
Het begint allemaal op een koude winterdag 
in januari 1933 in Hardenberg. De broers Pe-
ter en Egbert-Jan Dijkhuis richten dan samen 
het aannemersbedrijf Gebroeders Dijkhuis op. 
Destijds is het nog een klein bedrijf, want de 
broers bouwen met zijn tweeën. Door weer en 
wind trotseren zij sneeuw, kou en regen om 
naar hun bouwprojecten te fietsen. Busjes 
bestaan er in die tijd nog niet. Egbert-Jan is 
een echte vakman en ondernemer en Peter 
een handelaar. De kunst is om zo goed mogeli-
jke materialen, zo goedkoop mogelijk in te ko-
pen. In die tijd wordt beton zelf gemaakt door 
grind en zand per schip aan te laten komen.

1933

1950
Peter en Egbert-Jan blijken succesvol te zijn. 
Na de oorlog groeit het bedrijf van twee naar 
zo’n honderd medewerkers. Vanwege hun grote 
passie voor bouwen is er geen klus die zij niet 
kunnen klaren. Van klussen tot projectontwikkel-
ing en van woningbouw tot grote utiliteitsproject-
en. Echter, gaat niet alles van een leien dakje. De 
gebroeders Dijkhuis zijn namelijk niet de enige 
aannemersfamilie uit de omgeving. Toch zijn 
veel fabrieken, scholen en een woonwijk in Hard-
enberg door de gebroeders Dijkhuis gebouwd.

1960
In het begin van de jaren 60, beginnen de zonen 
van Egbert-Jan – Casper en Ferdinand Dijkhuis 
– ook mee te draaien in het bedrijf. Stap voor 
stap leren zij van hun vader de fijnste kneepjes 
van het aannemersvak. De naam wordt veran-
derd in Gebroeders Dijkhuis en zonen. Ferdi-
nand heeft ondertussen een oogje gekregen op 
Geke van Dijk. De dochter van een aannemer 
die op dat moment al zeven generaties lang in 
de bouw zit. Hun liefde voor elkaar is zo groot, 
dat zij uiteindelijk op 21 december 1967 trou-
wen in Hardenberg. Samen krijgen zij twee 
zonen: Eberhard Dijkhuis en Bernhold Dijkhuis.

1970
In de jaren 70 zetten de broers Casper en Fer-
dinand het bedrijf met zijn tweeën voort. De 
naam wordt veranderd in Gebroeders Dijkhu-
is bv. De grote recessie in de jaren 80 heeft 
een enorme impact op het bedrijf. Waar er in 
de beginjaren nog een tal van verschillende 
aannemersklussen beschikbaar waren, is er nu 
nauwelijks nog een klus te vinden. Ferdinand 
en Casper vrezen het ergste. Het grote bedrijf 
dat ooit nog 100 medewerkers in dienst had, 
heeft nu nog maar 5 medewerkers in dienst.

1990
Langzaam maar zeker, stap voor stap, met vallen 
en opstaan, lukt het de gebroeders Dijkhuis om 
uit het diepe, donkere dal te klimmen. Iedere dag 
komt Ferdinand in het donker aan op zijn werk 
en keert in het donker weer terug naar huis. Zijn 
harde werken wordt beloond: het bedrijf ontploo-
it zich. In de tussentijd hebben Eberhard en Ber-
nhold de middelbare school afgerond en is het 
voor hen de hoogste tijd om een studie te kiezen. 
Eberhard kiest ervoor om Civiele Techniek te 
studeren aan de universiteit in Delft en Bernhold 
gaat Bouwkunde volgen aan de MTS in Almelo.

1992
Een paar maanden na zijn broer Bernhold, neemt 
Eberhard in 1992 intrede in het bedrijf. Met het 
aannemersbloed van beide kanten, is het ook 
niet zo gek dat Eberhard van kinds af aan al weet 
dat hij aannemer wil worden. Eberhard heeft 
zijn toekomst tot in de puntjes uitgestippeld en 
hij wil niets liever dan het bedrijf van zijn vad-
er voortzetten. Op Eberhards eerste schooldag 
aan de universiteit in Delft vraagt zijn docent of 
iemand al weet welke afstudeerrichting hij of zij 
wil kiezen. De docent kijkt van links naar rechts 
door de volle collegezaal om te zien of iemand 
zijn of haar hand opsteekt. Helemaal achterin 
ziet hij tot zijn verbazing slechts één hand: de 
hand van Eberhard. De docent is niet verbaasd 
dat niemand zijn hand opsteekt. Integendeel. Hij 
is verbaasd dat er iemand zijn hand opsteekt, 
omdat nog nooit een student op de eerste dag 
al heeft gezegd waarop hij of zij wil afstuderen.

