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Voor u ligt de jubileumuitgave van Timmerhuis Uitgelicht ter ere van het 

40-jarig bestaan van de Timmerhuis Groep. Hierop zal ik In hoofdlijnen 

een korte toelichting geven. 

In 1976 hebben de broers Paul en Hans Timmerhuis P+H Timmerhuis 

Weg- en Waterbouw opgericht. Er werd in het begin geopereerd als 

onderaannemer en transporteur voor diverse grote ondernemingen  

in deze branche, maar al snel werden er als hoofdaannemer civiele werken 

aangenomen en uitgevoerd.

Door de sterke groei in de jaren hierna en de daarmee gepaard gaande koerswijzigingen 

besloten Paul en Hans elk hun eigen koers te gaan varen en zette Paul alleen het bedrijf voort. 

Toen Paul eind jaren ’90 ernstig ziek werd, zijn Bert Wolterink en ik toegetreden tot de directie 

en werden medeaandeelhouders.

Na het overlijden van Paul in 2006 hebben zijn kinderen hun aandelen verkocht aan de 

zittende aandeelhouders Bert Wolterink en mijzelf en de naam van het bedrijf werd veranderd 

in Timmerhuis Groep.

De groei van de Timmerhuis Groep werd eind 2013/begin 2014 overschaduwd door  

het overlijden van twee mensen die van zeer grote waarde zijn geweest voor ons bedrijf,  

namelijk Ton Spoor, voorzitter van onze Raad van Commissarissen en van Bert Wolterink, 

financieel directeur en aandeelhouder. Opnieuw moesten wij twee  

zeer bevlogen en deskundige mensen missen. 

Dankzij de inzet, betrokkenheid en kundigheid van onze medewerkers en de deskundige  

steun van onze huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Auke Koops  

van ’t Jagt, heb ik echter het volste vertrouwen in de toekomst van de Timmerhuis Groep.

Rest mij om u namens de directie en medewerkers van de Timmerhuis Groep een gezond, 

voorspoedig en succesvol 2017 toe te wensen, waarbij het woord gezond  

voor mij een extra dimensie heeft gekregen in de afgelopen 10 jaren.

Edo Evers 

Algemeen directeur

Voorwoord
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Grond & Water, sinds 1976
“In 1975 begon waterschap Regge en 

Dinkel met de aanleg van het Lateraal 

kanaal (gelegen tussen zuidoost Almelo 

en Ommen) en de verbetering van de 

Midden-Regge. Toen we de ontwerpen van 

een aantal te ontgraven gedeelten van het 

kanaal gereed hadden kwam op het juiste 

moment een jonge man bij ons. Hij zei: 

Ik ben geïnteresseerd in de vrijkomende 

grond want ik kan werk met werk maken. 

En ik wil het ontgraven en afvoeren van de 

grond en het onder profiel brengen van 

het kanaal voor niks voor jullie uitvoeren”. 

Met de vrijkomende grond ging hij 

bouwterreinen ophogen. We waren in onze 

nopjes met deze ontwikkeling`. Pensionado 

Ted de Jong, destijds hoofd van het 

Ontwerpbureau en vervolgens hoofd van 

de afdeling Plannen bij het waterschap, 

herinnert het zich nog precies. Het was het 

eerste contact met Paul Timmerhuis en 

dat verliep perfect. Paul werkte jarenlang 

met zijn broer Hans onder de naam 

P+H Timmerhuis aan de aanleg van het 

Lateraal kanaal en het bedrijf heeft tot de 

negentiger jaren vele honderdduizenden 

kuubs grond voor het waterschap verzet. 

In de laatste jaren van de aanleg van het 

kanaal betroffen de ontgravingswerken 

vaak grote saneringsprojecten. Naast het 

ontgraven van het kanaal moesten er 

ook vele kunstwerken gebouwd worden 

zoals bruggen en stuwen. Het bedrijf 

P+H Timmerhuis begon zich hiervoor te 

interesseren en heeft een aantal bruggen 

en stuwen gebouwd. Toen het waterschap 

eind tachtiger jaren de ontwerpen van de 

te verbeteren rioolwaterzuiveringsinstallatie 

zelf ter hand ging nemen raakte het bedrijf 

daarin ook geïnteresseerd en heeft het 

bedrijf samen met de firma ELJA menig 

rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. 

