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Het jaar 2017 loopt ten einde en dat is 

een mooi moment om u weer op de 

hoogte te brengen van de laatste 

ontwikkelingen bij De Samenwerking BV. 

Wij kunnen terug kijken op een  groei-

zame nazomer en een vochtige herfst. Dit 

heeft bij ons geresulteerd in een wissel-

vallige oogstperiode van zowel maïs als 

andere gewassen. Ook het slootonder-

houd ging met  de nodige beperkingen. 

In de Grond-, Weg- en Waterbouw 

hebben we ook weer mooie projecten 

afgerond. Bijvoorbeeld de aanleg van 

watergebiedsplan De Harken. Daarnaast 

zijn er nog diverse lopende projecten 

onderhanden in Akkrum, Noordwolde, Nij 

Beets, Oosterwolde en graskeien binnen 

de gemeente Weststellingwerf. 

In het transport zijn de vrachtauto’s  

veelvuldig onderweg om diverse 

producten van A naar B te vervoeren, 

zowel in het eigen werk als in de verhuur. 

Graag willen wij u bedanken voor het 

in ons gestelde vertrouwen in het 

afgelopen jaar. Ook in 2018 zullen we 

weer ons best gaan doen om in uw 

vraag te kunnen voorzien en alle 

klussen geklaard te krijgen of een 

oplossing aan te dragen voor uw 

uiteenlopende vraagstukken. 

HERINRICHTING BRUGKAMPWEG 

OOSTERWOLDE-CENTRUM 

IN DEZE UITGAVE: 

In opdracht van de gemeente Ooststel-

lingwerf is De Samenwerking BV eind sep-

tember 2017 van start gegaan met de 

herinrichting van het parkeerterrein Brug-

kampweg in het Centrum van 

Oosterwolde. De werkzaamheden 

bestaan uit het verwijderen en afvoeren 

van de oude verhardingen. Het uitvoeren 

van diverse grondwerkzaamheden met  

verschillende machines van De 

Samenwerking BV.  Ook zijn er nieuwe 

funderingen, rioleringen, putten en 

kolken aangebracht.  Vervolgens zijn 

er weer verhardingen gerealiseerd in 

de vorm van asfalt en bestratingen. 

Het project wordt afgemaakt met het 

plaatsen van terreinmeubilair en 

groenvoorziening. 
Volg ons op: 



OOGSTSEIZOEN 
2018 
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In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft  De 

Samenwerking BV een beekpassage nabij de A7 

t.h.v. Nij Beets gerealiseerd. Werken bestaande 

uit damwandbeschoeiingen, duiker-constructies, 

putten en betonwerken. 

BEEKPASSAGE A7  

NIJ BEETS 

EVEN VOORSTELLEN:……. 

Dennis Postma 

Geboren:  
6 maart 1991. 

Woonplaats: Makkinga 

Burgerlijke staat: Dennis is 

nog vrijgezel(lig). 

In dienst: Augustus 2017. 

Functie: Dennis is op kan-

toor de planning komen 

versterken. De planning 

van de grondverzet-

machines wordt door 

Dennis gedaan. 

 

Peter Worst 

Geboren:  
30 september 1984. 

Woonplaats: Elsloo 

Burgerlijke staat: Peter is 

de partner van Janet en 

samen hebben ze drie 

kinderen; Melissa, Laura 

en Jesper. 

In dienst: November 2017. 

Functie: Peter is in dienst 

gekomen als multi-func-

tionele vakman GWW. 

 

Thijs Kramer 

Geboren:  
30 mei 1997. 

Woonplaats: Wolvega 

Burgerlijke staat: Thijs is nog 

vrijgezel(lig). 

In dienst: Juli 2017. 

Functie: Thijs is in dienst als 

chauffeur. U kunt Thijs 

tegenkomen op diverse 

machines, maar hoofd-

zakelijk is hij onderweg met 

één van de vrachtauto’s. 

 

Tom Pikkemaat 

Geboren:  
24 augustus 1965. 

Woonplaats: Noordwolde 

Burgerlijke staat: Tom is  

getrouwd met Alie en 

hebben twee kinderen en 

één kleindochter. 

In dienst: Oktober 2017. 

Functie: Tom is in dienst als 

vakman GWW en daar-

naast ook inzetbaar als 

machinist op de kraan. 

Het volledige oogstseizoen van 2017 is 

net achter de rug, maar wij zijn alweer 

in voorbereiding op het komende 

oogstseizoen 2018. Gedurende de 

wintermaanden is het een goede 

aangelegenheid om stil te staan bij de 

volgende zaken voor 2018: 

 Verbouw gewassen; maïs- 
en graszaden >  uitgebreid 
assortiment 2018 !! 

 Verhuur land. 

 Kunstmeststrooien en 
drijfmestrijenbemesting. 

 Kalkmeststoffen. 

 Aan– en afvoer mest. 

 Loonwerk-contract. 

Informeert u gerust vrijblijvend naar  

de mogelijkheden waarmee wij u            

van dienst kunnen zijn. 

Gevraagd / Aangeboden: 

Alle soorten drijfmest 

De Samenwerking BV gaat constant door met de 

herinrichting van de wijken Tûntsjes en Boarnsterdyk 

te Akkrum. De opdrachtgever is de gemeente 

Heerenveen.  Het werk betreft; grondwerken, 

rioleringen en verhardingen. 

