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Beste lezer,

Voor je ligt een nieuwe uitgave van het Krinkels News. Een 

speciaal exemplaar deze keer, want we vieren een jubileum. 

Dit Krinkels News is anders dan voorgaande uitgaven. Krin-

kels BV bestaat namelijk 65 jaar. 

Het begint allemaal op 3 januari 1956. Dat is het moment 

dat oud-eigenaar Leo Krinkels zijn eigen onderneming 

opricht: Krinkels Beplantingsmaatschappij VOF. Hij begint 

alleen, maar het bedrijf wordt snel groter. In 2021 werken 

er meer dan 300 collega’s bij Krinkels en hebben we een 

breed aanbod aan producten en diensten. Ons bedrijf is 

een organisatie waar we trots op mogen zijn. We gaan dan 

ook met veel enthousiasme op naar de volgende 65 jaar!

In deze jubileumuitgave nemen wij je mee door 65 jaar 

geschiedenis. Dat doen we samen met (oud-) collega’s en 

opdrachtgevers. We kijken terug per decennium. Je leest 

fascinerende interviews, opmerkelijke verhalen en grappige 

anekdotes. Aan jou de uitnodiging om jezelf onder te dom-

pelen in de verhalen van vroeger en van nu.

Veel kijk- en leesplezier!

Speciaal exemplaar
Voorwoord
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1956  - 1966
1956Oprichting Krinkels  Beplantingsmaatschappij VOF

Leo Krinkels
Oprichter aan het woord

“Krinkels bestaat al veel langer 

dan 65 jaar!” Aan het woord is 

de bijna 90-jarige oprichter en 

oud-eigenaar Leo Krinkels. “In 

1956 registreerde ik inderdaad 

het bedrijf Krinkels Beplan-

tingsmaatschappij VOF bij de 

Kamer van Koophandel. Maar 

mijn vader Marijn had toen al 

tientallen jaren een kwekerij 

en mijn moeder een bloemenwinkel. Krinkels bestaat dus 

eigenlijk al zo’n 100 jaar en dat is uniek! Vooral omdat het 

nog steeds een familiebedrijf is”, zegt Leo trots.

De knip liep niet over
In het begin stond Leo nog te boek als meewerkend zoon in 

het bedrijf, hoewel hij toch al veel werkzaamheden op zich 

nam. De mechanisatie in de landbouw zorgde ervoor dat veel 

boerenknechten op straat kwamen te staan. Leo besloot om 

veel van deze boerenknechten in dienst te nemen. Dit leidde 

tot een flinke groei van het bedrijf en daardoor tot meer 

werk. Als Leo 25 is wil hij graag zakelijke zelfstandigheid. 

Hij richt Krinkels Beplantingsmaatschappij VOF op. In deze 

periode leert hij veel. Zo stelden Zeeuwse gemeenten het 

niet op prijs als hij werkzaamheden uitvoerde op Goede Vrij-

dag. Ook ontdekt hij dat veel gemeenten langzame betalers 

zijn, terwijl hij zijn salarisbetalingen wel op tijd doet. Een 

financieel pittige tijd dus, die hij zelf omschrijft als: “De knip 

liep niet over!”

Eerste maaibestek
Opdrachten die volgen zijn op de Zuid-Hollandse eilanden, 

langs de A20 en de A16 en al gauw wordt het eerste maai-

bestek gescoord. In die tijd komt Leo voor het eerst in aan-

raking met concurrentie. "Er zijn er die ons na probeerden 

te doen. Soms lukte dat bijna, maar nooit helemaal. Wij zijn 

uniek. Andere maaiers zijn loonbedrijven. Ik ben altijd een 

hovenier met gevoel voor planten en bomen gebleven en 

was dus meer tuinman dan aannemer", concludeert Leo. 

Moeten of willen
Leo volgde geen speciale studie om het bedrijf over te 

nemen en te leiden. “Er is een verschil tussen wat je móet en 

wat je wílt leren. Bij veel studies wordt lesstof aangeboden 

die voor onnodige ballast zorgt. Maar daar heb ik geen last 

van gehad. Ik heb datgene geleerd wat ik zelf wílde leren”, 

vertelt Leo. In zijn beste school-Frans haalt hij in de jaren ’50 

zijn eerste grote werk in België binnen: het beplanten van 

de bermen langs de snelweg van Luik naar Aken. “200.000 

Belgische Frank was de aanneemsom.” Een kantelpunt in 

de geschiedenis van Krinkels. Wanneer Leo zover is om zijn 

bedrijf op de Duitse markt te brengen pakt hij het anders 

aan. Hij wil écht Duits spreken, geen gebrekkig school-

Duits. Zijn motivatie om te leren komt dus van binnenuit.  

Lees verder op de volgende pagina ...
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1963
Oprichting Krinkels  

Beplantingsmaatschappij NV

1956 - 1966

Maar hoe vind je een goede docent als er zo kort na de 

Tweede Wereldoorlog geen Duitse les op school gegeven 

wordt? “Ik nam zelf contact op met een leraar op het gym-

nasium in Roosendaal. Een paar maanden heb ik flink wat 

tijd gespendeerd in een klaslokaal voor de Duitse lessen.” 

Die tijds investering was zeker de moeite waard, want niet 

veel later nam Leo de eerste werken aan in ons buurland.

De wijde wereld in
Na België, Frankrijk en Duitsland volgen Spanje en het  

Midden-Oosten, met contacten in Koeweit, Irak en de Ara-

bische Emiraten. Irak heeft plannen voor de bouw van een 

paleis, midden op een eiland in de rivier de Tigris. Leo wordt 

gevraagd een ontwerp van de omgeving te maken. Met een 

helikopter vliegt hij samen met de burgemeester over het 

eiland zodat hij kan zien wat de bedoeling is. “Ik heb het 

niet zo op hoogtes. Dus toen de piloot de helikopter plots 

kantelde en de burgemeester de deur open schoof, stond 

het zweet mij op mijn voorhoofd. Gelukkig wilden ze mij 

alleen een beter uitzicht geven op de locatie.” Als na een 

paar jaar de Golfoorlog in het Midden-Oosten steeds hefti-

ger vormen aanneemt, pakt Krinkels in 1984 de koffers en 

keert huiswaarts. Als laatste is Engeland aan de beurt.

Geen stuurman, maar een motor
Jarenlang was Leo de drijvende kracht achter het bedrijf. 

Hij zou niet stoppen ‘totdat de woestijn groen kleurde’. Zijn 

passie voor het vak maakte dat hij niet nadacht over zijn 

opvolging. Het komt dan ook als een verrassing dat zoon 

Ruud voor Krinkels komt werken en uiteindelijk ook het stuur 

... Vervolg van pagina 3

Leo als kind.
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1965
Eerste grote opdrachten  

RWS en Staatsbosbeheer

overneemt. “Daar zag het niet echt naar uit, Ruud had andere 

interesses dan ik. Ik heb hem dan ook nooit gevraagd mijn 

rol over te nemen. Toen Ruud serieus bij het bedrijf wilde 

komen, ben ik gestopt. Ik wilde dat Ruud zijn eigen weg zou 

zoeken én vinden. En dat is hem gelukt. Ik zou Krinkels in de 

huidige vorm niet kunnen leiden. Ik was niet de stuurman, 

maar de motor, de power! Ruud is wel een stuurman en heeft 

anderen als motor. Hij leidt het bedrijf op een totaal andere 

manier dan ik. Ook iets dat hoort bij het huidige tijdperk. De 

firma ontwikkelt zich door en daar is steeds meer kennis voor 

nodig. Bijvoorbeeld bij aan bestedingen. Vroeger deed ik dat 

op de achterkant van een bierviltje. Tegenwoordig gaat dat 

niet meer zo makkelijk”, zegt Leo met een glimlach.

Ontzettend trots
Waar is Leo het meest trots op? “Ik kan moeilijk zeggen dat 

ik trots ben op mezelf, want ik hou niet van borstklopperij.” 

Wat hem wel trots maakt is dat Krinkels nog altijd een fami-

liebedrijf is. Dit in tegenstelling tot veel bedrijven die inmid-

dels zijn overgenomen door een investeringsmaatschappij. 

Dat het bedrijf een bijdrage levert aan de vergroening van 

de maatschappij is ook iets wat Leo mooi vindt, juist in deze 

tijd. En tot slot: Krinkels heeft een goede naam opgebouwd. 

Kun je daar als oprichter níet ontzettend trots op zijn?

Toekomstwens
“Voor de toekomst wens ik dat mensen met plezier naar hun 

werk blijven gaan én dat de winstgevendheid van het bedrijf 

blijft. Op naar de volgende 65 jaar. O nee, 100 jaar!” 

Met deze mooie woorden sluit Leo Krinkels het interview af.

Leo met vader Marijn in de kas.
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1965Eerste werken in België

Op zijn veertiende start Willem van Steenpaal bij (opa) 

Marijn Krinkels als schilder. Al snel slijpt hij de messen van 

de kopmaaiers. Daar staat hij dan in zijn niet meer zo witte 

overall tegenover Marijn. “Deze werkplaats Willem, daar 

moet je een blauwe overall voor hebben.” “Ja, maar van 

mijn moeder moet ik eerst deze witte slijten want die heeft 

al geld genoeg gekost.” “Dan ga je maar gauw een blauwe 

overall kopen bij Van Wezel op kosten van de zaak.” En zo 

is Willem de eerste met bedrijfskleding.

“ Toen ik begon met werken noemde ik iedereen 
meneer of mevrouw maar dat mocht ik niet want 
iedereen noemt elkaar gewoon bij de voornaam.”

Meer in zijn mars
Al snel is duidelijk dat Willem meer in zijn mars heeft en 

op zoek is naar avontuur. Als hij zeventien is, start hij als 

leerling uitvoerder in Duitsland. Daar verblijft hij een jaar. 

Terug in Nederland wordt hem gevraagd de vrachtwagen 

te besturen, een oudje van vijftien jaar. Willems antwoord? 

“Ja, gerne!” “Maar”, wordt tegen hem gezegd, “als je niet 

op de vrachtwagen zit dan moet je gewoon meewerken.” 

Willem: “Ik ben niet vies van een beetje hard werken, dus 

kom maar op.” Al snel wordt twee dagen op de vrachtwa-

gen, veertien dagen aan één stuk. En is voor ander werk 

geen ruimte meer.

Willem van Steenpaal
Man van het eerste uur

1956 - 1966

Zonder TomTom op pad
Willem rijdt heel Nederland en half Europa rond. Hij wordt 

bij ieder nieuw project op pad gestuurd met het benodigde 

materieel en materiaal. “Ik was bijna altijd als eerste in het 

land of op het project. Vaak nog eerder dan Leo Krinkels 

en later Jan Clement. In het begin was het nog wel eens 

zoeken. Toen hadden we natuurlijk nog geen TomTom. De 

weg vragen zat er ook niet in want de talen spreek ik niet. 

Met ‘Oui-oui’ kom je niet ver. Maar met een kaart op zak 

en een goed geheugen vind ik mijn weg wel. Toen ik een 
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1965
Oprichting Krinkels Land-

schafsgestaltung GmbH

mobieltje kreeg, als één van de eersten op de zaak, werd 

communiceren met kantoor wel een stuk makkelijker. Ook 

onderweg kon ik de collega’s op de hoogte brengen.”

Eten bestellen 
Het enige dat Willem wel eens lastig vond aan het werken 

in het buitenland? Het bestellen van eten. “Ik bestelde mijn 

eten altijd maar op de gok. Daar maakten we ook wel eens 

Vijftien jaar was Peter Aanraad toen hij bij Krinkels begon 
in 1964. Peter was samen met zijn ploeg onder andere 
verantwoordelijk voor het maaien van taluds langs snel-
wegen in België. “Sommige taluds waren erg steil. Hele 
dagen tegen een schuine kant lopen was niet onze droom. 
Maar met een simpel touwtje kom je al heel ver! We maak-
ten een touw aan de voorkant en aan het stuur van de 
Agria-maaier vast en stonden dan zelf boven op de helling. 
Zo konden we de Agria vanaf het platte vlak besturen. Er 
was altijd ruimte voor dat soort vernieuwende ideeën. Ik 
heb altijd met veel plezier bij Krinkels gewerkt. We waren 
een hecht team, nog steeds heb ik moeite om afstand te 

nemen van alles dat met Krinkels te maken heeft.”

~ Oud-collega Peter Aanraad
Peter Aanraad met de eerste Krinkels bus. Zijn vrouw vergrote de Krin-
kels-K op papier, Peter schilderde hem op de bus.

een spelletje van. Dan bestelde ik ook voor mijn collega 

of hij voor mij en was het maar afwachten wat je kreeg. 

Want de taal begrepen we niet. Ik weet nog goed dat ik de 

eerste keer in Frankrijk maar voor een salade koos, dat kan 

ik dan nog goed uitspreken. En dat kan niet snel misgaan 

dacht ik. Maar toen het gerecht werd gebracht, kreeg ik 

geen groene salade zoals in Nederland gewoon is. Het was 

een koolsalade, niet mijn smaak!”
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1956 - 1966

“Van 1966 tot 1968 heb ik bij Krinkels gewerkt. In 
de omgeving van mijn boerderij werden bomen ge-
plant. Die opdracht heb ik uitgevoerd voor Krinkels. 
De grote eik op het terrein van Krinkels in Breda heb 
ik samen met mijn vader geplant. Jaren later wilden 
ze die omzagen, dat heb ik tegengehouden! Dat het 
hoofdkantoor nu op de plek staat waar ik vroeger mijn 
asperges, frambozen en bessen kweekte, dat is niet 
verkeerd hè. Het cirkeltje is rond. Ik woon nog in de 
oude boerderij die tegenover het kantoor van Krinkels 
staat. Iedere dag kijk ik wel een keer naar het pand en 
denk ik terug aan vroeger.”

 ~ Arnoldus van de Bliek

Oude luchtfoto: Op deze plek zou later het hoofdkantoor van 
Krinkels worden gebouwd.

Arnoldus van de Bliek met het hoofdkantoor op de achtergrond.
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De geschiedenis van Krinkels en de gemeente Wouw, later 

gemeente Roosendaal, is nauw met elkaar verbonden. Leo 

had als echte Wouwenaar goed contact met de gemeente 

en sleepte verschillende opdrachten binnen. Van maaiwerk-

zaamheden tot aanleggen van het terrein bij het zwembad, 

Krinkels doet het allemaal! 

“De samenwerking verloopt goed. Het team van 
krinkels is zelfstandig waardoor we weinig moeten 
bijsturen. Dat werkt erg fijn!"

~ Marco van Hassel  
Team Openbare Werken gemeente Roosendaal 

1966
Eerste werk in Frankrijk

Opdrachtgever aan het woord
Gemeente Roosendaal

Boven: de Markt met de jonge bomen die Krinkels ooit plantte.
Onder: de Markt anno nu, de kleine boompjes van toen zijn 

uitgegroeid tot grote volwassen bomen 

Eerste medewerkers 
Krinkels gestart in de 
jaren ‘50 en ‘60. V.l.n.r.: 
Toon Oto, Jantje Jaspers, 
L. Gorissen, T. van Hassel, 
Jan van Ekelen, Jan v.d. 
Meer, Adrie van Ekelen en 
Jan Uitterwilgen

“Er stroomt groen bloed 
door de aderen van Krin-
kels. We zijn helemaal 
klaar voor dit nieuwe tijd-
perk, maar ons hart klopt 
buiten. Zoals eertijds.”
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1967 - 1976

Jacques Verhoeven begon zijn carrière als automonteur in 

Bergen op Zoom. De autobranche verdiende echter slecht in 

die tijd. Jacques en zijn vrouw wilden graag trouwen en dus 

ging hij op zoek naar een andere baan. Via zijn schoonvader, 

die bij Krinkels werkte, kwam Jacques voor het eerst in con-

tact met Krinkels. Het bedrijf groeide enorm en in 1976 kon 

hij meteen aan de slag in de werkplaats. “Toen deden we 

de reparaties  en het onderhoud aan de auto’s nog zelf, ook 

dat van alle auto’s die bij Krinkels in België werden ingezet. 

Zelfs aan machines werd volop gesleuteld. Onze creativiteit 

kreeg de vrije loop. We bedachten vaak innovatieve dingen 

om machines beter te laten werken of ontwikkelden zelf 

simpele machines.” 

Vergroeid met Krinkels
Naast zijn werk als monteur, werd hij ook voor vele andere 

klussen ingezet. Jacques raakte daardoor steeds meer ver-

groeid met Krinkels. “Ik heb Leo Krinkels wel eens een keer 

opgehaald na een zakelijk diner bij De Keienhof, net over 

de grens in Kalmthout. Hij zei toen: ‘Jij moet bij mij komen 

wonen!’ Ik schrok daarvan. Ik was pas getrouwd en we waren 

ons net in het huis aan het settelen. Leo was bloedserieus 

over zijn voorstel. Hij zou er over nadenken hoe we het aan 

konden pakken. De daaropvolgende week ging ik langs op 

zijn kantoor. Voor Leo was het zo klaar als een klontje. Het 

huisje op de Plantagebaan, voor het huidige kantoorpand, 

stond leeg. Daar moest ik dan gaan wonen. Leo liet het huis 

Jacques Verhoeven
Met een borstel op het strand

opknappen en ik woon er sinds 1980 met mijn vrouw, met 

heel veel plezier.” 

