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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

Sinds 1 november is Henri 
Bogers	 bij	 Van	 den	 Bersse-
laar aan de slag als tekenaar. 
Henri	is	51	jaar	jong,	getrouwd	
en trotse vader van een zoon 
van	15	en	een	dochter	van	12.	

Henri	 gaat	 graag	 op	 vakantie	 (wie	 niet?)	 en	
dan	het	liefst	met	de	sleurhut	richting	Kroatië	
voor	zon,	zee	en	cultuur.	Andere	hobby	is	zijn	
Norton uit ’75, maar die komt alleen buiten 
met	mooi	weer	 en	moet	dus	 voorlopig	 in	de	
schuur	wachten	op	zonniger	tijden.

Ook	nieuw	(niet	helemaal	spik-
splinter,	want	al	vanaf	maart)	is	
managementassistente Netty 
Poirters,	 42,	 getrouwd	 (“jaze-
ker!”)	 en	 trotse	moeder	 van	2	
zonen.	Behalve	dol	op	haar	ge-
zin	en	haar	werk,	is	Netty	gek	op	pink	boxing.	
Inderdaad: een damesvariant van de aloude 
machosport.	Daarnaast	is	Netty	ook	nog	eens	
regelmatig	 te	 vinden	 achter	 de	 bar	 op	 het	
voetbalveld.	Kortom,	een	bezig	bijtje.

Ook erg bezig is Stijn van den 
Bersselaar. Inderdaad: zoon 
van onze algemeen directeur 
Hans.	 Stijn	 (28)	 heeft	 na	 zijn	
studie	 Technische	 Bedrijfs-
kunde	 enkele	 jaren	 buiten	
het	 bedrijf	 gewerkt	 en	 loopt	

nu	op	de	diverse	afdelingen	om	het	bedrijf	in	
al	 zijn	 geledingen	 beter	 te	 leren	 kennen.	 De	
staalafdeling	 heeft-ie	 al	 gehad,	 op	 dit	 ogen-
blik	draait-ie	mee	op	montage	en	daarna	volgt	
nog	 een	 maandje	 aluminium.	Wat	 er	 daarna	
gebeurt	 is	nog	even	een	vraagteken.	Behalve	
dan	dat	Stijn	gaat	 trouwen	(!).	 In	zijn	vrije	tijd	
tennist,	golft	en	squasht	Stijn	graag,	of	toert	hij	
rond	op	zijn	Honda	CB650S.

De	 vierde	 nieuweling	 die	 wij	
u graag even voorstellen is de 
19-jarige	Dani Kluijtmans die 
sinds	enige	tijd	bij	ons	aan	de	
slag is als leerling construc-
tiebankwerker,	 waarbij	 school	
en	 praktijk	 worden	 gecombi-
neerd.	Dani	woont	nog	thuis	en	houdt	van	uit-
gaan, gamen en voetballen.  
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In de vorige Metaalnoten schreef ik over 
de financiële aspecten van verzuim. 
Daar kreeg ik opvallend veel reacties 
op. Blijkbaar raakten we een gevoelige 
snaar. Duidelijk werd dat veel mensen 
zich niet of nauwelijks bewust zijn van de 
enorme kosten die ziekteverzuim met zich 
meebrengt. Met name voor de werkgever. 
(even ter herinnering: een ziektedag kost 
gemiddeld 300 euro in de metaalbranche. 
Bij een verzuimpercentage van 5% op een 
groep van 100 mensen zijn dat gemiddeld 
ruim 1000 ziektedagen per jaar; oftewel 
een kostenpost van, schrik niet, 300.000 
euro!).  Soms heeft dat verzuim direct te 
maken met veiligheid op de werkvloer en 
de bouwplaats. Wij gaan hier als bedrijf 
natuurlijk uitermate serieus mee om. Zo 
inventariseren we montageklussen vooraf, 

