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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,	informatiebulletin	van	Jos	van	
den	Bersselaar	Constructie	BV	vermeld	wordt.

C O L O F O N

Van den Bersselaar investeert voortdurend in 
toptalenten	 die	 enthousiast	 kiezen	 voor	 het	
mooiste	vak	dat	er	is.	Dat	nieuwe	talent	stellen	
wij	natuurlijk	graag	aan	u	 voor.	Dit	maal	gaat	
het	om	twee	leerlingen	op	de	staal-	en	alumini-
umafdeling	en	een	nieuwe	medewerker	op	de	
tekenkamer. 

Allereerst	 de	 vijftienjarige	
Stan de Leijer.	 Stan	 loopt	
sinds	kort	mee	op	onze	staal-
afdeling	 waar	 hij	 onder	 lei-
ding	 van	good-old	Cees	de	
Laat	de	kneepjes	van	het	vak	
leert.	 Stan	 woont	 nog	 thuis	
en droomt ervan om ooit nog eens de mogen 
duiken	nabij	het	Great	Barrier	Reef,	maar	voor-
lopig	blijft	het	nog	even	bij	trainen	in	het	plaat-
selijke	zwembad.	

Op	 de	 tekenkamer	 gaat	 na	
de	 bouwvak	 Jorrit de Bie 
aan	de	slag.	Jorrit	heeft	HBO	
werktuigbouw	 gedaan	 en	
loopt	 al	 een	 paar	 maanden	
mee	in	de	fabriek	om	thuis	te	
raken	in	het	hele	bedrijfspro-
ces	en	praktijkervaring	op	te	doen.	Jorrit	is	25	
jaar	oud,	houdt	van	tennis,	sleutelen	aan	cros-
sauto’s	 en	 is	 actief	 in	 de	 carnavalsvereniging.	 
O	ja,	Jorrit	gaat	na	de	bouwvak	ook	samenwo-
nen met z’n vriendin.    

zomer 

2017

Nieuwsbulletin voor relaties van Jos van den Bersselaar Constructie BV - Jaargang 21, uitgave 1 - juli 2017

Ons dagelijks leven en werken wordt meer 
en meer beïnvloed door juridische zaken, 
contracten, besteksvormen, verschillende 
aanbestedingsmethoden, et cetera. Voor 
ons als staaltechneuten is dat lang niet 
altijd ‘gesneden koek’. Want wij willen 
ontwerpen, lassen, samenstellen, bouwen 
en uiteindelijk een mooi, strak gespoten, 
product bij onze klant op de bouwplaats 
monteren. 

Dát is onze uitdaging en dat is waarom 
we in dit mooie vak zitten. Maar wij zullen 
ook moeten leren omgaan met de verdere 
verjuridisering die hoort bij de huidige tijd. 
Want je kunt een claim aan je broek krijgen 
wanneer er iets niet goed gaat. Wij werken 

immers vaak aan de weg of spoor en er zou 
maar eens een boutje uit China afbreken 
dat er voor zorgt dat een stalen leuning op 
de weg of spoor terecht komt. Ziet u het 
al voor u? 

Vandaar dat we in samenwerking met Bou-
wen met Staal, Evers Staalconstructies en 
BOB-opleiding bezig zijn met een pilotcur-
sus om onze calculators en projectleiders 
te trainen in de jungle van de verschillende 
contract- en bestekvormen. En ze de ins- 
en outs bij te brengen nodig voor het sig-
naleren en indienen van meer- en minder-
werk. We doen dit om de juridische positie 
van bedrijven zoals het onze te versterken. 
U zult dat als klant ook gaan merken, want 

wij moeten simpelweg onze eigen juridi-
sche positie beschermen. Wat overigens 
voorop blijft staan, is dat we onze klant wil-
len ontzorgen. En hem willen helpen met 
oplossingen in staal, aluminium of roest-
vaststaal. 

Onze wens is en blijft om daar zo weinig 
mogelijk juridische zaken bij nodig te heb-
ben. Want vertrouwen is goed, maar voor-
komen soms nog beter.