Spoedje
Dit zorgde ervoor dat Jacques altijd dicht bij de werkplaats 

was. Hij kon ingrijpen bij dringende zaken. “Ik heb heel vaak 

collega’s weggesleept. Onze bussen gingen maar één à twee 

jaar mee, daarna waren ze compleet versleten. Spoedgeval-

len kwamen vooral ’s avonds voor. Zo heb ik Peter Aanraad 

een keer helemaal van de ring rond Antwerpen tot in Wouw 

getakeld. Bordje achterop en slepen maar.” 

Midden op het strand
Wanneer Jacques gevraagd wordt naar één van zijn meest 

bijzondere ervaringen, lacht hij: “In de jaren 70 plantte 

1967
Plantwerk langs nieuwe  

snelweg Luik-Aken 
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Krinkels helmgras van IJmuiden tot aan Den Helder, een 

prachtig werk. Op het strand reden we met Land Rovers en 

Unimogs. Die hadden we zelf voorzien van brede banden. 

Eén van de wagens stopte er midden op het strand mee. 

Slepen kon toen nog niet, dus vertrok ik gewapend met 

reparatiemateriaal en een borstel naar het noorden van 

het land. De koppakkingen moesten vervangen worden, 

maar alles zat onder het zand. Over elk onderdeel heb ik 

de borstel gehaald voordat ik het weer kon bevestigen.  

’s Avonds laat reed de wagen gelukkig weer! We hebben 

nog zoiets meegemaakt met onze Magirus vrachtwagen. Die 

gebruikten wij voor vervoer van planten en materiaal en ook 

die reed over het strand. Door zijn gewicht kwam hij echter 

vast te zitten. Helaas stond hij te dicht bij het water, bij vloed 

is hij namelijk volgelopen. Die was niet meer te maken”. 

Dankbaar
Het meeste materieel kon Jacques gelukkig wel maken. In 

2020 ging hij met pensioen. Op de vraag wat Jacques het 

bedrijf toewenst voor de toekomst, zegt hij: “Ik hoop dat ze 

nog jaren mogen doorgaan. Ik heb er een ontzettend mooie 

tijd beleefd met een hechte groep mensen. Dankbaar ben 

ik voor de kansen die ik heb gekregen bij Krinkels. Dat wens 

ik iedereen bij Krinkels toe.” 

1968
Oprichting Interplant NV

1972
Krinkels Beplantingsmaatschappij 

NV wordt BV

“Na een studie aan de tuinbouwschool en een avondstu-
die zocht ik een baan. Na het zien van een advertentie 
schreef ik een brief aan Leo Krinkels. Ik mocht op ge-
sprek komen! Een landschapsarchitect kon hij niet beta-
len, gaf hij aan. Of ik er iets op tegen had om af en toe de 
mouwen op te stropen? ‘Natuurlijk niet’, antwoordde ik. 
Dat was het begin van een lange carrière bij Krinkels.”
Leo was een meester in het aftasten van de markt. Zo 
leerden we van een boomexpert een zaag te voorzien 
van een lange stok. Zagen vanaf de grond was daarmee 
een fluitje van een cent. Geen enkel ander groenbedrijf 
deed dat in die tijd. Alle kansen werden benut en elk 
werk werd aangenomen. Rijkswaterstaat was wel eens 
laat met het toekennen van werkzaamheden waardoor 
onze orderportefeuille overvol zat. Tijd om onderaanne-
mers in te schakelen. Wat we toen nog niet wisten, was 
dat wij onze eigen concurrenten kweekten. Maar geen 
nood, we weken gewoon uit naar het buitenland. Kop-
loper zijn en het ruiken van kansen, daar had Leo een 
neus voor!”
 ~ Mijmeren met oud-collega Huub van Kester 
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1974Oprichting Languedoc-Roussillon 
Paysage SA1967 - 1976

Van schop naar trekker
Krinkels mechaniseert

Als Leo zijn bedrijf opricht is de mechanisatie van landbouw-

materieel volop aan de gang. In de beginperiode waren een 

zeis en schop de basisuitrusting. Het onderhoud daarvan 

was de eigen verantwoordelijkheid. Bomen omzagen moest 

bijvoorbeeld nog met de hand. Later werden paarden inge-

zet. In de tweede helft van de 20ste eeuw neemt de trekker 

langzaam maar zeker het werk van de paarden over. Ook 

Krinkels mechaniseert. Deze omslag levert nieuwe functies 

op. Je kunt niet verwachten dat iemand die een zeis en schop 

gewend is, even makkelijk sleutelt aan een trekker. Een 

metaal bewerker en monteur 

worden erbij gehaald voor 

het onderhoud van het 

materieel. Een cruciale 

rol in dit nieuwe tijdperk 

van het bedrijf. 

Metershoog helmgras
Eerste onderneming in 
Frankrijk 

Deze scankast werd 
gebruikt om auto’s 

uit te lezen in de 
werkplaats.

Aan de Middellandse Zee, bij Cap d’Agde, geniet Krinkels 

voor het eerst van ondernemen onder de Zuid-Franse zon. 

Het Nederlands Pensioenfonds wil beleggen in een toeristi-

sche accommodatie voor de grafische industrie. Het gebied 

ligt midden in de duinen en daar weet Krinkels wel raad mee. 

Dus kiezen onze collega’s ervoor om helmgras te planten 

vanuit de ervaring die ze met deze grassoort hebben in de 

Hollandse duinen. Helaas pakt het anders uit dan gedacht: 

groeit helmgras in onze gebieden tot op heuphoogte, in 

Zuid-Frankrijk zet het een metershoge groeispurt in.

Languedoc-Roussillon Paysage SA
Dit project zorgt er wel voor dat Krinkels de Franse markt 

leert kennen, wat in 1972 leidt tot de oprichting van een 

Franse onderneming: Languedoc-Roussillon Paysage SA. 

Deze onderneming wordt opgeheven als het werk in Cap 

d’Agde afgerond is.

1974
Oprichting Hogenboom 
Beplantingen BV
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1976
Oprichting Landschafstbau 

Niederrhein GmbH (LBN)

1975
Oprichting Kuipers  

Beplantingen BV

Eerste brochure Krinkels Beplantingsmaatschappij.
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1977 - 1986

In 1970 rondt Jan Darding zijn middelbare school af. Maar 

wat hij daarna moet gaan doen, dat weet hij nog niet zo 

goed. Een goede bekende van Jan werkt bij Krinkels als 

voorwerker. Een functie die we nu kennen als uitvoerder. 

Jan: “Ik hoorde dat er extra handen werden gezocht. Ik 

mocht het bij Krinkels gaan proberen, maar ik dacht daarbij 

wel: verder kijken kan altijd nog!” Uiteindelijk werkt hij zijn 

hele leven voor het bedrijf. Sterker nog, sinds zijn pensioen 

is hij nog steeds wel eens werkzaam voor Krinkels. Daarmee 

is hij dus al 51 jaar aan de organisatie verbonden! 

Handfrees 
In de begintijd voert Jan het onderhoud uit voor een handje-

vol gemeenten in Zuid-Limburg. Dat doet hij samen met drie 

collega’s. Als er tijd over is, springen ze bij voor Interplant 

in België. Dat is het zusterbedrijf dat nu onder de naam 

Krinkels NV door het leven gaat. Jan herinnert zich uit die 

begintijd enkele mooie verhalen: “Ik weet nog goed dat we 

machines uit andere regio’s leenden om werkzaamheden in 

het zuiden uit te voeren. Zo reden we op een dag naar Eind-

hoven om een handfrees op te halen. Weer terug in Limburg 

startten we gauw de frees.  Maar er gebeurde totaal niks! 

Nadere inspectie leerde ons dat er helemaal geen messen 

onder de frees bleken te zitten. Dom van ons, maar zo ging 

dat in het vuur van de strijd.” 

“ Maar er gebeurde totaal niks! Nadere inspectie 
leerde ons dat er helemaal geen messen onder de 
frees bleken te zitten. Dom van ons, maar zo ging 
dat in het vuur van de strijd.” 

Pieper op zak
Na drie jaar gaat Jan in Duitsland aan de slag als uitvoerder. 

In Mönchengladbach en omstreken worden veel nieuwe 

autobanen aangelegd en dat betekent veel beplantings-

werk. Het is een kwestie van uitzoeken op welk groot werk 

Krinkels inschrijft. Jan weet het nog als de dag van gisteren: 

”Plannen van de werkzaamheden deden we vanuit de auto 

Jan Darding
Riesenbockwurst mit Kartoffelsalat

1977
Kuipers Beplantingen wordt 

Kuipers Sassenheim BV
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zonder computer en telefoon. In die tijd hadden we een 

pieper met vijf codes. Code 1 betekende bellen bij tijd over, 

maar kreeg je code 5 dan was het alle hens aan dek! En als 

je dan ’s avonds thuiskwam begon het bellen en dat ging 

de hele avond door.” Een periode van lange dagen volgde. 

Tussen drie en vier uur ’s nachts stapte Jan in de auto op 

weg naar de werken in Duitsland. Die vroege ochtenden 

maakte hij zodat hij ’s avonds bij zijn gezin was. Zijn record 

kilometers rijden staat op 1.500 km, om in één dag meer-

dere opdrachtgevers te kunnen bezoeken. Een periode 

waarin hij als vertegenwoordiger van de directie optreedt 

zoals bij de overname van Tyler. Hij heeft tekenbevoegdheid 

namens Krinkels en moet de medewerkers van dat bedrijf 

vertellen dat ze zijn overgenomen. 

Roadshow eindigde in Jägershof
Ieder kwartaal komt Leo Krinkels voor de roadshow naar 

Duitsland. Traditiegetrouw wordt er dan gegeten in de 

Jägershof. “Leo bestelde altijd hetzelfde zonder de menu-

kaart een blik waardig te gunnen: Riesenbockwurst mit 

Kartoffelsalat. Zo’n grote worst dat die aan beide kanten 

over het bord heen hangt”, vertelt Jan. “Ik heb een super 

tijd in Duitsland gehad. Het mooiste vond ik het project De 

Bundesgartenshow. Twee miljoen planten zetten wij jaarlijks 

in de grond. Het was mijn lust en mijn leven. Ik ben heel 

trots op onze werkzaamheden in Duitsland en het leverde 

ook nog een omzet van twintig miljoen Duitse marken op.”  

Busje omruilen
Jan herinnert zich nog meer mooie verhalen uit zijn begin-

tijd. De bekende die al als voorwerker in dienst was bij 

Krinkels, reed al maanden in een heel oud busje van het 

bedrijf. In Jan zijn schooltijd zag hij de man regelmatig het 

busje duwen omdat het niet startte. “Heuvel af ging dat 

nog wel qua startprocedure, maar andersom was het niet 

te doen. Jaren later kwamen vanuit Wouw collega’s bij een 

klus helpen. Zij reden in een spiksplinternieuwe bus. Toen 

zij ver uit de buurt van hun bus aan het werk waren, heeft 

die voorwerker zijn spullen overgeladen in die nieuwe bus. 

En hij is er gewoon mee naar huis gereden, zijn oude bus 

bleef achter voor in Wouw! Dat dit voor grote consternatie 

zorgde, laat zich raden.”

Kom je aan Krinkels, kom je aan mij
Vanaf 2000 zette Jan zich weer in voor Krinkels in Nederland 

en was hij betrokken bij de overname van Kicken. Dit werd 

later omgedoopt tot Krinkels Heerlen. Tot aan zijn pensioen 

werkte Jan voor deze vestiging. Jan hoopt dat Krinkels nog 

lang een familiebedrijf blijft, met ruimte voor geintjes zoals 

met de verwisselde bus. Hij is trots op wat het bedrijf nu is 

en dat hij daar na zijn pensioen nog steeds een bijdrage aan 

kan en mag leveren. “Ik heb het bedrijf in mijn hart gesloten. 

Als ze aan Krinkels komen, dan komen ze aan mij. Ik wil er 

niks slechts over horen.”

1978
Oprichting Rotax BV

15



Stedenbouwkundigen zijn tegenwoordig verplicht bewust 

om te gaan met de schaarse ruimte die beschikbaar is. 

Vroeger was dit anders. Dat blijkt wel als je naar de wijken 

Prickwaert en Weresteijn in Sliedrecht kijkt. Brede straten, 

veel openbaar groen en grote huizen zijn daar de standaard. 

Het weiland tussen deze twee wijken was lange tijd bestem-

peld als doorgang naar het gebied noordelijk van de A15. 

Eind jaren ’70 werd dit weiland omgedoopt tot een park 

voor omwonenden.

Uiteenlopende werkzaamheden
Een speelweide, een trapveldje, wat speeltoestellen, een 

volière, een fontein en diverse bruggetjes met een groot 

aantal bomen en struiken. Dat was het plan voor het braaklig-

gende terrein. Een redelijk recht toe, recht aan park. Voor-

uitstrevend was wel de aanleg van enkele poelen met moe-

rasachtige omgeving, die weinig onderhoud nodig hebben.

In twee fases
Het werk is in twee fases aanbesteed. In de eerste fase is 

de opdracht voor de grondwerken en de aanleg van paden, 

steigers en bruggetjes via een openbare aanbesteding door 

Grontmij aan Krinkels gegund voor ƒ 418.000,- (omgerekend 

ca. € 190.000,-). In de tweede fase is gebruik gemaakt van 

een onderhandse aanbesteding. Ook hier bleek Krinkels 

weer de laagste aanbieder. Het werk werd naar tevreden-

heid gemaakt.

1977 - 1986
Uiteenlopende werkzaamheden
Sliedrecht

1980
Oprichting Arbel SA
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1981
Werk in Irak gestart

“Ik zeg altijd dat ik bij Krinkels de brandweer-
man ben geweest die overal de brandjes ging 
blussen, of althans... dat probeerde ik. Dat 
bracht me in veel landen. Zo ben ik in België, 
Frankrijk, Duitsland en Engeland geweest. Ook 
al kon ik enkel ‘oui’ en ‘non’ zeggen in het Frans, 
ik ging op pad met het doel elke klus te klaren. 
Het waren zware, maar leuke jaren!” Ad werkte 
39 jaar voor Krinkels. 
Zijn het de enthousiaste verhalen geweest die 
Ad thuis vertelde over zijn werk? We weten het 
niet. Maar de appel valt blijkbaar niet ver van 
de boom: zijn zoon, Ad, werkt inmiddels ook al 
jaren bij Krinkels! 

~Herinneringen ophalen met oud-collega Ad van Hassel 

Deze oorkonde hangt prominent in de woonkamer van Ad.

Leo Krinkels leerde van zijn oom te laveren en waar 

dat kan met de wind mee te zeilen. 

“Op een gegeven moment komt er een koper 
voor chrysanten. Ze mogen niet meer dan  
ƒ 4,- kosten. Daar heb ik ze voor verkocht. 
Ze stonden bij ons voor ƒ 2,- geprijsd”.
Weet Leo zich nog te herinneren.

Leo Krinkels
Een ware verkoper
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Krinkels is inmiddels bekend bij Rijkswaterstaat. In een rap tempo worden 

de snelwegen van Nederland aangelegd. Langs deze wegen moet groen 

komen. En laat Krinkels daar nou net dé partij voor zijn. Rijkswaterstaat wil 

dat we de zwarte grond vervangen door teelaarde. En dat we deze aarde 

vervolgens inzaaien met graszaden. Ook het onderhoud neemt Krinkels 

voor haar rekening.

Ontwikkelingen en innovaties
Het is een periode van ontwikkelingen en innovaties. Rijkswaterstaat stelt 

ons voor aan een paar mensen van het Deense Thanner Oel. Dit bedrijf 

verwerkt een restproduct van de cellulose-industrie. Het restproduct 

levert een watermengsel met een lichte kleefstof op. Deze mix vermen-

gen ze met graszaden. Gras kan op deze manier ‘ingespoten’ worden. De 

aflopende taluds langs de snelwegen worden dan ook in een oogwenk 

ingezaaid. Later worden ook andere zaadsoorten gebruikt voor het inspui-

ten. Deze samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Thanner Oel en Krinkels 

zorgt voor een voorsprong op de markt.

Project Rijkswaterstaat
Een voorsprong op de markt

1977 - 1986
Jan van de Kolk
Uit de archieven

V.l.n.r.: Leo Krinkels, Wethouder Be Trip,  
Jan Reinders, Inez Krinkels.

Rijksweg A12 1937 

1985Rotax BV wordt Krinkels 
Wegenbouw BV
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1985
Oprichting vestiging Odoorn 

(Krinkels Noord-Nederland)

Jan van de Kolk
Uit de archieven

“Mijn 43-jarige loopbaan 
bij Krinkels begon in 1969. 
Ik heb in al die jaren veel 
verschillende werkzaam-
heden gedaan, maar maai-
en deed ik het liefst. In die 
tijd waren de snelwegen 
in opkomst, de bermen 
plantten wij aan. Het on-
derhoud namen we ook 

voor onze rekening. Na een tijdje kocht Krinkels een kraan. 
Daar mocht ik mee rijden, maar een speciaal rijbewijs had 
ik niet! De kraan maakte het graven van boomputten een 
stuk makkelijker. Maar de kraan op het werk krijgen was 
nog wel een uitdaging. We hadden toen nog geen vracht-

Flexibel door meer medewerkers 
Klusje in één dag geklaard

De werkzaamheden van Krinkels spreiden zich steeds ver-

der uit over het land. En meer werk betekent dat er meer 

werknemers nodig zijn om het te kunnen bolwerken. De tijd 

is Leo gunstig gezind omdat boeren steeds verder mechani-

seren. Hierdoor komen meer en meer arbeiders beschikbaar. 

