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“ Elk project moet de naam van 
onze familie waardig zijn. ”

2 – Tom Hoogmartens, CEO
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Beste lezer,

Het is nooit een of-ofverhaal.  
De beste oplossing voor uw wegen, 
terreinen en buiteninrichting 
is altijd een combinatie van 
materialen en technieken. Beton- 
en rioleringswerken. Asfalt 
en bestrating. Slijtlagen en 
vloeistofdicht maken. En ook binnen 
die materialen en technieken zijn 
er tal van opties, zoals bijvoorbeeld 
prefab of printbeton. Elk met hun 
specifieke toepassingsgebied en 
voordelen.

We hebben de afgelopen jaren hard 
gewerkt om u die totaaloplossing 
te kunnen aanbieden. Onze kennis 
opgebouwd, ons machinepark 
uitgebreid en geïnvesteerd 
in onze werknemers. We zijn 
uitgegroeid tot een allrounder in 
infrastructuurwerken. Of het nu de 
aanleg is van een parkeerterrein, 
de inrichting van een plein of de 
reconstructie van wegen: bij ons bent 
u steeds zeker van de beste oplossing 
voor uw specifieke vraag. En van een 
aannemer die met u meedenkt.

Kwaliteit staat al sinds onze 
oprichting in 1963 op nummer één. 
Omdat u dat verdient. Maar ook 
omdat het mijn persoonlijke missie 

is. Hoogmartens is het levenswerk 
van mijn vader en grootvader. Als 
derde generatie ben ik het aan hen 
en mezelf verplicht om dat streven 
naar kwaliteit met dezelfde passie 
verder te zetten. Elk project dat we 
opleveren moet onze naam waardig 
zijn.

Hoe we dat voor elkaar krijgen? 
Dankzij onze mensen. Van de mannen 
en vrouwen hier op kantoor tot zij 
die het waarmaken op de werf. In dit 
magazine stellen ze zich aan u voor.

Veel leesplezier. En hopelijk tot 
binnenkort.

Tom Hoogmartens
CEO

“ We zijn uitgegroeid 

tot een allrounder in 

infrastructuur- 

werken. ”

Tom Hoogmartens, CEO – 3
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3500 meter rijweg,  
1 rotonde en  
100% Hoogmartens

CASE 

01

4 – Case: Albertkanaalstraat, Hasselt

Albertkanaalstraat 
Hasselt
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Openbare werken, dat is planning en 
communicatie. Planning om de scherpe 
deadlines te halen en zo de hinder 
voor buurtbewoners tot het minimum 
te beperken. Communicatie zodat 
het zowel voor omwonenden als voor 
de stad Hasselt als opdrachtgever 
duidelijk is wat er staat te gebeuren, 
hoe dat gaat gebeuren én wanneer.

Een goede planning begint voor ons 
met de juiste aanpak. We namen het 
voorgestelde tijdschema onder de loep 
en optimaliseerden het.  
Zo konden we de vooropgestelde 
planning waarmaken. Tijdens de werken 
maken ons eigen machinepark en onze 
eigen ploegen dat we baas blijven over 
onze eigen planning. En een versnelling 
hoger kunnen schakelen als dat nodig 
is.

In deze openbare aanbesteding 
kwamen al onze expertises samen. 
In totaal vernieuwden we langs het 
Hasseltse kanaal 3500 meter rijweg 
en legden we een rotonde aan in 
doorlopend gewapend beton.

“ Een goede 

planning begint 

met de juiste 

aanpak en het 

juiste advies. ”

Case: Albertkanaalstraat, Hasselt – 5
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Voor deze aanbesteding bundelden 
we de krachten met Baldewijns, 
gespecialiseerd in grond- en 
afbraakwerken. Wij namen de 
bovenbouw van de werken voor onze 
rekening en Baldewijns de grond- 
en rioleringswerken. Voeg daar de 
nutsmaatschappijen nog aan toe, 
en het aspect planning wordt nog 
belangrijker. Drie agenda’s, drie 
verschillende belangen en één 
gemeenschappelijke deadline: daar 
moeten we elkaar vinden om alles 
goed af te stemmen.

