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Mijn ambitieuze en hardwerkende opa, Lammert 
Koelewijn, legde 75 jaar geleden in Bunschoten 
de basis voor ons mooie innovatieve familiebedrijf 
Koelewijn Bronbemaling. Het ondernemersschap 
loopt als een rode draad door het leven van alle 
generaties Koelewijn. Bij opa Lammert, pa Peter, 
oom Piet, en ook bij mij, stroomt het ondernemen 
door de aderen. De 4de generatie toont dezelfde 
drive. Mijn zoon Pascal is, net als mij, gecertificeerd 
boormeester – de jongste van Nederland! – en mijn 
zoon Benjamin loopt zo af en toe ook een dag mee. 

Bij ons familiebedrijf Koelewijn Bronbemaling 
werken stuk voor stuk betrokken, flexibele 
medewerkers, die samen met mij een (h)echt team 
vormen. Met elkaar zorgen we er elke dag weer 
voor dat de stip aan de horizon wordt bereikt: als 
bedrijf doorgroeien naar de top van Nederland – de 
Champions League! – door met alle divisies van 
Koelewijn Bronbemaling de klant een totaalpakket 
aan te bieden en compleet te ontzorgen. 
Koelewijn Bronbemaling verdient het om in dit 

jubileumjaar aandacht te krijgen. In dit magazine 
blikken we terug naar het verleden, kijken we naar 
het heden – waarvoor we elke dag dankbaar zijn – én 
nemen we je mee naar de toekomst. Wanneer je de 
persoonlijke verhalen leest van onze medewerkers, 
onze zakelijke partners en onze familieleden, ervaar 
je hoe hecht ons bedrijf is. De ervaringen van onze 
klanten, leveranciers en relaties onderstrepen dat 
zij samen met ons vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet gaan. 

Het resultaat mag er zijn: KB is een magazine waarin 
alles over ons prachtige familiebedrijf Koelewijn 
Bronbemaling wordt belicht en aandacht krijgt. 
Het toont tevens ons stevige fundament, zodat we 
er zeker van zijn dat we in de toekomst ook ons 
100-jarig jubileum kunnen vieren.

Namens Koelewijn Bronbemaling willen we iedereen 
bedanken voor het vertrouwen, de betrokkenheid 
en inzet om ons bedrijf verder te laten groeien.  
Op naar de (Geo)Future! 

Jouke & alle medewerkers van Koelewijn Bronbemaling
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Naast het paard en tussen de mest, in een schuurtje van 2,5 bij 2,5 meter op 
Dorpsstraat 28 begon op 1 september 1945 de geschiedenis van Koelewijn 

Bronbemaling. Grondlegger Lammert Koelewijn – in het dorp bekendstaand 
onder de naam Lammert van de Puus – huurde de bescheiden ruimte van 

de familie Nagel. De stroomkabel die hij nodig had voor de werkzaamheden, 
trok hij door de lucht, vanaf zijn ouderlijk huis, twee boerderijen verderop. 
De beginjaren waren keihard werken. Hard gewerkt wordt er 75 jaar later 

nog steeds. Inmiddels met 45 medewerkers en meerdere divisies die onder 
Koelewijn Bronbemaling vallen, behoort het tot de top 5 boorbedrijven van 

Nederland. Een terugblik. 

Hoe het 
allemaal 

begon
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Koelewi jn  Bronbemal ing

In de beginjaren pakte ‘opa’ Lammert Koelewijn 

allerlei werk aan: loodgieterswerk, dakdekkerswerk, 

installatietechniek, het maken van afrasteringen, 

verkopen van haarden en kachels, boren van 

waterbronnen. Een keuze had hij niet. Zo vlak na de 

Tweede Wereldoorlog was er weinig geld met deze 

werkzaamheden te verdienen en hij moest toch zijn 

gezin onderhouden. Geboren in 1909, als middelste 

van een gezin van vijf kinderen, groeide hij op in een 

vissersfamilie. Later ging hij werken bij de smederij van 

zijn broer Dirk. 

Met zijn eigen bedrijf begon hij ook met het boren van 

waterbronnen. Op zijn bakfiets naar bijvoorbeeld de 

Weikamp – een stuk grond in Bunschoten-Spakenburg – 

om daar een puls (waterbron) te slaan. Vanaf 1961 ging hij 

aan de slag met het aanleggen van rioleringen en kwam 

het werk van bronbemalingen in beeld. Daar kon je de 

kost beter mee verdienen. In de loop der jaren werden er 

zelfs enkele personeelsleden aangenomen, voornamelijk 

familie. Later kwamen zijn twee zonen Piet en Peter in 

het bedrijf en sloot ook goede vriend Willem zich aan. Zij 

gingen zich steeds meer richten op bronbemalingen. 

In 1964 was de bedrijfsruimte te klein geworden. KB 

verhuisde naar de Koningin Emmastraat, om amper 

vier jaar later weer te verhuizen naar een bedrijfslocatie 

aan de Veenestraat. Toen het financieel mogelijk was, 

kochten ze een vrachtauto, een heftruck en in 1973 zelfs 

de eerste boorwagen. Zo ontwikkelde KB zich door. 

Lammert Koelewijn overleed in 1987. Hij wordt herinnerd 

als een grote, statige man – 1,95 meter – die altijd vrolijk 

was, sigaren rookte en graag rondreed in luxe wagens; 

in 1963 reed hij in een Mercedes 200D. Na zijn overlijden 

namen zonen Peter en Piet het bedrijf officieel over. De 

werkzaamheden werden goed verdeeld. Het duo ging 

vaak samen op pad, maar Peter focuste steeds meer op 

het werk op kantoor en Piet trok, als echt buitenmens, 

de velden in: daar waar het boorwerk moest worden 

gedaan. 

In de jaren ’90 floreerde Koelewijn Bronbemaling. 

Deze groei zette voort in 2001 toen Jouke Koelewijn, 

de zoon van Peter, het bedrijf overnam. De afgelopen 

tien jaar is KB zich steeds verder gaan specialiseren 

in duurzaamheid en zijn er voor de gespecialiseerde 

werkzaamheden diverse divisies opgericht. Wat 

grondlegger Lammert Koelewijn in 1945 startte aan 

de Dorpsstraat behoort inmiddels tot de top 5 van 

boorbedrijven in Nederland. Dat is vooral gerealiseerd 

door keihard werken. Keihard werken toen en keihard 

werken nu. Dag en nacht. Met oog voor kwaliteit en  

oog voor elkaar. 

Peter Koelewijn kwam in 1952 in het bedrijf van zijn 
vader Lammert werken, samen met zijn broer Piet. 
Vlak voor het overlijden van hun vader in 1987 namen 
ze het bedrijf over. Nog steeds is Peter elke dag te 
vinden bij Koelewijn Bronbemaling. Wanneer hij over 
‘zijn tijd’ vertelt, beginnen zijn ogen te stralen. Van 
enthousiasme en van trots. 

Twee broers aan het roer, hoe ging dat?
“We hadden de taken goed verdeeld. Ik zat meer op 

kantoor, richtte me op het financiële gedeelte en was 

vaak in de werkplaats te vinden. Als het druk was, 

dan trok ik ook mijn overall aan en ging mee naar een 

bronbemalingsklus. Piet werkte altijd buiten, voor 200%: 

als echt buitenmens deed hij de bronbemalingen en het 

boren zelf. Ook onze vrouwen, wijlen Mieke (van Piet) en 

mijn Hennie waren in het bedrijf actief. We waren een 

sterk team: twee directeuren, die er zeker niet vies van 

waren een overall te dragen. In de loop der jaren kregen 

we steeds grotere klussen, bijvoorbeeld een groot project 

in Lekkerkerk, in 1980. Die klus duurde bijna een jaar. Op 

een dag kwam er een ingenieur van de regering naar 

ons toe en vroeg: ‘Meneer Koelewijn, hoe groot bent u?’ 

‘Ik ben 1,86’ antwoordde ik, nietsvermoedend. Nee, dat 

bedoelde hij niet, ‘hoe groot onze club was’, dat wilde 

hij weten. Ik antwoordde dat we met vijf man waren, 

waarop hij steil achterover sloeg. Hij vroeg ons hoe we 

zo’n groot project in vredesnaam met maar vijf man 

konden bolwerken. ‘We hebben de nachten ook nog hè’, 

antwoordde ik in alle ernst. En zo was het ook: Piet en ik 

werkten dag en nacht. Sliepen hooguit een paar uur per 

nacht. Dat deden we met plezier hoor. De klus  

moest af.”

Hoe kwam het dat jullie van boren naar bemalingen 
gingen?
“In die tijd pakten we nog van alles aan. Maar toen we met 

rioleringen begonnen, kwam daar grondbemaling bij kijken, 

anders kun je geen riolering plaatsen. Dat werk trokken we 

dus ook naar ons toe. Eerst huurden we een bemalingspomp 

bij Coterlet in Hoogland, een loodgieter die een kleine pomp 

had staan. Uiteindelijk kochten we zelf een pomp. In 1964 

verrichtten we onze eerste echt grote bronbemalingsklus, in 

Otterlo.” 

Welke momenten vergeet u nooit meer?
“In 1961 hadden we een grote lasopdracht: een groot 

hekwerk maken voor Dierenpark Rhenen. Daarvoor heb ik 

dagen achter elkaar laswerk gedaan en kreeg ik een zinkwit-

vergiftiging. Dokter Treffers kwam steeds bij ons thuis om 

mij te checken en zei tegen mijn moeder dat ik het niet 

zou overleven. Melk drinken, dat was de enige hoop. Mijn 

moeder had toen beter een koe kunnen kopen: liters dronk 

ik. Maar het hielp wel, zodat ik het nu kan navertellen.”

Wanneer stopte u met werken?
“Rond de eeuwwisseling konden we Koelewijn Bronbemaling 

verkopen. Mijn zoon Jouke werkte toen al bij ons, en kwam 

met een plan het bedrijf over te nemen van Piet en mij. Het 

is mooi dat het in onze familie is gebleven. Een paar jaar later 

verhuisde KB naar de Produktieweg in Haarbrug-Noord, een 

mooie plek. Ik was 72 jaar toen ik ermee ophield, het kon 

helaas niet meer. Maar ik kom zeker nog iedere dag langs. 

Effe kieken.” 

‘We  werkten  
dag en nacht’

‘Op zijn  
bakfiets  naar 

de Weikamp 
om een puls  

te slaan’
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Lammert Koelewijn richt 
zijn eigen bedrijf op

Aanschaf eerste  
boorwagen

Koelewijn Bronbemaling 
wordt gecertificeerd voor 
het VCA-certificaat

Verhuizing naar pand 
aan de Produktieweg op 
industrieterrein  
Haarbrug-Noord

Start Bling Bling ETN wordt  
een divisie van KB

Piet Koelewijn start 
met werken bij KB

Kooien gemaakt 
voor verschillende 
dierenverblijven in 
Dierenpark Amersfoort

Peter Koelewijn 
gaat werken 
bij KB

Huur van de eerste 
pomp bij Coterlet in 
Hoogland. Begonnen 
met bronbemaling en 
grondboringen 

KB betrekt een 
bedrijfspand 
op de Koningin 
Emmastraat

Oprichter Lammert  
Koelewijn overlijdt.
Peter en Piet 
Koelewijn nemen KB 
over

Jouke Koelewijn neemt 
Koelewijn Bronbemaling over 
van zijn vader en oom

Pompverhuur Holland 
wordt opgericht  
(in 2016 doorgegaan 
onder de naam PSH)

AE Systems wordt 
een divisie van KB

Geofuture 
wordt 
opgericht 

Verhuizing naar 
nieuwe bedrijfslocatie 
in Veenestraat

VASTE GROND 
ONDER DE VOETEN  
KRIJGEN

EEN REIS IN DE TIJD
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‘Stilstand is 
achteruitgang’ 

Ben jij een echte kantoorman?
“Nee, zeker niet. Toen ik in 2001 het 

bedrijf overnam, van mijn vader en 

oom, bestuurden we het bedrijf met 

5 personen. We bikkelden iedere dag 

buiten om alle projecten te realiseren 

en aan het einde van de dag volgde 

de administratie. We werkten nog 

met een kaartenbak, waarin stond 

wat we moesten doen. Geweldig! Op 

zaterdag wisselde ik het werk voor de 

boekhouding af met het onderhoud 

van de machines, om vervolgens de 

vrachtwagens te laden voor maandag. 

Elke 30 dagen was het tijd voor het 

maken van de facturen, dat deed ik 

altijd samen met mijn vader. Ook hield 

ik me bezig met de planning, inkoop 

en de offertes. Eigenlijk met bijna alles. 

Daardoor leerde ik wel alle onderdelen 

van het bedrijf kennen en daar hebben 

we echt profijt van. Als er iemand ziek 

is op een boorlocatie, neem ik dat 

zonder problemen over.” 

Hoe ontstond de groei van 
Koelewijn Bronbemaling?
“Toen ik het bedrijf volledig overnam, 

was ik vooral gefocust op de 

bronbemaling. Daar liep alles goed. 

We hadden goede, grote bouwputten 

en alle expertise was aanwezig. Toen 

mijn oom Piet weg viel, doordat hij 

ziek werd, heb ik me noodgedwongen 

steeds meer gespecialiseerd in de 

boringen. Oom Piet had dat al die jaren 

gedaan. Doordat ik in het boorwerk 

dook, kwam ik er al snel achter dat 

ik dat wilde uitbreiden. Koelewijn 

Boringen werd een eigen divisie. Vanaf 

dat moment begonnen we hard te 

groeien. Ik zag nog meer groeikansen. 

Ik wilde nog meer expertise in huis 

halen en daarvoor een goede structuur 

neerzetten. Zo ontstonden nog meer 

divisies en verschillende BV’s. Doordat 

ik meer die helikopterview-rol op 

mij nam – de grote lijnen bedenken 

en uitzetten om te groeien – moest 

ik het operationele deel van mijn 

werk steeds meer loslaten. Toch 

blijft boren heel leuk om te doen. Als 

gecertificeerd boormeester vind ik het 

nog altijd heel gaaf. Het hoort ook wel 

bij KB: breed inzetbaar zijn, zodat we 

bij grote klussen of ziekte altijd kunnen 
‘We spelen amateurvoetbal,  

maar we willen naar Champions League-niveau’
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Jouke Koelewijn  |  directeur/eigenaar

In zijn werkbroek komt Jouke Koelewijn zijn kantoor binnengerend. 
Door een ziektegeval heeft hij zelf een boorklus gedaan. Als 
directeur/eigenaar werkt hij inmiddels veel op kantoor, maar het 
‘veldwerk’ is hij zeker niet verleerd. Hij opent eerst wat ramen – ‘wat 
is het hier warm, even wat meer frisse lucht’ – om dan vol passie 
te vertellen over zijn turbulente leven en het bedrijf dat hij in 2001 
overnam. “Ik ben een ‘MVA’tje’.” Wat hij daar nou mee bedoelt…?

