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De landbouw ligt onder een vergrootglas. 

Steeds meer zaken waar de consument 

iets van vindt. Dierwelzijn, antibiotica, stof, 

stank, lawaai en ga zo maar door. 

Dezelfde consument vindt dat alles duur-

zamer moet, maar in de supermarkt toch 

vaak kiest voor het goedkopere product. 

U als producent krijgt te weinig voor het 

door U, met volle overgave, geprodu-

ceerde product. En dan je afvragen; Kan 

ik nog wel positief vooruitkijken? Hoewel 

het best lastig gaat in de sector, moeten 

we toch ook positief blijven kijken naar 

ons werk. Hoe mooi is onze omgeving? 

Hoe mooi is een koppel herkauwende 

koeien in de wei of in de ó zo comforta-

bele stal? Hoe mooi en (h)eerlijk vers lijkt 

een vol melkglas in de melkput?  Hoe 

heerlijk ruikt het versgemaaide gras? Hoe 

mooi is het samenspel van hakselaar en 

wagen dansend over het land bij een 

zonsondergang? Hoe netjes brengen 

we de mest bijna geurloos keurig in 

strookjes in de grond? Wuivende 

maïsvelden en strak groene weilanden, 

prachtig. Zaken waar we als mensen in 

de agrarische sector een warm gevoel 

van krijgen, ook al verdiend het soms te 

weinig. Zaken waar we met z’n allen 

best veel trotser op mogen zijn en 

moeten laten merken dat we er trots 

op zijn!!  Trots, positief en vooruit….....als 

wij dat uitstralen komt de consument 

ons achterna!!!! 

MESTVERWERKING 2016 

IN DEZE UITGAVE: 

Het uitrijdseizoen van mest in 2016 is weer 

ten einde. De Samenwerking BV heeft in 

de periode van februari tot half septem-

ber veel mest kunnen verwerken. De 3-

wielers en de sleepslang zijn veelvuldig in 

de weer geweest om het gras– en 

bouwland te bemesten. Daarnaast zijn 

de vrachtauto’s druk onderweg 

geweest in het mesttransport. Ook is er 

veel compost en vaste mest verstrooid. 

Volg ons op: 



EVEN VOORSTELLEN:……. 

Martin Haveman 

Geboren:  
14 februari 1965. 

Woonplaats: Bitgum 

Burgerlijke staat: Martin is 

getrouwd met Janneke en 

samen hebben ze twee 

kinderen; Bart en Sanne 

In dienst: Juni 2016. 

Functie: Martin is in dienst  

als uitvoerder ter versterk-

ing van het team  GWW. 

Anne Laverman 

Geboren:  
21 september 1976. 

Woonplaats: Oosterwolde 

Burgerlijke staat: Anne is 

samen met Karen en samen 

hebben ze twee kinderen; 

Nick en Esmée. 

In dienst: Augustus 2016. 

Functie: Anne is als multi-

functionele vakman GWW 

in dienst gekomen. 

Johan Timmermans 

Geboren:  
2 januari 1985. 

Woonplaats: Zevenhuizen 

Burgerlijke staat: Johan is 

getrouwd met Linda. 

In dienst: Mei 2016. 

Functie: Johan is in dienst 

als vakman GWW. 

Daarnaast is Johan ook 

inzetbaar als machinist op 

kranen en laadschop. 
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In opdracht van de gemeente Oost-

stellingwerf heeft De Samenwerking BV 

het project herstraatwerk van de Vaart 

Noordzijde te Appelscha gerealiseerd. 

Het tracé van de Vaart Noordzijde tussen 

de brug bij Hulst en voormalig Ecostyle is 

onder handen genomen.  

De werkzaamheden bestonden uit 

grondwerk, aanbrengen funderingen en 

het realiseren van kantopsluitingen en 

verhardingen. 

Om de verkeershinder aan de drukke 

weg te beperken zijn tijdens de werk-

zaamheden verkeersregelaars ingezet. 

De maïsoogst van 2016 staat binnenkort 

in het verschiet. De Samenwerking BV 

staat ook dit jaar voor u klaar om uw 

maïs te oogsten onder alle omstandig-

heden. Op de normale manier op 

wielen en voor de extreme gevallen op 

rupsen. Ten behoeve van de voortgang 

van de oogst zijn er duwbokken voor 

achter de tractoren inzetbaar. Zodat bij 

zware omstandigheden de wagen 

zowel gelift als gedrukt kan worden. 

Hopelijk is extra inzet niet nodig, maar 

het is en blijft de belangrijkste reden om  

klanten een oplossing te kunnen bieden. 

Ten behoeve van de conservering van 

de maïs kunnen wij vloeibare toevoeg-

middelen van Pioneer toedienen met 

de modernste doseerapparatuur. 

Daarnaast kunnen wij het leveren en of 

het inzaaien van een groenbemester 

voor u verzorgen. Informeert u gerust 

eens naar de mogelijkheden!! 

 APPELSCHA; 

HERSTRAATWERK 

VAART NOORDZIJDE 
MAÏSOOGST 2016 



WERKZAAMHEDEN CENTRALE AS  
 Grondwerk tunnelbak en 

pompkelder onderdoorgang 

Rietlânsfeart nabij Hurdegaryp.  

