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C.Jansen Grondverzet is specialist in 
grond verzet, sloopwerk en transport, 
verkoop van grondstoffen en de inname 
van bouwpuin en sloopafval. Onlangs 
werd branche-collega De Ruiter in Boven- 
Leeuwen overgenomen. De eigenaar 
Camiel Jansen ziet volop kansen door 
deze overname. Medewerker Menno 
Daanen neemt de dagelĳ kse leiding in 
de vestiging Boven-Leeuwen over en 
blĳ ft ook in Wĳ chen actief. Ger van den 
Ing is een nieuw gezicht in Wĳ chen. Een 
gesprek over ‘aanpakkers’-mentaliteit 
en plezier in nieuwe uitdagingen. 

Camiel Jansen startte in 2000 vanuit huis 
als eenpitter met één mobiele graaf-
machine. “Al snel kwamen er steeds meer 
opdrachtgevers, schaften we diverse 
machines aan en kwamen de eerste 
medewerkers in dienst. In feite zĳ n we 
‘gewoon’ meegegroeid met de markt-
vraag”, vat Camiel nuchter samen. Later 
verhuisde het bedrĳ f naar de Bĳ ster-
huizenstraat, maar kon daar vanwege 
ruimte- en vergunningbeperkingen niet 
verder groeien. De overname van een 
branchegenoot aan de Buys Ballotstraat 
in Wĳ chen in 2015 bood kansen voor 
verdere uitbreiding. Camiel vervolgt: 
“Ook hier op onze hoofdvestiging zaten 
we alweer snel te krap in de jas. Op het 
juiste moment kwamen we met De Ruiter 
in Boven-Leeuwen in gesprek over een 
overname. Hun specialismen waren vooral 
sloopwerkzaamheden, bouwpuinrecycling 
en verkoop van grondstoffen. Wĳ  voegen 
daar nu onze grondverzetactiviteiten en 
machineverhuur aan toe. Onder de naam 

C. Jansen Grondverzet gaan we als full- 
service bedrĳ f ook in die regio onze markt 
verder uitbreiden.”

“We hebben de afgelopen jaren een fl inke 
groei meegemaakt en fl ink geïnvesteerd 
in ons machinepark om concurrerend te 
blĳ ven. De recente overname was ook een 
spannend proces, dat prima werd bege-
leid door BDO en succesvol is afgerond.”

Menno Daanen is al negen jaar werkzaam 
en min of meer ‘vanaf de keukentafel’ mee- 
gegroeid met het bedrĳ f. “Ik had meteen 
een klik met Camiel en Maaike, we zitten 
op één lĳ n en delen onze visie op onder-
nemerschap. We hebben in ons bedrĳ f 
een no nonsens aanpakkersmentaliteit, 
ofwel ‘niet lullen maar poetsen’. Nieuwe 
medewerkers moeten diezelfde bloed-
groep hebben. Dat houdt ons dynamisch.”

SPORT & GROEN
De klantendoelgroep bestaat vooral 
uit bouwkundige aannemers, project-
ontwikkelaars, hoveniers en particulieren. 
Voor onder andere gemeenten en 
bedrĳ ven verzorgen we gladheids-
bestrĳ ding. Camiel Jansen volgt met 
zĳ n bedrĳ f nauwgezet alle markt-
ontwikkelingen en speelt alert in op trends.
 “Je ziet bĳ voorbeeld een stĳ gende vraag 
naar inname van grond afkomstig van 
hoveniers en particulieren. In het kader 
van milieumaatregelen om de uitstoot van 
CO2 en stikstof te verlagen, oriënteren
 we ons al op de inzet van elektrische 
machines. Ook innovatie zorgt voor 
groeikansen. Zo boren we onder de naam 

C. Jansen Sport & Groen B.V.  een nieuw 
marktsegment aan: de voetbal branche. 
Traditionele voetbal velden hebben te 
lĳ den onder de klimaat verandering, ze zĳ n 
vaak te nat of te droog. Kunstgras blĳ kt 
niet dé oplossing te zĳ n, want de bodem 
wordt veront reinigd door de rubberen 
korrels. Wĳ  leggen in samenwerking met 
‘DrainTalent’ een drainagesysteem aan. 
Hierbĳ  wordt een drainagesysteem onder 
de bestaande grasmatten aangelegd. Een 
aangesloten pomp zuigt overtollig water 
af, maar kan tevens extra zuurstof, en bĳ  
droogte water en voedings stoffen van 
onderuit direct naar de wortels brengen. 
We ontwikkelen nu samen met DrainTalent 
en BVB Land scaping een compleet 
nieuwe bodem samenstelling waarop dan 
een grasmat kan worden aangebracht. 
DSV zorgt voor de samenstelling van het 
juiste graszaad. Een prachtig product voor 
zowel amateur-als profclubs. We houden 
van nieuwe uitdagingen”, benadrukt 
Camiel Jansen afsluitend.
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