2003
In 2003 is Ferdinand zestig jaar oud en leidt 
hij gezamenlijk met zijn zoon Eberhard het 
bedrijf. Allebei zijn zij druk om het bedrijf verd-
er op te bouwen en overwerken is een vaste 
prik. Ferdinand heeft altijd gezegd dat hij met 
60 jaar zal stoppen met werken. Vlak voor de 
zomervakantie wordt Ferdinand 60 jaar en dan 
besluit hij samen met Geke om een paar weken 
langer bouwvak te houden dan dat hij normaal-
gesproken doet. Achteraf blijkt dit een slimme 
zet te zijn geweest, want door Eberhard het 
bedrijf volledig toe te vertrouwen, verloopt de 
overdracht moeiteloos. In de tussentijd verand-
ert en ontwikkelt de wereld. Een bouwtekening 
wordt niet meer volledig op papier gemaakt, 
zoals de opa van Eberhard dat destijds in de 
beginjaren wel deed. In plaats daarvan wordt 
de bouwtekening op de computer gemaakt.

2008
Vanaf de eeuwenwisseling bestaat het bedrijf 
uit een apart onderhouds- en schildersbedrijf, 
projectontwikkeling en een aannemersbedrijf. 
Alles verloopt voorspoedig, maar toch knaagt er 
wat aan Eberhard… Hoewel hij van kinds af aan 
de droom had om aannemer te worden en deze 
droom ook gerealiseerd heeft, voelt hij zich hele-
maal geen aannemer. In de aannemerswereld 
hoort hij andere aannemers praten over de grote 
bouwkraan die zij wel niet gescoord hebben of 
over de goedkope materialen die zij ergens ver 
weg vandaan hebben gehaald. Tijdens zijn stud-
ie Bedrijfskunde in 2008, komt Eberhard erach-
ter dat het aannemer zijn niet bij hem past. Eber-
hard kijkt niet naar de prijs van materialen, maar 
naar de kwaliteit en de uniekheid. Hij wil waarde 
toevoegen, iets betekenen voor deze wereld die 
langzaam steeds meer vervuilt. Daarom besluit 
hij in 2008 om het roer drastisch om te gooien 
door te kiezen voor duurzaamheid als speciali-
satie. De naam wordt veranderd in Dijkhuis Bou-
wteam van Waarde. Want waarde creëren doe 
je niet alleen, dat doe je samen, in een team.

2015
Duurzaam bouwen blijkt makkelijker geze-
gd dan gedaan. Van alles lijkt ‘groen’ en ‘du-
urzaam’ te zijn. Het bedrijf besluit in 2015 om 
zich te specialiseren in bouwbiologisch bouwen 
(geïnspireerd door het Duitse IBN) en nog een 
stapje verder te gaan dan duurzaamheid. Du-
urzaamheid is ook het gezond maken van hui-
zen door (circulaire) natuurlijke materialen te 
gebruiken, zodat er ook in huis sprake is van 
een gezond leefklimaat. Maar kun je jezelf wel 
een duurzaam bedrijf noemen, als je elke dag 
flinke afstanden naar bouwprojecten moet rij-
den? Je zou natuurlijk op de fiets kunnen gaan, 
zoals Peter en Egbert-Jan dat in 1933 deden, 
maar dat is natuurlijk erg onhandig. Daarom 
besluit het bedrijf om alleen in een straal van 
50 kilometer rondom Hardenberg te werken en 
zoveel mogelijk lokale producten te gebruiken.

Heden
Nu, bijna een eeuw later, staat de derde gener-
atie – Eberhard Dijkhuis – aan het roer van het 
bedrijf. In een wirwar van informatie heeft Eber-
hard ervaring opgedaan met bouwmaterialen en 
installaties. Houten spijkers of verf gemaakt van 
schimmels; niks is het team te gek. Dijkhuis Bou-
wteam van Waarde bestaat uit vaste medewerk-
ers en gespecialiseerde (onder)aannemers en 
leveranciers. Ook de klant maakt onderdeel uit 
van het team om zo samen maximale waarde te 
creëren. Doordat het team samenwerkt, de rui-
mte krijgt om het beste uit zichzelf te halen en 
elke dag wel iets nieuws leert – ja ook soms van 
de klant –  ontstaat er een eigen bouwmethodiek 
die constant in beweging is en voortdurend ge-
optimaliseerd wordt. Vertrouwen, creativiteit 
en vakmanschap staan hoog in het vaandel. En 
Ferdinand, de vader van Eberhard komt mees-
tal nog vijf minuutjes langs op kantoor, om even 
een plankje af te zagen of om iets te schilderen. 
Zoals bij alle generaties van Dijkhuis blijft de 
passie voor het vak door de aderen stromen.

Toekomst
Zal deze passie ook doorgegeven worden aan 
de kinderen van Eberhard? Wie weet wat de 
toekomst ons zal brengen. Het is in ieder geval 
duidelijk dat Dijkhuis Bouwteam van Waarde 
zich in blijft zetten voor een duurzame, schonere 
wereld. Alleen door zelf anders te bouwen, kun-
nen we de (bouw) wereld helpen te veranderen!


