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Wij staan er niet altijd bij stil, nuchtere Nederlanders als we zijn. Omdat het voor 
ons al zo gewoon is. Maar deel uitmaken van CRH is wel degelijk bijzonder. 
Want CRH is niet alleen een toonaangevende wereldwijde groep voor zeer 
uiteenlopende bouwmaterialen. CRH is vooral een wereldwijde familie met 
tienduizenden medewerkers, die in ruim dertig landen werkzaam zijn op een 
kleine vierduizend locaties.
 
CRH, dat kan terugkijken op zo’n halve eeuw bedrijfsgeschiedenis, is stap 
voor stap opgebouwd met inzet en volharding. Letterlijk door de mouwen 
op te stropen in alle uithoeken van de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw 
en infrastructuur. En naarmate de tijd verstreek, kwamen daar meer en meer 
opgestroopte mouwen bij. Steviger werd het. Robuuster. Met een zekerheid en 
betrouwbaarheid die uiteindelijk de global company hebben gevormd die er nu 
staat. Een wereldwijd bedrijf dat in meerdere opzichten niet van gisteren is.
 
Elf Nederlandse bedrijven maken deel uit van CRH in Nederland. Elf bedrijven 
die net als de tientallen collegabedrijven buiten onze landsgrenzen, verbonden 
zijn met CRH – mondiaal actief, met hoofdkantoor in Ierland, in 1970 ontstaan 
door de fusie van de twee bedrijven Cement Limited en Roadstone Limited. CRH 
vormt de uitgangspositie waarvandaan wereldwijd al veel is bereikt. En is tevens 
de springplank om op lokaal niveau steeds hoger te komen en steeds verder te 
gaan. Dat deze elf Nederlandse bedrijven in de CRH-familie welkom zijn geheten, 
is niet verwonderlijk. Deze brochure vertelt u waarom het ondernemerschap van 
dit Nederlandse elftal zo goed past bij de toonaangevende partij CRH. Het biedt 
hen met de juiste dosering CRH-kenmerken veel marktvoordelen. Want CRH is 
een wereldspeler die niet alleen een pakket aan eisen stelt aan haar familieleden, 
maar daar tegelijkertijd heel veel zekerheden voor teruggeeft.

CRH. 
En Nederland.
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CRH in NederlandWaardevolle 
voorwaarden.
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Door continu de financiële sterkte op te zoeken en voortdurende groei na 
te streven, bouwde CRH talloze zekerheden in. Niet alleen voor haar eigen 
betrouwbaarheid. Of voor haar eigen mensen. Maar bovenal om een solide, 
degelijke, stabiele en duurzame leverancier te zijn voor haar klanten. Niet 
van gisteren zijn, houdt per definitie in dat je naar de toekomst kijkt. Alle 
perspectieven in de gaten houdt. En het best denkbare fundament aan 
voorwaarden neerlegt voor de afzonderlijke bedrijven die het voor CRH 
moeten waarmaken in de markt.
 
CRH hecht veel waarde aan haar gedecentraliseerde structuur. Het vormt een 
stimulans voor de zelfstandige, lokale, specialistische werkmaatschappijen 
om uit te blinken in hun individuele markten. Waardoor ze een lokale 
grootmacht zijn geworden. Of goed scoren qua marktaandeel. Qua 
kennisniveau aan de top staan. Of zich hard maken voor een uitgesproken 
toekomstvisie. ‘We’ve always remembered the local company we were’. CRH 
blijft haar afkomst niet voor niets trouw tot op het bot. Daar ligt uiteindelijk 
de kracht van CRH. Sterke lokale bedrijven aan zich binden. Bedrijven die 
allemaal goed zijn in wat ze maken en leveren en daarbovenop moeten 
voldoen aan de financiële sterkte die CRH er onafgebroken in wil aantreffen. 
Bedrijven met eenzelfde drang tot uitblinken.
 
De bedrijfsgenen die de Nederlandse CRH-bedrijven aan elkaar verbinden, 
zijn te vangen in een lijstje van negen genetische kenmerken. Stuk voor stuk 
kenmerken die ons commitment naar de klant onderstrepen. Commitment 
dat we nog elke dag verder proberen uit te bouwen. Waardoor we onszelf 
in een bepaald segment zelfs marktleider mogen noemen. Zo committeren 
we ons automatisch aan nog meer verantwoordelijkheid. Iets waar we zeer 
bewust mee bezig zijn.

CRH.  
Een verbinding van 
gunstige voorwaarden.
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CRH 1970

     

Cementbouw 1933

De RuwBouw Groep 1905

Zoontjens 1905

Allfence 1995

AVZ-Group 1961

Heras 1952

Heras Mobile Fencing & Security 1966

Plaka Nederland 1951

Struyk Verwo Infra 1988

HALFEN 1929

BMN Bouwmaterialen 
                              

Solide
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Breed
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Allfence

Perfect tijdelijk 
hekwerk. Huur of 

koop van bouwhekken, 
dranghekken en 

stage barriers voor 
evenementen en 
bouwplaatsen.

De RuwBouw groep

Alle componenten voor 
complete ruwbouwoplossingen 

die bijdragen aan een 
gestroomlijnd bouwproces. 
Prefab betonnen wanden en 

vloeren, kalkzandsteen producten 
en complete casco’s.

AVZ-Group

Groothandel in profielen 
en onderdelen voor 

aluminium toepassingen, 
producent van rolluiken, 

terrasoverkappingen, horren, 
buitenzonwering en confectie 

van zonweringdoek.

