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beste Lezers,
De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het familiebedrijf. Ons vakblad heeft tot doel 
om voorbeelden van dit type bedrijven op te sporen en te presenteren. Prachtige parels in alle takken 
van de economie. Familiebedrijven worden namelijk gekenmerkt door een hechte keten, gefundeerd op 
gedegen bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers en een directie die het lan-
getermijnbelang voorop stelt. Familiebedrijf in Beeld is spokesman van de directie en interviewt klanten, 
leveranciers en medewerkers. We bieden een levendig beeld van deze dynamische bedrijven. Zo moch-
ten wij het verhaal schrijven over Reyrink’ duidelijk veelzijdig. Normaliter ben ik niet zo weg van dit soort 
want welk bedrijf wil er nou niet ‘duidelijk veelzijdig’ zijn?  Maar is het geval van Tom- en Ruud Reyrink 
maar ik een uitzondering. Want dit is een bedrijf dat je met recht allround kunt noemen. Het agro- ach-
tergrond is en blijft duidelijk aanwezig maar het bedrijf staat net goed haar mannetje in saneer- sloop-, 
en grondwerkwerk, infrawerk, asfalt, beton en recycling. Aanpakkers. die goed zijn voor  hun mensen en 
gek op grond en machines. 

  Veel leesplezier,
  govert lagrouw
  Uitgever & hoofdredacteur  familiebedrijf in beeld

Al vele jaren is Reyrink een fijne en vertrouwde klant van ons waar wij trots op 
zijn en graag zaken mee doen. Regelmatig verkopen wij vrachtwagens aan 
hen, met als topjaar 2017. In dat jaar hebben zij 21 jong gebruikte 
vrachtwagens bij ons aangeschaft en hebben wij er 22 van hen overgenomen. 
Dit heeft voor een mooie verfrissing van hun wagenpark gezorgd en een hoop 
blije chauffeurs!  

Reyrink is sinds enkele jaren ook een bekend gezicht als Sponsor bij ons Truck 
Race Team, waar wij erg blij mee zijn. In 2017 is Tom Reyrink mee geweest naar 
de Dakar Rally in Zuid-Amerika als chauffeur van de assistentietruck. Tom had 
in zijn leven al vele wegen bereden maar hier zaten toch wel enkele hele 
spannende wegen bij. Tom is een fijn persoon om erbij te hebben en wij 
hebben veel plezier beleeft door zijn aanwezigheid en humor. Door de fijne 
ervaringen zien wij Reyrink niet alleen als klant maar ook als vriend en staan 
wij altijd klaar voor elkaar.  
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CAT® 320 GRAAFMACHINE
De nieuwe generatie Cat machines is gearriveerd! 
Met de kengetallen 45, 25 en 15 zorgen ze voor een 
aardverschuiving binnen het grondverzet: 45% meer 
productiviteit, 25% minder brandstofverbruik en 15% 
lagere onderhoudskosten. 

www.pon-cat.com
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HiStorie en company dna reyrink

T toon reijrink (1941) heeft bij 
de familie Van den Hout, die 
een loonbedrijf runde, zeer 
goede herinneringen. niet al-

leen merkte hij dat werken op een trac-
tor hem heel erg goed beviel,  ook viel 

s  the reyrinks aLL in the faMiLy

Vlnr.: .....

zijn oogje op riet. Ze kregen verkering 
en trouwden. toen zij in 1972 besloten 
om naast de boerderij in Haghorst ook 
loonwerk erbij te nemen, was riet voor 
toon een rots in de branding. “ik deed de 
administratie”, vertelt riet (1941), “en ik 

verzorgde de jongens als dat nodig was.” 
de jongens: dat waren Sjoan en later jan, 
beiden broers van toon. 
toon en riet bouwen samen de boer-
derij, overgenomen van opa reijrink, 
met aanzien op. Veel koeien en kalveren, 
omgeven met veel bunders grond.  maar 
zijn hart ligt bij het loonbedrijf. “Zo’n 
lege, geoogste akker vond ik heel mooi. 
als een boer daarna tevreden was, vond 
ik dat fijn om te horen.”
in 2000 verdwijnt het vee. daarmee komt 
een einde aan negentig jaar succesvol 
boeren in brabant, nadat de opa van 
toon vanuit de achterhoek in Haghorst 
was neergestreken. “we hebben dus toen 
ons melkquotum verkocht”, zeggen zijn 
zoons tom (1970) en ruud (1973). “dat 

het einde van de vorige eeuw bracht ook een omwenteling 

teweeg bij de familie Reijrink. toon en Riet verkochten in 2001 hun 

melkquotum en deze opbrengst werd geïnvesteerd in machines 

om het grondverzetbedrijf meer op de kaart te zetten. dat pakte 

meer dan goed uit. begonnen met een handvol werknemers. nu 

verdienen 160 medewerkers de kost bij de onderneming uit hag-

horst. “Goed voor onze mensen en gek op grond en machines.”

is geherinvesteerd in machines. Vracht-
wagens, loaders, tractoren”, zegt ruud. 
“Voor grondverzet verhuurde ons vader 
zich al aan aannemers. we hadden het 
vakmanschap in huis, dus is er besloten 
om zelf werk aan te nemen. ik wilde heel 
graag. was een jaar of negentien, net van 
school, vol ambitie. en ik wilde onder-
nemen.” 
wat begon met een bouwput bij een 
woning en met vijf medewerkers in 
vaste dienst, is in drieëntwintig jaar tijd 
uitgegroeid tot een groot bedrijf. daar 
verdienen momenteel 160 mensen de 
kost. dat is vooral te danken aan twee 
factoren: de broers vullen elkaar perfect 
aan. tom: “ruud is van de plannen, dat 
blijft maar bij hem borrelen. Soms moet 

ik hem afremmen, meestal lukt het niet. 
ik houd me op de achtergrond bezig met 
de uitvoering. we weten van elkaar waar 
we goed in zijn. dat benutten we zoveel 
mogelijk.” 
de vaart kwam er echt in toen in bie-
zenmortel, een dorpje dat leunt tegen de 
loonse en drunense duinen, een groot 
sloopproject mocht worden uitgevoerd. 
ruud: “dat waren kippenstallen, afge-
dekt met asbest platen. de asbestsa-
neerder ging failliet, wij hebben toen de 
certificaten gehaald. Hadden we er weer 
een tak bij.” tom vult aan: “toen er een 
saneringsgolf op het platteland op gang 
kwam, kwamen we heel veel in beeld. 
Sommige saneerders zagen niks in dat 
smerige werk met gierputten en zo. ons 

Tom en Ruud Reyrink

s  toon en riet houden noG 
steeds een ooGje in het zeiL

‘aLLes in eiGen hand, dus 
opdrachtGevers worden 
voLLediG ontzorGd’
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www.rabobank.nl/hartvanbrabant

Als bank zijn we trots op de samenwerking met Reijrink in Haghorst en Esbeek. Reijrink
is al meer dan 45 jaar een familiebedrijf waar kwaliteit en maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog op de agenda staan.