De eerste grote opdrachtgevers melden zich, waaronder 

Staatsbosbeheer.  Meer werk betekent doorgaans ook meer 

kans op fouten. Tijdens een werk in Lith, dat niet tijdig opge-

leverd lijkt te worden, zegt opdrachtgever Staatsbosbeheer: 

“Je bent bijna te laat Krinkels. Je hebt volgens het bestek 

nog maar één week om de werkzaamheden af te ronden!” 

Leo reageert flexibel en zet meteen meer medewerkers 

in op de locatie waardoor het werk in één dag geklaard is 

onder toeziend oog van de tevreden opdrachtgever. 

wagen die de kraan verplaatste. Ik reed de kraan daarom, 
via binnenwegen naar de projectlocatie. Voor werkzaam-
heden in Brussel moest ik dwars door Antwerpen, onder 
de tramlijnen door. Dat was echt passen en meten.

Op zaterdagochtend vond je mij ook op het werk. Dan 
maaiden we bijvoorbeeld de gazons van Roosendaal naar 
Bergen op Zoom. Of… eigenlijk moet ik zeggen: we maai-
den van Roosendaal tot Wouw. De maaimachines gingen 
dan in ruststand op het terrein van Krinkels en wij gingen 
te voet naar café De Potter. De volgende zaterdag maai-
den we dan van Bergen op Zoom naar Wouw en in de mid-
dag zaten we weer in De Potter. We werkten hard, maar 
tijd voor gezelligheid was er altijd!” 

~ Uit ‘die goeie ouwe tijd’ van oud-collega Cees Traets
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Uit het geheime dagboek van Adri Reijneveld
Bomen die in bommen veranderen

In 1989 ben ik vast bij Krinkels in 

dienst gekomen, maar dat was niet 

mijn eerste kennismaking met het 

bedrijf. Het was het begin van de 

tachtiger jaren, Krinkels was een 

zeer avontuurlijk ingesteld bedrijf. 

Leo Krinkels zag het als zijn missie 

de wereld groener te maken. Na 

Nederland, België en Duitsland was het Midden-Oosten 

aan de beurt. Door de olie-inkomsten was hier geld in over-

vloed en voldoende woestijn die omgevormd kon worden 

tot bloeiende tuinen.

Op naar Irak
Het avontuurlijke van Krinkels paste mij wel. Ik studeerde 

nog aan de HBSC in Velp, toen ik via Jaap Marijs hoorde dat 

er stage mogelijkheden lagen in Irak. Krinkels had net de 

opdracht gekregen om voor het Al-Zawra Park een renova-

tieplan op te stellen. Ik kwam als stagiair in een Belgisch-  

Nederlands team, bestaande uit landmeters, technici  

en landschapsarchitecten. Het was vooral pionieren en 

improviseren.

Met wapperende haren
Toen ik aankwam was het team pas drie maanden in Irak. 

Ze waren net verhuisd van een hotel naar een huurhuis in 

een buitenwijk van Bagdad. Het huispersoneel bestond 

uit twee Egyptenaren die de boel schoonhielden en voor 

ons kookten. Het eten was niet slecht, maar na enige tijd 

wel zeer eenzijdig. Voor het woon-werkverkeer hadden 

we de beschikking over één Toyota met open laadbak. Dus 

stapten we met z’n allen ’s ochtends in de laadbak en reden 

met wapperende haren naar het werk. Niet echt een straf 

in dit klimaat, tenminste als je jong bent. 

“ Iets wat een blijvende indruk heeft gemaakt is  
de oorlog tussen Irak en Iran. Dit zou een korte, 
snelle oorlog zijn die echter langer en langer duurde.”

Andere cultuur
Ik heb qua werk natuurlijk aan een veelheid van aspecten 

kunnen ruiken, maar wat ik me vooral herinner zijn de vele 

1987 - 1991
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1987Eerste opdracht Engeland

zaken die indirect met het werk te maken hadden. Bijvoor-

beeld de geur van het land, het licht en natuurlijk de andere 

cultuur. Iets wat een blijvende indruk heeft gemaakt is de 

oorlog tussen Irak en Iran. Dit zou een korte, snelle oorlog 

zijn die echter langer en langer duurde. De spanning was 

voelbaar op straat en steeds meer mannen werden naar 

het front gestuurd. In het park werd de tentoonstelling met 

buitgemaakt Iraans oorlogsmateriaal steeds groter. Na vier 

maanden stage moest ik weer terug naar Nederland om 

daar af te studeren. Ik reisde wel af met de toezegging dat 

ik me kon melden zodra ik afgestudeerd was.

“ Zodoende kon ik in 1982 opnieuw naar Bagdad. 
Deze keer als consultant voor de gemeente Bag-
dad. Samen met nog vier collega’s verzorgden wij 
de aanleg van een park net buiten de stad. “

21

Ooit kende Krinkels niet alleen dit     

maar ook dit            logo.

Consultant voor Bagdad
Zodoende kon ik in 1982 opnieuw naar Bagdad. Deze keer 

als consultant voor de gemeente Bagdad. Samen met nog 

vier collega’s verzorgden wij de aanleg van een park net 

buiten de stad. Gelukkig hadden wij ondertussen onze eigen 

Nissan Patrols waarmee we het land verder ontdekten. Hoe-

veel toeristen hebben Nineve, Najaf of de hangende tuinen 

van Babylon gezien? Ik wel.

Halsoverkop weg
De oorlog tegen Iran bleef maar doorgaan. De laatste cen-

ten investeerden ze in bommen in plaats van bomen. Dit 

betekende dat eind 1983 de overgebleven medewerkers 

van Krinkels Irak halsoverkop moesten verlaten zonder dat 

ze het auto- en machinepark veilig konden stellen. Ikzelf 

moest Krinkels toen ook verlaten, maar dit is niet voor lang 

geweest. In 1989 ben ik weer terug gekomen om nooit meer 

weg te gaan. Nou ja, tot mijn pensionering dit voorjaar dan.
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1989
Oprichting Continental 

Landscapes Ltd

22

Krinkels medewerker Erik Scharff vroeg in 1988 om hulp bij 

de aanleg van een drainagesysteem en golfbaan in buurland 

Engeland. Het werk moest op een voormalige vuilstort wor-

den uitgevoerd. De golfbaan diende voor het in aanbouw 

zijnde Stockley Park. Blijkbaar durfden Engelse bedrijven 

dit werk niet aan. 

Enige inschrijver
Dat Krinkels pioniersbloed had wist Erik nog uit de Irak-

tijd. Het was dan ook vanzelfsprekend dat hij in Wouw 

aanklopte. Jan Reinders: “We schreven in voor de eerste 

fase. Acht putten (manholes) met een gietijzeren waterbe-

heersingssysteem, dat was de bedoeling. Onze inschrijfsom 

was circa £ 60.000, -. We waren de enige inschrijver voor dit 

werk. Meteen na aannemen moesten we al op het matje 

Jan Reinders aan het woord
De eerste stappen in Engeland: Stockley Park

komen. Gelukkig niks negatiefs, de opdrachtgever vond de 

inschrijfsom gewoon veel te laag. Na kort overleg werd de 

aanneemsom vastgesteld op £ 110.000,-. Daar konden wij 

natuurlijk prima mee leven!”

“ De keus viel op mij. Niet wetende wat mij 
te wachten stond, ging ik samen met Frans  
Bastiaanse en twee oude auto’s naar Londen.”

Valse handtekening
Maar wie moest dit nou gaan regelen? Jan: “De keus viel op 

mij. Niet wetende wat mij te wachten stond, ging ik samen 

met Frans Bastiaanse en twee oude auto’s naar Londen. 

Intussen ronselde Martin Hennekam wat geld en opende 

daarmee een Engelse bankrekening. Nog even een slaap-

plaats en een keet regelen en aan de slag. Althans dat dach-

ten we. Jan Clement moest eerst nog een handtekening 

onder de opdracht zetten. Maar Jan zat in Duitsland en kon 

dus helemaal niet komen. Ik heb gezegd dat ik Jan op het 

vliegveld heb ontmoet en hem daar heb laten onderteke-

nen. Gelukkig was de handtekening van Jan niet zo moeilijk 

na te maken.”

The show must go on
De onderdelen voor de putten werden besteld en de labour 

geregeld. Jan: “Het werk werd vooral gedaan door mensen 

die niet uit Londen kwamen, in dit geval veel Ieren. Meestal 

60 jaar Krinkels

1987 - 1991
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1990Oprichting Biesenthaller Landschaftsbau GmbH (BLB)

ging dat goed. Dit hadden we vooral te danken aan een 

hele goede kraanmachinist, Chris Mc Nulty. Hij had zijn 

eigen ploeg mensen. De overuren mocht ik van Chris zelf 

uitbetalen aan de mannen. Hij gaf me daarbij wel de tip om 

niet alles in één keer uit te betalen. Waarom begreep ik 

pas later. Een van de werknemers had ‘s avonds al zijn geld 

opgedronken en kwam de volgende dag niet opdagen. Die 

dag zat ik dus zelf op een dumpertje om het grind aan te 

voeren. Want the show must go on. De productie lag die dag 

een stuk lager, want veel ervaring had ik niet. Het grindde-

pot lag naast de Pear Tree, een pub aan de noordzijde van 

de golfbaan, dat maakte het nog een beetje erger. Ik zal je 

vertellen waarom!

Gestuntel op de dumper
Het had iets te maken met de Pear Tree namelijk. Dat café 

was the place to be, het was belangrijk om daar iedere 

vrijdag je gezicht te laten zien. Dat het hele waterbeheer-

singssysteem en alle beplanting van de golfbaan door ons 

is aangelegd, is mede te danken aan de lunchafspraken in 

de Pear Tree. Maar het was ook de plek waarvandaan de 

cafégangers een prima uitzicht hadden op de golfbaan en 

dus op mijn gestuntel op de dumper. Ik heb dat nog heel 

lang aan moeten horen!”

Jan kijkt positief en met een glimlach op deze periode 

terug: “Niet alles ging zoals het zou moeten gaan, maar het 

was wel een bijzondere en vooral zeer leerzame ervaring.”

1990
Omzet Krinkels Beplantings- 

maatschappij 6 miljoen gulden

“In oktober 1988 ben ik 

in dienst gekomen bij 

Kicken Heerlen BV. In 

2002 werd Kicken over-

genomen door Krinkels. 

In mijn beginjaren bij 

Kicken Heerlen BV heb 

ik vele buitenfuncties 

vervuld. Maar ik voelde 

dat ik iets anders wilde. 

Ik heb mij altijd geïnte-

resseerd in het ontwerpen van de groene omgeving en 

door Kicken ontwikkelde ik een passie voor openbaar 

groen. Het bedrijf groeide snel waardoor ik, na een aan-

vullende opleiding Tuinontwerper, op kantoor aan de 

slag kon. Dit was perfect getimed!  Ik had één eis: Als 

het me niet beviel, wilde ik terug naar de buitendienst. 

Het is mij echter nooit slecht bevallen. 

Nog steeds zit ik met veel plezier op deze stoel. Van 

het eenvoudige bureauwerk ben ik uitgegroeid tot 

een medewerker die op vele fronten kan meedenken: 

van KAM-zaken tot projecttaken, van BHV-er tot oplei-

dingscoördinator en alles wat er tussen door komt. Ik 

ben blij dat ik deze kans heb gekregen en dat ik al zoveel 

jaren deel uit mag maken van dit bedrijf.” 

Luud Liedekerken vertelt
Samen gegroeid
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Na de eerste stappen in Engeland volgden 

er snel meer. Een nieuwe wet van Marga-

ret Thatcher leidde ertoe dat Krinkels kans 

maakte als aannemer in Engeland. In deze 

wet stond dat alle overheidsdiensten hun 

onderhoudswerkzaamheden binnen vijf jaar 

moesten aanbesteden in meerjarige contracten. In korte tijd 

regende het dan ook publicaties voor de aanbestedingen. 

Uitnodigingen
Krinkels werd bijna altijd uitgenodigd. De Engelsen rede-

neerden dat Krinkels fysiek zó ver weg zat dat de prijs nooit 

heel laag kon zijn, waardoor ze uiteindelijk met een ander in 

zee konden gaan. Maar mocht het onverhoopt toch zo zijn 

dat Krinkels het werk aannam, dan hoopten de Engelsen 

dat Krinkels de medewerkers van de eigen overheidsdienst 

overnam. Wat in de praktijk ook vaak gebeurde.

‘Bill of quantities’
Het uitrekenen van de Engelse aanbestedingen was tamelijk 

bewerkelijk. Computers waren er nog niet, dus moest alles 

met de hand. We vatten de scope van de werkzaamheden 

samen op twee tot drie A4’tjes. Daarbij noteerden we per 

activiteit de prijs per eenheid. Meestal deed Jan Clement of 

ik dat. Vervolgens waren acht personen bezig om die prijzen 

over te schrijven in de bill of quantities, de stuklijst waarin 

alles werd gespecificeerd. Zo’n bill of quantities omvatte 

gemiddeld 100 pagina’s per inschrijving: een eindeloze lijst 

Jan Reinders
Het regent aanbestedingen

1987 - 1991

van verschillende locaties met meerdere activiteiten per 

locatie. In Wouw hadden we geen ruimte meer, dus weken 

we uit naar café De Potter. Monique van Rompaey en  

Corinne van Nieuwenhuijzen werden speciaal voor dit werk 

aangenomen. 

Fout is goed?
Door het vele handmatige rekenwerk struikelde je bijna 

over de telstroken. Een foutje was dan ook snel gemaakt. 

Zo vergat Monique ooit bij een bomencontract in Kingston 

upon Hull een bedrag van £ 370.000,- op te nemen in de eind-

staat. De aanneemsom was £ 2.450.000,-. Door Moniques 

fout waren we de laagste inschrijver en kregen we het werk! 

Desondanks verdienden we toch nog geld op dit contract. 

Vele opdrachten volgden, na twee jaar steeg de omzet naar 

£ 10.000.000,- per jaar en werkten we met 1.000 Engelse 

collega’s. Daarmee was het bedrijf Continental Landscapes 

Ltd geboren.

“ Ik geniet van alle projecten met een grijs randje. Ik ben 
leermeester geweest om de jongere generatie op te 
leiden bij projecten op infragebied. Zo leerde ik hen de 
kneepjes van het vak over grondwerken en bestratin-
gen aanleggen. Het plein aan de Markt in Zundert, het 
waterpleinpark in Oudenbosch en het woonrijp maken 
van een woonwijk in Made zijn enkele van de mooie pro-
jecten waar ik de afgelopen 35 jaar aan mee heb mogen 
werken.”

~ Theo Lips

1991
Hogenboom Beplantingen bij  

Krinkels Beplantingsmaatschappij
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1991Oprichting Brufort NV

Veel Krinkels-medewerkers herinneren het zich nog: Leo 

Krinkels zou pas klaar zijn met zijn werk “als we de woestijn 

groen hebben gemaakt.’’ Een grote ambitie die hij deels 

waarmaakt in de jaren ‘80. 

In 1981 is het raak. Leo haalt de opdracht binnen om het 

Al-Zawra Park in Bagdad te renoveren en vergroten. In die 

tijd is Irak in oorlog met buurland Iran. Leo formeert een 

team van Nederlanders en Belgen die worden overgevlogen 

naar Bagdad om daar de komende jaren te wonen en wer-

ken. Maar vóór er een spade in de grond gaat, moet er eerst 

een plan komen. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet: er is 

nog nooit één vierkante meter van het Al-Zawra Park in kaart 

gebracht. Dus trommelt Leo ook een aantal landmeters en 

tekenaars op. Het park blijkt maar liefst 200 hectare groot, 

twee en een half keer de omvang van het Vondelpark in 

Amsterdam. Een flinke uitdaging dus, nog los van het feit 

dat werken in een oorlogssituatie niet eenvoudig is.

Allure in Bagdad
Amanat Al-Assima Republic of Irak, wat bij ons overeenkomt 

met de Dienst Publieke Werken, wil niet alleen een renovatie 

van het park. Zij wensen een grondige make over en zoeken 

naar allure in het eindresultaat. De Iraakse dienst wordt 

naar Nederland gehaald waar ze een rondleiding krijgen in 

de Efteling. Vanuit Bagdad is het maar een kleine stap naar 

de sprookjes van duizend-en-één nacht.

Het park moet een groene oase worden van rust en 

1991
Oprichting Succursal  

Duizend-en-één-nacht
Krinkels in het Midden-Oosten

verkoeling. Veel materialen, planten en bomen komen uit 

Europa. Zoet water is voldoende beschikbaar dankzij de 

Tigris en de Eufraat, maar de grond in het park is verzilt 

waardoor deze te zout is voor veel plantensoorten. Na vele 

beraadslagingen volgt een Masterplan van wel 145 pagina’s, 

met een ingekleurde plattegrond en zelfs een maquette. De 

oplossing voor de verzilting? Het zoute water wordt uit de 

grond gepompt en afgevoerd. 

Einde van het sprookje
Door de oorlog is het vliegveld van Bagdad niet altijd meer 

beschikbaar en vliegverkeer wijkt uit naar Jordanië of Koe-

weit. Amerika bevriest alle garanties aan Irak. Nederlanders 

en Belgen, waaronder ook onze collega’s, vertrekken daarom 

halsoverkop uit het land. Het project Al-Zawra Park eindigt 

abrupt om nooit meer herstart te worden. Tegenwoordig 

is het park deels een amusementspark. Een overblijfsel van 

het bezoek aan de Efteling? 
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1993Jan Clement directeur Krinkels Beplantingsmaatschappij1992 - 1996
Jan Clement 
Boefjes

Sinds kort weet Jan Clement waar zijn liefde voor de aan-

nemerij is opgebloeid. “Laatst keek ik een filmpje over 

mijn Zeeuwse geboortedorp terug. Daarin zag ik mijzelf als 

driejarig jongetje met een klein kruiwagentje in de weer. 

