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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, informa-
tiebulletin van Jos van den Bersselaar Constructie BV 
vermeld	wordt.

C O L O F O N

A l  h e e l  l a n g  b i j  V d B

Zoals	al	gemeld	 in	het	voorwoord	van	deze	
Metaalnoten	heeft	er	zich	de	laatste	jaren	een	
flinke	 verjonging	 voorgedaan	 bij	 Van	 den	
Bersselaar.	Met	veel	plezier	kunnen	we	ook	in	
dit	nummer	weer	een	aantal	jonge-
ren aan u voorstellen. Om te begin-
nen	de	19-jarige	Luuc	Hagelaar,	die	
vlak	voor	de	bouwvak	aan	de	slag	
ging	als	allround	medewerker/con-
structiebankwerker.	Luuc	zit	net	als	veel	van	
zijn	andere	jonge	collega’s	in	het	traject	met	
afwisselend	6	weken	school	en	6	weken	wer-
ken.	Een	gouden	formule	zo	lijkt	het	om	men-
sen	 gemotiveerd	 te	 houden.	 Behalve	 dat-ie	
met	 veel	 plezier	 studeert	 en	 werkt,	 is	 Luuc	
een	 paar	 keer	 per	 week	 in	 de	 sprotschool	
te	vinden	en	speelt	hij	basketball.	Een	ander	

nieuw	 gezicht	 bij	 Van	 den	 Bersse-
laar	 is	 Mel	 Selij.	 Ook	 de	 16-jarige	
Mel	 is	 allround	 medewerker/con-
structiebankwerker.	 In	zijn	vrije	 tijd	
sleutelt	Mel	 graag	 aan	 zijn	 125	 cc	

crossmotor,	waar-ie	vervolgens	natuurlijk	op	
rond	crosst.	Tot	slot	is	er	nog	Luuk	Panhuijzen,	
net	als	Luuc	Hagelaar	19	 jaar	oud.	Sinds	de	
zomer	werkt	Luuk	bij	Van	den	Bersselaar	waar	
hij,	 als	 hij	 niet	 op	 school	 zit,	 meeloopt	met	
een	 leermeester	 die	 hem	 de	 fijne	
kneepjes	 van	 het	 metaalvak	 leert.	
In	zijn	vrije	tijd	voetbalt	Luuk	graag	
met	zijn	vrienden	en	is	hij	actief	 in	
de carnavalsvereniging. Alaaf!    

25 jaar in dienst
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Op deze plek heb ik al verschillende 
keren geschreven hoe belangrijk het is 
dat er nieuwe instroom is van jongeren in 
onze branche. En hoe belangrijk het is dat 
opleidingen aansluiten bij de dagelijkse 
praktijk. Want goede vakmensen moet 
je zelf opleiden. Wij proberen daar zelf 
een steentje aan bij te dragen. Zo zijn 
we al jaren gecertificeerd als leerbedrijf 
voor metaalopleidingen en zijn we ook 
nauw betrokken bij scholing in onze regio. 
Bijvoorbeeld bij de Stichting Vakopleiding 
Metaal Tilburg, een samenwerkingsverband 
tussen het ROC Tilburg en diverse 
metaalbedrijven.  Maar ook bij de Stichting 
MVM in den Bosch die metaalopleiding 
geeft in de Techniek Academie Brabant.
Ook bij ons op de werkvloer krijgt die visie 
z’n beslag. Zo hebben we op dit moment 

