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25 jaar Zeus Groep
In 2019 vieren we het 25-jarig jubileum van de Zeus Groep. Wat in 1994 
begon met de aankoop van Zeus Beton, is nu uitgegroeid tot een groot en 
bloeiend bedrijf met vele verschillende disciplines. Na Zeus Beton volgden 
Hercules Beton in 2004, Zeus Metaal in 2006, Zeus Rail-Infra in 2015, Zeus 
Farmex in 2016 en Dutch Solar Field in 2017.

Steeds zag algemeen directeur Henk van Nistelrooij nieuwe markten en kansen om het 
bedrijf uit te breiden en sterker te maken. “Toen ik Zeus Beton kocht, draaide het niet zo 
goed, maar ik zag potentie. Door te optimaliseren en op een weloverwogen wijze te 
investeren in mensen en machines, steeg de omzet en werd het bedrijf weer winstge-
vend. Dat gaf ruimte om Hercules Beton en de andere bedrijfsonderdelen over te nemen. 
In de loop der jaren hebben we goede en langdurige relaties opgebouwd, met klanten 
én leveranciers. De Zeus Groep doet wat het belooft. We zijn een betrouwbare partner, 
leveren kwaliteitsproducten en denken graag mee met onze klanten. Daarnaast onder-
scheiden wij ons door onze korte levertijden. Dat is de kracht van de Zeus Groep.
Wij zijn trots op deze prachtige bedrijven met z’n 110 gemotiveerde medewerkers en z’n 
goed gevulde orderportefeuille en op hetgeen we met elkaar bereikt hebben. 
In dit magazine laten we u graag zien wat de Zeus Groep in huis heeft. Met vertrouwen 
kijken we uit naar de komende 25 jaar.”

Henk van Nistelrooij, Toine Aanraad en John Baas 
Directie Zeus Groep
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Zeus Beton

Een belangrijk bedrijfsonderdeel van de Zeus Groep is Beton. In de productiehallen van het bedrijf 
in Hardenberg worden trilbeton en zelf verdichtend beton verwerkt tot uiteenlopende producten. 
Van standaard poeren voor de kassenbouw tot grote maatwerk producten als straatmeubilair en 
safetyblocks om straten af te zetten en een veilig gevoel te creëren. Of er nu een grote opdracht-
gever of een plaatselijke aannemer aanklopt met een vraag, de klant staat centraal bij Zeus. 

Bedrijfsleider René de Koning zet zijn team graag in 
om samen met de klant een kwalitatief hoogwaardig 
product te ontwikkelen, dat in de vraag voorziet. “Wij 
denken in totaaloplossingen. Dat is waar Zeus voor 
staat. Vanuit de gemeente Hardenberg kwam de vraag 
bij ons om een vandalismebestendig zitmeubel voor de 
openbare ruimte te ontwerpen. We zijn toen rond de 
tafel gaan zitten. Uit dat ontwerptraject is een prachtig 
product voortgekomen. Een picknickbank met fun-
dering ineen. Niet alleen vandalismebestendig, maar 
ook nog eens makkelijk te (ver)plaatsen en praktisch in 
het onderhoud, omdat er niet meer tussen de bank  en 
tafel gemaaid hoeft te worden. Ook de nieuwe safety-
blocks, voorzien van het door ons ontwikkelde Maxi-
mum Impact Resistance Concrete ®, die ingezet kun-
nen worden om straten af te zetten bij evenementen, 
zijn een mooi voorbeeld van een gezamenlijke inspan-
ning. Met de opdrachtgever en een betrokken hovenier 
hebben we deze ontworpen in de vorm van een grote 
plantenbak en kunnen we deze in verschillende kleuren 
leveren. Door de toegepaste hydrocultuur is er 
nauwelijks onderhoud nodig voor de planten in deze 
bakken.”

Totaaloplossingen

De kracht van een
betonnen paaltje.



Uit voorraad leveren

Naast deze nieuwe producten kan Zeus Beton leunen 
op een groot assortiment van standaard producten, die 
wij uit voorraad kunnen leveren. Voorbeelden hiervan 
zijn: roostervloeren, stroroosters en onderslagbalken 
voor de stallenbouw, bouwhekblokken, funderings-
blokken, betonsloff en, funderingstegels en poeren 
voor verschillende toepassingen.

