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COLOFON

25 jaar na de oprichting staan we stevig in de  

markt. We zijn gezond, maken prachtige projecten 

en bestaan ondertussen uit drie divisies. We doen 

op alle fronten mee en hebben een solide klanten-

kring. Dit alles was echter nooit gelukt zonder onze 

mensen. Dankzij hun beleving en inzet hebben  

we 25 jaar geschiedenis kunnen schrijven. 

Daarom zetten we onze medewerkers centraal.  

Dagelijks in onze organisatie, en voor de gelegen-

heid ook in dit boekje. Om ze te laten vertellen  

hoe zij op hun eigen wijze en met beleving hun  

werk zo goed mogelijk uitvoeren. En om te laten 

zien hoe ze gezamenlijk een bijdrage leveren aan  

de kracht van Sallandse Wegenbouw. 

Lees het boekje door en u zult begrijpen waarom  

we trots zijn op 25 jaar Sallandse Wegenbouw.

Trots op 25 jaar  
Sallandse  
Wegenbouw!
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’Het is alweer 25 jaar geleden dat Sallandse Wegenbouw is opgericht. Ik weet nog als de dag van  

gisteren dat ons kantoor zich in de kelder van mijn huis aan de Pastoor Langedijkstraat in Haarle bevond 

en dat we echt met niets begonnen. Nou ja, niets. We hadden wel een duidelijk doel voor ogen.’

We wilden mooie, meer complexe wegenbouw-

werken maken van hoge kwaliteit, maar dan wel  

op onze Eigenwijze. Daarom hebben we vanaf het 

begin medewerkers om ons heen verzameld die niet 

alleen beschikken over een grote hoeveelheid kennis, 

maar zich ook voor 100% inzetten en hun werk met 

plezier uitvoeren. Want onze mensen zijn het bedrijf.

Nu, 25 jaar later, ben ik apetrots als ik kijk naar  

wat we als organisatie hebben gepresteerd.  

Sallandse Wegenbouw zit ondertussen in een  

prachtig pand aan de Bloeme-Weide in Haarle.  

We hebben onze infra-werkzaamheden uitgebreid 

met de divisies Sallandse Milieu & Advies en  

Sallandse United. En samen hebben we ons  

door de moeilijke recessietijd weten te werken.

Maar het meest trots ben ik op onze medewerkers, 

want zij hebben dit alles mogelijk gemaakt.  

Vandaar ook dit boekje, waarin we de kracht  

van Sallandse Wegenbouw aan u willen laten  

zien. Die kracht zit ’m in het feit dat we onze  

mensen verantwoordelijkheid en inspraak geven.  

Samen zoeken we de grenzen op, gaan er soms  

net overheen en ontdekken op die manier waar  

iemand goed in is en waarin niet. Bovendien geven 

we onze medewerkers de vrijheid om hun werk  

op hun Eigenwijze in te vullen. Nu kan ik u wel  

vertellen wat die Eigenwijze precies inhoudt,  

maar dat kunnen onze mensen u veel beter  

zelf vertellen.

Persoonlijk vond ik het prachtig om te lezen hoe  

onze medewerkers over het bedrijf denken, wat ze 

belangrijk vinden in hun werk, hoe ze meedenken en 

dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten 

van ons bedrijf. Het deed me beseffen dat Sallandse 

Wegenbouw ook de komende 25 jaar met vertrouwen  

tegemoet kan zien.

Ik wens u veel leesplezier.

Johan Middelkamp, directeur.

H O E  I S  H E T  O N T S T A A N ?  |  J O H A N  M I D D E L K A M P

Onze mensen  zi jn het bedri j f

JOHAN MIDDELKAMP Directeur

Eigenwijze  |  5



E D M O N D  G E E r S  |  T E C H N I S C H  D I r E C T E U r

Wij  onderscheiden ons door maatschappeli jk  

verbeterd te ondernemen

’Bij Sallandse Wegenbouw streven we naar continuïteit van het bedrijf en daarom is het belangrijk  

dat we winst maken. Maar winst is meer dan alleen financieel gewin. Ik beschouw het ook als winst 

wanneer opdrachtgevers tevreden over ons zijn en ons om die reden ook voor een volgende klus  

vragen. Daarom is het van belang dat we ieder aspect van ons werk goed uitvoeren. Onze opdracht

gevers verwachten steeds vaker dat wij niet alleen de werkzaamheden uitvoeren, maar ook met  

hen meedenken over de beste oplossingen en hen steeds meer ontzorgen. Naast de technische,  

milieu en sociale aspecten is het minstens zo belangrijk dat opdrachtgevers onze maatschappelijke 

manier van ondernemen waarderen.’

Sociale wins t en duurzaamheid
’Ik zie in de markt dat maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) een containerbegrip is geworden. 

Elk bedrijf is bezig met MVO en daarom willen we 

ons als Sallandse Wegenbouw onderscheiden en  

een stap meer zetten. Dat doen we door op een 

maatschappelijk verbeterde manier te ondernemen  

en zo een meerwaarde te creëren voor onze  

opdrachtgevers. Deze verbeterde manier van  

ondernemen levert namelijk sociale winst en  

duurzaamheid op. Onze medewerkers gaan met  

plezier naar hun werk, onze opdrachtgevers zijn  

tevreden, we zorgen voor continuïteit binnen  

het bedrijf en we zetten ons in voor het milieu,  

onder meer door bijvoorbeeld de CO2-uitstoot  

zo laag mogelijk te houden en circulair te denken.’

Langdurige relat ies
’Als Sallandse Wegenbouw streven we naar lang-

durige relaties met onze opdrachtgevers en daarom 

hechten we grote waarde aan hun wensen. Op het 

gebied van maatschappelijk verbeterd ondernemen, 

maar ook als het gaat om het aanbod van onze dien-

sten. Vandaar dat we in de loop der jaren naast de 

divisie Wegenbouw de divisies Milieu en Advies en 

United hebben opgericht. Want ook dankzij ons brede 

scala aan werkzaamheden onderscheiden we ons van 

de concurrenten. Het is dan ook best moge lijk dat we  

in de toekomst nog een vierde divisie oprichten als  

blijkt dat we daarmee tegemoet komen aan de wensen  

van de opdrachtgevers. We zullen in de toekomst 

aan deze zaken blijven werken, want zolang onze 

opdrachtgevers ons blijven waar deren, kunnen wij  

mooie projecten blijven realiseren.’

