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De betonvloeren van Jos Eerdekens 
Betonvloeren en ABC Beton prijken 
in menig bedrijven in zowel België 
als Nederland. Voor beide beton-
bedrijven begon het verhaal 40 jaar 
geleden, intussen hebben ze (be)tonnen 
ervaring op zak. Naar aanleiding van 
het 40-jarig bestaan nodigden we Jos 
Eerdekens Betonvloeren, ABC Beton en 
hun allereerste gezamenlijke klant ooit, 
Langen Transport uit om samen terug 
te blikken op hun indrukwekkende 
prestaties. 

Het jaar 2019 is voor Jos Eerdekens 
Betonvloeren en ABC Beton een jubileum 
jaar. Het is inmiddels 40 jaar geleden dat 
beide bedrijven de eerste stappen in beton 
zetten. Een wereld waarin ze vandaag nog 
steeds actief bezig zijn. We zitten aan tafel 
met Jos, Ethel en Christel Eerdekens van 
Jos Eerdekens Betonvloeren, Dieter en Ivo 
Römer van ABC Beton en Jacques Langen 
van Langen Transport.

Hoe vonden jullie de weg naar de 
betonwereld? 

Jos Eerdekens, voormalig directeur van 
Jos Eerdekens Betonvloeren, heeft  nooit 
iets anders gekend dan beton. “Mijn 
carrière startte als metselaar van huizen, 
tot op een goede dag de eigenaar van 
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een woning mij vroeg om de betonvloer 
in zijn kelder te polieren. Heel toevallig 
viel het oog van een bedrijf actief in de 
metaalsector daarop. De zaakvoerder 
kwam naar mij toe en vroeg: ik heb 
een betonvloer van 500m², willen jullie 
die ook komen polieren? Ik viel bijna 
achterover, 500m² dat is enorm groot. 
Toch nam ik het heft  in eigen handen en 
ging ik in op zijn vraag. Dat was vlak voor 
het bouwverlof. Ik nam toen de beslissing 
om een advertentie in Het Belang van 
Limburg te plaatsen. Daar stond niet 
meer in dan ‘Industrievloeren Eerdekens’. 
Na de vakantie stond de telefoon 
roodgloeiend en is die nooit meer 
gestopt met rinkelen. Op dat moment is 
Eerdekens Industrievloeren geboren.”

“De eerste 7 jaren ging ik dag en nacht 
mee: ik maakte de vloeren, leidde mijn 
medewerkers op, volgde elk project van A 
tot Z, … We zijn ongeveer 10 jaar lang de 
enige in Belgisch en Nederlands Limburg 
geweest. Daarna kwamen er meerdere 
spelers op de markt. Nu mijn dochters 
het bedrijf overgenomen hebben, doe ik 
het wat rustiger aan. Ik heb mij toegelegd 
op de muziekwereld, mijn tweede grote 
passie. Toch kijk ik nog elke dag vanuit 
mijn kantoortje naar hoe alles binnen 
het bedrijf beweegt. Daar ben en blijf ik 
ontzettend trots op. 

Ethel en Christel, jullie namen dus het 
bedrijf over van jullie vader in 2017?

Ethel bevestigt: “Dat klopt inderdaad, 
ook wij zijn opgegroeid tussen de 
poliermachines, want we gingen al van 
kleins af aan mee naar de werven. We 
woonden boven het bedrijf en hebben 
altijd alles op de voet gevolgd. Het 
was voor mij en Christel dan ook een 
evidentie dat we het bedrijf zouden 
verderzetten. Vandaag staan we aan 
het roer van een ploeg van 30 mensen 
om elke dag opnieuw kwalitatief 
hoogstaande vloeren af te leveren. 

Christel vult Ethel nog verder aan: “In de 
dagelijkse bedrijfsvoering doet Ethel meer 
het commerciële en ik het operationele. 
Heel afgelijnd is dat natuurlijk niet, er is 
veel dat in elkaar vloeit. Soms gaan we 
voor uitzonderlijke situaties of advies nog 
bij papa aankloppen.”

