
Een memorabel jaar

Fietsenpaleis
Prachtige staal-glasconstructies maken fietsenpaleizen station Tilburg

OV juweeltje
Strakke stationsluifel station Goes

Past het wel?
Stalen brug over de A67 bij Veldhoven

Kerst met z’n allen 
Zonder onze vermaarde kerstborrel die vooraf gaat aan de wintersluiting, gaan 
we toch even uitblazen bij Van den Bersselaar. Vanaf maandag 21 december 
2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 zijn we afwezig in verband met Kerst en 
Oud & Nieuw. Op maandag 4 januari staan we weer voor u klaar.  
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V O O R W O O R D

2020 zal ongetwijfeld de geschiedenis-
boeken ingaan als een gedenkwaardig 
jaar. Dat geldt ook voor ons. Er 
gebeuren dingen die we in het 63-jarig 
bestaan van ons bedrijf nog niet 
eerder hebben meegemaakt. Maar we 
moeten ermee dealen. Ten opzichte van 
verschillende andere branches zoals de 
horeca, de luchtvaart, de reiswereld en 
de cultuursector, mogen we in de metaal 
en de bouw trouwens niet eens klagen.  

Waar wij als onderneming met veel 
opdrachten in de infrasector, veel meer 
last van hebben dan van Covid-19, 
is de wet- en regelgeving rond de 
stikstofproblematiek. En dan hebben we 
 
 
 
 
 
 
 
 

het niet alleen maar over de verlaging van 
de maximum snelheid tot 100 km per uur. 

Hoe zit dat? 
Volgens het Programma Aanpak Stikstof 
uit 2015 moet stikstof in beschermde 
natuurgebieden worden teruggedrongen, 
dan wel gecompenseerd. Dat laatste werd 
door de Raad van State van tafel geveegd: 
het vooruitzicht dat de milieuschade later 
wel wordt goedgemaakt met natuur-
herstelmaatregelen is te onzeker. Gevolg: 
geen enkel project dat mogelijk ook maar 
een klein beetje bijdraagt aan nieuwe 
stikstofuitstoot, krijgt nog een vergunning. 
De rijksoverheid, provincies en gemeenten  
schatten dat 18.000 projecten  worden 
 
 
 
 
 
 
 
 

getroffen door de stikstofcrisis. In werkelijk- 
heid zullen dat er waarschijnlijk nog meer 
zijn. Dat komt simpelweg omdat veel 
grote infraprojecten, zoals snelwegen en 
provinciale wegen of spoorlijnen, vaak 
in de buurt liggen van stikstofgevoelige 
natuur. “Er wordt aan gewerkt…”, zoals 
dat in Haagse termen luidt. Hopelijk komt  
het kabinet snel met een pakket maat-
regelen dat weer ruimte biedt aan extra 
woningbouw en infrastructurele projecten. 

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar. Een 
jaar met hopelijk nieuwe kansen en een 
spoedig einde aan de corona-pandemie. 
In de overtuiging dat na regen altijd weer 
zonneschijn komt, wens ik u en uw familie 
fijne feestdagen. Dat allemaal in een 
goede gezondheid natuurlijk. Want dat 
staat voorop.

Hans van den Bersselaar



Prachtige sluis in Zaandam Bruggenbouwer
De Wilhelminasluis vormt de belangrijkste kruising van wegen en 
water in het hart van Zaandam. De meer dan honderd jaar oude 
sluis was dringend toe aan renovatie en vergroting. Een gecompli-
ceerde klus voor hoofdaannemer Heijmans omdat er heel wat on-
deraannemers, waaronder Van den Bersselaar, bij waren betrokken 
en het (scheepvaart)verkeer nauwelijks hinder mocht ondervinden 
van de werkzaamheden. Projectleider Jack Geerlings van Heijmans: 
“Het vergde flexibiliteit en transparantie van alle betrokken par-
tijen en een goede afstemming. We hebben dit proces door mid-
del van de nodige LEAN- en raakvlakkensessies in goede banen 
geleid.  We gingen op een gegeven ogenblik over op werkweken 
van zes en later zelfs zeven dagen, om zoveel mogelijk te kunnen 
doen in de stremmingsperiode voor de scheepvaart die slechts 6 
weken bedroeg. Voor Van den Bersselaar die een groot deel van 
het staalwerk verzorgde in de vorm van bordessen, leuningen en 
gaasafscheidingen, was het een project van lange adem.  De eerste 
opdracht dateert van juni 2014.    