Tot in de puntjes verzorgd

Rolf te Velde, nu directielid bij waterschap 

Vechtstromen, kent Paul nog van zijn stage 

in 1998 bij Timmerhuis. “Als Paul kwam,  

dan lag de lat hoog. Stond het materieel  

er niet netjes bij, of was de auto niet 

schoon, dan kreeg je dat te horen. Maar je 

moet ’t hem nageven, als je je medewerkers 

perfectie meegeeft dan levert dat ook  

mooi werk op”. Ted lacht: “Als destijds een 

project afgelopen was, dan was er ook  

altijd een bos bloemen voor de partner.  

Het is tekenend voor de hele werkwijze  

van Timmerhuis. Alles was altijd tot in  

de puntjes verzorgd”.

Een nieuwe zakelijkheid

De bouwwereld veranderde. Timmerhuis 

concentreerde zich steeds meer op 

projectontwikkeling en werkte steeds 

minder vaak voor het waterschap. Het 

bedrijf heeft na de eeuwwisseling nog wel 

een aantal saneringsprojecten uitgevoerd 

bij beken in steden. Inmiddels was Paul 

wegens ziekte uit het bedrijf gestapt en 



Timmerhuis voegt daarom de daad bij het woord en zet op allerlei onderdelen 

van het werk in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Remco Wissink  

en Mark Braakhuis, KAM-coördinatoren bij Timmerhuis Groep: ‘De eerste leerling 

die bij stichting Infra Werkt zijn opleiding afrondde, liep hier zijn stage. En hij 

werkt nu nog bij ons. Ook qua certificeringen blijven we ons ontwikkelen. We  

zijn aspirant-lid van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen, hebben trede 5  

van de CO2 Prestatieladder bereikt en zijn gecertificeerd voor ISO 14001.’

Mensen en het milieu:  
daar moet je zuinig op zijn

Remco vervolgt: De overheid stelt stevige eisen als 

het gaat om social return on investment, dat begrijpen 

wij goed. Sterker nog, waar mogelijk verdubbelen we 

de verplichte SROI zoals bij de ontwikkeling van de 

Ecologische Hoofdstructuur bij vliegbasis Twente.  

Na zo’n project blijven deze mensen zoveel mogelijk 

rouleren binnen Timmerhuis Groep. Zo voorkomen  

we dat ze teruggaan in die kaartenbak.’ 

Voor een asbestsaneringsproject voor binnen de 

gemeente Twenterand dook Mark op eigen initiatief 

de welbekende kaartenbak in. ‘We leidden de 

mensen ze op en toen de klus naar tevredenheid was 

uitgevoerd, stuurden we ze natuurlijk niet terug. Beide 

asbestsaneerders zijn daarom nog steeds voor ons aan het 

werk, zoals recent nu in de Molenkampstraat in Enschede.’

Voor hetzelfde geld gebruik je duurzame materialen

Ondertussen wordt ook het gebruik van duurzame 

materialen steeds meer gemeengoed bij Timmerhuis. 

Remco: ‘Beton is wereldwijd een enorme vervuiler en 

een grote veroorzaker van milieuproblemen. Daarom 

maken we deel uit van het Betonketennetwerk. Binnen 

alle projecten die we voorbereiden of uitvoeren zoeken 

we naar maatschappelijk verantwoorde oplossingen. 

We slopen duurzaam, adviseren duurzaam en als 

eindverwerker verwerken we zoveel mogelijk duurzame 

materialen in het werk. Ondertussen proberen we 

overheden ervan te overtuigen dat het voor hetzelfde  

geld echt anders kan.’

werd Timmerhuis geleid door Edo Evers. Rolf: “Toen we in 

2010 weer aan de slag gingen bij de Almelose Aa bleek al 

snel dat die kenmerkende netheid nog steeds aanwezig was. 

Zo ook bij het multifunctionele project Kristalbad tussen 

Enschede en Hengelo in 2012, waar Timmerhuis een aantal 

recreatieve voorzieningen heeft gebouwd”. Remco Wissink van 

Timmerhuis Weg- & Waterbouw knikt bevestigend: “Edo heeft 

die bedrijfsfilosofie goed hoog gehouden. Op de dag van  

de opening hoef je er als opdrachtgever nooit achteraan  

of het werk er wel goed bij ligt”.