“Het zijn dan ook maar een paar 
trappen hé”, lacht Jos. Waarop Jacques 
Langen nog aanvult: “Als ik op kantoor 
mijn gezicht laat zien, dan kijken ze mij 
buiten.” Hilariteit alom.

Dieter, heb jij ABC Beton opgestart? Of 
hoe is dat precies gegaan?

“Ook ik ben in mijn prille jeugd 
begonnen in de betonsector, al sinds 
mijn 14e levensjaar steken mijn handen 
in het beton. Ik zat toen op een school 
waar we deels theorie kregen maar die 
ook onmiddellijk moesten omzetten in 
praktijk. Toen ik 18 werd, begon ik als 
verkoopsleider in een betoncentrale te 
Düren. Om in november 1978 met ABC 
Beton uit de startblokken te schieten. 
Ondertussen staat mijn zoon Ivo aan 
het roer van het bedrijf. Enkele jaren 
geleden werd ik 70 en nu doe ik het 
wat rustiger aan. Waarop Jacques 
lacht: “Dat is nog jong, Dieter!”

Het team bij de behaling van het ISO 9001 certifi caat in december 1997.
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ABC Beton is dus ook een rasecht 
familiebedrijf?

“Zeker weten, in 2000 ging ABC Beton 
over van vader op zoon. Nu mag 
ik al het harde werk van mijn vader 
verderzetten”, glimlacht Ivo Römer. 
“Toen ik mijn studies afrondde in 
1997 ben ik onmiddellijk begonnen 
bij ABC Beton, ondertussen werk ik 
22 jaar voor ons familiebedrijf. Van 
jongs af aan wist ook ik precies wat 
ik wilde doen: betonvloeren plaatsen. 
Want net zoals Ethel en Christel 
ging ik met mijn vader mee naar de 
verschillende werven. Naast al dat 
harde werken is er natuurlijk tijd voor 
ontspanning. En waar kon dat beter 
dan op de bedrijfsfeestjes van Jos 
Eerdekens Betonvloeren? Die waren 
mémorabel. Ook meneer Langen 
vertoefde telkens op die feestjes, dat 
weet ik nog goed, wel met wat meer 
haren!”, lacht Ivo.

En als we het goed begrepen 
hebben, ben jij ook al een oude rot 
in het vak, maar dan op gebied van 
transport, Jacques?

“Dat klopt, ook ik startte mijn carrière 
al op 14-jarige leeft ijd. Ik heb maar 
liefst 60 jaar in de transportsector 
gewerkt. Na de oorlog, in 1947, 
begon mijn vader met Langen 
Transport in het Nederlandse dorpje 
Geleen. In 1955 stapte ik ook in 

het familiebedrijf. Mijn vader en ik 
bouwden onze vloot uit van 1 tot 
maar liefst 400 vrachtwagens. Al snel 
openden we vestigingen in Spanje, 
Frankrijk, Polen, Engeland, … In 2015 
werd Langen overgenomen door 
Katoen Natie (Antwerpse logistiek 
dienstverlener), dit omdat mijn broers 
en zus al een eigen bedrijf opgestart 
hadden”, vertelt Jacques Langen.

Hoe kwam het partnership tussen 
Jos Eerdekens Betonvloeren en 
ABC Beton precies tot stand? En 
welke rol speelde Langen daar dan 
in?

Dieter steekt van wal: “In februari 
1987 hebben Jos en ik een overeen-
komst afgesloten. Daarbij zou ABC 
Beton de vertegenwoordiging van 
Jos Eerdekens Betonvloeren in 
Nederland en Duitsland op zich 
nemen.” De allereerste contacten 

werden gelegd bij niemand minder 
dan Jacques Langen. Langen Transport 
was al langer klant bij Jos Eerdekens 
Betonvloeren.

“Ik kwam met Jos Eerdekens 
Betonvloeren in contact toen ik 
op zoek ging naar een bedrijf dat 
polybetonvloeren kon plaatsen voor 
mij in Duitsland”, gaat Dieter verder. 
Dat beaamt Jos. Ik zei toen tegen 
Dieter: “Ga maar eens kijken bij je 
buurman Langen Transport, dat is de 
grootste klant in Nederlands Limburg 
waarvoor we vloeren maken.”