Trots op de samenwerking

Een echt
familiebedrijf.

Reijrink in Haghorst
en Esbeek.

Vrijthof 25, Postbus 53, 5080 AB Hilvarenbeek

Tel.  (013) 505 29 71  Fax.  (013) 505 18 70 

info@leermakersacc.nl  www.leermakersacc.nl

Leermakers accountants & belastingadviseurs verwerkt uw cijfers en adviseert proactief, zodat u 
tijdig kunt bijsturen. Op een persoonlijke manier bieden we meer inzicht, zodat u gegronde beslissingen 
kunt nemen. Onze adviezen zijn gebaseerd op 50 jaar ervaring en altijd actuele kennis.

Uw eigen team met één 
aanspreekpunt; 
persoonlijk en vertrouwd.

HiStorie en company dna reyrink

maakte dat niet uit, we waren dat van vroeger uit al gewend. 
pa kwam al met de gierton bij de boeren thuis. we pakten alles 
aan.”
toen de familie reijrink in 1910 vanuit de achterhoek in het 
brabantse Haghorst neerstreek, werd maar liefst zeventig hec-
tare grond gekocht. grond, het heeft toon altijd geïnteresseerd. 
als er kansen lagen, werden er weer percelen bijgekocht. “wat 
ons vader heeft gedaan, heeft de expansie van ons bedrijf 
enorm geholpen”, zegt ruud. “wij werken veel met grond, witte 
en zwarte. bij de Stille wille, in de buurt van oisterwijk, lag 
zo’n veertien hectare arme landbouwgrond. klapzand, niet in-
teressant genoeg om op te boeren. maar het zand zelf was goud 
waard. tot de kredietcrisis groeide de economie hard, waren 
er veel infrastructurele projecten.  overal waren bouwputten. 
daar was zand voor nodig. wij hadden dat. wie het zand had, 
had het werk. dat heeft de ontwikkeling van reijrink enorm 
gestimuleerd.” 
een paar jaar geleden ligt bij reijrink de focus volledig op infra, 
sloop,  saneren en grondverzet. arie, die het akkerbouwbedrijf 
runde, is zelfstandig verder gegaan. tom: “wat er is bereikt, 
hebben we zeker ook aan hem te danken.” 
reijrink wil zoveel mogelijk de eigen regie houden. Zo is er 

mobiel breken op locatie bijgekomen 
en een asfaltcentrale gekocht. tom: “we 
hebben nu alles in eigen hand. opdracht-
gevers worden volledig ontzorgd. dat 
vinden ze heel prettig.” ruud: “ wij zijn 
goed voor onze mensen, en gek op grond 
en machines.”  
de toekomst ziet er goed uit. daar wil 
toon nog zo lang mogelijk deel van uit-
maken. Zo is hij nagenoeg elke dag op het 
bedrijf te vinden. Zijn vrouw: “Hij kan de 
loader niet missen.” dat niet alleen: hij 
laat ook nog weleens aan tom en ruud 
zijn eigen geluid horen. maar de zoons 
zijn uit hetzelfde hout gesneden als pa: 
tom en ruud bepalen welke richting 
de onderneming inslaat. daar kan toon 
alleen maar vrede mee hebben, want de 
zaak groeit en bloeit als nooit tevoren. ◆ 

s  ’ruud houdt van pLannen en toM houdt zich beziG Met de 
uitvoerinG. we weten van eLkaar waar we Goed in zijn.’
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bedrijfsactiviteiten

asfaLt en asfaLteren
rijdt u door brabant dan is er een 
grote kans dat het asfalt onder uw auto 
afkomstig is van reyrink. op maat ge-
produceerd tot en met vloeistofdichte 
vloeren in de eigen asfaltcentrale in 
noord-belgië. 

beton
Vanuit de betoncentrale in Zuid-ned-
erland legt reyrink met een breed 
scala aan betonmortel en betonspecie 
letterlijk het fundament voor ieder bou-
wproject. 

de juiste aanpak tot de juiste manier van 
afvoer van het asbesthoudend materiaal. 

bodeMsanerinG
Vervuilde grond; daar wil iedereen zo 
snel mogelijk vanaf! wij ontgraven en 
zorgen voor afvoer van uw vervuilde 
grond. in veel gevallen kunnen we de 
grond transporteren naar onze eigen lo-
caties voor de verwerking ervan. 

sLoopwerken
door aangescherpte milieu- en veilighe-
idseisen is slopen vandaag de dag meer 

in de loop der jaren heeft 

Reyrink de focus wat verlegd 

naar bouw en infra, al blijft 

het bedrijf juist in het agra-

risch segment nog steeds 

actief. net als hun boeren 

opdrachtgevers hebben de 

Reyrinks een voorkeur voor 

no-nonsense denken en 

doen. En ze doen veel.

Reyrink 
duidelijk 

veelzijdig
recycLinG
door gerecycleerd betonpuin te gebruik-
en draagt het bedrijf haar steentje bij aan 
een beter milieu én zorgt ervoor dat de 
prijs voor betonmengsel zo laag mogelijk 
gehouden wordt! puinbreken is hierbij 
één van de kernactiviteiten middels een 
mobiele puinbreker. 

bouwstoffen
reyrink biedt een breed assortiment aan 
grondstoffen; voor iedere prijsklasse een 
passend product. 
asbestsanerinG 
reyrink is dé deskundige op het gebied 
van volledige asbestverwijdering traject-
en. Van het informeren en adviseren voor 

een kwestie van gecontroleerd en selec-
tief demonteren. reerink is hierin verre-
gaand gespecialiseerd en gecertificeerd.

Grondwerken
reerink zorgt  voor het ontgraven van 
de funderingen voor bouwblokken; van 
woonhuizen tot en met complete bedri-
jfsgebouwen.

rioLerinGen
riolering is de infrastructuur voor het 
transport van afvalwater. met het vervan-
gen van riolering door een gescheiden 
rioolstelsel scheiden we hemelwater van 
afvalwater op een veilige en gezonde 
manier. 
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      VERVAET  
Since 1957 

V e r v a e t  –  R e y r i n k  a l  m e e r  d a n  2 0  j a a r  
d u i d e l i j k  v e e l z i j d i g  p a r t n e r s c h a p .