Kassenbouw

Al jarenlang zijn de Zeus paaltjes, ontwikkeld samen 
met TNO, een begrip in de kassenbouw. Zeus Beton 
produceert het unieke funderingspaaltje al sinds eind 
jaren 70 en is wereldwijd marktleider op dit gebied. 
Albert Fransen, verkoop adviseur, neemt binnen Zeus 
Beton de verkoop van deze funderingspaal en het 
prefab randfunderings systeem voor zijn rekening. “In 
de wereld van de kassenbouw is Zeus een belangrijke 
speler. In de rekenapplicatie van TNO, die kassen-
bouwers gebruiken om hun kassen door te rekenen, 
zijn de Zeus paaltjes standaard opgenomen. We 
exporteren de paaltjes naar alle delen van de wereld, 
van Canada tot Rusland, van Mexico tot Australië. De 
reden van de wereldwijde afzet is dat het een kwalita-
tief goed en maatvast product is. Met een Zeus 
fundering zit het goed.”

Sterk in maatwerk en 
massaproductie





Hercules Beton

In 2004 is Hercules Beton in Tienray onderdeel geworden van de Zeus Groep. Hercules produceert 
prefab beton-elementen voor de woning- en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw en infrastructuur. 
Het Limburgse bedrijfsonderdeel onderscheidt zich van Zeus Beton onder meer door de grote en 
zware producten, die het kan vervaardigen. Productiehallen en terrein in Tienray zijn namelijk 
uitgerust met diverse soorten kranen, waardoor producten tot 15 ton eenvoudig te manoeuvreren 
zijn. 

Standaard en voorraad artikelen 
én maatwerk prefab

Toine Aanraad: “Bij Hercules Beton zijn we sterk in 
standaard prefab én in maatwerk producten. De 
belangrijkste standaard producten zijn onze lateien, 
raamdorpels, spekbanden, kantplanken en afdek-
banden. Als wij de lateien, die wij jaarlijks verkopen, 
achter elkaar zouden leggen, dan komen we wel aan 
400 km latei. Deze standaard producten kunnen wij 
vrijwel altijd uit voorraad leveren. Dat doen we voor-
namelijk aan de professionele bouwmaterialenhandel 
waar we een groot marktaandeel in Nederland mee 
hebben. Maar ook voor projectwerk kunnen architec-
ten en aannemers bij ons terecht. Daarbij valt te 
denken aan raamkaders, gevelornamenten, trappen 
en bordessen. Veel klein maar ook groter prefab. We 
bieden een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. 
Door de samenwerkingsverbanden met producenten 
in andere sectoren hebben we een grote en geva-
rieerde groep van opdrachtgevers in heel Nederland, 
maar ook in België. Betonnen elementen zijn bij ons 
niet altijd standaard grijs. We hebben een ruim assorti-
ment gekleurd beton. Dat varieert van antraciet, wit 
en champagne tot aan groen en blauw. Zo krijgt beton 
een fraaie en eigen look.

Leitl

Naast alle eigen betonproductie heeft Hercules ook 
een jarenlange warme relatie met het Oostenrijkse 
familieconcern Leitl. Leitl is producent van beton en 
baksteenproducten, waaronder baksteen lateien die 
voor Hercules een handelsproduct in Nederland zijn 
geworden en waar Hercules het exclusieve verkoop-
recht in Nederland van heeft. 

Uit voorraad leverbaar.

We bieden een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.



Waardevolle aanvulling

Zeus Metaal is op het oog een gewoon metaalbedrijf, 
dat kan knippen, buigen, lassen slijpen en zagen. Het 
is gespecialiseerd in wapeningselementen, maar legt 
zich ook toe op de productie van andere constructieve 
elementen en producten, zoals hekwerken en trap-
leuningen voor Zeus Beton en andere opdrachtgevers.   
“En toch is het geen gewoon bedrijf”,   legt bedrijfs-
leider Peter Prinsen uit. “We hebben Zeus Metaal 
ingericht als een beschermde werkplek voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor wajongers, 
langdurig werkzoekenden, statushouders en medewer-
kers met een WSW-indicatie. Het is een gemotiveerde 
groep medewerkers, die prima uit de voeten kan met 
de werkzaamheden, die bij Zeus Metaal voorkomen. Bij 
Zeus Metaal krijgt iedereen een kans. Het begeleiden 
van de jongens vraagt om een andere aanpak en kost 
af en toe wat extra energie, maar het is prachtig om te 
zien dat ze schik hebben en zich met een beetje extra 
aandacht ontwikkelen tot kundige medewerkers.” 
De club van Zeus Metaal produceert hoogwaardige 
metaalproducten en is een waardevolle aanvulling op 
de activiteiten van de Zeus Groep.