Struyk Verwo Infra

Straatbepalende 
oplossingen in publieke 

bestrating. Voor een 
aantrekkelijke, veilige, 

toegankelijke en 
duurzame 

leefomgeving.

Plaka Nederland

Levert direct en snel 
een breed assortiment 

bouwproducten en 
akoestiekoplossingen 
voor elk stadium van 

een bouwproject.

Zoontjens

Internationale dakspecialist. 
Koploper in functionele, 

duurzame en esthetische 
dakoplossingen. Van kleine 
dakterrassen tot complete 
multifunctionele leef- en 

parkeerdaken.

Heras Mobile Fencing & Security

Internationaal expert in tijdelijke 
en semipermanente security-

oplossing. Voor beveiliging van 
onder meer bouwplaatsen en 

evenementen en een  
veilige werk- en leefomgeving.

BMN Bouwmaterialen

Alle materialen en diensten 
voor professionele bouwers. 
Van hout en plaat, ruwbouw, 

chemie & bindmiddelen, 
afbouw, tegels tot en met 

ijzerwaren en gereedschap.
Van advies tot just-in-time 

leveren.
HALFEN

Wereldwijd een 
toonaangevend bedrijf in 
de bevestigingstechniek 

voor de bouw zoals 
betonverankering, 

gevelverankering en 
montagetechniek.

Heras

Leverancier totaaloplossingen  
voor perimeter protection

die aansluiten op de
beveiligingsbehoeften van klanten

middels een combinatie van
hekwerk, toegang & controle en

detectie inclusief installatie,
service en projectmanagement.

Cementbouw

Levert materialen en 
grondstoffen voor de bouw 

- zoals betonmortel, cement, 
alternatieve bindmiddelen, 
vulstoffen, zand en grind. 
En recyclet betonpuin tot 
secundaire grondstoffen.



Beschikbaar
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Allfence

Bijna 200 km hekwerk op voorraad
waarvan 110 kilometer bouwhek en
80 kilometer hekwerk voor events.

Plaka Nederland

Een productassortiment van 3.500 
producten met een gemiddelde 
levertijd van twee tot drie dagen.

Heras Mobile Fencing & Security

Vijf miljoen meter hekwerk per jaar 
in Europa en 275.000 meter per 
jaar in Nederland.

HALFEN

Meer dan 20.000 producten met  
sales en engineering support.

De RuwBouw Groep

In 2015 is 1.502 kilometer Dycore 
vloeren (van Harderwijk naar 
Barcelona) geleverd.

Struyk Verwo Infra

Ruim 30.000 bestratings-artikelen 
waarvan 20.000 actieve artikelen (in de 
afgelopen twee jaar verkocht).

Cementbouw

Meer dan 135.000 betonmengsels 
gereed voor just-in-time delivery.

Zoontjens

In totaal meer dan twee miljoen m² 
parkeerdaken in Europa gelegd en per 
jaar 500.000 m² dakbestrating.

Heras

Al meer dan 70.000 verkochte 
Delta-schuifpoorten en ruim 
1.000 km hekwerk langs het spoor.

BMN Bouwmaterialen

Ruim 40.000 artikelen op voorraad 
in 83 vestigingen voor afhaal en 
bezorging.

AVZ-Group

Ruim 16.000 artikelen op voorraad 
op 28.500 m² oppervlakte.



175 km
Allfence

Heeft voor verhuur gemiddeld
100 kilometer bouwhek uitstaan
en bij events 75 kilometer bouw-
en dranghek met stagebarriers.

900.000 m² 
AVZ-Group

Ruim 35 jaar specialist in het confectioneren van textiel voor 
de zonweringbranche. Hylas confectioneert jaarlijks meer dan 
900.000 m² zonweringdoek.

21.000.000 m² 
BMN Bouwmaterialen

BMN Bouwmaterialen is in Nederland de grootste leverancier  
en distributeur van bouwmaterialen. In 2017 heeft BMN bijna  
21 miljoen m² aan bouwmaterialen geleverd.

25%
Cementbouw

Eén van de grootste producenten 
van betonmortel in Nederland. 

Levert 25% van alle betonmortel in 
randstedelijk gebied

100% 
HALFEN

In praktisch ieder gebouw of 
kunstwerk zijn kwaliteitsproducten 
van HALFEN verwerkt.

1.100
Heras

Heras vervult en overtreft 
al meer dan 65 jaar de 

beveiligingsbehoeften van 
klanten in heel Europa met 

meer dan 1.100 experts.

1.000.000
Heras Mobile Fencing & Security

In Europa sterk leidende marktpositie. Elk jaar 
verkoop van ruim 1 miljoen bouwhekken en verhuur 

van ruim 120 kilometer hekwerk.

Plaka Nederland

Breedste productassortiment 
voor de woning- en utiliteitsbouw 
en prefab betonindustrie. 35%

De RuwBouw Groep

Eén op de drie woningen in 
Nederland wordt met hun 

ruwbouwproducten gebouwd. 
Zo’n 20.000 woningen per jaar.

1/3
Struyk Verwo Infra

Levert in de publieke bestrating 
in Nederland één derde van alle 

betonbanden, - tegels en -stenen.

50 
Zoontjens

Bijna 50 jaar marktleider in 
Nederland met hoogwaardige 
dakbestratingssystemen.