brengen we risico’s in kaart en houden 
we toolbox-meetings. Daarnaast zitten 
we met opdrachtgevers in periodieke 
overleggen over allerlei thema’s rondom 
veiligheid. En natuurlijk worden we ge-
audit om ons VCA-veiligheidssysteem te 
beproeven. Ondanks dat sluiten we dit jaar 
helaas af met vier bedrijfsongevallen. Het 
is allemaal goed gekomen met de mensen 
die het overkwam, maar toch: vier is teveel. 
Nul is ons doel. Vraag is: waar ging het 
mis? Wat hadden we beter moeten doen 
en wat moeten we doen om herhaling te 
voorkomen? Het klinkt paradoxaal, maar 
ervaring blijkt onze grootste tegenstander. 
Juist dát waar we altijd zo trots op zijn: 
Goede mensen met heel veel ervaring 
die moeilijke projecten kunnen maken. 
Maar die ervaring maakt ook minder alert.  

Het zal wel goedkomen, want dat doet het 
al zoveel jaar. Logisch eigenlijk. De eerste 
keer dat je iets doet waarmee je jezelf kan 
verwonden ben je alerter dan wanneer 
je het voor de zoveelste keer doet. Alert 
blijven en het gevaar blijven zien. Daar zit 
het ‘m vaak in. Ons goede voornemen voor 
het nieuwe jaar is daarom: goed blijven 
nadenken als we aan ’t werk zijn. En alert 
blijven. Want we willen ’s avonds allemaal 
weer heel en gezond thuis komen. En wij 
willen als Van den Bersselaar terug naar nul 
ongevallen.

Ik wens u en uw gezinnen fijne feestdagen 
en een heel gelukkig en bovenal veilig 
2019!

Hans van den Bersselaar

V O O R W O O R D

Bouwbedrijf	Moonen/Cromvoirts	landgoed: 
 • Dakconstructie + greenkeepershal/home Golfbaan Bernardus Cromvoirt
Janson Bridging: 
 • Brugdekken modulaire tijdelijk beweegbare brug N246 Westknollendam
HSM Steelstructures:
 • Stalen antennetoren Borssele Alpha Jacket TenneT
Colijn	Beton-	en	waterbouw:
 • Staalwerken DSM Delft
Comb. Rotterdamsebaan vof:
 • Trappen en leuningen aanleg Rotterdamsebaan, Den Haag
Waterschap	Scheldestromen:
 • Trappen en afdekking RWZI Oostburg
Bouwconsortium	Baak	BBV:
 • Kabel- en leidingbrug Blankenburgtunnel Rotterdam
Mobilis Infra:
 • Staalwerken renovatie Oostbuis Maastunnel Rotterdam
Hoogheemraadschap	van	Delfland:
 • Vervangen ruimerbruggen RWZI Harnaschpolder Schipluiden
Marel	Stork	Poultry:
 • Koeltunnels Al Watania Saudi Arabia en Cargill/Cranswick UK

Nieuwe Projecten:
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Aanleg Spoorpark in Tilburg 
in volle gang

Bijdrage aan realisatie van  
Golfcourt Bernardus in Cromvoirt

Nieuwe Fly-over  
op Schiphol Airport

Fly-over De groei van Schip- 
hol zorgt er ook voor dat de infrastructuur 
rondom de luchthaven aangepast 
moet worden aan de groeiende passa-
giersstroom. Daarom is er recent een 
busbaan aangelegd tussen een voorziening 
van langparkeren en de luchthaven. 

Onderdeel hiervan is een fly-over waarvoor 
Van den Bersselaar de geanodiseerde 
aluminium randelementen maakte. Volgens 
projectleider Jan Rombouts van Van den 
Bersselaar een cosmetische toevoeging 
in de vorm van een vliegtuigvleugel, dus 
helemaal in stijl met de omgeving.      

Groei  We geven onze medewerkers 
graag alle gelegenheid om het beste uit 
zichzelf te halen en door te groeien in ons 
bedrijf. Zo werkt tekenaar Ronnie van 
Drunen al een tijdje als projectleider voor 
de afvalwaterindustrie. Hij volgt daarmee 

Wim van den Bersselaar op 
die na een dienstverband 
van ruim veertig jaar van 
zijn welverdiende pensioen 
is gaan genieten. De 
opvolging van zo’n oude 

rot in het vak gaat natuurlijk niet zomaar. 
Ronnie van Drunen: “Als tekenaar heb 
je alleen maar met je eigen planning te 
maken, terwijl je als projectleider te maken 
hebt met wel 4 of 5 planningen. Inmiddels 
heb ik al de nodige (deel)projecten op het 
gebied van afvalwaterzuiveringsinstallaties 
gerealiseerd, zoals in Utrecht, Tilburg, 
Harnaschpolder en Houtrust. Waarbij ik 
goed werd bijgestaan door Paul van der 
Putten. Dus ik groei er langzaam maar 
zeker in.” 