Ik wens u en uw familie een fijne zomer 
toe!

Hans van den Bersselaar

Zomervakantie
Op donderdag 27 juli gaat de stekker eruit  

in Udenhout en koppelen we de sleurhutten aan  
om te gaan genieten van onze welverdiende 

zomervakantie. 
Vanaf dinsdagmorgen 22 augustus  

staan we, hopelijk gebruind en wel, weer 
enthousiast voor u klaar.

Voetangels en klemmen V O O R W O O R D

Strukton	Infratechnieken	bv • Stalen leuningen Noorderbrugtracé Maastricht

BAM	infra	regio	Civiel	bv • Staalwerken aanpassingen station Oisterwijk

Efteling • Staalwerken Efteling-attractie Symbolica

Bouwcombinatie	De	Stichtse	Kraan	vof • RVS werken t.b.v. renovatie RWZI Utrecht

Tennet TSO bv • Afspanportalen Vijfhuizen.

Marel Stork Poultry •  Balkenplannen en koeltunnels kippenslachterijen Maleisië,  
Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

Gemeente	Oss • Stalen bomen met solarpanelen Weg van de Toekomst

Nieuwe Projecten:

Op zondag 21 mei mochten onze mensen 
en hun familie komen schaatsen bij de Bos-

sche Kunstrij Vereniging in het Sportiom te ‘s-Hertogenbosch. Gewoon slim geregeld door 
één van onze monteurs die er een mooie staaloplossing aan het plaatsen was, waarmee de 
kunstschaats(t)ers pirouettes kunnen trainen. Die pirouettes vielen nog niet mee, ook al had-
den we er zelf een mooi trainingshulpmiddel neergezet. Maar een leuke dag was het wel. Dus 
namens onze personeelsvereniging hartelijk dank voor de schaatsclinic en de gastvrijheid!

Personeelsvereniging

Juristerij

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

Ombouwen stations van spoor naar 
metro t.b.v. de Hoekse Lijn

Oplevering Koningin Maximabrug 
in Alphen aan den Rijn

Ophaalbrug geplaatst in  
woonbuurt Plan Tij in Dordrecht

Wie	eenmaal	bij	Van	den	Bersselaar	werkt,	gaat	
er	niet	snel	weer	weg.	Dat	blijkt	wel	uit	het	ver-
haal	van	Mark van Lier	die	op	15	juni	jongstle-
den	precies	25	jaar	bij	Van	den	Bersselaar	zat.	
Mark	 is	 nu	 werkvoorbereider/inkoper,	 maar	
kwam	 als	 vakantiekracht/	 zaterdagshulp	 bin-
nen	op	de	staalafdeling,	waar	hij	samenwerkte	
met	zijn	vader.	Deze	 loopt	 inmiddels	al	 tegen	
de	70,	maar	werkt	nog	altijd	twee	dagen	in	de	
week	op	de	staalafdeling.	Mark:	“Ik	zit	dus	ei-
genlijk	 nog	maar	 kort	 bij	Van	 den	 Bersselaar,	
want	mijn	vader	loopt	hier	al	zo’n	55	jaar	rond!	
Vroeger	zette	hij	
mij	aan	het	werk	
en nu doe  ik dat 
met	hem.	En	het	
is nog steeds 
leuk	 als-ie	 er	
is,	 want	 ik	 werk	
graag met ‘m.”   

De afgelopen jaren neemt Van den Bers-
selaar steeds grotere en steeds complexere 
projecten aan, die ingewikkelde processen 
en planningen met zich meebrengen. En 
niet te vergeten complexe contracten en 
contractvormen. Mede daardoor ontstond 
er bij het bedrijf behoefte aan meer kennis 
van contractuele en juridische zaken. Van-
daar dat Van den Bersselaar, in samenwer-
king met Bouwen met Staal, Evers Staalcon-
structies en BOB-opleiding, dit voorjaar een 
pilotcursus project/contractmanagement is 
gestart. Waarbij onze kennis van contract- 
en bestekvormen wordt bijgespijkerd. Met 
als doel de projecten beter onder controle 
te kunnen houden en, indien benodigd, de 
juridische positie te versterken. Want van-
daag de dag is het helaas niet meer vol-
doende je best te doen en te vertrouwen 
op onderling gemaakte afspraken. 

