
Sleufsilo’s en afwatering
    Altijd een passende oplossing
Op het gebied van sleufsilo’s, verhardingen en afwatering bent u bij ons aan het juiste adres. 
Wij bieden voor iedere situatie een passende oplossing.

Sleufsilo’s zijn te realiseren door middel van betonnen keerwanden. Passend voor iedere locatie en 
gewenste voersnelheid. Daarnaast kunnen wij verhardingen leveren en aanbrengen in elke vorm. Van asfalt 
en betonplaten tot complete bestratingen. Ook verzorgen wij de afwateringen met putten en rioleringen. 
Gescheiden afvoersystemen van perkulaatwater en hemelwater worden door ons aangelegd. Conform de 
voorschriften en richtlijnen van de waterschappen.

Aanleg betonpaden 
Ooststellingwerf

Stenen in grasland
    Oplettendheid in het gras
Graag zouden wij u willen attenderen op de aanwezigheid van stenen in uw grasland. 
Afgelopen seizoen zijn er helaas weer veel stenen in de hakselaar terechtgekomen.

Hierdoor ontstaat schade, met als gevolg veel kosten en verloren tijd. Wees er alert op tijdens het 
schudden, harken of een rondje door uw percelen, haal de stenen van het land.

Hallo! Mijn naam is Joran Stadman

en ik woon samen met  Nanda en

onze 2 dochters Zoë en Nikki in

Nijeveen.

Als vertegenwoordiger werk ik 

voor Vink BV en SWW Agro. Dit 

doe ik nu 1,5 jaar met heel veel 

plezier. Het leukste aan mijn werk vind ik de 

grote variatie en het contact met de klanten. 

Zo geef ik bijvoorbeeld advies over zaaizaden, 

folie en mest. 

Ik ben Anneke Geers en sinds 1 
januari 2021 werkzaam op de 

financiële administratie bij 
De Samenwerking BV. 

Ik ben woonachtig in Appelscha, ben getrouwd 
 en heb twee zoons.Recent hebben wij op diverse plaatsen sleufsilo’s gerealiseerd. 

Voor advies en méér informatie, neem gerust contact met ons op.

Begin juni 2021 hebben wij het werk “betonpaden Oost-
stellingwerf 2021” aangenomen in opdracht van de 
Gemeente Ooststellingwerf. 

Na een korte voorbereidingsperiode hebben wij op twee 
locaties werkzaamheden uitgevoerd. Voor de bouwvak 
hebben wij de aanleg van een nieuw betonpad aan de 
Schansmeerweg te Donkerbroek over een lengte van 1.600m 
gerealiseerd. Langs Buterheideveld in Makkinga hebben 
wij op 11 locaties reparaties uitgevoerd aan het betonnen 
fietspad. 

Na de bouwvak van 2021 zijn we verder gegaan met het 
aanleggen van een geheel nieuw betonfietspad over een 
lengte van 3.500m tussen de Bovenweg en Bekhofweg te 
Nijeberkoop. Ook wordt het bestaande asfalt fietspad van 
Donkerbroek naar Haule vervangen door een betonverharding 
over een lengte van 2.900m. Daarnaast wordt ook de 
klinkerverharding van het Molenbosch in Oldeberkoop 
vervangen door een betonverharding over een lengte van 
450m. De planning is dat de bovengenoemde uit te voeren 
werkzaamheden uiterlijk 1 november 2021 gereed zijn.

   Nieuwe f ietspaden 
van duurzaam beton

Wij leveren grasbalen, luzernebalen, 
brok en stro (gesneden of gehakseld.)

 

In samenwerking met het bedrijf Global Wood 
Products hebben wij meerdere vrachten 
(verwerkt) hout vervoerd, zowel nationaal als 
internationaal. Het vervoer betreft stammen 
(rondhout) waar deze in Assen ambachtelijk 
worden verzaagd. Denk aan balken, planken 
en andere houtdelen. 