Zeus Metaal

Sinds 2006 is Zeus Metaal onderdeel van de Zeus Groep. Toen binnen Zeus Beton de vraag naar 
wapeningsstaal toenam en de metaalafdeling van de sociale werkvoorziening in Ommen dreigde te 
verdwijnen, was de beslissing snel genomen. Medewerkers en machines werden overgenomen en 
een nieuw bedrijfsonderdeel was geboren.

Bij Zeus Metaal krijgt iedereen een kans.



Zeus Rail-Infra

In 2015 is Rail-Infra overgenomen van Buiter Beton en onderdeel geworden van de Zeus Groep.
“Ga maar eens op een perron staan en kijk om je heen. Alles wat van beton is, kan Zeus Rail-Infra 
maken en leveren.” Aan het woord is Gerben Companje, het gezicht van Zeus Rail-Infra. 

Van spoor tot station

“Geen station is hetzelfde en daarom is het elke keer 
weer een nieuwe uitdaging om met de juiste oplossing 
te komen. Goed luisteren is de kracht van Zeus Rail-Infra. 
We denken graag mee met onze klanten en streven naar 
totaaloplossingen.” 
Van perronkeerwanden en bovenleidingfundaties tot 
poeren en relaiskastfundaties, kabelkokers en trap-
treden. Ook producten, die niet direct tot het eigen 
assortiment van Zeus Rail-Infra behoren, zoals keer-
wanden, tegels, opvulzand en steenslag, kunnen hierin 
worden meegenomen. De samenwerking met Zeus 
Metaal biedt meerwaarde. Het verbreedt het assorti-
ment. De versperringspalen, kleine constructiewerken 
en losse wapening zijn hier goede voorbeelden van. 
“De bouw en inrichting van spoor en perrons zijn een 
prachtig werkterrein. Waar een andere toeleverancier 
misschien stopt, gaat Zeus Rail-Infra verder. Wij ontzor-
gen en nemen een aannemer al het werk uit handen. 
Daarin is Zeus Rail-Infra sterk. Ondanks het feit dat Zeus 
Rail-Infra nog maar sinds 2015 bestaat, is Zeus Beton als 
prefab leverancier al bijna twintig jaar een betrouwbare 
partner voor het spoor.”

Rail-Infra denkt in totaaloplossingen.



Zeus Farmex

Zeus Farmex  is producent van de Farmex prefab tank opslagsystemen. De Zeus Groep nam in 2016 
het bedrijf Famitec over en zette de producten in als uitbreiding op het bestaande assortiment. 
Het Farmex opslagsysteem biedt al ruim dertig jaar een bewezen oplossing voor de opslag van 
water, mest en andere vloeistoff en, waarbij waterdichtheid en duurzaamheid een belangrijke rol 
spelen. Wereldwijd zijn al meer dan 10.000 tanks van dit type gebouwd. De silo’s zijn samengesteld 
uit hoogwaardige (veelal voorgespannen) betonelementen en worden opgebouwd middels een 
specialistische naspan-techniek.

Mestsilo’s

De mestsilo’s van Zeus Farmex BV zijn verkrijgbaar in 
verschillende wandhoogtes, van 5, 6 en 7 meter, een 
diameter van 9 tot ruim 32 meter met een capaciteit 
tot ruim 5800 m

3
. De silo’s worden veelal opgebouwd 

met de prefab betonnen tankelementen type MST-I en 
MST-IA .

Industriële tanks

De systeemtanks van de typen MST-IA en MST-II 
worden vooral ingezet als buff ertank, biovergister of 
waterzuivering. De tanks variëren in hoogte van 3 tot 
8  meter,  een  diameter van  9 tot ruim 70 meter met 
een capaciteit tot 32.500 m

3
. De hoge kwaliteit van het 

beton resulteert in een onderhoudsvrij product en een 
lange levensduur. Het modulaire bouwsysteem van de 
tanks maakt een snelle bouw mogelijk. 
De typen MST-III en MST-IV zijn ontworpen om nog 
hogere tanks te realiseren.

Nieuwe toepassingen

Nieuwe productietechnieken, betonsamenstelling en 
de ontwikkeling van betonbeschermingstechnieken 
creëren ruimte voor nieuwe mogelijkheden, bijvoor-
beeld bij een hogere resistentie tegen agressieve 
stoff en. Dit alles wordt gerealiseerd in samenwerking 
met onze partner Fabiton BV uit leeuwarden, opdracht-
gevers en externe constructeurs. Tegenwoordig zijn 
de opslagsystemen onder andere terug te vinden als 
industriële tanks, buff ertanks en bij waterzuiverings-
installaties (RWZI en AWZI).

