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De Jong Group N.V. 
Kikkertweg 7

1521 RE Wormerveer

Tel. 075-6871952
Fax. 075-6874846

info@dejong-group.eu

www.dejong-group.eu

“opdrachtgevers ontzorgen en de samenwerking 

verder verduurzamen, dat is onze missie!”
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In 2015 bestaat de De Jong Group 50 jaar en daar zijn we bijzonder trots op. In die peri-
ode hebben we al vele mooie projecten gerealiseerd en voor grote uitdagingen gestaan. 
Stuk voor stuk zijn ze met een uitstekend resultaat opgeleverd. Ook vandaag de dag 
zetten we dagelijks onze vakkennis en ervaring in voor onze opdrachtgevers.

De Jong staat aan de wieg van een innovatieve boortechniek, die door de grondlegger van 

ons bedrijf op de Nederlandse markt is geïntroduceerd: het diamantboren. In 50 jaar wisten 

we grote expertise en een vooraanstaande naam op te bouwen. In binnen- én buitenland. 

Met veel plezier voeren we dagelijks opdrachten uit voor kleine en grote opdrachtgevers, die 

ons met grote regelmaat weten te vinden. We zijn hen zeer dankbaar voor het vertrouwen. 

Ook onze medewerkers wil ik bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Ervaring, kennis 

en grote betrokkenheid zorgen ervoor dat opdrachtgevers ook in de toekomst op ons 

kunnen bouwen.

Mike Krom

Directeur

The De Jong Group is celebrating its 50th anniversary! And that is something we are 
very proud of. Over the years, we have successfully completed numerous wonderful 
projects. It was the De Jong Group that introduced the innovative diamond drill to the 
Dutch market. Our experience, knowledge and tremendous commitment guarantee a 
good future for our clients.

Welkom bij de
De Jong group

Interesse in een kosteloos magazine? 
Neem contact op voor de mogelijk-
heden met Yolande Deuss. 
T 0345 - 750 206
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De Jong Group N.V. is in 1965 opgericht door 
Henk de Jong onder de naam Betonboringsbedrijf
de Jong. Het bedrijf was gevestigd aan de 
Dorpsstraat in Assendelft in het woonhuis en de 
schuur van de oprichter. 

Henk de Jong was al geruime tijd als uitvoerder werkzaam bij 

de HBG Groep (de huidige BAM) en kreeg vanuit deze hoek 

zijn eerste opdrachten. In november 1965 boorde hij voor 

het eerst een gat met een diamantboor in de Straaltoren 

in Amsterdam. Deze revolutionaire boormethode was door 

hem vanuit Amerika naar Nederland gehaald. De methode 

had als grootste voordeel dat de sparingen die geboord 

werden niet afgewerkt hoefden te worden. In de beginpe-

riode van het bedrijf was hij vooral actief met het boren van 

The De Jong Group NV was founded in 1965 by Henk de Jong under the name Betonboringsbedrijf de Jong. 
The company introduced a new drilling technique from the USA to the Dutch market: diamond drilling. The first 
project executed using this technique took place in the Straaltoren in Amsterdam. We quickly realised it was not 
that easy to convince the construction industry that this would prove to be an asset. The current director’s father, 
Wim Krom, joined the company in 1971, and was appointed director shortly afterwards. In his younger years, 
Mike gained experience at the company and later went on to start various companies of his own. He returned to 
De Jong in 2005 and in 2014 he took over the company.

een revolutionaire

ontwikkeling
sparingen én het onder de aandacht brengen van de nieuwe 

techniek bij nieuwe opdrachtgevers. Dit kostte aanvankelijk 

best wat moeite: de bouwbranche wilde eerst ervaren wat 

de meerwaarde van de uitvoering van de werkzaamheden 

zou zijn.

Wie leidt De Jong
In april 1971 trad Wim Krom, vader van de huidige directeur

Mike Krom, in dienst bij De Jong als verantwoordelijk man 

voor de administratie. Het bedrijf was inmiddels verhuisd

naar een groter pand verderop in de Dorpsstraat. Kort na

zijn aanstelling werd Wim benoemd tot directeur. 