Rolf: “Het hebben en houden van droge voeten en het 

garanderen van de waterveiligheid en schoon water is van 

groot belang voor ons als waterschap. Naast grootschalige 

projecten bij de Vecht, Dinkel en Regge worden ook een groot 

aantal beheerprojecten uitgevoerd. Dit kan het baggeren van 

kanalen en watergangen zijn, maar ook het vervangen van 

stuwen, bruggen of beschoeiing. Daarnaast worden een groot 

aantal projecten op de rioolwaterzuiveringen uitgevoerd.  

Het werk wordt vaak steeds specifieker, wat ook specialisatie 

en meedenken van de aannemer vraagt. Via aanbestedingen 

zijn afgelopen jaren ook een aantal werken door Timmerhuis 

uitgevoerd. Want als je kunt laten zien dat je beschikt over 

de juiste kennis en kunde, maak je goede kans een opdracht 

gegund te krijgen. Timmerhuis heeft dit afgelopen jaren 

regelmatig laten zien”.

Waterschap Vechtstromen feliciteert Timmerhuis  

dan ook van harte met hun 40-jarig bestaan. 
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Innovaties & Timmerhuis,  

een goede match
Je zou het zomaar over het hoofd kunnen zien. 

Maar de praktische insteek van Timmerhuis 

Groep gaat erg goed samen met innovaties.  

Een van die innovaties trok wereldwijd aandacht: 

het lichtgevende zebrapad in Eerbeek. Uitvinder en 

producent is Lighted Zebra Crossing. Zij schonk 

het pad aan de gemeente en vroeg Timmerhuis 

Groep om mee te denken over de praktische 

uitvoering in de gebruikssituatie. Bart Snijders, 

projectleider bij Devri Infra: ‘Het was mooi  

om te bekijken hoe we zo’n lichtgevend pad  

het beste konden realiseren tussen de klinkers 

van het wegdek. Hierna heeft Timmerhuis  

het pad daadwerkelijk geplaatst.’

Soms zijn innovatieve toepassingen een kwestie 

van praktisch denken. Remco Wissink: ‘Neem 

nou Laren. Daar kregen we in het buitengebied 

te maken met asbesthoudende grond, direct 

boven een strook kabels en leidingen. Dan is 

graven geen optie. We hebben toen met een 

zuiger van Kooiker zorgvuldig de vervuilde  

grond opgezogen. Zuigen zorgt bovendien  

voor minder roering in de grond. Het was  

een stuk veiliger en bovendien erg efficiënt.’ 

Samen streven naar perfectie 

Gert Jan: ‘Die perfectie streven we ook na als het gaat om 

mankracht. Daarom hanteren we al jaren dezelfde visie: 

veel in eigen beheer doen, met eigen mensen. Dat geeft 

zekerheid over het eindresultaat. Voor onderdelen waarvoor 

we kennis en kunde missen, zoeken we duurzame partners 

zoals Timmerhuis Groep. Je weet wat je aan elkaar hebt  

en dat je op elkaar kunt bouwen. Met een goed gevoel  

geef je dan zaken uit handen.’

Meer dan 50 projecten
De samenwerking tussen Roosdom Tijhuis en Timmerhuis 

bestaat al 20 jaar. Niet verwonderlijk vindt Gert Jan: ‘Beide 

bedrijven hanteren het motto afspraak is afspraak en we 

hebben dezelfde focus op resultaat.’ Van de meer dan 50 

projecten die ze samen uitvoerden, springen er o.a. twee uit:

De composieten brug  

In Nieuw Beijerland moest een brug komen in 

nieuwbouwplan Aan de Kreek. Bart Snijders van Devri 

Infra: ‘Wij maakten daarvoor het ontwerp en kozen de 

materialisering: composiet. Composiet is veel lichter dan 

staal of beton, maar kan net zoveel opnemen aan druk-  

en trekkrachten. Het vergt bovendien geen onderhoud  

en heeft een levensduur van wel 100 jaar.’ Gert-Jan: 

‘Voor zowel ons als Timmerhuis was de toepassing van 

een composieten brug nieuw. Maar wij hadden er alle 

vertrouwen in dat Timmerhuis het ontwerp  

ook kon realiseren en dat was ook zo.’ 

Met een gat in de geluidswal

In Houten ontwikkelden beide partijen een wijk met villa-

achtige woningen. Een logistiek ingewikkeld binnenstedelijk 

project met archeologische aandachts-punten. Richard Zijlstra 

van Devri Infra: ‘Het middengebied was ingericht als park 

en mocht niet zwaar belast. We kregen te maken met een 

actieve, maar kritische bewonerscommissie. En er mocht 

bovendien geen bouwverkeer door de wijk. De oplossing: 

een gat in de geluidswal, zodat we vanaf de rondweg een 

directe toegang hadden tot de wijk. Het gevolg: iedereen 

blij, de wegen werden niet belast en de schoolgaande 

kinderen waren veilig afgeschermd van bouwverkeer.’