Marktleider
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Cementbouw

400 medewerkers
15 vestigingen

De RuwBouw Groep

700 medewerkers
7 vestigingen

Heras

1139 medewerkers 
23 locaties in 

12 landen

Heras Mobile  
Fencing & 
Security

48 medewerkers 
12 vestigingen 

in 6 landen

AVZ-Group

195 medewerkers
4 vestigingen

Allfence

9 medewerkers
1 vestiging

Plaka Nederland

26 medewerkers
1 vestiging

BMN Bouwmaterialen

1.400 medewerkers
83 vestigingen

Zoontjens

80 medewerkers
4 vestigingen in 

4 landen

Struyk Verwo Infra

475 medewerkers
11 vestigingen

HALFEN

32 medewerkers
1 vestiging

Landelijk
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Logistiek
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Veilig
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16 Levens 
reddende 
regels
op alle terreinen van 
CRH in Nederland

612 Veiligheids-
audits
per jaar bij CRH-
bedrijven in Nederland

0% Nul (dodelijke) 
ongelukken
Streven van CRH 
in Nederland

57.671 Trainings - 
uren
in veiligheid per
jaar in Nederland

7.348
Meldingen 
onveilige 
situaties
per jaar in Nederland

13.968 Transport-
controles
per jaar bij CRH-
bedrijven in Nederland



Anderen eerlijk 
behandelen 
Klanten, leveranciers en zakenpartners dragen bij 
aan het succes van CRH. CRH staat voor eerlijkheid 
en nooit inlaten met oneerlijke praktijken. Overtuigd 
dat relaties gestoeld op vertrouwen en integriteit, 
duurzaam en gunstig voor iedereen zijn.

Meldingsplicht
Alles in strijd met de gedragscode 
(onrechtmatige, onethische en onveilige 
handelingen) moet worden gemeld door 
medewerkers van CRH-bedrijven op een 
speciale ‘hotline’. Te goeder trouw en vrij 
om vragen te stellen over elk ongeoorloofd 
handelen. Het is een recht en een 
verantwoordelijkheid.

Integer leiden
Het handboek Leading with Integrity stelt 
managers en directeuren beter in staat een 
positieve en ondersteunende werkomgeving te 
bevorderen. Een managementgids aangepast 
aan de persoonlijke leiderschapsstijl.

Zakelijke 
Gedragscode
Een gezamenlijke gedragscode met 
ondersteunende beleidsregels als leidraad om 
op de juiste wijze zaken te doen, vertrouwen 
te handhaven bij anderen, de wet na te leven 
en ethische besluiten te nemen.

Er is nooit 
een goede 

zakelijke reden 
om iets verkeerds 

te doen.

Uitgebreid 
opleidings-
programma
Uitgebreid opleidingsprogramma om iedereen 
de gedragscode te laten begrijpen en gebruiken. 
Er is nooit een goede zakelijke reden om iets 
verkeerds te doen.

Ethisch
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Duurzaam
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De RuwBouw Groep

Een mooi voorbeeld van alternatief 
grondstofgebruik voor zand is het terugnemen 

van kalkzandsteenpuin dat vrijkomt bij de 
sloop van gebouwen. Het Caldubo® blok van 
De RuwBouw Groep bestaat voor 30% uit dit 

puin, aangevuld met de beperkte productafkeur 
en zaagafval dat weer als grondstof in het 

productieproces wordt opgenomen. Daarnaast 
zijn alle producten van De RuwBouw Groep 

zijn gecertificeerd volgens ISO 14001.

AVZ-Group

Duurzaamheid staat 
hoog in het vaandel. De 

reststromen worden zoveel 
mogelijk gescheiden en waar 

mogelijk hergebruikt. Alle 
gebruikte materialen kunnen 

worden gerecycled.

HALFEN

HALFEN is een sociaal 
en ecologisch verantwoorde 

onderneming. Duurzaamheid in 
de vorm van milieubescherming 
en CO²-reductie is een belangrijk 
thema. Dit uit zich onder andere 

in EPD milieuverklaringen en 
in CO²-verificaties.

BMN 

Bouwmaterialen

BMN Bouwmaterialen 
Bouwbewust. 

Een duurzaamheidsprogramma 
met indrukwekkende CO²-

reducerende logistieke oplossingen, 
afvalretourname, renovatietrainingen, 

handige labeling-tool voor 
woningrenovatie en een 

onafhankelijke duurzame 
materiaaldatabase.

Allfence

Onderneemt sinds meerdere 
jaren CO²-bewust met een 

energieneutraal kantoorpand, 
digitale facturatie, 100% gerecycled 

plastic voor de productie van 
blokken en participatie aan 
mobility project Greenstar.

Zoontjens

Duurzaamheid is een belangrijk 
speerpunt. Daarom wordt er continu 
gewerkt aan het verduurzamen van 
processen en systemenen. Middels 

vijf pilaren, veiligheid, kwaliteit, 
integriteit, milieu en samenwerking, 
zit duurzaamheid verankerd in de 

organisatie.

Cementbouw

Ramac is 
een cementloze 

wegverharding. Door het 
vervangen van cement 

met SQAPE geopolymeer 
technologie, wordt een CO²-

reductie van ruim 65% 
gerealiseerd.

Heras

Heras onderbouwt klimaatambities met 
concrete doelstellingen en verschillende 

initiatieven. In een meerjarenplan is 
opgenomen om tot 2020 de CO²-uitstoot, 
afgemeten aan de productie, jaarlijks met 

minstens 2% te verminderen. Bijvoorbeeld door 
te voldoen aan de maatstaf

voor duurzaam ondernemen: het  
CO²-Bewust Certificaat Niveau 3. 