Interview



bijspringen. Ook in het ‘veld’: mouwen opstropen 

en gaan. We noemen onszelf altijd ‘MVA’tjes’: 

manusjes van alles.”

Ben je meer techneut of meer ondernemer?
“Ondanks dat ik technisch aangelegd ben en 

MBO Werktuigbouwkunde heb gestudeerd, 

merkte ik dat mijn ambitie toch ligt in het 

ondernemen. Zonder techniek zou ik niet kunnen, 

daarom is deze combinatie zo geweldig.

Ik ben een druk en ambitieus mens en heb altijd 

nieuwe plannen en ideeën. Ik plaats een stip op 

de horizon waar ik naar toe werk. Stilstand is 

achteruitgang.”

Wat is die stip aan de horizon?
“We zijn bezig om met al onze divisies en 

de andere bedrijven waarmee we nauw 

samenwerken een totaalpakket aan te bieden 

dat - van begin tot eind - duurzaam is. Beginnend 

vanuit de bodem met de bronbemalingen tot 

aan de afgiftesystemen in huizen en gebouwen, 

waarbij we werken met aardwarmte en 

warmtepompen. Onze klanten worden volledig 

ontzorgd, wij regelen alles. Doordat al onze 

divisies hierin een rol spelen, zullen we als bedrijf 

ook weer groeien. We bundelen de verschillende 

krachten en komen zo tot een sterk en duurzaam 

totaalplaatje.” 

Op welke projecten van KB ben je trots?
“De Maaslandkering in Hoek van Holland, het 

Billiton-terrein in Arnhem (ook wel Mo-go 

genoemd) en het project waarmee we nu bezig 

zijn: de Floriade Expo 2022 in Almere (zie ook 

pagina 57).”

Spakenburg en Koelewijn Bronbemaling, hoe 
denk je daarover?
“Voor Spakenburg hebben we volop mooie 

ideeën. In 2023 moeten alle kantoorpanden en 

bedrijfsgebouwen voorzien worden van het 

C-Label. Dan moeten zij voldoen aan de nieuwe 

landelijke norm op het gebied van duurzaamheid. 

Wij hebben alles in huis om dit aan te bieden. We 

willen dit ook met andere bedrijven uit het dorp 

realiseren. Alles ligt nog open maar ik bruis van 

de plannen, ook om volop die samenwerking op 

te zoeken. 

Welke eigenschappen heb je nodig om een 
goede ondernemer te zijn?
“Open staan voor de lessen van anderen. Ik ben 

een prater maar kan ook goed luisteren. Ik leer 

graag van succesvollere en wijzere mensen. 

Iemand zei ooit eens tegen me: ‘In jullie bedrijf 

moet je het zo zien: jullie spelen amateurvoetbal, 

maar wat je wilt is dat je met je team op 

Champions League-niveau komt.’ Die uitspraak 

raakte me en is blijven hangen.  

Van mijn vader leerde ik dat ondernemen 

ook vooruitzien is. ‘Regeren is vooruitzien en 

vooruitzien is regeren jongen’. Ik hoor het ’m 

zeggen. Die les vergeet ik nooit. Ook ben ik 

heel erg ambitieus. Soms denk ik, was ik dat 

maar wat minder, dan was mijn leven een stuk 

gemakkelijker geweest. Het geeft namelijk 

ook onrust in mijn werk en mijn gezin. Aan de 

andere kant heb ik elke dag vertrouwen en ben 

ik dankbaar voor alles wat we hebben. Soms 

vraag ik me wel eens af: is dit het plan wat 

God voor ons heeft? Maar God wil niet dat je je 

talenten begraaft. Wat ik altijd heb gevoeld, is 

dat Koelewijn Bronbemalingen niet ‘mijn’ bedrijf 

is. Het bedrijf is van alle mensen die hier werken: 

we zijn één familie.” 

Heb je iemand waarnaar je opkijkt?
“Jazeker, mijn opa, de oprichter van KB. Ik schijn 

heel erg op hem te lijken. Hij praatte ook met 

iedereen, was spontaan en erg gedreven. Reed 

in die tijd ook al in een grote auto. Een statige 

man. Ik voel me heel erg verbonden met hem.”

Heb je iemand waar je graag mee praat, met 
wie je kunt levelen?
“Met een vriend uit Zwitserland en met mijn 

compagnons kan ik echt goed sparren. Met hen 

kan ik mijn dromen en mijn plannen delen. Dat is 

fijn. Mensen die mij de waarheid durven zeggen, 

ook als die soms niet leuk is om te horen.”

En je vrouw Rosanne, hoe is jullie relatie?
“Rosanne is mijn maatje. We werken beiden voor 

KB en vullen elkaar aan. Soms remt ze me wel 

eens af, dat is dan echt nodig. We zijn een team. 

Samen zijn we dankbaar voor onze 3 kinderen. 

Weet je, zonder Roos zou ik hier niet zitten.  

Hier en thuis is zij een belangrijke spil in mijn 

leven.” 

De 4de generatie binnen jullie familiebedrijf 
staat inmiddels klaar. Hoop je dat zij een rol 
gaan spelen?
“Het is echt bijzonder dat onze zonen interesse 

hebben in het vak. Pascal is zelfstandig 

boormeester en Benjamin werkt in de vakanties 

graag mee. We waken ervoor dat we ze pushen, 

ze moeten hier zelf voor kiezen. Soms zeg ik wel 

eens “een eigen bedrijf, begin er niet aan, je bent 

nooit klaar.” Diep van binnen hoop ik natuurlijk 

wel dat de jongens mij ooit opvolgen.”

‘Dit bedrijf 
is van alle 

mensen 
die hier 

werken: 
we zijn één 

familie’ 
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‘WATER IS DE 
BRON VAN ONZE 
INKOMSTEN
MAAR OOK 
DE TOEKOMST 
VAN ONZE 
KINDEREN EN 
KLEINKINDEREN’
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D I V I S I E S  K O E L E W I J N  B R O N B E M A L I N G

BRONBEMALING BOORAFDELING
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De werkzaamheden die bij de divisie Bronbemaling 
worden gedaan, vormen de ‘core business’ van Koe-
lewijn Bronbemaling. Allround manager Peter Moro 
geeft aan dat er eigenlijk niet één specifiek persoon 
verantwoordelijk is voor deze divisie. “Jan de Graaf, 
Jennifer Reijersen en ik sturen vanaf het kantoor de 
divisie aan, maar eigenlijk draagt iedereen die bij KB 
werkt zijn steentje bij aan de divisie Bronbemaling. 
Het is de kracht en de kern van dit bedrijf.”  

Wat houdt bronbemaling nu precies in? Bronbe-

maling is het plaatselijk en tijdelijk verlagen van 

de grondwaterstand. Tijdens dit proces wordt het 

grondwater opgepompt en via een leiding afgevoerd. 

Bij alles wat onder de grondwaterstand moet wor-

den gedaan, is bronbemaling nodig. Het leggen van 

rioleringsbuizen, kelders, ondergrondse parkeergara-

ges, tunnels, ondergrondse afvalcontainers, om wat 

voorbeelden te noemen.  

Koelewijn heeft 150 pompen in zijn bezit. Deze pom-

pen zijn verschillend in grootte, wat de hoeveelheid 

water bepaalt die een machine kan verpompen. De 

pompinstallaties zijn door de jaren heen flink ontwik-

keld. “Dat is een blijvend proces: de pompen worden 

steeds stiller, schoner, effectiever, en grotendeels 

computergestuurd. Was bronbemaling 75 jaar gele-

den handwerk, en vooral fysiek heel zwaar, nu komt 

het aan op van tevoren alles heel precies berekenen, 

zodat het werk ‘in het veld’ goed en vlot verloopt.”

Bij het aanbrengen van een bronbemaling heb je te 

maken met lokale bodemopbouw. Hierbij is er een 

duidelijk verschil tussen zandgrond, kleigrond of 

veengrond. Elke grondsoort kent zijn eigen uitda-

ging. Fijne zandgronden bevatte minder water dan 

grove zandgronden. Kleigrond laat geen water door 

en daarbij moet je de natuurlijke laag herstellen. Bij 

veengrond dien je op te passen voor verzakkingen. 

Kortom: er moet eerst heel veel vooronderzoek 

plaatsvinden. Een andere uitdaging waar de divisie 

mee te maken heeft, is grondwatervervuiling. Dit 

grondwater mag niet verplaatst worden, waardoor 

retourbemaling of tegenbemaling nodig is: het opge-

pompte bemalingswater wordt dan via een geslo-

ten systeem teruggevoerd de bodem in. Koelewijn 

Bronbemalingen gebruikt retourbemaling ook als er 

bijvoorbeeld geen plek is voor het lozen van water. 

Er zou anders zoveel water opgepompt moeten 

worden, dat er negatieve effecten in de omgeving 

kunnen ontstaan.

 

De opdrachtgevers van divisie Bronbemaling zijn heel 

divers. Zij lopen uiteen van particulieren tot bedrijven 

en van gemeenten tot provincies en waterschap-

pen. Wanneer er een opdracht is gegeven, wordt die 

uitbesteed aan een hoofdaannemer, die het verlagen 

van de grondwaterstand geheel aan KB overlaat. KB 

ontzorgd de klant volledig. Voordat op locatie met 

een bronbemaling aan de slag kan worden gegaan, 

moet er veel gebeuren. Vergunningen moeten wor-

den aangevraagd en er worden meldingen gedaan 

voor het onttrekken en lozen van water. “Nederland 

telt 21 waterschappen, die allemaal hun eigen regels 

hanteren. Daarnaast is elk gebied weer anders. Het 

vergt dus veel kennis, handigheid en ook vastbera-

denheid om het proces van opdracht tot uitvoering 

zo vlot mogelijk te laten verlopen”, duidt Moro. 

De opdrachten die de divisie Bronbemaling krijgt, 

kunnen heel ‘klein’ zijn, maar ook veelomvattend. 

“We hebben klussen waar je slechts 5 m3 water per 

uur wegpompt tot opdrachten waar je 500 m3 water 

per uur moet zien ‘kwijt te raken’.” Een redelijk grote 

opdracht is de aanleg van een persleiding voor de 

rioolwaterzuivering geweest, die loopt van Bun-

schoten tot Amersfoort. “Je hebt het dan over heel 

veel kilometers leidingwerk. Voordat je 200 meter 

leidingen kunt leggen, moet je eerst het materiaal 

neerzetten om vervolgens het water weg te pompen. 

Dat proces herhaalt zich dan weer: het materiaal op-

breken, 200 meter verderop weer opbouwen en dan 

daar het water wegpompen. En dat dus vanaf Bun-

schoten tot Amersfoort, dwars door de weilanden die 

tussen deze twee gemeenten liggen.”  

‘Dit is de  
kern van KB’ 

Divisie  uitgelicht  | Bronbemaling | Bunschoten



$

Mourik Infra is één van de grotere zelfstandig 
familiebedrijven van Nederland. Een wereldspeler en 
familiebedrijf in één. Het bedrijf werd in de jaren 20 van 
de vorige eeuw opgericht door de gebroeders Mourik en 
draagt nog steeds hun naam.  
 
Mourik staat voor een gezond rendement, continuïteit, veilig 

werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Innovatiekracht, ondernemerszin, hardwerkende, competente en 

betrokken medewerkers maken Mourik tot een toekomstgericht 

bedrijf. Onderdeel Mourik Infra is een betrouwbare partner voor 

infrastructurele projecten zoals grond en grondwatersaneringen 

en civiele werken. Regiomanager Harry van der Salm is al dertig 

jaar werkzaam bij Mourik Infra. “Toen ik bij Mourik kwam werken, 

deden we al zaken met Peter en Piet van Koelewijn Bronbemaling. 

Wat een goed duo waren zij! De jaren erna zijn we zaken blijven 

doen met Koelewijn Bronbemaling en later hebben we dat 

voortgezet met opvolger Jouke.” Voor alle grondwaterproblemen 

en -vraagstukken, ben je bij Koelewijn Bronbemaling aan het juiste 

adres. Ze geven goede bemalingsadviezen en leveren kwaliteit. 

Je wordt als klant echt geholpen en dat voelt goed. KB heeft 

goede medewerkers, materiaal en materieel. Het is een mooi 

familiebedrijf waar je als klant nog echt koning bent. Zij zijn niet de 

goedkoopste, maar bereiken wel de beste resultaten.” 
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Mourik  
Infra  
Groot-Ammers

‘DE Klant is nog  
koning bij KB’

Harry van der Salm

Klant aan het woord

NAAM: 
MOURIK INFRA BV 

WAT: 
GROOT ZELFSTANDIG 
FAMILIEBEDRIJF

OPGERICHT IN: 
1929

PLAATS: 
GROOT-AMMERS

LEUK:
‘WE ZIJN AL MEER DAN 30 
JAAR KLANT’



wat zeggen  
onze

Relaties

“Voor Koelewijn 

Bronbemaling heb ik 

regelmatig de juridische 

(notariële) zaken mogen 

regelen. Koelewijn 

Bronbemaling is een 

bedrijf dat onder de 

laatste generatie 

Koelewijn enorm is 

gegroeid. Ze blijven 

moderniseren en lopen 

voorop in de nieuwste 

ontwikkelingen. Blijf 

dit volhouden Jouke 

en Rosanne, zodat 

ook de volgende 

generaties Koelewijn 

de onderneming voort 

kunnen zetten.”

“Vanaf de oprichtingsdatum 

van Koelewijn 

Bronbemaling hebben 

wij als onafhankelijk 

intermediair het bedrijf 

mogen begeleiden en 

adviseren op het gebied 

van verzekeringen. Dit 

bedrijf behoort tot één 

van de vele trouwe 

relaties binnen onze 

klantenkring. Koelewijn 

Bronbemaling staat voor 

vakkundigheid, wilskracht, 

doorzettingsvermogen, 

enthousiasme en 

gedrevenheid. Niet 

voor niets bestaat dit 

familiebedrijf 75 jaar. Veel 

succes voor de toekomst. 