maar liefst 17 jonge mannen van alle MBO-
niveaus in opleiding. En het mooie is: met 
praktisch geen uitval. Deze leerlingen 
vormen een hechte groep in ons bedrijf, 
trekken gezamenlijk op en zijn elkaar tot 
voorbeeld. En zij profiteren – in de jaren 
na hun basisopleiding – heel veel van de 
ervaring van de volwassen vakmensen.  Het 
klassieke model van de meester-gezel? 
Ja, eigenlijk is het dat nog steeds.  En 
daar is niets mis mee.  De senior draagt 
zijn ervaring over aan de junior in een 
geleidelijk proces van jaren. Wij zijn er trots 
op dat we als leerbedrijf zo veel succes 
hebben en daarmee de basis leggen voor 
de toekomst. Opleidingsfonds O.O.M. 
schreef er een pakkend artikel over in haar 
magazine Metaal Journaal.  U kunt het 
lezen op onze site www.bersselaar.com of 

downloaden via onze facebooksite.  Het 
inspireert u wellicht als u te maken heeft met 
opleiden in het bedrijf. En over de toekomst 
en toekomstvisie gesproken: wij werken 
veelvuldig mee aan het vormgeven van het 
Nederland van morgen. Zo vindt u in deze 
Metaalnoten een artikel over het nieuwe 
stationsgebied van Driebergen-Zeist en 
de ombouw van de Hoekse Lijn tussen 
Rotterdam en Hoek van Holland. Projecten 
waar wij een flink steentje aan bijdragen.
Dergelijke projecten dragen er natuurlijk 
ook aan bij dat wij met een positief gevoel 
vooruit blikken. Een gevoel dat u hopelijk 
met ons deelt. Alvast veel plezier en rust 
gewenst de komende feestdagen en een 
zeer voorspoedig nieuw jaar! 

Hans van den Bersselaar

Jong talent
Onze leerlingen poseren  

trots op een brugsegment  
van de spoorbrug in  

Sittard (zie artikel pagina 2)

Jeugd heeft de toekomst V O O R W O O R D

BAM	Infra • Staalwerken station Driebergen-Zeist

Heineken	Zoeterwoude • Bordessen filterlijn

Marel Stork Poultry • Balkenplannen Emst (D) Moypark (UK) Of Hagalil (Israel)

GMB	Zuid-West • Aanpassingen RWZI Leiden ZW

Nieuwe Projecten:

Voor architect Job Schroën is een 
trap meer dan een hulpmiddel 
om van de ene naar de andere 
verdieping te komen. Toe hij dan 
ook de kans kreeg om zijn eigen 
woonhuis te ontwerpen, greep hij 
de gelegenheid aan hiervoor een 
bijzondere trap te ontwerpen. Er 
stond ‘m hierbij iets voor ogen als 
de trap van die Braziliaanse architect Oscar Niemeyer 
ontwerp voor het Palácio Itamaraty. Jos Schroën: 
“Mooi, elegant, treden die in de lucht lijken te 
zweven en zonder leuning in één gracieuze beweging 
twee verdiepingvloeren met elkaar verbinden.” Jos 
Schroën maakte als projectarchitect van de Paleisbrug 
(zie elders deze Metaalnoten) kennis met Van den 
Bersselaar en vond in de Udenhoutse staalbouwer de 
ideale partner om zijn trap te realiseren. ”Ze denken niet alleen mee; ze beschikken ook 
over het vakmanschap om een ingewikkeld ontwerp zoals het mijne, perfect uit te voeren.”      

Tredendroom

Brabantsehoek 2 • 5071 NM  Udenhout
Postbus 17 • 5070 AA  Udenhout
Telefoon 013-5117400 • Telefax 013-5117450
E-mail adres: info@bersselaar.com
Internet: www.bersselaar.com

Staalprijs 2016 infrastructuur  
voor Van den Bersselaar

Plaatsing fiets/voetgangers- 
spoorbrug in Sittard

Productie trap voor woonhuis 
architect Job Schroën

Nog een paar jaar en de inwoners van 
Rotterdam zitten bij mooi weer in een 

oogwenk op het strand van Hoek van 
Holland. Het project Hoekse Lijn gaat 
daarvoor zorgen. Daarbij wordt het 
bestaande spoorwegtracé tussen Schiedam 
en Hoek van Holland omgevormd in een 