Nieuwe productietechnieken en 
betonsamenstelling geven

ruimte voor andere toepassingen

Zeus heeft een nieuwe impuls kunnen geven aan de 
Farmex opslagsystemen.



Dutch Solar Field

Meest recente ontwikkeling in de Zeus Groep is de oprichting van Dutch Solar Field, producent van 
grootschalige zonnesystemen en duurzame oplossingen ter vervanging van cv-ketels.
Dutch Solar Field is een samenwerking tussen Zeus Beton en Reduxion. 

Wat is onze toekomstvisie, wat drijft ons? 

John Baas: “Onze visie is om met Dutch Solar Field BV 
de komende jaren een belangrijke speler in de markt te 
worden op het gebied van energiebesparende pro-
ducten en diensten. Innovatie in de breedste zin van 
het woord. Dutch Solar Field BV levert geen duurzame 
energie, maar systemen en installaties om zelf duur-
zame energie op te wekken. Maar het bouwen aan 
een duurzame relatie is minstens zo belangrijk voor 
ons. Onze drijfveer is het realiseren van een wereld, 
waarin we af kunnen van de fossiele brandstoff en en 
bijdragen aan minder CO² uitstoot. Daardoor kunnen 
we een beter leefk limaat en schoner milieu voor nu 
en in de toekomst realiseren. De producten die Dutch 
Solar Field BV heeft ontworpen, de Reduxion Ecoliner 
(voor de industrie en particuliere woningen) en de 
Transheater (speciaal voor supermarkten, ziekenhuizen 
en andere zorginstellingen), kunnen in combinatie met 
eigen zonnepanelen ervoor zorgen dat uw woning of 
bedrijf energieneutraal wordt.

Synergie

Daar waar Reduxion zorgt voor de ontwikkeling van 
innovatieve installaties, die een échte besparing op het 
energieverbruik met zich meebrengen, zorgen Zeus 
Beton en Zeus Metaal voor het vervaardigen van de 
onderbouw voor panelen op het dak en funderingen 
voor veldopstellingen. 
De synergie tussen de bedrijven levert producten en 
diensten op, die bedrijven en particulieren een bespa-
ring geven op energieverbruik en de kosten daarvan. 
“Met dit nieuwe bedrijfsonderdeel wil de Zeus Groep 
nadrukkelijk investeren in de toekomst. Het begon met 
de installatie van de grondgebonden zonnepaneel-
parken. Daarvoor maken Zeus Beton en Metaal de 
funderingen en metalen geraamtes. Maar bij de Zeus 
Groep zijn we graag innoverend bezig en daarom zijn 
we ook betrokken bij de andere energiebesparende 
producten, zoals de Reduxion Ecoliner, een elektrische 
CV-ketel, een volledig Nederlands product, ontwikkeld 
en geassembleerd in Hardenberg. 
De Reduxion Ecoliner is CE-gecertifi ceerd en voldoet 
daarmee aan alle daarvoor geldende toepasselijke 
bepalingen aangaande elektrische materialen en 
EN-normen. Ook is de ketel getest door KIWA in 
Apeldoorn. De Reduxion Ecoliner is de vervanger van 
de traditionele gasgestookte CV- ketel. Het is een 
onderhoudsarm systeem zonder kans op afgifte van 
koolstofmonoxide en een prima oplossing voor grote 
gebouwen als productiebedrijven, kerken, hotels, ver-
zorgingstehuizen en kantoren. We bieden een 
totaalconcept van subsidieaanvraag tot plaatsing van 
het eindproduct en ontzorgen daarmee onze klant.”

De Zeus Groep wil investeren in de toekomst.



Duurzaamheid
Zeus Groep

Duurzaamheid staat bij de Zeus Groep hoog op de agenda. De oprichting van Dutch Solar Field is 
daar niet het enige bewijs van. Ook binnen de Zeus Groep zijn veel energiebesparende maatregelen 
genomen en wordt aandacht besteed aan een duurzame bedrijfsvoering.