Dieter is toen binnengesprongen bij 
Langen, het bedrijf lag maar op 100 
meter afstand van ABC Beton. “Ik 
kon mijn ogen niet geloven, ik wist 
niet dat zo’n kwalitatieve topvloeren 
bestonden. Ik was onmiddellijk 
overtuigd van het kunnen van de 
fi rma Eerdekens. We zijn toen samen 
in zee gegaan en de samenwerking 
loopt nog steeds. De afgelopen 32 
jaar hebben we ettelijke werven 
samen gerealiseerd in Nederland en 
Duitsland. Onlangs zelfs nog eentje 
voor Katoen Natie van wel 18.000 
m²”, vertelt Dieter. 

Is het nog steeds een solide 
samenwerking nu de kinderen de 
teugels in handen hebben?

Ivo: “De samenwerking met Ethel en 
Christel loopt al sinds jaar en dag heel 
positief. We hebben samen al vele 
watertjes doorzwommen. De markt 
heb je nooit helemaal in de hand 
en dan moet je het beste er uit zien 
te halen. Dat doen we door elkaar 
telkens te versterken. ABC-Beton 
voor Nederland en Duitsland en Jos 
Eerdekens Betonvloeren voor België.”

WIE IS WIE ?

Jos Eerdekens: gewezen directeur Jos Eerdekens Betonvloeren

Ethel Eerdekens: algemeen directeur Jos Eerdekens Betonvloeren

Christel Eerdekens: operationeel directeur Jos Eerdekens Betonvloeren

Jacques Langen: gewezen zaakvoerder Langen Transport

Dieter Römer: gewezen zaakvoerder ABC Beton

Ivo Römer: zaakvoerder ABC Beton

Rij 1 v.l.n.r.: Ethel, Christel, Dieter, Ivo
Rij 2 v.l.n.r.: Jos, Jacques
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Wat is het allerleukste project samen?

Jos en Dieter denken even samen 
na. Er borrelen de grootste projecten 
naar boven.

“Ik denk bijvoorbeeld aan Intratuin in 
Geleen, een tuincenter van 10.000 m². 
Ook de Woonboulevard deden we 
samen zo’n 28 jaar geleden. Dat was 
een oppervlakte van 23.888 m²”, 
mijmert Dieter. Jos valt hem bij: 
“Woonboulevard was inderdaad een 
reusachtige oppervlakte. Maar ze 
wilden dunne vloertjes, de prijs was 
voor hen doorslaggevend.”

“En dan was er in 2008 ook nog 
Broeckmans in Born. 40.000 m² als ik 
mij goed herinner”, vertelt Ivo. “Niet 
enkel een omvangrijke vloer, maar 
ook een technisch huzarenstukje. Het 
was namelijk een vloer met rails in”, 
vervolledigt Ethel.

“Daar ligt dan ook onze specialiteit, in 
technisch uitdagende vloeren. Waar 
anderen de neus voor ophalen, daar 
onderscheiden wij ons in. Want wij 
grijpen die uitdaging wel met beide 
handen”, aldus Ivo. 

Jos sluit af: “Dat waren inderdaad 
enkele grote kanjers, ooit deden we 
zelfs 525.000m² per jaar. Toch wel 
een cijfer om u tegen te zeggen.”

Dieter: “Hoewel beton 
een grijze materie is, is 
die toch zeer kleurrijk.”

En is er in die afgelopen 40 jaar veel 
veranderd op gebied van transport? 

Jacques: “Er zijn veel regeltjes 
bijgekomen. Vroeger waren er 
bijvoorbeeld geen rij- en rusttijden. 
Ook qua vermogen en elektronica 
is transport sterk gegroeid. Sinds 
de invoering van de euro zijn auto’s 
40% duurder geworden. Maar de 
opbrengst is geen 40% gegroeid! Wat 
nog opvalt is dat de transportprijzen 
naar Spanje 25 jaar geleden per ton 
hoger waren dan op dit moment. 
Soms loopt het toch raar hé.”