Het is mij met de paplepel ingegoten.” 

Sollicitatiebrieven
Jan reageert in 1977 op een vacature-advertentie in de 

Cobouw. Wat ze zoeken? Een pionier die niet kan wachten 

een wegenbouwtak bij beplantingsbedrijf Krinkels op te 

zetten. Zijn sollicitatie leidt tot twee gesprekken met Leo 

Krinkels. “Het eerste gesprek was best los. We hebben 

toen een aantal pilsjes gedronken, dat was in die tijd heel 

normaal. Het tweede gesprek werd wat serieuzer. Er lagen 

twee grote stapels papier op Leo’s bureau. Hij vertelde 

mij dat de grootste stapel aanbestedingen betrof waar 

hij maar al te graag in mee wilde dingen. Maar toen kwam 

het... Die andere stapel zei hij, waren alle sollicitatiebrie-

ven voor de functie. Mijn functie. Toen begon ik toch wel 

te twijfelen aan mijn kansen. Ik heb daarom voorgesteld 

die middag nog de deal te beklinken. Leo vertelde mij jaren 

later dat ik de enige sollicitant was! Beide stapels op zijn 

bureau waren bestekken.” 

Schoffelen is volwaardig werk
Vanuit zijn opleiding heeft Jan een vergunning voor het 

werken in de wegenbouw. Hij zorgt ervoor dat Krinkels 
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langs de wegen ook plantwerk doet. “Dat een wegenbouwer 

bij een beplantingsbedrijf ging werken werd in die tijd als 

te min ervaren”, vertelt Jan. “Ik heb mij er vanaf het begin 

hard voor gemaakt dat aan de schoffel of schep staan ook 

volwaardig werk is, net als iedere andere baan.” Al vrij snel 

wordt Jan ook betrokken bij de buitenlandse activiteiten. 

Samen met Leo vliegt hij de hele wereld over. Van Irak tot 

Amerika en van Spanje tot Engeland. De activiteiten in 

Nederland staan daardoor op een laag pitje. 

“ Aanbestedingen moesten in die tijd nog analoog  
ingediend worden, internet was er nog niet. Voor 
die in Engeland namen we de dozen vol papieren 
mee in het vliegtuig.”

Vliegende start
Uit zijn tijd in Engeland schiet Jan nog een mooi verhaal 

te binnen. “Aanbestedingen moesten in die tijd nog ana-

loog ingediend worden, internet was er nog niet. Voor die 

in Engeland namen we de dozen vol papieren mee in het 

vliegtuig. Ik weet nog goed dat ik onderweg naar Schiphol 

vertraging kreeg. Ik zou bijna mijn vliegtuig missen! Op goed 

geluk heb ik toen mijn auto pal voor de deur geparkeerd en 

mijn sleutels bij de eerste balie die ik tegenkwam achtergela-

ten. Ik zei tegen de baliemedewerker: ‘Ik kom hem vanavond 

weer ophalen en zal jullie rijkelijk belonen.’ Ik was daardoor 

net op tijd voor het vliegtuig. Maar wat er met mijn auto 

zou gebeuren, dat wist ik niet. Ik verwachtte eigenlijk dat 

hij door de politie weggehaald was. Maar eenmaal terug op 

Schiphol kwam ik erachter dat ze daar Valetparking hadden. 

Mijn auto stond dus keurig geparkeerd. Sinds die tijd maak 

ik vaker gebruik van deze service.”

Bedrijven zijn als planten
Rond de eeuwwisseling werd Jan gevraagd zich weer op 

Nederland te focussen. “Bedrijven zijn net als planten, je 

moet ze aandacht geven anders groeien ze niet”, vertelt 

Jan.  Voortvarend gaat hij aan de slag. Een forse omzet-

stijging en een uitbreiding van de orderportefeuille is het 

gevolg. De omzet stijgt van zo’n vijf miljoen naar 60 tot 70 

miljoen euro. Naast Groen en Infra worden ook activiteiten 

ondernomen op het gebied van Sport en Water. Ook het 

bestrijden van gladheid op wegen en stations voegt Krinkels 

toe aan de werkzaamheden. Zo zie je maar: een stekje dat 

genoeg liefde, licht en water krijgt, groeit vaak uit tot een 

prachtige plant.

Er worden diverse overnames gedaan. Het aantal Neder-

landse vestigingen breidt zich uit. “Eén keer hebben wij 

noodgedwongen afscheid genomen van enkele medewer-

kers. En dat betrof alleen witte en geen blauwe boorden. Ik 

ben nog altijd blij dat dit ons maar één keer is overkomen”, 

zegt Jan.

1993
Oprichting France Envirronnement 

SA (onder leiding België)

Lees verder op de volgende pagina ...
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Vrijdagmiddagborrels
Het was niet alleen maar hard werken voor Jan. De vrij-

dagmiddagborrels in Wouw waren het moment voor wat 

plezier op de werkvloer. Eén van deze vrijdagen staat in zijn 

geheugen gegrift: “Ik heb toen een collega uitgedaagd. We 

waren beide in militaire dienst geweest en ik wilde weten 

wie van ons nog het beste ‘het geweer kon presenteren’. Een 

geweer hadden we natuurlijk niet, maar bezems met lange 

stelen voldeden prima. Die drukten wij met een grote zwaai 

tegen onze schouders aan, precies zoals we hadden geleerd. 

De stelen waren alleen zo lang dat ze het plafond raakten! 

De plafondplaten kwamen met een grote klap naar bene-

den. Daarboven was al lang niet schoongemaakt, zo bleek. 

Midden in de nasi, die klaarstond om gegeten te worden, 

lagen namelijk een aantal dode muizen! Die nasi hebben 

we dus niet meer gegeten, maar dat moment vergeet ik 

nooit meer.” 

Samenwerken 
Als we Jan vragen wat het mooiste was van zijn werk, vertelt 

hij: “Veruit het winnen van opdrachten. Samenwerken om 

een mooi plan te maken. De juiste mensen en informatie 

bij elkaar brengen. En dan uiteindelijk de opdracht scoren!” 

Hij is trots op de organisatie. Trots op alle medewerkers die 

dag in dag uit hun bijdrage leveren en zo trouw zijn aan het 

bedrijf Krinkels.

1992 - 1996

Van boefjes naar gerespecteerd bedrijf 
Jan heeft het bedrijf vele veranderingen zien doormaken. 

De grootste verandering is het imago in de branche. “In 

het begin werden wij nogal eens gezien als boefjes die hun 

geluk in de aannemerij zochten. Daarna was er een fase 

van ‘niet lullen maar poetsen’ en inmiddels is Krinkels een 

gerespecteerd bedrijf.” Ook daar is hij trots op. Dit is onder 

andere te danken aan een grotere zichtbaarheid, zowel 

door logo’s als door openheid van zaken via de website. 

Voor de toekomst van Krinkels heeft Jan een wens en een 

advies: “Dat het maar steeds beter mag gaan. Maar wees 

daarbij zuinig op het personeel, want zij zijn de wortels 

van het bedrijf.” 

Leo Krinkels draagt het stokje 
over aan Cees Uijtdewillegen.

1995
Overname Tyler GmbH

... Vervolg van pagina 27
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De expansiedrift van Leo Krinkels was in de negentiger 

jaren van de vorige eeuw nog niet voorbij. Na België, Duits-

land en Engeland viel zijn oog op Spanje. Spanje was net 

aangesloten bij de Europese Unie. Dat bood kansen om via 

een Europese Aanbesteding werk binnen te halen. 

Vreemde talen
Jan Clement regelde een acquisitiebezoek bij Señor Manuel 

Rodriquez y Rodriquez van de gemeente L’Hospitalet de 

Llobregat. Hoe dit gesprek is gegaan, daar kan ik alleen 

maar naar raden. Manuel sprak alleen Spaans en Cata-

laans, twee talen die Jan niet beheerst. Met de hulp van 

een ambtenaar die 'un peu Français' sprak, kwam Jan naar 

buiten met voldoende vertrouwen voor het opstellen van 

Uit het geheime dagboek van Adri Reijneveld
Problemos, imposible, nunca, mañana

een goede offerte. De onderbouwing daarvan was niet op 

alle punten even doordacht, maar we waren wel de laagste 

aanbieder. Een week voor de start van het werk reisden 

Jan, Freddy Verhuizen, Alejandro Gonzales en ik af naar 

Barcelona. We moesten alleen nog een vestiging oprichten, 

een kantoor vinden, machines en voertuigen kopen en ach 

ja, we hadden nog ongeveer 80 man personeel nodig. In 

die week hebben we enkele Spaanse woorden aan onze 

woordenschat toe kunnen voegen: problemos, imposible, 

nunca, mañana en woorden van gelijke strekking.

“ Legendarisch was onze eerste ontmoeting met  
de vertegenwoordigers van het personeel dat we 
moesten overnemen van de zittende aannemer.”

Met handen en voeten
Legendarisch was onze eerste ontmoeting met de verte-

genwoordigers van het personeel dat we moesten over-

nemen van de zittende aannemer. Met acht man in een 

tien-voet-bouwcontainer hebben we in sneltreinvaart 80 

man op de loonlijst bijgeschreven van onze officieel nog 

niet bestaande Spaanse vestiging. We communiceerden 

met handen en voeten en hadden gelukkig de vertaalhulp 

van Alejandro.

Oprichting Spaanse vestiging
De vestiging richtten we later die week nog op. We hadden 

1996
Leo Krinkels 65 jaar  

Lees verder op de volgende pagina ...
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hiervoor de assistentie van Deloitte ingeschakeld. Zij pro-

beerden ons er van te overtuigen dat dit, op zo’n korte ter-

mijn, onmogelijk was. De procuratiehouder moest iemand 

zijn met een Spaanse pas of met in elk geval een verblijfsver-

gunning en een fiscaal nummer. De situatie moet tot slape-

loze nachten geleid hebben bij de accountant die ons hielp. 

“ De situatie moet tot slapeloze nachten geleid 
hebben bij de accountant die ons hielp.

Uiteindelijk werd hij, voordat het goed en wel tot hem 

doordrong, door Jan gepromoveerd tot aansprakelijk ver-

tegenwoordiger van onze nieuwe Spaanse vestiging.

Teveel verhalen
Dit was pas het begin van vier jaar Spanje. Ik zou nog pagi-

na’s vol kunnen schrijven over alle avonturen die we daar 

beleefden. Ik denk bijvoorbeeld aan de staking van het per-

soneel, de periode met De Alfredo, onze Spaanse directeur, 

de verbazing bij de bank dat het salaris van 80 mensen met 

een toeristenrekening werd betaald, en zo verder. Maar 

daarvoor is deze pagina te kort!

1992 - 1996

Eskurtze Parkea Bilbao in 2012.

Eskurtze Parkea Bilbao in 1992.

... Vervolg van pagina 29
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Kuipers Sassenheim BV word  

vestiging Zoeterwoude
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1997 - 2001
Ruud Krinkels
Harley Davidson-check

Ruud Krinkels groeit letterlijk op met het bedrijf van zijn 

vader Leo. Hij herinnert zich nog goed dat zijn lagere school 

naast de kwekerij van zijn vader lag. “Als de bal tijdens het 

voetballen over het hek ging, was ik de held van de school. 

Ik klom gewoon over het hek om de bal te halen. Dat durfde 

niemand anders.” Ook het wekelijkse bezoek van zijn vader 

op zaterdagochtend aan café De Potter staat hem nog 

helder voor de geest. “Daar ging hij samen met een paar 

collega’s biljarten. De beste zakelijke ideeën zijn in dat café 

rondom het biljart ontstaan.” Krinkels is dan al een grote 

regionale werkgever met zo’n 150 werknemers uit Wouw, 

Oud-Gastel, Roosendaal, Bergen op Zoom en Zeeland. 

Eerste baantje
De eerste keer dat Ruud de handen uit de mouwen steekt 

voor het bedrijf is op zijn zestiende. Tijdens de zomer vakantie 

harkt hij blad en takken van gesnoeide hagen bij elkaar en 

ruimt hij deze op. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente 

Breda. Hij krijgt daar zo’n vijfenveertig gulden per week voor. 

“Ik heb toen een keer flink om mijn oren gekregen van de 

opdrachtgever”, vertelt Ruud glimlachend. Hij wordt door de 

opzichter van de gemeente op het matje geroepen. Er ligt 

namelijk nog steeds snoeiafval op een onverhard pad. Ruud 

gaat samen met voorman Toon Taks naar de plaats delict. Bij 

aankomst blijkt het helemaal niet zijn fout! Een bewoonster 

stoort zich aan de gaten in het pad. Om dit op te lossen heeft 

ze deze opgevuld met haar eigen tuinafval. Kortom Ruud en 

Toon valt gelukkig niets te verwijten. 

Ander carrièrepad
“Het was een mooi zomerbaantje maar het idee om mijn 

vader op te volgen was er toen nog niet.” Ruud kiest dan 

ook niet voor een groene, maar voor een natuurkundige 

opleiding. “Als tiener was ik al veel met natuurkunde bezig. 

Ik bouwde raketten, die niet altijd in één stuk de lucht ingin-

gen.” Een research-carrière, dat is wat hij voor zichzelf ziet. 

Daarom solliciteert Ruud na zijn studie naar een functie 

bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium in 

Kraggenburg. Hier werkt hij maar korte tijd. Want Kampen 

als woonplaats, onderzoeksprojecten die jaren in beslag 

1997
Krinkels Beplantingsmaatschappij BV 

wordt Krinkels BV
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1999
Vestiging Hoogenveen verhuist  

naar Zuidwolde

nemen en de hoge leeftijd van zijn collega’s, doen Ruud 

besluiten om weer te gaan studeren. Hij kiest voor avontuur 

en vertrekt naar Amerika. Daar start hij met een MBA-studie 

in Californië. 

Belangstelling voor Krinkels groeit
“Tijdens mijn studie is mijn belangstelling voor Krinkels gaan 

groeien. Voor mijn MBA was Krinkels namelijk een perfect 

onderzoeksonderwerp. Tijdens de zomervakantie heb ik 

onderzoek gedaan naar de aangenomen werken in Engeland. 

Daar hadden we opdrachten aangenomen voor zo’n vijftien 

miljoen pond per jaar. Vijf jaar lang waren we in Engeland 

voorzien van werk, zonder enige vorm van organisatie in het 

land zelf. Financieel gezien ging dat in het begin verre van 

rooskleurig. Ik heb toen onderzoek gedaan naar hoe we dit 

konden verbeteren.”

Verhuizing naar Engeland
In 1990 start Ruud bij Krinkels. Aansluitend aan de werk-

zaamheden in Engeland, volgt een directiefunctie na de over-

name van een Duits bedrijf. En bij die overname komen nogal 

wat lijken uit de kast... ”Een functie die ik niet zo goed heb 

vervuld”, geeft Ruud open en eerlijk toe. Eind jaren negentig 

verhuist Ruud dan ook naar Engeland. Daar start hij in een 

rol die hem beter past. Hij begeleidt een managementver-

andering. Zijn kwaliteiten komen hier goed uit de verf, het 

rendement van het werk vertoont een opgaande lijn. 

Directiefunctie
Sinds december 2000 bekleedt Ruud een directiefunctie 

binnen de toenmalige Krinkels Holding, nu Elkarij. “In al die 

jaren hebben we maar één keer een bedrijf overgenomen 

en weer verkocht. Het was een Duits bedrijf en alles zag er 

van tevoren goed uit. De eigenaar was klaar voor iets anders 

en deed zijn goedlopende bedrijf van de hand. Een mooie 

kans, dachten wij. Maar niets bleek minder waar. De man had 

zowel een nieuwe liefde als een Harley Davidson gekocht. 

Twee signalen die we niet goed opgemerkt hebben. Hij zat 

midden in zijn midlifecrisis en heeft ons toen een verkeerd 

beeld van de financiële situatie van het bedrijf gegeven. Wij 

hebben het bedrijf uiteindelijk weer terug aan de eigenaar 

verkocht.” Een goede leerschool want Ruud doet sindsdien 

bij overnames altijd de ‘Harley Davidson-check’. 

Toekomst
“Naar de toekomst kijkend is blijven groeien van de organisa-

tie belangrijk voor alle betrokkenen. Op die manier kunnen 

de medewerkers ook blijven groeien en kan innovatie gega-

randeerd blijven. Deze groei zal voornamelijk gerealiseerd 

moeten worden in de landen waar we nu al actief zijn. Ogen 

open houden voor interessante overnames is belangrijk. 

Maar ik zal deze initiatieven eerder remmen dan aanjagen. 

Belangrijk voor de directie is om in dergelijke gevallen altijd 

eerst een Harley Davidson-check uit te voeren”, rondt Ruud 

dit interview lachend af. 

33



2000
Ruud Krinkels directeur Krinkels Groep

Monique en Corinne zijn beiden in 

1990 bij Krinkels begonnen. Moni-

que: “Ik zat in de modebranche en 

was klaar voor een nieuwe uitdaging. 

Toen zag ik een vacature voor het uit-

rekenen van bestekken in Wouw. Het 

enige bestek dat ik kende lag naast 

mijn bord, maar ik wilde de uitdaging 

graag aangaan.” Corinne: “Ik ben aan-

genomen voor de loonadministratie, 

Krinkels had toen 45 man personeel 

in heel Nederland.” Op de vraag of ze 

niet bepaalde kennis van zaken moes-

ten hebben, antwoorden de dames: 

“Het was heel makkelijk. Na een paar 

weken werd gevraagd of we het zagen 

zitten, volmondig zeiden we ja. De 

vraag die daarop volgde was: ‘Lust je 

een pilske? Dan mag je blijven!’ Ook op 

die vraag was ons antwoord positief.”  