Het meest trots zijn we op de rotonde 
die midden in het project viel. 
Aangezien daar veel verkeer passeert, 
voerden we die uit in doorlopend 
gewapend beton dat voor het behalen 
van de stroefheid uitgewassen werd.  
Op die aantal vierkante meters komen 
al onze expertises samen:  
onze asfaltploegen voor de onderlaag 
in asfalt, de glijbekistingploeg voor de 
lijnvormige elementen, handgestort 
beton voor de fietspaden, en 
uitgewassen beton in combinatie 
met printbeton voor de rotonde zelf. 
Onze infraploegen verzorgden de 
aanwerking van de klinkers en het 
aansluiten van de waterafvoer. •

6 – Case: Albertkanaalstraat, Hasselt

“ Het meest trots 

zijn we op de 

rotonde. Daar 

komen al onze 

expertises samen. ”
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5750 m² Fietspaden in rode betonverharding 
770 m² Rotonde in uitgewassen beton 
275 m² Printbeton 

5050 lm Lijnvorm in glijbekisting 
750 lm Prefab boordstenen 
2100 lm Haag 

14500 m² Asfaltverharding 
2000 m² Gekleurde asfalt 
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In een sector die volop in verandering 
is, is kennis van materialen en 
technieken belangrijker dan ooit. 
Nog nooit waren er zoveel mogelijke 
antwoorden op uw specifieke vraag.  
De kracht van een succesvol project 
is steeds vaker de combinatie van 
verschillende expertises. 

Aan ons om u wegwijs te maken in 
die mogelijkheden. Om vanuit uw 

specifieke vraag op zoek te gaan naar 
de best mogelijke oplossing. En ze 
vervolgens volgens de regels van de 
kunst uit te voeren.

Beton, asfalt of klinkers. 
Wegenwerken, bedrijfsterreinen of 
dijkbeschoeiingen. Nieuw, renovatie of 
onderhoud. Wij kunnen elke opdracht 
aan. 

Wij zijn  
de allgrounders

8 – Allgrounders in infra

In 1963 begonnen we als aannemingsbedrijf voor het onderhoud van 
wegen. Ruim vijftig jaar later zijn we uitgegroeid tot een allrounder in alle 
infrastructuurwerken. Vandaar ook dat we onszelf Allgrounders in infra 
noemen. Alles onder en boven de grond: dat is onze expertise.
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“  Wie ons kent, is het vast al 

opgevallen. Wij zien er sinds begin 

2019 wat anders uit. En dat komt 

omdat we veranderd zijn. ”

Allgrounders in infra – 9
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10 – Ben en Jaak Gorssen

Ben en jaak gorssen: 
zoon en vader én collega’s

Vier in het totaal. Van onze honderd 
medewerkers werken er maar 
liefst vier vaders en zonen hier bij 
Hoogmartens. Wij stellen u er één 
duo van voor: maak kennis met Jaak 
en Ben Gorssen.

De rolverdeling in deze vader-
zoontandem is simpel. Vader Jaak 
becijfert als calculator hoeveel een 
project kost. En zoon Ben koopt aan 
de juiste prijs, kwaliteit, de juiste 
grondstoffen en onderaannemers 
in. Al is de realiteit natuurlijk wat 
complexer.

Jaak: “In calculatie zet je de grote 
lijnen van een project uit. Samen met 

de projectleider bepaal ik hoe we die 
werf aanpakken. Welke materialen 
we gaan gebruiken, welke ploegen 
we inschakelen. Hoeveel handen we 
moeten voorzien.”

Ben: “Met dat budget ga ik dan aan 
de slag. Als vader bijvoorbeeld zoveel 
vierkante meter klinkers voorziet aan 
die prijs, is het aan mij om binnen 
dat budget de klinkers van de beste 
kwaliteit aan te kopen.” 

