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Een relatief wat rustiger maand januari
zit er bij Zwaan Opperdoes niet in voor de
tak Schoeiing & oeverbescherming. De
agenda is vol en het werk kan gewoon
door in deze zachte winter. Dit werk is in
korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke
pijler onder het bedrijf. “Druk of niet, elke
klus pakken we gedegen aan en we doen
geen enkele concessie aan de kwaliteit.”
Zwaan Opperdoes deed jaren geleden alleen het
grondwerk bij een lokale specialist op het zetten
van beschoeiingen. Tot hij enkele jaren geleden
aangaf zijn activiteiten vanwege zijn leeftijd te
willen afbouwen. Hij droeg zijn kennis en vaardigheden over en zo specialiseerde ook Zwaan Opperdoes zich in deze tak van sport. “We doen het
met een vaste club medewerkers en hebben de
tijd mee”, vertelt Joost Zwaan. Hij constateert dat
woningen aan het water voor veel geld worden
verkocht. “Het zijn woningen met een vaak relatief kleine tuin met een schuin talud. Die tuin opwaarderen door een terras, zitkuil of vlonder aan
te leggen, vergroot het woongenot”. Hij ziet hierin
een kettingreactie ontstaan. Zwaan werkt ook
voor vakantieparken en voert beschoeiings- en
oeverwerken uit voor gemeenten en het waterschap HHNK.
De eerste vier maanden van dit jaar zit hij volgeboekt met particuliere opdrachten, maar ook opdrachten vanuit een vakantiepark in Medemblik,
zoals op de foto te zien is. Vooral bij particulieren
gaat het dikwijls om werken die nog wel eens
worden aangepast door voortschrijdend inzicht
van de bewoners, zoals het onlangs opgeleverde
werk rechtsonder op de foto. “Ik kom daar daarom
extra vaak om de voortgang te bespreken. Daar
nemen we ondanks de drukte de tijd voor, omdat
het werken zijn die lang mee moeten gaan. Dat is

onze inzet en daar is onze werkwijze op afgestemd”, aldus Joost. Zwaan werkt zowel vanuit de
tuin of de vaste wal als vanaf het water. Het bedrijf heeft hiervoor een 80 centimeter smalle minigraafmachine en koppelpontons om vanaf het
water te kunnen werken.
Zwaan werkt alleen met hardhout van duurzaamheidsklasse 1, vaak FSC-keur. Het bedrijf gebruikt
extra dik Geolon-doek, dat aan de waterkant extra diep wordt aangebracht om uitspoeling te
voorkomen. Verder worden de funderingspalen
tot op de harde onderlaag aangebracht en wordt
er extra werk gestopt in het goed schoren en stutten van de constructies. “Dat kost allemaal tijd,
maar dat vertaalt zich wel in duurzaamheid”, zegt
Joost. Ook werkt hij met een gesloten grondbalans. “Vaak leveren particuliere tuinen ook bijkomend extra werk op, zoals het uitgraven van een
tuinhuis of straat- en hekwerk.”
De kwaliteitsfilosofie blijkt te werken, want begin
februari puilt de agenda al uit. “We hebben alweer diverse aanvragen binnen. Dat wordt sowieso najaar, want we zitten dit voorjaar helemaal
vol”, aldus Joost. Dat maakt het lastig, omdat de
prijzen van materialen - en zeker die van hardhout
- nu sterk fluctueren. “Het is moeilijk om daarop
te anticiperen, maar het zal onze werkwijze niet
veranderen. Wat we doen, doen we goed, omdat
dergelijke werken lang mee moeten gaan.”
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