Op naar het 100-jarig 

bestaan!”

“Naast het reguliere 

accountancywerk dat wij 

al jaren voor Koelewijn 

Bronbemaling doen, kom 

ik vaak langs om te sparren 

met Jouke en Rosanne. 

Het mooie van hun bedrijf 

is de gedrevenheid en de 

passie van de medewerkers 

voor het werk en de 

onderneming. Ze zijn 

voorlopers in duurzaamheid.  

De directie heeft maar 

één stand: en dat is ‘aan’! 

Gefeliciteerd met dit 

jubileum en heel veel 

mooie, succesvolle jaren 

toegewenst.”

“Wij ontlasten Koelewijn 

Bronbemaling in alles wat 

met automatisering te maken 

heeft. En geloof mij, dat is af 

en toe een flinke uitdaging. 

KB is een bedrijf waar hard 

gewerkt wordt om voor elke 

centimeter kwaliteit af te 

leveren. Loyaliteit en trouw 

staan hoog in het vaandel bij 

Jouke Koelewijn. Hij vraagt dit 

ook van zijn toeleveranciers. 

Jouke houdt van openheid, is 

recht door zee en geeft graag 

gevraagd en ongevraagd advies. 

Voor een persoonlijk gesprek 

ben je bij hem ook aan het 

goede adres. Hij staat voor je 

klaar in woord en daad, tijd of 

geen tijd. Begaan met het lot 

van anderen, dat is Jouke. Wij 

danken KB voor het vertrouwen 

in ons bedrijf en wensen jullie al 

het goede.”

“Ik maakte kennis met Jouke 

Koelewijn in de zakelijke setting 

van het ondernemerscircuit 

in Bunschoten-Spakenburg. 

Er was direct sprake van een 

klik en een vertrouwensband. 

Ik heb het genoegen gehad 

om Jouke in meerdere 

kwesties te kunnen en mogen 

adviseren en te procederen 

voor zijn bedrijf. Koelewijn 

Bronbemaling kenmerkt 

zich door gebruik te maken 

van hoogwaardige techniek 

en directe serviceverlening. 

Jouke is de spil en maakt zijn 

afspraken volledig waar. Hij rust 

niet eerder alvorens de zaken 

perfect voor elkaar zijn. Jouke 

is een gevoelsmens en zet de 

menselijke maat voorop. Hij is 

open en integer. Dat bepaalt 

mede de kracht van Koelewijn 

Bronbemaling.”

“Ik kwam met Jouke in contact 

vanwege zijn belang in 

autowasstraat Bling Bling. We 

hebben toen de basis gelegd 

voor onze zakelijke relatie. 

Dat beviel zo goed, dat ik ook 

relatiebeheerder geworden ben 

van Koelewijn Bronbemaling en 

dat de Rabobank zijn huisbank 

werd. Toen ik verhuisde naar de 

Rabobank in Zwolle, ‘verhuisde’ 

Jouke met mij mee. Het is een 

prachtig familiebedrijf, met veel 

ambitie en ondernemerschap. 

Ze staan iedere dag klaar om 

het beste voor hun klanten te 

doen. ‘Afspraak is afspraak’ 

en niet ‘lullen maar poetsen’ 

zijn belangrijke waarden. Ik 

wens Jouke en het hele bedrijf 

toe dat ze hun passie, drive, 

ondernemerschap én flexibiliteit 

voor de volgende 75 jaar vast 

weten te houden.”

“Koelewijn Bronbemaling 

past helemaal in de hands-on 

cultuur van de ondernemers van 

Bunschoten-Spakenburg. Het 

bedrijf staat erom bekend dat 

het kwaliteit levert, technisch 

vernuftig is en betrokken 

medewerkers in dienst heeft. 

Koelewijn Bronbemaling staat 

aangeschreven als een bedrijf 

dat innoverend werkt. Zij passen 

nieuwe technieken niet alleen 

toe, maar denken ze ook zelf 

uit of verbeteren ze. Dat het 

bedrijf in de 75 jaar van haar 

bestaan alleen maar is gegroeid 

– en inmiddels niet meer weg 

te denken is in haar sector –, 

maakt duidelijk dat zij geen 

eendagsvlieg is maar een blijver. 

De gedrevenheid van Jouke 

en consorten laat geen twijfel 

bestaan over de ambities voor de 

toekomst. Op naar de 100 jaar.”

Marcel F.H. van Delft
 

Advocaat/partner AssumDelft  
Advocaten, Leusden

Rutger Jan Lusseveld 
 

Accountmanager grootzakelijk  
Rabobank

Melis van de Groep
Burgemeester 

Gemeente Bunschoten

Mr. Remco Minnee
Notaris bij Notariaat Eemmeer

Zeger van Twillert
Directeur/eigenaar van T-Ict

Eric Hartog
Eigenaar Hartog Assurantiën

Theo Polhoud
Adviseur/accountant  

WPE Adviseurs & Accountants
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‘Ambitieus, 
ondernemend en 

vol passie’



‘OF HET NU GAAT 
OM EEN KLEIN 
OF LANGDURIG 
PROJECT,  
NIETS IS ONS  
TE GEK!’ 
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Een vakman met een groot hart 

voor het bedrijf. Dat is Peter 

Moro ten voeten uit. Begonnen 

als uitzendkracht, klom hij in 

15 jaar naar een functie als 

allround manager van de divisie 

Bronbemaling. Zelf omschrijft hij 

zijn werk als ‘verantwoordelijk 

voor van alles en nog wat’, 

bescheiden als hij is. Hoewel er 

geen Koelewijn-bloed door zijn 

aderen stroomt, wordt hij gezien 

als onderdeel van de familie. 

Klaas werkt sinds 

december 1998 bij 

Koelewijn Bronbemaling 

en voelt zich meer 

familie dan werknemer. 

“Op jonge leeftijd verloor 

ik mijn vader. Peter 

Koelewijn heb ik altijd als 

een vader beschouwd, 

dat maakt mijn band met 

dit bedrijf heel hecht.” 

‘Dit bedrijf 
voelt voor mij 

als familie’ 

Wanneer ben je bij Koelewijn 
Bronbemaling gaan werken?
“In mei 2005 startte ik als 

uitzendkracht. Na mijn uitzendperiode 

boden ze me een contract aan en 

begon mijn bronbemaling avontuur.”

Jij bent werkzaam voor de divisie 
bronbemalingen?
“Als projectleider ben ik 

verantwoordelijk voor alles rond 

een bronbemaling. Vanaf de eerste 

gesprekken met de klant, de calculatie, 

het offreren tot aan de voorbereidingen 

en de planning van het hele project. Bij 

de start van een bronbemalingsproject 

ben ik aanwezig op locatie. En als de 

nood hoog is, ben ik ook inzetbaar in 

het veld. Hier doe je alles.”

Hoe is het om met Jouke 
Koelewijn samen te werken?
“Jouke is recht voor zijn raap. Heeft zijn 

hart op de tong. Het gaat er soms hard 

aan toe. Ik heb en kan daar heel veel 

mee. Ook durft hij te ondernemen. Dat 

maakt onze samenwerking leuk en heel 

uitdagend.”

Wat maakt het werk zo leuk dat 
je er al 15 jaar werkt?
“Mijn werk is zó veelzijdig: echt elk 

project is anders. Ik heb veel vrijheden 

en er gebeurt iedere dag wel iets 

bijzonders. Het is grof en rauw werk: 

vieze handen maken en met je laarzen 

in de modder staan. Juist die rauwe 

kant van bronbemaling trekt me erg 

aan. Als je van schone handen houdt, 

dan moet je hier niet zijn! En ook al zijn 

de discussies soms hard, de sfeer is 

echt goed: we zijn één grote familie.”

Wat wens je KB toe voor de 
toekomst?
“Dat het een financieel gezond bedrijf 

blijft met het beste equipment, het 

mooiste wagenpark, de meeste kennis 

en dezelfde, maar ook veel nieuwe, 

topklanten. En dat straks allemaal op 

een nieuwe locatie op industrieterrein 

Haarbrug Zuid.”

Jij begon bij Koelewijn 
Bronbemaling toen het bedrijf 
nog relatief ‘klein’ was? 
“In 1998 waren het Peter, Piet, Jouke, 

Henk en ik. Van Piet heb ik het boren 

geleerd. Eerst deden we dat werk 

samen maar op een gegeven moment 

ging ik alleen op pad.”  

Waarom ben je nooit op zoek 
gegaan naar een andere baan?
“Daar heb ik nog nooit over nagedacht. 

Dit bedrijf voelt voor mij als familie. 

Mijn vader is overleden toen ik een 

puber was en ik zie Peter echt als mijn 

tweede vader – ik word er emotioneel 

van als ik erover praat, zo bijzonder 

is het. Voor bepaalde zaken in mijn 

privéleven ga ik naar Peter om advies. 

Maar ook met Jouke kan ik heel goed 

praten. Ik ken hem al zo lang: vanaf de 

kleuterschool zijn we al kameraden. 

Wel ben ik mij ervan bewust dat Jouke 

de directeur is. Natuurlijk zijn we het 

wel eens oneens met elkaar. Dan kan 

het best even knallen, maar nooit 

langer dan een half uur. Los van de 

emotionele band die ik heb, heb ik het 

heel erg naar mijn zin hier: het werk is 

afwisselend en we gaan op pad met 

top materiaal. Elke dag weer.” 

Toch is het werk voor jou niet 
geheel zonder gevaar geweest 
de afgelopen jaren?
“Een keer gleed er een stalen pen in 

mijn been, dat was heftig, maar het 

kwam gelukkig goed. Een paar jaar 

geleden liep het minder goed af tijdens 

een klus: mijn hand kwam tussen twee 

boorstangen en dat kostte me mijn 

ringvinger. Gelukkig kan ik nog wel 

alles doen.”

Wat is er zo bijzonder aan 
boringen?
“Hoe meer water we weg moeten 

pompen, hoe mooier de klus. Water is 

ook zó fascinerend. Hoeveel mensen 

gaan er niet naar een waterval kijken? 

Onder de grond liggen verborgen 

schatten, vol met water. Je ziet het 

water niet, maar het bestaat wel 

degelijk. Een bron boren, waar dan 

water uitkomt: dat blijft geweldig.”

Peter Moro   
allround manager 

Bronbemaling  

Klaas ter Beek   
verantwoordelijk 

voor boringen 
(uitvoerend)

D e  m a n n e n  v a n  h e t  e e r s t e  u u r

‘Rauw werk, 
vieze handen en 
met je laarzen 

in de modder. 
Daar hou ik van’ 

Interview
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‘Peter en Piet, bikkels van kerels  
met grote laarzen aan’

Jan Knipscheer 

Ooit was Jan Knipscheer bedrijfsleider bij Van de Wiel. In 1980 
besloot hij voor zichzelf te beginnen en richtte hij samen met zijn 
vrouw Joke, Knipscheer infrastructuur op. Samen met werknemer 
Gerrit van der Meulen blikken ze terug. 

Knipscheer doet alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van 

grond-, weg- en (water)bouwkundige werken en civiele betonbouw. De 

dochterbedrijven verzorgen het infrastructureel schoonmaakwerk en alle 

voorkomende werkzaamheden rondom het spoor.   

In 1997 solliciteerde Gerrit van der Meulen bij de firma Knipscheer. “Ik wilde 

uitvoerder worden, maar Jan vond dat ik eerst maar eens moest leren rekenen. 

Ik kwam dus te werken op de afdeling calculatie. Daar ben ik hem nog altijd 

dankbaar voor.” 

Jan Knipscheer werkt al vanaf de start van zijn bedrijf samen met Koelewijn 

Bronbemaling. De huidige directeur René Knipscheer – inmiddels alweer 

twintig jaar – heeft die samenwerking voortgezet. 

Jan Knipscheer: “Als jonge uitvoerder weet ik nog dat Peter en Piet Koelewijn 

altijd zelf kwamen naar een project. Bikkels van kerels waren het, met grote 

laarzen aan. Mouwen opstropen, in de modder en ertegen aan. Net zo lang tot 

de bronbemaling stond en er een goed gevoel was dat het zou gaan werken. 

Jouke is uit hetzelfde hout gesneden: ziet geen problemen, bedenkt altijd 

oplossingen, en is ook nog eens heel plezierig in de omgang.” 

“Samen met KB hebben we aan vele mooie projecten mogen werken, zoals 

bronbemaling Bloemenzoom, Tarpan Swifterbant, de Gilden Dronten en de 

haven Pegasus in Zeewolde. Het is slechts een greep uit de vele, vele projecten. 

Bij KB weten ze gewoon wat ze moeten doen om de werkplek voor ons droog 

te maken en te houden. Als we KB bellen, dan komt het goed. We hopen dan 

ook dat er nog vele klussen mogen volgen!”

Knipscheer 
infrastructuur
almere

NAAM: 
FA. KNIPSCHEER

WAT: 
FAMILIEBEDRIJF UIT 
FLEVOLAND

OPGERICHT IN: 
1980

PLAATS: 
ALMERE

LEUK:
‘WE WAREN AL KLANT 
TOEN PIET EN PETER NOG 
ZELF DE BOORKLUSSEN 
REALISEERDEN’

Klant aan het woord



BRONBEMALING BOORAFDELING

D I V I S I E S  K O E L E W I J N  B R O N B E M A L I N G
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Divisie  uitgelicht  | Pompsystemen Holland | Waardenburg

Jaap Hagenaars startte ooit als loodgieter en 
specialiseerde zich bij zijn vorige werkgever in 
pompen. Het ‘pomp-virus’ kreeg ’m te pakken, 
zodat hij “in de pompen bleef”.  Inmiddels is Jaap 
bedrijfsleider van Pompsystemen Holland, een 
divisie van Koelewijn Bronbemaling.

Vier jaar geleden was deze divisie bekend onder 

de naam Pompverhuur Holland. “Toen ik aantrad, 

was het duidelijk dat er stappen moesten worden 

gezet. Alleen pompverhuur ging het niet worden, 

daar was de concurrentie te hoog voor”, weet Jaap 

nog. “We zijn overgegaan tot het zelf bouwen van 

pompsystemen en veranderde de naam van de 

divisie. We zijn gespecialiseerd in het bouwen van 

de meest uiteenlopende pompsystemen op het 

gebied van WKO (warmte-koude opslag), sprinklers, 

tuinberegening tot persriolen, inclusief leidingwerk 

en toebehoren. Daarnaast zijn we betrokken bij 

diverse waterprojecten, waarin we naast advies ook 

pompsystemen installeren en begeleiden. Vooral 

de WKO-installaties zijn tegenwoordig booming 

vanwege het duurzame karakter.” 