 Grondwerk onderdoorgang, 

p o m p ke ld e r  en  w eg e n 

Slachtedyk nabij Hurdegaryp; 

Groen, grond en infrawerken. 

Naast de uitgevoerde projecten 

heeft De Samenwerking BV onder-

steunende activiteiten verricht langs 

de Centrale As met diverse kranen, 

dumpers en grondwerkers. 
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De Samenwerking BV heeft op diverse 

locaties bij de aanleg van de nieuwe 

Centrale As werkzaamheden uitgevoerd. 

De werken zijn uitgevoerd in opdracht 

van Bouwcombinatie Nije Daam ( Mobilis, 

Friso Civiel en Van Gelder ). 

Enkele onderdelen die De Samenwerking 

BV heeft uitgevoerd zijn: 

 Aanleg rioleringssysteem in folie-

polder; grondwerk, infiltratie-

kratten, putten en leidingwerk. Uit-

gevoerd bij de ovonde Quatrebras. 

HERFSTONDERHOUD 

BERMEN EN SLOTEN 
Het herfstonderhoud van de water-

gangen en bermen is in volle gang. Het 

goed en tijdig onderhouden van water-

gangen is van essentieel belang voor 

een goede afwatering. 

Voor het onderhouden van bermen en 

watergangen hebben wij een breed 

scala aan machines en apparatuur, 

zodat wij u weer kunnen voorzien van: 

 Klepelen bermen & volvelds. 

 Klepelen taluds. 

 Bosmaaien rondom obstakels.  

 Maaikorven groot en klein; dmv 

tractoren, midi-, mobiel– en 

rupskranen. 

 Maaikorven direct op de kar 

achter de mobiele kraan.  

 Opschuiven vrijgekomen afval. 

 Opruimen en afvoeren afval. 

Informeert u gerust eens naar de       

mogelijkheden waarmee wij u  

van dienst kunnen zijn. 

“De Centrale As wordt de 

hoofdontsluiting van 

Noordoost Fryslân en 

verbindt Dokkum met 

Drachten”  

Voor de gemeente Weststellingwerf is 

De Samenwerking BV bezig met het 

bouwrijp maken en inrichten van het 

terrein van de voormalige Renbaan-

school te Noordwolde. 

De werkzaamheden bestaan uit grond-

werken en grondtransport. Het aan-

brengen van rioleringen en straat-

kolken. Ook worden er elementen-

verhardingen aangebracht. Daarnaast 

wordt de groenvoorziening grealiseerd 

en wordt er terreinmeubilair geplaatst. 

 NOORDWOLDE; 

BOUWRIJP MAKEN 

TERREIN VOORMALIG 

RENBAANSCHOOL 



RIOOLVERVANGING NIEUW RODEN 

De Samenwerking BV is al geruime tijd 

actief met de uitvoer van het project 

Rioolvervanging te Nieuw-Roden. 

De werkzaamheden vinden plaats aan 

de Burg. Bloemersstraat, Bremstraat, 

Madelief, Poolswijk en Eikenlaan te 

Nieuw-Roden. De werken bestaan uit 

een rioolvervanging en herinrichting van 

de genoemde straten. Er wordt grond-

werk verricht en rioleringen, putten en 

huisaansluitingen worden gerealiseerd. 

De  wegen worden voorzien van funde-

ringen en worden opnieuw verhard. 

“Uitgelicht” 

“Een machine kan het 

werk van vijftig gewone 

mensen doen. Geen 

enkele machine kan het 

werk verrichten van één 

bijzonder mens” 

Elbert Hubbard 

Voor buurtvereniging Eikenhorst-Horst-

laan te Elsloo heeft De Samenwerking 

BV een dubbele jeu de boulesbaan 

aangelegd. De banen zijn voorzien van 

een professionele ondergrond.   

Rondom de banen zijn verhardingen en 

zitbankjes aangebracht voor een 

goede toegankelijkheid. Wij wensen de 

buurten in Elsloo veel speelgenot toe. 

JEU DE BOULESBAAN 

ELSLOO 

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 

PROJECT VEETEELT BIJ 

MELKVEEBEDRIJF KROES 
In samenwerking met loonbedrijf Thijssen 

en Agrifirm Plant neemt De Samenwerk-

ing BV deel aan een project precisie-

landbouw van het blad Veeteelt bij 

melkveehouderij Kroes te Katlijk.  

Gedurende het grasseizoen wordt de 

gewasopbrengst bepaald en wordt er 

plaatsspecifiek kunstmest gestrooid. Dit 

dmv de inzet van drones, bodemscans 

en opgestelde taakkaarten. 

BBQ PERSONEELSVERENIGING 

In juli heeft de Personeelsvereniging van 

De Samenwerking BV een  gezellige en 

goed georganiseerde BBQ gehouden 

voor alle medewerkers op het bedrijf. 
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GRONDWAL PROVINCIE FRYSLÂN 

In opdracht van de Provincie Fryslân 

heeft De Samenwerking BV een grond-

wal verplaatst en opnieuw geprofileerd 

langs de nieuwe N381 bij Donkerbroek.  