VOOR AL UW:

ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

LASER EGALISATIE VAN O.A. KUILPLATEN

WEGENBOUW EN BEDRIJFSVLOEREN ENZ.

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

thuis in tuinen

Aanleg en onderhoud van tuinen  - tuincentrum

Hakvoortseweg 17    Biest-Houtakker    tel: 013 505 2489    www.janabrahams.nl

bedrijfsactiviteiten

verhardinGen
we leggen machinaal bestratingen met 
modern materieel. indien gewenst vo-
eren we het complete project uit van een 
braakliggend terrein tot bijvoorbeeld een 
prachtige parkeerplaats.

Groenprojecten
wij zijn gespecialiseerd in aanleg, onder-
houd en renovatie van groenprojecten 
variërend van stedelijk en landschappeli-
jk groen tot en met de tuinen van bed-
rijven en instellingen. maar wij maaien 
ook bermen, sloten en watergangen.

GLadheidsbestrijdinG
tijdens de winterperiode staat reyrink 
met vakmensen en modern, gekeurd 
materieel 24 uur per dag, zeven dagen 
per week stand-by voor het (preventief) 
bestrijden van gladde wegen, industrie- 
en bedrijventerreinen!

transport
transport van bulkgoed zoals zand, 
grind, grond, bouw- en afvalstoffen. 
met het kipper transport van reyrink 
is efficiënt vervoer gegarandeerd. -con-
tainertransport-betontransport-walking 
foor-Steentrailers-diepladers.

aGrarische werken
reyrink verloochent nooit zijn roots. daarom vormen agrar-
ische werkzaamheden, ooit de start van het bedrijf, nog steeds 
een belangrijk onderdeel van reyrink’s activiteiten. innovatief 
met de ontwikkelingen van bemesting is het bedrijf in staat om 
vloeibare kunstmest (Urean) aan te bieden die zorgt voor op-
timale werking met een maximale opbrengst. daarnaast bes-
chikt reyrink over een machinepark dat volledig is ingericht 
voor het zaaien van verschillende soorten gewassen zoals gras 
en mais. we hebben zelfs een zaaicombinatie voor het zaaien 
van groenbemester in het najaar! maar gewassen groeien 
slecht als er spraken is van teveel onkruid. blootstelling aan 
onkruidbestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmid-
delen en biociden kan leiden tot gezondheidsklachten. Het is 
daarom van belang om de juiste en minst schadelijk stoffen 
te gebruiken, een veilige techniek te gebruiken, persoonlijke 
beschermingsmiddelen te gebruiken en hygiënisch te werken. 
kies voor een veilige en professionele aanpak en laat onk-
ruidbestrijding en gewasbescherming aan reyrink over! als 
resultaat van al dat zaaien, bemesten en beschermen kan eens 
per jaar geoogst worden. reyrink beschikt over alle soorten 
machines om het oogsten van gras en mais van begin tot einde 
te kunnen verzorgen. bij zowel de gras- als de maisoogst geb-
ruikt het bedrijf ook loaders om de kuil bij te rijden. maar een 
goede oogst is gebaat bij goede grond. Zaaien, ploegen, frezen, 
woelen, egaliseren en cultiveren: laat het land professioneel 
door reyrink verzorgen! ◆

www.reyrink.nl

s   ’kies voor een veiLiGe en professioneLe aanpak 
en Laat het aan reyrink over’
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Leverancier roozen van hoppe aan Het woord

de families roozen en 
reyrink zijn opgegroeid 
in Haghorst, een stipje dat 
tegen de kempen aanleunt. 

een dorp waarin de mensen elkaar nog 
kennen.  elkaar vertrouwen is er een 
groot goed. “Zo zitten ruud, tom en ik 

‘we hebben 
een bLind 
vertrouwen 
in eLkaar’ 

zakelijk in elkaar”, zegt Hendrik roozen 
(1962). “ingewikkelde contracten, daar 
doen we niet aan. dus juristen verdienen 
geen cent aan ons. we weten dat we van 
elkaar op aan kunnen.”  bovendien:  “in 
een dorp als Haghorst, met circa 850 
inwoners, kun je het echt niet maken 

om een …partner te benadelen. Houd 
je twee mensen voor de gek, dan krijg 
je ruzie met andere 848.” Ze willen ook 
iets betekenen voor Haghorst. “we zijn 
allebei actief bij de voetbalclub, edn’56. 
dat is goed voor de samenhang binnen 
een dorp.” 

roozen Van Hoppe doet grote projecten. 
Zo werd in waalwijk onder meer het 
enorme distributiecentrum van docdata 
gerealiseerd; in groningen wordt mo-
menteel woonlandschap de leyhoeve 
gebouwd: senioren 
kunnen er in het hartje 
van de stad wonen in 
luxe appartementen met 
elke vorm van zorg. bij 
verschillende projecten 
komt reyrink in beeld. 
“Voordat wij aan de slag gaan, zorgen 
zij ervoor dat het grondwerk geregeld 
is. moet er eerst worden gesloopt, dan 
nemen ze dat ook voor hun rekening. 
is de bouw klaar, dan komen ze voor de 
bestrating weer in beeld.” 
een goede en betrouwbare relatie biedt 
in de branche waarin roozen Van Hoppe 
acteert nóg een voordeel, zegt Hendrik. 
“Soms moet je snel anticiperen. wij 
kunnen dat, juist omdat je met reyrink 
mondeling afspraken kunt maken. je 
geeft er dus sneller een klap op.” Zo 
samenwerken kan alleen bij honderd 
procent transparantie. “Verborgen agen-
da’s, of trucs uithalen: het zou niet in ons 
hoofd opkomen. onze begroting en die 

van reyrink komen beide open en bloot 
op tafel te liggen. goochelen met cijfers? 
Hoef je niet te proberen, je kent elkaar 
door en door. en dat willen we oprecht 
niet. Het zou een goede relatie op het 
spel zetten.” 