Voorbereiden op de toekomst

“Als producent van energiebesparende producten, 
hebben we als Zeus Groep een voorbeeldfunctie”, 
vertelt John Baas. “Al een aantal jaar zijn we bezig 
om onze bedrijven voor te bereiden op de toekomst. 
In 2015 zijn we begonnen met het aanbrengen van 
led-verlichting in alle productiehallen, kantines en 
kantoren. Dat was de eerste stap. Daarna volgden de 
aanleg van het eigen zonnepanelenpark in Tienray en 
Hardenberg en het gebruik van secundaire grondstof-
fen. In 2018 zijn we overgegaan op elektrisch verwar-

men met behulp van onze eigen energiebesparende 
Reduxion Ecoliner. Daarmee zijn we van het gas af en 
staat de teller bij de Zeus Groep voortaan op nul. Voor 
de nabije toekomst staat het behalen van het CSC-
keurmerk op de planning. Dat keurmerk garandeert 
een duurzame productie en biedt zekerheid aan de 
afnemers van het beton. Die kunnen erop rekenen dat 
de keurmerk-houder meedenkt, adviseert en een 
hoogwaardige bijdrage levert aan de duurzaamheid 
van de te realiseren projecten. Wij investeren mo-
menteel veel in het hergebruiken van grondstoffen en 
vervangen van huidige grondstoffen door duurzamere 
alternatieven.”



Sociaal
Ondernemerschap 

Ondernemerssc-
hap

Waar bij een ander bedrijf de deur misschien gesloten blijft, krijgt bij de Zeus Groep iedereen een 
kans. Aan deze menselijke benadering hecht de Zeus Groep veel waarde. Daarom wordt er veel 
geïnvesteerd in de medewerkers.

Sociaal en eerlijk

Henk van Nistelrooij: “De Zeus Groep wil innovatief 
zijn op het gebied van sociaal ondernemerschap. Dat is 
terug te vinden in de samenstelling van ons team van 
medewerkers. Daarin hebben ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een rol. We vinden het 
belangrijk om iedereen een kans te bieden en mensen, 
waar mogelijk, op weg te helpen naar een vaste baan. 
Wij zijn trots op dit bedrijf, waar we een prachtig 
Nederlands, eerlijk en ambachtelijk product maken. 
En natuurlijk ook trots op alle medewerkers, waarmee 
we dat iedere dag weer doen.” 

We hebben als Zeus Groep een 
voorbeeldfunctie te vervullen.

Bij Zeus vinden we het belangrijk dat 
iedereen lekker in zijn vel zit.



Sociale weg

Annemarie Jansen is jobcoach bij de Zeus Groep “Bij 
de Zeus Goep vinden we het belangrijk dat iedereen 
lekker in zijn vel zit. En daarom zit ik hier op deze plek. 
Eerst als externe coach, nu alweer vier jaar als interne 
jobcoach. Ik ben vertrouwenspersoon voor iedereen 
binnen de Zeus Groep en probeer de lijnen kort te 
houden. Daarvoor maak ik regelmatig mijn rondes door 
het bedrijf. Ik weet wat er speelt en kan daarom pro-
actief te werk gaan. Als medewerkers ziek zijn of 
problemen hebben met hun financiële situatie, kunnen 
ze bij mij terecht. Maar ook wanneer ze met opvoe-
dingsvraagstukken zitten of andere persoonlijke 
problemen, probeer ik hen zo goed mogelijk te helpen. 
Soms kan ik hen hierin zelf ondersteunen, soms 
breng ik hen in contact met de juiste instanties. Zo 
voorkomen we dat we direct bij een arbo-arts moeten 
aankloppen. Met deze werkwijze is Zeus een nieuwe 
sociale weg ingeslagen. Door onze mensen op deze 
manier te ondersteunen, hebben we tevreden en 
gemotiveerde medewerkers. En daar vaart de Zeus 
Groep wel bij.”

Prestatieladder Socialer Ondernemen

In december 2017 ontving de Zeus Groep een Trede 3 
èn een 30+ certificaat op de Prestatieladder Socialer 
Ondernemen (PSO) na een onafhankelijke toetsing 
door de TÜV. Daarmee toont de Zeus Groep aan dat 
minimaal 30% van het personeelbestand bestaat uit 
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarmee levert Zeus op duurzame wijze een boven-
gemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal 
ondernemen. 
Jobcoach Annemarie Jansen: “Regelmatig nodigt 
de Zeus Groep andere werkgevers uit om te komen 
kijken hoe wij ons bedrijf hebben ingericht voor deze 
waardevolle medewerkers. We doen dit om hen te in-
spireren en eventueel koudwatervrees weg te nemen. 
Het is gewoon een win-winsituatie voor iedereen en 
dat willen we laten zien. Dat onze personeelsopbouw 
een rechtstreekse erkenning kreeg op 30+ niveau, 
verbaasde de mensen van Zeus misschien zelf nog 
wel het meest. We zijn er al zo aan gewend. Het werkt 
gewoon”.