Met een bomentrailer hebben wij meerdere 
malen rondhout uit zowel Duitsland als 
België getransporteerd. Om aan alle wet- en 
regelgeving te voldoen, beschikken wij nu ook 
over extra lengte ontheffingen.  De tautliner, ook 
wel schuifzuilen- of schuifdaktrailer genoemd, 
is zeer geschikt voor het laden en lossen van 
verzaagde houtdelen. Met een tautliner kan de 
vracht eenvoudig via de achterkant en zijkant 
gelost worden. Ideaal voor het vervoer van 
planken, balken en andere verzaagde houten 
delen. De tautliner wordt ook regelmatig ingezet 
voor ander chartervervoer.

Uitbreiding wagen-
park SWW agro

Grasdrogen seizoen 2021
    Volle sleufsilo’s
Door een dikke eerste en tweede snede gras in 2021 zijn veel sleufsilo’s vol geraakt. Nu het seizoen 
vordert en er nog zeker gras geoogst moet worden, wordt het tijd om na te denken hoe optimaal om te 
gaan met uw eigen ruwvoer wat nog geoogst moet worden.

Een optie die voor velen interessant kan zijn dit jaar, is om gras te gaan drogen en om te zetten in 
grasbrok! Het is belangrijk om zuinig om te gaan met de eiwitten die gewonnen kunnen worden van eigen 
land. Dit betekent dan ook om te kunnen melken uit ‘eigen’ gewonnen eiwit.

Volop drogen van luzerne
    Hartog getroffen door brand
Grasdrogerij Hartog uit Lambertschaag is in juni 2021 helaas getroffen door een brand. 
Om de werkzaamheden door te kunnen laten gaan werd de luzerne met vrachtauto’s aangevoerd 
bij onze Drogerij in Oosterwolde. Zo kon het drogen van de gewassen doorgaan tijdens de 
herstelwerkzaamheden in de fabriek in Lambertschaag. Inmiddels is de fabriek weer volop in productie.Social media

@DeSamenwerkingBV
@GrondverzetLoonwerkVinkBV

@Loon-Droog-Mechanisatiebedrijf-Wijntjes-Eijbergen-BV
@SWWAgro



Contact

Samen sterk
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle bedrijvigheid van Loon- en 
Aannemersbedrijf De Samenwerking BV, Aannemers- en loonbedrijf Vink BV, Loon-, Droog- en 
Mechanisatiebedrijf Wijntjes – Eijbergen BV en SWW Agro BV. Een kijkje binnen deze bedrijven, 
maar ook diverse werkzaamheden en (afgeronde) projecten. Samen sterk, in zowel loonwerk, 
mest- en agri transport, grasdrogen en grond-, weg-, en waterbouw (GGW)!

Pensionering Harry, Lammert en Roelof
    Gedreven en goedlachse collega’s
Afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van een tweetal gedreven personeelsleden van De 
Samenwerking BV die met pensioen zijn gegaan. Na 49 jaar trouwe dienst heeft eerst Lammert Gorter eind 
maart het kantoor verlaten. Lammert is op 18 jarige leeftijd begonnen bij de werktuigen-coöperatie en heeft 
jarenlang als bedrijfsleider de touwtjes in handen gehad. Gedurende zijn loopbaan heeft Lammert dan ook 
menige verandering meegemaakt. Op 22 juli is uitvoerder Harry Smits na 17,5 jaar verrast op zijn project 
Kik Feanwalden door de medewerkers ter plaatse. Harry is in dienst gekomen als uitvoerder en heeft het 
bedrijfsonderdeel Grond-, Weg- en Waterbouw op de kaart gezet. Door de jaren heen heeft Harry vele 
werken en projecten tot uitvoer gebracht in de breedste zin van de GWW. 

Om het vertrek van Lammert en Harry niet zomaar voorbij te laten gaan hebben we hen een mooie afsluiting 
gegeven van hun carrière. Ten eerste hebben we ze op hun laatste werkdag nietsvermoedend van huis 
opgehaald en met een ereronde door het dorp Elsloo gereden. Vervolgens zijn Gorter en Smits lovend 
toegesproken door directie en personeel, en voorzien van blijvende herinneringen.

Ook bij Vink BV heeft er een pensionering plaatsgevonden. Na 16 jaar trouwe dienst is Roelof Jansen met 
pensioen gegaan. Donderdag 8 april, op zijn laatste werkdag, is hij ‘s morgens verrast door zijn collega’s 
van BAM Infra waar hij al een lange tijd mee samenwerkt. Aan het eind van de dag hebben de collega’s van 
Vink BV hem nog een keer weten te verrassen bij thuiskomst op het bedrijf, met koffie en gebak. Roelof is 
in 2005 in dienst gekomen als kraanmachinist, door de jaren heen heeft hij heel wat projecten bijgewoond 
in deze functie.