Uuuuuuren verder
Beide dames werken nu al meer dan 

30 jaar bij het bedrijf. De dagtaken 

waren in hun beginperiode erg uitge-

breid. Corinne: “We hebben bijvoor-

beeld wel eens lijsten uitgetypt met 

Monique van Rompaey en Corinne van Nieuwenhuyzen
Met een pilske in de hand

1997 - 2001

planten die Willem van Steenpaal over 

de grens ophaalde bij Interplant. Hij 

moest aan de grens een vrachtbrief 

tonen met alle benamingen van de 

planten in het Latijn. Uuuuuuren zijn 

we bezig geweest!” 

Cafe de Potter
Monique vertelt: “We deden gewoon 

alles wat ons gevraagd werd. Toen we 

een project in Spanje startten, heb 

ik samen met Jan Clement en Adri 

Reijneveld Spaans geleerd. Het dak 

op kantoor lekte in die tijd. We zijn 

daarom maar verkast naar De Potter, 

het ‘stamcafé’ in Wouw. De Spaanse 

les ging toen ineens heel vlot.” Cor-

inne beaamt dit: “Vaak waren we op 

vrijdag laat in de middag te vinden 

in De Potter of De Bloemkool. Ons 

team was hecht en we zagen elkaar 

veel vaker dan alleen op kantoor.” 

De dames besluiten hun verhaal met: 

“Krinkels ademt een prettige, gezel-

lige sfeer. De hechte banden die we 

hier hebben opgebouwd liggen ons 

nauw aan het hart.” 
Van boven naar onder: Monique, Corinne en 
Corina Konings.
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“Mijn relatie met Krinkels is ontstaan dankzij mijn vriend-
schap met Jan Clement. In 1999 zette Krinkels in op uit-
breiding van grondverzet en waterbouw. Om dit te berei-
ken vroeg Jan mij samen met hem een plan te maken om 
meer water- en grondwerken aan te nemen. Zo gezegd, 
zo gedaan. En het bleek een goede zet! We namen enkele 
bagger werken aan en konden aan de slag met het onder-
houd van Vliegbasis Gilze-Rijen en Woensdrecht. De omzet 
ging omhoog en het rendement verbeterde. 
Ook het maaiwerk van de stedelijke plantsoenen en groen-
stroken van gemeente Bergen op Zoom wilden we graag 
aan onze portefeuille toevoegen. De partij die dit project 
in eerste instantie aannam, bedankte uiteindelijk toch van-
wege de lage prijs. De gemeente contacteerde ons daarop. 
En natuurlijk zijn wij toen meteen gaan calculeren. We gin-
gen erop af met een zeer scherpe prijs, ongeveer twee cent 
per vierkante meter! En dat was raak, we konden meteen 
van start.
Na een week rinkelde de telefoon: ‘Mijnheer Den Draak, 
wij zijn erg blij dat u ons zo voortvarend helpt, maar kunt 
u wat rustiger rijden met de maaimachines?’ ‘Waarom?’, 
vroeg ik verbaasd. ‘De prijs is toch gebaseerd op snelheid?’ 
De opdrachtgever antwoordde hierop: ‘We krijgen klachten 
dat het gras tot aan de dakgoot zit!’ De gemeente compen-
seerde de lagere maaisnelheid uiteindelijk met meerwerk 
voor een hogere eenheidsprijs.  Ik denk met veel plezier 
terug aan Krinkels, er was altijd wat te beleven!”

~ Oud-collega Aad den Draak

Parkaanleg & reconstructie 
Ruischerwaard

In 2000, het millenniumjaar, legde Krinkels de laatste hand 

aan plan Ruischerwaard in Groningen. Een park te midden 

van de watergebieden Damsterdiep en Eemskanaal. Voor 

een directe verbinding met de omgeving bracht Krinkels 

bruggen en vlonders aan. Het park is aangelegd met ver-

schillende soorten beplanting zoals kastanjes, wilgen en 

een haag van veldesdoorns. Natuurlijk ontbraken ook de 

speelinrichtingen, wandelpaden en straatmeubilair niet. 

Een mooi totaalproject waar de buurtbewoners samen van 

kunnen genieten.
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2002 - 2006
Overname Nijmeijer Nagele
Geen seconde spijt

De overname van zijn bedrijf staat Piet Nijmeijer nog helder 

voor de geest. In 1964 startte zijn vader in een schuurtje 

de firma Nijmeijer en zonen. Een aannemer in het groen en 

later vooral ook water. Piet is de enige van de vier zonen 

die overblijft als eigenaar. Tijdens de wintersport van 2005 

hakt Piet de knoop door: hij verkoopt het bedrijf. Als hij die 

maandagochtend de Tuin & Landschap open slaat, valt zijn 

oog op een artikel van Krinkels. Het bedrijf is op zoek naar 

een vestiging in zijn provincie, in een overname is eventueel 

ook interesse. 

Deal is rond
Hij neemt contact op met directeur Jan Clement. Een 

intensieve periode van drie maanden kennismaken, aftas-

ten, loven en bieden breekt aan. In deze periode wijkt de 

boekhouder niet van Piets zijde. Die boekhouder heeft op 

dat moment al een dagtaak aan het begeleiden van de ver-

koop van het bedrijf van een andere klant, de eigenaar van 

Marktplaats. Tijdens de laatste bespreking tussen Krinkels 

en Piet liggen de partijen te ver uit elkaar om tot een deal te 

komen. De boekhouder slaat de uitnodiging om nog wat te 

gaan eten met Piet, Jan en Peter van Boesschoten af. De rest 

van het verhaal sluit aan bij de herinnering die Jan en Peter 

ook hebben aan deze avond. Uiteindelijk weten de heren 

elkaar, tijdens het diner en de borrel daarna, te vinden. 

Piet heeft geen seconde spijt van de verkoop. Continuïteit 

voor zijn medewerkers en bedrijf vindt hij het belangrijkst. 

Daarom verkoopt hij bewust niet aan een wegenbouwer die, 

in die tijd, graag groenbedrijven overneemt. Piet acquireert 

daarna nog een paar jaar voor Krinkels vestiging Nagele. 

Inmiddels geniet hij van zijn welverdiende pensioen.

2002
Overname Kicken Heerlen BV/ 

oprichting vestiging Heerlen

“ Uiteindelijk weten de heren elkaar, tijdens het  
diner en de borrel daarna, te vinden. Piet heeft geen 
seconde spijt van de verkoop. Continuïteit voor zijn 
medewerkers en bedrijf vindt hij het belangrijkst.“

De ‘mannen’ van Piet Nijmeijer.
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2002
Oprichting vestiging Hengelo

Europese award 
Renovatie kloostertuin 
De Zusters van het Arme Kind Jezus onderhielden de 

begraafplaats rond hun klooster in Simpelveld altijd zelf. In 

2002 werd het echter tijd voor een grote renovatie en daar 

hadden ze hulp bij nodig. In 2003 startte Krinkels met dit 

project, een prachtproject dat van A tot Z werd uitgevoerd. 

Bijzonder project
Het ontwerp was als eerste aan de beurt, daarna startte 

de uitvoering. Een inventarisatie van de graven was stap 

één. Daarna waren de beplanting en het grondwerk aan de 

beurt. De aanleg van paden, structuurlijnen en nieuw groen 

volgde. Allemaal werk dat Krinkels al vele jaren tot haar 

expertise rekende. Toch was dit een bijzonder project, er 

kwam iets unieks bij kijken: het restaureren van de authen-

tieke kruizen en het aanbrengen van nieuwe kruisbeelden 

en gedenkplaten. Ook werden nieuwe naambordjes ont-

worpen en een gedenkmuur gebouwd. Na de aanleg voerde 

Krinkels ook een aantal jaren het onderhoud uit, totdat de 

zusters terug verhuisden naar Duitsland in 2012.

Kers op de taart
Als kers op de taart ontving Krinkels in 2005 de Landscape 

Award voor dit project. Deze award staat voor het verhogen 

van het maatschappelijk bewustzijn rondom de waarde van 

landschappen. Een mooi compliment voor ons werk dus!

2002
BLB en LBN worden samen LBN
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Peter van Boesschoten
Parel van de Polder

2002 - 2006

Twintig jaar geleden was Peter van Boesschoten toe aan een 

nieuwe stap in zijn carrière. Hij werkte bij Deloitte als regis-

teraccountant toen Ruud Krinkels hem een baan aanbood 

als financieel directeur voor de holding. Die kans greep hij 

met beide handen aan. In de beginperiode deed Peter ook 

de financiën van Krinkels BV erbij. In de jaren die volgden, 

begeleidde hij overnames in Nederland, Duitsland, Frank-

rijk, België en Engeland. In die periode steeg de omzet van 

Krinkels Nederland van ongeveer zestien miljoen naar zo’n 

70 miljoen. Daarmee werd Krinkels BV één van de leidende 

groenaannemers in Nederland.

Bij de vraag wat Peters mooiste herinneringen zijn, 
begint hij te glimmen. De gang van zaken rond 
de overnames van de bedrijven in Limburg en de 
Noordoostpolder zal hij nooit vergeten.

Slapende adviseur
Bij de vraag wat Peters mooiste herinneringen zijn, begint 

hij te glimmen. De gang van zaken rond de overnames van 

de bedrijven in Limburg en de Noordoostpolder zal hij nooit 

vergeten. “In Limburg voerde ik samen met Jan Clement 

het laatste acquisitiegesprek met het bedrijf Kicken. De 

verkoper kreeg hierbij ondersteuning van een financieel 

adviseur. Deze adviseur had misschien een zware avond 

gehad, want hij hield zijn ogen niet open en viel zittend aan 

2003
Overname Thyssen Krupp 

Landschaftsbau GmbH
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2004
Oprichting vestiging 

Venlo

2003
Overname Galabau 

Henning GmbH

tafel in slaap. Wat ons er overigens niet van weerhield om 

de deal daar te sluiten.” Het onroerend goed van Kicken 

zat ook bij de overname. Dit tekende de start van Krinkels 

Onroerend Goed BV.

Nachtelijke overname
Om voet aan de grond te krijgen in Flevoland, viel in 2005 

het oog op Nijmeijer in Nagele. Als werknaam voor deze 

overname kozen ze 'Parel van de Polder'. Samen met Jan 

vertrok Peter naar Flevoland voor een late lunch met Piet 

Nijmeijer en zijn financieel adviseur. Tijdens dit gesprek 

bleek al snel dat de adviseur van Nijmeijer het idee had dat 

de bomen bij Krinkels tot in de hemel groeiden. “Het was 

ons na een paar uur aftasten en overleggen wel duidelijk 

dat de vraagprijs ver verwijderd lag van onze ideeën. Om de 

vergeefse rit naar de polder toch prettig af te sluiten, nodig-

den we Piet en zijn adviseur uit voor een borrel.” De adviseur 

bedankte vriendelijk, maar Nijmeijer had er wel oren naar. 

Tijdens de borrel was er wel degelijk een klik. Zo zeer zelfs, 

dat de borrel vanzelf uitmondde in een aansluitend diner. 

“Om een uur of twee ’s nachts schudden we elkaar de hand 

en was Krinkels een parel rijker.”

Toekomstwens
Peter vindt het mooi om te zien dat Krinkels in Nederland 

een grote toename in de omzet heeft weten te realiseren. 

Of er nog overnames in de pen zitten? “Daar kan ik uiteraard 

niks over verklappen. Maar ten aanzien van het aantal vesti-

gingen van Krinkels en haar zusterbedrijven en de spreiding 

over het land verwacht ik dat niet op korte termijn.” Peters' 

wens voor Krinkels in de toekomst? “Focus op de markt, 

goede keuzes maken en doen waar we goed in zijn.” Ook 

is en blijft groei belangrijk, zowel qua omzet als voor de 

medewerkers. Geen groei is stilstand!

 “Sinds 2004 ben ik bij Krinkels in dienst als maaimachi-
nist. Vaak ben ik op pad met een maaimachine, maar 
ik krijg ook andere kansen op mijn bord. Zo heb ik bij-
voorbeeld veel demo’s gedraaid met de wave in ste-
den en bij bedrijven. Dat was een nieuwe techniek om 
onkruid te bestrijden. Een mooie ervaring om dit vanaf 
de eerste rij mee te maken. Ruimte voor plezier is er 
ook. In 2005 zijn we met een aantal vestigingen en Jan 

Clement gaan vissen op de Noordzee. Die trip vergeet 
ik nooit meer! De zee was erg ruw, het weer speelde 
ook niet echt mee, en het bootje was eigenlijk te klein 
voor het aantal mensen... De meeste collega’s werden 
zeeziek, ik ook. Tot overmaat van ramp liep ik die dag 
een nat pak op. Gelukkig mocht ik het skipak van Jan 
aan tot mijn kleding weer droog was.”

~ Laurens Arfman
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Thea Tolboom
Krinkels goes digital

In 2000 is Thea in dienst gekomen als calculator bij Krinkels 

in Zuidwolde. “We deden toen erg veel aanlegprojecten, 

later deden we meer onderhoud”, geeft Thea aan. Ze vertelt 

over één van de meest bijzondere aanbestedingen. ”In mijn 

beginjaren kwam één van de eerste digitale aanbestedingen 

op de markt, een project van de Gasunie. Voor mij was dit de 

eerste en enige keer. Op een vrijdagavond namen we deel 

aan deze online bieding. Jan Reinders en Jan Clement ston-

den aan mijn bureau mee te kijken. Ook voor hen was dit 

2002 - 2006

Taart voor Rijkswaterstaat

iets nieuws, had ik de indruk. Het was net een omgekeerde 

veiling. Waar je normaal steeds meer biedt voor die antieke 

Franse vaas, boden wij nu steeds lager. De spanning was 

te snijden, het startbedrag was circa 1,8 miljoen euro! Op 

den duur wilden wij niet lager, na ons bleven twee andere 

partijen over. Het werk is onder het miljoen weggegaan. 

We hebben dit ‘gokspelletje’ uiteindelijk niet aangenomen, 

maar de ervaring was het zeker waard!”

Krinkels nam het bijzondere project maaibestek Drenthe 

Noord van Rijkswaterstaat aan. De medewerkers van Krin-

kels verraste de hele dienstkring van Rijkswaterstaat. Tij-

dens een bouwvergadering werd namelijk een drie meter 

lange taart bezorgd. Een plaatselijke bakker had een prach-

tig exemplaar gemaakt met daarop een snelweg, bermen, 

borden, het Krinkels-logo en zelfs een snelwegbord met de 

tekst ‘De tien gebreken’. Kortom, alle details zaten op de 

taart verwerkt. De lengte verwees naar de discussie over de 

beschikbare werkbreedte. Alle medewerkers smulden van 

een forse punt. Een grote foto van de taart hing nog jaren 

in de gang van vestiging Zuidwolde. Ook voor de bakker 

was dit een bijzondere opdracht: hij weet het nog als de 

dag van gisteren.

2005
Overname Nijmeijer Nagele BV/ 

oprichting vestiging Nagele

De bakker met zijn 3 meter lange taart.
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Opdrachtgever aan het woord 
Gemeente Eindhoven (Uit de oude doos, Krinkels News 33)

Krinkels werkt al zeker vijftien jaar voor de gemeente Eind-

hoven en voert het integrale beheer uit van de wijken Strijp 

en Woensel-Noord. Dit betekent maaien, vegen, reinigen, 

onkruid verwijderen en waven van de openbare ruimte. 

Door de wol geverfd v.s. jonge hond
Aan tafel zitten Ruud van de Manakker en Dre Noten, alle-

bei werkzaam bij de gemeente Eindhoven. Zij houden toe-

zicht op de werken van Krinkels. Over drie maanden gaat 

Dre met pensioen. Hij heeft er dan 43 jaar dienstverband 

opzitten in Eindhoven. Ruud neemt het stokje van hem over 

als ‘jonge hond’.

“Ons maak je niets meer wijs in het contact met 
aannemers zoals Krinkels. Je kunt het elkaar zo 
moeilijk maken als je wilt, maar het blijft een 
kwestie van geven en nemen en elkaar wat gunnen." 

Alle hoeken van de ronde tafel 
“We hebben inmiddels alle hoeken van de ronde tafel wel 

gezien”, lacht Ruud. Een komische uitdrukking die vaak door 

Dre is gebruikt. Dre: “Ons maak je niets meer wijs in het 

contact met aannemers zoals Krinkels. Je kunt het elkaar 

zo moeilijk maken als je wilt, maar het blijft een kwestie van 

geven en nemen en elkaar wat gunnen. Maar ook een goede 

communicatie met ons als opdrachtgever blijft belangrijk, 

vooral op tijd communiceren. En dat doet Krinkels goed.”

Continuïteit is belangrijk 
Dre heeft nog een tip voor Krinkels: “Aannemersbedrijven, 

houd je personeel goed in de gaten. Krinkels is begonnen 

met een kleine club met vooral handjes, maar ook het klein-

ste handje vraagt om vakkennis. Er zijn bedrijven die hier 

goed op inspelen en Krinkels is er één van. Daarnaast vind 

ik continuïteit belangrijk. Met vaste mensen werken is een 

groot voordeel, één telefoontje naar de vaste projectleider 

van Krinkels is vaak al voldoende.”

Dre gaat binnenkort met pensioen: “Voor mij houdt het 

allemaal op. Ik werk graag samen met Krinkels en ik hoop 

dat het op deze manier zo goed mogelijk doorloopt.” Ruud 

heeft hier alle vertrouwen in.