HERINRICHTING AKKRUM 

Nieuwe 

medewerkers 



TRANSPORT EN 

LEVERINGEN  
Onze vrachtauto’s kunnen naast mest 

ook losgestorte producten vervoeren; 
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MAÏSOOGST 2017 

De maïsoogst van 2017 is ondanks de 

soms vochtige omstandigheden toch 

behoorlijk vlot  en gunstig verlopen.   

Het grootste deel van het areaal aan 

snijmaïs is op wielen geoogst met mini-

male problemen.  Daarnaast hebben de 

duwbokken achter de tractoren hun 

functionaliteit méér dan  eens bewezen 

om de oogst te laten doorlopen. 

Voor extreme natte omstandigheden en 

het tegengaan van structuurschade is er 

ook een hakselaar op rupsen met rups-

dumpers ingezet om de maïs te oogsten. 

 Verhuur afvalcontainers tot 40m3. 

 Transport producten. 

 Leveringen; zand, grond & puin. 

HERFSTONDERHOUD 

BERMEN EN SLOTEN 
In de afgelopen periode hebben wij het 

grootschalige herfstonderhoud van 

watergangen uitgevoerd. Goed onder-

houd is van groot belang voor een 

goede afwatering. 
 

De Samenwerking BV heeft het herfst-

onderhoud uitgevoerd voor  Wetterskip 

Fryslân  in het rayon Oldeberkoop- 

Noordwolde-Elsloo-Oosterwolde.        
 

Daarnaast is er gewerkt voor  vele 

agrariërs, Staatsbosbeheer, Drents 

Landschap, Agrarisch Natuurbeheer 

Weststellingwerf, Gemeente Oost-

stellingwerf en diverse particulieren en 

andere bedrijven. 
 

De Samenwerking BV heeft voor het 

slootonderhoud een flink aantal 

machines ingezet. Kranen in diverse 

uitvoeringen en t ractoren met 

aanbouwmachines. Voor elke situatie 

de juiste machine. 

Ook het opruimen en opschuiven van 

het vrijgekomen afval is op vele plekken 

uitgevoerd. 

WATERGEBIEDSPLAN 

DE HARKEN 
In opdracht van Wetterskip Fryslân 

heeft De Samenwerking BV het water-

gebiedsplan Appelscha uitgevoerd. 

Het betreft het deelgebied De Harken 

gelegen tussen Oosterwolde, Lange-

dijke, Donkerbroek, Makkinga en Elsloo. 

De werkzaamheden bestonden uit 

grondwerken, aanbrengen water-

gangen, duikers, onderleiders, stuwen, 

beschoeiingen en bosbouw. 



RIOOLWERKZAAMHEDEN TE NOORDWOLDE 
De Samenwerking BV is eind oktober 

2017 gestart met de aanleg en 

vervanging van rioleringen in en 

rondom de Rotanstraat te  Noord-

wolde.  De opdrachtgever van dit 

werk is de Gemeente Weststellingwerf. 

De werkzaamheden  bestaan uit: grond 

ontgraven, vervoeren en verwerken. Het 

aanbrengen van rioleringen, putten en 

kolken. Daarnaast het realiseren van  

herstraatwerk. Ook de groenvoorziening 

wordt meegenomen en aangebracht. 

“Uitgelicht” 

“Wie ophoudt met  

beter worden, 

houdt op met  

goed te zijn” 

 
Jos Burgers 

GRASKEIEN  

WESTSTELLINGWERF 
In opdracht van de Gemeente West-

stellingwerf is De Samenwerking BV 

bezig met het aanbrengen van 

bermverhardingen. 

De betonnen graskeien worden langs 

diverse wegen gelegd rondom 

verschillende dorpen. In totaal wordt er 

binnen de gemeente Weststellingwerf 

30km bermverharding door De 

Samenwerking BV gerealiseerd. 

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 

BEZETTING EIND 2017 EN BEGIN 2018 
Vanaf vrijdag 22 december zijn wij in de weer met de laatste goede 

voornemens van 2017. Om ook de goede voornemens voor 2018 over te 

brengen zijn wij tot en met 7 januari 2018 grotendeels gesloten. Wij werken 

gedurende deze dagen met minimale bezetting. 

             Vanaf maandag 8 januari 2018 zijn wij weer op volledige sterkte 

aanwezig om u van onze diensten te kunnen voorzien. 

Familie Betten & medewerkers wensen u fijne 

feestdagen en een goed, gezond en vruchtbaar 2018! 

WETENSWAARDIGHEDEN 
► De interne organisatie wordt op dit 

moment aangepast en daardoor kunt  

u bij ons verschillende personen aan 

de telefoon krijgen.  Belangrijk is dat u 

te woord wordt gestaan en wordt 

geholpen. De planning van de kranen 

verloopt via Dennis Postma. Planning 

agrarisch, mest en transport blijft ver-

lopen via Marcel Betten. Marleen 

Tjassing blijft ter ondersteuning van de 

planning ook actief aan de telefoon. 

Voor informatie kunt u ook altijd 

contact opnemen. 

► Op diverse locaties worden mest-

bassins aangelegd. Jannes Oostra 

draagt zorg voor de juiste mestopslag. 