Henk de Jong was ondertussen druk bezig met het opzetten 

van vestigingen in Duitsland en België. Deze maken op dit 

moment geen onderdeel meer uit van het bedrijf. In 1998 

droeg Henk de Jong het eigendom van Betonboringsbedrijf 

De Jong c.s. over aan Wim Krom en Gilbert Meurs. Vier jaar 

later verhuisde De Jong Betonboringen naar het huidige – 

destijds in eigen beheer nieuw ontwikkelde – pand aan de 

Kikkertweg 7 in Wormerveer. Mike Krom deed al vanaf 

15-jarige leeftijd zijn eerste ervaringen op bij het bedrijf. 

Daarna was hij werkzaam bij het korps mariniers en als 

zelfstandig ondernemer. In 2005 maakte hij opnieuw zijn

 intrede bij De Jong, als binnendienstmedewerker. Hij groei-

de door naar de functie van bedrijfsleider en later commer-

cieel directeur en nam in 2014 het bedrijf over.

“De Jong Group N.V. is in 1965 opgericht onder 

de naam Betonboringsbedrijf de Jong.”
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Door de jaren heen is De Jong uitgegroeid tot dé speci-
alist van Nederland op het gebied van betonbewerking.
Mike Krom: “Wij zijn experts in onder meer betonboren
en –zagen, diepteboringen en onderwaterzagen, veran-
keren, splijten, crushen en slopen. Wij werken in de 
civiele bouw, wegenbouw en utiliteitsbouw, in zowel 
binnen- en buitenland.

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk zowel bouw- of bouw 

gerelateerde bedrijven als particulieren. In 2015 hebben we 

onze naam gewijzigd in De Jong Group en zijn de activitei-

ten opgesplitst in vijf afdelingen: 

•	 BetonBoren en –Zagen (BBZ)

•	 Vliegvelden, Wegen en Infra (VWI)

•	 Specialistisch Grond- en Sloopwerk (SGS)

•	 Projecten (P)

•	 Technische Dienst en Verhuur (TDV)

Met ons uitgebreide en moderne machinepark en specialis-

tische gereedschappen klaren we iedere klus en kunnen ook 

omvangrijke projecten tot een succes brengen. Voorheen 

ontwikkelden we machines zelf en dit heeft geleid tot veel 

technische vakkennis.”

Een betrokken expert
De Jong heeft alle goede eigenschappen van een familie-

Veelzijdigheid is troef
Bij DE JoNG

bedrijf. “Veel van onze medewerkers hebben al een lang 

dienstverband. Onder hen zijn enkele familieleden. We heb-

ben een hoog kennisniveau: jongere medewerkers zijn 

nagenoeg allemaal in het bezit van een MBO vakdiploma en 

leren van doorgewinterde medewerkers de kneepjes van het 

vak. Onze specialisten in het veld beschikken over een groot 

oplossend vermogen. We hebben al veel complexe projec-

ten uitgevoerd en leren nog steeds bij. In het voortraject 

brengen we de werkzaamheden én de wijze van uitvoering 

nauwkeurig in kaart. We ontzorgen onze opdrachtgevers zo 

veel mogelijk door onze planning in te passen in die van de 

opdrachtgever. Daarnaast hebben we korte lijnen, bieden 

de klant één aanspreekpunt en een totaalpakket met veel 

aanvullende services. Dit zorgt ervoor dat binnen een project 

het aantal onderaannemers beperkt wordt. Het gebeurt ook 

regelmatig dat we adhoc worden ingeschakeld. Onze pro-

cessen zijn zodanig ingericht dat we meestal de volgende 

dag al aan de slag kunnen.”

De Jong is the go-to expert for concrete drilling and sawing, deep-drilling and underwater sawing, anchoring, 
splitting, crushing and demolition work for utility construction, road construction and civil construction - at home 
and abroad. With the company’s broad range of state-of-the-art machinery, it executes both smaller and large 
projects. The company has a lot of technical knowledge in-house. The De Jong Group has all the characteristics of 
a family-owned business yet the company’s level of expertise is immense. The company’s experts in the field are 
all equipped with great problem-solving capabilities. We try to make our clients’ lives easier by arranging sound 
planning, working with just one point of contact and by offering a total package of auxiliary services. We are 
perfectly equipped to respond to last minute assignments.

