
Andere tijden II

Andere tijden III
Monteur Jos Schellekes over Total Station.

Man van staal
Vincent brengt de lasrobot de fijne kneepjes van het vak bij.

Oud station in een nieuw jasje
Volledige renovatie van station Driebergen Zeist.

In de vorige Metaalnoten maakte ik 
mij nog druk over het gebrek aan 
daadkracht bij het kabinet van de 
aanpak van de stikstofproblematiek en 
de PFAS-crisis. ‘Andere tijden’ noemde 
ik mijn voorwoord. Achteraf gezien een 
bijna voorspellende titel, want nu, een 
half jaar later, is het leven compleet op 
zijn kop gezet en leven we daadwerkelijk 
in heel andere tijden. 

Wat is er in een half jaar veel veranderd 
en wat is ons leven anders geworden! Van 
de eerste berichten over een nieuw virus 
in het verre China, via ongeloofwaardige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beelden vanuit Italië, tot een praktisch 
leeg kantoor bij ons zelf. En dat allemaal in 
enkele weken tijd. 

Toch is het mooi om te zien hoe 
veerkrachtig we zijn als Nederlanders  
en hoe snel we ons aanpassen aan deze 
nieuwe situatie. Darwin wist het al: het 
zijn niet de sterkste soorten die overleven, 
maar vooral zij die zich het beste kunnen 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Dus dat is waar we voor staan: omgaan 
met nieuwe omstandigheden en zien 
waar daarin voor ons kansen liggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ja: de infrabouw staat onder druk. Er 
zijn veel minder aanbestedingen en er zijn 
ellenlange procedures waar we doorheen 
moeten voordat er een bouwvergunning 
is. En dan duurt het vaak nog een hele tijd 
voordat we aan het lassen kunnen.

Maar ook na dit economische ‘lage-druk-
gebied’ zal er weer een hoge-druk-gebied 
komen met ‘mooi weer’. Dat is altijd nog 
zo geweest. Wij gaan daarom onverdroten 
verder met vernieuwen, aanpassen en  
verbeteren, zodat we ook in een 
verander(en)de wereld het hoofd boven 
water houden. In de overtuiging dat we 
uiteindelijk ook deze crisis overleven. 

Ik wens u veel leesplezier en een hele fijne 
vakantie !

Hans van den Bersselaar
Zomervakantie: 
De lange termijn weersvoorspellingen zijn uitstekend te noemen, dus kunnen 
we met een gerust hart vakantie houden in eigen land. Dus geen Tunesië, maar 
Tuinesië dit jaar. Of toch maar liever genieten van de heropende grenzen?  
Hoe dan ook: vanaf maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus zijn wij gesloten 
vanwege de bouwvakvakantie. Daarna gaan we weer graag uitgerust en vol 
nieuwe zin voor u aan de slag! 
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Oud station in een nieuw jasje 
Op 4 oktober 2016 had projectleider Jan Rombouts van Van 
den Bersselaar er zijn eerste afspraak en nu, bijna vier jaar later 
is het project afgerond op een paar dingetjes na: de volledige 
renovatie van station Driebergen Zeist. Waarbij Van den Bers-
selaar al het staalwerk deed in de vorm van trappen, leuningen, 
bus-abri’s, perron overkappingen, perron liggers en een lift-
schacht. Ook een fiets/voetgangersbrug met een vrije overspan-
ning van 30 meter behoorde tot de werkzaamheden. Rombouts 
kijkt tevreden terug: “Echt een project wat we samen hebben ge-
daan (met opdrachtgever BAM, red). Het was complex met een 
strakke planning. Maar er is geen onvertogen woord gevallen.”  

