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Sterk: allround funderingsspecialist

Altijd op zoek naar de
beste oplossing voor
de opdrachtgever

De Gike Silent Piler F301 in actie. De eerste reeks planken van het tracé zijn gedrukt

Sterk is een funderingsspecialist met meer dan 135 jaar ervaring. Het groeide in die tijd uit
van een klein familiebedrijf tot één van de meest gerenommeerde damwandspecialisten
van Nederland.
Midden jaren 90 werd Sterk overgenomen
door Peter van Halteren sr, die toen al ruim
25 jaar ervaring binnen de funderingsbranche had opgebouwd. Zelf afkomstig
uit een familiebedrijf binnen deze branche
stond één ding voor hem als een paal
boven water: het familiekarakter van het
bedrijf moest behouden blijven.

blijven leren! We zijn goed in wat we doen
maar willen altijd nog beter worden. Waar
anderen stoppen, gaan wij verder!’

Innoveren en investeren

Familiebedrijf
Nu, 20 jaar later, is zijn oudste zoon
Peter van Halteren jr. algemeen directeur
geworden. Hij is hiermee de derde generatie Van Halterens actief in de damwanden
business: ‘Sterker nog, ik ben de derde
Peter van Halteren op rij: mijn grootvader
en vader hebben dezelfde naam! Wij zijn
gestaag gegroeid tot een landelijk en internationaal opererende specialist op funderingsgebied. De meeste projecten voeren
wij uit in Nederland, maar onze expertise
wordt steeds vaker opgemerkt in België
en Noord-Frankrijk, waar we afgelopen
jaren al vele mooie werken hebben mogen
maken. Via onze vestiging in Bremerhaven
zijn we ook steeds actiever in Duitsland.
Verder hebben wij het afgelopen jaar een
groot project uitgevoerd in Groot-Brittannië:
Brighton Marina. Zelfs uitstapjes naar
Letland zijn ons niet vreemd.’

Peter van Halteren jr. en sr.

Core-business
Van Halteren vervolgt: ‘De core-business
van Sterk is het trillend, trillingsarm
of trillingsvrij aanbrengen van stalen
damwanden. Daarbij horen vanzelfsprekend ook de werkzaamheden en technieken die daaraan verbonden zijn, zoals
het uitvoeren van las- en constructiewerk.
Door onze eigen vloot kunnen wij deze
werkzaamheden ook uitstekend vanaf
het water uitvoeren. Sterk valt daarmee
het best te beschrijven als een allround
specialist.’

‘Het is belangrijk dat je als bedrijf weet waar
je krachten liggen en wat je onderscheidt.
Bij ons is dat ons ervaren personeel en
onze naar voren gerichte blik. Zo blijven
we investeren in nieuwe technieken en
machines, maar daar heb je alleen iets
aan met goed personeel. En dat hebben
we! Een groot deel van onze mensen
werkt al vele jaren bij ons. De kennis en
vaardigheden waarover zij beschikken, zijn
echt van onschatbare waarde. Bovendien
dagen we onszelf continu uit. We willen

Dat Sterk het belangrijk vindt om te blijven
investeren in goed materieel is duidelijk. Zo
werden er vorig jaar niet alleen een nieuw
trilblok en een nieuwe shovel aangeschaft,
er werd ook geïnvesteerd in een state-ofthe-art Giken Silent Piler F301: ‘Dat is een
compacte drukmachine die zich autonoom
over de damwanden kan bewegen. Het
apparaat drukt de damwand de grond in,
door zich vast te klemmen aan de reeds
geplaatste damwanden of door gebruik
te maken van een startframe met ballast
erop. Vanwege het beperkte formaat kan
de Silent Piler damwand zetten op moeilijk
bereikbare plekken en is hij uitermate
geschikt voor het werken onder hoogtebeperking. Deze trillingsvrije methode is
daarmee zeer geschikt voor binnenstedelijk
gebied; ook vanwege het zeer geringe
geluidsniveau.’
‘Verder is deze machine uitgerust met een
registratiesysteem dat waardevolle informatie verschaft over het aanbrengen van
de damwanden. Dit geeft ons weer nét dat
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Op Texel brengen we ook makelaargeleid
damwand aan. De damwanden worden in
pakketten van vier trillingsvrij de grond ingedrukt.

beetje extra kennis om het werk nóg beter
uit te voeren. Momenteel staat de Silent
Piler op een bijzonder project op Texel:
in opdracht van Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier wordt de
Waddenzeedijk versterkt. Wij plaatsen
hiervoor op diverse plaatsen damwand.

Vragen uit de markt
De aanschaf van een machine als de
Silent Piler past ook bij de veranderende
wensen uit de markt. Zo wordt reduceren
van geluidshinder en trillingsoverlast
steeds belangrijker. Sterk gaat hier in mee.
Van Halteren: ‘Zoals gezegd brengen we
stalen damwand trillingsarm of trillingsvrij
aan en eventueel combineren we dit met
technieken om de grondweerstand te
verminderen, zoals bijvoorbeeld fluïderen of
voorboren. Ook duurzaamheid is natuurlijk
een actueel thema. We zijn de afgelopen
jaren dan ook in toenemende mate
bezig met Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en zijn in het bezit van
het CO2-bewust certificaat niveau 3.’

De Silent Piler wordt gelost op Texel

‘Ons beleid is erop gericht dat al onze
dagelijkse activiteiten zo milieuvriendelijk,
effectief, efficiënt en economisch mogelijk
worden uitgevoerd. Vooral zo milieuvriendelijk mogelijk werken is moeilijk gezien
onze werkzaamheden en ons materieel,
maar we maken wel degelijk stappen.
Zo is er voor wat betreft de ontwikkeling

van een nieuwe kraan gekeken naar de
nieuwste systemen om te voldoen aan de
meest recent geldende emissie-eisen. Ook
de Silent Piler voldoet hieraan en gebruikt
bijvoorbeeld biologisch afbreekbare olie.
Tevens rijden veel van onze medewerkers
in hybride en elektrische auto’s en maken
we gebruik van groene stroom en gas.’

Hofleverancier
Vanaf 2013 mag Sterk Heiwerken B.V.
het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier’ voeren. Deze onderscheiding wordt toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen die minimaal 100 jaar
bestaan, over een onberispelijke reputatie
beschikken en zich onderscheiden door
kwaliteit, soliditeit en continuïteit. Van
Halteren: ‘Die onderscheiding zijn we heel
trots op. Dat krijg je echt niet zomaar. Mijn
doel is om de komende jaren te blijven
laten zien waarom Sterk dit predicaat heeft
verdient en blijft verdienen.’
Wil je meer weten over Sterk? Kijk dan
eens op www.sterk.eu