2006Oprichting vestiging Alkmaar

2006
Tyler, TK Landschaftsbau en KLG 

gaan samen verder als TKL GmbH
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2007 - 2011
Leo de Bruin
Groei direct na financiële crisis, hoe dan?

Leo de Bruin, financieel manager bij Krinkels, zit nu bijna  

twaalfenhalf jaar op deze stoel. Waar hij Krinkels van kende 

toen hij hier begon? “Ik werkte bij Deloitte als accountant en 

rekende Krinkels tot één van mijn klanten. Al twintig jaar zat 

ik op die plek. Ik heb altijd al gezegd dat als ik ergens anders 

naartoe zou gaan, dan was dat naar Krinkels. Waarom? Het is 

een grote, dynamische organisatie waar je nog iets aan toe 

kan voegen. Tijdens een eindejaarbespreking met Jan Cle-

ment kwam naar voren dat ze een nieuwe collega zochten 

voor de financiële afdeling. Tijdens mijn rit naar huis dacht 

ik: Hé, dat zou wat voor mij zijn! Diezelfde avond heb ik Jan 

nog gebeld met het nieuws dat ik zelf wel wilde solliciteren. 

Jan was blij verrast, binnen een paar dagen was het rond.”

Financiële crisis
De beginperiode van Leo bij Krinkels viel samen met de 

financiële crisis van 2008. Toch merkte hij daar nog niet veel 

van. Krinkels was op dat moment een groeiende organisatie. 

“Ik was zeer betrokken bij die overnames. Dat is ook iets dat 

ik leuk vond en nog steeds vind. Krinkels is een organisatie 

waar je met goede ideeën en initiatief nieuwe uitdagingen 

kan aangaan.”

Enorme groei
“Pas in 2011/2012 werd ook Krinkels getroffen. Wij werken 

namelijk met contracten die enkele jaren duren. Bij proble-

men op de markt ondervinden wij pas de effecten als onze 

lopende contracten eindigen. De dip in de omzet had dus 

een vertraging van ongeveer twee jaar.” Gelukkig was de 

dip voor Krinkels niet groot. Kort daarna heeft Krinkels een 

enorme groei doorgemaakt. Een verdubbeling van perso-

neel en omzet. “Doordat we minder omzet hadden, deden 

we ook geen (grote) investeringen. Dat samen met het feit 

dat wij daarvoor altijd winstgevend zijn geweest, heeft ons 

snel door die crisis heen getrokken. Wat ook helpt, is dat 

het bedrijf nooit aan heeft hoeven kloppen bij een bank of 

leasemaatschappij. Dat maakte het mogelijk om te investe-

ren in goede mensen en eigen materieel. We waren minder 

afhankelijk van de markt en voeren onze eigen koers. Dat is 

tot nu toe de kracht van het bedrijf.” 

2007
Kicken en Nijmeijer vallen 

onder Krinkels BV
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Focus op andere werkzaamheden
Maar naast investeren in het eigen bedrijf is er nog iets 

anders dat de organisatie heeft doen groeien. “We heb-

ben toen het lef gehad ons te focussen op ander soort 

werk. Het traditionele groenwerk lieten we achter ons. 

Van schoffelen stapten we over op maaien en vegen. Dat 

was deels gedwongen door de opkomst van sociale werk-

plaatsen, maar grotendeels ook onze eigen keuze. We 

hebben veel geïnvesteerd in een eigen machinepark. De 

omzet per medewerker steeg hierdoor enorm. Een man 

met een veegwagen levert nou eenmaal meer op dan een 

man met een schoffel. Naast investeringen in personeel 

en materieel is er ook geïnvesteerd in het aannemen van 

grote werken. Neem bijvoorbeeld de A6. Dat project levert 

ons een omzet van vijf à zes miljoen euro per jaar. Wil je 

dat bereiken met schoffelwerk, dan heb je hiervoor 60 tot 

70 man nodig.” 

Keuzes maken
Of we door de huidige (corona)crisis in de problemen 

komen? Daar kan Leo nog geen eenduidig antwoord op 

geven. "Wat we al wel in de markt zien, is dat enkele bedrij-

ven buiten hun eigen vakgebied werk zoeken. Doordat er 

minder aanbod is, maar de vraag hetzelfde blijft, is er meer 

concurrentie binnen de aanbestedingen. Onze orderporte-

feuille is tot nu toe nog steeds goed gevuld.” De toekomst 

blijft toch koffiedik kijken. “We lijken nu eenzelfde punt te 

hebben bereikt als in mijn beginperiode. Alsof we aan de 

vooravond van groei staan. Er zijn twee keuzes die we kun-

nen maken: stabiliseren van omzet en personeelsbestand 

en optimaliseren van deze twee of door de zure appel heen 

bijten en meer vestigingen openen.”

Ga voor kwaliteit
Op dit moment denkt Leo dat de markt nog niet klaar is 

voor groei. “In vergelijking met andere aannemers zijn wij 

een grote partij. Groei kan ertoe leiden dat we te groot 

en daarmee te bedreigend worden. Opdrachtgevers zien 

de lokale voordelen van Krinkels dan misschien niet meer 

in. Daarnaast vergt een dergelijke groei enorm veel van je 

mensen, terwijl zij er misschien nog niet klaar voor zijn.” 

Zijn advies rond deze moeilijke keuze? “Voeg niet in op de 

snelweg terwijl je op de parallelweg misschien wel verder 

kunt rijden. Ga voor kwaliteit en kies bewust voor gecontro-

leerde groei. Doe waar je goed in bent en investeer daarin.”

Toekomstwens
De vraag wat Leo wenst voor de toekomst van Krinkels, vindt 

hij een lastige, maar leuke. Zijn reactie: “Ik wens Krinkels in 

alle opzichten een financieel gezonde toekomst. Eén waarbij 

de groei van het resultaat belangrijker is dan de toename 

van de omzet. Zo blijft het mogelijk om te investeren in onze 

mensen en middelen en om de continuïteit van het bedrijf 

zeker te stellen.’’ 

2007
Oprichting vestiging Arnhem2007

Start aanleg kunstgrasvelden
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2007 - 2011

"In februari 2009 startte ik met mijn stage bij Krinkels. Wat 

ik toen nog niet wist, was dat deze periode bepalend zou 

zijn voor het beeld van Krinkels de volgende tien jaar. De 

opdracht met de meeste impact was het bedenken van het 

huidige logo en huisstijl. Samen met toenmalig directeur 

Jan Clement heb ik de nieuwe huisstijl in anderhalf jaar tijd 

geïmplementeerd. Een super mooie ervaring!"

Uit de kofferbak van Robin Castelijn
Volop kansen

“ Je kunt je voorstellen dat het even stressen en 
zweten was met een potentiële opdracht van ca. 
twintig miljoen euro in mijn kofferbak!”

Strakke planning
"Krinkels is een bedrijf waar je kansen krijgt en jezelf kan 

ontwikkelen. Maar je moet er zelf wel voor open staan en 

betrokkenheid tonen. Dit heb ik zelf aan den lijve ondervon-

den. Zo was één van mijn eerste opdrachten in 2009, het 

meewerken aan een tender van een groot DBFM- contract. 

Bij zo’n Design, Build, Finance and Maintain-contract is de 

opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ont-

werp en de bouw van het project, maar ook voor de finan-

ciering en voor het totale onderhoud. Wij mochten dit uit-

voeren voor 29 kunstgrasvelden voor de Vlaamse Overheid. 

Meteen internationaal dus! In de geschiedenis van Krinkels 

(Europees gezien) één van de grootste tenders ooit. Samen 

met collega Bert-Erik Remmelink heb ik dit project succesvol 

binnengehaald. Het was nog wel even spannend want in die 

tijd moest je het plan van aanpak op papier inleveren. Zo 

mocht ik persoonlijk 29 ordners afleveren in hartje Brussel. 

De deadline was 15.00 uur in de middag, om 14.30 stond ik 

er. Je kunt je voorstellen dat het even stressen en zweten 

was met een potentiële opdracht van ca. twintig miljoen 

euro in mijn kofferbak!"

2009
Overname Flora Nova door de Groep
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Winnaar of verliezer
V.V. Krinkels tegen V.V. BOZ

het werk wel goed is uitgevoerd. De voetbalwedstrijd vindt 

plaats tussen Krinkels medewerkers en medewerkers van de 

gemeente Bergen op Zoom. Na de wedstrijd is er natuurlijk 

ruimte voor gezelligheid onder genot van een hapje en een 

drankje. 

En de uitslag? Die was 5-1 in het voordeel van Krinkels! 

Na de wedstrijd was er nog een ludieke tweede wedstrijd 

waarin oud-directeur Jan Clement vijf penalty’s van beide 

teams moest stoppen. Hij weet zes van de tien penalty’s 

te stoppen. Hiermee eindige het penalty’s nemen in een 

gelijkspel van 2-2.

In 2010 legt Krinkels in Bergen op Zoom een nieuw voetbal-

complex aan. Dit bestaat uit vier voetbalvelden waarvan één 

kunstgrasveld, één Wetraveld en twee natuurgrasvelden. 

Uiteraard moet dit ‘ingespeeld’ worden om te checken of 

“Mijn eerste ervaring met Krinkels was als extern advi-
seur in 2009. Krinkels had toen net het prestatiecontract 
voor de A6/A27/N50 aangenomen van Rijkswaterstaat. 
Een totaal nieuwe contractvorm, op basis van UAV-GC. 
Een andere manier van denken waar we samen een weg 
in moesten vinden. Het was een enorm leerzame periode 
waarin ik steeds meer te weten kwam over Krinkels. Het 
is een echt familiebedrijf waar de mens centraal staat en 
waar aan elkaar gedacht wordt. Maar hard werken, handen 
uit de mouwen en bovenal afspraak is afspraak, koppel ik 
ook aan Krinkels.

In 2011 ben ik rechtstreeks voor Krinkels gaan werken 
bij de vestiging in Nagele. Toen ervaarde ik des te meer 
welke kennis en kunde we met elkaar in handen hebben. 
Als vestiging sta je nooit alleen. De bereidheid elkaar te 
helpen is groot. Zo ook binnen het prestatiecontract. Toen 
na verloop van tijd het team de juiste samenstelling had, 
hebben we met veel plezier het contract uitgevoerd. En 
dat dit zijn vruchten afwierp blijkt wel in de jaren daarna. 
Inmiddels voeren we nu, samen met aannemer Van Gelder, 
het derde contract uit.”

~ Jan de Groot 

2009 
Interplant, Arbel en Brufort 

worden Krinkels NV
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2007 - 2011
Tevreden opdrachtgever
Vondelpark Amsterdam
In 2008 sleept Krinkels (vestiging Zoeterwoude, later werd 

dit vestiging Wateringen) de opdracht binnen om het  

Vondelpark in Amsterdam te renoveren. Een mooie en uit-

dagende klus die zo’n drie jaar in beslag neemt en voor bijna 

tien miljoen euro aan werkzaamheden met zich meebrengt. 

Zo renoveren we in die periode voetpaden, brengen we 

natuurstenen duikersbruggen aan, creëren we een pergola 

met speeltoestellen en bouwen we een speeltoren. Een 

complete metamorfose is het resultaat, met een tevreden 

opdrachtgever en enthousiaste gebruikers.

2010
Overname Quercus 

boomexperts door de Groep 

Een mooi voorbeeld van product- en marktontwikkeling

Sinds halverwege de jaren negentig ben ik 

actief in de groenbranche en -meer in het bij-

zonder- bij Flora Nova. Wij waren vooral actief 

in de onderhandse private en zakelijke markt 

met een reeks aan groene producten en dien-

sten. Misschien wel om dié reden kende ik Krin-

kels eigenlijk niet echt toen ze medio 2008 aan de deur 

stonden. Of we niet eens na wilden denken de krachten 

te bundelen met Krinkels, die veelal in de openbare markt 

acteerde. Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder. We kunnen 

nu wel stellen dat de toetreding van Flora Nova tot de Krin-

kels Groep een mooi en succesvol voorbeeld is van een stuk  

product- en marktontwikkeling voor de groep. 

De onderneming Krinkels verdient ons respect, in 65 jaar 

uitgegroeid tot een grote en vooraanstaande speler in de 

groenbranche. En daarnaast vooruitstrevend, met oog 

voor duurzaamheid, maatschappelijk betrokken en oog 

en respect voor klant en medewerkers. Het partnerschap 

heeft ook óns bedrijf geholpen om ons succesvol verder 

te ontwikkelen.

Mede namens de meer dan 200 collega’s bij Flora Nova, wil 

ik onze grote broer Krinkels van harte feliciteren met het 

65-jarig bestaan. Op naar nog vele en succesvolle jaren!

~JanKees van der Wal, directeur Flora Nova bedrijven
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2010
Oprichting Krinkels Sport NV

Krinkels kom je overal tegen
Opdrachtgever aan het woord:  René Jongmans  
Gemeente Bergen op Zoom (uit de oude doos, Krinkels News 35)

“Krinkels kom je echt overal tegen!”. Aan het woord is René 

Jongmans, 35 jaar werkzaam bij de gemeente Bergen op 

Zoom. Hij vertelt over zijn vakantie in België. Waar hij samen 

met zijn vrouw na een wandeling uitrustte op een terrasje 

in La Roche-en-Ardenne. “Men was daar druk bezig met 

het herstraten van de winkelstraat. Mooi stukje straatwerk, 

dacht ik nog. Toen ik beter keek zag ik de afzethekken van 

Krinkels staan. Zelfs op mijn vakantie kwam ik jullie tegen.”

Soepele samenwerking
De eerste kennismaking tussen René en Krinkels dateert 

van een E-veiling. Krinkels won de opdracht voor de aanleg 

van sportpark Markiezaten. Maar niet alleen voor sport-

projecten weet de gemeente Krinkels te vinden, ook voor 

"Sinds Quercus boomexperts in 2010 een onderdeel van 
de Krinkels familie is geworden, hebben wij gezamenlijk 
prachtige projecten gerealiseerd en mooie successen 
behaald. We zien uit naar een langdurige voortzetting 
van onze zeer prettige en gewaardeerde samenwerking. 
Proficiat Krinkels met 65 jaar groen vakmanschap!"

~ Rob Gulmans, directeur Quercus boomexperts

bestratingswerk, aanleggen van riolering, het planten van 

bomen en het maaien van de gazons. Daarnaast heeft René 

vaak behoefte aan handjes. Krijgt hij het een keer met eigen 

mensen niet rond, dan belt hij Krinkels. “Deze samenwerking 

verloopt heel soepel en het contact met de uitvoerders van 

Krinkels is goed. Het bedrijf zit zo goed als om de hoek. Dat 

heeft als bijkomend voordeel dat opdrachtbonnen even snel 

overhandigd kunnen worden”, lacht René.

René Jongmans is, na vele jaren trouwe dienst, ondertussen 

met pensioen gegaan.
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2007 - 2011
Marc Bolier en Robert Emons
Een huwelijk en een scheiding

Waar Robert Emons grapt “Ik ben al 17 jaar met Krinkels 

getrouwd”, heeft Marc Bolier juist kenbaar gemaakt dat 

Krinkels en hij uit elkaar gaan. Marc is sinds 2012 werkzaam 

bij Krinkels, eerst als operationeel directeur, later als alge-

meen directeur. Daarvoor werkte hij bij Volker Stevin. Na 

maanden gesprekken voeren met Jan Clement kan Marc 

in februari 2012 aan de slag. Robert reageert hierop: “Mijn 

sollicitatiegesprek was kort en bondig. Het vond plaats in 

de middenberm van de A73. Krinkels voerde daar maaiwerk-

zaamheden uit en ik was daar als toezichthouder namens 

Rijkswaterstaat bij betrokken. De vestigingsleider van Venlo 

informeerde of ik interesse had in een baan als assistent- 

uitvoerder. De rest is geschiedenis.” 

Robert is na zijn functie als assistent-uitvoerder in acht jaar 

tijd uitgegroeid tot vestigingsleider Heerlen. Een grote ves-

tiging met 60 medewerkers, waarvan 32 in vaste dienst. 

Marc bezoekt tweewekelijks de vestiging en bespreekt dan 

met Robert de gang van zaken. “Een goede samenwerking 

is essentieel, maar de lol die we samen hebben gemaakt zal 

ik mij nog lang herinneren”, zegt Marc. 

Onvrijwillige opsluiting
De eerste samenwerking startte in Eindhoven waar Krin-

kels met het integraal onderhoud grote verliezen lijdt. In 

een paar jaar buigen Marc en Robert dit om naar een goed 

renderend project. Tijdens het interview halen de twee 

mannen mooie herinneringen op. Al snel komen ze op hun 

onvrijwillige opsluiting tijdens contractonderhandelingen 

in het zuiden van het land. Daar zijn ze voor het tweede 

gesprek met betrekking tot de reconstructie van het plein 

bij het gemeentehuis. Het gemeentehuis is gevestigd in een 

mooi middeleeuws pand. Na een kleine twee uur stevige 

2010
Overname Thomas Schleser  

Garten und Landschaftsbau GmbH
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discussie doen Marc en Robert een prijsaanbod. Daarover 

gaat de gemeente aansluitend in beraad. “We werden weg-

geleid naar iets wat volgens mij een voormalige kerker was 

met een eikenhouten deur van 30 centimeter dik. Men trok 

de deur achter ons dicht in het slot. Het bleek een kamertje 

van 3 bij 3 meter met een klein raampje met uitzicht op een 

antieke lantaarn. We waanden ons in de Middeleeuwen. Na 

twee uur werden we uit ons lijden verlost. Ze lieten ons vrij 

en deelden ons mee dat we de opdracht binnen hadden”, 

zegt Marc lachend.