Roosdom Tijhuis is een ontwikkelende bouwer. Een landelijke speler met meer dan 80 jaar 

ervaring als het gaat om gebiedsontwikkeling, inclusief uitvoerende bouw en nazorgservice. 

Gert Jan ten Brinke, Hoofd Planontwikkeling: “Binnen Roosdom Tijhuis kennen we een 

strak organisatie-en productieproces, waarbij de filosofie is dat we veel zaken in eigen 

beheer uitvoeren. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Daarnaast hebben we 

voor de zaken die we niet zelf in huis hebben, veelal vaste en langlopende afspraken met 

samenwerkingspartners. Om tot een optimaal product en proces voor de klant te komen, 

streven we gezamenlijk naar perfectie in het ontwikkel- en uitvoeringsproces.



Henk Lankamp, commercieel directeur bij Timmerhuis Groep ziet wel een duidelijke tendens. 

‘Waar het op neer komt is dat je het samen doet. Er zijn altijd risico’s, onvoorziene zaken zoals 

kabels en leidingen of een andere grondslag dan verwacht. Maar met name bij overheden 

zien we steeds vaker een soepelheid die ruimte biedt voor overleg. Het is geven en nemen. 

Uiteindelijk werk je beiden voor de gebruikers.’ Harrie knikt instemmend: ‘Je merkt dat als je 

met z’n allen aan de voorkant goed samenwerkt en je krijgt de burgers mee in je project, dan 

scheelt dat enorm. Dan kun je allemaal terugkijken op een goed proces en een goed resultaat.’

Renovatie Stationsplein Almelo

Een mooi voorbeeld daarvan is de renovatie van het stationsplein in Almelo. Harrie: ‘Het  

meest ingewikkelde was de reizigersstroom; de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het 

station voor fietsers, voetgangers en taxi’s. Er liep ook een stukje F35 langs.’ Henk kijkt er  

met plezier op terug: ‘Het stationsplein had alles wat een project mooi maakt: binnenstedelijk, 

station, fasering, planning, sanering van grondwater. De complexiteit van zo’n plein maakt  

het extra interessant.’ Harrie: ‘Hoe uitdagend ook, Timmerhuis zorgde altijd voor overzicht.  

De faseringen waren helder, de afzettingen goed, en als het verder netjes loopt en er zijn  

geen klachten, dan betekent dat maar één ding: dan doe je het goed.’

Herman: ‘Drie jaar lang had ik veel overleg 

met de gemeente en in 1999 was het ein-

delijk rond. Toen had ik iemand nodig die 

de hele engineering kon doen. Ik dacht: ik 

moet gewoon iemand uit de buurt hebben, 

het liefst zo’n eenpitter die alles kan. In de 

Gouden Gids vond ik Erik de Vries oftewel 

Devri Infra. Dat klikte meteen goed. De 

lijnen waren kort en ook geografisch was 

hij dichtbij. Als ik wat nodig had, dan kon  

ik het bij wijze van spreken een kwartier 

later ophalen.’

Devri werd onderdeel van Timmerhuis 

Groep en toen Herman een aannemer 

nodig had, hoefde hij niet lang te zoeken. 

Timmerhuis kreeg opdracht om 80 

hectare bouwrijp en woonrijp te maken, 

onderzoeken uit te voeren, en het project 

te begeleiden. Richard Zijlstra, project-

leider bij Devri: “Een belangrijk punt van 

aandacht was de waterhuishouding. Er 

was in 1998 sprake geweest van extreme 

neerslag. Dat werd vervolgens de eis 

qua berging. Er waren bovendien twee 

watergangen die we gescheiden moesten 

houden van elkaar, van het stedelijke water 

en van het boerenwater. Verder maakten 

we meerdere kunstwerken: van viaducten 

tot (fiets)tunnels en bruggen. Ook hebben 

we enorm veel grond verzet om het terrein 

op te hogen. Uiteindelijk zijn er zo’n 1400 

wooneenheden neergezet, 300 meer dan 

gepland. Een project met een enorm lange 

doorlooptijd, maar het was een groot succes. 

De voorbereidingen voor Marslanden 2 

zijn inmiddels in volle gang. 