De Gaasperdammertunnel verbindt de wijken Gaasperdam en 
Bijlmermeer in Amsterdam. Op het dak van de tunnel wordt een 
park gerealiseerd met een aantal fiets/wandelpaden. Omdat de 
tunnel hoger ligt dan de omgeving, zijn er aan de noordkant 
vier bruggen nodig om de fiets/wandelpaden op het ‘dak’ te 
bereiken. In opdracht van aannemerscombinatie IXAS werkt Van 
den Bersselaar er hard aan om van deze vier bruggen iets moois 
te maken. Ze zijn allemaal verschillend. Niet alleen in lengte, 
variërend van 9 tot maar liefst 60 meter, maar ook qua uitvoering. 
De engineering van de bruggen is al gestart en rond de Kerst 
neemt ook de productie een aanvang, aldus projectleider Koen 
van Balkom. 

Past het wel?
Op dit moment wordt er bij Van den Bersselaar in Udenhout volop 
gewerkt aan een langzaam-verkeers-brug. Het gevaarte is bedoeld 
om de A67 Eindhoven-Turnhout nabij Veldhoven te, juist ja, over-
bruggen. Het produceren van zoiets is één ding; het transporte-
ren en monteren een tweede. Want hoe krijg je zoiets ter plekke, 
bedenkend dat het geheel ook ‘nog even’ geconserveerd moet 
worden bij een bedrijf in Moerdijk?  Projectleider John Verhoeven: 
“Het is een vakwerkbrug die we, voor transport, in drieën ‘hakken’. 
Vervolgens gaan de drie delen (gewicht per stuk: 43 ton) als een 
omgekeerde U op de vrachtwagen. Na het aanbrengen van de 
verflagen worden ze op een voorbouwlocatie in Veldhoven weer 
samengevoegd.  Tot slot wordt het geheel, maar liefst 100 meter 
lang, 6,5 meter breed, 4 meter hoog en 160 (!) ton zwaar, op zoge-
naamde SPMT (Self Propelled Modular Transporter) modules naar 
zijn uiteindelijke plaats gereden. Hier wordt de brug door twee 
enorme kranen in het weekend van week 15 op zijn plaats gehe-
sen. Dat moet, inclusief de opbouw van de kranen, binnen 14 uur 
gebeuren, want die tijd is de A67 afgesloten voor al het verkeer.”         

Waterzuivering 2.0
Met meer dan 50 jaar kennis en ervaring heeft Van den Bersselaar een flinke naam hoog te 
houden op het gebied van waterzuiveringsinstallaties. Aan circa 80% van alle Nederlandse 
AWZI’s en RWZI’s heeft Van den Bersselaar aluminium en RVS constructies geleverd. Met de 
pensionering van Wim van den Bersselaar en monteur Wil Schapendonk is het stokje over 
gedragen aan een nieuwe generatie specialisten op dit terrein. Onze eigen Ronnie van Dru-
nen is al enige tijd bezig om zich warm te lopen als projectleider op dit terrein, waarbij hij 
sinds kort ondersteuning krijgt van accountmanager Folker den Hollander. Samen pakken ze 
de uitdaging op onze klanten in de afval- en drinkwatersector te voorzien van een goed ad-
vies met scherpe offertes. En daarna natuurlijk een perfect geleverd en gemonteerd produkt.   
Succes mannen!   