Struyk Verwo Infra

Met Cycle for 
Concrete worden betonnen 

bestratingsmaterialen aan het einde 
van de levensduur opgehaald en volledig 
verwerkt als hoogwaardige grondstof in 

nieuwe terug te leveren bestratingsproducten 
en betonproducten van CRH-

zusterbedrijven. Minder afval en minder 
landschapsaantasting door een lagere 

inzet van primaire grondstoffen als 
zand en grind.

Heras Mobile Fencing & Security

Met een constante focus op CO²  
is de lange-termijn doelstelling om 
per jaar 2% reductie te realiseren. 

Door een paperless office, 
energieneutrale kantoorpanden, 
stimuleren hybride en elektrisch 

rijden en produceren van 
‘gerecyclede’ producten.



CRH in Nederland
Excelleren 
op lokaal
niveau.
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Wie CRH zegt, zegt het beste van twee werelden. Het fundament dat 
CRH in ons land zekerstelt, gebruiken de elf specialistische Nederlandse 
bedrijven om te kunnen uitblinken: in maatwerkoplossingen, in innovatie, 
in oplossingsgerichte techniek en in een eerlijke, oprechte benadering van 
duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. De duurzame 
groei, de technische vooruitgang en de nieuwe inzichten die hier ontstaan, 
bieden CRH op haar beurt de mogelijkheid om de basis nog steviger te maken.
 
Het zijn de lokale bedrijven die innoveren. Het zijn de lokale bedrijven die 
de specifieke invulling van hun producten en dienstverlening bepalen. Het 
zijn de lokale bedrijven die u als klant van maatwerk voorzien, die u aan de 
lijn krijgt als u belt en die bij u over de vloer komen. Het zijn de Nederlandse 
‘local companies’ die met het fundament van CRH en hun eigen opgestroopte 
mouwen ‘the global business’ in Nederland verder uitbouwen.
 
De bedrijfsgenen die de Nederlandse CRH-bedrijven aan elkaar verbinden, 
worden door hen aangevuld met een mix van de hiernaast opgesomde lokale 
kwaliteiten. De elf ondernemingen stellen zich aan u voor.

CRH in Nederland.
Een land  
vol energiek 
ondernemerschap.

LokaalIn Nederland
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CRH in Nederland.

Allfence

AVZ-Group

BMN Bouwmaterialen

Cementbouw

HALFEN

Heras

Heras Mobile Fencing & Security

Plaka Nederland

De RuwBouw Groep

Struyk Verwo Infra

Zoontjens
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 Producten

Bouwhek
Evenementenhek
Dranghek
1-meter hek
Damwandhek
Demphek
Schuifhek
Stage Barrier
Finish Barrier
Reclamezeilen
Opzethek
Vluchtpoort

Toepassingen

Veilige doorstroom van 
mensenmassa’s
Crowd management op 
terrein
Vluchtwegen
Praktische doorgangen
Geluidsreductie evenement 
of bouwplaats
Obstakelvrije finish bij 
sportwedstrijden
Bladbakken
Houten bouwschuttingen

ADVIES

Een team van adviseurs kijkt 
en denkt mee voor de best 
mogelijke oplossing op maat.

MAATWERK

Uitdagingen worden omgezet 
in antwoorden. Met bijzonder 
flexibele oplossingen voor 
bijvoorbeeld toegangspoorten, 
(nood)uitgangen en 
oversteekplaatsen.

OPLOSSINGSGERICHT

Een evenement of bouwplaats 
afschermen biedt veiligheid 
voor werknemers, klanten en 
omwonenden.

KLANTGERICHT

Totale ontzorging beveiligings-
traject, met levering en plaatsing 
van hekwerk, demontage en 
transport. Mogelijk binnen 24 uur, 
zeven dagen per week.

Allfence
Voor bouwplaatsen en evenementen, van klein tot mega-

groot, biedt Allfence professioneel tijdelijk hekwerk. Voor 

een paar dagen, enkele weken of langer. Met standaard 

pakketoplossingen die modulair worden opgebouwd, maar ook 

met maatwerk. Door jarenlange ervaring selecteert Allfence 

tijdelijk hekwerk dat is toegespitst op een specifieke situatie. Met 

ontzorging van het gehele beveiligingstraject, zoals de levering 

en plaatsing van hekwerk direct vóór aanvang van bijvoorbeeld 

een evenement, de demontage meteen na afloop en het 

transport terug naar de opslag. Zelfs binnen 24 uur, zeven dagen 

per week. Zo levert Allfence altijd de beste hekwerkoplossing.

www.allfence.nl
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 Producten

Aluminium profielen 
Aluminium onderdelen
Buitenzonwering
Terrasoverkappingen
Horren 
Rolluiken
Sectionaaldeuren en 
rolpoorten
Motoren en besturingen
Zonweringdoek

Woningbouw 

Appartementen
Particuliere woningen

Utiliteitsbouw

Scholen
Verzorgingstehuizen
Ziekenhuizen
Kantoren
Bedrijven
Horeca
Retail
Sportgebouw
Vakantiepark

Renovatie- en transformatieprojecten

AVZ-Group
De wereldwijd opererende AVZ-Group is gespecialiseerd 

in aluminium profielen, zonweringdoek en buitenleven- en 

zonweringsystemen. De techniek- en ontwikkelingsafdeling 

ontwikkelt deze energiebesparende systemen veelal in 

samenwerking met de klant. Gebruiksgemak, bescherming en 

een esthetisch ontwerp staan hierbij centraal. Afhankelijk van het 

bedrijf varieert het assortiment van onderdelen tot kant en klare 

systemen, zoals de Cubola en SolidScreen. Als marktleider in de 

Benelux dragen de producten altijd bij aan een veilige, duurzame 

en comfortabele omgeving. 

www.avzgroup.nl

DUURZAAM

Duurzame buitenzonwering van de 
AVZ-Group zorgt voor extra sfeer, 
bescherming en energiebesparing. 
SolidScreen is de eerste zonwering 
met een DUBOkeur certificaat.