EDMOND GEErS Technisch directeur
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G E r A r D  T I J D H O f  |  H O O F D U I T V O E r D E r

’Toen ik in 1993 bij Sallandse Wegenbouw kwam werken, begon ik als assistentuitvoerder.  

In de loop der jaren ben ik opgeklommen naar uitvoerder en sinds 2012 ben ik hoofduitvoerder.  

Dat is wel typerend voor dit bedrijf. Je hebt hier echt de mogelijkheid om de carrièreladder te  

beklimmen. Je kunt je ambities naleven omdat Sallandse Wegenbouw zelf ook de ambitie heeft  

om ieder jaar gestaag te groeien. Als medewerker word je dan ook gestimuleerd om je te blijven  

ontwikkelen. Het is mijn doel om uiteindelijk door te groeien naar de functie van projectleider.’

Het bedri jf  bl i j f t  zich  
ontwikkelen  en ikzelf  ook

PrOJECT rioolvervanging en herinrichting Wittenhagen Zuid in Harderwijk

Gemeente HarderwijkOPDrACHTGEVEr

Design en construc t
’Als hoofduitvoerder houd ik de grote lijnen van  

een project in de gaten. Ik ben verantwoordelijk  

voor de planning, de inzet van mensen en materieel,  

de financiële stand van zaken en ik houd contact  

met leveranciers en de opdrachtgever. Het bijzondere 

aan dit project in Harderwijk is dat het een design en  

construct werk is. Met andere woorden, de opdracht-

gever geeft de eisen, wensen en kaders aan, maar wij  

doen zelf de werkvoorbereiding, ontwerpen de  

riooltekeningen, maken de keuze voor het materiaal  

en bepalen de meest voordelige invulling van  

bij voorbeeld het trottoir en de parkeerplaatsen.  

Deze manier van werken zorgt ervoor dat we  

onze opdrachtgevers optimaal kunnen ontzorgen  

door onze kennis in te zetten en mee te denken  

over de beste en voordeligste oplossing.’ 

Afspraak is afspraak
’Bij mij is een afspraak een afspraak. Ik zorg er zelf 

voor dat ik mijn afspraken nakom en verwacht dat 

ook van de opdrachtgever en mijn collega’s van  

zowel binnen als buiten. Daarnaast wil ik projecten  

goed afronden. Zo gauw we een klus hebben  

volbracht, zorg ik ervoor dat de opdrachtgever  

een oplevermap ontvangt waarin onder andere  

de kwaliteitsregistraties, certificaten en revisie-

tekeningen zijn toegevoegd. En als een opdracht-

gever vervolgens een compliment maakt over  

ons werk, zorg ik er altijd voor dat de collega’s  

ook horen dat hun inzet wordt gewaardeerd.  

We doen het namelijk samen.’
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PrOJECT PrOJECTrioolvervanging en herinrichting Wittenhagen Zuid in Harderwijk realisatie buitensportaccommodaties Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn

Gemeente Harderwijk rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOPDrACHTGEVEr OPDrACHTGEVEr
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PrOJECT realisatie buitensportaccommodaties Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn

rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOPDrACHTGEVEr

G E r r I T  T E u N E  |  P r O J E C T L E I D E r

A ls medewerker voel  ik  me  
verantwoordeli jk  voor het bedri jf

’In de ruim achttien jaar die ik nu voor Sallandse Wegenbouw werk, hebben we heel wat projecten op 

onze eigenwijze gemaakt. Als ik een snelle rekensom maak, heb ik denk ik al wel circa 200 projecten 

mogen begeleiden. Als projectleider ben ik hoofdverantwoordelijke voor de planning, de kwaliteit en 

de veiligheid. Typerend aan mijn werkwijze is dat ik altijd streef naar harmonie, want dat is belangrijk 

om het werk te kunnen uitvoeren. Dat betekent echter niet dat ik discussies uit de weg ga. En mocht  

het nodig zijn, dan hak ik een knoop door, maar zoals gezegd wel het liefst in overeenstemming met 

mijn mensen en de opdrachtgever.’

Hindernisbaan
’Zelfs na al die jaren blijft mijn werk interessant,  

omdat ik altijd weer nieuwe zaken tegenkom.  

Hier in Apeldoorn bijvoorbeeld maken we op  

dit moment een hindernisbaan voor Defensie.  

Naast de gangbare civiele werkzaamheden zoals 

grondwerk, straatwerk en asfalt, wordt er een  

CSM-wand aangebracht. Dit is een specialisme  

dat ik nog niet eerder heb meegemaakt. In het kort 

gezegd vermengt een machine de bestaande grond 

met grout en zo wordt een keerwand gemaakt.  

Daarnaast is het verbazingwekkend hoeveel ins  

en outs er aan dit project zitten, omdat er specifieke 

eigenschappen en keuringen aan de hindernissen  

en met name de klimtoren zitten. Samen met de 

werkvoorbereider heb ik dan ook aardig wat uren  

in de voorbereiding gestoken, zodat we de nood-

zakelijke kennis bezitten om deze klus te klaren.  

Zo’n opdracht als deze verzorg je niet dagelijks,  

maar de ervaring die we hier opdoen kunnen we 

weer inzetten bij toekomstige klussen.’

Goede mix van mensen
’Als medewerker voel ik me verantwoordelijk  

voor het bedrijf en daarin ben ik niet de enige.  

Het gevoel van verantwoordelijkheid is van hoog  

tot laag sterk aanwezig in onze bedrijfscultuur.  

We willen allemaal dat onze opdrachtgevers tevreden 

zijn met het resultaat en zetten graag een stapje  

extra. Bij Sallandse Wegenbouw werkt een goede 

mix van mensen met een eigenwijze, maar met  

dezelfde mentaliteit. We staan klaar voor het bedrijf 

en voor elkaar en zo hoort het wat mij betreft ook.’
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S A r A H  r I r I H E N A  |  O M G E V I N G S M A N A G E r

Het zi jn de kleine detai ls  waarmee  
we het verschil  maken

PrOJECT Herinrichting binnenstad Apeldoorn Fase 2

Gemeente ApeldoornOPDrACHTGEVEr

’Het is moeilijk om aan te geven wat de impact van een omgevingsmanager is. Natuurlijk leveren  

onze jongens op de bouwplaats goed werk af, maar het gaat ook om de manier waarop dit gebeurt.  

Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat omwonenden zo min mogelijk last ervaren tijdens de  

werkzaamheden. Daarom zorg ik ervoor dat ze vooraf worden geïnformeerd en houd ik tijdens  

de werkzaamheden regelmatig contact met omwonenden, ondernemers en winkelend publiek.  

