
“Wij vinden het als familiebedrijf 
normaal dat iedereen dicht bij elkaar 

staat, van machinist tot directeur.”

Sterk

135 jaar Sterk in innovatie

Familiebedrijf Sterk bestaat ruim 135 jaar. Hoe indrukwekkend zo’n lange bestaansgeschiedenis ook mag zijn, dit 
funderingsbedrijf kijkt het liefst naar voren. “Die ervaring maakt ons bijzonder, maar onze blik op de toekomst is 
net zoveel onderdeel van onze identiteit”, zegt algemeen directeur Peter van Halteren jr. “Om je te onderscheiden 
moet je blijven innoveren.”

In de loop der tijd is Sterk met name 
gespecialiseerd geraakt in het trillingsarm 
en trillingsvrij aanbrengen van stalen 
damwanden en buispalen. Van calculatie, 
ontwerp en voorbereiding tot uitvoering. 
Maar Sterk doet nog veel meer. Het bedrijf 
heit betonpalen, verwijdert funderings
palen en voert veel complex (prefab) 
constructiewerk uit. Sterk is een breed 
gespecialiseerde funderingspartner.

Directie op de bouwplaats
In 135 jaar is het bedrijf uiteraard sterk 
veranderd. Inmiddels heeft het meer dan 
honderd werknemers, is het een van dé 
damwandspecialisten in Nederland en zijn 
er vestigingen in Drachten, Eembrugge en 

Bremerhaven (Duitsland). Sommige dingen veranderen echter 
nooit. “De directie komt nog steeds op de bouwplaats”, zegt Van 
Halteren. “Wij vinden het als familiebedrijf normaal dat iedereen 
dicht bij elkaar staat, van machinist tot directeur. Onze mensen 
waarderen dit ook en zijn oprecht betrokken bij het bedrijf.” 
Projectleider Rob van Santen beaamt dit. “De directie zit dicht op 
het werk en de lijnen zijn heel kort. Dit komt de snelheid ten goede 
en zorgt ervoor dat onze mensen zich gehoord voelen.” 

Onderaannemer ‘plus’
Sterk maakt werken in hoofdaanneming, maar de meeste projecten 
worden als onderaannemer uitgevoerd  al gebeurt dat dan wel als 
‘onderaannemer plus’. Van Halteren: “Wij gaan vaak een stapje 
verder dan wat normaliter wordt verwacht. Door in een zo vroeg 
mogelijk stadium mee te denken en onze eigen engineering
afdeling in te zetten, kunnen wij vrijwel altijd de uitwerking 
verbeteren. Of het nu gaat om ontwerp, kosten of het inspelen op 
omgevingsfactoren.” Van Santen: “We zien dat een project soepeler 
verloopt als wij bij het hele traject betrokken zijn. Als specialist 
beschikken wij toch over net dat beetje extra kennis en ervaring.” 
Eén van de grote aannemers die mede hierdoor vaak voor Sterk 
kiest, is bouwbedrijf De Nijs. Van Halteren: “Er is veel wederzijds 
vertrouwen. We hebben al veel werken samen gemaakt. Zij hebben 
ook een open bedrijfscultuur en dat past goed bij de manier van 
samenwerken die wij voor ogen hebben.”

Goed luisteren leidt tot innovatie
Bijzonder aan Sterk is dat het veel van de complexere
funderingsmachines zelf ontwikkelt. Van Halteren: “We maken
machines die volledig zijn toegespitst op ons werk en hebben eind 
juli, na jaren ontwikkelen, weer een unieke hydraulische kraan in 
gebruik genomen. We luisteren hierbij naar onze klanten en 
werknemers en kijken goed naar de markt. De kraan moest daarom 
niet alleen veelzijdiger en slimmer, maar ook duurzamer en veiliger 
zijn dan zijn voorgangers. We zoeken altijd manieren om ons werk 
nóg beter uit te voeren.”

Meer informatie: www.sterk.eu

Damwand trillingsvrij drukken (in combinatie 
met fluïderen) voor de bouw kuip van de 

parkeergarage van het nieuwe Atriumgebouw 
in opdracht van M.J. de Nijs & Zonen BV.

Na het aanbrengen van de damwandkuip plaatste Sterk ook een groot twee
laags stempelraam. Onderdeel van deze constructie was een hulpbrug waar 
vanaf een kraan graafwerkzaamheden kon uitvoeren.