Jaak: “Ik vind dat Ben zijn job vaak 
onderschat wordt. Als aankoper moet 
hij én product- én materiaalkennis 
opbouwen. Ook de aankopen voor 
ons machinepark zijn Ben zijn 
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Ben en Jaak Gorssen – 11

Ben Gorssen

“ Het geheim van een goede 

samenwerking? Weten wat je aan 

elkaar hebt. ”

Ben Gorssen

Aankoopmanager

33 jaar

Werkt al 7 jaar bij ons 

Jaak Gorssen

Hoofdcalculator

59 jaar

Werkt al 18 jaar bij ons

verantwoordelijkheid. Dat leer je 
allemaal niet op school. Je moet 
ook constant op de hoogte blijven 
van nieuwe ontwikkelingen en 
reglementeringen. Hij heeft zich 
daar serieus in verdiept. Ik heb hem 
dan ook echt zien groeien in zijn 
functie. Zelfs ik met al mijn vroegere 
werfervaring heb hem niet veel meer 
aan te leren.”

Ben: “Omdat we nauw samenwerken, 
zitten we ook tegenover elkaar. We 
zijn dezelfde karakters, we weten 
perfect wat we aan elkaar hebben. 
En heel belangrijk: ik weet wanneer 
ik hem gerust moet laten (lacht). 
Als de deadline voor een bepaalde 
aanbesteding dichter komt, weet ik 
dat hij liever niet gestoord wordt.”

Jaak: “Een aanbesteding, dat is zoals 
een examen. Als je het project niet 
kan aannemen, voelt dat aan alsof je 
gebuisd bent. Dat is iets dat ik nog 
altijd niet goed kan loslaten. Zelfs niet 
na al die jaren. Daar laat ik mijn slaap 
soms voor, ja. Maar ik kan gewoon 
niks half doen. Ik ga steeds voor de 
perfectie en ga tot het uiterste om 
de deadlines te halen. Er is maar één 
moment dat mijn job volledig moet 
wijken: als Ben of mijn dochter met 
de kinderen langskomt. Voor mijn 
kleinkinderen laat ik alles vallen.”

HOOGMARTENS MAGAZINE 190X256.indd   11 22/07/19   15:11



12 – Case: OKay, Waimes

Zij de afwerking van het winkelgebouw, 
wij alles errond. En voor ons beiden 
een dringende deadline. Samen met 
bouwonderneming Jehoul gaven we 
vorm aan het nieuwe OKay-filiaal in 
Waimes. 

Een nieuwe parking  
in een recordtempo

CASE 

02 OKay 
Waimes
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Case: OKay, Waimes – 13

Colruyt Group plande een nieuw 
filiaal van de OKay-keten in het Luikse 
Waimes. Op de locatie van een oud 
handelspand. In onderaanneming van 
Jehoul namen we de buiteninrichting 
voor onze rekening. 

Snelheid was allesbepalend in dit 
project: op twaalf weken tijd moest 
alles klaar zijn. Van aankoop over 
goedkeuring van de technische fiches 
tot de uitvoering. Daarom dat de 
afwerking van het filiaal uitzonderlijk 
parallel moest gebeuren met de 
buiteninrichting. 

Extra uitdaging voor onze mannen en 
machines: de zeer harde ondergrond 
die de afbraakwerken extra lastig 
maakte. En dan was er ook nog een 
laatste spelbreker waarvoor we onze 
planning geregeld moesten bijsturen: 
de vriestemperaturen. 

We begonnen met de fundering en 
de aanleg van de toegangswegen 
naar het gebouw. Zo kon Jehoul 
hun materialen en machines naar 
binnenkrijgen. Daarna begonnen we 

“  De vries- 

temperaturen 

stuurden onze 

planning in de war. 