“onze processen zijn zodanig ingericht dat we 
meestal de volgende dag al aan de slag kunnen.”
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The De Jong Group professionally carries out all its drilling and sawing 
activities - quiet, (more or less) free of vibration and accurate to the mil-
limetre – in (reinforced) concrete, asphalt, (natural) stone and other hard 
materials at any location and depth and under any angle. The working 
method depends on the situation and the depth and is done electrically, 
hydraulically or with compressed air. 

Bij De Jong worden boor- en zaagwerkzaamheden snel en vakkundig - tot op 
de millimeter nauwkeurig – uitgevoerd. Dat gebeurt in (gewapend) beton, 
asfalt, (natuur)steen en andere harde materialen op iedere gewenste plaats en 
diepte én onder iedere gewenste hoek. 

Onze werkmethode is afhankelijk van de situatie ter plaatse en van de werkdiepte

en gebeurt elektrisch, hydraulisch of met perslucht. Als de omstandigheden dit 

vereisen werken we geluidsarm en/of trillingvrij. Mike: “Inmiddels bestaat er geen 

boor- of zaagtechniek die wij niet vakkundig en adequaat uit kunnen voeren. 

Sparingen boren naar 30 meter diepte of meer dan één meter diep zagen, alle 

werkzaamheden worden uitgevoerd met eigen materieel, daarnaast kunnen we 

met onze diamantdraadzaagunits de meer extremere afmetingen zagen. We zijn 

VCA	**	en	 ISO	9001	gecertificeerd	en	werken	uiteraard	volgens	 strenge	veilig-

heidsnormen. Het boren van diepe sparingen of een omvangrijk aantal, is een apart 

specialisme dat we bij De Jong als geen ander beheersen.”

BEtoNBorEN
en -zagen

LeaseVisie is een merk- en bankonafhankelijke leasemaat-
schappij, met een onderscheidende manier van werken. 

Directeur Peter Visser: “Onze werkwijze gaat veel verder dan 

het afsluiten van leasecontracten alléén. Er komt steeds meer 

flexibiliteit	in	de	leaseconstructies	en	wij	bieden	mobiliteits-

oplossingen voor de korte en de lange termijn. We geven 

advies op maat en leveren een bijdrage aan de mobiliteits-

doelstellingen van onze klanten. Deze doelen variëren van 

kostenbesparing,	efficiënter	 inzetten	van	het	wagenpark	tot	

groener rijden. LeaseVisie bestaat al 25 jaar. We kiezen er 

bewust voor om dicht bij de klant te blijven en zoeken altijd 

naar de lange termijn relatie. We monitoren of de doelstel-

lingen worden behaald en sturen, in samenspraak met de 

Een onderscheidende werkwijze
Die werkt!

klant, zoveel mogelijk bij indien succes uitblijft. LeaseVisie is 

proactief en brengt regelmatig ook ongevraagd advies uit. 

Dat kan omdat we onze klanten en zijn wensen én doelstel-

lingen goed kennen. De samenwerking met De Jong Group

gaat al ver terug en verloopt op een hele plezierige 

wijze. Directeur Mike Krom spreekt duidelijk zijn verwach-

tingen en behoefte naar ons uit. Het wagenpark van de 

De Jong Group bestaat op dit moment voor het grootste 

deel uit grijze kentekens. Er is een goede klik tussen onze 

bedrijven. De zakelijke relatie tussen ons is prima en dat 

komt omdat we ook aandacht besteden aan de persoonlijke 

omgang. Over en weer is er veel interesse in elkaar en in de 

ontwikkelingen van de bedrijven.”

6
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In infrastructurele werken en op vliegvelden is een flexibele dienstverlening 
essentieel. Onze selfsupporting beton- en asfaltspecialisten staan dag en 
nacht klaar om hun werkzaamheden uit te voeren. 

