
Het landelijke weggetje op weg
naar Sterk, de rivier de Eem aan de
achterzijde. Het is een idyllisch
gezicht op het terrein van Sterk op
de Eemweg. ’s Zomers vermoede-
lijk schilderachtig, ’s winters oogt
de kronkelende Eem als potentiële
schaatsbaan. 

Honderden reusachtige dam-
wanden doorbreken het groene
beeld. Financieel directeur Veer-
man en algemeen directeur Peter
van Halteren poseren voor de foto

naast de vele meters lange stukken
staal. „Wist je dat damwanden wel
tientallen jaren mee kunnen?”
Robert van Halteren, broer van de
directeur, haakt ongevraagd scherp
in. Het thema duurzaamheid is
immers actueler dan ooit. „Als
damwanden na verloop van tijd
ergens uit de grond worden ge-
haald, kunnen ze op een nieuwe
plek vaak zo weer de grond in. Of
ze worden omgesmolten.”

Voetbalshirts
Op de buitenwerkplaats hangt aan
een van de muren een drietal stof-
fige voetbalshirts. Een groen shirt,
een blauw-wit shirt en een rood-
wit shirt. De shirts van voetbal-
clubs Eemdijk, Spakenburg en
IJsselmeervogels. De Van Halterens
hebben een duidelijke voorkeur,
maar die hoeft niet in de krant
vertellen zij met een knipoog. Het

shirt van oud-Huizen-voorzitter
Veerman moet nog een plekje
krijgen.

Een van de momenteel weinig
aanwezige werklui op het terrein
kan zijn lach niet onderdrukken
als hij de directeuren ziet poseren
voor de foto. Een ander komt een
kijkje nemen bij de shirts. „Rustig
dagje”, geeft hij toe. „Maar er moet
altijd wat gebeuren.”

Funderingsspecialist Sterk BV is
onlangs ontstaan uit een fusie
tussen Sterk Heiwerken BV uit
Drachten en Sterk Midden Neder-
land BV uit Eemnes. Eerstgenoem-
de werd midden jaren 90 gekocht
door de vader van Peter en Robert.
Niet lang daarna volgde de ope-
ning van de vestiging in Eemnes.
Het familiebedrijf Sterk is nog veel
ouder. In 1882 begon en woonde de
familie op een werkschip en runde
een baggerbedrijf. 

Vandaag de dag mag het bedrijf
worden genoemd als funderings-
specialist op het gebied van grond-
en waterkerende constructies,
uitgevoerd in stalen damwanden.
Daarbij moet onder meer worden
gedacht aan bouwkuipen in een
damwand, dijkversterkingen, ka-
devernieuwingen, en spooronder-
doorgangen.

Innovatie in huis
In het kantoor op de eerste verdie-
ping staat een schaalmodel van een
oeroude heiconstructie, aangedre-
ven op stoom. Aan de muur achter
het model hangt een eveneens
stokoud ogende wanddecoratie.
„Die heb ik veiliggesteld uit het
vorige bedrijf van mijn vader.
Mensen die hier nu werken kennen
het. We wilden het dan ook graag
behouden. Het is belangrijk om te

weten waar je vandaan komt.” 
Directeur Van Halteren wijst

naar een afbeelding op de linker-
zijde van de wanddecoratie. „Zie je
die baggeraar bij het slootje? Die
heeft mijn opa ooit bedacht.”

Verantwoordelijkheid
Sinds drie jaar draagt Peter van
Halteren de eindverantwoordelijk-
heid. Al snel noemt hij de pijlers
van Sterk op. De termen bewust-
wording en innovatie triggeren.
Niet enkel vanwege het landelijke
debat omtrent stikstof en klimaat.
Het waren naar eigen zeggen altijd
al essentiële onderdelen van de
Sterk-identiteit. „Dat dit toevallig
samenvalt met het huidige senti-
ment is mooi meegenomen. We
vinden het wel betreurenswaardig
dat, nu het eindelijk wat beter gaat
met de bouw, de stikstof- en PFAS-
kwestie bij zoveel bouwers onze-
kerheid veroorzaakt of tot proble-
men leidt.” 