Maar we hebben 

er echt alles aan 

gedaan om toch die 

oorspronkelijke 

opleverdatum te 

halen.  ”
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14 – Case 2

1000 m3 grondverzet

750m2 asfalt

450m2 klinkers

130m2 gewapend beton

450 lm  rioolbuizen

250 lm  boordstenen

21  rioolputten

15  straatkolken
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Case: OKay, Waimes – 15

aan de volgende fases, waarbij we 
regelmatig extra handen op de werf 
inschakelden om toch die finale 
deadline te halen. •

“  Allesbehalve 

vanzelfsprekend.  ”

Brecht Jehoul, 
zaakvoerder bij Jehoul: 

“Wat Hoogmartens hier heeft 
gedaan, was echt niet simpel. 
In die beperkte tijdspanne een 
hele parking inrichten: riolering, 
asfalt, klinkers… Daarom kozen we 
ook voor hen: omdat ze en goed 
en snel werk leveren. Ze hebben 
alle disciplines in eigen huis en 
voldoende mankracht, waardoor 
ze flexibel zijn. En dat was nodig 
op deze werf. De werken zijn 
uitgevoerd in de wintermaanden, 
waardoor er enkele dagen verloren 
gingen om het asfalt te leggen. 
Dan is het als hoofdaannemer 
geruststellend om te weten dat zij  
ook daar mee om kunnen.”

“Ook hun werfleider heeft 
dat goed gedaan. Vaak wijzen 
onderaannemers er geen aan 
voor dit type werken. Maar om 
alles sneller vooruit te laten gaan, 
deed Hoogmartens dat wel. Een 
verstandige zet. Want zo hadden 
wij altijd één aanspreekpunt. 
Waardoor de communicatie een pak 
efficiënter verliep.”
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16 – Tom Cillen

“ Asfaltmensen zijn  
een ras apart. ”
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Tom Cillen – 17

Tom Cillen

Afdelingshoofd asfalt

33 jaar

Sinds zijn 18de bij Hoogmartens

Als Tom Cillen bij u aan tafel schuift, 
gaat het gegarandeerd over asfalt. 
Hij is als afdelingshoofd van onze 
asfaltafdeling met drie eigen 
afwerkingsploegen verantwoordelijk 
voor de asfaltverwerking.   
 
“Ik regel alles: van eerste 
kennismaking met de klant 
tot oplevering. Zo krijgt u één 
aanspreekpunt. Al schuift mijn 
collega Brecht ook vaak mee aan 
tafel als we de offerte betreffende 
de asfaltwerkzaamheden bespreken. 
Ik vind het belangrijk dat hij als 
calculator meegaat. Ik wil geen 
opdeling tussen de cijfers en de 
praktijk. Samen kunnen we een 
veel completer antwoord geven op 
eventuele vragen. En snel bijsturen als 
dat nodig is. Die aanpak leidt tot een 
veel betere oplossing, één die echt 
werkt en er niet alleen op papier goed 
uitziet.”

“Ik kom echt uit de praktijk. Direct 
na school ben ik hier begonnen in de 
wegenbouw: asfalt leggen, klinkeren, 
borduren zetten… In die tijd nog in 
hetzelfde team als Tom Hoogmartens, 
die nu zaakvoerder is. Hij achter 
het stuur van de asfaltmachine, ik 

“ Tom Hoogmartens 

achter het stuur  

van de asfaltmachine, 

ik onderaan de balk. 

Plezante tijden!  ”

onderaan op de balk. Heel plezante 
tijden (lacht).” 

“Daarna heb ik me kunnen opwerken 
tot ploegbaas. En zo ben ik steeds 
verder doorgegroeid. Hier kijken 
ze gelukkig verder dan diploma’s 
en beoordelen ze mensen op hun 
capaciteiten en hun inzet. Zelf ben ik 
ook niet de man om jaren hetzelfde te 
doen. Ik wil altijd vooruit. Al mis ik het 
werken met mijn handen soms wel. 
Mijn werkschoenen zitten standaard 
in mijn koffer, voor als het nodig is. 
Al valt dat de laatste tijd minder en 
minder voor.”