Pompsystemen Holland en ETN, een andere divisie 

van Koelewijn Bronbemaling, zijn beide gevestigd in 

Waardenburg. De twee divisies werken zeer nauw 

samen. Door beide bedrijven op dezelfde locatie 

onder te brengen, losten ze in één klap de volgende 

problemen op: vele reisuren maken dat zorgde voor 

onnodig tijdverslies en ruimtegebrek voor groei en 

ontwikkeling. “We hebben nu veel meer armslag. 

Onder één paraplu zitten werkt effectiever en naar de 

markt toe goedkoper.”

Een mooi project waaraan Pompsystemen Holland 

heeft gewerkt is de brandinstallatie voor de 

NOS/NPO op het Mediapark in Hilversum. “Wij 

hebben de watervoorziening geregeld voor de 

sprinklerinstallaties. Het was een ingewikkelde klus, 

zowel technisch als qua wetgeving. We moesten ons 

houden aan heel veel regels. Technisch was het echt 

een uitdaging: als een sprinklerinstallatie aangaat 

terwijl het niet moet of hoeft, is er veel waterschade. 

Maar als de installatie niet afgaat terwijl het echt 

moet, heb je een nog veel groter probleem. Dat 

luistert in de aanleg en de uitvoering heel nauw.” 

“Het allermooiste van mijn werk? Dat ik altijd bezig 

ben met water. Water is heel bijzonder. Je kunt 

het drinken, er chemische stoffen van maken, 

auto’s op laten rijden, en via water zelfs van het gas 

afkomen. Zonder water is er geen leven. Koelewijn 

Bronbemaling heeft altijd met water te maken, en 

daarnaast staat of valt het werk dat moet worden 

gedaan met pompen. Vaak hebben mensen geen 

idee hoeveel pompen er moeten draaien voordat een 

machine werkt. Of neem een auto: als de pompen 

niet aan gaan, gebeurt er niets. In Nederland, dat 

nog steeds een waterrijk land is, kun je bijna niets 

realiseren als er geen pompen zijn. Dankzij pompen 

hebben we droge voeten. In dat opzicht heb ik de 

allerleukste baan, waar mijn interesse in water én 

pompen samenkomt en samensmelt.”

‘Dankzij onze 
pompen heb je 
droge voeten’ 
Jaap Hagenaars

Divisie  uitgelicht  |
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THIS IS A MAN’S 
WORLD,
BUT IT WOULD
BE NOTHING 
WITHOUT
WOMEN OR  
GIRLS 

 HET DREAM TEAM VAN KANTOOR

 Rosanne , Jennifer en Els 

s i n d s  1 9 4 5



Hoe ben je bij KB terecht  
gekomen? 
“Mijn zoon liep stage bij Koelewijn 
Bronbemaling. Jouke hoorde dat 
ik het niet meer naar mijn zin had 
bij mijn oude werkgever. Hij belde 
maandag, woensdag zaten we aan 
de keukentafel en vrijdag tekenden 
we het contract. Twee weken later 
was ik werkzaam bij KB.”

Wat vind je zo leuk aan je 
werk?
“De hectiek en de diversiteit van 
het werk.”

Hoe zou je de sfeer bij  
Koelewijn Bronbemaling  
omschrijven?
“We zijn leuke, hardwerkende 
mensen. Vooral de diversiteit 
van het personeel vind ik erg 
prettig. Verschillende leeftijden, 
veel mannen en 3 vrouwen. Een 
verademing, na op een afdeling 
te hebben gewerkt met heel veel 
vrouwen.”

Wat maakt het werken bij 
Koelewijn Bronbemaling zo 
speciaal?
“Het is een heel dynamisch, hard 
groeiend bedrijf. Er is veel voor 
nodig om alle processen soepel te 
laten verlopen. Het mooie van dit 
bedrijf is dat je mag meedenken en 
dat er ook echt naar je geluisterd 
wordt. Door regelmatig met Jouke 
te sparren over hoe het uiteindelijk 
moet worden neergezet, bij 
Koelewijn Bronbemaling, voel je 
dat je mening telt. Het is geweldig 
dat we mee mogen en kunnen 
helpen om dit mooie bedrijf verder 
te helpen groeien.” 

Hoe ben je bij KB terecht  
gekomen? 
“Ik werkte op een 
accountantskantoor. Ik heb in 
2001 de overstap gemaakt omdat 
ik betrokken wilde zijn bij ons 
eigen bedrijf. Voor mij was het wel 
belangrijk dat het een goede mix 
zou zijn van werken met cijfers, het 
geven van sportlessen en moeder 
zijn voor onze kinderen.” 

Wat vind je zo leuk aan je werk?
“Ik hou van cijfers, dat is echt mijn 
ding.” 

Hoe zou je de sfeer bij  
Koelewijn Bronbemaling  
omschrijven?
“Een gemoedelijke sfeer. Het 
bedrijf groeit hard. Daardoor 
komt er veel op ons af. We helpen 
elkaar en zoeken samen naar de 
balans. Het is fijn dat er toch drie 
vrouwen werkzaam zijn in deze 
mannenwereld.”  

Wat maakt het werken bij  
Koelewijn Bronbemaling zo 
speciaal?
“Het is een mooi bedrijf, waar een 
zeer ondernemende man aan het 
roer staat. Jouke zit altijd vol ideeën, 
hij is erg ambitieus. We zijn een 
inhaalslag aan het maken door te  
investeren in automatisering en 
onze medewerkers op kantoor. 
Dat kost nu veel energie en tijd, 
maar dat gaat zeker zijn vruchten 
afwerpen. We doen het tenslotte 
met z’n allen.” 

Hoe ben je bij KB terecht 
gekomen? 
“Via (oud-)collega Els ben ik bij 
Koelewijn Bronbemaling gestart. 
Ik ben haar letterlijk achterna 
gegaan: vanuit de vrouwenwereld 
naar de mannenwereld.”

Wat vind je zo leuk aan je 
werk?
“Absoluut de hectiek: je weet 
nooit hoe je dag gaat verlopen. Er 
is veel ruimte voor eigen inbreng. 
Als je kunt laten zien dat het echt 
zo werkt, dan wordt het 9 van de 
10 keer overgenomen.”

Hoe zou je de sfeer bij  
Koelewijn Bronbemaling  
omschrijven?
“De onderlinge samenwerking 
is heel erg goed. We werken 
met een klein team en hebben 
een hechte band met elkaar. De 
bereidheid om elkaar te helpen is 
groot. Er hangt hier een echte  
familiesfeer, ik voel me hier 
thuis.”

Wat maakt het werken bij 
Koelewijn Bronbemaling zo 
speciaal?
“De dynamiek van dit bedrijf. 
Het is een klein bedrijf, met 
korte lijnen: iedereen voelt zich 
betrokken. Het mooiste van dit 
bedrijf is dat we het met elkaar 
doen: het hele traject. We hebben 
elkaar allemaal nodig.” 
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ONZE 
COLLEGA’S

ONS
WERK

ONZE 
PASSIE

‘ We zijn een hecht team en helpen 

elkaar. Het is stiekem wel fijn dat we 

met drie vrouwen zijn en niet alleen 

in deze mannenwereld.’

‘Geen dag is hier hetzelfde. Het werk 

is heel afwisselend en soms best 

hectisch. Je hebt altijd vrijheid om 

zelf na te denken.’

‘We mogen dit mooie ambitieuze 

bedrijf helpen groeien.  

Dat doen we met z’n allen.’

Els Blokhuis  
Functie  

Projectleider  
Divisie Boren  

Rosanne Koelewijn
Functie 

Financieel/administratief medewerkster 
Koelewijn Bronbemaling

Jennifer Reijersen 
Functie 

Project/administratief medewerkster 
Divisie Bronbemaling en personeelszaken 



BRONBEMALING BOORAFDELING

D I V I S I E S  K O E L E W I J N  B R O N B E M A L I N G

Boren is een van de belangrijkste divisies 
van Koelewijn Bronbemaling. Voordat de 
boormeesters op locatie aan de slag kunnen, 
moet er vanuit het hoofdkantoor in Bunschoten 
veel worden voorbereid. Daarvoor zijn Erik 
van der Plas, Robin Schep en Els Blokhuis 
verantwoordelijk. Zij vormen een hecht team 
dat alles tot in de puntjes verzorgt, zodat alle 
projecten succesvol kunnen starten. 

Koelewijn Bronbemaling heeft zich in de loop der 

jaren gespecialiseerd in onder meer mechanische 

grondboringen. Deze boringen worden uitgevoerd 

voor verschillende doelen, zoals het aanleggen 

van beregeningsinstallaties, brandbronnen, 

sprinklerinstallaties, waterbronnen, aardingen, 

bodemsanering, gesloten bodemenergiesystemen, 

koude-warmte opslag om grote gebouwen te 

verwarmen of te koelen en voor kathodische 

bescherming (een methode om corrosie van staal 

tegen te gaan). 

Klaas ter Beek is al sinds 1998 werkzaam bij KB als 

zelfstandig boormeester. In de loop van de jaren is 

hij uitgegroeid tot de meest ervaren boormeester bij 

Koelewijn. Als hij over de vele boor-projecten vertelt, 

lichten zijn ogen op: “Het creëren van stromend 

water is het mooiste van dit vak.” Hij vervolgt: “In 

de tijd van Peter Koelewijn was het werk fysiek 

heel zwaar. Doordat de boorinstallaties natuurlijk 

ook steeds verbeterd worden, is het boorwerk zelf 

makkelijker  vol te houden. We hebben inmiddels 

9 boorinstallaties, de 9de is afgelopen november 

afgeleverd.” 

Speciale waterbronnen
Een mooi meerjarenproject dat door KB is 

gerealiseerd, is het project voor de brandweer in 

de gemeente Ede. Deze hele stad werd voorzien 

van brandbronnen. Dat zijn speciale waterbronnen 

in de grond, waaruit in geval van een grote brand 

voldoende bluswater kan worden gehaald. Vooral de 

betrokkenheid van de mensen in Ede, en dan met 

name de brandweer, bij ons werk en onze mensen is 

mij bijgebleven”, vertelt Klaas.

Waar Klaas het liefst op de locaties zelf aanwezig 

is, doet Erik niets liever dan berekeningen maken. 

“Voor een ander klinkt dit misschien saai, maar dat 

onderdeel van een project boeit mij mateloos. Hoe 

ingewikkelder de vraagstukken, des te beter.” Of 

een boring lastig is of niet hangt af van de locatie, 

de diametergrootte en de diepte van de boring. 

In Limburg zit veel steen en mergel in de grond, 

waardoor het veel moeilijker is om te boren dan 

bijvoorbeeld in de zandgrond van de Veluwe. 

Een van de grotere boringen die recent door de 

divisie Boren gerealiseerd is project Amsterdam 

Kavel 3. Hiervoor is een boorgat geboord voor twee 

bronnen. De eerste boring ging tot 135 meter diep, 

met een diameter rond 800 millimeter, de tweede 

boring werd gedaan in hetzelfde boorgat, deze met 

een diepte van 196 meter, met een diameter rond 

600 millimeter. 

De afgelopen tien jaar is de markt voor duurzame 

energie razendsnel aan het ontwikkelen. Koelewijn 

Bronbemaling rijdt vooraan in deze trein, waardoor 

heel veel opdrachtgevers het bedrijf weten te vinden. 

“Zelfs een groot bedrijf als Gasunie verwijst hun 

aannemers door naar ons bedrijf. Op dit moment 

zijn we nog niet dé boorfirma in Nederland, maar we 

hebben wel een notering in de top 5. Ons gezamenlijk 

doel is natuurlijk door-ontwikkelen én doorgroeien 

naar die nummer 1 positie.”

Divisie  uitgelicht  | Boren | Bunschoten

‘We staan in 
de top 5 van 
Nederland’ 
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Arjan Fakkeldij   

Bert van Diermen  

In de werkplaats zwaait Arjan Fakkeldij al meer dan 15 jaar 

de scepter. Als de boormachines of pompen terugkomen 

van een klus, dan staat Arjan met collega Bert van 

Diermen klaar om deze te checken en te onderhouden. 

Ook het onderhoud van aggregaten, de inkoop en 

kantoorwerk behoort tot de taken.

Arjan: “Buiten werken is niets voor mij. Laat mij maar 

lekker binnen sleutelen, daar word ik blij van”

DE 
WERKPLAATS

 ‘Als iets niet te koop is,  
dan maken we het gewoon 

zelf, hoe mooi is dat?’
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‘BUITENDIENST 
IS NIETS  
VOOR MIJ’



‘Moeilijk of niet, er komt altijd  
een oplossing’

Cees Griffioen  

Hommema is van oorsprong een Fries familiebedrijf, 
opgericht in 1825. Het bedrijf is gespecialiseerd in aarding en 
bliksembeveiligingssystemen. In 1966 is het bedrijf verhuisd 
naar het centraler gelegen Wijk bij Duurstede. 

In 1 maart 1981 is het aparte bedrijf Hommema Kathodische Bescherming 

opgericht door Geurt en Cees Griffioen. Kathodische bescherming is een 

systeem om de corrosie van metaalconstructies, die zich ondergronds 

of onder water bevinden, tegen te gaan. Tot 1994 is het bedrijf, zes 

generaties lang, in familiehanden gebleven. Nu behoort Hommema tot het 

familiebedrijf Madioen Holding.

Cees: “Onze eerste kennismaking met Koelewijn Bronbemaling was rond 

1978 bij de Firma Milmaster, een dochterbedrijf van Merrem en La Porte uit 

Amsterdam. Hiervoor hebben we de allereerste boring van 70 meter diepte 

gerealiseerd op het terrein van de Remia-fabriek. Het goede contact is drie 

jaar later bij Hommema Kathodische Bescherming voortgezet. 

Koelewijn Bronbemaling is een klein bedrijf met een vooruitziende blik. 

We hebben in de loop der jaren een echte vertrouwensband opgebouwd. 