TOTAALAANBIEDER

Dankzij verschillende bedrijven 
binnen de groep biedt de
AVZ-Group een unieke 
combinatie van onderdelen en 
kant en klare systemen.

ADVIES

Advies bij ontwerp tot 
assemblage en montage 
van het systeem. Ervaren 
medewerkers denken mee over 
de passende oplossing.

MAATWERK

Op maat gemaakt door vakmensen, 
zodat producten naadloos 
aansluiten bij het gebouw.
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Eigen merken

StucGoed
Kloosterwaard
ProOne
Procasa
Cebo 
Cerah
Isodun

Producten

Spachtelputzen
Voegenvuller
Muurverf
Dakpannen
Gevelstenen
Dorpels
Kitten
Tegellijmen
Verven
Vloertegels
Wandtegels
Cementen
Mortels
Lijmen
Hout & plaatmateriaal
Isolatiepanelen

BMN 
Bouwmaterialen
Bouwen is het mooiste vak dat er is. Een uitdagend vak, 

waarin veel verandert. Wat niet verandert, is de ambitie van 

BMN Bouwmaterialen om de professionals te laten uitblinken 

in hun vak. Vandaag en morgen. Op elk niveau, in het hele 

nieuwbouw- en renovatieproces, van groot tot klein.  Precies 

die bouwmaterialen leveren, waar en wanneer men ze nodig 

heeft. Er werk van maken om een klant echt te leren kennen en 

te weten wat die nodig heeft. Vooruitdenken, kansen grijpen en 

op alle fronten een stap extra zetten om samen succesvol te 

zijn.  Vanzelfsprekend. In heel Nederland, vanuit meer dan 80 

vestigingen. Met veel plezier.

www.bmn.nl

OPLOSSINGSGERICHT

Diverse specialistische teams met 
maximale kennis van markt, proces 
en spelers bouwen samen met 
klanten aan mooie projecten en 
successen.

INNOVATIEF

BMN Connect is de oplossing 
voor vastgoedbeheer en hun co-
makers. Met een slimme opname- 
en bestelapp, insourcen van 
magazijnfuncties en ontzorgende 
huurdersoplossingen.

DUURZAAM

BMN Bouwbewust is een 
duurzaamheids programma 
met indrukwekkende CO2-
reducerende logistieke 
oplossingen, afvalretourname, 
renovatietrainingen, een handige 
labeling-tool voor woningrenovatie 
en een onafhankelijke duurzame 
materiaal-database.

TOTAALAANBIEDER

In snel tempo worden de BMN 
Bouwmaterialen vestigingen 
gerestyled en uitgebreid met 
een volwaardige one-stop-shop 
afhaalconcept voor magazijn en 
shops.

ADVIES

Op alle niveaus staat BMN 
Bouwmaterialen dagelijks 
klanten bij met advies omtrent 
materiaaltoepassing, een efficiënt 
bouwproces en logistieke BLVC-
plannen. In de showroom helpt 
BMN Bouwmaterialen de klanten 
van hun klanten om de mooiste 
afbouwmateriaalkeuzes te maken.
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www.cementbouw.nl

 Producten

Betonmortel
Cement
Alternatieve bindmiddelen
Vulstoffen
Wegenbouwvulstoffen
Zand
Grind
Betongranulaat
Betonrecycling
CO²-arme wegverharding
Halfverhardingen
Funderingsmaterialen
Speciaal split

Toepassingen

Utiliteitsbouw 
– Bedrijfspanden 
– Distributiecentra 
– Openbare instellingen
Woningbouw
Agrarische sector
Infra - Wegenbouw
Vliegvelden
Sportterreinen

Cementbouw
Cementbouw levert materialen en grondstoffen voor de 

bouw - zoals cement, alternatieve bindmiddelen, vulstoffen, 

zand en grind - binnen de Benelux. Met 11 betoncentrales is 

Cementbouw één van de grootste betonmortelproducenten 

in Nederland. Daarnaast recyclet Cementbouw betonpuin tot 

secundaire grondstoffen voor de beton- en betonwarenindustrie. 

Een belangrijk deel van de logistieke processen van haar 

bedrijfsactiviteiten voert Cementbouw in eigen beheer uit. Naast 

de reguliere producten blinkt Cementbouw uit in het leveren 

van maatwerk. Complexe vraagstukken halen het beste uit 

het bedrijf waarin Cementbouw zich vooral onderscheidt door 

doorzettingsvermogen. Met de schouders eronder geven ze 

klanten precies dat wat ze nodig hebben.

ADVIES

Vakinhoudelijke adviseurs vertalen 
prestatie-eisen in betontechnologisch 
advies over mengsels en uitvoering. 
Om gezamenlijk proces- en 
kwaliteitsverbetering, tijdsbesparing 
en faalkosten reductie te realiseren.

