
 

 
Oranjewoud N.V. dochter Strukton Groep neemt afscheid van  
directeur Raymond Steenvoorden 
 
 
Utrecht, 1 december 2011 – Na bijna 10 jaar als CFO deel te hebben uitgemaakt van de Groepsdirectie van 
Strukton heeft de heer Raymond Steenvoorden besloten per heden af te treden. De heer Gerard Sanderink, 
bestuursvoorzitter en aandeelhouder, zal de taken en verantwoordelijkheden tijdelijk overnemen.  
 
Gerard Sanderink: ‘Wij respecteren het besluit van Raymond en danken hem voor zijn bijdrage aan de 
onderneming. Het afgelopen jaar en de voorafgaande overname door Oranjewoud NV zijn hectisch en veeleisend 
geweest. Het aanblijven van Raymond heeft mij in staat gesteld de onderneming in deze periode goed te leren 
kennen.’ 
 
Raymond Steenvoorden: ‘Ik heb de afgelopen 10 jaar een hele mooie en dynamische periode bij Strukton 
doorgemaakt waarbij we in verschillende markten mooie posities hebben opgebouwd. De onderneming is zeer 
fors gegroeid en staat er – zeker na de recente transacties – solide en financieel gezond bij. Dit is daarom voor mij 
een mooi moment op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie:  
 
Oranjewoud N.V.  
De heer ir. G.P. Sanderink (CEO)  
Telefoon: (0182) 64 80 00  
 
De heer P.G. Pijper (CFO) 
Telefoon: (036) 530 81 91  
 
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 83,25% in handen 
van Centric B.V. Ze telt ongeveer 9.500 medewerkers met een omzet van € 1,8 miljard in 2010.  
 
Meer informatie vindt u op www.oranjewoud.nl/ir 

- persbericht -  