“Over de jaren heen ben ik echt 
verliefd geworden op asfalt.  Dat 
moet ook, want het is een wereld 
apart. Wij zijn asfaltmensen: wij leven 
op adrenaline, wij hebben dat nodig. 
Na de drie wintermaanden werken 
wij op volle toeren. Dat zijn dagen 
dat mijn telefoon geen uur stilstaat. 
En ik pak áltijd op – ook als ik thuis 
ben… en ook in het weekend. Vaak tot 
ergernis van mijn vrouw (lacht). Maar 
ik weet wat het is om vast te zitten 
met een probleem op de werf. Ik heb 
het vroeger vaak genoeg meegemaakt: 
verder willen en niet kunnen. Dat 
wil ik mijn mannen en klanten niet 
aandoen. Dat vind ik vanzelfsprekend. 
Net als alle asfaltmensen hier bij 
Hoogmartens.”
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18 – Wij zijn de allgrounders
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Wij zijn de allgrounders – 19

hoogmartens, 
allgrounders
in infra

DIENSTEN

Asfaltverwerking

Betonverwerking

Oppervlaktebehandeling

Buitenaanleg

• Aanleg & onderhoud wegen

• Aanleg & onderhoud parkeerterrein

• Aanleg & onderhoud opslagterrein

• Dijkbeschoeiingen

• Aanleg vloeistofdichte terreinen

OPLOSSINGEN
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20 – Case: Farm Frites, Sint-Truiden

Een zonk in de toegangsweg naar hun 
fabriek. Gevolg: vrachtwagens die door 
een grote plas water heen moesten. 
Niet bepaald veilig en professioneel. 
Aan ons om daar verandering in te 
brengen bij Farm Frites in  
Sint-Truiden.

Bedrijfsterrein of 
zwembad voor trucks?

CASE 

03 Farm Frites 
Sint-Truiden
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Case Farm Frites, Sint-Truiden – 21

Een correcte afwatering is iets dat 
op veel bedrijfsterreinen over het 
hoofd wordt gezien. Ook hier had de 
vorige aannemer daar geen rekening 
mee gehouden. Dat in combinatie 
met een slechte asfaltering leidde 
tot grote plassen op het terrein 
van Farm Frites. Wij ontwierpen een 
nieuwe toegangsweg met een goede 
afwatering via afhelling en goten 
én een optimaal rijcomfort voor de 
vrachtwagenchauffeurs. 

Maar de grootste uitdaging zat ‘m in 
de snelheid van uitvoering. Als bedrijf 
wilt u niet dat uw hoofdtoegang te 
lang is afgesloten. Aangezien hun 
site 24/7 draait, wou ook Farm Frites 
de hinder tot een absoluut minimum 
beperken. Op één week tijd moest 
alles rond zijn: van de afbraakwerken 
tot en met de oplevering. Al onze 
infraploegen werkten in tandem om 
die deadline te halen. 

Het resultaat is een volledig 
vernieuwde toegangsweg: fundering, 
asfaltering en riolering. En een 
oplossing op lange termijn, waar Farm 
Frites jaren gerust van kan zijn.

“ Op veel 

bedrijfsterreinen 

is er te weinig 

aandacht 

geschonken aan 

een correcte 

afwatering. ”

Peter Claes, 
Technical manager bij Farm Frites:

“Hoogmartens maakte meteen 
een professionele indruk. Door de 
voorbereidingsfase waarin ze met 
ons meedachten. Door hun correcte 
inschatting van de werken. En doordat 
ze een team samenstelden op maat 
van ons project. Hun projectleider 
is goed bereikbaar én volgde de 
verschillende ploegen goed op. Elk 
team dat hier passeerde, was prima 
gebrieft. Dat vind ik een pijnpunt bij 
andere aannemers: die hun mensen 
komen hier soms onvoorbereid toe.  
Bij Hoogmartens was iedereen mee”, 