“ Hun genegenheid nam met de minuut toe en het 
aantal kledingstukken dat zij aanhadden met de 
minuut af.”

Berenvelletje
Ook een etentje dat zij samen met Jan Clement hebben in 

een hotel-restaurant op de Veluwe staat hun nog helder voor 

de geest. “Een man en vrouw vonden elkaar wel heel erg leuk. 

Ze namen plaats op een berenvelletje voor de open haard. 

Hun genegenheid nam met de minuut toe en het aantal kle-

dingstukken dat zij aanhadden met de minuut af. Het stel 

had alleen oog voor elkaar. De sfeer werd steeds ongemak-

kelijker. Jan ergerde zich met name aan het feit dat hij er met 

zijn rug naartoe zat”, vertelt Marc. “Uiteindelijk werd het ons 

te gek en zijn we opgestapt”, zegt Robert met een glimlach. 

“ Het is belangrijk om het ondernemerschap en 
aannemer zijn niet uit het oog te verliezen, dat  
onderscheidt Krinkels van de kleine kudde.”

Prima wisselwerking 
Er worden niet alleen mooie verhalen verteld. Ook staan ze 

stil bij de samenwerking tussen hoofdkantoor en vestiging. 

Robert: “Soms is het jammer dat je niet zomaar bij elkaar 

kunt binnenlopen voor een bakkie koffie, maar uiteindelijk 

weten we elkaar altijd te vinden. De wisselwerking is goed.” 

Robert moest in het begin best wennen aan de communi-

catiestijl van Marc. Voor de komst van Marc kreeg hij wei-

nig feedback over zijn manier van zaken doen. Dat is flink 

veranderd. Hij moest omschakelen naar de directe manier 

waarop Marc zaken bespreekt. “Marc kan het altijd zo mooi 

zeggen”, geeft Robert aan. “Ik ben niet boos, ik praat alleen 

wat harder.” Ondanks de luide woorden kijken beide heren 

heel tevreden terug op hun samenwerking. 

Ondernemerschap is key
De mannen hebben nog een mooie toekomstwens voor 

Krinkels. Robert wenst Krinkels er nog 65 mooie jaren bij 

met veel succes. Marc verwoordt zijn toekomstwens als 

volgt: “Het is belangrijk om het ondernemerschap en aan-

nemer zijn niet uit het oog te verliezen, dat onderscheidt 

Krinkels van de kudde. We mogen trots zijn op de cultuur 

en saamhorigheid die er heerst.” 

2010
100e kunstgrasveld
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2012 - 2016
Jeron Boellaard
Groeikansen in het verschiet

Jeron Boellaard startte zijn carri-

ère bij Krinkels in Zoeterwoude via 

een detacheringsbureau. “Ik kwam 

uit de overheidswereld, maar de 

uitdaging miste. Ik had ooit in de 

uitvoering gewerkt en dit werk trok 

mij weer.” Zo kwam Jeron in contact 

met Krinkels. “Ik zocht uitdaging en 

die kreeg ik. Het verschil in werk-

druk en presteren was groot bij 

Krinkels. Daarnaast was mijn relatie 

met de toenmalige vestigingsleider 

niet zo goed. Na een half jaar zei ik: ‘Ik denk dat dit het niet 

gaat worden.’ De reactie die ik terug kreeg was: ‘Jammer 

dat je er zo over denkt en het is goed om hierover even in 

gesprek te gaan.’ Na dat gesprek draaide de sfeer 180 gra-

den, in positieve zin en ben ik gebleven. Daarna heb ik een 

tijdje gewerkt in Zoeterwoude en in Alkmaar als uitvoerder. 

In 2013 heb ik Alkmaar als vaste standplaats gekregen. Mijn 

carrière bij Krinkels hing dus even aan een zijden draadje, 

gelukkig was het draadje sterk genoeg!”

Naweeën van de crisis
“Het was een moeilijke periode, zo net na de financiële crisis 

van 2008. We hadden hier en daar nog te maken met de 

naweeën. Enkele collega’s hebben in die periode Krinkels 

(moeten) verlaten. Dat was ontzettend jammer, maar ik zag 

het ook als een kans dat ik mocht blijven. Na deze lastige tijd 

zijn we flink gegroeid en vestiging Alkmaar is zelfs nog niet 

gestopt met groeien. Een crisis met een gouden randje”, 

vertelt Jeron. 

“ Ik kreeg erg veel groeimogelijkheden bij Krinkels. 
Maar uiteraard begint dit verhaal bij jezelf. Het 
komt je niet aanwaaien, dat heb ik wel gemerkt.”

Zelfontplooiing
Hoe Jeron het van uitvoerder tot vestigingsleider heeft 

geschopt? “Ik kreeg erg veel groeimogelijkheden bij Krin-

kels. Maar uiteraard begint dit verhaal bij jezelf. Het komt je 

niet aanwaaien, dat heb ik wel gemerkt. De mogelijkheden 

zijn legio! Ik heb de kans gekregen mijzelf te ontwikkelen 

en die kans greep ik vol enthousiasme aan. Tijdens mijn 

loopbaan bij de overheid volgde ik al verscheidene cur-

sussen. Bij Krinkels bracht ik die kennis in de praktijk. Een 

mooie samensmelting. Sinds 2017 ben ik vestigingsleider 

van vestiging Alkmaar. Een uitdaging die ik nog steeds 

met veel plezier aanga. In deze functie ben elke dag nog 

bezig met mijzelf te ontwikkelen. Zo heb ik veel geleerd op 

strategische en tactische gebieden alsmede over slecht-

nieuwsgesprekken en onderhandelingen. De zaken die ik de 

afgelopen jaren heb geleerd probeer ik nu over te brengen 

naar mijn collega’s middels coachinggesprekken.”

2012
Overname Sight Landscaping BV

door de Groep
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Veranderingen
“Merk je dat er veranderingen plaatsvinden in de markt?” 

Een vraag die Jeron meteen weet te beantwoorden. “Toen 

ik begon associeerden sommige opdrachtgevers Krinkels 

niet direct met iets positiefs. Dat proberen we compleet 

om te gooien. In mijn filosofie werken we zoveel mogelijk 

samen, zijn we zichtbaar en komen we onze afspraken na. 

We werken aan lange, duurzame klantrelaties. En dat loont! 

Klanten binden zich langer en voelen zich prettig bij ons. 

Dat komt uiteraard van twee kanten. Soms geven we ook 

advies aan de klant zonder dat ‘ie er naar vraagt. Dat laat 

in beide kampen een positieve indruk achter. Meedenken 

en initiatief nemen wordt erg gewaardeerd. Daarnaast is 

ons team de laatste jaren hechter geworden. Ik kan wel 

een mooie speech of praatje afgeven, maar de manier hoe 

onze mensen buiten werken en zich presenteren zegt veel 

meer over ons bedrijf. Ik ben maar een klein onderdeel van 

de vestiging. Het zijn vooral de mensen om mij heen die 

zorgen voor de juiste reclame en uitstraling van Krinkels.”

Werkgeluk
“Pfjiew… even denken”, is het eerste wat Jeron zegt als 

hem gevraagd wordt naar het leukste van zijn functie. Hij 

moet even nadenken omdat er zoveel is dat in hem opkomt. 

“De diversiteit in werkzaamheden spreekt me erg aan. Het 

ene moment ben ik bezig met personeelszaken, het andere 

moment spit ik door wet- en regelgeving van provinciale 

contracten. Daarnaast vind ik het leuk om mijn kennis en 

ervaringen te delen met mijn collega’s, om hen te behoeden 

voor het maken van dezelfde fouten als ik deed. We zijn 

open naar elkaar en er hangt een gemoedelijke sfeer, dat 

maakt deels ook je werkgeluk. En ik vind werken leuk, dat 

scheelt een hoop in deze functie”, lacht Jeron. 

“ Ik ben trots en ontzettend dankbaar op iedereen 
dat ze dat doen en voor elkaar en Krinkels over 
hebben.. Met een bloemetje lieten we dat blijken.”

Broodjes en bloemen
“Wat wens je Krinkels voor de toekomst toe?” “Het meest 

ideale is dat we hetgeen we nu hebben, een prachtig 

functionerend bedrijf, combineren met een iets lichtere 

werkdruk. We hebben een heel gedreven team. Daar ben 

ik trots op, maar ik wil niet dat de werkdruk hen mentaal 

opbreekt. Behouden wat we hebben zou een zegen zijn. 

Het familiegevoel is ook zo’n ding dat ik wil behouden. In 

het winterseizoen hebben we lange dagen gedraaid om de 

gladheid te bestrijden. De partners van onze werknemers 

zijn dan ook van de partij. Zij staan dag en nacht paraat om 

broodjes te smeren. Ik ben trots en ontzettend dankbaar 

op iedereen dat ze dat doen en voor elkaar en Krinkels over 

hebben.. Met een bloemetje lieten we dat blijken. Ja, dat 

hoop ik nog vele jaren te zien!”

2012
Frankrijk krijgt eigen directie en vestigingen 

in Lille, Parijs, Amiens en Reims
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2012 - 2016

Als je denkt dat je alles al hebt gelezen over Krinkels, dan 

heb je het mis! Want ook reddingsacties zijn onderdeel van 

onze geschiedenis. Tijdens zijn ronde kwam één van onze 

medewerkers een aangereden roofvogel tegen. Als een 

echte dierenliefhebber schoot hij de vogel meteen te hulp. 

Hij wikkelde de vogel in zijn veiligheidshesje en haastte zich 

naar de vestiging in Nagele. Daar zochten ze het nummer op 

van Roofvogelopvang Emmeloord. De vogel bleef ondertus-

sen veilig in de werkbus. Eenmaal terug bij de bus zag onze 

collega dat de vogel, die de naam Lucky kreeg, zichzelf los 

had gewrikt uit het hesje! Lucky had de hele cabine onder-

gepoept en genoot van het uitzicht vanaf het stuur. In de 

opvang is Lucky helemaal hersteld van zijn avontuur. 

Reddingsactie 
Lucky de roofvogel

"Op 1 juni 2012 stapte ik bij Krinkels vestiging Alkmaar bin-

nen. Hoewel de overstap van mijn vorige baan lastig bleek, 

werd na verloop van tijd duidelijk dat ik op mijn plaats zit 

bij Krinkels. Niet in het minst door mijn collega’s. Velen zijn 

gekomen, een paar zijn gegaan en zo heeft zich een vaste 

kern gevormd, een team van fijne, hardwerkende mensen. 

Is dat het geheim van Alkmaar? Het kan ook de eindeloze 

stroom taart en gebak zijn die rijkelijk vloeit. De weegschaal 

wordt gemeden. Of ons mooie pand aan de Lemmingkoog, 

waar iedereen die dit leest ten alle tijden welkom is voor 

een kop koffie, een rondleiding en een praatje! Of is het 

misschien het werk wat mij mogen uitvoeren? Heel divers, 

razend interessant en nooit een saai moment door de leve-

ranciers, opdrachtgevers, klagers en blijerds. 

Hoe dan ook. Het is mijn werkplek en ik hou er van. 

Veel liefs." 

~ Mooie woorden van Ingrid Bosboom

2013
Duits bedrijf Thomas Schleser  

terug naar oorspronkelijke eigenaren
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2015
Overname Mostert De Winter

door de Groep

De kracht van Krinkels
Project: Terreinonderhoud van Universiteit Twente

Op 25 november 2011 neemt Krinkels de opdracht voor 

het terreinonderhoud van Universiteit Twente (UT) aan. 

Een integraal werk waar de kracht van Krinkels tot haar 

recht komt. De UT beslaat 157 hectare grond, hiervan is 

126 hectare in ons beheer. Sinds 1 januari 2012 beheert  

Krinkels de groenvoorzieningen, verhardingen, terreinin-

richting, buitensportvoorzieningen, riolering, vijvers en 

water gangen. Ook het afvalbeheer en de wintermaatre-

gelen liggen op ons bordje. De vakgebieden Groen, Infra, 

Water, Sport en Overige disciplines sluiten hierbij naadloos 

op elkaar aan.

Gegund op basis van kunnen
Het mooie aan dit project is dat het aan Krinkels is gegund 

op basis van kunnen, in plaats van op basis van laagste 

prijs. We scoorden hier 90,8 van de 100 te behalen punten.  

Deze uitslag gaf ons de Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving (EMVI).

Zes verlengingen
Tien jaar later zijn wij nog steeds verantwoordelijk voor 

het onderhoud van dit areaal. De overeenkomst had een 

looptijd van vier jaar met mogelijk zes keer een verlenging 

van één jaar. Alle zes verlengingen hebben we gekregen, 

een mooi compliment voor onze werkzaamheden. Dit jaar 

zijn wij dan ook zeker weer van de partij bij de aanbesteding.

2014 Oprichting vestiging Eindhoven
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Daan van Schijndel
In het heetst van de strijd

“In oktober 2012 startte 

mijn loopbaan op het 

hoofd kantoor van Krin-

kels, toen nog in Wouw. 

Ik zou de voormalig KAM-

adviseur opvolgen. Het 

bedrijf groeide namelijk 

waardoor aan kwaliteit, 

arbeidsomstandighe-

den en de zorg voor het 

milieu meer aandacht besteed moest worden. Onder de noe-

mer professionalisering werd in 2013 een opzet gemaakt 

voor een businessplan op zes strategische hoofdlijnen, met 

daaronder doelstellingen en KPI’s (kritieke prestatie-indica-

toren). We maken hier momenteel nog steeds gebruik van, 

hoewel een nieuw plan in ontwikkeling is.

2012 - 2016
2015
Overname Greencare NV
door de Groep

Een waterdichte samenwerking 
Onderhoud van de Maas

In april 2011 startte Krinkels met het onderhoud van de Maas 

in opdracht van Rijkswaterstaat. De Maas reikt nogal ver. Het 

was dus handig om verschillende Krinkelsvestigingen met 

Sinds die tijd werd ook ingezet op uitbreiding van certifi-

ceringen. Zo heeft Krinkels haar certificeringen uitgebreid 

met de CO2-, MVO- en Veiligheidsprestatieladder. Het bedrijf 

onderging een grondige make-over. Dit gaf Krinkels de kans 

zich vanaf 2015 te profileren op het gebied van prestatie- en 

gebiedscontracten.

Winnaar van de kleintjes
Ik zie in 2017 nog de kop in de Cobouw staan: ‘Krinkels de 

grote winnaar van de kleintjes’, met acht prestatiecontrac-

ten voor Rijkswaterstaat. Uiteindelijk ben ik doorgestroomd 

naar de functie van tendermanager en zit ik in het ‘heetst van 

de strijd’ als het op werk aannemen komt. Ik kan alleen maar 

trots zijn op wat Krinkels heeft bereikt en waar zij nu staat. 

Ik kijk uit naar alle mooie projecten die we in de toekomst 

mogen realiseren.”

elkaar te laten samenwerken. Bijna twee jaar lang verzorg-

den de vestigingen Venlo, Heerlen en Arnhem het onder-

houd. Het areaal liep grofweg van Eijsden tot Den Bosch en 

omvatte de Maas en de diverse aansluitende kanalen met 

haar kunstwerken. De werkzaamheden bestonden uit het 

onderhoud van de oevers, het schoonmaken van de kunst-

werken en het meubilair op en rond de vaarweg, maai- en 
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2015Overname Flora Nova  Interieur beplanting BV door de Groep

2016
Marc Bolier directeur  
Krinkels BV

Winterse taferelen
Opdrachtgever aan het woord: Frank Smits 
Nederlandse Spoorwegen (uit de oude doos, Krinkels News 31)

“Het is buiten 30 graden en 

wij denken al na over de win-

termaatregelen”, lacht Frank. 

“We moeten vroeg de koppen 

bij elkaar steken om vanaf 15 

oktober tot 1 april paraat te 

staan.” In de winterperiode 

staat Krinkels klaar om NS 

en ProRail te helpen met het 

sneeuw- en ijsvrij houden van 

alle 410 stations in Nederland. 

Het gaat om de gladheids-

bestrijding van de perrons, trappen en helling banen. Maar 

ook de in- en uitgangen van de stations, de fietsen stallingen 

en de toegangswegen worden meegenomen.

Borgen van veiligheid
“Eén van de moeilijkste aspecten van de werkzaamheden 

is het garanderen van de spoorveiligheid”, vertelt Frank. 

“Het is gevaarlijk om vlak langs de perronrand te werken 

met schuivers en machines. Maar ook het borgen van de 

veiligheid van de 900 gladheidsbestrijders van Krinkels vergt 

veel aandacht.” 

Hard gewerkt
Ook in 2021 voert Krinkels de wintermaatregelen uit voor 

NS Stations. De NS zegt over afgelopen winterseizoen: “Er 

is ontzettend hard gewerkt om de stations sneeuwvrij te 

maken en de gladheid te bestrijden, daarvoor spreken wij 

onze waardering uit! We danken Krinkels voor de flexibiliteit 

en inzet in deze situatie.”

snoeiwerkzaamheden, het verwijderen van afval en het 

wegonderhoud. Ook het schoonmaken van de sluiscom-

plexen, gladheidbestrijding en het oplossen van calamitei-

ten was een onderdeel van het contract.  In dit project kon-

den we onze expertises op verschillende gebieden inzetten 

én we maakten gebruik van het voordeel van de spreiding 

van onze vestigingen. Een mooie opdracht dus!
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2012 - 2016
2016 Vestiging Zoeterwoude wordt vestiging Wateringen

Stevige concurrent

"Sinds 1993 werk ik in de groenbranche bij (de rechts-

voorgangers van) SIGHT Landscaping. In die periode heb 

ik Krinkels leren kennen als een stevige concurrent in de 

aanbestedingen. Toen al een landelijke speler om reke-

ning mee te houden. Sinds 2012 zijn we zusters, maar ook 

nog steeds rivalen van elkaar. 

