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Als bestaande of nieuwe rela�e ontvangt u deze nieuwsbrief met ontwikkelingen en actuele informa�e over de O�en 
Groep in Wapse. De O�en Groep is onderverdeeld in O�en Infra BV, O�en Cultuurtechniek BV en O�en Handel & 
Transport en is in 2006 opgericht door Henri en Renate O�en. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in 
onze branches, lopende en afgeronde projecten en delen met trots feiten en weetjes over onze interne bedrijfsvoering. 

Groot nieuws: “Met ingang van 1 oktober 2022 wordt Loonbedrijf 
Leffers BV en Grondverzet Loonbedrijf Leffers-Haveman VOF 
overgenomen en onderdeel van de O�en Groep, een uitbreiding van 
O�encultuurtechniek BV!”. 

Waar O�en zich de afgelopen 16 jaar vooral hee� gespecialiseerd in 
Infrastructuur, Grond en Wegenbouw is Leffers zich met name gaan 
richten op Grondverzet en Groentechniek. Beide ondernemers zijn hun 
bedrijf gestart in de gemeente Westerveld en hebben de afgelopen 
jaren een mooie samenwerking opgebouwd, wat zeer succesvolle 
gezamenlijke projecten hee� opgeleverd. Deze overname is dan ook 
voor Henri en Renate O�en een logische stap in de groei van hun 
onderneming en de uitbreiding van hun diensten en producten. Er is 
gestart met de kennismaking met opdrachtgevers en personeel om de 
overname vloeiend te laten verlopen. Jos Leffers zal als gezicht van  
Grondverzet en Groentechniek aan O�en verbonden blijven, wat de 
overgang zal vergemakkelijken en waardoor er voortgebouwd kan 
worden op zijn kennis. Op korte termijn zal het materieel worden 
verhuisd naar diverse loca�es in Wapse. 

Met hun mo�o: ‘Gewoon hard werken, mooie opdrachten aannemen 
en de juiste mensen om ons heen verzamelen’, zien Henri en Renate 
deze grote uitdaging helemaal zi�en. 

Ontwikkelingen Cultuurtechniek BV

Overname Le�ers 

Ontwikkelingen O�en infra BV

Lopende en afgeronde projecten 

In 2021 zijn wij in opdracht van de gemeente Meppel gestart met de herinrich�ng van de Prinsengracht te Meppel. Dit 
project is inmiddels naar tevredenheid opgeleverd en afgerond. Onze huisfotograaf Miranda Drenth van 2MB hee� voor u 
het eindresultaat vastgelegd! Op onze social media kanalen vindt u ook een korte film van de werkzaamheden aan de 
Prinsengracht. 

Ontwikkelingen O�en 
Handel- en transport  BV

Aanschaf Volvo  

Door toenemende werkzaamheden hebben wij 
de mogelijkheid gekregen te investeren in een 
nieuwe Volvo. 

Deze kieptrailer wordt o.a. ingezet voor het 
transport van zand, menggranulaat, stenen enz. 
Uiteraard is ook deze beauty in het zwart 
uitgevoerd. 
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Naast de Prinsengracht hebben wij in 
Meppel ook het project Reestlaan 
afgerond. Deze oplevering hee� ruim 
binnen de planning plaatsgevonden. 
De Reestlaan te Meppel is onder 
andere voorzien van 225m nieuw riool, 
130m gerenoveerd riool en nieuwe 
asfaltverharding inclusief fietsstrook.

Lopende en afgeronde 

projecten (vervolg)

Interne bedrijfsvoering

Meer over Henri en Renate Otten  
Henri en Renate O�en begonnen ooit in Vledder. ‘Ik zat nog op 
de landbouwschool en zou stage gaan lopen bij een agrarisch 
bedrijf. Maar dat ging niet vanwege de MKZ crisis. Toen kon ik 
met zijn buurman mee die een eigen bestra�ngsbedrijf had. 
Daar kon ik wel stage lopen. En dat heb ik gedaan.‘ vertelt 
Henri. De stage beviel zo goed dat hij al snel het idee had om 
voor zichzelf te beginnen. Renate werkte op dat moment in de 
tandheelkunde. ‘Je weet totaal niet wat je te wachten staat. Je 
schrij� je in bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens ga je aan 
het werk. De administra�e deed ik naast mijn baan. We 
beginnen meteen met 3 man aan de klus. Henri houdt niet van 
s�l zi�en. ‘Ik hou van uitdagingen en grote klussen. Op 22-
jarige lee�ijd liep ik bij een klant van het erf met een contract 
van een ton. Je bent super trots. Dan lig je ’s avonds in bed en 
vraag je je af hoe je dit gaat doen. Dat is gelukt. Later hebben 
we geïnvesteerd. Van het één komt het ander. Inmiddels 
hebben we vele projecten lopen. Grondwerk en Wegenbouw. 
Klein en groot. Klussen moeten allen goed uitgevoerd worden. 
‘Afspraak is afspraak, een man een man en een woord een 
woord. De juiste machines op de juiste plek. Dat is wat de klant 
wil. Klant en kwaliteit die staan bij ons voorop.’ 

Wij zijn enthousiast dat wij in deze nieuwsbrief de 
laatste ontwikkelingen en actuele informa�e met u 
kunnen delen. We weten dat deze nieuwsbrief 
bestaande maar ook nieuwe rela�es zal bereiken, 
daarom stellen wij ons graag nog een keer aan u voor.

Interne bedrijfsvoering

Nieuws voor en over onze harde werkers! 
Wij hebben kennis gemaakt met  onze nieuwe collega’s 
Viktor Moes (planner) en Harriët van Dalen (administra�e). 
Hun vertrouwde gezichten uit Havelte kunt u per 1 oktober 
2022 tegen komen op ons kantoor in Wapse. Via onze 
social media kanalen zullen wij hen binnenkort ook aan u 
voorstellen. 

Voor de zomer hebben wij Johnny Kroon in het zonnetje 
mogen ze�en. Johnny vierde zijn 15 jarig jubileum. Als 
eerste personeelslid hee� hij in 2009 de stap gemaakt om 
zijn baan in de ICT te verruilen voor zijn werk bij O�en Infra 
BV (toen nog O�en bestra�ngen). Hij hee� veel kennis en 
ervaring opgedaan en is nu planner bij O�en infra BV. 

Tom Mulder hee� naast zijn dagelijkse werkzaamheden 
binnen drie jaar (avond)scholing zijn diploma uitvoerder 
infra/toezichthouder behaald!  

Jurian vd Wal (zoon van Sipko die Henri ‘vroeger’ de 
kneepjes van het vak leerde) hee� zijn papieren binnen 
voor Opperman bestra�ng. 

Neem gerust contact met ons op!
Meer weten?

Wilt u meer weten over ons bedrijf, hee� u een vraag 
over onze werkzaamheden of wilt u kennismaken om te 
ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen? 
Neem gerust contact met ons op. Onze bedrijfsleider 
Eelco Zijnstra is bereikbaar via tel.nr. 06 22 73 15 85 of 
email naar:  info@o�eninfra.nl 

Op onze social media kanalen delen wij onze vacatures, 
actuele ontwikkelingen en het laatste nieuws! 

Volgt u ons al op social media? 
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