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Het jaar 2016 zit er al weer bijna op 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 lange 

nazomer en een mooie droge herfs. Dit 

heeft bij ons geresulteerd in een 

prachtige oogstperiode van zowel maïs 

als andere gewassen. Ook is er nog weer 

veel land ingezaaid als nieuw grasland.  

In de Grond, Weg en Waterbouw hebben 

we ook weer mooie projecten gereali-

seerd voor diverse opdrachtgevers. 

Bijvoorbeeld de aanleg van de betonnen 

fietspaden in Appelscha, Oosterwolde, 

Fochteloo en Elsloo waren prachtige 

klussen.  Of de volledige riool– en herin-

richtingswerken in Nieuw-Roden, Noord-

wolde, Appelscha  en Oosterwolde. Ook 

bij de nieuwe weg, Centrale As,  hebben 

wij projecten en werken gerealiseerd.  

Naast de projecten die we hebben 

aangenomen, zijn we ook veel aan de 

slag geweest op basis van inhuur.  

Alle facetten bijelkaar gezien is het 

jaar voor ons bedrijf stabiel verlopen. 

Graag willen wij u bedanken voor het 

in ons gestelde vertrouwen in het 

afgelopen jaar. Ook in 2017 zullen we 

weer ons best gaan doen om in uw 

vraag te kunnen voorzien en alle 

klussen geklaard te krijgen of een 

antwoord te geven op uw vragen!!! 

FIETSPADEN ELSLOO EN FOCHTELOO 

IN DEZE UITGAVE: 

In opdracht van de gemeente Ooststel-

lingwerf is De Samenwerking BV in sep-

tember 2016 van start gegaan met de 

aanleg van betonnen fietspaden in Elsloo 

en Fochteloo. Doel is het vervangen van 

de verouderde fietspaden. De werkzaam-

heden bestonden uit het verwijderen en 

afvoeren van de oude asfalt-fietspaden. 

Er zijn nieuwe funderingen en rioleringen 

aangebracht.  Vervolgens zijn nieuwe 

betonnen fietspaden gerealiseerd 

met een betonpaver. Betontransport 

is met eigen transport georganiseerd. 

Alle in– en uitritten zijn van nieuwe 

bestratingen voorzien en de aansluit-

ingen tussen fietspad en bestaande 

wegen zijn opnieuw geasfalteerd. Tot 

slot is het geheel netjes afgewerkt.  
Volg ons op: 



IN HET WERKLICHT: 

OOGSTSEIZOEN 

2017 

In deze editie komt Jacob 

de Jong aan bod. 

Geboren: 1 december 1967. 

Woonplaats: Noordwolde. 

Burgerlijke staat: Jacob is 

ongehuwd en heeft twee 

kinderen; Kim en Jeffrey. 

In dienst sinds: 2005, bij over-

name Drent Oldeberkoop. 

Functie: Jacob is in dienst 

gekomen als chauffeur en 

allround medewerker. 

Jacob is al sinds jaar en dag 

meegegroeid in het systeem van 

sleepslang bemesten. Wanneer er  

bemest wordt met de sleepslang is 

Jacob vaak van de partij. 

Tijdens het oogsten van gras en maïs is 

Jacob vaste chauffeur op “zijn”Claas 

Jaguar 850 speedstar hakselaar.  Vele 

hectares gras, maïs en GPS-gewassen 

worden door hem verhak-

seld tot ruwvoer. Ook heeft 

Jacob veel ervaring opge-

daan met het maïshakselen 

op rupsen in moeilijke en 

zware omstandigheden. 

Gedurende de overige pe-

rioden van het jaar verricht 

Jacob diverse werkzaam-

heden  in de breedste zin 

van de bedrijfsvoering. 

Hobby’s: Buiten het werk om heeft Jacob 

diverse hobby’s. Op sportief gebied is hij 

passieve volger van diverse sporten. Hij 

volgt de meeste sporten vanaf de 

“reserve”bank thuis voor de televisie. Op 

deze manier volgt hij de Formule 1, rugby, 

darten en het voetbal. 

Daarnaast mag Jacob ook graag 

sleutelen aan diverse objecten. 
 

Vakantie: Jacob geniet in zijn vrije 

vakantie in Tuinesië oftewel  thuis. 
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Gevraagd / Aangeboden: 

Alle soorten drijfmest 

Het volledige oogstseizoen van 2016 is 

net achter de rug, maar wij zijn alweer 

in voorbereiding op het komende 

oogstseizoen 2017. Gedurende de 

wintermaanden is het een mooie 

aangelegenheid om stil te staan bij de 

volgende zaken voor 2017: 

 Verbouw gewassen; maïs- 

en graszaad van eigen-label !! 

 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. 

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft  

De Samenwerking BV natuurvriendelijke 

oevers aangebracht in de Boventjonger.  

Werkzaamheden zijn uitgevoerd op het 

deel Prandinga / Grootdiep nabij Ooster-

wolde.  De werken zijn onder archeo-

logische begeleiding gerealiseerd. 

NATUURVRIENDELIJKE 

OEVERS BOVENTJONGER 

CONTAINERVERHUUR EN 

LEVERANTIES 
 Verhuur afvalcontainers tot 40m3. 

 Afvoer afvalstoffen. 