Het bedrijf heeft momenteel nog
niet veel last van de problematiek,
maar er is wel degelijk een risico
legt Peter uit: „Ons werk an sich
wordt misschien nog niet geraakt
door het stikstof- en PFAS-verhaal,
maar dat kan wel het geval zijn bij
een van onze opdrachtgevers. Als
dat zo is kunnen wij natuurlijk ook
niet aan de slag.”

Een eventuele crisis zien ze bij
de funderingsspecialist meestal
van tevoren aankomen. „2008 was
ons beste jaar ooit.” Toen de crisis
toesloeg, keek het bedrijf al naar
het buitenland en opende een
vestiging in Duitsland. „Werkne-
mers zouden werkloos worden als
we niets zouden doen. We wilden
zoveel mogelijk personeel behou-
den.” Van Halteren was destijds

nog geen directeur, maar hetzelfde
kunststukje zal hij zo weer doen.
„Ik ben verantwoordelijk voor
negentig tot honderd gezinnen, zo
zie ik dat.”

Miljoenenbesparing
De directeur geniet zichtbaar van
een duik in het diepe der technolo-
gie. Zijn gezicht straalt als hij
vertelt over zelf ontwikkelde soft-
ware en slimme innovatietechnie-
ken. „Onlangs hebben we een
uniek ’power pack’ aangeschaft. In
Nederland de eerste in zijn soort.
Alleen als het nodig is wordt de
volledige capaciteit van een machi-
ne gebruikt. Is dat niet het geval,
dan schakelt de machine zich uit.”
Het kan tot wel vijfendertig pro-
cent aan brandstof schelen. Veer-
man knikt. „Een soortgelijk princi-
pe passen we toe op onze nieuwe
hydraulische kranen.” De projecten
blijven binnenkomen . ’Vianen’
wordt de volgende grote klus. 

Als de broer van de directeur ons
uitzwaait, geeft hij een doosje mee
met een zakje Fisherman’s Friends
erin. ’Sterk spul he’, staat op het
doosje. Beter goed gejat dan slecht
bedacht. „Met zo’n naam kan je
natuurlijk niet anders”, grapt Ro-
bert.

Van Halteren zegt trots te zijn.
Trots op het familiebedrijf, trots op
zijn vindingrijke broer. „Dat over
die brandstofbesparing; dat gaat
echt om een serieuze bedragen.
Het zijn flinke investeringen, maar
tegelijkertijd een mooie kans om te
ontwikkelen en een stukje duur-
zaamheid. Dat het flink aan brand-
stofkosten scheelt is mooi meege-
nomen.”

Sebas Bouquet

Financieel directeur Sjaak Veerman en algemeen directeur Peter van Halteren FOTO’S STUDIO KASTERMANS /DANIELLE VAN COEVORDEN.

De economie draait
weer op volle toeren. In
duizenden bedrijven in
het Gooi, de Vechtstreek
en Eemland wordt
dagelijks hard gewerkt
aan het perfecte
product. Elke maandag
doet de redactie verslag
van een bezoek aan een
van deze
ondernemingen.
Vandaag: funderings-
specialist Sterk

Damwanden kunnen makkelijk worden hergebruikt.

◆
Sterk BV
Wat: funderingsspecialist
Waar: Eemnes
Kenmerk: familiebedrijf

◆

Geen hijskraan of hoog-
werker te bekennen bij
Sterk. Ze zijn allemaal in
bedrijf. Op kleine en

grotere werken, door heel Neder-
land en in het buitenland. Een
goed teken volgens financieel di-
recteur Sjaak Veerman van de fun-
deringsspecialist. De volgende
miljoenenklus komt er alweer aan.

’Trots op het familiebedrijf ’
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