Zakendoen op afspraak. dat is een stuk 
eenvoudiger als het economisch cres-
cendo gaat: dan verdien je er allebei een 
….. boterham aan. Het wordt een ander 
verhaal als de economie zich in een dal 
bevindt. “Zowel reyrink als wij hebben 

slechte tijden mee-
gemaakt. denk maar 
aan de kredietcrisis. 
in die jaren was je blij 
als je aan het werk 
kon blijven, al moest 
je op projecten geld 

toegeven. ook daarin waren we heel 
straight: we trekken al zo lang samen 
op, dan delen we ook samen het verlies. 
ook dat waardeer ik in reyrink: dat we 
elkaar in slechte tijden de hand boven de 
kop hebben gehouden. daardoor redden 
we het ook, terwijl zestig procent van 
onze vakbroeders zijn omgevallen.” en 
ook: “als reyrink en wij met elkaar een 
avontuur aangaan, maken we het samen 
af. Hoe het ook uit zal pakken.” 
roozen Van Hoppe had jarenlang een 
bouwmaterialenhandel. Vijftien jaar 
geleden werd de bouwmaterialenhandel 
verkocht aan raab karcher: de toege-
voegde waarde voor het bedrijf was te 
gering geworden. maar toen raab kar-

Roozen van hoppe bouw & 

ontwikkeling en Reyrink doen 

al meer dan dertig jaar zaken 

met elkaar. Grote projecten, 

miljoenen gaan erin om. maar 

zelden wordt er iets op papier 

gezet. “We hebben een blind 

vertrouwen in elkaar.” 

cher zijn strategie wijzigde, kwam het 
pand waarin het bedrijf was gevestigd   
leeg te staan. “nu zitten we toch weer in 
die handel. maar wel op een heel andere, 
en voor mij voor prettiger, manier. we 
doen het samen, ruud en ik. ik de ma-
terialen, hij de wielen. die wilde ik niet 
meer zelf op mijn dam hebben. dus het 
transport regelt reyrink. Het voordeel is 
ook dat we ons daardoor met de business 
zelf, waar we van oudsher sterk in zijn, 
bezig kunnen houden. ruud neemt de 
ruis weg. Hij is ook sterk in de logistieke 
kant van zijn onderneming.” en ook: 
“ooit hadden we 250 man personeel. dat 
is niet meer, ik werd er niet gelukkig van. 
je was meer aan het managen dan aan 
het ondernemen. ook daarom wilde dat 
transport van het materieel rondom de 
bouw niet meer zelf regelen.”
Hendrik looft de bedrijfscultuur binnen 
reyrink. “tom en ruud waarderen elkaar 
in wat ze doen. Ze weten waar hun talen-
ten liggen. ruud is commercieel sterk en 
de kapitein van het schip, tom de rege-
laar op de achtergrond. Ze zijn honderd 
procent complementair aan elkaar. Het 
zijn twee mensen met een nuchter boe-
renverstand. wat kan, dat kan. wat niet 
kan, kan niet. en je kunt werkelijk altijd 
op hen rekenen. dag en nacht.”  

in de toekomst zullen beide bedrijven 
veel samen blijven optrekken. en er staat 
nog een aardige uitdaging op stapel. “ 
een onderdeel van ons bedrijf is het leg-
gen van monoliet betonvloeren. daar is 
betonmortel voor nodig. we hebben een 
betonmortelcentrale waarbij reyrink ook 
de wielen, dus de betonmixers verzorgt. 
betonmortel is weliswaar een uitgekauw-
de markt, maar in de combinatie gaan wij 
er nog verder werk van maken door het 
opzetten van meerdere locaties. er komt 
een aparte tak in de samenwerking. net 
als bij de bouwmaterialen laten ruud en 
tom de wielen  draaien en nemen we ge-
zamenlijk de commercie eromheen voor 
onze rekening. Zo doen we allebei waar 
we goed in zijn. en waar ons hart ligt.” ◆
www.roozenvanhoppe.nl

D

s  ’soMs Moet je sneL 
anticiperen.  
wij kunnen dat.’

Hendrik Roozen
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door reyrink Gesponsored intens festivaL aan Het woord

intents Festival al jaren 
succesvol mede dankzij 
hoofdsponsor Reyrink

in 2017 werd intents Festival in oisterwijk door de kenners uitgeroepen tot het beste 

hardstyle festival in de benelux. daar is de organisatie heel trots op. “dat hebben we 

ook te danken aan onze hoofdsponsor Reyrink. die zorgt ervoor dat alles rondom op-

bouw en infrastructuur tiptop wordt geregeld.” 

Veertien jaar geleden beslo-
ten een paar jonge mannen 
een dancefestival op touw 
te zetten: voor de jeugd 
was er in oisterwijk niets te 

doen. aantal toeschouwers: op zaterdag 
zo’n duizend, op zondag niet meer dan 
honderdvijftig. 

V anno 2018 is intents festival - een sa-
menvoeging van in de tent -, niet meer 
weg te denken op de culturele agenda 
van het jonge nederlandse publiek dat 
zich laaft aan dancemuziek. Vorig jaar 
passeerden tienduizenden mensen de 
toegangspoorten. “de vijftiende editie is 
ondanks de groei van enkele duizenden 

bezoekers wederom in record tempo uit-
verkocht,” zegt marijn liebregts (1985), 
die samen met zijn broer rick liebregts 
en remko Hermans een jaar rond bezig 
is met dit evenement en het karnaval 
festival in moergestel. 
Zoveel volk op de been, dat moet alle-
maal gestroomlijnd lopen. daarin speelt 
reyrink, een van de drie hoofdsponsors, 
een cruciale rol, zegt bram lindelauf 
(1992). “in 2011 kwam reyrink na-
drukkelijk in beeld. toen de gebroeders 
reyrink aan de Hoevenseweg de gronden 
kochten, het terrein waarop het festival 
deels wordt gehouden. dat had geen 
consequenties voor ons. integendeel, het 
heeft intents festival alleen maar ver-
sterkt. alles wat met de grond te maken 
heeft, erop of eronder, neemt reyrink 
voor zijn rekening.” 

Het jaar daarop was de inbreng van rey-
rink al cruciaal om het festival letterlijk 
en figuurlijk niet in het water te laten 
vallen, zegt marijn. “op zondag was het 
weer zo slecht dat het hele terrein blank 
stond. eén telefoontje naar tom en ruud, 
toen kwamen er pompen. daardoor werd 
het alsnog een groot succes.” en ook: “de 
reyrinks kun je altijd te pakken krijgen, 
hoor. dag en nacht. dat is heel fijn, zeker 
als je zo afhankelijk bent van het weer.” 
maar pluvius kan  intents festival met 
zijn hemelwater amper meer deren. 
bram: “in 2016 heeft reyrink het hele 

perceel opgehoogd en opnieuw inge-
zaaid - kosteloos. de boel met schone 
grond geëgaliseerd, dus kuilen wegge-
werkt waarin plassen water stonden.” 
maar er is meer. doordat reyrink sterk is 
in infrastructurele werken heeft  intents 
festival daar optimaal van mogen profi-
teren. marijn: “als het veel had geregend, 
maakten we bij het opbouwen van het 
festival weleens mee dat een vrachtwa-
gen te ver wegzakte en niet meer van zijn 
plaats kwam. dan moest er een tractor 
van reyrink aan te pas komen om dat 
te verhelpen. Handig was dat natuurlijk 
niet.” bram vervolgt: “dus heeft reyrink 
een routing gemaakt op het terrein, on-
verharde wegen. wat begon met het uit-
lenen van een zitmaaier is steeds meer 
uitgebouwd. Van een tractor, loader, 
rijplaten, kraan tot zelfs het aanleggen 
van een complete bruggen en duikers 
over diverse sloten aan toe. Superhandig 
voor ons, want dat was onze logistieke 
bottleneck.”
 op zo’n evenement zijn elektra en water 
onontbeerlijk. ook daarin speelt het 
brabantse bedrijf een hoofdrol, onder 
meer met het aanleggen van bierleidin-
gen. intents festival start al een maand 
van te voren om het evenement op te 
bouwen.  marijn: “maar we staan er niet 
alleen voor. reyrink zet als het nodig is 
zijn personeel onder werktijd in. Vorig 
jaar was dat  om onder meer zand en 
snippers te brengen.” 