Met het aannemen van grotere en com-
plexere opdrachten neemt ook het risico 
toe. Wanneer er dan iets mis gaat wordt er 
al gauw met contracten gezwaaid. 

Finn van der Waerden, bij Van den Bers-
selaar onder andere verantwoordelijk voor 
de kwaliteitszorg: “Je kunt niet enkel meer 
vertrouwen op iemands blauwe ogen, maar 
je moet zwart-op-wit kunnen aantonen dat 
je zowel aan de eisen als aan de overige 
gemaakte afspraken voldoet. Deze cursus, 
waaraan veertien  mensen van ons deelne-
men, zorgt niet alleen voor kennis over waar 
je op moet letten, maar ook voor bewust-
wording van de eventuele kansen en risi-
co’s. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
wordt er tijdens de cursus gekeken naar 
projecten waarbij dingen mis zijn gegaan 
en wordt dieper ingegaan op wat je hebt  
gedaan en wat je (wellicht beter) had kun-
nen doen?”     



‘Als het er echt op aan komt, zijn wij op ons 
best’, lijkt de stelregel te zijn bij Van den 
Bersselaar. Wanneer het gaat om complexi-
teit of om nauwelijks haalbare planningen, 
halen ze bij Van den Bersselaar alles uit de 
kast. Zo ook bij de Hoekse Lijn, waarbij het 
spoor tussen Schiedam en Hoek van Hol-
land wordt omgebouwd tot metro. 

Van den Bersselaar leverde en monteerde 
voor de ombouw en renovatie van de zeven 
bestaande stations liftschachten, trappen, 
multiwanden, hellingbanen, vlondervloe-
ren en toegangsportalen. Tevens verzorgde 
Van den Bersselaar de detailengineering 
hiervan. Projectleider Rens Olij van Mobilis 
Infra legt uit waarom er werd gekozen voor 
Van den Bersselaar: “De planning voor dit 
project was enorm krap. 

Een goede voorbereiding was essentieel. 
Wij zochten dus een zeer betrouwbare part-
ner die de zekerheid kon geven dat binnen 
een paar weken alle stations omgebouwd 
zouden zijn. Met Van den Bersselaar kregen 
we die zekerheid. Het project wordt deze 
zomer afgerond, waardoor de metro per 1 
september kan gaan rijden.”   

Kip is niet alleen in Nederland, maar ook 
ver daarbuiten een zeer veelzijdig stukje 
vlees. Vandaar ook dat Marel Stork Poultry 
uit Boxmeer wereldwijd slachterij-appa-
ratuur levert voor complete plants. De kip 
(kalkoen of eend kan ook) gaat er aan de 
ene kant levend en wel in, en komt er aan 
de andere kant op schaaltjes, geëtiketteerd 
en wel uit. “Desgewenst kan de klant, be-
halve de apparatuur, bij ons ook de inter-
face kopen tussen apparatuur en gebouw. 
Dat wil zeggen de staalconstructies waar 
de apparatuur aan hangt”, zo legt project-
consultant Piet van Lith van Marel Stork uit. 
“Deze zogenaamde balkenplannen wor-
den al bijna twintig jaar exclusief door Van 
den Bersselaar gemaakt. We hebben daar 
heel goede afspraken over gemaakt en 
zeer sterke standaarden voor ontwikkeld. 

Dat moet ook wel, want als er een com-
plete plant wordt verkocht aan, zeg maar, 
Australië, dan moet de klant ervan op aan 
kunnen dat iedere component aanwezig is 
als de container wordt uitgepakt. Dan mag 
er geen balk ontbreken.” Piet van Lith is 
eigenlijk al met pensioen, maar is nog een 
driekwart jaar bezig zijn opvolger bij Marel 
Stork in te werken. Wij danken Van Lith voor 
de fijne samenwerking en hopen dat hij na 
zijn pensionering nog volop kan genieten 
van zijn welverdiende vrije tijd!     

