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Oranjewoud N.V. dochter Strukton tekent intentieverklaring voor overname 
infra-activiteiten van Rasenberg 

 
 
 

Gouda, 14 mei 2012 – Oranjewoud N.V. maakt bekend dat zijn dochter Strukton Civiel bv en Rasenberg Holding 

bv op 14 mei 2012 een intentieverklaring (Letter of Intent) hebben getekend over de voorgenomen overname 

van de infra-activiteiten van Rasenberg. Partijen verwachten binnen enkele maanden een definitieve 

overeenkomst te tekenen. 

 

De over te nemen activiteiten betreffen Rasenberg Wegenbouw bv (wegenbouw en asfaltproductie), 

Rasenberg Verkeer & Mobiliteit bv (dynamisch verkeersmanagement), Reanco bv (geluidswerende 

voorzieningen), R.O.B. bv (Recycling & Overslag Breda) en bijbehorende deelnemingen in Van Rens bv 

(verkeerstechniek) en R.O.S. bv (Recycling Overslag Schiedam). Zij zullen binnen Strukton Civiel een apart 

deelbedrijf vormen. 

 

Het streven is binnen enkele maanden een definitieve overeenkomst te tekenen. De definitieve afronding van 

de transactie zal naar verwachting medio dit jaar plaatsvinden. Dit is onder andere afhankelijk van de 

resultaten van het overleg met de vakbonden, ondernemingsraden en het meldingsproces bij de NMa. 

 

De overname van de infra-activiteiten van Rasenberg passen in de strategische ontwikkelingen van Strukton 

Civiel naar een landelijke dekking van zijn wegenbouwactiviteiten. Met deze overname verstevigt Strukton 

Civiel zijn regionale positie én zijn positie in grote geintegreerde infracontracten en ketenintegratie. 

 

 
 

 

 

Voor meer informatie: 

Oranjewoud N.V. 

De heer P.G. Pijper, CFO 

Telefoon: (036) 530 81 91 

pieter.pijper@oranjewoud.nl 

 

Over  Oranjewoud  N.V.   

Oranjewoud  N.V.,  topholding  van  Strukton  Groep,  Antea  Group  en  Advies- en  Ingenieursbureau  

Oranjewoud,  is  een  beursgenoteerde  onderneming,  waarin  nationaal  en  internationaal  opererende 

bedrijven  zijn  ondergebracht.  De  tot  Oranjewoud  N.V.  behorende  ondernemingen  verrichten  activiteiten 

op  het  gebied  van  civiele  infrastructuur,  rail,  gebouwen,  milieu,  ruimtelijke  ontwikkeling  en  recreatie. 

Hierbij  wordt  het  gehele  traject  van  studie,  advies,  ontwerp,  planvoorbereiding  en  directievoering  tot 

realisatie,  beheer  en  exploitatie  verzorgd.  

   

Oranjewoud  N.V.  is  genoteerd  aan  de  officiële  Markt  van  Euronext  NV  te  Amsterdam  en  is  voor 83,58% 

in  handen  van  Centric  B.V.  Ze  telt  ongeveer  9.400  medewerkers  met  een  omzet  van  €  1,7 miljard  in 

2011.   

Meer  informatie  vindt  u  op  www.oranjewoud.nl/ir 