bram is al vele jaren als trouwe vrijwil-
liger betrokken bij het festival en sinds 
vier jaar in dienst bij reyrink, het laatste 
half jaar als werkvoorbereider. “dat 
maakt het allemaal een stuk makkelijker. 
de lijntjes zijn heel kort, daardoor kan er 
snel iets worden geregeld.” naarmate in-
tents festival zijn hoogtepunt nadert - de 
festivaldagen zelf - wordt er bij reyrink 
meer over gesproken. bram: “dan merk 
je dat de familie trots is dat ze dit mogen 
doen. en dat ze een van de hoofdspon-
sors zijn. Zo’n houding, dat vind ik prach-
tig. maar wij, als organisatie, zijn nog 
veel trotser op reyrink. doordat zij er-
voor zorgen dat het fundament helemaal 
op orde is, heeft er mede voor gezorgd 
dat we in de benelux zijn uitgeroepen tot 
het beste hardstyle festival.” 
reyrink stelt materieel en medewerkers 
ter beschikking. maar er is meer, zegt 
bram. “ruud denkt ook mee met de 
insteek om de continuïteit van intents 
festival te waarborgen. welke kansen 
liggen er nog? commercieel is hij heel 
sterk, kijk maar naar zijn bedrijf. Het is 
fijn dat er zo wordt meegeleefd en mee-
gedacht. Het geeft je energie, het houdt 
je alert. we hopen dan ook dat reyrink 
nog heel lang intensief bij  intents festi-
val betrokken blijft.”  ◆

www.intensfestival.nl

s  ’reyrink kun je aL-
tijd te pakken krij-
Gen, daG en nacht.’
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dochteronderneMinG aan Het woord

twee jaar geleden ging bioSoil 
europe failliet. reyrink nam 
het bedrijf over - en daarmee 
de knowhow. Het bedrijf werd 
gevestigd in tilburg. merijn pi-

cavet, specialist in de waterzuiveringstech-
nologie, moet samen met vijftien medewer-
kers de dochter weer kleur op de wangen 
geven. “Het is een prachtige uitdaging. je 
moet veel pionieren, erop uit.” en ook: “die 
overname was een mooie strategische zet. 
reyrink heeft zich in de afgelopen decennia 
laten zien dat het een geweldig veelzijdig 
bedrijf is, nu is daar de specifieke kennis die 
past bij de corebusiness bijgekomen.” 
picavet (1972) leidt een dubbelleven - in de 
goede zin van het woord. Hij woont twee 
weken in tilburg, dan weer twee weken bij 
zijn vriendin in portugal. “als ik in portugal 
ben, combineer ik dat met het bezoeken van 
projecten, vooral in Spanje, portugal en ita-
lië. daar hebben we goede contacten zitten, 

die voor ons het voorwerk verrichten. ” 
die twee mediterrane landen zijn buiten-
gewoon interessant voor bioSoil europe. 
“daar kunnen we met biologisch saneren 
nog grote stappen zetten. Vooral italië is 
booming, alleen ontbreekt het daar aan 
de knowhow. en die hebben wij dus.” dat 
nederland voorop loopt, heeft alles met de 
geografische ligging zelf te maken. “we wo-
nen met heel veel mensen op een paar vier-
kante kilometer. de bodem wordt dus heel 
intensief gebruikt. daarnaast hebben we 
veel chemische industrie. dus als er bouw-
plannen zijn, dan moet je ervan verzekerd 
zijn dat mensen er veilig kunnen wonen.” 
Verontreinigde grond afgraven en vervan-
gen door de schone variant kost heel veel 
geld. bovendien is dat  milieuonvriendelijk 
vanwege de vele vrachtwagenbewegingen. 
biologisch saneren is hét alternatief. “we 
vallen de verontreiniging aan met bacteriën 
die al in de grond zitten. met behulp van 

verticale buizen, filters, worden de bacte-
riën gestimuleerd om te groeien. daarvoor 
hebben ze energie nodig. die energie halen 
ze uit de verontreiniging. al met al maken 
we dus van die grond een bioreactor.” dat 
saneren biedt nog een groot voordeel. “je 
kunt ook onder gebouwen terecht. dus 
is het niet nodig om de infrastructuur af 
te breken om verontreinigde grond op te 
ruimen.” al met al is biologisch saneren zeer 
aantrekkelijk - dus ook  financieel. 
in italië, portugal en Spanje zullen de ko-
mende jaren verschillende locaties worden 
gesaneerd: de tijd is er rijp voor. “Het milieu 
staat in het brandpunt van de belangstel-
ling. mensen pikken het ook niet meer, wo-
nen op of bij vervuilde grond. de overheid, 
met name in italië, anticipeert daarop. ons 
alternatief is aantrekkelijk, dat weten ze 
in die landen ook. Zelf ben ik heel actief in 
portugal, in Spanje en italië hebben we ook 
onze piketpaaltjes stevig uitgezet met con-

biosoil Europe is gespecialiseerd in het met  

bacteriën schoonmaken van verontreinigde 

grond zelfs op moeilijk bereikbare plekken ‘bio-

logisch saneren’. de dochteronderneming van 

de Reyrink Groep heeft ambitieuze plannen, 

zegt projectmanager merijn picavet. “We willen 

ons nog meer internationaal ontwikkelen, met 

name in zuid-Europa en zuid-amerika.”  