Krinkels is een concurrent waar ik met respect naar kijk. 

Een bedrijf met innoverende ideeën, vooruitstrevend in het 

opvolgen en doorvoeren van ontwikkelingen. Een organisa-

tie die kwaliteit, duurzaamheid en aandacht voor medewer-

kers altijd hoog in het vaandel heeft staan."

“Ik wil Krinkels van harte feliciteren met het 
65-jarig bestaan. Ik wens jullie nog vele prach-
tige jaren toe in onze mooie branche!”

~ Henri Schuurman, Directeur SIGHT Landscaping

"65 jaar! Krinkels ons zusterbedrijf heeft deze mijlpaal 

bereikt en dat is iets waar je als familiebedrijf in deze tijd 

best trots op mag zijn. Gefeliciteerd!"

~ Namens de medewerkers en directie van Mostert De Winter BV

"Toen Jan Clement hier nog werkte kwam hij regelma-
tig langs bij vestiging Zoeterwoude (later Wateringen). 
Altijd samen met zijn trouwe viervoeter Noa. Als Jan dan in 
gesprek ging met de vestigingsleider, wees hij op kantoor 
een “vrijwilliger” aan om een rondje met Noa te lopen. Zo 
kon het baasje in alle rust vergaderen."

~ Voormalig team Wateringen

"De kaderdagen ‘oude stijl’ staan in mijn geheugen gegrift. Deze duurden toen twee dagen 
en waren inclusief overnachting. Na de gezamenlijke maaltijd op de eerste dag werd er 
in de bar nog lang nagepraat met de collega’s van de diverse vestigingen. Het hotelbed 
werd vaak pas in de vroege uurtjes van de ochtend opgezocht. De dag erop sloten we het 
informatief ochtendprogramma (waarbij lang niet iedereen uitgeslapen was) vaak af met 
een activiteit in de buitenlucht waarbij de Solex het favoriete vervoermiddel bleek.”

~ Arie van Gelderen
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Sinds april 2018 werkt Marieke Roorda bij Krinkels als opera-

tioneel directeur. Voor die tijd werkte zij voor diverse onder-

delen van NS. Bij NS Stations is zij een periode verantwoor-

delijk voor het proces ‘Reinheid’ en dus ook verantwoordelijk 

voor de gladheidsbestrijding van de stations. “In die periode 

heb ik veel met Jan Clement gewerkt. Na achttien jaar NS 

heb ik eens goed in de spiegel gekeken. Ik dacht: of ik maak 

nu de stap naar buiten of ik blijf met NS getrouwd. Het leek 

mij goed om eens aan de andere kant van de tafel terecht 

te komen. Niet langer als opdrachtgever maar juist aan de 

aannemerij-kant”, zegt Marieke. 

Echte doeners
En die aannemerij-kant maakt ze nu al een aantal jaren van 

dichtbij mee. Marieke: “Wij zijn echte doeners, ik zie goede 

mogelijkheden in combinaties zoals we dat nu doen met de 

BAM en Van Gelder. Wij de pragmatische aanpak en zij het 

denkwerk. Onderling vertrouwen is daarbij de sleutel tot 

succes.” 

Dé mens achter de medewerker
Op de vraag waar Marieke trots op is, kan zij meerdere ant-

woorden geven. “BIj een aantal contracten stond de relatie 

met de opdrachtgever en het vertrouwen in Krinkels op losse 

schroeven. Het klinkt misschien gek, maar ik ben er het meest 

trots op dat het mij gelukt is om die weer vlot te trekken. 

Maar ook het feit dat er meer ruimte is voor ontwikkeling 

Marieke Roorda
Millennial coach

Lees verder op volgende pagina ...
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te huren is dit ook snel opgelost.” Enkele veranderingen door 

COVID-19 zijn blijvend. “We denken onder andere beter na 

of bepaalde zaken ook op afstand geregeld kunnen worden. 

Zonder dat we direct in de auto stappen. Daarnaast is er meer 

aandacht voor hygiëne en heeft iedereen meer aandacht 

voor elkaar tijdens persoonlijke gesprekken”, vertelt Marieke.

Hoody met opdruk
Marieke verwacht dat de markt door COVID-19 kleiner 

gaat worden vanwege bezuinigingen. Maar ook dat de 

2017
Duitsland verder onder één naam:  

TKL GmbH

van medewerkers binnen de organisatie met bijvoorbeeld de 

FIT-beoordelingsgesprekken en de talentschouw. Er wordt 

steeds meer naar de mens achter de medewerker gekeken, 

naar houding en gedrag.” Kritisch naar zichzelf kijkend zou 

ze daar nog meer in willen bereiken. Maar ze realiseert zich 

dat omzet en met name het rendement op de eerste plaats 

komen. De ervaring die Krinkels heeft als meest ervaren glad-

heidsbestrijder in Nederland is ook iets om trots op te zijn. 

“Gruwelijke diehards die kneiterhard werken! Diep respect 

heb ik voor de collega’s die dag en nacht, in weer en wind 

aan de slag gaan. En daarbij geldt zeker: ‘Zeg wat je doet en 

doe wat je zegt.’ Dit is belangrijk voor opdrachtgever NS. 

Daarmee ben je onderscheidend, niet alleen voor NS, maar 

in de hele aannemerswereld.”

Gevolgen COVID-19
Afgelopen jaar staat vooral in het teken van COVID-19. Over 

de vraag wat de gevolgen van deze pandemie zijn voor Krin-

kels, hoeft Marieke niet lang na te denken. “We doen het 

super goed. De collega’s buiten doen hun ding en op afstand 

werken gaat beter dan we vooraf dachten. Sommige overleg-

gen zijn hierdoor zelfs effectiever en we rijden veel minder 

kilometers met z’n allen. Er zijn geen werken stilgelegd. Wel 

hebben we het aantal collega’s dat samen in een bus mag 

zitten naar beneden bijgesteld. Maar door wat extra bussen 

... Vervolg van pagina 57

“ Gruwelijke diehards die kneiterhard werken! 
Diep respect heb ik voor de collega’s die dag en 
nacht, in weer en wind aan de slag gaan."
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concurrentie groter wordt door meer inschrijvers zoals 

lokale loonwerkers. Daardoor is het belangrijk om kritischer 

te kijken naar waar Krinkels wel of niet op inschrijft. Waar in 

het verleden vooral naar omzet werd gekeken, is nu vooral 

het rendement bepalend. De kwaliteit van medewerkers is 

en blijft belangrijk. Daarom coacht Marieke een aantal jonge 

en enthousiaste collega’s. Onlangs kreeg ze van één van deze 

Young Professionals een hoody met de opdruk ‘Millennial 

coach’ als dank.

Toekomstwensen
Wat Marieke Krinkels toewenst? “Ik hoop vooral dat Krinkels 

zichzelf kan blijven, zich gaat specialiseren en een nog mooi-

ere partner wordt voor prestatiecontracten. Behoud van een 

gezonde marktpositie met deze vakmensen met voldoende 

aanwas van nieuwe mensen. Waarbij er voldoende tijd blijft 

om het werk goed uit te voeren zonder grote groei. En  

dat we trots zijn op wie we zijn en waar we het verschil kun-

nen maken”.

2018  Overname Van Ooijen Gouda BV
door de Groep

Krinkels rolt  
hennepplantage op

Krinkels heeft in de afgelopen 65 jaar heel wat meegemaakt. 

Van uitstapjes naar het buitenland tot het ontwikkelen van 

kunstgrasmatten. Maar dat er ook een dag politiewerk bij 

kwam kijken hadden we nooit gedacht. Zo stuitte een col-

lega uit Zuidwolde op een hennepkwekerij langs de Rijks-

weg bij Beilen! De plantage was omringd door bossages, 

waardoor deze niet zichtbaar was vanaf de weg. 

Onze medewerker heeft, als een ware rechercheur, de 

opdrachtgever en de politie binnen een halfuur ter plaatse 

gekregen. In totaal zijn er wel 85 (!) planten afgevoerd naar 

een verwerkingsbedrijf. Knap speurwerk.

“Iedereen op kantoor noemt mij ‘flessie’. In het begin hielp 
ik wel eens met de administratie op vestiging Alkmaar. Die 
vestiging ligt voor mij niet bepaald om de hoek. Daarom 
sliep ik in een pension. Op mijn allereerste dag in Alkmaar 
was Jan Clement daar ook. Hij logeerde in de buurt en 
vroeg mij om samen te dineren. Daarna hebben we, met 

een biertje in de hand, de Champions League gekeken.  
‘Wil je nog een flessie?’, vroeg hij dan. Om half 2 ‘s nachts 
stond ik flink in de olie onder de massagedouche van Jan 
zijn hotelkamer. Deze avond resulteerde in drie weken 
lang ‘flessies’ drinken met Jan. Sindsdien noemt iedereen 
mij zo!” 

~ Youri Hoogesteger
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Esther Lammertink
Genoeg werk

“Bijna 7 jaar geleden begon ik bij Krinkels omdat ik graag 

een switch wilde maken. Ik ben een doener, maar wil ook 

graag nieuwe dingen leren, processen verbeteren, vraag-

tekens zetten. Die kans kreeg ik bij dit bedrijf. Het eerste 

gesprek vond ik al bijzonder, want ik begreep eigenlijk niet 

wat ze in mij zagen. Ik was als opdrachtgever namens NS 

nogal kritisch geweest, dus ik kon dat helemaal niet rijmen! 

Verschillende rollen
Het tweede gesprek in Wouw was al helemaal opmerkelijk. 

Ik kreeg geen duidelijkheid over wat ik precies zou gaan 

doen. Jan Clement en Marc Bolier zeiden een aantal keer: 

‘Esther, er is genoeg werk, dus kom maar gewoon bij ons 

werken.’ Ik had het gevoel op kantoor te zijn bij mijn ouders. 

Dát, in combinatie met een ontbrekende functieomschrij-

ving, was dan ook precies wat mij aantrok. Krinkels gaf mij 

de kans om verschillende rollen op mij te nemen. Zo maakte 

ik kennis met onderhoud en aanleg van groen en infra, maar 

ook met omgevings-, risico- en assetmanagement. Vooral 

de geïntegreerde contracten (UAV-gc) vond ik al snel boei-

end: zelf aantonen dat je voldoet aan de eisen, achterhalen 

wat nu eigenlijk de belangen van de klant zijn en het asset-

management van Krinkels toepassen.  

Uitdaging 
En nu daag ik mijzelf uit op de KAM-afdeling, door ervoor 

te zorgen dat we voldoen aan wet- en regelgeving, de vele 

2017 - 2021

certificaten behouden en dat we onze collega’s ondersteu-

nen in het veilig werken. Verder zijn we, samen met collega’s 

door het land, bezig met innovaties, maatschappelijk verant-

woord ondernemen en KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren). 

Kortom: mooie uitdagingen en zoals Jan en Marc al hadden 

voorspeld: er is genoeg werk!”
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In 2019 gunde de gemeente Het Hogeland de aanleg van 

Sportlandschap Winsum West aan Krinkels op basis van 

EMVI. Het ging om een hybride contract (combinatie UAV-

RAW en UAV-GC). Wat het project inhield? Het bouw- en 

Hybride contract
Sportlandschap Winsum West

woningrijp maken van het sportpark met haar ontsluitings-

wegen en het realiseren van twee kunstgrasvelden en een 

natuurgrasveld voor voetbal. De kunstgrasconstructie voor 

beide velden bestaat uit de Duraforce 45M kunstgrasmat 

met TPE-infill op een shockpad voor langdurig behoud van 

de sporttechnische eigenschappen. Een enorme klus die in 

ongeveer een jaar tijd gereed moest zijn. 

In het voorjaar van 2020 hebben de wethouder Hermannus 

Blok en Marieke Roorda het bouwbord onthuld als officiële 

start van het project. Bij deze onthulling gaf de wethouder 

aan vertrouwen te hebben in de realisatie van het nieuwe 

sportlandschap. En dat vertrouwen was terecht. Medio 2020 

rondden we de werkzaamheden op deze prachtige sport-

locatie af, een project waar Krinkels trots op is. 

"Mijn afstudeerstage bracht mij bij Krinkels. Na mijn stage kreeg ik de kans om te blijven en die 
heb ik met beide handen aangegrepen. Met de kanttekening dat ik na een jaar weg zou gaan 
voor de wereldreis die ik samen met mijn vrouw zou maken. De directie ging hiermee akkoord 
mits ik bij terugkomst op de koffie kwam. Zo gezegd, zo gedaan. Want toen COVID-19 een 
voortijdig einde aan onze reis maakte ben ik, zoals afgesproken, op de koffie gegaan. Die koffie 
eindigde in een contract, als de eerste trainee van Krinkels. Nu werk ik als technisch manager 
op één van onze grote contracten! Bij Krinkels krijg je genoeg kansen voor ontwikkeling."

~ Maarten Paauwe

2018  50-jarig bestaan Krinkels NV

© Sterkenburg media
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Opdrachtgever aan het woord
Rick Kuggeleijn van Rijkswaterstaat  
(uit de oude doos, Krinkels News 34)

2017 - 2021

Vertrouwen
“Vertrouwen is de basis van een goede samenwerking.” Aan 

het woord is Rick Kuggeleijn, programmamanager Stroom-

lijn bij Rijkswaterstaat. Programma Stroomlijn verbetert 

de doorstroming van rivieren door begroeiing in de uiter-

waarden te verwijderen. Een deel van deze werkzaamheden 

lag bij combinatie Krinkels-CSO. Krinkels was hier verant-

woordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden, CSO 

deed de voorbereiding. Kuggeleijn: “Ik vind dat wij met Krin-

kels-CSO een goede partij in huis hebben gehaald. Krinkels is 

goed in het praktisch denken en handelen, terwijl CSO een 

prima partij qua voorbereiding is. Ik maak mij geen zorgen 

over de zorgvuldigheid van Krinkels. Het is een partij met 

veel ervaring met deze werkzaamheden.”

Niet altijd koek en ei
Maar het is niet altijd koek en ei geweest tussen Rijks-

waterstaat en Krinkels-CSO. Kuggeleijn vertelt: “Wat mij 

enorm is bijgebleven, zijn de gesprekken met de directie 

van Krinkels en CSO. Vooral in de begintijd draait het om 

vertrouwen krijgen in elkaar. Waar de combinatie moeite 

mee had, was onze bijna zeurderige manier van toetsen. 

Wij van Rijkswaterstaat hebben toen besloten daarmee op 

te houden. Ik vind het mooi dat Krinkels de drive heeft om 

te kijken of het slimmer, sneller of gemakkelijker kan. Dat 

zit vaak ingebakken in de cultuur van deze middelgrote 

bedrijven.”

Krinkels werkte van 2015 tot 2018 aan dit project. 

"Namens Van Ooijen Gouda wil ik Krinkels van harte 
feliciteren met haar 65-jarig jubileum! We hebben in de 
relatief korte tijd dat we bij de Groep horen toch al een 
aantal mooie projecten in samenwerking uitgevoerd. 
De komende jaren hopen we die samenwerking verder 
te versterken. Krinkels, het gaat je goed!"

~ Harmen Eijkelenboom, directeur Van Ooijen Gouda 
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Een eervol project
Nationaal monument MH17

In 2017 nam Krinkels een eervol en uitdagend project aan. 

Het ging om de realisatie van het Nationaal Monument 

MH17 in Vijfhuizen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers 

van de vliegtuigramp MH17. Het monument is een ontwerp 

van Robbert de Koning en bestaat uit een groot grond-

lichaam in de vorm van een lint. Nabestaanden plantten 

298 bomen op het lint, voor elk slachtoffer één. Deze plant-

dagen maakten grote indruk op ons als uitvoerende partij.

Onze werkzaamheden
Een beregeningssysteem voorziet de bomen en taluds 

automatisch van leidingwater. Tussen de bomen lopen 

voetpaden van duomix als halfverharding. De grondvlakken 

en de taluds zaaiden we in met gras. Verder plaatsten we 

betonnen zitranden in de vorm van een amfitheater. In het 

midden hiervan staat het gedenkteken. Rond het lint, in het 

aangrenzende veld, plantten we ongeveer 20.000 zonne-

bloemen. Deze symboliseren het zonnebloemveld waar het 

vliegtuig in Oost-Oekraïne neerstortte. Op de betonnen 

keerwanden staan de namen van de slachtoffers. 

Uitdaging
De uitdaging was groot. Zo was de tijd tussen de start en 

de vastgestelde opleverdatum erg kort. Daarnaast speelden 

andere factoren een rol: de winterperiode, ongunstig voor 

het uitvoeren van het werk. Maar ook het feit dat we deze 

opdracht respectvol wilden uitvoeren, uit eerbied voor de 

slachtoffers en hun nabestaanden.

Opening
Op 17 juli 2017, exact drie jaar na de ramp is het monu-

ment officieel geopend in het bijzijn van 2.000 genodigden, 

koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Krinkels kijkt 

terug op een zeer bijzonder project waarbij de waardering 

van de betrokkenen hartverwarmend was. 

2018  25-jarig bestaan France Environnement SA

©TenneT/Chris Pennarts
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Op naar de volgende 65 jaar. 

O nee, 100 jaar!

Deze brochure is gedrukt 
op FSC® papier.

~ Leo Krinkels
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