 Containertransport; vrachtauto & 

tractor + haakarmcarrier. 

 Leveringen; zand, grond, puin en 

materialen PVC en duikers. 



HERINRICHTING VOORMALIGE BOCHT 

N381 W IJNJEWOUDE 
In september 2016 is De Samenwerking 

BV begonnen met de herinrichting van 

de voormalige bocht in het oude tracé 

van de N381 te Wijnjewoude.  

De opdrachtgever is de Provincie Fryslân. 

De werkzaamheden bestonden uit: op-

ruimen groen, uitvoeren grondwerkzaam-

heden, aanbrengen watergangen en 

duikers.  Daarnaast is er  een flinke partij 

zand en grond aangevoerd en in het 

gebied verwerkt. Ook zijn er ruiter- en 

wandelpaden door het tracé aange-

bracht en zijn er diverse verhardingen 

en bestratingen gerealiseerd. 

Een deel van het tracé is ingezaaid 

met heide en andere onderdelen zijn 

aansluitend gemaakt op aangren-

zende percelen en natuur. 
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De Samenwerking BV biedt maïs, gras 

en groenbemesterzaden aan in hoog-

waardige kwaliteits mengsels voor een 

scherpe prijs. De aangeboden meng-

sels worden onder eigen private label 

verpakt. De mengsels zijn speciaal op 

maat samengesteld op basis van 

verkregen wensen en ervaringen van 

onze klanten. Zeker bij de huidige 

financiële ontwikkelingen is iedere 

besparing meegenomen.  

MAÏS– EN GRAS 

ZADEN EIGEN LABEL 

MAÏSOOGST 2016 + 

NAJAARSWERK 
De maïsoogst van 2016 is door de ideale 

droge omstandigheden zeer goed, 

vlekkeloos en enorm vlot verlopen. 

Doordat wij al jaren werken met een 

deeltarief in uren en ha’s, kwam de 

maïsoogst ook voor onze klanten op 

financieel gebied zeer gunstig uit. 

Onder het motto de beste raad is voor-

raad….zijn er tijdens de maisoogst ook 

nog grote hoeveelheden gras gemaaid. 

Hoge temperaturen en een stralende zon 

zorgden ervoor dat het gras ook nog 

droog ingekuild kon worden.  

Naast het oogsten is er afgelopen 

periode veel vrijkomend bouwland 

bewerkt en ingezaaid voor nieuw 

grasland. De bewerkingen ploegen, 

kilveren, woelpoot en inzaaien zijn 

maximaal benut om percelen voor de 

winter klaar te krijgen.  

Ook is er veelvuldig van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om percelen bouw– en 

grasland te voorzien van een onderhouds 

bekalking. Ideaal in het najaar. 



RIOLERING MAADSINGEL TE APPELSCHA 

De Samenwerking BV is in oktober 2016 

gestart met de aanleg van rioleringen 

en het herstraatwerk van de gehele 

Maadsingel te Appelscha. 

De opdrachtgever van dit werk is de 

Gemeente Ooststellingwerf en de 

directie en het toezicht op het werk is 

in handen van  Sweco Nederland. 

De werkzaamheden  bestaan uit: grond 

ontgraven, vervoeren en verwerken. Het 

aanbrengen van rioleringen, putten en 

kolken. Daarnaast het realiseren van 

funderingen en het aanbrengen van 

betonbanden  en  herstraatwerk. 

“Uitgelicht” 

“Het gaat niet om de 

weg die je inslaat, 

Maar het spoor 

dat je nalaat” 

RUDY GORTER 12,5  

JAAR IN DIENST 
Op 3 november 2016 was Rudy Gorter 

precies 12,5 jaar in trouwe dienst bij De 

Samenwerking BV in Elsloo. 

Rudy is 12,5 jaar geleden in dienst ge-

komen als chauffeur bij De Samenwer-

king BV. Door de jaren heen heeft hij 

zich ontwikkeld tot allround medewerker 

in de breedste zin van de bedrijfsacti-

viteten. Rudy bedankt voor je inzet en 

wij wensen je nog heel veel arbeids-

plezier en 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 

BEZETTING EIND 2016 EN BEGIN 2017 
Vanaf vrijdag 23 december zijn wij in de weer om de laatste goede voornemens 

voor 2016 af te werken. Om ook de goede voornemens voor 2017 over te 

brengen zijn wij tot en met 8 januari 2017 grotendeels gesloten. Wij werken 

gedurende deze dagen met minimale bezetting. 

             Vanaf maandag 9 januari 2016 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 2017 

WETENSWAARDIGHEDEN 

► Onze mestauto met 36m3 tank incl. 

wegen+bemonsteren heeft het mest-

dienstenpakket positief uitgebreid!! 

► Voor de gemeente Noordenveld 

hebben wij bagger-werken verricht in 

de vijvers en watergangen te Roden. 

► Voor Us Bilang biedt De Samenwer-

king BV ondersteuning bij de uitvoer 

van de opwaardering en inrichting 

van de Middenloop De Tsjonger. 

► De Samenwerking BV kan het onder-

houden van boswallen en het versnip-

peren van takken voor u verzorgen.  

 

 

 

 

Tevens kraan +  

manbak  

beschikbaar!! 