MAATWERK

In de laboratoria van Cementbouw 
kunnen proefopstellingen worden 
gemaakt om verschillende 
oplossingen voor complexe 
vraagstukken uitgebreid te testen.

DUURZAAM

Van oudsher is Cementbouw 
leverancier van secundaire grond-
stoffen. Producten die vaak worden 
bestempeld als reststof vinden bij 
Cementbouw als secundaire grondstof 
een goede duurzame toepassing.  
Zoals vliegas en betongranulaat.

DUURZAAM

De recycling-divisie is koploper 
in circulaire economie. Betonpuin 
wordt ingezameld en opgewerkt tot 
betongranulaat. Cementbouw kan een 
circulariteits-garantie bieden doordat 
zij betongranulaat afzet binnen veel 
CRH-bedrijven.

TOTAALAANBIEDER

Cementbouw heeft alle 
grondstoffen, zowel primair als 
secundair, voor de productie 
van beton in huis.
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 Producten

Verankeringssystemen
Wapeningssystemen
Transportankersystemen
Betongevel verankeringen
Metselwerkverankeringen
Natuursteenverankeringen
Trekstangsystemen
Montagetechniek
Powerclick

Toepassingen

Prefab bouw
Woningbouw
Weg- en waterbouw
Transport
Infrastructurele bouw
Machinebouw
Installatietechniek
Andere industriële 
toepassingen

HALFEN
HALFEN - dé partner voor bevestiging - is met een fors 

assortiment actief in drie segmenten: betonverankering, 

gevelverankering en montagetechniek. Het doel is op maat 

gemaakte oplossingen bieden die voldoen aan de hoogste eisen 

van kwaliteit, veiligheid, technologie en innovatie. HALFEN is 

een kwaliteitgedreven organisatie in producten, totale service en 

engineering. Het gaat daarbij om het totale traject: van eerste 

contact en engineering tot aan levering en ondersteuning op de 

bouwplaats of productielocatie.

www.halfen.nl

ADVIES

Van technische support voor een 
simpele vraag tot de complete 
engineering van projecten op maat.

MAATWERK

Ruim 70% van alle producten worden 
custom made geëngineerd.

KLANTGERICHT

Het speerpunt van HALFEN is intensief 
contact met klanten. De relatie is 
gebaseerd op full engineering support 
en ontzorging in de breedste zin van 
het woord.

OPLOSSINGSGERICHT

Voor ieder bevestigingsvraagstuk 
de beste en veiligste technische 
oplossing.
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 Producten

Hekwerk
Toegang & controle
Detectie
Projectmanagement
Systeemintegratie
Systeem-installatie
Service en onderhoud
Service contracten
Security advies

Toepassingen

Binnenlandse veiligheid
Vliegvelden
Gevangenissen
Fysieke infrastructuur
Nutsvoorzieningen
Scholen 
Ziekenhuizen
Kantoorpanden 
Industriële gebieden
Productielocaties
Security advies

Heras
Heras is expert in perimeter protection. Fysieke perimeter 

protection laat zich het best omschrijven als systemen en 

technologieën die zijn ontworpen om mensen en middelen te 

beschermen binnen een afgebakend gebied. Deze bescherming 

bestaat uit het voorkomen van ongeautoriseerde fysieke 

betreding. De eerste beschermingslaag is de perimeter, 

welke vijf functies heeft: afbakenen, ontmoedigen, vertragen, 

detecteren en gecontroleerde toegang aan geautoriseerde 

personen verlenen. Bij Heras gaan we nog een stuk verder 

met projectmanagement en integratiebij de klant. Perimeter 

protection oplossingen werden voorheen alleen gebruikt 

bij militaire installaties, kritieke infrastructuur en andere 

risicovolle locaties, maar zijn inmiddels gemeengoed bij zowel 

bedrijfslocaties als woningen, transportdepots en vele andere 

stedelijke en afgelegen locaties.

www.heras.nl

TOTAALAANBIEDER

Ontwikkeld van klein Nederlands 
familiebedrijf in hekwerken naar 
totaalleverancier van oplossingen op 
het gebied van perimeter protection. 

MAATWERK

Met onze klanten en mensen werken 
we samen om oplossingen te 
ontwerpen, produceren, installeren 
en onderhouden. Ter bescherming en 
beveiliging van de leefomgevingen en 
terreinen van mensen, overheden en 
het bedrijfsleven

KLANTGERICHT

Een effectieve perimeter protection 
oplossing sluit aan op de 
beveiligingsbehoeften van een klant. 
Een combinatie van hekwerk, toegang 
& controle en detectie met andere 
technologieën en producten om de 
effectiviteit te vergroten.

ADVIES

Erkend worden als autoriteit op 
het gebied van bescherming en 
beveiliging van leefomgevingen en 
terreinen in Europa. Bewezen door 
onze betrokkenheid, deskundigheid en 
betrouwbaarheid.
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Heras Mobile  
Fencing & Security
Heras Mobile Fencing & Security is de internationale expert 

in tijdelijke en semipermanente security-oplossingen. Een 

specialisme dat bijdraagt aan bouwen en ondernemen zonder 

sores. Met een excellente logistieke performance is Heras 

Mobile Fencing & Security ‘tijdelijk’ actief in 24 landen. Hun 

tijdelijke hekwerken veranderden met de nieuwe vragen uit 

de markt in producten met meer veiligheid en een langere 

levensduur. Europese klanten worden bediend via een krachtig 

dealernetwerk voor tijdelijke hekwerken en accessoires. Met hen 

bouwt Heras Mobile hechte, langdurige relaties. Intercontinentale 

opdrachtgevers worden op projectbasis bediend. Afhankelijk 

van de locatie en de projectfase leidt dit tot de juiste inzet van 

hekwerken, poorten, accessoires, detectiesystemen, camera’s 

en applicaties. En de montage ervan.
 Producten

Hekwerk
Projectbeveiliging 
- Camera  
- Detectie 
Toegang 
- Poorten  
- Toegangssoftware
Toebehoren 
Service

