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C. Jansen Grondverzet BV
steeds op zoek naar nieuwe
uitdagingen
In 2000 startte Camiel Jansen vanuit zijn woning in Nijmegen met zijn eenmansbedrijf C.
Jansen Grondverzet BV. Hij had slechts één mobiele graafmachine. Meegroeiend met de vraag
vanuit de markt, verhuisde Jansen in 2006 naar een groter bedrijfspand. Vanwege ruimte- en
vergunningsbeperkingen werd in 2015 verkast naar de huidige locatie aan de Buijs Ballotstraat in
Wijchen. “En eerlijk is eerlijk, ook hier zijn we inmiddels uit ons jasje gegroeid. Vandaar de overname
van De Ruiter in Boven-Leeuwen.”

A

an het woord is bedrijfsleider Menno
Daanen, die in Boven-Leeuwen
het DNA van Jansen moet gaan
overbrengen. “Dit klinkt ernstiger dan
het is”, lacht Daanen, die sinds een jaar
of negen werkzaam is bij C. Jansen Grondverzet BV.
“Maar er zijn bepaalde zaken die we hier anders doen,
dan dat ze daar gewend zijn. Ik neem de dagelijkse
leiding bij het voormalige De Ruiter over, maar blijf
ook in Wijchen actief. Inmiddels hebben we onze

nieuwe collega’s leren kennen en ik moet zeggen dat
het geweldig klikt. We zijn nu een full-servicebedrijf
met niet alleen grondverzet en machineverhuur, maar
ook bouwpuinrecycling, sloopwerkzaamheden en de
verkoop van grondstoffen.”
De overname van De Ruiter kwam op een bijzondere manier tot stand. Zo valt te lezen in een uitgebreid persbericht. Volgens Daanen zocht eigenaar
Camiel Jansen naar ruimte, om te kunnen uitbreiden
om zo het bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. En

toen kwam De Ruiter te koop. Eigenaar en oprichter
Rien de Ruiter vond het belangrijk dat zijn zoons en
het personeel konden blijven. Na een aantal gesprekken ontdekten we veel raakvlakken over bijvoorbeeld
‘een bedrijf bouwen’ en ‘het inzamelen en verwerken
van grondstoffen’. Deze mooie overname, midden
in coronatijd, is afgerond met behoud van alle
arbeidsplaatsen.”
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Grotere regio bedienen
Klanten kunnen vanaf nu zowel in Wijchen als in
Boven-Leeuwen terecht. Dit is logistiek erg handig,
afhankelijk van de locatie kan de klant kiezen voor
de dichtstbijzijnde vestiging. Daanen: “Onze service
en flexibiliteit, die onze klanten kennen, nemen we
natuurlijk ook mee naar Boven-Leeuwen. Op beide
locaties kun je nu terecht voor het aanleveren en
breken van bouw- en sloopafval, puin en het verwerken van veegzand, groenafval et cetera. Maar het was
niet alleen de uitbreiding van onze diensten, maar
zeker ook dat we in Wijchen aan de grens qua tonnage zaten.”
De overname van De Ruiter bezorgt Jansen
Grondverzet BV dus ook vergunning-technisch meer
mogelijkheden. Een enthousiaste Daanen: “We
hebben er nu 2,2 hectaren grond er bij. Op de nieuwe
locatie mag op jaarbasis 130.000 ton worden ingenomen, maar bijvoorbeeld ook teerhoudend asfalt. Dit
zijn heel andere getallen dan hier. In Boven Leeuwen
hanteren we nu ook een nieuwe naam: Jansen Grond-,
Sloop & Recycling BV.”
Bij sloopwerk en sanering ontstaan verschillende
soorten restproducten en bij grondverzet en bouw zijn
juist weer nieuwe bouw- en grondstoffen nodig. “Het
inzamelen van de verschillende afvalstoffen, zoals
puin, sloopafval en tuinafval, kunnen we nu zowel in
Wijchen als in Boven-Leeuwen scheiden en verwerken
tot bijvoorbeeld granulaat. Zo is deze hele circulaire
keten in eigen beheer en biedt dit kansen voor nieuwe
ontwikkelingen in de toekomst.”
De doelgroep van C. Jansen Grondverzet BV
(Daanen erkent dat de naam niet geheel meer de
lading dekt, red.) bestaat uit onder meer projectontwikkelaars, bouwkundige aannemers, hoveniersbedrijven en een grote groep particulieren. “We zetten
in op trends en volgen de ontwikkelingen in de markt.
Een voorbeeld? We zijn druk bezig met de inzet van
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elektrische machines. We willen immers graag een
groen bedrijf zijn en daarom is het zaak om de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Het zijn uit-

dagingen die we als bedrijf graag aangaan. Stil staan,
is achteruit gaan.”

‘DrainTalent’
Groeikansen en innovaties. Deze twee ambities worden bij C. Jansen Grondverzet BV gecombineerd. Daanen: “Met C. Jansen Sport & Groen BV hebben we een nieuwe
loot aan de boom. Ik heb het over de voetbalbranche. De traditionele grasvelden lijden onder de klimaatverandering, ze zijn vaak te nat of te droog. Kunstgras is niet
dé oplossing, want de bodem verontreinigt door de rubberen korrels. Wij leggen, in samenwerking met ‘DrainTalent’ een drainagesysteem aan. Dit leggen we aan
onder de bestaande grasvelden. Een aangesloten pomp zuigt overtollig water af, maar kan ook extra zuurstof, water en voedingsstoffen van onderuit direct naar de
wortels brengen.”
We ontwikkelen nu samen met DrainTalent
en BVB Landscaping een compleet nieuwe
bodemsamenstelling, waarop een grasmat duurzaam
kan worden aangelegd. DSV zaden Nederland zorgt
voor de samenstelling van het juiste graszaad.
Een prachtig product voor zowel amateur- als
profclubs. Onlangs hebben wij het systeem op het
trainingscomplex van Sparta aangelegd. Maar wat
mij betreft mogen we ook zaken gaan doen met FC
Barcelona! Of een club in een ander, mooi en warm
land. Haha!”
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