 “Ik ben tevreden: prima kwaliteit en 
binnen de strakke deadline. Kort en 
goed dus!” besluit Peter.
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22 – Hoogmartens in fact & figures

hoogmartens 
EEN JAAR in FACTS & FIGURES

1 miljoen m2 bestrijking = 

300 
VOETBALVELDEN

OOSTENDE
OPGLABEEK

150.000 
TON ASFALTVERWERKING

1.5 MILJ. M2

1 MILJ. M2 
SLIJTLAGEN

300 
PROJECTEN

75 
AANTAL 

MEDEWERKERS

VCA** 
VEILIGHEIDS 
CERTIFICAAT

5.500 
TRUCKS

1.600 
MIXERS

20.000M3 
IN BETON

6 
VOORBEREIDINGS 

PLOEGEN

EIGEN 
SIGNALISATIE 

TEAM
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Tom Hoogmartens
CEO

“ Hoogmartens is het 
levenswerk van mijn vader 
en grootvader. 

Als derde generatie ben 
ik het aan hen en mezelf 
verplicht om dat streven 
naar kwaliteit met dezelfde 
passie verder te zetten. 

Elk project dat we opleveren 
moet onze naam waardig 
zijn.  ”
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24 – Hoogmartens over de grenzen heen

Bij de gemeente Leudal begint elke 
onderhandse aanbesteding met 
een lijst van vijf aannemers. “Vier 
vertrouwde namen. En één bedrijf 
waar we nog niet mee samenwerkten. 
De vreemde eend in de bijt, zeg 
maar”, begint projectleider John 
Janssen. En die vreemde eend, dat 
waren wij van Hoogmartens. Na 
enkele succesvolle projecten in 
onderaanneming, kregen we onze 
kans in Baexem en Haelen voor 
klinkerwerken en de reconstructie 
van verschillende wegen.

“Al van in de ontwerpfase dachten de 
mensen van Hoogmartens met ons 
mee. Zo schoven ze bijvoorbeeld een 
alternatief systeem naar voren voor 
de waterinfiltratie. Aan dezelfde prijs 
én kwalitatief beter. Dat is voor mij 
het bewijs dat ze eerst nadenken en 
er niet zomaar domweg aan beginnen”, 
vertelt John, projectleider in Leudal. 
“Sommige aannemers vliegen er 
meteen in, ook al weten ze dat er 
iets mis zit in het postenboek. We 
zien het wel op de werf. Dat is niet de 
houding die ik verwacht. Niet bij een 
aanbesteding op basis van de prijs 
en zéker niet bij een aanbesteding 

Van vreemde eend naar 
vertrouwde naam
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Hoogmartens over de grenzen heen – 25

“ De hoofdrolspelers 

in een project 

moeten voor de 

hoofdaannemer 

werken. Dan ben ik 

zeker dat hun hart 

bij hun baas ligt. ”

op basis van de kwaliteit. En zelfs als 
het op basis van de prijs is, wil ik dat 
ze aan de andere kant van de tafel 
meedenken over hoe we die kwaliteit 
zo hoog mogelijk krijgen.”

“Ook hun planning was reëel en 
duidelijk. Als een aannemer mij zegt 
‘Dat haal ik wel’, heb ik daar niets 
aan. Ik wil zíen dat ze het kunnen 
waarmaken. Om die deadline te halen, 
zet ik zoveel ploegen in. Voor die fase 
heb ik zoveel tijd voorzien. Dan krijg 
ik meteen een gevoel of het haalbaar 
is. En hoeveel ruimte er is om bij te 
sturen. Zo’n planning is de leidraad 
voor alles wat komt. Dat moet gewoon 
goed zitten.”

“Een afspraak is voor mij een 
afspraak. Natuurlijk heb je als 
aannemer niet alles in de hand. Als 
het zes weken vriest, dan is het zo. 
Maar na drie dagen regen verwacht ik 
wel dat ze flexibel genoeg zijn om toch 
die planningsdatums te halen. Dan 
is het aan hen om dat op te vangen 
door bijvoorbeeld extra handen of 
machines in te zetten”, vertelt John. 
“Ik wil eigenlijk zo min mogelijk gedoe. 
En zélf bepalen wanneer ik langskom 
en opvolg.”