Tot op heden wordt ongeveer negentig procent van al het boorwerk dat 

bij onze Nederlandse projecten moet worden gedaan, uitgevoerd door 

KB. De boringen die zijn gemaakt in het Limburgse gebied, waaronder 

de hamerboringen en de holle avegaar-boringen die we voor de Gasunie 

hebben verricht, gingen van 5 tot wel 235 meter diep. Dat was steeds 

weer een hele uitdaging. Voor Koelewijn Bronbemaling maakt de 

moeilijkheidsgraad van boorwerkzaamheden zeker uit, maar zij komen altijd 

met een oplossing. Alle voor Hommema uitgevoerde installaties worden 

uiteindelijk tot grote tevredenheid gerealiseerd.”

Hommema 
Kathodische 
Bescherming  
Wijk bij Duurstede

Klant aan het woord
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NAAM: 
HOMMEMA 

WAT: 
VAN OORSPRONG FRIES 
FAMILIEBEDRIJF 

OPGERICHT IN: 
1825

PLAATS: 
WIJK BIJ DUURSTEDE 

LEUK:
‘WE ZIJN TROTS OP DE 
BORINGEN – TOT 235 DIEPTE! - 
VOOR DE GASUNIE’
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Van Reekum Materials BV (VRM)
Apeldoorn

VRM is een vitaal bedrijf met een rijk verleden en een begrip in de wereld van water.

Zij ontwikkelt, produceert en levert vrijwel alle materialen die toegepast worden in de 

milieumarkt en de GWW-sector (grond-, weg- & waterbouw). Het bewerken van kunststof 

buizen is de hoofdactiviteit van VRM. 

“In ons bedrijfsarchief vonden we de eerste vermelding van handelsactiviteiten met Koelewijn 

Bronbemaling. Op 4 januari 1958. We werkten toen nog met “klantenkaarten”. 

Het bedrijf levert filterbuizen, bronfilters, bronbemalingsmateriaal, peilbuizen, gereedschappen 

en toebehoren aan KB. Alle materialen die nodig zijn voor een professional op het gebied van bodem 

en grondwaterbeheer. Met Koelewijn Bronbemaling hebben we een goed en professioneel contact. 

We spreken dezelfde taal!  De markt die zij bedienen is voor ons immers bekend terrein. Koelewijn 

Bronbemaling is een begrip. Een zekere factor binnen de wereld van grondboring en bronbemaling. 

Betrouwbaar en ervaren. Wij hopen op een nog jarenlange voortzetting van onze zakelijke relatie met 

Koelewijn Bronbemaling.

Jansen Materials  
Oberriet, Zwitserland 
 
Jansen Materials is in 1923 opgericht door Josef Jansen. Hoewel het een Hollands 

klinkende naam is, is dit van oorsprong traditionele Zwitserse bedrijf al jaren gevestigd in 

Oberriet. In de loop der jaren groeide het uit tot een internationaal hightech opererend 

bedrijf. Het ontwikkelt, produceert en verkoopt stalen precisiebuizen, metalen/kunststof 

systemen én kunststof producten voor de bouwsector en industrie. Jansen won 

allerlei prijzen op geothermisch gebied en hangt in de absolute top van de 

kwaliteitsboom.  

Geofuture levert als distributeur materialen van Jansen aan Koelewijn 

Bronbemaling, waaronder het innovatieve product shark sondes. 

Shark sondes zijn vernoemd naar de structuur van de huid van 

een haai, die Jansen toepast aan de binnenkant van hun buizen. 

Koelewijn Bronbemaling is geheel overgestapt op het gebruik 

van shark sondes voor gesloten warmtebronnen. Aangezien de 

weerstand tijdens het rondpompen van de vloeistof vermindert, heeft 

de klant hier direct voordeel van en zeker ook op de lange termijn. De 

beperkte meerprijs valt in het niet bij de stroombesparingen.

“Koelewijn Bronbemaling is vooruitstrevend, vernieuwend en betrouwbaar. Het bedrijf is 

geen prijsvechter: kwaliteit en een stuk nazorg staan altijd op de eerste plaats. Afspraak 

is afspraak! De allergrootste kracht van dit bedrijf is, dat ze álle disciplines in huis hebben 

om een totaalconcept neer te zetten.” 

onze 
leveranciers
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Conrad Stanen
Emmeloord 

In Nederland is Conrad Stanen de enige specialist in het ontwerpen en produceren van 

specifieke verticale grondboorinstallaties en -onderdelen. De organisatie bestaat 

al meer dan 100 jaar en werkt vanuit de Noordoostpolder voor bedrijven van 

over de hele wereld. Een gedreven team van ruim veertig specialisten draagt 

zorg voor de bouw van zo’n 25 maatwerkinstallaties per jaar. Met kernwaarden 

als nuchterheid, maatwerk, daadkracht en innovatie weet Conrad Stanen 

meerwaarde te bieden in het internationale werkveld.  

 

Al sinds eind jaren ’70 laat Koelewijn Bronbemaling de boormachines 

ontwikkelen bij Conrad. “Het startte met de Conrad Combi 71 in 1979. We zijn er 

dan ook meer dan trots op dat we deze specialist uit Bunschoten al decennialang tot 

onze klantenkring mogen rekenen. Koelewijn is net als Conrad een vooruitstrevende 

en ambitieuze organisatie met een nuchtere kijk op bronbemaling en geothermie. 

Daarin vinden we elkaar keer op keer. Onlangs ontvingen we drie generaties Koelewijn 

op bezoek in onze werkplaats in Emmeloord, om de nieuwste boorwagen te bekijken. 

Dat bezoek was heel bijzonder, en is tekenend voor onze uitstekende relatie”, aldus 

directeur-eigenaar Bram Muurlink. “Jouke Koelewijn en ik weten echt wat we aan elkaar 

hebben. We zijn trots op Koelewijn & Conrad: drie generaties innovatie.” 
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BROERS 
OP PAD

Pascal en Benjamin Koelewijn, de zonen van, hebben beiden grote 

plannen. Tussen de twee broers zit 16 maanden leeftijdsverschil. 

De één is meer een denker, de ander een doener. Wat ze samen 

delen? De liefde voor het vak bronbemaling. Hun ouders, Jouke 

en Rosanne Koelewijn, laten ze vrij in hun carrièrekeuze. Stiekem 

hoopt Jouke wel dat zijn zoons hem zullen opvolgen. De 4de 

generatie over het familiebedrijf en hun rol daarin. 

Benjamin en Pascal Koelewijn

Interview



Pascal Koelewijn

Benjamin Koelewijn
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hoofdverantwoordelijk bij één van de projecten. 

We maakten toen boringen (lussen) voor 

warmtebronnen voor woningen. De uitvoerder 

op dat project vroeg toen wie de boormeester 

was. Niemand kijkt dan naar mij. Dat vind ik zo 

grappig: dat niemand verwacht dat ik dat ben. 

Natuurlijk werk ik met collega’s met wie ik de 

verantwoordelijkheid kan delen maar ik ben wel 

de boormeester.”  

Benjamin: “Vanaf mijn 16de mag ik al mee naar 

verschillende projecten. In de vakanties werk ik 

als assistent boormeester. Ik bedien nog geen 

machines maar ik zorg dat alles rond de boringen 

goed verloopt. Lussen klaarleggen, grond 

afvoeren en het grout (voegmiddel) aanmaken.” 

Waarin verschillen jullie van elkaar?
Benjamin: “Pascal gaat iedere dag met veel plezier 

naar zijn werk, naar buiten. Ik ben toch meer een 

kantoormens. En ik ben heel punctueel.”

Pascal: “Ja, Benjamin is nauwkeuriger dan ik. 

Het liefst wil ik alle facetten van het bedrijf leren 

kennen. Daar hoort bij dat je af en toe met je 

knieën in de blubber staat. In de winter is dat 

niet altijd het leukste werk, maar het moet wel 

gebeuren. Ik wil de komende jaren alles met 

mijn collega’s – ik noem ze altijd ‘de jongens’ – 

meemaken.”

Hebben jullie een toekomstvisie voor KB?
Pascal: “Ik hoop dat we de komende tijd 

blijven groeien. In de binnendienst zitten we 

nu goed maar ik hoop op een uitbreiding in de 

buitendienst: van 5 naar 8 teams. Zelf wil ik de 

grotere en meer complexe boringen gaan doen 

en alles leren wat daarbij komt kijken. Tegen mijn 

vriendin heb ik al wel eens gezegd: leuk als je later 

de boekhouding gaat doen bij ons bedrijf. Toen 

moest ze wel lachen!”

Benjamin: “Ik hoop dat alles meer wordt  

gefinetuned. En dat het voor mijn vader toch wat 

rustiger wordt. Misschien als wij wat meer gaan 

meedenken…?”

Lijken jullie op je ouders?
Benjamin knikt direct: “Ik lijk meer op mijn 

moeder, zij is zeer georganiseerd. Dat herken ik 

heel sterk in mijzelf.”

Pascal lacht: “Mijn vader. Echt. Ik lijk in alles op 

hem.” 

‘Ik ben er trots op  
hoe mijn ouders dit 
bedrijf de laatste  
jaren hebben 
uitgebouwd’ 

‘Ik werk graag 
buiten, lekker met 

mijn handen in de 
modder, mensen om 

me heen. Heerlijk’

Hoe zien jullie de toekomst? 
Benjamin is 18 jaar en studeert Technische 

Bedrijfskunde (hbo), hij zit in het 2de jaar: “Ik 

denk zeker dat ik bij Koelewijn Bronbemaling ga 

werken. Maar misschien niet meteen nadat ik 

mijn studie heb afgerond.” 

Pascal, bijna 20, werkt sinds twee jaar bij KB: 

“Ik ben in 2018 gestopt met mijn hbo-studie 

Finance en Controle en wilde een tussenjaartje. 

Vandaar dat ik ging werken bij KB. Dat werd 

toch iets langer en inmiddels heb ik er volledig 

voor gekozen te blijven werken. Wel volgde ik 

verschillende opleidingen en cursussen. Vorig 

jaar ben ik assistent boormeester geworden 

en sinds februari 2020 ben ik gecertificeerd 

zelfstandig boormeester. Het schijnt dat ik 

de jongste boormeester ben in Nederland. Ik 

heb inmiddels ook mijn C-rijbewijs gehaald, 

waardoor ik met verschillende typen 

vrachtwagens op pad kan. Ik werk graag buiten, 

lekker met mijn handen in de modder, mensen 

om me heen. Heerlijk.”

Ben je trots op het bedrijf?
Pascal: “Ik ben zeker trots op KB. De laatste 

jaren zijn we enorm gegroeid. Ik zie veel 

vooruitgang. Nu we 75 jaar bestaan merk ik de 

betrokkenheid van iedereen. Dat is echt gaaf. 

Dat we het met elkaar doen, daar word ik heel 

blij van.”

Benjamin vult hem aan: “Ja, echt wel. Ik ben 

er ook trots op hoe mijn ouders het de laatste 

jaren hebben uitgebouwd. Dit bedrijf is best 

‘klein’ begonnen, inmiddels is het een serieus 

bedrijf”

Wat zou je anders doen als jij aan het roer 
staat?
Benjamin denkt even na en lacht: ”Daar heb ik 

nog niet over nagedacht. Volgens mij gaat het 

wel redelijk goed zoals het nu gaat.”

Pascal hoeft niet lang na te denken: “Omdat 

ik actief ben op de werkvloer zie ik dingen die 

beter kunnen en beter moeten. Dat benoemen 

is een ding, het oppakken en de eventuele 

verbeteringen doorvoeren is een ander verhaal. 

Daarvoor heb je een heleboel ervaring en lef 

nodig.” 

Kun je wat vertellen 
over je werk? 
Pascal: “In de zomer 

van 2020 was ik 

als zelfstandig 

boormeester 



BRONBEMALING BOORAFDELING

D I V I S I E S  K O E L E W I J N  B R O N B E M A L I N G

Divisie  uitgelicht  | Geofuture | HoutenDivisie  uitgelicht  |

Jeroen van der Meijden

Koelewi jn  Bronbemal ing 4975 jaar  vakkennis  &  ervar ing48 49

Het aanbieden van een totaalconcept in complete 
duurzame systemen om klanten en opdrachtge-
vers van A tot Z te ontzorgen. Dat is het doel van 
Geofuture, een bedrijf dat Jeroen van der Meyde 
samen met Jouke Koelewijn, net voor de zomer in 
2020 heeft opgericht. 

Geofuture komt voort uit het al tien jaar bestaande 

Geothermica, dat Jeroen toen startte. Dat bedrijf is 

gespecialiseerd in duurzame systemen. Jeroen: “Wat 

we met dat bedrijf hebben gedaan, gaan we nu met 

Geofuture en Koelewijn Bronbemaling in het groot 

doen.”  

Koelewijn realiseerde de eerste grootschalige ge-

groute WKO voor Geothermica te Dordrecht. Dat was 

het eerste contact tussen Jouke en Jeroen. Jeroen: 

“Al snel bleek dat we veel ideeën deelden. Van het 

één kwam het ander en daaruit is Geofuture opge-

richt.” Binnen Geofuture werken we samen. Klanten 

worden geheel ontzorgd, omdat wij het aanspreek-

punt zijn en blijven. 

Jouke bundelt alle specifieke kennis van Koelewijn 

Bronbemaling en alle daaronder vallende divisies 

samen, zodat er een totaalconcept ontstaat. “Doordat 

alle kennis voortaan onder een dak zit, kunnen we 

grote stappen maken. Momenteel ontwikkelen we 

ons eigen merk warmtepomp, waarbij we gebruik-

maken van ‘shark sondes’. Dit is een nieuwe, zeer 

vooruitstrevende techniek.” 

Sondes zijn de buizen waardoor de warmte uit de 

grond wordt gehaald. Omdat de weerstand van re-

guliere sondes groot is, kunnen deze voor bepaalde 

projecten niet gebruikt worden. Het Zwitserse Jan-

sen, gespecialiseerd in kunststof, metaal en alumini-

um, heeft hiervoor een oplossing bedacht: de shark 

sonde. “Inderdaad, vernoemd naar een haai. Een 

haai beweegt zo makkelijk door het water dankzij 

de structuur van zijn huid. Eigenlijk bestaat de huid 

uit een soort rilletjes. Hierdoor glijdt een haai met zo 

weinig mogelijk weerstand door het water. Weer-

stand die je niet hoeft te overwinnen, scheelt energie. 

