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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.’
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