Eigenlijk vindt Rombouts het ‘te mooi voor een station’, zo chique 
is het geworden. Ook opdrachtgever BAM kijkt tevreden terug op 
de samenwerking met Van den Bersselaar. 
Uitvoerder Alex van der Peppel: “Alle complimenten, het was een 
heel prettige samenwerking. Je merkt dat de eigen, ervaren mon-
teurs van Van den Bersselaar vooraf goeie instructies krijgen. Ze zijn 
daardoor uitstekend voorbereid op wat er komen gaat en dat is bij 
zo’n complex werk met veel strakke deadlines erg prettig. Van den 
Bersselaar denkt ook mee, in alle fases. Ook dat is heel plezierig, 
want je moet zo’n klus samen klaren.”     

Van den Bersselaar 2.0: nog slimmer
Om in een verander(en)de wereld het hoofd boven water te  
houden moet je als onderneming voortdurend bezig zijn met  
vernieuwen, aanpassen en verbeteren, stelt Hans van den  
Bersselaar al in zijn voorwoord. De digitalisering (digitaal inmeten, 
tablets op de montage afdeling, nieuwe lasrobot) hoort daarbij. 
Maar ook de optimalisering van werkprocessen, zodat werkzaam-
heden makkelijker en daardoor ook leuker worden. Stijn van den 
Bersselaar speelt daarbij een belangrijke rol. Stijn: “Op de afde-
ling productie zijn, middels scrum sessies, de meeste dingen die 
beter konden boven water gehaald en verbeterd (zie ook de vorige 
Metaalnoten). De focus is nu verlegd naar kantoor. Daar ligt de na-
druk op de verbetering van procedures. Er lopen op dit moment 
scrums met projectleiders, engineers, calculators en monteurs/ma-
gazijnmedewerkers. Het bedrijfsbureau volgt later.” Doel van deze 
acties zijn, zogezegd, verbeteringen, maar dan wel verbeteringen 
vanuit de mensen zelf. Vandaar ook de gekozen methode, namelijk 
door middel van scrumsessies. Stijn: “Iedereen komt daarin met 
zijn eigen ideeën en wensen om zijn werk beter en makkelijker te 
maken.” Na maanden van post-its plakken wordt nu de volgen-
de stap gemaakt richting de digitale wereld. Middels software is 
het mogelijk de scrumelementen, zeg maar de post-its met wen-
sen en ideeën, een verdieping geven door er acties, deadlines,  

bestanden, et cetera aan te koppelen. Stijn: “Een van de ideeën 
was een App met smoelenboek. Wij zouden Van den Bersselaar 
niet zijn als we het idee van een App niet volledig zouden benutten.  
Een eigen Bersselaar App wordt nog voor de zomervakantie uit-
gerold met daarin onder andere een functie om het zoeken naar 
materiaal drastisch te verminderen, fouten- en verbetervoor-
stellen te melden en uiteraard het gevraagde smoelenboek.”  
Wordt vervolgd.



Een muzikaal bruggetje
Toen we meer dan twintig jaar geleden 
met deze nieuwsbrief, de Metaalnoten, 
startten, deden we dat onder het motto: 
muziek in metaal. Voor onze huidige com-
mercieel directeur Henri Coppens was het 
één van de aantrekkelijke aspecten van 
Van den Bersselaar, want naast zijn werk 
en zijn gezin, heeft Henri nóg een grote 
liefde: de muziek. Blaasmuziek weltever-
staan. Henri speelt zelf tuba en schuif-
trombone en dirigeert de Wiellander 
muzikanten, een echt Egerländer orkest. 
Henri Coppens woont in Veldhoven en 
verbaast zich erover dat Van den Bersse-

laar in de afgelopen twee decennia slechts 
twee projecten heeft gerealiseerd in zijn 
woonplaats. Hij was dan ook wat blij dat 
Van den Bersselaar in opdracht van Mobi-
lis twee infrastructurele projecten in Veld-
hoven op mocht pakken: de productie en 
plaatsing van een stalen loop/fietsbrug 
over de A67 Eindhoven-Turnhout en de 
productie en montage van randelemen-
ten en anti-vandalisme schermen op een 
nieuw betonnen viaduct. Coppens: “Wij 
doen al heel lang projecten samen met 
Mobilis en krijgen daar volop gelegen-
heid om mee te denken. Bij de fietsbrug 

over de A67 hebben we op die manier een  
bijdrage kunnen leveren aan het ontwerp. 
Net als in de muziek kom je ook in pro-
jecten met harmonieus samenspel tot de 
mooiste resultaten.” 

