
Arjan en Sandra zijn gelukkig met  
hun gezin, team en bedrijf

Roelofsen Machineverhuur is 25 jaar bezig met aarde
A D V E R T O R I A L

Zuidschermer - Donderdag 15 april hebben Arjan en Sandra Roelofsen mogen vieren 

dat het bedrijf 25 jaar bestaat. “Wij kunnen het natuurlijk niet echt vieren door de  

corona, maar om er toch een feestelijk tintje aan te geven hebben we de onthulling 

gedaan van ons nieuwe logo. Het feest gaan wij zeker later vieren.”  

Dit maatschappelijk betrokken bedrijf heeft een speciale band heeft met de voetbal-

verenigingen in de omgeving, mede omdat de zonen enthousiaste voetballers zijn.  

Zij sponsoren GSV, SV Graftdijk en SV De Rijp.

Zo is het begonnen

Arjan ging al op jonge leeftijd in het vak. 

“Ik heb zo’n 12 jaar bij Bergsma in Groot-

schermer gewerkt, eigenlijk altijd samen 

met Jan Bergsma. Dat was een heel mooie 

tijd. Toen hij wegging werd het niet meer 

zoals het was. Daarom heb ik toen besloten 

om voor mezelf te gaan beginnen, ik begon 

met een shovel en een kleine kraan en in 

de loop der jaren is het machinepark steeds 

groter gegroeid. In 1998 zijn wij in Zuid-

schermer komen wonen en hebben wij in 

2009 het huidige pand nieuw gebouwd.” 

Personeel

“Het werd weldra al te druk om alleen te 

doen, Sandra deed gelukkig de boekhou-

ding, dat is niet zo erg mijn ding. Onze eer-

ste werknemer is Sebastiaan Suk, die nu 

nog steeds bij ons werkt. Zo hebben wij 

veel mensen die al heel lang bij ons werken, 

dat is heel erg fijn zo’n vaste ploeg. En 

kunnen het gelukkig allemaal goed met elkaar 

vinden. Ook al missen we wel de vrijdagmiddag- 

borrel en de feestjes, maar we zullen hopen 

dat dat weer snel kan.” Op de vraag hoeveel 

mensen er nu werken zei Arjan “vijfentwintig 

ongeveer”. Sandra ging het even opzoeken, 

maar met zichzelf meegerekend zijn het er ruim 

dertig. Dan moet er natuurlijk ook wel wat ge-

beuren om iedereen aan het werk te houden.

Het werkgebied in groen, grond en infra

“Ons werkgebied is eigenlijk in Noord-Holland, 

we maken beschoeiingen, baggeren, maaien 

wegbermen, schonen sloten en doen vele 

soorten grondwerk. Op dit moment is het 

Hoogheemraadschap en gemeente Alkmaar 

klanten waar wij voor maaien en het slooton-

derhoud doen. Ook Terrein Beherend Organi-

saties waar Staatsbosbeheer, Landschap van 

Noord-Holland en Natuurmonumenten onder 

vallen is een opdrachtgever. Daar doen wij 

veel natuurherstellende projecten voor, dat 

speelt nu erg. Zo hebben wij bijvoorbeeld bij 

Den Helder een buitendijkse kwelder aangevuld 

omdat die steeds minder werd, dat was echt 

een mooie klus. Agrarisch werk doen wij niet 

zo heel veel.”

Het allerleukste

“Het met mensen bezig zijn en de vele uitda-

gingen die je tegenkomt in het werk. Elke dag 

is anders. Daarnaast zijn wij ontzettend trots 

op onze vaste club mensen en op onze machines, 

maar als die stuk gaan kun je die vervangen, 

de mensen niet. Dus het personeel staat echt 

op nummer 1, zeker de goede sfeer onderling 

is erg belangrijk.”

De boekhouding

Sandra: “Ik werkte eerst bij de melkfabriek in 

Limmen op kantoor tot 1998 vanaf toen heb ik 

mij volledig op onze boekhouding gericht. 

Toen onze dochter Meike in 2004 plotseling 

overleed stond onze wereld even stil. Gelukkig 

bood de jongste broer van Arjan, Marcel, zijn 

hulp direct aan en heeft hier op kantoor ge-

werkt tot 2013, daarna ging hij bij Noorderhoe-

ve werken. Mariska van Baar werkt sinds 2010 

twee dagen bij ons op kantoor. Maar wij kun-

nen nog wel een duizendpoot gebruiken, dus 

als je het wat lijkt neem contact met ons op.”

Duurzaam

Naast maatschappelijke betrokkenheid is ook 

duurzaamheid belangrijk bij Roelofsen BV.

Arjan Roelofsen: “We wekken zelf al onze energie 

op met onze 180 zonnepanelen en hebben een 

warmtepompinstallatie aangelegd die zorgt 

voor de verwarming van ons pand. Onze meest 

recente stap is het gebruik van HVO20 (schone 

diesel) voor ons totale machine- park. Op project-

basis wordt zelfs HVO100 (nog schonere diesel) 

ingezet.” Dit zorgt voor aanzienlijk minder uit-

stoot van Co2 tijdens onze werkzaamheden.

Arjan: “Het zou leuk zijn als onze jongens 

Menno (21), Maik (15) en Melvin (14) mis-

schien iets in het bedrijf kunnen gaan  

betekenen.” Menno en Maik zijn al heel 

veel te vinden op het bedrijf, Maik heeft 

zelfs “zijn trekker” helemaal gepimpt met 

gordijnen en flitsende lichten. Maik gaat 

volgend jaar de opleiding Hout- en Meubi-

leringscollege doen en Menno gaat volgend 

jaar bedrijfskunde studeren. Dochter  

Manon (23) is inmiddels samenwonend 

met haar vriend in De Rijp. Zij heeft haar 

eigen bedrijf in interieurontwerp en Melvin 

zit op het VWO. Zo ziet dit ondernemende 

gezin de toekomst blij tegemoet.

Namen foto personeel:

Boven: Rene Groot, Lars Groot, Sietse Zwerver, 

Raymond Groot, Menno Roelofsen, Arjan 

Roelofsen, Sandra Roelofsen, Bryan Brouwer, 

Berend de Haan, Robin Commandeur, Maik 

Roelofsen, Melle Klinkhamer

Onder: Pieter Schrama, Hans Groot, Martin 

Klerk, Gerbrand de Haan, Rob Timmer, 

Ruud Schrama, Richard Davidson, Mariska 

van Baar, Jerry Pronk, Henk Kater, Kees 

Schoone, Leonie van der Weijde, Gerrit  

Wagenmakers, Leon Neerings, Sebastiaan 

Suk, Finn Groot, Mark van Wissen.
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