biosoiL europe is 
kennistak binnen 
de reyrink Groep

tactpersonen en eigen mensen die de markt 
en zijn ontwikkelingen heel goed kennen.” 
daarnaast is bioSoil europe van oudsher 
al actief in Zuid-amerika, met name chili. 
“ook op dat continent worden er stappen 
gezet. we merken dat bedrijven, met name 
in olie-industrie en mijnbouw, steeds meer 
hun verantwoordelijkheid nemen.” 
de bodem saneren in nederland - ook hier-
in speelt bioSoil europe een grote rol - of 
duizenden kilometers verderop: het is een 
heel ander verhaal. “Het is veel spannen-
der”, zegt merijn. “alles staat of valt met een 
goede voorbereiding. Het begint met het 
inventariseren van de verontreinigde grond. 
Hoe ernstig is het, wat treffen we er aan? op 
die vraag zoeken we in ons laboratorium 
een oplossing: met welke nutriënten of 
voedselsupplementen kunnen we bacteriën 
activeren? daarnaast heb je hardware no-
dig, dus het materieel zelf, om het proces op 
gang te brengen. denk aan filters, pompen. 

s  ’aLLes staat of vaLt Met een  
Goede voorbereidinG’

dat regelen we op de werkplaats, hier in tilburg of in Haghorst. al 
dat materieel gaat in een zeecontainer op een vrachtwagen naar de 
locatie.” daarnaast: “op sommige locaties, met name de petrochemi-
sche industrie, moet je heel zorgvuldig opereren vanwege gevaar-
lijke omstandigheden. dus zijn we kien op veilig werken zodat onze 
mensen altijd veilig thuiskomen.” 
daarginds moet het gebeuren. de specialisten hebben de leiding, 
regionale bedrijven helpen mee met de uitvoering van de operatie. 
“Het is soms afwachten hoe het uitpakt. of we de puzzelstukjes 
allemaal hebben gelegd. is dat niet zo, dan kunnen we niet meteen in 
de auto springen om ze te helpen. onze specialisten moeten dus met 
druk om kunnen gaan. Ze moeten koel blijven, oplossingsgericht 
denken en het meestal zelf oplossen. Zo’n team hebben we ook.” 
Het werkgebied uitbreiden, dat is de komende jaren het beleid bin-
nen bioSoil europe. daarnaast is er in het biologisch saneren nog 
veel te winnen. “daarom investeren we in nieuwe en betere techno-
logieën. Voor efficiëntere oplossingen maken we ook gebruik van 
de expertise die er is op universiteiten. in binnen- en buitenland.” 
dat alles is alleen mogelijk als ook de moeder, reyrink groep, erin 
gelooft. “we krijgen heel veel speelruimte van ruud reyrink, onze 
algemeen directeur. dus gaan we nog boeiende jaren tegemoet." ◆
www.biosoil.nl

T
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VOOR AL UW:

ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

LASER EGALISATIE VAN O.A. KUILPLATEN

WEGENBOUW EN BEDRIJFSVLOEREN ENZ.

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

kLant aan Het woord

van hoppe telecom en yes telecom
ontzorgen de klant met persoonlijke dienstverlening 

samenwerking op basis van vertrou-
wen 
in de afgelopen twintig jaar hebben Van 
Hoppe telecom en reyrink een hechte 
samenwerking met elkaar opgebouwd. 
“iedereen kent elkaar”, vertelt arnika, 
secretaresse binnen reyrink en verant-
woordelijk voor alle telecom binnen de 
organisatie. “daardoor lijken we soms 
één grote familie. dat schept een sterke 
vertrouwensband en zorgt voor een heel 
prettige samenwerking. de betrokken-
heid van Hoppe telecom en de oplossin-
gen van yes telecom zorgen ervoor dat 
onze zakelijke telecom gewoon goed is 
ingeregeld. we hebben er zelf nauwelijks 
omkijken naar.”

“Vertrouwen en persoonlijke aandacht zijn 
een groot goed in iedere zakelijke relatie.”
 
het belang van een betrokken partner 
de ‘jij-benadering’ vormt de rode draad 
in de dienstverlening van Van Hoppe 
telecom: “Vertrouwen en persoonlijke 
aandacht zijn een groot goed in iedere za-
kelijke relatie”, vertelt eigenaresse ivonne 

van Hoppe. “in de samenwerking tussen 
familiebedrijven, zoals in ons geval, is het 
vaak zelfs een bepalende factor. Hoe gro-
ter je betrokkenheid, hoe meer inzicht je 
krijgt in de vraagstukken van de klant. en 
als er een keer iets opgelost moet wor-
den, dan moet je ook op elkaar kunnen 
bouwen.”
 
Meebewegen met zakelijke behoefte 
“diezelfde kernwaarden zoeken we ook 
bij onze leveranciers”, vertelt ivonne. 
“met yes telecom beschikken we over 
een deskundige partner die persoonlijk 
contact net zo belangrijk vindt als wij. 
bovendien beweegt yes telecom mee met 
de behoefte van de zakelijke markt. de 
medewerkers van reyrink werken vrijwel 
allemaal op locatie. door de jaren heen 
zijn de mobiele abonnementen specifiek 
ontwikkeld voor reyrink, zodat ze perfect 
aansluiten bij het gebruik. dat vind je bij 
geen enkele andere provider.” 

“Met Yes Telecom beschikken we over een 
deskundige partner die persoonlijk contact 
net zo belangrijk vindt als wij.”

proactief monitoren van verbruik 
“door de jaren hebben we diverse 
abonnementen inclusief bundels en 
groepsbundels ingezet”, licht ivonne toe. 
“Hiermee werd zowel binnen als buiten 
de eU flink bespaard. we monitoren nog 
steeds continu het verbruik van de mede-
werkers. Via de beheeroplossing e-view 
van yes telecom houden we zicht op het 
totale verbruik. bij hoogverbruik voegen 
we met terugwerkende kracht voordeli-
ge belbundels toe. Zo zorgen we ervoor 
dat reyrink nooit voor onverwacht hoge 
kosten komt te staan.” 
 
doorlopend betrokken 
een goede leverancier kent je organisatie 
en denkt met je mee. die gedachte wordt 
gedeeld door yes telecom, ziet ivonne: 
“Zij begrijpen dat iedere klant zijn eigen 
vraagstukken heeft, en dat die het beste 
kunnen worden ingevuld met maatwerk 
en korte lijnen. ook ná oplevering blijven 
ze met de klant meedenken. Het is dan 
ook geen wonder dat we al vanaf het 
eerste uur met yes telecom samenwer-
ken.” ◆

al sinds eind jaren negentig ondersteunt van hoppe telecom het in Esbeek gevestigde  