Het was het zakelijke instinct van projectontwikkelaar Herman 

Koopman dat het project aan het rollen bracht. Samen met Roosdom 

Tijhuis en de Mega Vastgoed kocht hij in 1996 grond aan, aan de noord-

zijde van Hardenberg. Tegen de tijd dat de gemeente Hardenberg 

besloot uit te breiden waren Koopman en zijn partners er klaar voor. 

Gemeente Almelo: ‘Als je niks 
hoort, dan doe je het goed’

De Marslanden: een  
19 jaar-durend project
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De tijd waarin je samen een biefstuk ging eten na de oplevering is voorbij. 

Harrie Scholten, coördinator Ingenieursbureau van de gemeente Almelo  

heeft die tijd zien komen en gaan. ‘De wereld is een stuk zakelijker  

geworden. Maar dat is goed. Zo houden we het transparant. Omdat je  

in de grond werkt, houd je genoeg onzekere factoren over.’



Bezoekadres 
Bedrijfsweg 5 
7671 EG VRIEZENVEEN  

Postadres
Postbus 75 
7670 AB VRIEZENVEEN 

T. 0546 - 56 23 66 

info@timmerhuisgroep.nl 
www.timmerhuisgroep.nl  

Over voetbal, gebak en beton
De band tussen familiebedrijf Van den Bosch Beton en Timmerhuis Groep is een stevige. 

Bennie Staman en Paul Timmerhuis troffen elkaar regelmatig langs de lijn bij DOS ’37. 

En zo lang Jan Dirk Staman, huidig eigenaar van Van den Bosch Beton en Edo Evers, 

algemeen directeur van Timmerhuis Groep, zich kunnen herinneren doen de beide 

bedrijven al zaken met elkaar. 

Een stukje gebak?

Jan Dirk: ‘Paul was mede-eigenaar van de Almelose Maatschappij 

Hergebruik Afvalstoffen. Wij kochten bij hem betonpuin. Dat 

moest wel schoon zijn anders kon je met het puin geen mooie 

nieuwe tegels of stenen maken. Maar soms zat er staal in. En 

dan ging er bij Van den Bosch een mal kapot of zo. Op een dag 

stopte Bennie al het gevonden staal in een taartdoos en nodigde 

Paul uit: “Zin in een stukkie gebak?” Jan Dirk lacht: ‘Zo werd een 

probleem op een ontspannen manier besproken. Onze bedrijven 

gaan op een leuke, zakelijke manier met elkaar om. En dat geldt 

nog steeds. Het is prettig als je vriendschappelijk contact hebt  

en tegelijkertijd goed zaken met elkaar kunt doen.’

Slim omgaan met je ISO

Edo Evers merkt op dat Van den Bosch altijd in beweging is.  

Jan Dirk: ‘We zijn bewust innovatief. Daarmee onderscheiden 

we ons. Hebben altijd een luisterend oor voor de klant en maken 

slim gebruik van onze ISO-certificeringstrajecten. Daaruit kwam 

bijvoorbeeld naar voren dat er veelvuldig sprake was van lek 

gereden banden en kapotte velgen. We stelden een team  

samen dat zich over het probleem boog. Zo kwamen we  

op een grasbetontegel met een schuin kantje: soepel eraf  

en erop, zacht voor de banden en minder stuurcorrectie.’

Cementloos beton

Van den Bosch en Timmerhuis vinden elkaar ook in het Netwerk 

Betonketen. Jan Dirk: ‘Dat we al zo lang zaken doen is niet voor 

niets. We liggen helemaal op één lijn zoals in onze zoektocht 

naar duurzamere manieren van werken. Toen wij het cementloze 

beton Reduton ontwikkelden, dacht Timmerhuis mee  

over de praktische toepassing ervan in de praktijk.’ 

‘Eigenlijk maakt het onderwerp niet uit’, concludeert Edo.  

‘Of het nu gaat over voetbal, gebak of beton. We vinden steeds 

opnieuw meerwaarde in onze samenwerking.’ 

De tijd waarin je samen een biefstuk ging eten na de oplevering is voorbij. 

Harrie Scholten, coördinator Ingenieursbureau van de gemeente Almelo  

heeft die tijd zien komen en gaan. ‘De wereld is een stuk zakelijker  

geworden. Maar dat is goed. Zo houden we het transparant. Omdat je  

in de grond werkt, houd je genoeg onzekere factoren over.’

6