“Ten slotte is er ook die persoonlijke 
klik. Uiteindelijk komt elke werf 
in orde – maar de manier waarop 
is zo verschillend. Ik wil prettig 
samenwerken. En behandeld worden 
zoals ik anderen behandel. Bij 
Hoogmartens merk ik dat het mensen 
zijn die plezier hebben in hun job. En 
als je plezier hebt, dan straal je dat 

ook uit. Ook op de werf. Dat doet 
het vooruitgaan – altijd leuk voor de 
omwonenden. Als ze dan nog eens 
een gemeende goeiedag krijgen, is het 
helemaal top. Als je dat allemaal kunt, 
dan verdien je je plaats op onze lijst.”
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26 – Juul Ramaekers, rayonleider Nederland

“ Zoveel ervaring,  
maar toch hebben we nog 
alles te bewijzen. ”

In België zijn wij van Hoogmartens al 
meer dan vijftig jaar een gevestigde 
naam. In 2017 staken we met een 
nieuwe vestiging in Maasbree de 
grens over. In Nederland hebben 
we nog alles te bewijzen. Aan Juul 
Ramaekers om daar verandering in te 
brengen.

“In Nederland zijn we een nieuwe 
naam. Een nieuw bedrijf dat nog 
alles te bewijzen heeft. Wat we in 
België hebben neergezet, dat telt 
niet mee. Maar voor mij is het vreemd 
om onszelf als nieuw te zien. Zeker 
omdat er zoveel ervaring in ons team 
zit. De hele Nederlandse ploeg heeft 
zijn sporen al ruimschoots verdiend 
in deze sector. En met de steun van 
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onze Belgische afdeling hebben we 
veel knowhow in huis. Ikzelf ben ook 
groot geworden in deze branche. Het 
is geweldig dat ik hier als kartrekker 
de lijnen mag uitzetten.”

“We kunnen gaan roepen dat we de 
beste zijn. Maar daar geloof ik niet 
in. Ik ben geen schreeuwerd, ik hou 
meer van de rustige aanpak. Een 
goed en persoonlijk contact. Met de 
opdrachtgevers, maar ook met onze 
eigen mensen. Waar ik ook in geloof is 
dat onze projecten moeten spreken. 
We moeten laten zíen tot wat we in 
staat zijn. Geen woorden, maar daden. 
Een beetje zoals mijn club Feyenoord 
(lacht).”

“Eens ik dat vertrouwen heb, wil ik het 
koste wat kost waarmaken. Met een 
eindresultaat waar de klant tevreden 
van is en wij trots op kunnen zijn. 
En ik ben alleen maar trots als alles 
klopt. Wij moeten meer dan goed 
werk afleveren, het gaat ook over 
coördinatie en communicatie. Met 
opdrachtgever én buurtbewoner. Dat 
wordt te vaak over het hoofd gezien. 
Tuurlijk gebeurt er op een grote 
werf eens iets onverwacht. Tuurlijk 
is er af een toe een probleem. Aan 
ons als aannemer om daar correct 
mee om te gaan. En dat duidelijk te 
communiceren.”

 “We zijn helemaal klaar om onze 
plaats in Nederland te veroveren. De 
structuur is er. En doordat we thuis 
zijn in alles disciplines én dankzij 

onze ervaring, eigen ploegen en eigen 
machines, hebben we zeker iets te 
bieden. Er zijn niet veel bedrijven van 
onze omvang die dat allemaal in eigen 
huis hebben. Maar in tegenstelling 
tot de grote spelers, heeft u bij ons 
wel dat persoonlijke contact. Dat 
is iets wat ik zelf belangrijk vind: de 
klik moet er zijn. Daarna volgt het 
vertrouwen.”

“ Eerst die 

persoonlijke klik.  

Dan volgt het 

vertrouwen op  

den duur vanzelf.  ”
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Nederland

Hagelkruisweg 2

5993 SC Maasbree

T  +31 77 400 61 40 

info@hoogmartens.nl 

België

Industrieweg Noord 1137

3660 Oudsbergen 

T  089 81 02 30 

info@hoogmartens.be
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