Man van staal
Ook op de werkvloer is bij Van den Bersselaar de digitalisering niet 
te stoppen. Zo is er inmiddels al een derde lasrobot in gebruik geno-
men. Operator/programmeur Vincent Arnold is er enthousiast over. 
Hij is zelf al bijna twaalf jaar als lasser in dienst bij Van den Bersselaar 
en weet dus als geen ander hoe je zo’n lasrobot de fijne kneepjes 
van het vak bijbrengt. “Dat programmeren kost nog de nodige tijd, 
maar als-ie eenmaal aan de slag is gaat het als een speer. Vooral 
voor seriewerk is de robot heel geschikt, want eenmaal ingesteld 
gaat hij zijn gang. En maakt het niet uit of hij tweemaal of twee-
honderdmaal dezelfde handeling moet verrichten. We zijn natuurlijk 
ook bezig om de robot vanaf de werkvoorbereiding in te schakelen, 
om ‘m op die manier deel uit te laten maken van de hele workflow.” 

Stuw Driel
Crisis of geen crisis: bij Van den Bersselaar wordt voortdurend ge-
keken of het slimmer, beter of efficiënter kan. Zo ook bij de vernieu-
wing van de stuw nabij Driel, één van de stuw- en sluiscomplexen 
die ervoor moet zorgen dat Nederrijn, Lek en IJssel goed bevaar-
baar blijven. Van den Bersselaar werd hierbij ingeschakeld voor het 
vervangen van het leuningwerk van onder andere drie 15 meter 
hoge spiltrappen, daterend uit 1970. Met hulp van het bedrijf BI-
M4All werd het geheel ingescand. Waarna Van den Bersselaar op 
basis van het op deze wijze verkregen 3D model aan de slag ging 
met het afslijpen van het bestaande leuningwerk en het vervangen 
door het nieuwe. Engineer Martijn Hamers van Van den Bersselaar: 
“Zo’n 3D model van een groot en complex werk is enorm handig. 
Zowel voor de productie als voor de montage. Want je kunt het 

draaien, kantelen, inzoomen, details aanklikken. Dat werkt fantas-
tisch! Ook voor de monteurs die het op een tablet bij zich hebben. 
Onze opdrachtgever was supertevreden. Temeer omdat een door 
onszelf bedacht hijsmechanisme de inzet van een duur hijsschip 
overbodig maakte.”  
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Wilt	u	het	hele	jaar	door	op	de	hoogte	blijven	van	ons	bedrijf,	volg	ons	dan	op:

Geen Metaalnoten meer ontvangen?	Afmelden	kan	eenvoudig	via	info@bersselaar.com

Metaalnoten	verschijnt	twee	maal	per	jaar	en	wordt	
gratis	verstuurd	aan	de	relaties	van	Jos	van	den	 
Bersselaar	Constructie	BV.	Alles	uit	deze	uitgave	mag	
worden	overgenomen	en	vermenigvuldigd,	als	de	
bron:	Metaalnoten,	informatiebulletin	van	Jos	van	
den	Bersselaar	Constructie	BV	vermeld	wordt.

Engie Services Zuid • Veiligheidsvoorzieningen diverse RWZI’s Limburg

Mobilis BV • Stalen fietsbrug over A67 Veldhoven

Mobilis BV • Leuningen en anti-gooischermen viaduct Kempenbaan Veldhoven

Comb. IXAS Gaasperdammerweg • Cortenstalen voorzetscherm knooppunt Holendrecht 

Waterleidingbedrijf PWN • Bordessen en trappen Pompstation Andijk

Heijmans Infra • Randelementen viaduct A6 Lelystad Airport

Bouwcomb. NoorderSpoort • Trappen en hekwerken tunnelwanden Zwolle

T&T RVS Service • leidingbrug Oss

Jansson Bridging • diverse brugdelen 

Marel Stork • Koeltunnels t.b.v. kippenslachterijen 
         Ethiopië, Israël, Frankrijk & Groot-Brittannië