Toepassingen

Volledige bouwsector
Vliegvelden
Petrochemie
Havens
Geluidsbeheersing
Evenementen

TOTAALAANBIEDER

Oplossingen in diverse branches of 
bouwfasen. Uniek in Nederland van 
mechanisch bouwhek tot compleet 
elektronisch beveiligde 
toegangscontrole. Van bouwrijp 
maken tot oplevering per woning.

INNOVATIE

Vernieuwingen in producten en 
diensten voor klant van morgen. 
Gestart als uitvinder van het 
bouwhek. Klanten bestellen geen 
hek, maar ‘een heras’.

OPLOSSINGSGERICHT

Productfunctionaliteiten en het 
specialisme zijn afgestemd op markt. 
Veiligheid, standaardisatie en 
gebruiksgemak staan voorop.

www.heras-mobile.nl
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Producten

Betonkoppelsystemen
Gevel en metselwerk 
toebehoren
Afstandhouders
Bekistingstoebehoren
Waterkerende materialen
Hijs- en 
bevestigingsmiddelen
Oplegmaterialen
Afdichtingstechniek
Dilatatieprofielen
Bouwchemie
Bouwplaats hulpmaterialen
Bouw- en ruimteakoestiek

Toepassingen

Woning- en utiliteitsbouw
Prefab betonindustrie
Renovatie- en transformatie 
projecten
Civiele projecten
Infrastructurele werken
Geluidsbeheersing
Luchtdicht bouwen
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OPLOSSINGSGERICHT

Hoogwaardige kwaliteitsproducten 
voor ruwbouw- tot afbouwfase

ADVIES

Deskundig advies en 
projectbegeleiding in ontwerp- 
tot en met uitvoeringsstadium

KLANTGERICHT

Snelle, betrouwbare en flexibele 
levering direct op de bouwplaats

TOTAALAANBIEDER

Uitgebreid one-stop-shop 
leveringsprogramma bouwproducten

Plaka Nederland
Plaka Nederland heeft langdurige ervaring in de advisering en 

toelevering van oplossingen voor de Nederlandse bouwindustrie. 

Plaka Nederland richt zich op een snelle, betrouwbare en 

efficiënte levering van een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig 

assortiment bouwproducten en akoestiekoplossingen.  

De ervaren technisch adviseurs met product- en praktijkkennis 

bieden deskundig en oplossingsgericht advies van ontwerp-

stadium tot en met de afbouwfase. Door samenwerking 

met aannemer, constructeur, architect en andere betrokken 

bouwpartners komen de beste bouwprojecten tot stand.  

Met een optimaal inkoopproces en reductie van faalkosten  

als uitgangspunt.

www.plakagroup.nl
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 Vestigingen

Harderwijk 
Lelystad
Hoogersmilde
Oosterhout
Veenoord
Breda

Producten

Casco-oplossingen
Dycore vloeren
Heembeton wanden
Calduran kalkzandsteen

Toepassingen

Woningbouw
Vrijstaande woningen
Eéngezinswoningen 
(laagbouw)
Meergezinswoningen 
(hoogbouw, appartementen)
Utiliteitsbouw
Kantoorgebouw
Bedrijfsgebouw 
School
Gezondheidszorg 
(ziekenhuis, verpleeghuis)
Parkeergarage
Agrarische bouw

ADVIES

Bouwplaatsbegeleiding van  
A tot Z. Met proactief 
bouwkundig advies.

OPLOSSINGSGERICHT

Voorloper in industrialisatie door 
gericht samen te bouwen. Met 
vaste contactpersonen, mee-
denken vanaf de ontwerp fase 
en de inzet van BIM.  

TOTAALAANBIEDER

Wanden en vloeren voor 
de twee meest toegepaste 
bouwmethoden van Nederland; 
prefab en kalkzandsteen. 

INNOVATIE

Dycore Kant & Klaar vloer. Voor 
snel, veilig en droog monteren. 
Tapijtklaar op de bouwplaats. 

De RuwBouw Groep
De RuwBouw Groep biedt alle ingrediënten voor integrale 

ruwbouwoplossingen: betrouwbaar, efficiënt en zonder zorgen. 