Op die manier kan ik bij eventuele vragen of klachten zo snel mogelijk reageren.’

Goede aanpak
’Hoe omwonenden onze aanwezigheid ervaren,  

zit ’m in de kleine details. Zeggen onze jongens  

bijvoorbeeld goedemorgen als iemand langsloopt  

of kijken ze nors voor zich uit? Ik ben altijd trots  

als ik goeie verhalen over de mannen hoor die  

buiten aan het werk zijn. Ze worden omschreven  

als vriendelijk, enthousiast en beleefd en dat hoor  

ik natuurlijk graag. Persoonlijk wil ik alles uit mijn 

functie halen wat er in zit. Ik geniet van de vrijheid  

en verantwoordelijkheid en ben heel blij als ik  

hoor dat een opdrachtgever ons met een 9 of  

een 10 beoordeelt. Dat geeft namelijk aan dat  

onze aanpak werkt.’

Typisch Sallandse Wegenbouw
’Tijdens de drie jaar die ik nu voor Sallandse  

Wegenbouw werk, is me één voorval heel sterk  

bijgebleven. Bij een project in Hart van Zuid in  

Apeldoorn zat iedere dag een oudere man van  

’s morgens vroeg tot etenstijd op een bankje  

naar de werkzaamheden te kijken. Toen we na  

de bouwvak terug kwamen, was het bankje echter 

leeg. Bij navraag bleek dat de man niet lang meer 

te leven had en niet zelfstandig uit de instelling 

kon komen waar hij woonde. Toen we dat hoorden, 

hebben mijn collega’s en ik hem meerdere malen 

opgehaald en aan het eind van de dag terug gebracht. 

Uiteindelijk zijn we zelfs naar zijn herdenkingsdienst 

geweest. Dat heeft aan de ene kant iets heel triests, 

maar het heeft ook iets heel moois vind ik. Het laat 

zien wie we zijn.’
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PrOJECT PrOJECTHerinrichting binnenstad Apeldoorn Fase 2 Persleiding Schoonoord-Sleen

Gemeente Apeldoorn Waterschap VechtstromenOPDrACHTGEVEr OPDrACHTGEVEr
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B E r T I L  S L O M P  |  P r O J E C T L E I D E r

’Binnen Sallandse Wegenbouw zijn we allemaal eigenwijs, ook ik. Iedereen heeft zijn eigen mening, 

maar juist door met elkaar te overleggen, komen we tot de beste oplossing. Ik zit samen met de twee 

andere projectleiders in één kantoor en dat is ideaal. We horen van elkaar welke zaken er spelen en 

kunnen bij vragen onze specialistische kennis met elkaar delen. Dat gebeurt trouwens niet alleen in ons 

kantoor, maar in het hele bedrijf. Deze werkwijze maakt ons als geheel sterker. Ook op de bouwplaats 

proberen we in goed overleg met onze collega’s en opdrachtgevers om te gaan. Ik zie mezelf dan ook 

als onderdeel van een team. Samen zorgen we ervoor dat een project tot een goed einde wordt gebracht.’

Ik zie mezelf  als onderdeel  van een team

PrOJECT Persleiding Schoonoord-Sleen

Waterschap VechtstromenOPDrACHTGEVEr

Bijbli jven en evalueren
’Elke projectleider houdt zich wekelijks met zo’n  

tien projecten bezig. Een deel van de tijd doen we 

dat vanaf kantoor, maar we trekken ook de nodige 

tijd uit om bij de bouwplaatsen langs te gaan en te 

kijken hoe de zaken ervoor staan. Natuurlijk komt het 

wel eens voor dat we op locatie tegen een probleem 

aanlopen waar we als team een verschil van mening 

over hebben. Als projectverantwoordelijke is het mijn 

taak om te beslissen hoe we het uiteindelijk gaan 

aanpakken. Op zo’n moment maken we een keuze  

die de ene keer goed uitpakt en de andere keer  

minder goed. Daarom evalueren we na afloop van  

elk project samen met de uitvoering en calculatie/

werkvoorbereiding hoe de werkzaam heden zijn  

verlopen, zodat we in de toekomst deze problemen 

zoveel mogelijk kunnen voorkomen.’

Onderlinge k l ik
’Ook met de opdrachtgever ga ik na afloop van  

een project om de tafel zitten. We bespreken  

dan hoe het werk is verlopen, we bladeren door  

de oplevermap en ik vraag of hij tevreden is.  

Hierdoor bied je niet alleen nazorg, het zorgt er  

ook voor dat je echt een relatie met een opdracht-

gever opbouwt. Persoonlijk vind ik dit een goede 

werkwijze en ik merk dat ook de opdrachtgevers  

de nazorg waarderen. Natuurlijk gaan we allemaal 

voor kwaliteit, maar een goede onderlinge klik  

is ook veel waard.’
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PrOJECT reconstructie Essenerweg in Kootwijkerbroek

Gemeente BarneveldOPDrACHTGEVEr

r I c K  E N  D E N N E S  B r O E z E  |  V A K M A N  G W W

We wil len ons werk gewoon goed  

k laar maken

rick (links op de foto): ’In 2001 kwam ik als leerling bij Sallandse Wegenbouw. Drie jaar lang heb ik  

binnen het bedrijf de opleiding tot stratenmaker gevolgd, ben ik met een leermeester op pad geweest 

en heb ik alle papieren gehaald die een stratenmaker moet hebben. Het beviel me hier goed, ik had  

een goede klik met de andere jongens en was dan ook blij dat me na die drie jaar een vast contract 

werd aangeboden.’

Dennes: ’De reden dat ik in 2005 bij Sallandse  

Wegenbouw ging werken, was dat rick zat te  

pochen over het bedrijf. Hij vertelde dat de sfeer 

goed was en dat ze de zaken goed voor elkaar  

hadden. Dat was voor mij aanleiding om te  

solli citeren en gelukkig kon ik direct beginnen.  

Toen rick leerling af was, hebben we binnen  

het bedrijf voorgesteld om als ploeg te gaan  

samenwerken. Dat was prima.’

Allround medewerkers
rick: ’In het begin hielden we ons alleen met het 

straatwerk bezig, maar gaandeweg de jaren zijn  

we meer en meer allround geworden. We maken 

bekistingen, verzorgen rioolwerkzaamheden en  

springen bij waar nodig. Het is mooi dat we die  

verantwoordelijkheid krijgen. En omdat we meer  

dan genoeg ervaring hebben, is er niemand die  

ons op de vingers hoeft te kijken. 

We krijgen de vrijheid om het werk op onze manier  

te klaren en dat geeft een goed gevoel.’

Nononsense ins tell ing
Dennes: ’Ik denk dat het een voordeel is dat rick  

en ik als broers samenwerken. We kennen elkaar 

door en door en hebben dezelfde instelling als  

het op werk aankomt. We houden van aanpakken, 

van buiten werken en onze eerste prioriteit is dat  

het werk goed wordt opgeleverd. We voelen  

ons gewoon verantwoordelijk voor het bedrijf.’

rick: ’De medewerkers van Sallandse Wegenbouw 

zijn Sallanders met een no-nonsense instelling.  

We willen gewoon een project goed afronden  

en houden daarbij rekening met de opdrachtgever  

en de omwonenden. Dat is onze manier van werken.’
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PrOJECT PrOJECT

Foto: Emile Willems

reconstructie Essenerweg in Kootwijkerbroek Combiplan Nijverdal

Gemeente Barneveld Combinatie Leo ten BrinkeOPDrACHTGEVEr OPDrACHTGEVEr
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PrOJECT realisatie elektrificatie Zwolle-Wierden

Hegeman Beton- en IndustriebouwOPDrACHTGEVEr

P E T E r  H O L T E r M A N  |  C A L C U L A T O r / W E r K V O O r B E r E I D E r

We verzorgen een heel  breed pakket  
aan werkzaamheden

’Het is lang niet bij alle bedrijven zo dat de functies van calculator en werkvoorbereider worden  

gecombineerd. Bij Sallandse Wegenbouw vinden we het echter niet meer dan logisch. Als calculator 

reken ik uit wat een project gaat kosten en leer ik alle ins en outs kennen. Halen we een klus vervolgens 

binnen, dan kan ik als werkvoorbereider de overdracht richting uitvoerder verzorgen, aangezien ik  

het project inhoudelijk al ken. Kortom, we kunnen in de voorbereiding sneller werken en slaan  

de overdracht van calculator naar werkvoorbereider over.’

Van opri t  tot onderdoorgang
’Sinds het moment dat ik in 1998 bij Sallandse  

Wegenbouw aan het werk ging, ben ik meegegroeid  

met het bedrijf. Ik begon met de calculatie van de  

op rit voor een particulier, wat we trouwens nog 

steeds doen, en ondertussen bouwen we een  

onderdoorgang in Bilthoven. Ik vind het mooi om  

te zien dat we een heel breed pakket aan werk-

zaamheden verzorgen. Dat houdt mijn werk ook 

interessant. Daarnaast heb ik de contractvormen  

in de loop der jaren sterk zien veranderen. Tot voor 

kort werkten we vooral met een rAW-bestek,  

waarin alle wensen van de opdrachtgever tot in  

detail staan beschreven en waarbij hij verant-

woordelijk is voor het ontwerp. 

Tegenwoordig zie je echter steeds meer contracten 

waarin de wensen van een project slechts in hoofd-

punten worden omschreven en ons wordt gevraagd 

om de hele voorbereiding en het design en construct 

te verzorgen. Dat legt een stuk verantwoordelijk bij 

ons neer, maar daar draaien we inmiddels onze hand 

niet meer voor om.’

Streven naar k wali tei t
’Ik vind mezelf best fanatiek als het op mijn werk 

aankomt, omdat ik altijd streef naar kwaliteit. Als ik 

calculeer, ben ik zelfs zo gefocust dat ik het niet eens 

hoor als mijn collega’s iets tegen me zeggen. Ik moet 

daar zelf ook om lachen, maar het is kenmerkend 

voor mijn kijk op mijn werk. Ik wil het verschil maken 

door meerwaarde toe te voegen aan ieder project. 

Als calculator én als werkvoorbereider.’
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PrOJECT Aanleg kunstgras voetbalveld ATC’65 in Hengelo

Stichting Sportaccommodatie ATC ’65OPDrACHTGEVEr

A r J A N  E M A u S  |  D I V I S I E L E I D E r  S A L L A N D S E  U N I T E D

Wij  wil len de goede naam  

van Sallandse United hoog houden

’Bij Sallandse united weten we hoe belangrijk innovaties kunnen zijn voor een bedrijf. Door nieuwe  

ontwikkelingen in onze werkzaamheden op te nemen, hebben we steeds meer opdrachtgevers aan  

ons weten te binden. zo begonnen we in 2004 met de ontwikkeling en aanleg van een kunstgras

handbalveld. Ondertussen maken we kunstgrasvelden voor zo ongeveer alle takken van sport  

en realiseren we complete sportaccommodaties. Als divisieleider van Sallandse united verzorg ik  

een compleet takenpakket. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat er werk binnen komt en als projectleider  

bewaak en begeleid ik de projecten van A tot z.’

Goede naam opbouwen
’Omdat onze opdrachtgevers lang niet altijd op  

de hoogte zijn van de verschillende systemen en 

speltechnische aspecten van de kunstgrassoorten, 

denk ik graag met hen mee. Ook neem ik de tijd om  

te kijken wat de beste oplossing is voor een opdracht-

gever. Waar gaan ze het veld voor gebruiken? Wat is 

de intensiteit van het gebruik? En wat is het budget? 

Aan de hand van de antwoorden kiezen we vervolgens  

voor een bepaald systeem, waarbij de kwaliteit altijd 

voorop staat. Als Sallandse United hebben we er 

jaren aan gewerkt om een goede naam op te bouwen 

en dat willen we ook graag zo houden. Dit vertaalt 

zich uiteindelijk in het aantal aanvragen dat we  

binnen krijgen.’ 

Teamprestat ie leveren
’Normaliter heeft de aanleg van een kunstgrasveld 

een doorlooptijd van zo’n vijf tot zeven weken. In het 

geval van dit veld van ATC ’65 in Hengelo hadden  

we echter slechts drie weken de tijd om het natuur-

grasveld om te bouwen tot kunstgrasvoetbalveld, 

waarbij we ook nog eens met een nieuw geweven 

versie kunstgras werkten. Het is typerend voor  

Sallandse United dat we als team deze uitdaging  

toch zijn aangegaan. Het was flink aanpoten en  

we maakten lange dagen, maar het is ons wel gelukt 

en dat geeft een enorme kick. Het is mooi om te  

zien dat onze opdrachtgevers positief zijn over ons 

werk en onze inzet. Zij zijn toch de ambassadeurs 

voor Sallandse United.’
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PrOJECT renovatie atletiekaccommodatie in Eibergen

Stichting Atletiekbaan EibergenOPDrACHTGEVEr

PrOJECT Aanleg kunstgras voetbalveld ATC’65 in Hengelo

Stichting Sportaccommodatie ATC ’65OPDrACHTGEVEr

Foto: Paul Kaandorp
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J A N  B L O M  |  L E E r M E E S T E r  -  c H r I S  V E G T E r L O  |  L E E r L I N G

Het is belangri jk  dat jongeren ervaring  
opdoen en ver trouwen  opbouwen

chris: ’Als leerling bij SPG Infravak in Holten weet ik hoe lastig het kan zijn om een plek te vinden  

waar je het vak van vakman GWW kunt leren. Nou wil het geluk dat ik al als zomerkracht en stagiair  

bij Sallandse Wegenbouw heb gewerkt. zo ben ik als het ware in de functie van leerling grondwerker 

gerold. Het is goed dat dit bedrijf jongeren de mogelijkheid biedt om te leren om met hun handen  

te werken. Natuurlijk kun je veel theorie uit boeken halen, maar in de praktijk ondervind je dat zaken 

vaak net wat anders lopen dan gepland. Daar leer je veel meer van.’

Wisselwerk ing
Jan: ’Ik werk nu zeventien jaar bij Sallandse  

Wegenbouw en ik vind het mooi dat ik als leer-

meester mijn kennis kan overdragen aan jongens  

als Chris. Hij is veel meer dan een stagiair. Hij werkt 

echt mee en tijdens de werkzaamheden doet hij  

ervaring op en krijgt hij steeds meer vertrouwen.  

Dat zorgt ervoor dat Chris te zijner tijd zelfstandig  

kan gaan werken. Er is trouwens echt sprake van  

een wissel werking. Chris leert van mij en hij voor-

komt dat ik vastroest in mijn werkwijze. Qua types 

zijn we wel verschillend. Ik denk veel na en ben soms 

wat meer chaotisch, terwijl Chris direct wil aanpak-

ken en juist rustig is. Wat overeenkomt is dat we  

allebei nieuwsgierig en praktisch ingesteld zijn en 

dat we allebei met zo min mogelijk energie zoveel 

mogelijk werk willen verzetten.’

Kruiwagens aan er varing
Jan: ’Samen met Chris knap ik allerlei klussen op.  

We leggen kleine rioleringen aan, doen straatwerk  

en voorbereidend werk voor stratenmakers,  

kappen bomen en voeren werkzaamheden uit  

bij sportvelden. Die diversiteit bevalt ons allebei  

heel goed.’

Chris: ’Hier bij de atletiekbaan in Zutphen zijn  

we nu bijvoorbeeld bezig om een discuswerp-  

en kogelstootbaan nieuw aan te leggen en te  

renoveren. Geloof me maar dat ik dankzij deze  

leerplek bij Sallandse Wegenbouw met kruiwagens 

aan ervaring terugkom op school.’

PrOJECT renovatie atletiekbaan in Zutphen

Gemeente ZutphenOPDrACHTGEVEr
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r u B E N  O P  D E N  D r I E S  |  S P O r T T E C H N I S C H  M E D E W E r K E r / O N D E r H O U D S M A N

Het aanleggen  van een kunstgrasveld  
is  een special isme 

’Sinds ik vijf jaar geleden als stagiair bij Sallandse Wegenbouw kwam, heb ik echt al van alles gedaan.  

Ik begon aan de schop, ging vervolgens met de uitvoerders mee, ik heb een tijdje als tekenaar gewerkt 

en ik ben assistentuitvoerder en uitvoerder geweest. Hierdoor weet ik overal wel wat van af en dat is 

denk ik ook mijn sterke kant. Daarnaast werk ik nauwkeurig, blijf ik altijd rustig en ben ik een echte  

doener. Dat komt goed uit, want bij Sallandse Wegenbouw is altijd genoeg te doen, zeker ook bij de  

divisie Sallandse united. zo kwam het ook dat ik een jaar geleden een dubbelfunctie heb gekregen  

bij united. Ik ben namelijk sporttechnisch medewerker en ik verzorg het onderhoud van het kunstgras.’

Kwali tei tscer t i f icaat
’Het aanleggen van een kunstgrasveld is echt een 

specialisme. Een veld wordt namelijk opgebouwd 

uit verschillende lagen, te weten de drainagelaag, 

de sporttechnische laag en tenslotte de kunstgras-

laag. Al deze lagen worden apart van elkaar door een 

keurende instantie getoetst. Pas als aan alle eisen 

is voldaan, krijgt een kunstgrasveld het benodigde 

kwaliteitscertificaat van de KNVB en NOC/NSF. En is 

een kunstgrasveld inderdaad goedgekeurd, dan is het 

heel belangrijk dat het ook goed wordt onderhouden.’

Van elkaar leren
’De reden hiervoor is heel eenvoudig. De levensduur 

van een kunstgrasveld ligt tussen de tien en twaalf 

jaar, mits het dus goed wordt onderhouden. 

Zo moet de sportclub wekelijks het veld schoon-

houden en het rubber en zand losmaken door er met 

een sleepnet overheen te gaan. Daarnaast kunnen 

wij voor onze opdrachtgevers het specialistische 

onderhoud ver zorgen, waarbij we eens per jaar  

met een machine het rubber en zand op het kunst-

grasveld reinigen. Hierdoor kan het regenwater  

weglopen en blijft de vezel mooi rechtop staan,  

zodat de demping van het veld intact blijft.  

Omdat het begrip ”kunstgrasveld” nog relatief  

nieuw is, organiseren we als Sallandse United  

geregeld een zogeheten ”Onderhoudsdag” waarbij  

we met leveranciers, sportclubs en gemeentes  

praten over de beste manier waarop de velden  

kunnen worden onder houden. Daar leren namelijk 

zowel de opdrachtgevers, de leveranciers als  

Sallandse United van.’

PrOJECT Onderhoud hockeyvelden HC Zwolle

Gemeente ZwolleOPDrACHTGEVEr
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PrOJECT Aanleg hybride voetbalvelden SV Eerbeekse Boys

SV Eerbeekse BoysOPDrACHTGEVEr

PrOJECT Aanleg 7 hockeyvelden HC Zwolle

Gemeente ZwolleOPDrACHTGEVEr

Foto: Paul Memelink

Eigenwijze  |  35



H E r A L D  K O T T I N K  |  D I V I S I E L E I D E r  M I L I E U  E N  A D V I E S

’De Divisie Milieu en Advies verzorgt zelfstandig voor diverse opdrachtgevers allerlei opdrachten  

op het gebied van milieu, waarbij het zwaartepunt op de bodemsanering en bodembescherming ligt. 

Daarnaast voeren wij voor de Sallandse Wegenbouw de saneringswerkzaamheden uit en adviseren  

wij over hergebruik en afvoer van grond en bouwstoffen.’

Wij lossen milieuproblematiek  
tot  op de bodem op

PrOJECT Bodemsanering parkeergarage gasfabriek in Kampen

Gemeente KampenOPDrACHTGEVEr

Diverse werk zaamheden
’De werkzaamheden binnen de divisie Milieu en  

Advies zijn heel divers. We voeren bodemsaneringen 

uit en verzorgen bodemonderzoeken en partij-

keuringen. We geven advies over milieuvergunningen, 

milieuzorgsystemen, de aanpak van bodemveront-

reiniging en de afzet en hergebruik van grond- en 

afvalstoffen. We stellen bodemsaneringsplannen  

op en voeren deze uit. We leggen vloeistofdichte 

verhardingen aan en zuiveren verontreinigd water. 

Kortom, de divisie Milieu en Advies kan milieu-

problematiek tot op de bodem oplossen.’

Brede kennis van  
bodemproblematiek
’Zelf ben ik al sinds 1997 werkzaam bij Sallandse  

Wegenbouw. Ik begon als calculator/werkvoor-

bereider op het werkgebied van bodemsanering  

en -bescherming en als KAM-coördinator omdat  

deze zaken mijn interesse hebben. Dat heeft ook  

met mijn achtergrond te maken. Ik heb de opleiding 

Chemische Technologie gevolgd aan de universiteit, 

daarna de HBO-opleiding Milieu Management en ik 

heb enkele jaren bij een milieuadviesbureau gewerkt. 

Hierdoor heb ik veel inzicht in bodemproblematiek 

verkregen en deze kennis kan ik goed benutten als 

divisieleider Milieu en Advies.’

Klanten ont zorgen
’Bij elk project wil ik de klant zoveel mogelijk  

ontzorgen. Wij nemen hem bij de hand en verzorgen 

het gehele traject van bodemsanering. Wij adviseren 

de klant op maat in de aanpak van een sanering, 

tegen een concurrerende prijs. Wij verzorgen  

benodigde bodemonderzoeken, het overleg met 

bevoegd gezag, de aanvraag van vergunningen en 

ook eventuele subsidies. Deze werkwijze is typerend 

voor mij, want ik wil altijd graag iets extra’s doen 

voor de opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers  

stellen dit zeer op prijs. Veel opdrachtgevers zijn  

dan ook ”vaste klant” en maken reclame in hun  

eigen netwerk voor ons. De waardering van onze 

klanten geeft ons veel voldoening.’
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PrOJECT PrOJECTSanering parkeergarage gasfabriek in Kampen Sanering perceel in Hilversum

Gemeente Kampen ParticulierOPDrACHTGEVEr OPDrACHTGEVEr
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W I c H E r  H E S S E L L I N K  |  G r O N D W E r K E r / D L P ’ E r / K V P ’ E r

We maken de wereld  een beetje schoner

’Ik houd ervan om netjes en geordend te werken, altijd en overal. Dat komt goed van pas bij de  

functies die ik bij Sallandse Milieu en Advies vervul. zo ben ik Deskundig Leidinggevende Projecten, 

oftewel DLP’er. In deze rol zorg ik er bij bodemsaneringsprojecten voor dat het veiligheids en  

gezondheidsplan wordt nageleefd. Ik houd toezicht op en ben verantwoordelijk voor de veiligheid,  

gezondheid en arbeidshygiëne zoals in de wetgeving is omschreven. Ook zorg ik ervoor dat iedereen 

op de bouwplaats goed is geïnstrueerd en over de juiste medische keuring beschikt om te mogen  

werken met verontreinigde grond. Daarnaast ben ik als Kwaliteits Verantwoordelijke Persoon,  

oftewel KVP’er, van het begin tot het eind van de sanering verantwoordelijk voor de kwaliteit  

van het uit te voeren werk. Bodemsanering is nou eenmaal een specialisme waarbij een geordende 

bouwplaats een eerste vereiste is.’

Schone grondverk lar ing
’Dit project in Tubbergen is een mooi voorbeeld 

van onze bodemsaneringswerkzaamheden. Op dit 

perceel stond vroeger een pakhuis. Waarschijnlijk 

hebben geparkeerde vrachtwagens diesel gelekt, 

waardoor de grond is verontreinigd met minerale  

olie. Omdat op deze locatie nieuwbouw is gepland, 

verrichten we eerst vooronderzoek om te kijken of  

de grond inderdaad verontreinigd is, in welke mate  

en om hoeveel kuub grond het gaat. Vervolgens 

zorgen wij ervoor dat de grond op de juiste en veilige 

manier wordt gesaneerd, zodat de eigenaar een 

schoon stuk grond kan verkopen. Dat vind ik ook  

het leuke aan dit werk, we maken de wereld een 

beetje schoner.’

Veil igheid voor alles
’Bij bodemsanering komen we diverse vormen van 

vervuiling tegen. Het kan gaan om minerale olie, 

asbest, vinylchloride of zware metalen als lood,  

koper en zink. Hoewel de ene vervuiling erger is  

dan de andere, zorgen we er in alle gevallen voor  

dat onze mensen en de omwonenden geen gevaar 

lopen. Daarom plaatsen we hekken rondom de 

bouwplaats en dragen onze medewerkers de vereiste 

beschermende kleding. Bovendien zorgen we ervoor 

dat de omwonenden op de hoogte zijn waarom de 

bodem wordt gesaneerd. Op deze manier halen we 

een hoop onrust weg en begrijpt iedereen dat de 

werkzaamheden van de divisie Milieu en Advies 

bijdragen aan een schonere omgeving.’PrOJECT Bodemsanering perceel in Tubbergen

ParticulierOPDrACHTGEVEr
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N I E L S  K O S T E r S  |  W E r K V O O r B E r E I D E r / C A L C U L A T O r / D L P ’ E r

Ik  ben pas tevreden als de  

opdrachtgever tevreden  is

’Sinds 2013 werk ik bij Sallandse Milieu en Advies. Het mooie aan mijn werk als werkvoorbereider/ 

calculator is dat ik een heel breed takenpakket heb. Als calculator maak ik een kostprijsberekening  

voor een sanering op basis van een bestek, of soms alleen op basis van bodemonderzoeken.  

Hierbij houd ik rekening met het toekomstige gebruik van de locatie en de wensen van de klant.  

Als werkvoorbereider bekijk en bespreek ik alle details van een project voordat we buiten echt aan  

het werk gaan. En omdat ik de opleiding voor Deskundig Leidinggevende Projecten heb gevolgd,  

ben ik bevoegd om als uitvoerder de wat kleinere saneringsklussen op me te nemen.’

Kennis en er varing opdoen
’Vanzelfsprekend kom ik zaken tegen waar ik niet  

alles van weet. In zo’n geval kan ik gebruik maken 

van de kennis van mijn collega’s bij Sallandse  

Wegenbouw en andersom werkt het ook zo.  

Dat zorgt ervoor dat we samen sterker staan als  

bedrijf. Wat ik een mooi aspect vind aan werken  

bij Sallandse Wegenbouw, is dat ik op het gebied  

van milieu te maken heb met zowel juridische,  

milieutechnische als civieltechnische disciplines. 

Dat maakt mijn werk heel afwisselend en uitdagend. 

Een ander mooi aspect is dat ik de kans krijg om me 

verder te ontwikkelen. Dat komt goed uit, want ik  

ga geen uitdaging uit de weg. Ik mag laten zien wat 

ik kan en ik krijg meer verantwoordelijkheid en meer 

uitdagende projecten toegewezen als ik eenmaal  

heb bewezen dat ik bepaalde vaardigheden onder  

de knie heb. 

Hierdoor doe ik steeds meer kennis en ervaring 

op die ik weer mee kan nemen naar een volgend 

project.’

Genieten van teamwork
’Persoonlijk geniet ik er echt van dat ik samen  

met collega’s, opdrachtgevers, adviesbureaus,  

leveranciers en onderaannemers als team aan een 

project mag werken. Ik houd van het onderlinge  

contact, het overleg en van samenwerken aan een 

mooi eindresultaat. Hierbij vind ik het belangrijk dat 

afspraken worden nagekomen en dat er harmonie  

bestaat tussen de samenwerkende partijen.  

Daar zet ik me dan ook echt voor in. Daarnaast ben  

ik pas tevreden, als de opdrachtgever tevreden is. 

Maar dat geldt volgens mij voor iedereen bij  

Sallandse Wegenbouw.’ NIELS KOSTErS Werkvoorbereider/calculator en DLP’er
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I L S E  H E E T H A A r  |  S E C r E T A r I A A T  M E D E W E r K S T E r

Bij  Sallandse Wegenbouw kri jg ik  
de kans  om telkens bij  te leren

’In de dertien jaar die ik als secretariaat medewerkster voor Sallandse Wegenbouw werk, zijn mijn werk

zaamheden steeds verder uitgebreid. Ik neem nog steeds alle binnenkomende telefoongesprekken op, 

ontvang de klanten bij de receptie en verzorg alle correspondentie. Maar ondertussen ondersteun ik ook  

de aanbestedingen en werk ik de offertes uit. Juist die veelzijdigheid maakt dat ik mijn werk leuk vind.’

Bi j leren wordt aangemoedigd
’Ik ben iemand die alles goed wil doen. Mede daarom 

zorg ik ervoor dat ik de kennis bezit om mijn werk zo  

goed mogelijk uit te voeren. Zo heb ik in de loop der  

jaren onder andere de opleiding Personeelsmanage-

ment en de cursus Zakelijke Correspondentie gevolgd. 

Daarnaast heb ik de vrijheid om zelf aan te geven  

of ik een cursus wil volgen, als ik daardoor mijn werk 

beter kan uitvoeren. Nu ik bijvoorbeeld zie dat de  

divisie United steeds vaker op de Duitse markt  

opereert, heb ik voorgesteld om een opfriscursus 

Duits te gaan volgen. Het is mooi om te zien dat  

zo’n initiatief vanuit het bedrijf alleen maar wordt 

aangemoedigd.’

Bezoekjes aan de werkplekken
’Daarnaast geniet ik van mijn rol als spin in het web,  

aangezien ik alle medewerkers ken en geregeld 

spreek. Hier op kantoor, maar ook op locatie.  

Ik maak af en toe een uitstapje, omdat ik het  

interessant vind om te zien hoe het werk er buiten 

aan toe gaat. Omdat we drie divisies hebben,  

zijn er veel verschillende soorten projecten en  

werkzaamheden. Door die bezoekjes aan de  

werkplekken ontdek ik wat we buiten op technisch 

gebied doen en die kennis helpt me weer bij het  

opmaken van een offerte. Bovendien is het leuk  

om te zien hoe enthousiast collega’s reageren als ik 

langskom. De mensen die bij Sallandse Wegenbouw 

werken zijn veelal open en gemoedelijk. We kunnen 

elkaar direct aanspreken zonder dat dit scheve  

gezichten oplevert. En we voelen ons allemaal  

verantwoordelijk voor het bedrijf. Al die zaken  

samen geven dit bedrijf wat mij betreft zijn charme.’

ILSE HEETHAAr Secretariaat medewerkster
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W I M  G r E N D E L M A N  |  V r A C H T W A G E N C H A U F F E U r

De gemoedeli jke s feer  is  typerend  
voor Sallandse Wegenbouw

’Als vrachtwagenchauffeur bij Sallandse Wegenbouw houd ik me vooral bezig met bouwplaats

inrichting. Voordat de jongens buiten aan een project beginnen, transporteer ik de noodzakelijke 

spullen naar de bouwplaats. Ik breng de bouwketen, bouwhekken, kranen, shovels, klein materiaal, 

noem maar op. En als een project is afgerond, haal ik alles weer op. Daarnaast word ik ingezet om 

zand naar de bouwplaats te brengen en puin af te voeren. Mochten de werkzaamheden er om vragen, 

dan huren we extern een vrachtwagen in. Het typeert de instelling van Sallandse Wegenbouw.  

We schaffen geen duur materieel aan dat vervolgens niet wordt ingezet. Dat kost alleen maar geld.’

Gemoedeli jk bedrij f
’Wat ook typerend is voor Sallandse Wegenbouw  

is de gemoedelijkheid binnen het bedrijf. Al toen ik 

op mijn eerste werkdag de kantine binnenkwam, 

werd ik hartelijk ontvangen. Ik voelde me meteen 

welkom en wist dat ik hier goed zat. Ik zie mezelf  

ook als een betrokken mens. Ik mag me net als mijn 

collega’s graag inzetten en wil het werk dat ik doe 

goed doen. Wat daarnaast opvalt, is dat dit een  

platte organisatie is. Ik heb met iedereen contact, 

van hoog tot laag, en ik kan altijd mijn zegje doen. 

Dat zie je lang niet bij alle bedrijven.’

Vrijheid en ver trouwen
’Naast de afwisseling in werkzaamheden ben ik 

vooral blij met de vrijheid die ik krijg. Er is geen  

planner die mijn dag van minuut tot minuut invult, 

maar ik krijg het vertrouwen dat ik de dingen doe 

die er gedaan moeten worden. Ik voel me soms als 

een ondernemer binnen dit bedrijf. Dat zorgt er ook 

voor dat ik het geen probleem vind om soms wat 

meer uren te maken dan de 40 die op papier staan. 

Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat ik aan het 

eind van een werkdag een kraan van de ene naar de 

andere bouwplaats moet brengen, zodat de jongens 

de volgende dag direct weer aan de slag kunnen.  

Dat hoort bij mijn functie en mijn vrijheid, dus dan 

doe je dat.’

WIM GrENDELMAN Vrachtwagenchauffeur
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Het begon met een bezoek van Johan Middelkamp 

en Edmond Geers aan roemenië. Samen met 

Theo van Hoof, directeur van de stichting S.O.S. 

Straatkinderen, wilden Johan en Edmond met  

eigen ogen zien waar de stichting zich precies 

voor inzet. Daar, in Constanta, besloten beide  

heren om tot actie over te gaan. Er moest  

namelijk echt iets gedaan worden aan de  

erbarmelijke omstandigheden waarin de riool-

kinderen moesten leven. Dankzij vele giften  

en een eigen bijdrage was er voldoende geld  

om een huis en 4.000 m2 grond te kopen.  

Nadat dit huis samen met medewerkers en  

vrienden was afgebouwd en ingericht, kon het 

dienst gaan doen als gezinsvervangend tehuis 

voor de rioolkinderen.

Helpen aan bestaansrecht
ruim 12,5 jaar later zetten we ons nog steeds  

in voor de stichting S.O.S. Straatkinderen.  

Ons gezinsvervangend tehuis biedt permanent 

onderdak aan zes kinderen van de straat. Van de 

eerste vier kinderen die in het tehuis kwamen, 

zijn er twee inmiddels bezig met een voortgezette 

opleiding. Dat vinden we fantastisch. 

Daarnaast steunen we het inloophuis in  

Constanta, waar dagelijks tientallen straat-

kinderen een maaltijd kunnen nuttigen.  

Ze mogen er douchen en ontvangen schone  

en warme kleding. Kinderen die niet naar  

school gaan, krijgen er overdag les. En als  

het nodig is, is er een dokter die naar hen  

kijkt. Bovendien worden de kinderen geholpen 

aan identiteitspapieren om ze te helpen aan  

een bestaansrecht.

Bevoorrecht
Als Sallandse Wegenbouw zijn we trots op  

de resultaten die S.O.S. Straatkinderen in  

de loop der jaren heeft behaald. Daarnaast zijn 

we er trots op dat dit goede doel leeft onder  

onze medewerkers. We voelen ons bevoorrecht 

dat we onze bijdrage kunnen en mogen leveren 

om er samen voor te zorgen dat de rioolkinderen  

in Constanta een betere toekomst krijgen. 

Kijk voor meer informatie over de stichting S.O.S. 

Straatkinderen op www.sos-straatkinderen.eu.

Rioolkinderen...
Hoe lang nog?

M A A T S C H A P P E L I J K  V E r A N T W O O r D  O N D E r N E M E N

WWW.SOS-STrAATKINDErEN.EU

In mei 2004 is ons nieuwe pand aan de Bloeme-Weide geopend. We zijn toen als  

Sallandse Wegenbouw een actie gestart voor de straatkinderen van Constanta  

in roemenië. De actie bracht voldoende geld op om een huis en grond te kopen.  

Sindsdien vormt dit huis een thuis voor diverse ”rioolkinderen”.
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’Het zijn dan ook onze medewerkers die de toekomst 

van Sallandse Wegenbouw bepalen. Daarom zijn we 

continu bezig om het beste uit onze medewerkers  

te halen. We investeren in mensen en creëren  

kaders waarbinnen ze optimaal kunnen functioneren. 

Dit heeft een positieve uitstraling op de omgeving.’

Meebewegen met de mark t
’Door onze medewerkers centraal te zetten,  

kunnen we de kwaliteit binnen ons bedrijf waar-

borgen. We hebben de juiste mensen op de juiste 

plaats, er is veel ervaring binnen het bedrijf en we 

nemen telkens weer jonge mensen aan met een 

hoog kennisniveau. Kortom, ons personeelsbestand 

is op orde. Dit zorgt ervoor dat we kunnen mee-

bewegen met de markt en ons kunnen focussen  

op de wensen van onze opdrachtgevers.’

Met ver trouwen r ichting toekomst
’Sallandse Wegenbouw is klaar voor de toekomst  

in een dynamische wereld. Met onze drie divisies  

en een breed dienstenaanbod kunnen we onze  

klanten optimaal bedienen. Ons team is op volle 

sterkte. En we blijven ons op onze eigenwijze  

inzetten, zonder elkaar uit het oog te verliezen. 

Kortom, wij zijn klaar voor de toekomst!’

Sal landse Wegenbouw is  
klaar voor de toekomst

’In de visie van Sallandse Wegenbouw staat de mens centraal. Op onze eigenwijze, en dat werkt.  

Het zijn onze mensen die er met hun positieve inzet en beleving voor hebben gezorgd dat we ons  

25jarig jubileum kunnen vieren.’

K L A A r  V O O r  D E  T O E K O M S T  |  J O H A N  M I D D E L K A M P / E D M O N D  G E E r S
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Sallandse Wegenbouw B.V.  

Bloeme-weide 23  

7448 PX  Haarle

Postbus 4

7448 ZG  Haarle

T +31(0) 548 59 58 52

E info@sallandsewegenbouw.com

I www.sallandsewegenbouw.com