De De Jong Group heeft een compleet pakket diensten waarvoor een modern

machinepark essentieel is. We zagen taludbuizen, boren putten en zagen beton,

asfalt en klinkers. Bochten en rotondes behoren tot onze specialisaties. 

Een kostenbesparende zaagtechniek die steeds vaker wordt toepast is het in één 

zaaggang realiseren van twee, 100% evenwijdige, zaagvoegen in klinkers of asfalt

voor het aanbrengen van (weg)markering. Onze medewerkers zijn opgeleid 

en	 gecertificeerd	 om	 op	 vliegvelden	 werkzaamheden	 uit	 te	 voeren.	 Door	 een

zeer uitgebreid machinepark zagen we grote hoeveelheden in korte

doorlooptijden in bijvoorbeeld buitendienststellingen op vliegvelden.

SpecialiSten in infra 
EN VliEGVElDEN

Flexible service is essential for infrastructural works and at airports. 
Our self-supporting concrete and asphalt experts are always on standby 
- day and night. 

The De Jong Group specialises in demolition techniques using cutting-edge equipment, including an innovative 
demolition robot which allows us to carry out precision and renovation demolition works under any circumstance 
and in any location: indoors or outdoors, above or below ground and even under water using a vibration and/or 
dust-free technique. 

Een heel andere tak van sport waar de De Jong Group in 
is gespecialiseerd, is stof-, geluid en trillingarm slopen. 

Boringen en/of zaagwerkzaamheden maken vaak onder-

deel uit van sloopwerken en in het verleden kregen we ook 

regelmatig de vraag of we ook deze opdrachten volledig 

uit wilden voeren. Inmiddels horen deze technieken al jaren

tot onze kerntaken en hebben we ook op dit gebied al veel 

kennis in huis. We zijn in staat de sloopwerkzaamheden 

onder bijna alle omstandigheden en op iedere locatie te 

verrichten. Ook de materiaalsoort vormt vrijwel geen 

belemmering. We slopen zowel inpandig als buiten, boven-

en ondergronds en zelfs onder water én trillings- en/of 

stofarm. We werken met geavanceerd materieel, waaronder 

onze innovatieve slooprobot: een moderne krachtige radio-

State of the art
SlooproBot GEluiDSarm

grafisch	bestuurde	machine,	die	perfect	ingezet	kan	worden	

bij precisie- en renovatiesloopwerken. De slooprobot werkt 

schoon (door het ontbreken van CO2 uitstoot), stil, snel, 

stofarm, trillingarm en duurzaam.

8

voor
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“Een zaagtechniek die 

steeds vaker wordt toepast 

is het in één zaaggang 

realiseren van twee zaag-

voegen in klinkers voor 

het aanbrengen van 

(weg)markering.”
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Van oudsher hebben we veel kennis in huis waar het 
ons machinepark betreft. De technische dienst bij de 
De Jong Group bestaat uit een team van gediplomeerde 
keurmeesters, die het machinepark onderhouden, onder-
delen reviseren en de machines aanpassen of ombouwen 
voor specifieke situaties.

Mike Krom: “Vroeger bouwden we speciale machines zelf. 

Dit besteden we inmiddels uit, maar de kennis die we ermee

opgebouwd hebben is bewaard gebleven en die zetten we 

nu nog in bij het ombouwen van machines. Dit geeft ons 

de	 flexibiliteit	 om	 bij	 ieder	 project	 de	 juiste	 machines	 of	

Bij De Jong denken we in oplossingen en zien we 
problemen hooguit als nieuwe uitdagingen. Die pakken 
we met veel enthousiasme aan. 

Wij zijn graag voor opdrachtgevers een partner die een 

totaaloplossing biedt. Dit betekent dat we niet alleen onze 

eigen kennis en kunde inzetten, maar opdrachtgevers ook 

werk uit handen nemen door inhuur van gespecialiseerde 

medewerkers, die werkzaamheden uitvoeren die net buiten 

onze corebusiness liggen. We zijn in alle lagen van de markt 

actief en kennen geen beperking in opdrachten. Bij grote 

projecten nemen we graag actief deel aan het bouwteam. 