Maïsoogst 2021 
   Maïsoogst staat weer voor de deur!
 
Naast het hakselen van snijmaïs kunt u bij ons ook terecht voor:

 MKS hakselen
 Het gehalte van uw maisoogst met behulp van NIR bepalen

Voor een juiste conservering van de mais en om broei en schimmels te verminderen, adviseren wij 
toevoegmiddel Pioneer 11A44 tijdens de maisoogst!  

Voor méér informatie neem gerust contact met ons op.

KIK Feanwalden 
    In meerdere opzichten een uniek project
Het werk KIK Feanwalden in opdracht van de gemeente Dantumadiel is in meerdere opzichten uniek te 
noemen. Het “KIK”project is een overkoepelend project wat staat voor “Kansen In Kernen” na de aanleg 
van de provinciale weg N356 (beter bekend als de Centrale As). De metamorfose van de dorpskern is 
een groot project qua omzet. Daarnaast is het een mooi en uniek project qua diversiteit van verschillende 
soorten werkzaamheden. Voor ons bedrijf én de opdrachtgever is het een werk om super trots op te zijn!

Facturen
    Digitaal ontvangen

Wilt u onze facturen digitaal ontvangen? 
Stuur uw vestiging een e-mail.

Contact opnemen kan via:

De Samenwerking BV, Elsloo: 
facturen@desamenwerkingbv.nl

Vink BV, Dwingeloo: 
administratie@vinkbv.nl

Grasdrogerij Wijntjes-Eijbergen BV, Oosterwolde: 
grasdrogerijoosterwolde@hetnet.nl

SWW Agro BV, Dwingeloo: 
facturen@swwagro.nl

Onderhoud van bermen en sloten
    Agrariërs, gemeenten, waterschappen en particulieren
Nu de herfst nadert, is het weer tijd voor het grote onderhoud van de bermen en sloten. 
Het goed en tijdig onderhouden van watergangen is van essentieel belang voor een goede afwatering.

Voor het onderhouden van bermen en watergangen staan we voor u klaar met:
 Modderspuiten en bodemfrezen
 Maaikorven dmv tractoren, midi-, mobiel- en rupskranen 
 Maaikorven direct op de kar, achter de mobiele kraan 
 Klepelen bermen & volvelds
 Klepelen taluds
 Opschuiven vrijgekomen afval 
 Opruimen en afvoeren afval
 Bosmaaien

Weet jij uit ervaring hoe afschot werkt, in 
zowel riolering als straatwerk, en ben jij 

de gemotiveerde grondwerker waar onze 
kraanmachinisten graag mee samen werken? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Neem voor meer informatie contact  op
met De Samenwerking BV. 

Diverse dorpskernen, waaronder Feanwalden, zijn heringericht na het verdwijnen van het intensieve 
doorgaande verkeer door de dorpen. In Feanwalden betekent dit het volledig verdwijnen van de rondweg 
over een lengte van circa 1 km inclusief het slopen 
van een tunnel. 

Dit gedeelte van het werkterrein is nu ingericht als 
park, bestaande uit grote waterpartijen voorzien 
van betonnen fiets- en voetpaden en brug met een 
overspanning van 39 meter. Het project is bijna ten 
einde en nadert de opleverdatum 24 en 25 september.

Globaal bestonden de werkzaamheden uit:

 Opruimen en slopen van een tunnel
 Grondwerkzaamheden (> 101.000 m3) en 
 rioleringswerken
 Funderingswerkzaamheden
 Verhardingen bestaande uit: Asfalt ( 2.000 ton), 
 betonverharding (9.900 m2) en elementen
 Inrichtings-en groenwerkzaamheden
 Aanbrengen betonnen brug en verlichtingsobjecten

Vacature 

Wij zijn enorm trots op onze pensionado’s en willen ze ontzettend bedanken 
voor hun inzet. We wensen hen nog heel veel gezondheid toe en dat ze 
vooral mogen genieten van hun “vrije”tijd!