Fietsenpaleis
Om de reis van deur tot deur gemakkelijker, duurzamer en com-
fortabeler te maken, werkt ProRail er samen met NS hard aan fiet-
senstallingen bij stations te verbeteren. Zo ook in Tilburg, waar bij 
het NS station bijna 7500 nieuwe stallingsplaatsen worden gereali-
seerd, verspreid over twee gebouwen. In opdracht van aannemer 
Dura Vermeer verzorgde Van den Bersselaar hierbij onder andere 
de hoofdstaalconstructie, de hoofdtrappen met glasleuningen, de 
hekwerken met RVS gaasvulling en een noodtrappenhuis. Grootste 
uitdagingen bij deze klus waren, volgens projectleider Cees van 
Kempen, de engineering en de eis van Architectenbureau Cepe-
zed dat alle verbindingen uit het zicht moesten blijven. Lastig om 
te realiseren, maar het resultaat mag er zijn: een super strakke glas/
staalconstructie met overal zicht op de omgeving. De eerste stal-
ling, aan de noordzijde, is reeds in gebruik genomen. De staalcon-
structie van het tweede gebouw aan de Spoorlaan wordt binnen-
kort geplaatst.

Bersselaar 2.0 krijgt 
steeds meer vorm

OV juweeltje
Naar een ontwerp van Royal Haskoning realiseerde Van den Bers-
selaar recent dit juweeltje op het zuidelijke stationsplein in Goes. 
Daarbij verzorgde ze het complete bouwkundige deel. Onder de 
strak uitgevoerde grote luifel staan de toegangspoortjes, de kaart-
automaat en een informatiebord met treintijden. Bovenop staat de 
markante stationsklok. 

Van den Bersselaar is al een tijdje bezig met de modernisering 
van het hele productie, c.q. werkproces. We praten u weer even 
bij over de laatste ontwikkelingen. 

Bersselaar app
Vlak voor de zomervakantie werd de eigen Van den Bersselaar-
app gelanceerd. Hierin kunnen alle collega’s een schat aan in-
formatie vinden en met elkaar delen. Variërend van nieuwsbe-
richten, de montageplanning, allerlei (veiligheids)documenten 
en informatie over orders (waar vind ik wat, als ik met een order 
aan de slag ga), tot en met foto’s van nieuwe en gerealiseerde 
projecten. Daarnaast kunnen medewerkers ook werkkleding aan-
vragen. De app is volgens Stijn van den Bersselaar, de digitale 
kartrekker van het project, typisch ‘werk in uitvoering’; er wordt 
voortdurend gekeken of er aanvullingen en aanpassingen moge-
lijk zijn. Kortom: wordt vervolgd. 

Merkenregistratie
Een ander spannend onderdeel in de digitaliseringsslag bij Van 
den Bersselaar is de zogenaamde ‘merkenregistratie’ van auto-
matiseringscollega Erik van der Loo, die binnenkort in gebruik 
wordt genomen. Simpel gezegd komt het er op neer dat alle te 
produceren onderdelen exact gevolgd kunnen worden. Van te-
kening en werkvoorbereiding, tot en met conservering, levering 
en montage biedt deze ‘merkenregistratie’ een schat aan inzicht 
en maakt het de informatiestroom rondom de productie een stuk 
toegankelijker voor sturing. 
 
Finetunen lasrobots
We schreven ook al eerder in de Metaalnoten over de inzet van 
lasrobots, die met name perfect inzetbaar zijn voor het uitvoeren 
van seriewerk. Om optimaal gebruik te maken van deze collega’s 
van staal, wordt het proces rondom de robots op dit ogenblik kri-
tisch bekeken door Olivier Walschots, HBO-student technische 
bedrijfskunde. Inmiddels is Olivier erin geslaagd de omsteltijden 
van de robots flink terug te dringen en daarmee het rendement 
te vergroten.  
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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.

Bouwbedrijf Moonen • Aansluiting hotel Tribute Paleisbrug den Bosch

Jansson Bridging • Diverse brugdelen 

Van Boekel Bouw&Infra • Renovatie Rioolgemaal Ando

Aann.bedr. K. Dekker • Renovatie Drinkwaterpompstation Dunea Katwijk

Marel Stork • Balkenplannen en koeltunnels Frankrijk

Gemeente Amsterdam • Onderhoudsbordessen Opstelterrein Metro Amsterdam

Heijmans Infra bv • Leuningen New Amsterdam Court House

Comb. IXAS vof • 4 Bruggen Park project Gaasperdammerweg 

Comb. De Groene Boog • Gaasschermen en leuningen viaducten A16/A13

Waterschap Brabantse Delta • RVS Deflectieschotten RWZI Bath

Nieuwe Projecten

Brabantsehoek	2	
5071	NM		Udenhout
013-5117400

info@bersselaar.com
www.bersselaar.com

RickThijs

Folker Mark

Nijs

Ton

Geert

Cees

A f s c h e i d  n e m e n

Op 18 juli van dit jaar 
werden we opgeschrikt 
door het nieuws dat onze 
fijne collega Ad van de 
Kerkhof (58) door een 
noodlottig ongeval om 
het leven was gekomen. 
Ad zijn vakmanschap en 
gulle lach worden enorm 
gemist in ons bedrijf.