Datzelfde concept past Jansen toe op de binnenkant 

van buizen. Door de lengte-rillen in de buizen heeft 

een vloeistof bij het rondpompen minder wrijving. 

Hierdoor hoeft er minder hard te worden gepompt, 

waardoor minder energie wordt verbruikt om bijvoor-

beeld een huis warm te krijgen”, legt Jeroen uit.

In november van 2020 is KB gestart met een groot 

project in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst, 

met Geofuture als toeleverancier. Hier worden 41 

woningen gebouwd, die geheel zijn voorzien van 

aardwarmte. Hiervoor zijn 41 boringen nodig, die KB 

realiseert. Daarbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt 

van buizen die zijn voorzien van de shark sonde-tech-

niek. Jeroen denkt dat de samenwerking beide be-

drijven nog veel meer mooie projecten gaat brengen. 

Koelewijn Bronbemaling gaat voortaan alleen nog 

maar voor shark sondes en Geofuture is de distribu-

teur van deze sondes in de Benelux. Samen zetten we 

volledig in op kwaliteit en totale ontzorging. Kwaliteit 

is ook waar we elkaar in gevonden hebben. Jouke zou 

zeggen: “eerst delen en daarna vermenigvuldigen.” 

‘We zetten samen 
een hele grote 
stap vooruit’



Koelewi jn  Bronbemal ing 5175 jaar  vakkennis  &  ervar ing50 51

Korf KB is een bedrijf met gedreven, enthousiaste en 
hardwerkende Urkers. Ze leveren diensten op het gebied 
van kathodische bescherming voor leidingbeheerders, 
zoals Gasunie, Liander en Enexis.  

Klaas Korf, managing director: “Rond 2015 hebben wij contact 

gelegd met Koelewijn Bronbemaling. Wij kozen voor dit 

professionele bedrijf omdat zij de juiste expertise in huis hadden 

en hebben. Ook hun jarenlange ervaring op het gebied van diepte-

boringen was voor ons aanleiding om met ze in zee te gaan. Bij 

Koelewijn Bronbemaling denken ze mee tijdens de voorbereiding 

én de uitvoering, wat uiteindelijk leidt tot een goed eindresultaat. 

De communicatie en samenwerking tussen Koelewijn en Korf KB is 

zowel op kantoor als in het veld uitstekend.”

Korf KB schakelt KB ook in bij complexe boringen. “Als er ergens 

een diepteboring gedaan moet worden, voor het plaatsen 

van een diepte anodebed, dan bellen we altijd Koelewijn 

Bronbemaling. Een anodebed is een onderdeel van het Kathodische 

beschermingssysteem en heeft als doel met zo weinig mogelijk 

weerstand een duurzame elektrische verbinding te creëren met de 

bodem. Dit is zeer complex en daar is KB de beste in.” 

“Ons hele team feliciteert Koelewijn Bronbemaling met dit behaalde 

jubileum. We wensen ze voor de komende jaren heel veel succes toe 

en hopen nog lang hun diensten en expertise in te zetten bij onze 

projecten.”  

NAAM: 
KORF KB KATHODISCHE 
BESCHERMING

WAT: 
SPECIALIST IN KATHODISCHE 
BESCHERMINGEN

OPGERICHT IN: 
2010

PLAATS: 
URK

LEUK:
 ‘KB IS DE BESTE ALS HET OM 
DIEPTEBORINGEN GAAT’

Korf KB
URK

Klaas Korf  

Bij Koelewijn denken ze mee.
Samen komen we altijd tot 
een goed eindresultaat!

Klant aan het woord
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Twee ‘jongens’ met één droom, hoe pakten 
jullie dat verder op?
“Dat ging heel snel. Op 2 januari waren we 

terug van vakantie en op 4 januari zat ik in het 

kantoor van Jouke. We hebben die avond als 

twee kleine jongens een kladblaadje gepakt 

en zijn gaan brainstormen. Alle plannen rolden 

eruit. Het was gelijk heel concreet. Binnen een 

paar weken hadden we een leverancier voor 

de wasstraat, de grond gereserveerd bij de 

gemeente en vergunningen aangevraagd voor 

een tankstation. Zo snel kan het dus gaan. Het 

werd Supertank omdat Jouke via KB al veertig 

jaar goede banden heeft met deze partij. De 

bank was enthousiast en tegelijk verbaasd 

dat onze plannen al zo concreet waren. Onze 

droom kwam uit.”

Alles is duurzaam gebouwd door Koelewijn 
Bronbemaling?
“We wassen hier alle auto’s met water uit één 

aardbron. Het water wordt door diezelfde bron 

verwarmd, evenals de winkel en de andere 

ruimtes. En in de zomer wordt alles gekoeld. 

Uiteraard is de bronbemaling die nodig was 

voor de aanleg van het tankstation ook door KB 

gedaan. Hoe duurzaam kun je zijn?”

Waarom is Bling Bling uniek?
“Wij ontzorgen de klant als ze hier komen 

wassen of tanken. Ze kunnen tijdens de 

wasbeurt koffiedrinken, een lekker broodje 

eten en als het druk is, dan breng ik sommige 

klanten naar huis en bellen we op als de auto 

klaar is. Ons speerpunt is een grote tank met 

osmose-water, deze wordt opgepompt en 

24 uur gezuiverd waardoor het water kalkvrij 

is. Dat heeft als groot voordeel dat gewassen 

auto’s geen kalkvlekken hebben. Daar staan 

we nu om bekend: bij Bling Bling geen vlekken, 

maar een blinkende auto. Ook zijn we de enige 

wasstraat in Bunschoten waar vrachtwagens 

terecht kunnen.” 

Heeft Jouke eigenschappen die je ook in 
jezelf herkent?
“We zijn allebei harde werkers en heel eerlijk. 

We durven elkaar de waarheid te zeggen als 

er iets is. We zijn echte aanpakkers. Als er een 

medewerker ziek is, trekken we gewoon een 

overall aan en werken we keihard mee.”

Zijn er 2 kapiteins op het Bling Bling-schip?

“Nee, zeker niet. We zijn 50/50 eigenaar, maar 

hebben de taken goed verdeeld. Jouke doet 

het administratieve gedeelte en ik ben hier zes 

dagen in de week bedrijfsmanager en in die 

zin verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 

van Bling Bling. In het eerste jaar kwam Jouke 

dagelijks even aan; lekker buurten. Op den 

duur zijn die bezoekjes minder geworden, we 

zijn beiden druk. Doordat we het zo duidelijk 

verdeeld, en daardoor ook gescheiden hebben, 

zit het goed. En, het allerbelangrijkste: we 

hebben vertrouwen in elkaar.”

Wat maakt jullie samenwerking zo leuk?
“We hadden dit nooit zonder elkaar kunnen 

doen. Je zoekt iemand die ook bevlogen is en 

net zo’n passie heeft om dit type wasstraat 

tot een succes te maken. Twee “jonge 

veertigers” die samen in een korte tijd zo’n 

bedrijf neerzetten, dat vind ik tot op de dag 

van vandaag nog steeds een wonder. Ik ben 

echt trots op Bling Bling en hoop nog lang met 

Jouke samen te werken.” 

Een rij met auto’s staat te wachten voor een uitgebreide 

wasbeurt, mensen lopen na het tanken de shop in 

voor een lekker broodje hete kip of worden verleid 

om een zak gevuld met stukken Spakenburgs Hart 

mee naar huis te nemen. Ad Beukers is te vinden in de 

shop, maar tussendoor wast hij net zo graag auto’s, 

doet hij bestellingen, smeert hij broodjes of sluit hij 

wasstraat-contracten af met grote transportbedrijven. 

Een duizendpoot die nooit stilzit, maar voor deze 

gelegenheid neemt hij even plaats aan de bar om zijn 

verhaal te vertellen over Bling Bling, het bedrijf dat hij 

samen met Jouke Koelewijn in 2015 heeft opgezet. 

Ad Beukers 
Eigenaar Bling Bling

‘EEn droom
die uitkomt’

Kende je Jouke al langer?
“Onze vrouwen hadden elkaar ontmoet door 

het bedrijf van mijn vrouw, Home Design, waar 

Rosanne een vaste klant van is. We zijn met 

z’n vieren een hapje gaan eten en dat klikte. 

Hetzelfde jaar gingen we met onze gezinnen 

op wintersport. In Oostenrijk ontstond tijdens 

een gezellige avond, met een paar biertjes, 

het idee van Bling Bling. Ik had al sinds mijn 

23ste jaar de droom om een goede wasstraat 

te beginnen in Spakenburg, met eventueel 

een mooie shop erbij. Jouke lachte verrast 

en vertelde dat hij ook al jaren met het idee 

speelde om een eigen wasstraat te beginnen 

voor zijn bedrijf en mogelijk andere bedrijven 

die gebruik maken van vrachtwagens. Hoe 

toevallig kan het zijn.”

‘We zijn 
allebei 

harde 
werkers’

Interview



D I V I S I E S  K O E L E W I J N  B R O N B E M A L I N G

BRONBEMALING BOORAFDELING

ETN komt voort uit het in 1995 door Ad van 
Ooijen opgerichte Van Ooijen Ingenieurs. Ad, 
afgestudeerd aan de TU Delft en gepromoveerd 
in Technische Natuurkunde, richtte Van Ooijen 
ingenieurs op, omdat hij “zijn kennis niet kon 
uiten in loondienst”. Aanvankelijk had het 
bedrijf een adviserende rol op het gebied van 
energiesystemen. “We kregen steeds vaker 
te horen dat als we het allemaal zo goed 
wisten, we het beter zelf konden uitvoeren. Als 
ingenieursbedrijf moet je alleen onafhankelijk 
blijven. Daarop besloten we ETN op te richten, een 
projectmaatschappij die zich op de realisatie van 
projecten richt.” 

Projectmaatschappij ETN realiseert en onderhoudt 

duurzame energiebesparende klimaatsystemen voor 

het beheersen van het binnenklimaat van gebouwen 

en productieprocessen. Het bedrijf is onder meer 

het brein achter het GeoClimate® systeem: een 

doeltreffende totaaloplossing voor warmte- en 

koudeopslag in de bodem (WKO) voor de industrie, 

de overheid, projectontwikkelaars en gebouw- of 

bedrijfseigenaren.

Veel onderdelen van projecten werden uitbesteed 

aan Koelewijn Bronbemaling, waardoor het contact 

en samenwerking steeds hechter werd. Niet zo gek 

dus dat Koelewijn Bronbemaling in 2018 een aantal 

aandelen van beide firma’s overnam om hun kennis 

te verrijken en verbreden. Van Ooijen: “Samen onder 

één paraplu zorgt voor kortere lijnen en we kunnen 

veel effectiever werken.” 

De structuur van Van Ooijen ingenieurs en ETN blijft 

overigens hetzelfde. Van Ooijen Ingenieurs wordt 

ingezet als denktank voor Koelewijn Bronbemaling; zij 

ontwerpen elk systeem op maat. “De opdrachtgevers 

zijn heel divers, maar alle projecten hebben met 

duurzame energie te maken”, legt Van Ooijen uit. ETN 

zorgt daarnaast voor de begeleiding en realisatie van 

het hele project. Alle disciplines worden, zoveel als 

mogelijk is, verdeeld binnen de groep. Als er energie 

uit de bodem gehaald moet worden komt Koelewijn 

Bronbemaling om te boren, soms tot wel 200 meter 

diepte. En Pompsystemen Holland, ook onderdeel 

van de groep, plaatst vervolgens de pompen.

Een voorbeeld van een bijzonder en experimenteel 

project is het tuinbouwkassencomplex in het Bredase 

Bavel. Hiervoor zijn vier bronnen ingezet om de 

energie uit het grondwater te transformeren naar 

warmte, waarmee het gehele complex kan worden 

verwarmd. “Deze techniek was nog nooit eerder 

gebruikt voor deze sector.” 

Specialisaties:
• WKO-installaties

• Warmtepomptechniek

• Regeltechniek

• Luchtbehandelingstechniek

Divisie  uitgelicht  | ETN | WAARDENBURGDivisie  uitgelicht  |

Ad van Ooijen

‘Wij ontwerpen 
Systemen op maat’
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Faunatunnel  
Griftenstein | de Bilt
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Projecten
Uitgelicht

De specialisten van Koelewijn Bronbemaling 
hebben door de jaren heen laten zien dat 
het bedrijf een alleskunner is op het gebied 
van bronbemalingen en grondboringen.  
De vele projecten waarvoor zij worden 
ingehuurd - door klinkende namen als 
Shell, Vitens en NAM, maar ook gemeenten, 
provincies, aannemers en waterschappen - 
bewijzen dit. 

Koelewijn Bronbemaling zette zichzelf voor 

het eerst op de kaart tijdens een project in 

Lekkerkerk, in 1980. Een wijk in deze gemeente 

was op gifgrond gebouwd. Koelewijn 

Bronbemaling had een aandeel in de sanering 

en klaarde deze klus voortreffelijk. Nog steeds 

wordt het bedrijf bijna dagelijks gebeld voor dit 

soort projecten. Een ander succesvol project 

realiseerde KB op Texel. Op dit waddeneiland 

werden maar liefst vijftig boringen gemaakt 

om een heel groot appartementengebouw 

te voorzien van een bodemenergiesysteem. 

Een megaklus. Op 17 juli 1997 werd Koelewijn 

Bronbemaling gecertificeerd voor het 

belangrijke VCA-certificaat. Daarmee toonde 

het aan een serieuze blijver te zijn in de wereld 

van grondboringen en bronbemalingen. 

De afgelopen tien jaar ontwikkelt de markt 

voor duurzame energie zich razendsnel. 

Koelewijn Bronbemaling verlegt haar focus 

daarom steeds meer door zich niet alleen 

op grondboringen en bronbemalingen te 

richten, maar zich ook in de kijker te zetten 

als specialist op het gebied van duurzame 

bronnen. De ambitie is om als bedrijf 

door te groeien tot totaalleverancier van 

bodemenergiesystemen. Waarbij klanten en 

opdrachtgevers van A tot Z worden ontzorgd 

en kwaliteit altijd op de eerste plaats blijft 

staan.

1.

2.

3.

1.

Locatie: Bouw van de wijk Hortus, de 
nieuwste wijk van Almere 

Opdracht: Koelewijn Bronbemaling 
legt kilometers horizontale 
transportleidingen aan voor het 
warmte- en koude opslagsysteem 
(WKO). Het is het meest duurzame 
project waar KB ooit aan heeft gewerkt. 
Er komen onder meer 30.000 m2 
commercieel vastgoed en ongeveer 250 
appartementen.