Oh denneboom...
Of het nu een witte of een groene kerst wordt,  

valt moeilijk te zeggen. Maar hopelijk wordt  
het voor iedereen een bruisende kerst. 

Wij zijn in elk geval vanaf maandag  
24 december tot en met vrijdag 4 januari  

gesloten vanwege de kerstvakantie.  
Op maandag 7 januari hebben we het blauw weer 

aan en staan we zoals altijd voor u klaar.  

Verzuim en veiligheid



Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de complete renovatie van de Rotterdamse 
Maastunnel, waarbij betonrot wordt gerepareerd en het wegdek en een deel van de gele 
wandtegels vervangen. Ook wordt de tunnel met nieuwe veiligheidssystemen geschikt 
gemaakt voor de huidige veiligheidsnormen. De Maastunnel is niet alleen de oudste 
verkeerstunnel van Nederland, de tunnel werd opgeleverd in 1942, maar ook bijzonder 
omdat er bij de bouw volop gebruik werd gemaakt van nog niet eerder gebruikte technieken. 
Zo is de Maastunnel een afgezonken betonnen tunnel. Dit is te danken aan de technische 
bekwaamheid en vooral de durf van ontwerper ir. Jacob van Bruggen (what’s in a name?). 
Hiermee weerstond hij Rijkswaterstaat die liever en hoge brug had gewild. Projectleider 
Jacco Groen: “Net als bij de reeds gerealiseerde Westbuis van de tunnel verzorgt Van den 
Bersselaar nu ook in de Oostbuis onder andere het stalen leuningwerk, de veiligheidstrappen 
en het stalen ‘plafond’ bij de ingangen van de tunnel. Iets dat ze ook heeft gedaan bij de 
Coentunnel in Amsterdam.”    

Op steenworp afstand van het nieuwe 
Spoorpark realiseerde Van den Bersselaar 
recent nog een andere klus rond 
winkelcentrum Heuvelpoort. Niek van 
den Broek, directeur van de Heuvelpoort: 
“Wij wilden het winkelcentrum een 
kwaliteitsimpuls geven en hebben er 
daarom voor gekozen om rond het gehele 
gebouw nieuwe luifels te laten monteren. 
Voor deze luifels die gemaakt zijn van glas, 
staal, aluminium en hout hebben we een 

beroep gedaan op Van den Bersselaar 
die het geheel als hoofdaannemer heeft 
gerealiseerd. Een lastige klus, omdat de 
belijning rondom kloppend moest zijn, 
maar Van den Bersselaar is de perfecte 
partij voor zoiets. Ze zijn uitermate 
professioneel, denken mee in elke fase 
en zorgen voor een goede begeleiding 
en een perfecte montage. Kortom, wij 
zijn zeer tevreden over hoe het geheel is 
opgeleverd.”    

Zoals ons lichaam longen nodig heeft, heeft iedere stad groen 
nodig om te kunnen ademen. Ook Tilburg heeft sinds kort een 
groene oase in hartje stad. Waar voorheen het rangeerterrein van 
Van Gend & Loos was, ligt nu een 10 hectare groot stadspark. Dit 
Spoorpark is een plek waar het niet alleen plezierig toeven is, 
maar waar ook volop gesport kan worden. Zo is er een klimtoren 
te vinden, een beachvolleyballveld en een Urban Sports Area. 
Bovendien zal de stadscamping hier een vaste stek krijgen 
en komt er een evenemententerrein. Het park is ontworpen 
door landschapsarchitect Esther Kruit in samenwerking met 
de Tilburgse bevolking die opgeroepen werd voorstellen in te 