In het voortraject delen we onze kennis en maken een rea-

listische inschatting van tijdsbestek en kosten. De uitvoering 

vindt altijd plaats door professionals, die proactief handelen. 

We dragen bij aan het verminderen van de faalkosten door 

constructief	te	werken.	Bovendien	zijn	we	flexibel	en	schake-

len snel mee als omstandigheden veranderen.

Dé partner
Voor GrotE proJEctEN

The De Jong Group thinks in solutions. For us a problem is nothing more than another challenge: something we 
enjoy tackling. In larger projects, we make sure we take part in a construction team and share our knowledge in 
the preliminary stages. We draw up a realistic estimate of the duration and costs and easily adapt if the situation 
so requires. 

We zijn in alle lagen van de 

markt actief en kennen geen 

beperking in opdrachten.

Een eigen 
techniSche DienSt

The De Jong Group has its own technical service department with qualified inspectors. They maintain the machi-
nery, revise spare parts and build machines for specific assignments. Moreover, at De Jong we have a vast amount 
of spare parts on stock, which allows us to execute every job quickly, independently and flexibly.

gereedschappen voor handen te hebben. Onze technische

dienst wordt door een machine leverancier uit Zwitserland

bij hen opgeleid, zodat wij met behoud van garantie ons 

materieel zelf kunnen onderhouden. Daarnaast hebben

we veel reserveonderdelen op voorraad. Dit maakt ons onaf-

hankelijk en zorgt ervoor dat we altijd, voor ieder vraagstuk 

dat naar voren komt, een oplossing vinden!”
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BHT Diamanttechniek
A  Hofmanweg 44b
2031 BL  Haarlem

Tel: 023-5319534
Email  info@bhthaarlem.nl
www.bhthaarlem.nl

BHT Diamanttechniek 
feliciteert De Jong Group N.V.

met haar 50-jarig jubileum.
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Het zou unfair zijn om hier een selectie uit de vele duizenden mooie projecten die we 

in de afgelopen 50 jaar mochten uitvoeren, te noemen. Dat zou tekort doen aan alle 

dan niet genoemde projecten, die we ook met trots vakkundig hebben uitgevoerd.

Kijk op www.dejong-group.eu voor meer informatie.

De De Jong Group staat als een huis: de opdrachten-
portefeuille is goed gevuld en de  expertise is ongekend 
groot. 

Mike:	 “Als	 het	 op	 kennis	 aankomt	 hebben	 we	 een	 flinke

voorsprong ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. 

Vooral omdat we inmiddels al voor zoveel uitdagingen 

hebben gestaan, die afweken van een standaard aanpak. 

Het is bijna niet meer mogelijk om nog explosief te groeien 

in kennisniveau. Maar uiteraard blijven we de ontwikkelingen 

klaar voor 
DE toEkomSt

The De Jong Group is ahead of the competition when it comes to knowledge. The company’s growth potential 
will primarily be achieved in international markets. In addition, we aim to continue to make our clients’ lives easier 
by offering supplementary services.” 

in de technieken volgen en gaan we met veel plezier nieuwe

uitdagingen aan. Expansie is nog voornamelijk buiten de 

landsgrenzen te realiseren. In Europa zijn maar weinig 

bedrijven met een vergelijkbare expertise. Daar liggen dus 

nog kansen. Daarnaast realiseren we groei door uitbreiding 

en verbreding van het machinepark met onder meer sloop-

robots. Onze opdrachtgevers willen we nog verder ont-

zorgen. Dat kan onder meer door werkzaamheden uit te 

voeren, die niet direct tot onze corebusiness horen, maar die 

wel in het verlengde liggen van onze bedrijfsactiviteiten.”

trots op
mooiE proJEctEN

De Jong Group N.V. 

wil graag iedereen 

bedanken die het mogelijk 

heeft gemaakt dit 

magazine te realiseren.