Uitdaging: Nieuw, innovatief, warmte- 
en koude opslagsysteem voor de 
woningen. Collectieve opwekking van 
warmte en koude realiseren voor een 
groot gebied uit volledig duurzame 
bronnen. 

Duur: Start in voorjaar 2020, oplevering 
van het WKO-systeem juni 2021. Vanaf 
april 2022 volgt de Floriade Expo. Begin 
2023 eerste warmte- koudelevering aan 
de aanwezige woningen en bedrijven.

Locatie: Eiland Oostenburg in Amsterdam

Wat: Woningbouwproject, 335 
appartementen. Met herontwikkeling van 
voormalige monumentale werkspoorhal 
 
Opdracht: Voor ieder appartement een 
warmtepomp realiseren 

Uitdaging: De hoeveelheid energie 
die nodig was om 335 appartementen 
te voorzien van warmte kon niet 
gerealiseerd worden in combinatie met 
de oppervlakte van het terrein. Het was 
te klein, waardoor het aantal benodigde 
boormeters niet kon worden gehaald. 
Door ETN is uiteindelijk een ander 
concept ontwikkeld.  

Start bouw: Begin 2020 

Duur: In 2022 wordt de laatste woning 
opgeleverd.

Locatie: onder de Utrechtseweg (N237). 
De Faunatunnel is de laatste schakel 
in de ecologische verbindingszone 
tussen het Kromme Rijn-gebied en het 
Noorderpark.
Lengte: 47,6 meter
Breedte: 3,4 meter
Diepte: 3,5 meter

Opdracht: Bemaling gerealiseerd om 
het grondwater te verlagen naar 3,5 
meter. Per uur moest 100 kubieke 
meter (m3) water worden weggepompt 
en geretourneerd, dat neerkomt op 
100.000 liter in een uur.

Uitdaging: Het opgepompte water 
weer retourneren, zodat het vervuilde 
grondwater (waar in nabijheid sprake 
van was) niet verplaatst zou worden. 
Omdat de Utrechsteweg niet geheel 
afgesloten mocht worden, kon er alleen 
’s nachts en in fases worden gewerkt.  

Duur: Ruim zes weken voor de 
bemaling, waarvan twee weken om 
retourbronnen te boren. Het project 
startte op 17 augustus en werd 2 oktober 
2020 afgerond. 

Kavel 3 | Amsterdam

Floriade | Almere
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MAASSLUIS
project

PROJECT FACTS

BOORPROJECT VOOR EEN VAN DE 

GROTERE BOUWMAATSCHAPPIJEN 

VAN NEDERLAND. 

HIER BOORT KB 30 BORINGEN VOOR 

30 WONINGEN MET EEN DIEPTE 

TUSSEN DE 110 EN 160 METER DIEP. 

VERVOLGENS WORDEN ER IN ELK GAT 

AARDWARMTESONDES GEPLAATST, 

DIE  DAARNA WORDEN AFGEDICHT 

MET GROUT.  

KB IS HIER GESTART OP 5 OKTOBER 

2020. OP 30 OKTOBER WAS DE KLUS 

GEKLAARD. HET AANSLUITWERK 

VOLGT VERDEROP IN DE BOUWFASE. 

DIT ZAL IN HET 2DE KWARTAAL VAN 

2021 ZIJN.

 BIJZONDERHEDEN: 

•  BORINGEN AAN  DE MAAS

•  PASCAL KOELEWIJN ZIJN EERSTE 

GROTE PROJECT

•  EERSTE BOORMETERS  GEMAAKT 

DOOR GERWIN KEMPERS

30 BORINGEN VOOR 30 WONINGEN MET EEN 
DIEPTE TUSSEN DE 110 EN DE 160 METER DIEP 



‘Ik zorg 
voor 

balans’
Rosanne  &  Kimberly 
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Voelt KB ook echt als jullie bedrijf?
“Vroeger zag ik KB altijd als het bedrijf van Jouke. 
Inmiddels zie ik het als ons bedrijf. Ik verzorg al 
heel wat jaren de boekhouding en ik zorg voor 
ons gezin. Een belangrijke taak is dat ik voor 
meer balans zorg in het drukke leven van Jouke. 
Als ik er niet ben, gaat KB wel door, maar zonder 
Jouke wordt dat lastiger. Ik ben niet zo heel erg 
ambitieus. Wel doe ik mijn werk met liefde, maar 
wat ik doe is genoeg.” 

Wat is jouw passie in het leven?
“Ik geef een aantal keer per week Pilates- en Barre-
les aan kleine groepjes. Bij sportcentrum Agilitas 
geef ik al meer dan 25 jaar les en dat doe ik nog 
steeds. Dat is voor mij geen werk, eerder pure 
ontspanning. Dan laad ik helemaal op. Heerlijk.”

Hoe is je relatie met Jouke, praten jullie veel 
over het werk?
“Ik ken Jouke al vanaf mijn 17de. In het begin 
moest ik wel wennen aan zijn enthousiasme en 
ambitieuze karakter. Ik rem hem daarin niet, maar 
geef wel aan als ik ergens mijn twijfels over heb. 
We hebben een goede manier om het samen eens 
te worden over belangrijke zaken. Omdat ik ook in 
het bedrijf werkzaam ben, kunnen we goed praten 
over de groei van ons bedrijf. Ik ben voorzichtiger 
en behoudender, dat zorgt misschien ook wel 
voor een goede combinatie. Thuis praten we niet 
veel over het werk, dat doen we bewust niet. Al 
wil Pascal wel graag met zijn vader over boringen 
praten.”

Hoe ga je om met pieken en dalen? 
“Binnen een bedrijf gebeurt er altijd wel wat. 
Personeelstekort, crisistijden en bij KB hebben 
we helaas ook te maken met ongelukken op de 
bouwplaats. Wat ik heb geleerd is dat je door 
vallen en opstaan groeit, zowel in je relatie als in 
je bedrijf. Ik heb ooit een voorbeeld gehad van 
iemand, dat het leven niet perfect kan gaan. Er zijn 
pieken en dalen nodig. Juist vanuit een dal klim je 
weer omhoog, en groeien er op de weg omhoog 
bomen en planten. Eenmaal op de top van de berg 
is het uitzicht mooi, maar is er geen begroeiing. Op 
de weg naar boven wel: daar zie je de groei.”

Kun je wat vertellen over je gezin? 
“Jouke en ik hebben 2 zonen en 1 dochter. We 
voelen ons rijk gezegend. We zijn gezond en 
hebben veel om dankbaar voor te zijn. Samen 
hebben we veel vertrouwen in God, dat Hij ons 
leidt. Jouke zegt ook altijd: ‘ik doe het niet alleen, er 

is iemand die me altijd heeft geholpen.’ We willen 
vanuit Bijbelse principes met elkaar omgaan, ook 
binnen het bedrijf. Jouke wil graag voor iedereen 
klaar staan. Dat gaat wel eens ten koste van ons 
gezin of van hemzelf. Toch vind ik het een mooie 
eigenschap van hem. Ik ben supertrots op hem, 
hoe hij alle ballen in de lucht houdt. We genieten 
altijd enorm met ons gezin van elkaar. Zondag is 
onze gezinsdag, dat proberen we in ere te houden.” 

Ga je graag naar je werk?
“Door de fijne collega’s en de leuke sfeer ben ik 
graag op kantoor. Het voelt voor mij als thuis, niet 
als werk. Het is sfeervol en warm. Door de variatie 
met mijn andere werk en het zorgen voor ons 
gezin, geniet ik extra.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik weet niet of ik altijd hier zal blijven werken. Dat 
houd ik open. Wat we wel willen is in de toekomst 
wat meer misbaar te  zijn, zodat we wat vaker weg 
kunnen gaan. Onze jongens laten we vrij in hun 
keuze om in het bedrijf te werken. Nu zijn ze erg 
enthousiast. Natuurlijk zou het leuk zijn als ze het 
op den duur over zouden nemen. Maar die keuze 
moeten zij zelf maken.” 

Ben je ook weleens bezorgd?
“Ik ben nuchter en denk niet vaak ‘wat als…’ Als 
God een ander plan met ons leven zou hebben dan 
vertrouw ik daar ook op. God weet wat het beste 
bij ons past en dat is eigenlijk best bijzonder.” 

Kimberly schuift aan, met een glaasje limonade. In 
de ‘mannenwereld’ van het bedrijf van haar ouders 
is het toch erg leuk dat Kimberly als 3de telg van 
het gezin een meisje is. Ze is 12 jaar en zit op het 
Oostwende College in de 1ste klas havo/vwo. Op 
de vraag wat ze er nu van vindt dat haar ouders 
een eigen bedrijf hebben antwoordt Kimberly 
spontaan: “Dat is cool! Ik ben best een beetje 
trots op ze. Ook al zijn ze soms weleens te druk.” 
Kimberly vertelt dat ze vroeger wel eens meeging 
als haar moeder moest werken: “Dat was altijd 
gezellig, ik ken ook iedereen. Soms ga ik in het 
weekend mee met mijn vader, als hij even kort wat 
moet doen.” 

Of ze misschien later in het bedrijf wil werken? Ze 
lacht. “Of ik de eerste boorvrouw van Nederland 
ga worden? Ik denk het niet, daar heb ik echt geen 
interesse in. Maar misschien ga ik later wel op het 
kantoor werken.”

‘Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw’. Tegeltjeswijsheid of de waarheid?

Rosanne Koelewijn werkt 2,5 dag op kantoor bij Koelewijn Bronbemaling, runt haar eigen 

sportstudio waarin ze lesgeeft en zorgt voor de kinderen die ze samen met Jouke heeft. Ze is  

een echte planner, maar neemt de tijd om in haar drukke bestaan een kijkje te geven in haar 

leven. Tijdens het interview schuift dochter Kimberley (12 jaar) spontaan aan. 

Interview



Jan Kamphorst van 

aannemersbedrijf Fa. Kamphorst 

komt de studio binnenlopen. 

“Moet ik echt op de foto, ik ben 

daar niet zo van.” Toch gaat hij 

op zijn gemak voor de camera 

staan. Binnen een paar minuten 

staat Jan op de gevoelige plaat: 

no nonsens, zoals hij is. Het 

familiebedrijf Fa. Kamphorst, 

actief als aannemersbedrijf, 

werkt al sinds eind jaren 

’90 samen met Koelewijn 

Bronbemaling. 

 
‘Bij KB  
loopt  
alles  

gesmeerd’

Wat doet Fa. Kamphorst voor 
Koelewijn Bronbemaling?
“Wij zijn een aannemersbedrijf in grond- 

water- en wegenbouw (GWW). We doen 

werkzaamheden op het gebied van grond- 

tot sloopwerk, van bodemsaneringen tot 

afvalinname en recycling.”

Hoe is het bedrijf Fa. Kamphorst 
ontstaan?
“Naast werkzaamheden op de eigen 

boerderij was mijn opa, Jan Kamphorst sr, 

loonwerker. Op zijn fiets – met zeis en 

al – ging hij naar Bunschoten om bij de 

grote boeren te helpen met het maaien 

van gras. Dat was in 1962 en het begin van 

het loonbedrijf. Zijn twee zonen gingen 

later ook in het bedrijf werken, en in de 

‘70 jaren kochten ze de eerste kraan. De 

Fa. Kamphorst als bedrijf voor grondverzet 

was een feit. Ik ben in 1994 aan de slag 

gegaan in ons familiebedrijf. Later ben ik 

meer op kantoor gaan werken, waarbij ik 

mij vooral bezighoud met opdrachten en 

het binnenhalen van nieuwe projecten. 

Sinds 2016 runnen mijn broer Leendert en 

ik het bedrijf samen.”

Wat is je eerste contact met KB?
“Eind jaren ’90 heeft mijn neef de eerste 

contacten met Koelewijn Bronbemaling 

gelegd. Toen ik op kantoor ging werken, 

was Jouke ook net ‘thuis’ komen werken: 

in zijn familiebedrijf dus. Peter en Piet 

kwamen samen de bronbemaling bij ons 

doen. Later kwam Jouke ook mee.” 

Wat houdt jullie samenwerking in?
“KB deed in de begintijd vooral de 

bronbemaling van onze bouwputten. 

Elke bouwput deden we samen. Een 

groot en mooi project is bijvoorbeeld de 

bouwput geweest voor de Porsche Garage 

in Amsterdam-Zuidoost. Later heeft 

KB ook de boringen gerealiseerd voor 

brandbronnen. Omdat KB ook steeds meer 

kennis kreeg over aardwarmte hebben wij 

die energievorm door hen laten aanleggen 

voor ons nieuwe bedrijfspand, in 2011. 

Wij liepen daarin echt voorop. Andersom 

hebben wij voor de nieuwbouw van KB al 

het grondwerk gedaan. Nog steeds weten 

onze bedrijven elkaar te vinden.” 

Wat vind jij van het familiebedrijf?
“Bij Koelewijn Bronbemaling loopt 

alles gewoon lekker. Ze hebben goed 

personeel en komen hun afspraken altijd 

na. Het is echt geweldig wat Jouke heeft 

neergezet.”  

Jan Kamphorst  
Firma Kamphorst
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‘Zij waren als enige bereid  
ons te helpen’

‘Snel schakelen, ontzorgen en  
meedenken, dat is de kracht van KB’

Pieter de Graaf  

Erik Grotendorst

Aannemingsmaatschappij ZVS EEMNES BV 
Eemnes 

Aannemingsbedrijf ZVS is in 1971 gestart op de boerderij 
van familie Zonneveld uit Baarn, door de broers Gert 
en Joris Zonneveld en hun zwager Theo Verhoef.  Bijna 
vijftig jaar later is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een 
middelgroot aannemingsbedrijf in grond-, riool- en 
straatwerk. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd 
in bodem beschermende voorzieningen en het 
aanleggen en onderhouden van tankstations voor vele 
oliemaatschappijen. 

Milieutechniek ZVS Eemnes houdt zich bezig met 

bodemonderzoeken, tot en met complete bodemsaneringen. 