dienen voor de invulling. Het projectmanagement is in handen 
van Roger Bueters van RESAproject die hierbij nauw samenwerkt 
met Esther Kruit, Jacqueline Moors en Marco Quist van technisch 
adviesbureau Rod’or. Roger Bueters: “Jacqueline Moors heeft 
beeldbepalende inrichtingselementen zoals banken, bruggen, 
lantarenpalen en pergola’s specifiek voor het park ontworpen. 
Deze laatste zijn door Van den Bersselaar binnen een Engineering 
& Construct contract, geëngineerd, gemaakt en geplaatst. We zijn 
bijzonder tevreden over het resultaat, want Van den Bersselaar is 
er in de persoon van projectleider Cees van Kempen in geslaagd 
om een heel goede balans te bewaren tussen prijs en kwaliteit.”  

In het Brabantse Cromvoirt is één van de mooiste golfbanen van 
Nederland gerealiseerd. Kosten noch moeite zijn gespaard om 
van deze 18-holes baan iets bijzonders te maken. Zo werd de 
befaamde architect Kyle Phillips, bekend van De Lage Vuursche 
en Kingsbarns, ingehuurd voor het ontwerp. Niet voor niks is Van 
den Bersselaar er apetrots op dat er een bijdrage mocht worden 
geleverd aan de realisatie van dit prestigieuze project. 

Kees Bressers van hoofdaannemer Moonen Bouwgroep: “De 
grootste uitdaging aan deze klus was de korte bouwtijd. We 
hadden slechts een half jaar de tijd, dus was de planning uiterst 
belangrijk. Bij de keuze voor Van den Bersselaar stond de 
kwaliteit dan ook voorop, daarna de planning en pas daarna 
de prijs.” Projectleider Graeme Rutjes is erg te spreken over 
de samenwerking met Van den Bersselaar: “Van den Bersselaar 
had natuurlijk al een mooie bijdrage geleverd aan het project in 
de vorm van een natuurbrug à la de Paleisbrug in Den Bosch: 
een cortenstalen brug met natuurlijke begroeiing. Vervolgens 
hebben we Van den Bersselaar ook ingeschakeld bij de bouw van 
het clubhuis, waar een zinken dak moest worden gerealiseerd 
met inbegrip van de engineering. Ook verzorgden ze de staal-
constructie met dak- en gevelbekleding van de greenkeeping en 
diverse elementen van het kantoor. Daarnaast hebben ze in de 
binnentuin van de kantoren een vijver, een soort infinitybak, van 
RVS gemaakt naar ontwerp van Piet Boon. Ook voor deze klus 
hebben ze de engineering gedaan. Dat is puntgaaf geworden! 
Dus bij alle drie de klussen waaraan Van den Bersselaar een 
bijdrage heeft geleverd zijn we erg te spreken over het resultaat, 
de prettige samenwerking en de deskundige inbreng. Ze denken 
constructief mee, dat is plezierig.”       

Onder water in Rotterdam

Op het goede spoor...

Tilburg wordt ook mooier

Tilburg wordt groener

Hole-in-one

Afgelopen zomer rondde Van den 
Bersselaar fase 1 af van haar werkzaam-
heden aan Station Driebergen-Zeist. 
Tijdens een buitendienststelling in 
augustus werd door hoofdaannemer 
BAM Infra een spoordek van maar liefst 
140 m lengte en een gewicht van 3300 
ton ingeschoven. Van den Bersselaar 
maakte daar 13 ton zware, 22 meter 
lange stalen perronondersteuningen 
aan vast. Projectleider Jan Rombouts: 
“Een lastige klus, met name vanwege 
de werkdruk. Alles moest gebeuren 
tijdens een buitendienststelling, waar-
door alles in één keer goed moest zijn. 
Want onze bijdrage vormde slechts één 
onderdeel van opeenvolgende werk-
zaamheden door verschillende partijen. 
Vandaar ook dat wij de samengestelde 
liggers vanwege de tijdsdruk direct 
vanaf de vrachtwagen hebben ingehe-
sen en gemonteerd met M39 en M42 
bouten. Echte joekels, dus. Dit was 
trouwens fase 1 van de werkzaamhe-
den, want in de zomer van 2019 gaan 
we aan de slag met fase 2.”     