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

Erwin Lapien																																													25	jaar
Dieter van Raak 																																			25	jaar
Jack Seebregts          																								12,5	jaar

Jubilea vieren daar zijn we goed in bij Van 
den Bersselaar. Maar Corona gooide roet 
in het eten dus hebben we nog heel wat te 
goed. Deze stoere mannen worden in het 
zonnetje gezet zodra het weer mag:  

Houdoe Cees & Geert
Wanneer u dit leest is Cees de Laat al enkele weken met pensioen. 
Want Cees nam op 1 december afscheid van het bedrijf waar hij 38 
jaar “met heel veel plezier” werkte. Eerst als constructiebankwerker, 
daarna als productieleider en werkvoorbereider. Van zijn pensioen 
genieten, betekent voor Cees overigens niet achter de geraniums 
plaatsnemen. Want om te beginnen gaat-ie met een verbouwing aan 
de slag bij zijn dochter. Als die klaar is, is er tijd voor wandelen en 
fietsen. Wie ook gaat genieten is Geert Coolen, die op dit moment 
zijn laatste brug aan het bouwen is. Geert werkte –met een korte 
onderbreking- ruim 30 jaar bij ons. Een echte all-rounder die zowel 
in de aluminiumafdeling, het magazijn als in de staalafdeling en zelfs 
de montage te vinden is geweest. Namens alle collega’s: bedankt 
mannen en zo snel als het weer kan gaan we jullie afscheid vieren.  
Houdoe!

Er gaan mensen weg bij Van den Bersselaar, 
maar er komen ook weer nieuwe mensen 
bij. We hebben er dit keer meer dan een 
handvol. Om te beginnen stellen wij u 
graag even voor aan Folker den Hollander, 
een man met een schat aan ervaring in de 
staalhandel die zich bij Van den Bersselaar 
als accountmanager bezig gaat houden met 
de verkoop van met name de aluminium- en 
roestvrijstaalconstructies. Folker is 47 jaar oud, 
getrouwd en trotse vader van een zoon en 
een dochter. Met de eerste deelt hij zijn liefde 
voor het wielrennen, met de tweede klimt 
hij graag op de mountainbike. Ook nieuw 
bij Van den Bersselaar is productieleider Ton 
van der Schans (60 jaar), getrouwd en trotse 
vader van vijf kinderen en al even trots op 
zijn 8 kleinkinderen. En op zijn eigen KWPN-
paard dat hij in zijn vrije tijd aangespannen 
leert rijden. Dan zijn er dit maal maar liefst 
4 nieuwe leerlingen die zich graag even 
voorstellen. Om te beginnen Mark de Bie, 15 
jaar oud. Rechtsbenige, veelvuldig scorende 
spits, die bij Van den Bersselaar een vrije rol 
heeft om kennis te maken met alle afdelingen 
van het bedrijf. De 16 jaar oude Thijs van 
den Broek doet dat ook. Daarnaast is Thijs 
drie keer in de week aan het survivallen met 
een vriendengroep. De 17 jaar oude Rick van 
Tilborg houdt het wat hobbies betreft op de 
sportschool, waar-ie bijna elke dag te vinden 
is. Daar tref je dan ook de even oude Nijs van 
Drunen aan, die daarnaast ook nog graag 
gamed. Voor veel leerlingen blijft het niet 
bij een 3-jarige BBL-opleiding en dus zijn er 
inmiddels ook 3 collega’s gestart met niveau 
4: Wesley de Laat, Tymon Maas en Dylan van 
Gils. Succes mannen!Ad

Nieuw bij 
Van den Bersselaar