Erik Grotendorst, hoofd Bedrijfsbureau: “Sinds geruime 

tijd verzorgt Koelewijn voor ons de bronbemaling voor de 

bouwputten en voor de aanleg van brandstoftanks. Dit veelal 

in bouwteamverband, waarbij de expertise van Koelewijn goed 

tot zijn recht komt. We hebben inmiddels samen diverse  

complexe projecten tot een succesvol einde gebracht.  

Het prettige aan KB is dat zij snel schakelen, ontzorgen en  

meedenken. Dat is echt de kracht van Koelewijn Bronbemaling.” 

BAM Energy Systems,  
onderdeel van BAM Bouw en Vastgoed 
Bunnik
 

BAM Energy Systems ontwikkelt, levert en installeert 
energiesystemen voor de woningbouw (nieuwbouw en 
renovatie) en utiliteitsgebouwen (vooral kantoorpanden). 
Pieter de Graaf, manager Realisatie: “Begin 2019 hadden 
wij een uitdagend probleem. Koelewijn Bronbemaling was 
het enige bedrijf dat bereid was ons hiermee te helpen. 

Het bedrijf biedt service, is bereid mee te denken en komt 

afspraken altijd na. Ze zijn flexibel en deadlines worden 

altijd gehaald. Kortom, onze samenwerking staat als een 

huis. Koelewijn heeft bewezen een betrouwbare partner 

te zijn. Ook gaan zij altijd voor kwaliteit en een langdurige 

samenwerking. We werken momenteel samen aan een 

project in Gorinchem. Hier voorzien wij over een periode 

van ongeveer tien jaar zo’n vijfhonderd woningen van een 

duurzaam energiesysteem. Het heeft onze intentie om dit 

grootschalige project volledig samen met Koelewijn  

Bronbemaling uitvoeren.” 

Klant aan het woord Interview
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MET BEIDE  
BENEN  
IN EN OP  
DE GROND

s i n d s  1 9 4 5



Interview

Waarom heb je die stap gezet? 
“In die tijd waren we twee broers die beide een 

hele andere visie hadden. Jouke en ik zijn allebei 

stronteigenwijs. Als ik was gebleven, was dat 

niet handig geweest. Ik had een grote behoefte 

om mezelf nog verder te specialiseren en nog 

veel meer te leren. Vanaf 2007 hebben we 

binnen Nathan een divisie boren opgezet. Ik heb 

sindsdien zoveel ervaring opgedaan. Ik ben ook 

echt een vakidioot, altijd met boren bezig. Zelfs 

als we op vakantie zijn, zet ik mijn wekker om een 

paar uur bij een bouwput te gaan kijken, die ik 

tijdens een eerdere autorit zag. Tot grote ergernis 

van mijn vrouw overigens (knipoogt).”

Toch werk je wel samen met KB; als het om 
ingewikkelde boringen gaat, vraagt Jouke jouw 
advies.
“Als het om moeilijke, uitdagende klussen gaat, 

sparren we samen. Jouke werkt nu met KB aan 

een groot project bij de Floriade in Almere. Je 

hebt daar veel te maken met spanningswater. Dan 

denk ik graag mee. Ik ga ook met hem mee naar 

Duitsland, als hij een nieuwe machine nodig heeft. 

Ook belt hij mij als hij meer wil weten over de 

opbouw van een bodem. Andersom komt het ook 

voor. Hierdoor hebben we een manier gevonden 

om toch heel goed te kunnen samenwerken.

Onze passie voor boren is even intens. Het vak 

is gewoon heel speciaal. Waarmee wij soms te 

maken hebben, kun je niet met iedereen delen. 

Jouke komt wel eens langs als ik ergens in het 

‘veld’ aan het werk ben met een boring: niets 

leukers dan dat.” 

Je hebt wel eens op het punt gestaan om je in 
te kopen in het familiebedrijf?
“In 2016/2017 is er sprake geweest dat ik ook in 

het bedrijf zou stappen, maar dat ging uiteindelijk 

niet door. We zijn beiden bevlogen over de 

bronbemaling en het boren, maar we hadden te 

veel uiteenlopende meningen over te belangrijke 

zaken. We merkten dat het niet zou gaan werken 

als ik bij KB zou toetreden. Jouke staat al zo lang 

aan het roer. Dan is het misschien beter dat het 

zo blijft. Het is natuurlijk wel een droom van 

onze vader; net als hij met oom Piet; twee broers 

die samen het bedrijf runnen dat opa Lammert 

ooit begon. Ach, je weet nooit wat de toekomst 

brengt. Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin 

bij Nathan. Maar Jouke en ik hebben de deur niet 

dichtgegooid.”

Lijken jullie veel op elkaar, Jouke en jij?
“We zijn allebei dus best eigenwijs. En we zijn héél 

gedreven. Jouke is meer het zakelijke type, ik ben 

meer de doener en de specialist. Ik wil graag in 

één ding uitblinken. Ik zie dezelfde tegenstellingen 

bij mijn vader en oom Piet en ook bij de zonen van 

Jouke. Benjamin lijkt op Jouke en Pascal meer op 

mij. Grappig is dat, hoe dat in onze genen zit.”

Ben je trots op het bedrijf?
“Jazeker! KB is een bedrijf met een goede naam, 

dankzij de prestaties in het verleden. Inmiddels 

timmert het KB team enorm aan de weg en 

hebben ze hele goede opdrachtgevers. En 

prachtig materiaal. KB is een hele belangrijke 

speler in de markt.”

Is er toekomst in deze branche?
“De markt is enorm aan het groeien. Er is een 

schreeuw naar duurzaamheid én water, waardoor 

de marktvraag veel groter is dan het aantal 

gespecialiseerde aanbieders kan bieden. Dat biedt 

heel veel perspectief.”

Wat wens je KB toe voor de toekomst?
“Ik hoop dat de 4de generatie er wat moois van 

gaat maken, dat zou toch geweldig zijn?! En dat ze 

de koers blijven varen die ze nu aanhouden en een 

speler van formaat blijven.”

Jij werkt niet in het bedrijf van je vader, hoe 
komt dat?
“Na school ben ik eerst het tuiniersvak ingegaan. 

Lekker buiten aan de slag; dat vond ik toen al 

leuk. Tijdens de rustige wintermaanden huurde 

mijn vader me wel eens in bij zijn bedrijf. Na een 

paar maanden vroeg mijn vader of ik in vaste 

dienst wilde komen en per 1 januari 2001 ben ik 

gaan werken bij Koelewijn Bronbemaling. Jouke 

nam het bedrijf in 2001 over van mijn vader en 

oom Piet. Ik had toen nog niet de intentie om het 

bedrijf samen met mijn broer te gaan runnen. Ik 

wilde nog zoveel leren. In 2007 werd ik benaderd 

door het bedrijf Nathan; dat was een geweldige 

kans voor mij. Het betekende voor mij een baan 

met veel doorgroeimogelijkheden. Daardoor ging 

ik weg bij KB.”
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Jaap Wim Koelewijn
Broer van Jouke

Jaap Wim Koelewijn, de zeven jaar 

jongere broer van Jouke, noemt zichzelf 

een echte vakidioot. Van bijna alle 

gebieden van Nederland weet hij hoe 

de bodemopbouw in elkaar steekt en 

wat je ervan kunt verwachten tijdens 

het boren. Hoewel hij niet bij Koelewijn 

Bronbemaling werkt – hij is werkzaam 

bij Nathan, een specialist in duurzame 

klimaattechniek – deelt hij zijn expertise 

met Jouke en vice versa. “Jouke en ik zijn 

beide stronteigenwijs maar ook bevlogen 

én we delen dezelfde passie: bronnen.”

‘Onze passie 
voor boren is 
even intens’

‘Ik ben echt 
een vakidioot. 

Zelfs op 
vakantie, zet 

ik mijn wekker 
om een paar 

uur bij een 
bouwput te 
gaan kijken’



BRONBEMALING BOORAFDELING

D I V I S I E S  K O E L E W I J N  B R O N B E M A L I N G

AE Systems (Aqua Energy) is gespecialiseerd 
in duurzame aardwarmtesystemen. Drie jaar 
geleden startte de samenwerking met Koelewijn 
Bronbemaling, die als aandeelhouder toetrad. 
De markt voor duurzame oplossingen brak toen 
helemaal door, waardoor het bedrijf eindelijk 
de groei door kon maken die eigenaar Sander 
Swierenga al langere tijd voor ogen had. 

De samenwerking met Koelewijn Bronbemaling 

bestaat uit het gezamenlijk inkopen van materialen, 

certificeringen regelen, kennis delen en het “schuiven 

van klussen over en weer”. “Is er een klus in het 

midden van het land, dan gaat de klus naar KB zodat 

mijn boormachines in het noorden kunnen blijven. 

Andersom hetzelfde verhaal. We proberen alles 

zo efficiënt mogelijk te organiseren. KB heeft veel 

vakkennis op het gebied van boren en een breed 

assortiment aan werkzaamheden. Met AE Systems 

wil ik in de toekomst ook naar zo’n verbreding toe”, 

legt Sander uit. 

Voordat Swierenga AE Systems oprichtte, werkte hij 

bij Brittenborg BV. “Daar hoorde ik voor het eerst van 

Koelewijn Bronbemaling. Brittenborg had namelijk de 

oude boormachine van KB gekocht. In 2008 kwam 

de eigenaar van Brittenborg naar mij en mijn collega 

toe en zei: ‘Uit dat stukje aardwarmte is veel meer te 

halen. Of jullie kopen dat deel of we zetten er iemand 

anders op’. Daarop grepen we onze kans en richtten 

AE Systems op. Dat was in september 2009.”

“Onze eerste klus bestond uit honderd boringen 

voor Campus Winschoten, een onderwijsgebouw in 

de gemeente Oldambt. Hoewel ik sterk geloofde in 

duurzame oplossingen voor aardwarmte, verliepen 

de eerste jaren moeizaam. Er was gewoon te weinig 

vraag naar. Toen ik ruim drie jaar geleden contact 

zocht met Jouke en hij met zijn bedrijf erbij kwam als 

aandeelhouder, bereikten we het omslagpunt. Waar 

ik al jaren op hoopte kwam eindelijk uit: de markt van 

duurzaamheid kwam volledig los.” 

“Toen ik met AE Systems startte had ik een stip aan 

de horizon gezet. Het duurde een aantal jaren langer 

om dat punt te bereiken, maar mijn dromen zijn 

inmiddels uitgekomen”, blikt Sander terug. “Het ging 

de afgelopen twee jaar zelfs zó hard, dat ik er bijna 

van moet bijkomen (haha). Het is nu tijd een nieuwe 

stip aan de horizon te zetten en de samenwerking 

met Koelewijn Bronbemaling te gaan verbeteren en 

versterken.  Eén ding is in ieder geval zeker: we gaan 

een mooie toekomst tegemoet.” 

Sander Swierenga

Divisie  uitgelicht  | AE systems | Groningen

‘Het is tijd 
voor een 
nieuwe stip op 
de horizon’
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‘twee  
broers aan 
het roer, net  
als Piet en ik’

Waar ‘opa’ Lammert Koelewijn in 1945 de eerste stappen 
zette voor Koelewijn Bronbemaling, maakten broers Peter 
en Piet keihard werk van de groei van het bedrijf. Wanneer 
Peter Koelewijn het heeft over ‘zijn’ tijd, stralen zijn ogen. Van 
enthousiasme en van trots. “KB is enorm gegroeid. De weg die ik 
samen met Piet ben ingegaan, is in 2001 verder opgepakt door 
mijn zoon Jouke. En het mooie is dat zijn zonen nu ook een rol 
hebben in ons familiebedrijf. Daar ben ik heel erg trots op.” 

Op welke klussen en projecten bent u trots? 

“In 1953 hebben we in het Dierenpark Amersfoort een heel hekwerk 

gemaakt voor de tramrails, dat er waarschijnlijk nog steeds staat. Ook 

maakten we kooien voor de tijgers, leeuwen en beren. Dat was een 

prachtige klus; ook vanwege de plek. Voor Ouwehands Dierenpark 

maakten we zware hekken voor het olifantenverblijf. Waar we weken 

mee bezig waren geweest, hadden de olifanten in een nacht vernield: 

de ochtend na de montage lagen de moeren eruit en was het hekwerk 

kapot. We hebben toen een nog grotere gracht gegraven en al het 

laswerk hersteld. Voor Circus Boltini hebben we een tijgerarena gelast, 

die uiteraard goed en 100% veilig moest zijn. Wat de bronbemalingen 

betreft, springen er ook een paar klussen uit: de grond van de 

Zuidwenk en de Molenstraat bemalen, na een grote verzakking, in 

1961. Een leuke anekdote is de opdracht voor het maken van een 

pomp voor de vijver van Paleis Soestdijk. Midden in de winter werden 

we gebeld. Buiten had het keihard gevroren. Of we de pomp konden 

verwisselen. Ik zei tegen die man ‘Zeg maar tegen Bernard dat hij dat 

zelf moet doen, het is veel te koud vandaag’. Dat zal hij niet hebben 

doorgegeven, denk ik. Haha. In de jaren ’80 zorgden we in Dronten 

voor 6250 meter bronbemaling. Die klus deed ik samen met Willem, 

een goede vriend van mij, die vijftig jaar bij ons bedrijf heeft gewerkt. 

We realiseerden 300 meter bronbemaling per dag. Een megaklus.”

Sinds 2001 staat uw zoon Jouke aan het roer, bent u trots op wat hij 

met Koelewijn Bronbemaling bereikt? 

“Dat ben ik zeker! Het bedrijf is de afgelopen jaren enorm gegroeid. 

Dat is natuurlijk mooi om te zien. We konden het bedrijf rond 

2000 goed verkopen, maar ik ben oprecht blij dat Jouke het heeft 

overgenomen van Piet en mij. Ik ben trots op hem.”

Hoe ziet u de toekomst van KB?

“Het is geweldig om te zien dat Pascal, Jouke’s oudste zoon, de 

jongste boormeester van Nederland is. Daar kan ik echt van genieten. 

Met zijn 19 jaar heeft hij al zo’n verantwoordelijke baan! Ook Benjamin 

gaat in alle vakanties mee naar een klus. Hoewel ze het zelf mogen 

kiezen, hoop ik dat Pascal en Benjamin het bedrijf overnemen in de 

toekomst. Dan blijft de geschiedenis zich herhalen: 2 broers aan het 

roer, net als Piet en ik. Dat zou mijn vader prachtig hebben gevonden.”

‘De geschiedenis 
herhaalt zich’ 

Peter Koelewijn
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