief gebied is 

hij actief in de motorcross. Hij 

mag graag met de motor de 

baan op. Daarnaast draagt 

Hendrik-Jan, samen met 

collega-crossers, zorg voor de crossbaan 

bij de Prikkedam te Makkinga. Vaak is hij 

er met een machine bezig om de baan 

te vlakken. 

Naast de motors is Hendrik-Jan ook lief-

hebber van paarden. Zelf heeft hij een 

aantal paarden in de wei lopen. 
 

Vakantie: Huismans geniet in zijn vakantie 

van het hebben van diverse gezellige 

uitstapjes.  
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Gevraagd / Aangeboden: 

Alle soorten drijfmest 

De Samenwerking BV heeft een twee-tal 

nieuwe mobiele graafmachines in 

gebruik genomen. Deze kranen zijn 

voorzien van de nieuwste technieken,  

mogelijkheden en voldoen aan de 

laatste emissie-eisen. De kranen hebben 

een ergonomische werkplek voor de 

machinist en beschikken over een 

binnen-draaierdesign met een korte 

kont. Wij wensen onze machinisten veel 

werkplezier met de nieuwe machines. 

Afgelopen voorjaar hebben vele klanten 

wederom gekozen voor het unieke GPS-

gestuurde systeem, drijfmestrijenbemesting 

en maïszaaien in één werkgang. De voor-

delen van dit zaai-systeem en het tegelijk-

ertijd voorzien in de bemestings-behoefte 

van het gewas dragen bij aan het succes. 

Precisielandbouw in optima-forma. 

DRIJFMESTRIJENBEMESTING 

EN MAÏSZAAIEN IN ÉÉN 

RECONSTRUCTIE N359, 

RONDWEG LEMMER 

In opdracht van de Provincie Fryslân heeft 

De Samenwerking BV in het voorjaar van 

2017 werkzaamheden uitgevoerd. Het 

betreft de reconstructie van de N359 bij 

Lemmer, het obstakelvrij maken van het 

tracé met bijkomende werken.   



HERINRICHTING DE TÛNTSJES EN 

BOARNSTERDYK TE AKKRUM 
In maart 2017 is De Samenwerking BV 

begonnen met de herinrichting van de 

wijken de Tûntsjes en Boarnsterdyk te 

Akkrum. De opdrachtgever is de 

gemeente Heerenveen. 

De werkzaamheden bestaan uit:  

uitvoeren grondwerkzaamheden en 

transporten. Het aanbrengen van rioler-

ingen, putten, kolken en huisaansluit-

ingen.  Daarnaast worden er zand en 

puinfunderingen geleverd en aange-

bracht. Ook het realiseren van ver-

hardingen, aanbrengen bestratingen 

en asfalt behoren tot het project.  

Gedurende de uitvoer van het 

project wordt er zorgvuldig omge-

gaan met de kwetsbaarheid van de 

omgeving. Dit door zo veel mogelijk 

trillingsvrij te werken op de zachte 

ondergond van de werklocaties. 
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De Samenwerking BV heeft afgelopen 

voorjaar een RTK-GPS sectie-gestuurde 

precisie-graslandbemester in gebruik 

genomen. Met deze bemester kan 

drijfmest optimaal en plaats-specifiek 

worden aangewend.  

Ook kan met deze combinatie de 

drijfmest met een variabele afgifte 

worden toegediend in de rijrichting op 

basis van taakkaarten. 

Het is een uniek systeem: De exacte 

hoeveeheid organische mest op de 

juiste plaats zonder overlap. 

GPS-GESTUURDE 

PRECISIEBEMESTER  

GRASOOGST 2017 

OP VOLLE TOEREN 

De grasoogst van 2017 is  in volle gang. 

Het personeel van De Samenwerking BV 

heeft in de afgelopen periodes weer alle 

mogelijke machines weten te benutten 

om alle gras te maaien en weer van het 

land te halen. Om het gras vervolgens in 

te kuilen voor een kwalitatief goed 

ruwvoer voor de klanten. 



AANLEG VERHARDINGEN EN SLEUFSILO’S 

De Samenwerking BV is constant actief  

met het aanleggen van verhardingen 

en voeropslagen. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd voor agrariërs, 

bedrijven en particulieren. 

De verhardingen bestaan uit de 

aanleg van complete bestratingen 

incl. putten en rioleringen, het 

aanbrengen van  betonplaten, het  

realiseren van asfaltverhardingen en het 

realiseren van sleufsilo’s met betonnen 

keerwanden. Ook voor  gescheiden 

afvoersystemen van perssappen en 

hemelwaterafvoer bent u bij De 

Samenwerking BV aan het juiste adres.  
 

Voor iedere situatie bieden wij graag 

een passende oplossing. 

“Uitgelicht” 

“Kennis is macht,  

maar enthousiasme 

brengt iets in gang” 

( Richard Branson ) 

HANS VAN DER VLIET   

40 JAAR IN DIENST 
Op 4 juli 2017 was Hans van der Vliet 

precies 40 jaar in trouwe dienst bij De 

Samenwerking BV in Elsloo. 

Hans is 40 jaar terug in dienst gekomen 

als chauffeur. Al snel kreeg Hans de 

draai op diverse kranen en is 

uitgegroeid tot een multifunctionele 

kraanmachinist. Hans bedankt voor je 

inzet en wij wensen je nog heel veel 

arbeidsplezier  èn  gezondheid toe! 

Als het nauwkeurig en  

duurzaam moet…. 

Gecertificeerd voor: 

 VCA** 

 ISO-9001 

 VKL 

 GMP+ 

  

                 

  www.desamenwerkingbv.nl 

Telefoon:  ( 0561 ) 42 16 41  

E-mail:  

Info@desamenwerkingbv.nl 

Loon– en aannemersbedrijf 

De Samenwerking BV 

Noord 11 

8424 PG Elsloo 

Voor: 

 Actueel nieuws 

 Ontwikkelingen 

 Projecten 

 Downloads 

WETENSWAARDIGHEDEN 

► Voor Staatsbosbeheer heeft De 

Samenwerking BV een bosperceel bij 

Zandhuizen  afgeplagd. 

► De Samenwerking BV ondersteunt het 

bloemrijke project Stepping Stones 

Ooststellingwerf van de Gagelvenne. 

► Voor Klaas Meijer Bodems verzorgt De 

Samenwerking BV de aanleg van 

nieuwe paddocks en paarden-pistes. 

► Het nieuwe kunstgrasveld van KV Lintjo 

in Oldeberkoop is door De Samen-

werking BV ontgraven. 

► Voor al uw groenbemesters kunt u ook 

bij De Samenwerking BV terecht. 

ONKRUIDBESTRIJDING IN 

GRASLAND 
Onkruiden concurreren met gras en 

zorgen voor een verlies aan opbrengst 

en kwaliteit van het ruwvoer. Onkruid-

bestrijding is zeer effectief en zorgt voor 

een hogere opbrengst, voederwaarde 

en draagt bij aan de grassamenstelling 

en conditie van het weiland. 

HEEL VEEL MEST…… 
Het uitrijdseizoen van meststoffen is al-

weer in zicht. Tot nu toe zijn er heel veel 

meststoffen vervoerd en uitgereden. 

Zowel drijfmest, vaste mest als kunstmest. 