ultramoderne metrolijn. Bovendien wordt in 
Hoek van Holland een kleine kilometer nieuw 
spoor aangelegd met een nieuw station: 
Hoek van Holland Strand. Zodat badgasten 
vlakbij het strand uit kunnen stappen. Van 
den Bersselaar is nauw betrokken bij de 
werkzaamheden aan dit nieuwe traject, dat 
gaat lopen van het strand van Nesselande 
tot aan het strand van Hoek van Holland. 
Van strand tot strand dus. Daarbij gaat het 
in deze fase om de ombouw en renovatie 
van de zeven bestaande stations, waarvoor 
Van den Bersselaar liftschachten, trappen, 
multiwanden, hellingbanen, vlondervloeren 
en toegangsportalen gaat leveren.   

Rotterdam aan Zee



Op dinsdag 15 november jongsleden werd ter hoogte 
van Berlicum een nieuwe fietsbrug over de Zuid-
Willemsvaart ingehesen. Door deze fietsbrug is er een 
directe verbinding van Berlicum naar ’s-Hertogenbosch 
en Veghel. 

Vanaf half december kunnen fietsers gebruik gaan 
maken van de brug. De fietsbrug die bestond uit twee 
delen die via het water werden aangevoerd en ter 
plaatse ingehesen door twee hijskranen. 

p De Paleisbrug is  250 meter lang en 10 meter breed en voorzien van een  savanne-achtige 
vegetatie, verlichting, vloerverwarming en gratis Wifi.

Al jaren stellen we dat we geen staal leve-
ren, maar oplossingen. Dat betekent dat 
we bij elke opdracht van begin tot eind 
meedenken met de opdrachtgever. Om 
te kijken of het niet nog slimmer, beter of 
voordeliger kan. Dat meedenken begint al 
op het moment dat er een offerte-aanvraag 
bij ons binnenkomt. 
De vier mannen die verantwoordelijk zijn 
voor de calculaties, zijn Chiel van de Ven, 
Tom van Selst, Martien Aarts en Ron van 
Slobbe, waarbij de laatste vooral een on-
dersteunende rol heeft op constructief ge-
bied. Hij kijkt of oplossingen constructief 
verantwoord zijn. De andere drie houden 
zich bezig met calculeren in eigenlijke zin. 
Prijsbepaling vormt daarvan de hoofdmoot. 
Tom van Selst: “Prijs is bij iedere opdracht 
een zeer belangrijke factor. En hoewel we 
geen prijsvechter zijn,  moeten we er wel 
voor zorgen dat we met een goede prijs 
komen.” Een stelling die door zijn collega 
Chiel van de Ven wordt aangescherpt tot: 
“Wij moeten komen het best denkbare re-
sultaat voor de best mogelijke prijs. Vaak 
is het dan ook nog zo dat de klant van ons 
meer verwacht dan van onze concullega’s. 
Wij doen geen concessies aan de kwaliteit 
en bieden een totaalpakket, met alles erop 

en eraan. Tot en met de certificering.” Dat 
laatste zorgt er volgens Martien van Aarts 
ook wel eens voor dat Van den Bersselaar 
buiten de boot valt, omdat er louter naar 
prijs wordt gekeken en niet naar wat voor 
die prijs precies wordt geleverd. 

Martien Aarts: “We zeggen hier wel eens: je 
moet appels met appels vergelijken en niet 
met peren. Wij zijn misschien niet de goed-
koopste, maar bieden over het algemeen 
wel het kwalitatief beste product.” Daarbij 
wordt er op de afdeling calculatie ook ge-
keken of er constructies of details voor ver-

betering vatbaar zijn en of er prijsgunstiger 
alternatieven zijn. Natuurlijk afhankelijk van 
de situatie, de contractvorm en de wijze 
waarop er wordt ingeschreven. Wat betreft 
dat laatste punt is Chiel van den Ven er blij 
mee dat Van den Bersselaar de laatste jaren 
meer en meer meeschrijft met aannemers 
in tenders. Chiel van den Ven: “Je moet dan 
nog altijd met een goede prijs komen, maar 
je bent niet met vijf of zes andere aanbie-
ders in de race, waarbij alleen maar geke-
ken wordt naar de prijs. Je kunt in zo’n 1 op 
1 situatie met de aannemer beter laten zien 
dat je echt meerwaarde levert.” 

