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Geen Metaalnoten meer ontvangen? 
U	kunt	ons	te	allen	tijde	kosteloos	laten	weten	dat	
u	geen	Metaalnoten	meer	van	ons	wilt	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.

C O L O F O N

Wil Schapendonk		 40	 jaar 
Monteur																																																						1-7-2019
Franci van de Ven		 40	 jaar 
Managementassistente																															1-8-2019
Peter Verstijnen		 25	 jaar 
Montageleider																																											9-8-2019
Johan van Vugt 		 25	 jaar 
Monteur																																																						9-8-2019

Nieuw,	of	eigenlijk	ook	weer	niet	nieuw,	want	
hij	werkte	al	eerder	6	 jaar	bij	Van	den	Bersse-
laar,	 is	 constructiebankwerker	 Leon Timmer-
mans.	 Leon	 is	 na	
elfeneenhalf	 jaar	
weggeweest	 te	 zijn	
weer	 terug	 op	 de	
B raban t s ehoek .	
Leon	 is	 getrouwd	
en vader van drie 
kinderen	die	zoveel	
aandacht	 vragen	
dat	 er	 nauwelijks	
tijd	is	voor	zijn	hob-
by	boogschieten.	

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	vier-
tal	in	het	jubileumzonnetje:		

De	 gezamenlijke	 jubileumborrel	 vindt	 op	 
vrijdag 23 augustus	 aanstaande	 plaats	 in	 
Landgoed	Bos	en	Duin	te	Udenhout.
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Veranderingen zijn niet alleen nood-
zakelijk om toekomstbestendig te 
blijven. Maar ook om in het ‘hier en 
nu’ efficiënter te kunnen werken. Om 
zodoende u als opdrachtgever blijvend 
optimaal van dienst te kunnen zijn. 
Hoewel verandering dus eigenlijk een 
continu proces is, zijn we er dit jaar wat 
meer mee bezig. En steken we extra 
tijd, geld en moeite in de vernieuwing 
van ons machinepark, de verbouwing 
van ons kantoorpand en de verbetering 
van onze organisatie.  

Over de vernieuwing van ons machinepark 
leest u elders in deze Metaalnoten meer. 

Duidelijk is dat dankzij de digitalisering 
er ook in ons vakgebied steeds meer 
mogelijk is. En nieuwe apparatuur zorgt er 
tevens voor dat wij het afwerkingsniveau 
van onze producten naar een nog hoger 
plan kunnen tillen, waardoor we ons nog 
beter kunnen onderscheiden van onze 
concurrenten. 

Ook aan onze organisatie wordt dit jaar 
druk gesleuteld en gepoetst. Minder  
faalkosten, minder verspillingen, beter  
kunnen plannen: allemaal kleine verande-
ringen die onze productiekosten omlaag 
brengen. We hopen dat u, onze klant, 
hier in de nabije toekomst de positieve 

gevolgen van gaat merken. Tot slot gaan 
we de komende bouwvakperiode ons 
kantoorpand opfrissen. Voorzien van 
nieuwe kleuren en ergonomisch meubilair, 
moeten we daar dan ook weer jaren mee 
vooruit kunnen.

Ik hoop op een mooie zomer voor u 
allemaal en een frisse herstart in augustus!

Hans van den Bersselaar

V O O R W O O R D

Schreuder • Stalen onderdelen geluidsscherm UO6 Breda

Marel Stork • Stalen en RVS draagconstructies slachterijen Dubai, Doetinchem, Saudi 

Arabia, MoyPark UK

Efteling • Montage achtbaan Max&Moritz

Janson Bridging • Brugdeksegmenten

Comb.	Parkeergarages	Leiden • Liggers en liftschacht P-Garage Garenmarkt Leiden

GMB Infra • ALU en RVS onderdelen RWZI Goedereede

Delfluent Services • