
1945 - 2020

“ Al 75 jaar gedreven vakmanschap, waarin 
de mens en het product centraal staan”

www.roseboom-groep.nl
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Niets uit onze magazines mag 
worden verveelvoudigd of anderzins 
toegepast worden, zonder onze 
schriftelijke toestemming.

PEOPLE, PLANET, PROFIT
Onze magazines worden volledig 
CO

2
 neutraal gerealiseerd. Tevens 

waarborgen wij duurzaamheid 
door ISO 14001, ISO 14064 
Carbon Footprint, ISO 9001, 
ISO 12647-2, ISO 27002, FIRA 
(Brons) en ons Duurzaam Inkoop- 
en FSC certifi caat. 

Beste lezer,
l 75 jaar Roseboom, wat een prachtige prestatie. 

Wie Roseboom zegt, zegt daar vrijwel direct 

Ede achteraan. Ondanks het feit dat Roseboom 

inmiddels al in heel Nederland op de kaart staat, blijft dit 

bedrijf onlosmakelijk verbonden aan Ede. Roseboom is 

hier immers groot geworden, heeft hier haar roots. 

In de afgelopen jaren groeide Ede ontzettend hard. En 

Roseboom, die groeide mee. Nee beter gezegd, Rose-

boom maakte deze groei mede mogelijk. Dit bedrijf 

verzorgde werkzaamheden op de kazerneterreinen, in de 

woonwijken, maar ook in de dorpen rondom Ede. Wordt 

er in deze gemeente gesloopt, gebouwd of een warmte-

net aangelegd, dan is Roseboom vaak van de partij. 

Inmiddels werkt Roseboom allang niet meer alleen voor 

de gemeente Ede. Deze organisatie is er één van formaat 

geworden. Zo zie je Roseboom ook in het Noorden en in 

de buurt van Rotterdam. Maar, de basis, die ligt in Ede. 

Ik vind het geweldig dat Roseboom hier ook heel 

zichtbaar is. Bijvoorbeeld door deelname aan jaarlijkse 

evenementen, waaronder de Heideweek, maar ook met 

hun mooie rode wagens. Daar maken zij trouwens, in 

heel Nederland, prachtige reclame mee voor Ede. 

Ik ben er als burgemeester trots op dat dit familie-

bedrijf zich in mijn gemeente bevindt. Ik wens Roseboom 

dan ook al het goeds toe voor de toekomst. Op naar de 

volgende 75 jaar!

Hartelijke groet,

René Verhulst, Burgemeester Ede

“ Ik ben er als burgemeester 
trots op dat dit familiebedrijf 
zich in mijn gemeente bevindt”

A

Voorwoord
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Van regionaal familiebedrijf 
tot landelijk specialist

75 jaar Roseboom

Roseboom bestaat 75 jaar! Wat ooit begon als een klein familiebedrijf, groeide 
uit tot een succesvol aannemers- en transportbedrijf. Op het gebied van grond-, 
weg- en waterbouw, saneringen en sloopwerken, horizontaal en verticaal 
transport en de aanleg van warmtenetwerken, staat Roseboom te boek als dé 
specialist. Hoe dat zo gekomen is? Eigenaren Dirk Roseboom en Roef van de 
Bunt - Roseboom blikken terug op 75 jaar Roseboom. 

daarop volgden, woonden we in een bungalow, 
direct naast dit kantoor. Die bungalow maakte 
onlangs plaats voor een gloednieuw onderkomen: 
Roseboom anno 2020. Met dit moderne pand zijn 
wij klaar voor de toekomst. 75 jaar Roseboom, wat 
een prestatie! Dat begon allemaal in 1945… 

oef: “Wat nu kantoor Roseboom is, was 
vroeger ons woonhuis. Mijn opa, vader, drie 
broers, een zus en ik groeiden op in de boer-

derij die hier vroeger nog stond. Eind 1964 verhuis-
den we naar het pand dat wij later ombouwden 
tot het kantoor van Roseboom. In de jaren die 

R
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Paard en wagen
Mijn opa verdiende zijn geld, net zoals iedereen 
in Ede, als boer. Toen mijn vader twaalf jaar werd, 
ging hij van school af. Het was tijd om ‘mee te 
werken’. Mijn vader koos voor het beroep van 
voerman. Met paard en wagen haalde hij zand 
in de regio op. Zo is hij op 28 mei 1945 heel klein 
begonnen met het grondwerk. 

Ruilverkaveling
Na de oorlog ontmoette mijn vader mijn moeder. Ze 
trouwden in 1951 en vertrokken met een woonwa-
gen en een jeep naar Lemmer. Daar werkten ze een 
paar jaar aan de ruilverkaveling. Onderling herver-
deelden de boeren stukken grond met slechts één 
doel: iedereen werd er beter van. Middels deze 
ruilverkaveling creëerde mijn vader, samen met de 
Friese boeren, grote landbouwkavels die zij goed 
konden bewerken met landbouwmachines. Daar in 
Friesland, werd mijn oudste broer Ceel geboren. Hij 
zou later directeur worden van Roseboom.”

Omgebouwde legerwagens
Dirk: “Toen mijn moeder zwanger was van mijn 
tweede broer Jan, verhuisde mijn familie terug 
naar Ede. Hier startten ze, vanuit de boerderij 
van mijn opa en oma, het ‘grotere grondwerk’. 
Wat ooit met paard en wagen begon, ging verder 
op de zand- en kraanwagen. Die wagens waren 

overigens oude legerauto’s die mijn vader, met 
een aantal vrienden, zelf ombouwde. Na de oorlog 
lieten de Amerikanen veel van die auto’s achter in 
Nederland. Daarmee lag het rollend vervoer voor 
het oprapen. q

“ Na de oorlog bouwde mijn vader 
oude legerwagens om tot zand- 
en kraanwagens”

Wie  Dirk Roseboom
Wat  Eigenaar

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN
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Familiebedrijf
De zaken gingen goed en mijn vader besloot 
voorzichtig wat personeel aan te nemen. Dat was 
in beginsel, met zijn broer, zwager en neef, alleen 
familie. Daarmee werd familiebedrijf Roseboom 
een voldongen feit. Een paar jaar later nam mijn 
vader ook jongens uit de buurt in dienst. Al die 
jongens waren boerenzonen. Overdag werkten 
zij voor mijn vader en daarnaast runden ze hun 
boerderijen. Met mensen uit de omgeving van 
Ede in dienst, leidde mijn vader voor die tijd een 
behoorlijk professioneel bedrijf. Dat beloofde heel 
wat voor de toekomst!

Gevaarlijk zandgat
Eind jaren vijftig besloot mijn vader een stuk grond 
te ontginnen, om daar een zandgat te beginnen. 
Een slimme zet, want met dit zandgat in beheer 

werd mijn vader de ‘zandman’ van de regio. 
Woonde je in regio Ede en had je zand nodig, dan 
ging je naar mijn vader toe.” Roef: “Helaas bracht 
dit zandgat naast voorspoed ook een flink ongeluk 
met zich mee. In 1960 verloor mijn vader, tijdens 
het werk, zijn been. Anderhalf jaar lang lag hij 
in het ziekenhuis. Ik was toen net geboren. Mijn 
moeder runde het bedrijf toen met behulp van een 
aangetrouwde neef. Dankzij die hulp van familie, 
overleefde het bedrijf.” 

Groei van Ede
Dirk: “In de beginjaren had mijn vader vooral werk 
buiten Ede, in Wageningen en Scherpenzeel. Dat 
veranderde met de groei van Ede en omgeving in 
de jaren 70. Van die welvaart profiteerde het be-
drijf namelijk ook behoorlijk mee. De groei die het 
bedrijf toen doormaakte, was voor die tijd explo-
sief. Per jaar nam mijn vader zo’n tien man extra 
personeel in dienst. Dankzij die groei, ontving hij in 
1981 zijn eerste werk van de gemeente Ede. Vanaf 
dat moment ging het hem voor de wind. Hij speci-
aliseerde zich naast grond-, weg- en waterbouw 
ook in horizontaal en verticaal transport, sanerin-
gen en sloopwerken.” 

“In 2020 staat er een bloeiend 
familiebedrijf, wat zou mijn vader 

daar trots op zijn”

75 jaar Roseboom
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Wie  Roef van de Bunt-Roseboom
Wat  Eigenaar

Nieuwe generatie aan het roer
Roef: “In de jaren 80 kozen mijn drie broers en ik ervoor 
om ook aan de slag te gaan in het bedrijf. Helaas over-
leden mijn vader, moeder en oudste broer. En vanwege 
gezondheidsproblemen verliet broer Jan in 2008 het 
bedrijf waardoor Dirk en ik in 2017 officieel eigenaar 
werden. Iets daarvoor, in 2014, namen wij Jan Koole 
aan. Dat was voor ons een hele goede stap. In tijden 
van crisis, zette Jan zijn schouders er écht onder. Hij 
stak al zijn tijd en energie in dit bedrijf. Daar zijn wij 
hem tot op de dag van vandaag erg dankbaar voor.” 

Vijf specialisaties
Dirk: “Vanaf 2014 specialiseerden wij ons ook in de 
aanleg van warmtenetwerken. Dat nam en neemt nog 
steeds een geweldige vaart. Met onze vijf specialisa-
ties én een gloednieuw pand zie ik de toekomst van 
Roseboom heel rooskleurig in. Mijn vader dacht dertig 
jaar geleden al: dit pand zou weleens te klein kunnen 
worden. Nu staat er een nieuw modern pand van waar-
uit ruim 140 deskundige en gemotiveerde medewerkers 
werken. Een bloeiend familiebedrijf. Wat zou hij daar 
trots op zijn.”
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Sociaal ondernemen

In samenwerking met Bouwbedrijf Kreeft 
ontzorgt Roseboom bedrijven in de regio op het 
gebied van SROI en participatie. Dat doet zij 
onder de noemer ‘Werkreturn De Vallei’.

Inspelen op behoefte: Werkreturn De Vallei helpt 
bedrijven om op een adequate wijze mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 
te nemen. Dit zijn werkzoekenden die onder de 
Participatiewet of Social Return vallen, dus een 
lichamelijke of psychische arbeidsbeperking 
hebben en/of langdurig werkeloos zijn.

Bindende schakel: Werkreturn De Vallei 
beschikt over de kennis, ervaring en kwaliteit 
om een goede match te maken tussen 
werkzoekenden en bedrijven. Tijdens het hele 
dienstverband speelt Werkreturn de Vallei 
een begeleidende rol door jobcoaching en het 
verzorgen van trainingen.

Ontzorging: De dienstverlening van Werkreturn 
De Vallei is erop gericht om werkgevers te 
ontzorgen. Naast jobcoaching regelt Werkreturn 
De Vallei alles, zoals loonkostensubsidie, 
loondispensatie, mobiliteitsbonus, no-risk 
polissen en aanpassingen van de werkplek. 

Draagvlak door succes: Een succesvolle 
plaatsing leidt tot draagvlak bij alle andere 
medewerkers die in dienst zijn van het bedrijf 
en vergroot het maatschappelijk bewustzijn. Een 
win-winsituatie.
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Een kijkje achter  
de schermen

Dé hoogwaardige totaaloplosser 

Noem je de naam Roseboom, dan denk je aan dé partner op het gebied van 
ruimtelijke ordening en transport voor de woon-, werk- en leefomgeving. 
Dag in dag uit, werken hier ruim 140 deskundige en gemotiveerde 
medewerkers aan totaaloplossingen. Dat doen zij van A tot Z. Nieuwsgierig 
naar het reilen en zeilen van deze organisatie? Algemeen directeur Jan Koole 
geeft een kijkje achter de schermen. 

draglines en andere grondverzetmachines, te 
transporteren. Zo ontstond het transportbedrijf”, 
vertelt Jan. “Tegenwoordig nemen wij het com-
plete verticaal, horizontaal en zwaar transport 
op ons. Dat doen wij met modern en duurzaam 
materieel. Zo beschikken onze vrachtwagens 
over EURO 6 motoren en voegen we ook steeds 
meer elektrische voertuigen toe aan ons eigen 
wagen- en opleggerpark. Transport anno 2020 
noemen wij dat.”

Energietransitie en warmtedistributie
Jan: “Op dit moment zit Nederland midden in 
een energietransitie. Daar spelen wij als Rose-
boom met onze warmtedistributie op in. Met ons 
certificaat CKB Buizenbedrijf voorzien wij heel 
Nederland in de aanleg van duurzame warmte- 
en koudenetwerken. Dat doen wij bijvoorbeeld in 
de regio Ede in samenwerking met Warmte- q 

an: “Roseboom heeft een andere intrinsieke 
motivatie dan alleen winstgevendheid. In deze 
organisatie speelt de sociale functie, de zorg 

voor mens en maatschappij, een hele belangrijke 
rol. Onze kernwaarden draaien dan ook om mens, 
maatschappij en tot slot: product. Wij willen elkaar 
verder helpen, de klant én de medewerker. Dat 
doen wij met veel aandacht voor opleiding en groei 
en natuurlijk met het leveren van een goed pro-
duct.”

Integrale projecten 
75 jaar geleden startte Roseboom met grond-, weg- 
en waterbouw. Vandaag de dag is dat nog steeds 
een belangrijke specialisatie voor de organisatie. 
Het gaat hier om grondverzet in de breedste zin van 
het woord; van kleine bouwputten tot complexe 
werken met beperkte werkruimte. Jan: “Roseboom 
heeft alle disciplines onder één dak om totaalop-
lossingen te bieden. Van onderzoek, vergunnnings- 
traject, asbestsanering, circulaire sloop, grond- 
sanering en meerjarig onderhoud tot het bouwrijp 
en tenslotte woonrijp maken. Te allen tijde zorgen 
wij ervoor dat de locatie veilig, bewoonbaar, ge-
bruiksvriendelijk en representatief is.”

Transport anno 2020
“In de beginjaren van Roseboom ontstond de 
behoefte om met name eigen materieel, zoals 

J

“ Hier speelt de sociale 
functie, de zorg voor mens 
en maatschappij, een hele 
belangrijke rol”

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN
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“Roseboom heeft alle 
disciplines onder één dak 

om een gebied bouw- en 
woonklaar te maken”

bedrijf Ede. Deze partij levert energie uit bio-
massa, afkomstig uit de regio. In opdracht van 
Warmtebedrijf Ede leggen wij kilometerslange 
trajecten warmteleidingen en ondergrondse 
stoomleidingen aan. Dit om woonwijken, bedrij-
ven en organisaties te voorzien van duurzame 
warmte. Inmiddels sloot Roseboom in deze regio 
bijna 20.000 huishoudensequivalenten aan voor 
Warmtebedrijf Ede. In andere delen van Neder-
land werken we voor alle grote energiemaat-
schappijen.”

Milieuvriendelijke omgeving 
Ook binnen de eigen bedrijfsvoering is Roseboom 
milieubewust en beschikt zij over het ISO 14001 

certificaat, een milieuzorgsysteem. Binnen 
dit systeem wordt continu gewerkt aan de 
beheersing, en zo mogelijk vermindering van de 
milieurisico's voor zowel de eigen organisatie, 
als de opdrachtgevers en leveranciers. 
Daarnaast is Roseboom ook gecertificeerd 
voor trede 4 van de CO2-Prestatieladder, 
waarbij de focus ligt op een vermindering van 
brandstofverbruik en dus reductie van CO2-
uitstoot. Jan: “Het is mooi om te zien hoe zich in 
de regio diverse initiatieven ontwikkelen op dit 
gebied, waar Roseboom zich graag bij aansluit. 
Zo zijn we actief deelnemer binnen Insert, een 
platform en marktplaats voor circulariteit binnen 
de sloop. Ook zijn we medeondertekenaar van 
het Convenant Duurzaam Beton Food Valley.”

Mens en maatschappij 
“Dankzij de regeling Social Return On Investment 
maakte Roseboom kennis met het in dienst 
nemen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt”, vertelt Jan. “Wij ondervinden 
dat deze mensen heel gemotiveerd en 
ontzettend waardevol zijn. Met de komst van 
de Participatiewet in 2015 besloten wij daarom 

8 Beloftes van Roseboom

  Leveren waar wij zelf achter staan.

  Een stapje extra doen in onze presentatie.

  Anderen behandelen zoals wij zelf behandeld 
willen worden.

  Spreken met elkaar, niet over elkaar.

  Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

  Elkaar tijdig informeren, volledig en concreet, 
conform afspraak.

  Hanteren van een haal- en brengplicht.

  Geven en ontvangen van (on)gevraagde 
feedback op sterke en verbeterpunten.
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Wie  Jan Koole
Wat  Algemeen directeur 

in samenwerking met partners een bedrijf 
in sociaal ondernemen op te zetten; een 
organisatie die bedrijven in de regio ontzorgt op 
het gebied van SROI en participatie. Toen we 
eenmaal de slag te pakken hadden, besloten we 
in 2019 onder de noemer RB Werkt, tevens een 
detacheringsbureau voor technisch personeel 
op te zetten. Een mooie extra tak van sport 
waarmee wij iets extra’s doen voor mens en 
maatschappij.”

Communicatie is key
Jan noemt ‘mens en maatschappij’ één van 
de belangrijkste kernwaarden in zijn bedrijfs-
voering: “Binnen onze organisatie willen wij 
mensen de kans geven om zichzelf te ontwik-
kelen. Zo is er, naast de benodigde technische 
en inhoudelijke trainingen, veel aandacht voor 
communicatietrainingen bij gerenommeerde 
instituten. Waarom wij dat doen? Omdat we 
geloven dat een organisatie alleen succesvol 
kan zijn als er ook succesvol gecommuniceerd 
wordt. Werken bij Roseboom betekent dan ook 
werken aan groei en ontwikkeling. Zo komen 
wij samen verder.” q

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN



GEFELICITEERD 
MET JULLIE 75-JARIG
JUBILEUM! 
Wij zien uit naar het vervolg 
van onze prettige samenwerking.

Als betrouwbare partner werken wij samen 
aan een toekomstbestendige leefomgeving. 

Asbest

Geo-
informatie

Water

Circulaire 
sloop

InfrastructuurBodem

Project
management

Klimaat
adaptatie

Feliciteert
Roseboom-Ede

75

Calculatie EMVI Contracttoets

www.burocoen.nl
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René van Viegen, Bedrijfsleider 
Warmtedistributie: “Met een hands-on 
mentaliteit meewerken aan de uitvoering 
van de energietransitie, dat geeft energie.”

Gerard op ’t Hof, Bedrijfsleider 
Aannemersbedrijf: “In een enthousiast team 
van vakkundige mensen complexe werken 
realiseren voor tevreden opdrachtgevers, 
daar word ik blij van.”

Jan van den Brink, Bedrijfsleider Transport:
“Binnen een mensgericht familiebedrijf 
oplossingsgericht met horizontaal en 
verticaal transport bezig zijn, waarbij 
persoonlijk contact met de interne en 
externe klant centraal staat, dat maakt 
mijn werk zo leuk.” 

Rick Groters, Stagiaire: "Mijn opa werkte 
jarenlang voor Roseboom. Door zijn 
enthousiaste verhalen wilde ik hier stage 
lopen. En nu? Nu weet ik zeker dat ik later 
op de vrachtwagen wil werken. En ik weet 
zeker dat ik dit bij Roseboom wil doen!”

Dé hoogwaardige totaaloplosser 
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Henken Infra feliciteert Roseboom

Twee familiebedrijven 
klaar voor de toekomst!

Advertorial

Henken Infra is een hecht familiebedrijf met een rijke geschiedenis. In 
1932 begon Henken als handelsonderneming. Later breidde dit uit met een 
groothandel in bestratingsmaterialen en sierbestrating voor de particuliere 
markt. Henken Infra en Roseboom gaan al generaties terug. “Ik ben letterlijk  
en �guurlijk opgegroeid met Roseboom”, zegt eigenaar Gert Henken. 

p het gebied van infra biedt Henken een 
groot assortiment voor professionele ver-
werkers. Daarnaast adviseert zij architecten 

en beheerders van de openbare ruimte bij het 
maken van hun keuze. Gert: "Veel van de materi-
alen die wij voor de grond-, weg- en waterbouw 
leveren, zien ons opslagterrein in Veenendaal 
nooit. De reden hiervan is onze transportafde-
ling. Rechtstreekse leveringen van fabrikant 
naar eindverbruiker maken ons snel, flexibel, 
milieubewust en prijsbewust.”

Hart voor stenen
Bij Henken Infra werken alleen specialisten 
met een ‘hart voor stenen’, zegt Gert: “Onze 
adviseurs denken graag met de klanten mee. 
Zij kunnen je alles vertellen over kwaliteit, 
toepassing en het combineren van producten. 
Die passie voor stenen is van generatie op 
generatie doorgegeven. Inmiddels zo’n 88 jaar 
geleden begon mijn opa met deze zaak. Vervol-
gens namen mijn vader en ooms het over en nu 
staan mijn neef Robert en ik aan het roer. En de 
volgende generatie, die staat al te trappelen. 
De passie voor dit vak zit blijkbaar in ons DNA.”

Samen groot worden
Gert vertelt dat hij letterlijk is opgegroeid met 
Roseboom: “Als kleine jongen kende ik Rose-

O

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN
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boom al.  Dit bedrijf is al zo lang ik me herinner 
een goede relatie, zowel op transport- als op in-
fragebied. Mijn vader en ooms werkten al nauw 
samen met Roseboom. En vandaag de dag doen 
wij dat ook. In de afgelopen jaren ontwikkelden 
zowel Henken Infra als Roseboom zich mooi. 
Beide bedrijven zijn ontzettend gegroeid in 
kennis en expertise. Je zou kunnen zeggen dat 
we samen groot zijn geworden.”

Gouden samenwerking
Volgens Gert maken Henken Infra en Roseboom 
menig project tot een gezamenlijk succes: 
“Roseboom neemt een project turn key aan. En 
wij leveren het bestratingsmateriaal. In onze 
specialisaties vullen wij elkaar naadloos aan. 
En met onze kennis en kunde maken wij een 
gebied bouw- en woonrijp. Een gouden samen-
werking als je het mij vraagt.” Volgens Gert lij-
ken Henken Infra en Roseboom in de kern veel 
op elkaar: “Roseboom en wij delen eenzelfde 
mentaliteit. Beide bedrijven zijn familiebedrij-
ven, waar normale jongens werken. De sfeer is 
er gemoedelijk. En er wordt hard gewerkt, maar 
ook hard gelachen. Dat resulteert in goede 
bedrijfsresultaten, maar bovenal; in een goede 
sfeer.”

Feest in mei
Gert: “Al vijftien jaar lang sprak Roseboom over 
een nieuw gebouw. Maar nu voegde de familie 
Roseboom met Jan Koole daad bij het woord. 
Samen maakten zij werk van een lang gekoes-
terde wens. In mei is het dan zover. Dan wordt 
het nieuwe kantoorgebouw officieel geopend. 
En daar ben ik ook best een beetje trots op. 
Vanuit Henken Infra droegen wij namelijk let-
terlijk en figuurlijk ons steentje bij. We leverden 
een duurzaam product dat nog honderd jaar 
mee kan gaan. Afgelopen week nam ik een 
kijkje bij het nieuwe pand. En man, o man, het 
resultaat mag er zijn! Met dit gebouw is Rose-
boom klaar voor de toekomst. Ik hoop dat wij 
daar als Henken Infra nog lang onderdeel van 
uit mogen maken.” 

Wie  Robert en Gert Henken
Wat  Eigenaren Henken Infra

www.henken.nl 
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Warmtebedrijf Ede 
wenst Roseboom-Ede 

veel succes in hun nieuwe pand.

We zien uit naar de voortzetting 
van onze succesvolle samenwerking, 

op weg naar een duurzame toekomst!

krijgt u hoofdpijn van uw 
ICT omgeving ?

paracetemol@welnet.nl

wij helpen u weer lachen.
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Roseboom & Warmtebedrijf Ede

Warmtebedrijf Ede verzorgt de groene warmtevoorziening via haar groene 
warmtenet in Ede. Inmiddels ontvangen bijna 20.000 Edese woningen en bedrijven 
groene warmte in plaats van aardgas. Via het duurzaamste warmtenet van 
Nederland wordt deze groene warmte naar de eindgebruikers getransporteerd. 
Warmtebedrijf Ede realiseert dit onder meer in samenwerking met Roseboom, 
vertelt Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede. 

alentijn: “Onze samenwerking begon 
met een uitvraag voor de realisatie van 

leidingen. Dat was in 2011. Inmiddels legt 
Roseboom al onze warmtenetwerken aan.”

20.000 woningen
In 2013 realiseerde Warmtebedrijf Ede in 
samenwerking met Roseboom het eerste 
warmtenetwerk in Ede. “Dat begon met 3000 
woningen”, vertelt Valentijn. “Ieder jaar 
kwamen daar een paar duizend woningen 
bij. Nu lopen we al tegen de 20.000 aan! Die 
woningen bevinden zich in regio Ede, maar 
daar beperken we ons niet toe. In de rest van 
Nederland loopt inmiddels ook een aantal 
projecten. Die hopen wij in de toekomst verder 
te ontwikkelen.”

Duurzame toekomst
Warmtebedrijf Ede en Roseboom werken 
samen in een bouwteam. “Dat helpt hen het 
werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren”, zegt 
Valentijn. “In het bouwteam versterken wij 
elkaar. Vanuit onze specialisaties vullen we 
elkaar naadloos aan. Dat is, zeker met het 
oog op de toekomst, erg belangrijk. Want de 
toekomst, die ziet er veelbelovend uit. Samen 
met Roseboom gaan wij voor een duurzame 
toekomst, in de breedste zin van het woord.” 

V

Groene warmte voor 
20.000 woningen

Wie  Valentijn Kleijnen
Wat  Directeur Warmtebedrijf Ede



Advertentie Roseboom magazine outlined.indd   1 7-2-2020   12:40:08

''Techniek met een menselijk gezicht''
E l e k t r o t e c h n i e k     -     K l i m a a t     -     T e c h n i s c h  B e h e e r

Uw totaalinstallateur. 
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Roseboom & Toyota

Roseboom en Toyota gaan ruim 25 jaar 
terug. Volgens Pank Hertsenberg, alge-
meen directeur Toyota Material Hand-
ling Nederland, zijn de organisaties 
samen ‘opgegroeid’: “In de afgelopen 
jaren ging het Toyota voor de wind. Wij 
groeiden hard, breidden onze collectie 
uit en zochten naar een partij die ons 
kon voorzien in onze groeiende behoefte 
aan transport. Wij vonden: Roseboom.”

oor Toyota verzorgt Roseboom het transport 
van de machines. Van Toyota naar de 

klant of van de klant naar Toyota. Dat gaat 
om zo’n tien vrachtautocombinaties per dag, 
vertelt Pank: “Roseboom levert en haalt onze 
machines, in heel Nederland. Op dat moment is 
de chauffeur van Roseboom ons visitekaartje. 
Hij onderhoudt immers het persoonlijke contact 
met de klant. Dat betekent dat wij behoorlijk 
veel vertrouwen in een partner moeten hebben. 
Na 25 jaar samenwerken met Roseboom, zit dat 
wel goed.”

V

25 jaar samen 
groeien

Wie  Pank Hertsenberg   
Wat   Alg. directeur Toyota Material Handling Nederland

Samen innoveren
Betrouwbaarheid, flexibiliteit en innovatie staan 
volgens Pank centraal in de samenwerking tussen 
Toyota en Roseboom: “Voortdurend trachten wij 
onze dienstverlening te verbeteren. Zo ontwikkel-
den we samen een online fotografietool. De chauf-
feur fotografeert de machines op het moment dat 
ze Toyota verlaten, maar ook op het moment dat hij 
ze aflevert en weer ophaalt. Zo verkrijgen wij meer 
inzicht in eventuele schades. Dat gaat allemaal 
elektronisch. Daar komt geen papier meer aan te 
pas. Samenwerken anno 2020 dus.”

Gert Boon, chauffeur: “Toyota geeft mij het 
vertrouwen om mijn werk voor 95 procent naar 
eigen inzicht te doen. Ik word daar behandeld als 
directe collega. En dat in dienst van Roseboom, 
waar ik al 34 jaar naar alle tevredenheid werk. 
Ik heb mij nooit kunnen voorstellen dat ik het 
ergens anders beter zou hebben!”

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN
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IRP Bouwadvies ontwerpt, engineert, begeleidt en ontzorgt

 

Nijkamp Aanneming  
feliciteert Roseboom-groep 
met hun 75-jarig bestaan! 
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Roseboom & Aalberts Ontwikkeling 

Henri Pleizier, vastgoedontwikkelaar bij Aalberts Ontwikkeling, werkt al jaren nauw 
samen met Roseboom. Sinds een jaar of zes vanuit zijn rol bij Aalberts Ontwikkeling 
en daarvoor vanuit een eerdere werkgever: “Toen ik de overstap maakte naar Aal-
berts Ontwikkeling nam ik goede betrouwbare relaties met mij mee. Met Roseboom 
zette ik zo het waardevolle contact voort om samen tot mooie projecten te komen.”

n 2016 pakten Aalberts Ontwikkeling en Rose-
boom gezamenlijk een eerste project op. “Dit 
vond plaats in Hoevelaken, in samenwerking 

met LATEI; een prettige samenwerkingspartner 
uit Amersfoort”, vertelt Henri. “In dit project was 
Roseboom onze partner voor al het civiele werk.  
Zij ontzorgde ons daarin volledig. Dat betekent: van 
A tot Z, inclusief de bijbehorende civiele risico’s. 
Van sloop tot sanering en van het bouwrijp tot 
woonrijp maken. Alles voor één totaalprijs, helder 
en transparant. 

Doen wat we zeggen
Roseboom ervaar ik als een hele prettige partner 
om zaken mee te doen. Deze organisatie is net zo-

I

Ontzorgen van A tot Z

als Aalberts Bouwgroep een familiebedrijf. Wij wer-
ken met korte lijnen, doen wat we zeggen en zeggen 
wat we doen. We kennen elkaar goed en weten wat 
we aan elkaar hebben. We gaan een kritische discus-
sie niet uit de weg, want als je  integer en transparant 
met elkaar opereert, kom je er altijd uit.”

Totaalplaatje
Henri: “Op dit moment werken we samen aan twee 
lopende projecten. Een project in Bunschoten en een 
project in Weesp. De voorbereidingen zijn al in volle 
gang. Ook hier pakt Roseboom het totaalplaatje voor 
ons op, inclusief afstemming met gemeente en ande-
re belanghebbenden in het civiele proces. Prettig om 
te weten dat het goed geregeld wordt!”

Wie  Henri Pleizier    
Wat  Vastgoedontwikkelaar Aalberts Ontwikkeling 

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN
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Een gebouw voor  
de toekomst!

Een nieuw jasje voor Roseboom

In de afgelopen jaren groeide Roseboom �ink uit haar jasje. Het was tijd voor 
een groter en moderner onderkomen. Vandaag de dag staat dit er: een pand 
anno 2020. Dit realiseerde Roseboom met onder meer IRP Bouwadvies, ITN 
Installatietechniek, Bouwbedrijf van Ree en de Koninklijke Ginkel Groep. 
Hoe die samenwerking verliep? En wat de gedachte achter het ontwerp is? 
De specialisten vertellen...
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Een gebouw voor  
de toekomst!

on Pater, IRP Bouwadvies: “Een bevriende 
aannemer bracht ons op de hoogte van 
een interessante ontwerpwedstrijd. De 

opdracht: een duurzaam, circulair en onder-
houdsvrij pand anno 2020 waarin de verschil-
lende specialisaties van Roseboom mooi naar 
voren komen. Wij deden mee en ons ontwerp 
kwam als beste uit de bus. Het casco bestaat 
uit geprefabriceerd beton en staal dat volle-
dig circulair is. Voor de gevels kozen we voor 
stootloosvoeg en gemetselde handvormstenen 
met een prachtig genuanceerd kleurenspel. De 
toepassing van mooie stalen puien zorgt voor 
een prettige en transparante werksfeer. De 
entree is een absolute blikvanger geworden. 
De groenwand symboliseert de grond-, weg- 
en waterbouw, het sloophout is kenmerkend 
voor het sloopbedrijf en de stalen balken met 
verlichtingspunten verwijzen naar circulariteit 
en het kraanbedrijf. Kortom; een resultaat om 
trots op te zijn.”

Klaar voor de toekomst
Daan van der Meer, Bouwbedrijf van Ree: “Voor 
Bouwbedrijf van Ree is Roseboom geen onbe-
kende. Dit bedrijf verricht voor ons veel kraan-,  
transport- en grondwerk. In opdracht van Rose-
boom realiseerden wij het gehele bouwkundige 
deel van de nieuwbouw. We werkten met ma-
terialen die hergebruikt kunnen worden en niet 
slechts twintig, maar wel honderd jaar meegaan. 
Daarmee zetten wij op deze locatie een kwalita-
tief hoogwaardig gebouw neer. Een gebouw dat 
er weer 75 jaar tegen kan!” q

R

Wie  Ron Pater
Wat  Eigenaar IRP Bouwadvies BV

Hoe dan? IRP Bouwadvies BV is een 
onafhankelijk bouwkundig ontwerp- 
en adviesbureau. Wat twintig jaar 
geleden begon als een eenmanszaak 
is in de loop van de tijd gegroeid naar 
een flexibel team met onder meer 
een ontwerper, technisch tekenaar, 
ervaren projectmanager en een 
toezichthouder. Hiermee adviseert zij 
de bouw van A tot Z. Of het nu gaat om 
een haalbaarheidsstudie, een ontwerp, 
bouwbegeleiding, engineering of een 
complete opdracht. Voor de nieuwbouw 
van Roseboom verzorgde IRP het ontwerp 
en de bouwbegeleiding.

“Met dit pand zijn wij klaar 
voor de volgende 75 jaar”

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN
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Wie  Daan van der Meer
Wat  Mede-eigenaar Bouwbedrijf van Ree

Hoe dan? Bouwbedrijf van Ree B.V. is 
een middelgroot bouwbedrijf dat zich 
richt op nieuwbouw, verbouw, onderhoud 
en renovatieprojecten. Dit zowel in de 
woning- als utiliteitsbouwsector in de 
regio Midden-Nederland. Daarnaast 
ontwikkelt Bouwbedrijf van Ree in eigen 
beheer woningbouwprojecten. Wat in 1965 
begon als een eenmanszaak groeide uit 
tot een modern en flexibel bouwbedrijf 
waar ongeveer twintig medewerkers 
dagelijks met veel plezier hun vakmanschap 
tonen. Voor de nieuwbouw van Roseboom 
verzorgde Bouwbedrijf van Ree het 
bouwkundige deel. 

Knap staaltje teamwork
Daan van der Meer: “Het allermooiste van dit 
nieuwbouwproject vind ik misschien nog wel de 
hechte samenwerking tussen de verschillende 
professionals, waarin efficiëntie en flexibiliteit 
de boventoon voerden. Zo is er gekozen voor 
een ontwerp in een prefab betoncasco. Dat 
betekent; een langere voorbereiding. Zodra de 
tekeningen voor uitvoering gereed waren, is 
de werkvoorbereiding gestart. Dat vergde veel 
flexibiliteit en een optimale samenwerking. In 
een hele korte tijd realiseerden wij met een 
team van vakkundige mensen een prachtig 
gebouw. Een knap staaltje teamwork!”

Slimme techniek
Michiel Dekens, ITN Installatietechniek: “De 
samenwerking met Roseboom is er één van het 
allereerste uur. Al 47 jaar, sinds het ontstaan 
van ITN, zoeken wij elkaar met regelmaat op. 
Roseboom verzorgt onze kraanactiviteiten en 
daarnaast komen we elkaar tegen in het bouw-
team van Warmtebedrijf Ede. Waarom wij al 
bijna een halve eeuw kiezen voor deze samen-

“Ik zie een slim, duurzaam en 
modern totaalplaatje”

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN
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werkingspartner? Simpel, wij spreken dezelfde 
taal. Beide bedrijven zitten in Ede en de mensen 
kennen elkaar door en door. In kennis en kunde 
bieden we elkaar toegevoegde waarde en we 
weten wat wij aan elkaar hebben. Zo ook tijdens 
de nieuwbouw. In opdracht van Roseboom 
verzorgden wij alle installaties, van elektro-
technisch tot domotica en de werktuigbouw-
kundige installaties. Roseboom koos voor een 
aansluiting op het warmtenet van Warmtebedrijf 
Ede, ledverlichting, aanwezigheidssensoren, 
zonnepanelen en een audiovisuele uitstraling 
van deze tijd. Een slim, duurzaam en modern 
totaalplaatje.” 

Groen, groener, groenst
Bart Dijkman, Koninklijke Ginkel Groep: “De 
samenwerking met Roseboom staat voor een 
mooie kruisbestuiving. Wij komen elkaar regel-
matig op projecten tegen en bieden elkaar dan 
toegevoegde waarde. Onze bedrijven hebben q 

Wie vlnr  Jan Werkman (projectleider), 
Michiel Dekens (algemeen directeur), 
Frank Steenbreker (projectleider) ITN

Hoe dan? ITN Installatietechniek is een 
veelzijdig installatiebedrijf dat elektrotech-
niek, klimaattechniek en technisch beheer 
biedt. Door toepassing van innovatieve 
technieken creëert ITN een aangename 
werk- en leefomgeving. Waar mogelijk 
kiest zij voor duurzame oplossingen die 
vriendelijk zijn voor mens en milieu. Voor de 
nieuwbouw van Roseboom verzorgde ITN 
alle installatietechniek. 

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN



Bruil uw leverancier in de regio

www.bruil.nl

eenzelfde soort identiteit en onze mensen 
spreken dezelfde taal. Toen Roseboom ons 
vroeg voor de vergroening van de nieuw-
bouw, zeiden wij dan ook meteen ja. Met 
Ron Pater maakten wij een beplantingsplan. 

“De groenwand geeft het 
gebouw een groene uitstraling 

én een duurzaam karakter”

We kweekten de plantjes en realiseerden in 
de entree twee grote groenwanden van bijna 
tien meter hoog. Deze wanden zijn bekleed 
met steenwol plantpanelen, die wij middels 
een innovatief irrigatiesysteem voorzien van 
de juiste hoeveelheid water en voeding. De 
planten geven het gebouw een groene uit-
straling én een duurzaam karakter. De planten 
vangen immers fijnstof op, geven zuurstof af 
en voorkomen opwarming. Naast de estheti-
sche waarde, geeft de groenwand dus ook een 
daadwerkelijke waarde aan de klimaatbeheer-
sing. Een soort van natuurlijk airconditioning in 
je hoofdentree.” 



Wie  Bart Dijkman  
Wat   Vestigingsleider Van Ginkel Interieurbeplanting, 

Koninklijke Ginkel Groep

Hoe dan? De Koninklijke Ginkel Groep is een modern, 
innovatief en sociaal bewogen familiebedrijf dat actief 
is met het duurzaam vergroenen van onze leefruimte 
en gebouwen. Dit familiebedrijf werd in de zomer van 
1903 opgericht en mag zich nu bestempelen als een 
allround groenbedrijf. Inmiddels werken er 230 mensen, 
waaronder vele specialisten. Van aanleg en onderhoud 
tot zwemvijvers, boomverzorging, interieurbeplanting 
en daktuinen. Groen staat anno 2020 meer dan ooit in 
the picture. Een tendens die precies aansluit bij de 
innovatieve ideeën van de Koninklijke Ginkel Groep. 
Gedreven zijn zij op weg naar 125 jaar in het groen. Voor 
de nieuwbouw van Roseboom verzorgde de Koninklijke 
Ginkel Groep het groen in en rondom het gebouw. 

Contact met elkaar
Jan Koole: “Dit gebouw betekent een enorme 
verandering voor Roseboom. Eerst werkten 
we daar waar de familie Roseboom voorheen 
woonde. Dat is nu wel even anders. Er staat een 
gloednieuw modern pand waarin ‘contact met 
elkaar’ centraal staat. Dankzij veel transparan-
tie, middels glazen puien, heerst er een open 
en prettige werksfeer. Daarnaast zijn er veel 
ontmoetingsruimtes waar samen gegeten of 
vergaderd kan worden. Dubbel M verzorgde hier 
een interieur op maat, modern en duurzaam. Hier 
staat een pand waar ik ontzettend trots op ben. 
Ik zeg, kom maar op met die volgende 75 jaar!”

~ Familiebedrijf sinds 1923 ~
 APK en onderhoud aan alle auto’s, bedrijfsbussen en campersAPK en onderhoud aan alle auto’s, bedrijfsbussen en campersAPK en onderhoud aan alle auto’s, bedrijfsbussen en campersAPK en onderhoud aan alle auto’s, bedrijfsbussen en campers


Bandenservice, uitlijning en opslag 

 Verhuur auto’s, bedrijfsbussen en campers 


Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s 

 Bandenservice, uitlijning en opslag 
Schade-herstel en restauratie klassiekers

   Kijk ook op onze website www.deysservice.nl



 
Voor menig project werkt de Koninklijke Ginkel Groep 
al jaren naar volle tevredenheid samen met Roseboom. 
Het jubilerende bedrijf is naast businesspartner ook een 
opdrachtgever van ons, zo mochten wij in hun nieuwe 
pand twee prachtige groene wanden realiseren. Ook de 
maatschappelijke betrokkenheid en sociaal ondernemer-
schap is iets wat ons bindt!

Kortom; wij hebben een bijzondere relatie!

Wij feliciteren Roseboom met het 75-jarig 
jubileum en spreken de wens uit dat we samen 
doorgaan met het duurzaam vergroenen van 
de leefomgeving!

Koninklijke Ginkel Groep www.ginkelgroep.nl

Een bijzondere grijs-groene relatie!
 

www.jursoetendaal.nl

Leverbaar in 18 - 51m

Wij zijn dealer van:

ROORDINK BEDRIJFSWAGENS 
FELICITEERT ROSEBOOM GROEP 
MET HAAR 75-JARIG JUBILEUM!

www.roordink.nl
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Even kennismaken

Jongens uit de buurt

Jan Morren: “Ik zit al weer 25 jaar bij Roseboom. Dit is 
een bedrijf met ‘jongens uit de buurt’. Een beetje ‘ons 
kent ons’. En dat is gezellig. Tsja, als de werksfeer 
goed is, blijf je vanzelf hangen. Sinds een jaar werk ik 
als kraanmachinist in de aanleg van warmteleidingen. 
Daarvoor verrichtte ik veel werkzaamheden in de 
riolering. Die afwisseling, die houdt het leuk. Ik zeg, 
kom maar op met de volgende 25 jaar Roseboom!”

Bij Roseboom werken 140 professionals. Klinkt goed, maar wie zijn deze mensen 
eigenlijk? Wat doen ze? Wat drijft hen? En waarom werken sommigen van hen 
al sinds jaar en dag voor dit familiebedrijf? Maak kennis met de mensen van 
Roseboom.

Dit zijn de mensen  
van Roseboom

Wie  Jan Morren
Wat  Kraanmachinist



NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

Marconistraat 6, 6716 AK Ede
0318 - 65 12 37
bouwbedrijfvanree.nl

Grondwerk • Infra • Groenwerk • Biomassa
Sloopwerk • Asbest- en Bodemsanering

Hooijer Renkum
www.hooijer.nl

Hooijer Renkum feliciteert 
Roseboom Ede!
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Eén grote familie 

Agnes van Wijngaarden: “Vijf jaar geleden waren 
mijn kinderen nog jong. Ik wilde er toen voor hen zijn, 
maar tegelijkertijd ook werken. Dat kon bij Roseboom. 
Ik werkte van half negen tot drie, zodat ik mijn 
kinderen zelf van school kon halen. Inmiddels zijn de 
kinderen ‘groot’ en werkt mijn dochter, in de vorm van 
een bijbaan, zelf af en toe ook voor Roseboom. Zij zou 
haar studie haast opgeven om hier fulltime aan de 
slag te gaan, zo leuk vindt ze het. En dat vind ik niet 
gek ook. Roseboom is een hecht familiebedrijf en dat 
merk je aan alles.”

Van zandauto’s tot opleggers

Wijnand van den Brink: “11,5 jaar geleden koos 
ik voor een baan als onderhoudsmonteur bij 
Roseboom. Hier werk ik met een grote variatie aan 
materieel, van zandauto’s tot opleggers. Dat maakt 
mijn werk leuk en divers. Bij Roseboom werk ik 
voor een familie, dat is toch écht anders dan voor 
een groot bedrijf. Het contact is hier persoonlijk, 
de eigenaren betrokken en de sfeer gemoedelijk.”

45 jaar Roseboom 

Dirk Overeem: “Op 29 juli 1974 trad ik in dienst van 
Roseboom. Ik begon als assistent boekhouder en 
groeide door naar senior boekhouder. Vandaag de 
dag overzie ik alles wat betreft de cijfers. Leuk, want 
cijfers en kwaliteit zijn ‘echt mijn ding’. Al sinds dag 
één voel ik mij thuis bij Roseboom. Hier heerst een 
gemoedelijke sfeer en laat iedereen elkaar in zijn of 
haar waarde. Buiten kunnen de mensen niet zonder 
de mensen binnen en binnen kunnen de mensen niet 
zonder de mensen buiten. Bij Roseboom is iedereen 
even nodig en even belangrijk. Dat is in 45 jaar tijd 
nog niet veranderd!”

Even kennismaken

Wie  Agnes van Wijngaarden
Wat  Calculator / Projectbegeleider sloop asbest

Wie  Wijnand van den Brink
Wat  Onderhoudsmonteur

Wie  Dirk Overeem
Wat  Senior boekhouder
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Klaar voor de toekomst

Met een gloednieuw kantoor, vijf succesvolle disciplines en 140 deskundige en 
gemotiveerde medewerkers is Roseboom klaar voor de toekomst. Hoe die eruit 
zal zien? Rooskleurig, volgens Jan Koole. 

an: “Het fundament staat er, Roseboom heeft 
zich bewezen als een samenwerkingspartner 
waar op gerekend kan worden. Met 75 jaar 

kennis en kunde zijn we klaar voor de toe-
komst. We werken hard aan een zo innovatief 
en duurzaam mogelijk Roseboom, een bedrijf 
anno 2020.

Inspelen op innovatie 
De marktontwikkelingen worden door ons op 
de voet gevolgd, met name binnen de circulaire 
economie en de energietransitie. We houden 
goed zicht op hernieuwbare energiebronnen, zo-
als de ontwikkeling van waterstof als alternatie-
ve brandstof, en op de continue verbetering van 
recyclingprocessen. Hierbij is (keten)samenwer-
king met andere bedrijven al cruciaal gebleken, 
samen bereik je immers meer. 

J

Op naar de volgende 75 jaar!

Investering in de mens 
De toekomst, die gaan wij samen tegemoet, met 
onze klanten en onze medewerkers. Natuurlijk zijn 
wij zichtbaar in onze gebouwen en onze machi-
nes, maar dat is niet waar het ons écht om gaat. 
In dit familiebedrijf draait het, ook na 75 jaar, nog 
steeds om de mens. Om het opleiden, motiveren 
en enthousiasmeren van hem en haar, want de 
mens is het werkelijke kapitaal.”

“ De mens is het 
werkelijke kapitaal”

INFRA  /  ENERGIE  /  TRANSPORT  /  SLOOP  /  SANEREN
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“ Collega’s, relaties en  
familie Roseboom, bedankt”

www.dubbelm.nl  |  Energieweg 4a  |  Barneveld

HET MOOISTE INTERIEUR
DAT U KUNT BEDENKEN!
Speciaal voor u op maat gemaakt

INSPIREREND INTERIEURONTWERP

PERFECTE PROJECTINRICHTING

MODERNE MEUBELMAKERIJ
Zonder jullie,  
geen 75 jaar Roseboom 

Dankwoord

75 jaar Roseboom betekent 75 jaar aan loyale medewerkers, partners en
relaties. Jan Koole: “Al bijna acht decennia zijn wij dé partner op het gebied
van ruimtelijke ordening en transport voor de woon-, werk- en leefomgeving.
Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze trouwe relaties en 140 
enthousiaste collega’s. Daar ben ik ontzettend trots op!”

an: “Ik ben trots op onze positie in bouwend 
Nederland. Op de enorme kennis en kunde 
die wij hebben binnen deze organisatie. 

Die kennis en kunde én het familiare karakter 
maken dit bedrijf tot het succes van vandaag. 

Collega’s bedankt!
Als familiebedrijf staan wij dicht bij onze 
mensen. Wij stellen de mens centraal. Veel van 
onze medewerkers komen hier uit de buurt. Ze 
startten jong en groeiden mee met het bedrijf. 
Als allereerste wil ik dan ook al onze 140 
collega’s bedanken: collega’s bedankt! 

Familie Roseboom bedankt!
De familie Roseboom legde in 75 jaar een 
fundament neer waarop wij verder kunnen 
bouwen. Graag bedank ik hen die dit bedrijf 
hielpen groeien: familie Roseboom bedankt!

Relaties bedankt!
Tot slot wil ik al onze relaties bedanken. Veel 
van onze klanten, partners en leveranciers 
komen keer op keer bij ons terug. Hen wil 
ik bedanken voor de fijne relatie en het 
vertrouwen: relaties, bedankt!

Rest mij nu alleen nog te zeggen: op naar de 
volgende 75 jaar. Wij hebben er zin in!”

J
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