Reyrink aannemersbedrijf op het gebied van zakelijke telefonie. vertrouwen vormt de  

voedingsbodem van de warme samenwerking tussen beide familiebedrijven. maatwerk en  

persoonlijke dienstverlening zijn hierin belangrijke factoren. van hoppe telecom geeft hier 

invulling aan met de abonnementen van yes telecom. 
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toen nina (1989) de middelbare school had 
afgerond deed ze de opleiding tot kapster en 
schoonheidsspecialiste. dat paste niet bij haar 
karakter. Ze ging in de logistiek aan de slag. 
daar hoorde ze van haar baas dat ze geen 

type was om altijd maar binnen te werken. Hij kreeg 
gelijk, ze gooide het roer om en werd vrachtwagen-
chauffeur. “ik mag er best zijn, maar 
een meisje-meisje ben ik niet. ik 
houd van aanpakken, met de poten 
in de modder te staan. Het liefst in 
een mannenwereld, die zijn recht 
voor zijn raap. die vrachtwagen 
paste dus wel bij mij.”

drie jaar geleden - ze had er al een lustrum als vracht-
wagenchauffeur opzitten - werd ze door een uitvoer-
der van reyrink gepolst om daar in dienst te komen. 
Ze stemde toe. “ik heb er geen seconde spijt van gehad. 
Het werk, bouwstoffen vervoeren, vond ik fantastisch. 
dan zie je een project ook letterlijk groeien. dus heb je 
ook het gevoel dat je er een bijdrage aan hebt geleverd. 
Het is heel concreet.” reyrink is een familiebedrijf. en 
van je familie moet je het hebben, zegt het cliché. “ik 

heb ondervonden dat het echt zo is. toen het privé 
even niet zo lekker liep, hebben ze me zo goed moge-
lijk geholpen. ik kon zelfs soms mee-eten bij oma riet, 
dat vond ik prachtig.” 

in de toekomst hoopt ze een keer moeder te worden. 
Vrachtwagenchauffeur zijn is dan niet ideaal. dus 

toen er intern een locatiemanager 
werd gezocht, stak ze haar hand op. 
Ze kreeg die functie. “op de locatie 
in esbeek heb ik de fundamentele 
kneepjes geleerd, hoe je bijvoor-
beeld om moet gaan met een weeg-
brug. toen kon ik hier aan de slag.” 

op het terrein heeft nina een eigen unit. “Het voelt als 
mijn toko. dat is ook zo mooi van dit bedrijf: de direc-
tie geeft je het vertrouwen dat je die verantwoordelijk-
heid aankunt.” 

destijds wist nina niet wat ze met haar leven aan 
moest; nu ligt dat een slag anders. “ik denk dat ik over 
tien jaar nog altijd bij reyrink werk. Zo’n vriendelijk 
en gemoedelijk bedrijf. en er liggen nog allerlei kansen 
om mezelf te ontwikkelen.”  ◆ 

‘Werken bij Reyrink, een betere 
keus had ik niet kunnen maken’

Nina Baijens ging twee jaar geleden bij Reyrink als vrachtwagenchauffeur aan de slag. Dit 

jaar, 2018, is ze aan een heel nieuwe uitdaging begonnen: locatiemanager voor de op- en 

overslag van bouwstoffen bij dochteronderneming Biosoil in Tilburg. “Werken bij Reyrink, 

een betere keus had ik niet kunnen maken.” 

s  ’ik MaG er best zijn, 
Maar een Meis-
je-meisje ben ik niet’

Medewerker aan Het woord

T
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Sjoan (1945) is al lang en breed met pensioen. maar dat hij die 
grens is gepasseerd, boeit hem niet. Hij werkt nog o zo graag. 
“net als toon ben ik gek op machines. ik moet ze horen, erop 
rijden. dus ben ik nog regelmatig op een loader te vinden.” 
toen toon in 1972 besloot om naast zijn boerenbedrijf ook zijn 
verdiensten te zoeken in het loonwerk, kwam Sjoan bij hem 
in dienst. “Hij had een gierton gekocht, dus daar ging ik mee 
naar de boeren. mest op het land rijden. in de herfst hakselde 
ik mais. en toen toon meer infra ging doe en er een loader en 
later zelfs een caterpillar werd gekocht, heb ik meegeholpen 
met de infra, zoals de rondweg bij Hilvarenbeek.” 

werken op een loonbedrijf, dat is vooral in de zomer aanpoten. 
“Voor dag en dauw opstaan, tot middernacht doorgaan: al die 
boeren wilden tegelijk geholpen worden met hun oogst. dan 
kwam ik om twaalf uur terug en wie stond me op te wachten? 

riet, de vrouw van toon. altijd was er nog wat te eten, een tas 
koffie. ik vroeg me wel eens af of ze wel naar bed ging, want 
heel vroeg in de morgen was riet weer paraat.” 

toen jan (1958) zeventien jaar was en de lts had afgerond ging 
hij zijn broer Sjoan achterna. nooit heeft hij overwogen om er-
gens anders zijn licht op te steken. “ik ben een kraanmachinist. 
nou, dan kun je het niet beter hebben dan op dit bedrijf. er zijn 
er zoveel, en zoveel verschillende, maar het liefst draai ik mijn 
eigen kraan. de gebroeders weten wat ik kan, vertrouwen erop 
dat ik mijn werk goed doe. ik voel me een beetje eigen baas hier.”

jan is het liefst aan het sleutelen. door de enorme groei van 
reyrink staat er genoeg materieel op zijn handige handen te 
wachten voor reparatie of onderhoud. beide broers hopen nog 
jaren, met heel veel voldoening, op het bedrijf te werken. ◆

Medewerkers aan Het woord

jan en sjoan reyrink 
kunnen niet zonder 

Machines
jan en sjoan Reyrink zijn broers van toon Reyrink, de grondlegger van het be-

drijf. zij hebben altijd bij hem gewerkt: eerst in het loonbedrijf, later in het grond-

verzet. machines, daar zijn ze gek op. 
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continuïteit Van Het familiebedrijf

kansen grijpen is klanten 
kansen aanbieden 

in 23 jaar tijd heeft Reijrink een enorme expansie doorgemaakt. in 1995 werd 

naast het landbouw- en loonbedrijf begonnen met grondverzet om daarna ver-

schillende disciplines aan de onderneming toe te voegen. “nu is de cirkel rond”, 

zeggen tom en Ruud Reijrink, “en hebben we werkelijk alles in huis om onze 

klanten te helpen. ontzorgen dus. En dat wordt enorm gewaardeerd.” 