Op dinsdag 11 oktober jongstleden vond in Amsterdam de jaarlijkse Nationale Staalbouwdag 
plaats. Tweejaarlijks wordt dan ook de Nederlandse Staalprijs uitgereikt. Van den Bersselaar viel 
in de prijzen in de categorie infrastructuur met de Paleisbrug Den Bosch. Een zeer bijzondere 
brug, omdat het een fiets-/voetgangersbrug en een verhoogd park in één vormt. Bovendien 
is de verharding op de brug voorzien van lage temperatuur vloerverwarming die de brug ijsvrij 
houdt. Deze verwarming is via een warmtepomp aangesloten op een bestaande warmte/koude-
opslag, waardoor de vloerverwarming ‘s zomers ingezet kan worden als enorme zonnecollector. 
De brug haalt in de zomer immers meer warmte op dan er ‘s winters nodig is en zal energie 
gaan leveren aan de omliggende wijk. 

Er was voor de Nederlandse Staalprijs trouwens nog een ander project genomineerd waar Van 
den Bersselaar aan mee had gewerkt, namelijk een fiets-/voetgangersbrug over de Thames 
nabij Reading. Van den Bersselaar verzorgde hierbij de cortenstalen stripleuningen in de vorm 
van rietkragen langs toegangstrap en de hellingbaan. 

Hijsen maar!
Op zaterdagavond 24 september werd 
tijdens een buitendienststelling de fiets-/
voetgangersbrug in Sittard ingehesen. 
Deze brug werd, vanwege de complexe 
vorm, in twee delen bij Van den Bersselaar 
in Udenhout,  geproduceerd en vervolgens 
ter plekke samengesteld en voorzien van 
het RVS leuningwerk. Het opvallende ont-
werp is van Zwarts & Jansma Architecten.  

Fietsbrug

Cijferbeeld

And the winner is…

Mooie metamorfose
Investeren in infrastructuur is een voorschot nemen op de toekomst. Mooi voorbeeld daarvan is het stationsgebied rond station Drie-
bergen-Zeist, dat de komende jaren in zijn geheel op de schop gaat. Dit om voorbereid te zijn op intensiever gebruik van het spoor 
en om huidige verkeersknelpunten op te lossen. Zo wordt het spoor verdubbeld, zodat er ruimte ontstaat voor meer treinverkeer. 
Ook wordt de gelijkvloerse kruising van het spoor vervangen door een ongelijkvloerse kruising, waardoor het verkeer geen hinder 
meer heeft van passerende treinen. Daarnaast wordt het station volledig vernieuwd, krijgen stads- en streekbussen nieuwe haltes, 
komt er een parkeergarage en een ondergrondse fietsenkelder en worden omliggende wegen en fietspaden aangepast. Aan deze 
metamorfose levert Van den Bersselaar een forse bijdrage in de vorm van trappen, liftschachten, abri’s voor de bussen en een nieuwe 
perronoverkapping. Een mooie klus in een prachtige omgeving. We hebben er zin in!

p  De personen die verantwoordelijk zijn voor de calculatie van de offerteaanvragen.

Winterstop
U bent inmiddels van ons gewend  
dat we rond kerst en oud en nieuw 
onze deuren sluiten. Dit jaar zijn we 
vanaf vrijdagmiddag 23 december  

2016 tot maandagmorgen  
2 januari 2017 gesloten vanwege  

de kerstvakantie. Daarna gaan we, 
hopelijk uitgerust en wel, natuurlijk 

weer graag voor u aan de slag! 