Plan Tij is een exclusieve woonbuurt in 
Dordrecht. Vlakbij het centrum en aan 
alle kanten omgeven door water, zoals de 
naam al suggereert. De verbinding met 
het vasteland wordt verzorgd door twee 
bruggen, waarvan er eentje uitgevoerd 
is als een ouderwetse ophaalbrug. Van 
den Bersselaar verzorgde hiervoor het 
gehele staalwerk. Het is een flinke brug, 
waarvan het beweegbare gedeelte een 
doorvaartbreedte heeft van 8 meter en 
een ongelimiteerde doorvaarthoogte. 
De brug werd bij Van den Bersselaar in 
Udenhout geproduceerd, opgebouwd 
en uitgebreid getest, alvorens hij in 
Dordrecht werd geplaatst.     

Kip, ik heb je!

‘Kan niet’ bestaat niet Ophalen maar!

Een mooi staaltje innovatieve techniek waar Van den Bersselaar op dit ogenblik 
aan meewerkt is de ombouw van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie 

in de stad Utrecht naar het Nereda systeem. Dit is een revolutionair nieuwe, biologische zuiveringstechnologie voor rioolwater. Het 
systeem is ontwikkeld door Royal Haskoning DHV, in samenwerking met de TU Delft en zes waterschappen. Bij de Nereda-technologie 
zuiveren aërobe bacteriën die groeien in compacte korrels, het afvalwater. Normaal is er sprake van vlokkig materiaal. De korrels 
bieden grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik. Nereda versimpelt en verkort het zuiveringsproces aanzienlijk, waarbij 
veel minder ruimte nodig is terwijl het ook nog eens goedkoper is. Inmiddels wordt de techniek, behalve in Nederland, al toegepast 
in verschillende andere landen zoals Ierland, Brazilië, Zuid-Afrika en Portugal. Projectleider Wim van den Bersselaar, van Van den 
Bersselaar: “In opdracht van bouwcombinatie De Stichtse Kraan, bestaande uit Heijmans en GMB, produceren en monteren wij 
alle RVS componenten van het effluënt systeem, dus goten, leidingwerk, leuningen, afvoerkokers en noem maar op.” Projectleider 
Michiel van Ierssel van opdrachtgever De Stichtse Kraan is zeer te spreken over de samenwerking met Van den Bersselaar tot nu 
toe: “Wij zochten een partner die goed bij ons en onze werkwijze paste en die, heel belangrijk, de zeer krappe planning aankon. Die 
dus over voldoende capaciteit moest beschikken en snel zou kunnen schakelen. Van den Bersselaar overtuigde ons met een goed 
onderbouwd verhaal over de planning en de capaciteit en presenteerde een duidelijke visie op het werk. Daarnaast zijn zij in staat 
zelf het ontwerp in 3D uit te werken op een manier die aansluit bij onze werkwijze. Ook de prijs/kwaliteit verhouding was goed in 
verhouding. Kortom, we hebben er alle vertrouwen in dat Van den Bersselaar met ons de klus op een goeie manier gaat klaren.”  

Revolutie in de waterzuivering

Een koninklijke brug
Van den Bersselaar is een echte brug-
genbouwer. Niet alleen werd recent 
een mooie, ouderwetse ophaalbrug in 
Dordrecht opgeleverd (waarover elders 
in deze Metaalnoten meer), maar ook 
droeg de onderneming een flink staaltje 
bij aan de pas opgeleverde Koningin 
Maximabrug in Alphen aan den Rijn. Een 
koninklijke brug dus, ontworpen door Syb 
van Breda & Co Architects. Projectleider 
Koen van Balkom: “Wij hebben voor deze 
brug 800 meter leuningwerk van thermisch 
verzinkt staal verzorgt, zo’n 1200 meter 
randelementen van gepoedercoat staal, 
en een grote stalen trap, behandeld met 
een natlakysteem. Leuke uitdaging aan 
die trap was de 3D gevormde platen in de 
trapbomen.”      