I in Haghorst wordt momenteel - we 
schrijven maart 2018 - een nieuw kan-
toor gebouwd. noodzakelijk, want rey-
rink heeft een paar jassen versleten om 

door te kunnen groeien. Startte het bedrijf in 1972 
met vijf medewerkers, nu verdienen er zo’n 160 
medewerkers  de kost. en op hoogtijdagen plukken 
ook zzp’ers de vruchten van de economische voor-
spoed van reyrink.

wat is het geheim van het succes?  dat zit deels in 
het karakter van beide broers. tom is de techneut, 
hij volgt alle technische ontwikkelingen op de voet 
en zorgt ervoor dat alle nieuwe technieken worden 
doorgevoerd in ons eigen machinepark. ruud is de 
bouwer. “als ik een kans zie, grijp ik ‘m. en we zijn 
ook geen types die lang achterom kijken. Hier zeg-
gen we altijd: ‘Vort doen.’ dus altijd maar doorgaan. 
en ik houd van ondernemen, iets nieuws bedenken. 
altijd heb ik in het achterhoofd: hoe kan het beter, 
wat kunnen we nog toevoegen aan het bedrijf wat 
voor ons en vooral voor onze klanten van meer-
waarde is?” 

wat ook heeft meegeteld bij het uitbreiden van de 
onderneming is het toevoegen van andere discipli-
nes. tom: “we zijn begonnen met grondverzet. dat 
lag in het verlengde van de landbouw en loonbedrijf 
dat onze ouders hadden. daarna zijn we gaan slo-
pen. en asbest saneren. twee takken die in elkaars 
verlengde lagen.”  

Slopen levert puin op. en puin is weer een bouwstof 
voor de aanleg van wegen. “werk met werk maken, 
dat verdient het beste, circulair bouwen”, weet 
ruud. “maar dat kon alleen als we een mobiele puin-
breker zouden hebben. we zijn toen in zee gegaan 
met een bedrijf in  belgië.”

Voor de infrawerken moest schone zwarte grond 
worden afgevoerd. “die konden we gebruiken toen 
we stallen aan het slopen waren om de gierkelders 
mee te vullen. we hebben ook het immobiliseren 

van  licht verontreinigde grond aan onze 
scope toegevoegd. dit houdt in dat we van 
een licht verontreinigde grond een cement 
gebonden bouwstof maken. die passen we als 
funderingsconstructie bij onze asfalt- en be-
tonverhardingen toe. bovendien is het milieu 
erbij gebaat. we verspillen zo min mogelijk.”
de gehuurde puinbreker verdween uit beeld 
toen reijrink een groot infrawerk aannam: 

het vervangen van de betonplaten op de provinciale 
weg van esbeek naar reusel. tom: “onze belgische 
partner had geen tijd, dus hebben we tien jaar gele-

den zelf een mobiele breker op locatie gekocht. daar 
hebben we heel veel plezier van gehad - en nog. de 
betonplaten moesten eruit, puin erin, egaliseren. en 
asfalt erop.”  

Voor die asfalt was reijrink afhankelijk van derden. 
nu is dat niet meer het geval. ruud: “we hebben zelf 
een asfaltcentrale gekocht. we hebben werkelijk 
alles in huis: slopen, saneren, asbestverwijdering, 
grondwerk, aanleggen van riolering, bestratingen 
en asfalteren. maar ook het bouw- en woonrijp-
maken van locaties en het uitvoeren van complexe 
reconstructies behoort tot onze werkzaamheden. en 
allemaal met eigen materieel. de cirkel is dus rond.” 
tom: “dat wordt enorm gewaardeerd door onze 
klanten. als ze een klus bij ons neerleggen, weten 
ze dat we alles aankunnen. wij ontzorgen de klant 
volledig, dat vinden ze heel prettig.” 
als de cirkel rond is, lijkt het klaar. niets is minder 
waar. trouwens, ruud zou zich vervelen. “ik ben 
geen beheerder, maar een bouwer. een paar jaar 
geleden hebben  we een doorstart gemaakt met   
bioSoil eU, biologische grondsanering. dat heeft 
een grote toekomst. in nederland, maar zeker in 
het buitenland. we hebben lopende projecten in 
Zwitserland, frankrijk, italië en chili.” bioSoil eU is 
gevestigd in tilburg, samen  met de bouwstoffenser-
vice. tom vult aan: “Voor elke uitdaging in ons vak-
gebied hebben wij de oplossing. we zijn  niet bang. 
bovendien kunnen we aardig de risico’s inschatten.” 

in 2015 stapt arie uit het bedrijf,  hij gaat met zijn 
eigen akkerbouwbedrijf verder. “we hebben aan 
onze broer ook veel te danken. net als wij heeft hij 
ontiegelijk veel tijd in het bedrijf gestoken.” Sinds 
2015 maken steeds meer internationale medewer-
kers deel uit van ons bedrijf. belgen, polen en Hon-
garen. ruud: “Ze werken allemaal in vaste dienst. 
we zijn heel blij met ons internationaal gezelschap. 
Harde werkers. wij zorgen voor in- en externe 
opleiding, dit hoort ook bij maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Zij zijn goed voor ons, wij goed 
voor hen. Zoals het hoort bij een familiebedrijf.” 
tot slot: alles is ooit begonnen met hun opa en oma 
reijrink - Van Spreeuwel. Zij hadden het loon- en 
boerenbedrijf. Vind je die boerenmentaliteit nog 
terug in het bedrijf? jazeker, zeggen tom en ruud. 
“een boer moet er 24 uur per dag zijn voor zijn 
veestapel. de koeien moeten per slot van rekening 
worden gemolken. Zo gaan wij ook met onze klan-
ten om. we zijn altijd bereid om te helpen. 24 uur 
per dag, zeven dagen in de week.” ◆

s  ’werk Met 
werk Maken, 
dat verdient 
het beste  
circuLair  
bouwen’



Infrastructuur is meer dan 
alleen een spade in de grond... 

Huidige problematiek:
• Wateroverlast

• Verdroging

• Weinig groen in de wijk

• Onveilige vijver in de buurt

• Verstening en verhitting

• Wortelopdruk in wijken

• Bomen op het leidingtracé

• Fietspad ontbreekt

• Slecht wegdek

• Te hoog grondwater

• Afkoppelen regenwater

• Te smalle voetpaden

• Overlast van sluipverkeer

• Te weinig parkeerplaatsen

Onze oplossing:
Als schakel optreden door te 
 luisteren naar onze opdracht-
gevers en de opdracht vertalen 
naar een te realiseren project. 
Daarbij wordt kwaliteit nagestreefd 
door onze jarenlange ervaring, 
samenwerking met andere partijen, 
flexibiliteit, korte lijnen en een 
praktijkgerichte aanpak.
 
Kortom: 
TB Infra staat voor uw project!

TB Infra BV
Kerkstraat 20, 5066 AS  Moergestel

(013) 513 04 91  •  info@TBinfra.nl  •  www.TBinfra.nl