Nieuwe Projecten:

Brabantsehoek	2	
5071	NM		Udenhout
013-5117400

info@bersselaar.com
www.bersselaar.com

J u b i l a r i s s e n

N i e u w  p e r s o n e e l

Paul van Hal 		 25	 jaar 
Onderhoudsmonteur	TD																					12-6-2020
Corné v.d. Nieuwenhuijzen         	 12,5	 jaar 
Constructiebankwerker/lasser												13-2-2020

Onze	medewerkers	hebben	het	over	het	alge-
meen	zo	naar	hun	zin	bij	ons	dat	ze	veelvuldig	
langdurig	blijven.	Een	beetje	tegen	de	huidige	
trend	 in	 waarbij	mensen	 van	 baan	 naar	 baan	
hoppen.	Dit	maal	zetten	we	het	volgende	twee-
tal	in	het	jubileumzonnetje:		

Andere tijden III Houdoe Wil
Vroeger ging je met een rolmaat en een 
duimstok een project inmeten. Waarna 
aan de hand van een tekening op papier 
de zaak werd geproduceerd en gemon-
teerd. Tegenwoordig gebeurt het inmeten 
bij Van den Bersselaar digitaal. Met behulp 
van een eigen Total Station, of met hulp 
van derden zoals bij de stuw in Driel waar 
het gespecialiseerde BIM4ALL het hele 
werk inscande (zie het betreffende artikel 
elders in deze Metaalnoten). Andere tijden 
inderdaad. Ook de monteurs lopen steeds 
vaker rond met een tablet met daarop de 
digitale tekeningen. Monteur Jos Schel-
lekes is enthousiast over de nieuwe werk-
wijze: “Het werkt veel makkelijker dan met 
papieren tekeningen. Het is veel overzich-
telijker, je kunt een werk aan alle kanten 
bekijken, je kunt inzoomen en details aan-
klikken. Super!”   

Hoe modern Van den Bersselaar ook 
is als bedrijf; ouderwets zijn de trouwe 
dienstverbanden te noemen. 
Zo neemt per 1 september aanstaande 
buitenmonteur Wil Schapendonk af-
scheid, na 41 (!) dienstjaren. Wil was 
een graag geziene monteur overal waar 
hij kwam en een super vakman, die aan 
een groot deel van de Nederlandse 
waterzuiveringsinstallaties namens Van  
den Bersselaar zijn steentje heeft bij- 
gedragen. Met veel plezier, omdat-ie 
zelfstandig was en graag buiten werkte. 
Nu Wil van zijn pensioen gaat genieten 
zullen zijn kinderen veel plezier van zijn 
vakmanschap hebben, want Wil klust en 
knutselt graag. Houdoe Wil en bedankt 
voor je inzet!  

Per	1	januari	2020	trad	bij	ons	in	dienst	John	van	
Strien.	Een	man	die	al	bijna	20	 jaar	montage-
werkzaamheden	voor	ons	deed	op	zzp	basis	en	
dus	moeilijk	als	‘nieuw’	kan	worden	beschouwd.	
Toch	 stellen	we	 ‘m	graag	 even	 voor,	want	we	
hebben	 ‘m	niet	 voor	 niets	 na	 twintig	 jaar	offi-
cieel	in	kunnen	lijven.	John	is	46,	getrouwd	en	
trotse vader van 
twee	 zoons	 van	
11	 en	 bijna	 17.	 In	
zijn	 vrije	 tijd	werkt	
John	 aan	 de	 ver-
betering	 van	 zijn	
carambolegemid-
delde	 bij	 biljarten	
dat	 nu	nog	op	1,3	
staat.	 Vanzelfspre-
kend	 in	 de	 spel-
soort	 libre	 (hij	was	
niet	 voor	 niets	 zo	
lang	zzp-er).		