Aan de basis daarvan liggen de onderscheidende kwaliteiten van 

de merken Calduran kalkzandsteen, Dycore vloeren en Heembeton 

wanden. Van prefab betonnen wanden en vloeren, kalkzandsteen 

producten tot complete casco’s, De RuwBouw Groep levert 

kwaliteitsproducten op maat en draagt bij aan een gestroomlijnd 

bouwproces. Door te zorgen dat elk project steeds de slimste 

oplossing krijgt. Dat doen we met een integrale benadering van 

de bouwopgave en vanuit de kennis en ervaring van een team van 

bouwtechnische specialisten dat helpt bij ontwerp en uitwerking 

van bouwprojecten.

www.drbg.nl
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 Producten

Trottoirbanden en –tegels
Verkeersbanden en -tegels
Betonstraatstenen
Bestrating waterregulerend
Bestrating geluidreducerend
Groenbestrating
Onkruidvrije bestrating
Rotonde-elementen
Verkeersdrempels
Verkeerselementen
Zitranden en straatmeubilair
Vloerplaten
Keerelementen

Toepassingen

Centrum en woonwijk
Trein- en busstations
Rond- en verbindingswegen
Kantoorparken
Bedrijventerreinen
Scholen en universiteiten
Zieken- en verpleegtehuizen
Luchthavens
Vakantie- en recreatieparken
Strandboulevards

TOTAALAANBIEDER

Complete transformatie van 
functioneel parkeerterrein naar 
hoogwaardige verblijfsruimte, 
met veel groen en zitruimte

MAATWERK

Ronde op maat gemaakte 
Solid zitelementen vormen 
een voetpad in een cirkel 
langs gebouwen en bakenen 
naadloos beplanting af.

OPLOSSINGSGERICHT

Karaktervolle centrale loper 
naar hoofdingang door subtiel 
streepjesmotief in geslepen en 
gestraalde tegels.

INNOVATIE

Representatieve uitstraling 
door Ledverlichting in zitranden 
en buiten werken door 
stopcontacten in banken.

Struyk Verwo Infra
Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in betonnen 

materialen en oplossingen voor de publieke bestrating. 

Resultaat van jarenlange ervaring, specialistische kennis, een 

ongeëvenaard productaanbod en klantgerichte service. Vanuit 

haar klantbelofte ‘Straatbepalend’ biedt zij opdrachtgevers, 

ontwerpers en aannemers gerichte oplossingen bij het efficiënt, 

duurzaam, veilig en aantrekkelijk inrichten van elke woon-, werk-, 

zorg- en verblijfsomgeving. Deze oplossingen bundelt zij onder 

de namen Street Art (inspirerende straatbeelden met beton), 

Street Safe (verkeersveilige situaties), Street Works (gemak in 

verwerking, gebruik en onderhoud) en Street Care (duurzame 

leefomgeving). Struyk Verwo Infra is ook Straatbepalend als het 

gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Belangrijke 

wapenfeiten zijn ‘Cycle for Concrete’ (high performance 

recycling), Gouden status op ‘duurzameleverancier.nl’  

(CO²-footprint) en CERO (cementloos beton).

www.struykverwoinfra.nl
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 Producten

Parkeerdaken
Dakbestrating
Galerij- en balkonophoging
Valbeveiliging

Toepassingen

Galerijen en dakterrassen
Parkeerdaken
Sport & recreatie
Shopping centers
Scholen & musea
Zwaar verkeer
Luchthavens
Gezondheidszorg
Autodealers
Renovatie

OPLOSSINGSGERICHT

Dakbestratingen kunnen 
worden voorzien van custom-
made details of technische 
aanpassingen. Door bijna 
vijftig jaar aan kennis en 
ervaring is er voor bijna elk 
dak een totaaloplossing. 

DUURZAAM

Gebruik van platte daken speelt een steeds 
grotere rol bij verduurzaming van gebouwen en 
leefomgeving. Vanwege de beschikbare vierkante 
meters op daken en toenemende grondschaarste 
wil Zoontjens elk dak transformeren in een 
bruikbare, duurzame ruimte. 

ADVIES

Meedenken in de ontwerpfase 
en zorg voor planning, 
levering, installatie en 
onderhoud.

INNOVATIE

Continu onderzoek en 
blijvend innoveren zorgt voor 
maximale kwaliteit van de 
dakbestratingssystemen.  

Zoontjens
Zoontjens realiseert duurzame en multifunctionele daken. 

Op basis van haar specialisme, expertise en ervaring weet 

Zoontjens de ruimte op daken slim te benutten en ze essentieel 

onderdeel te maken van de leefomgeving. Ze biedt hiervoor 

complete systemen voor dakterrassen, parkeerdaken, galerijen 

en valbeveiliging. Van kleine dakterrassen tot complete leef- en 

parkeerdaken, of heel speciale oplossingen voor bijzondere 

gebouwen; ze ontzorgt de opdrachtgever door mee te denken 

over de juiste invulling van het dak, door producten op maat 

te ontwikkelen en te zorgen voor de gehele uitvoering. Met 

innovatieve dakoplossingen wil ze meer leefruimte creëren, 

de leefomgeving verbeteren en een inspiratiebron zijn voor de 

mogelijkheden van daken.

www.zoontjens.nl
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‘In becoming the global business we are, we’ve 
always remembered the local company we 
were. Started with the foundation of making 
big rocks into small rocks. And from those 
small rocks we’ve built big things. We’ve 
constructed a family with 85.000 people. 
Speaking 28 languages at over 3.600 locations. 
In 32 countries. We’ve gotten bigger by making 
things better. Focused on doing the small 
things right. As one family, one company, a 
company that is global today, because we can 
look to the future and still remember...where we 
came from.’ – CRH plc.

CRH in Nederland maakt deel uit van een 
familie, die als wereldspeler haar afkomst  
niet verloochent. 

CRH. 
En Nederland.

CRH

CRH plc

Activiteiten

Mondiale producent
en distributeur van
hoogwaardige
bouwmaterialen

Opgericht

1970 in Ierland

Omzet 2016

€ 27 miljard
€ 12,4 miljard in Europa

Medewerkers

> 85.000
43.000 in Europa

Landen

32 wereldwijd
24 in Europa

Locaties

3.600
2.000 in Europa
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