En qua beton?

Ivo: “We merken dat de betonsamen-
stelling achteruit is gegaan. De vraag 
is natuurlijk wat er onder het cement 
gemengd wordt. Daar hebben we 
geen vat op. De kans bestaat dat 
er bijvoorbeeld afvalstoff en in het 
cement verwerkt worden. Het is niet 
altijd beter dus. De mensen worden 
beter opgeleid, maar het is en blijft  
handwerk. Vakkennis is key in onze 
sector. Is het geen vakman die de 
uitvoering doet? Dan krijg je geen 
mooi resultaat. Zo simpel is het.”

Een terugblik op jullie carrière: op 
welk moment was je het meest 
trots? 

Jacques: “Meest trots? Tgho, … Toen 
de hallen geopend werden en de 
internationale uitbreiding naar Frankrijk, 
Spanje, Engeland, ...”

“Voor mij zijn dat de trouwe 
verbintenissen die we zijn aangegaan 
en nu nog steeds standhouden. 
Bijvoorbeeld die met Jos Eerdekens 
Betonvloeren. En daarnaast de trouwe 
klanten”, zegt Ivo. 

Jos: “De opstart en instandhouding 
van de samenwerking met ABC Beton 
is een verwezenlijking waar ik trots 
op ben. Ik weet nog dat wij indertijd 
een akkoord maakten zonder 
contract, gewoon op woord. Dat was 
hetzelfde met Jacques Langen. Een 

off erte en mondelinge afspraken, 
dat was voldoende! Met ABC Beton 
is de relatie nog altijd zeer stevig 
en dat is niet vanzelfsprekend in de 
bouwwereld.”

Ivo: “We zien een verharding in de markt 
de laatste 10 jaar. Mondelinge afspraken, 
het gunnen, de trouwe relatiebasis, 
… het bestaat gelukkig nog, maar het 
is toch zeldzaam. Zelf ben ik trots op 
het feit dat ABC-Beton na 40 jaar nog 
steeds stevig in haar schoenen staat. 
Samenwerken op basis van respect, dat 
is goud waard. Als dat lukt, dan word je 
daar vroeg of laat ook voor beloond!”

Ethel: “Na de overname in 2017 is het 
bedrijf de tweede generatie ingegaan. 
Samen hebben we het bedrijf klaar 
gestoomd voor de toekomst en daar 
ben ik echt fi er op!” 

Jos Eerdekens Betonvloeren en ABC Beton behaalden samen 
het ISO 9001 certifi caat.

Jos in zijn jonge jaren op 
de werf.
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Christel: “Voor mij geldt hetzelfde als voor 
Ethel. Daarnaast is ons personeel ook 
belangrijk. We hebben een tof team, het 
zijn stuk voor stuk vakmensen die super 
geëngageerd zijn en dat is fi jn werken zo.”

Zijn er tips & tricks die jullie aan 
startende ondernemers in de beton-/
transportsector zouden meegeven?

De ervaren rotten vatten de beste tips in een 
notendop samen. Doe eerst zelf ervaring op, 
denk eraan dat je altijd leergeld betaalt, 
waarborg de kwaliteit, werk samen met 
geëngageerde mensen, onderhoud de 
machines, kom afspraken na en zorg voor 
de juiste opvolging.

Dieter vult nog aan: “Noem maar eens bedrijf, 
naast Jos Eerdekens Betonvloeren en ABC 
Beton, dat al 40 jaar in de betonsector onder 
dezelfde naam opereert. Enkel de sterken 
blijven over!

Ethel sluit af: “Dat is 
ook de sterkte van 
een familiebedrijf, 
de fi losofi e blijft  
hetzelfde.”

Jacques Langen: “De vloeren van Eerdekens, daar kan 
niemand tegen op. Het was en is op en top kwaliteit, niets op 
aan te merken! Ik werkte graag met hen samen.” 

Christel Eerdekens: “Het meest memorabele moment de 
afgelopen 40 jaar, dat was het 10-jarig bestaan van Jos Eerdekens 
Betonvloeren. Ambiance verzekerd!”


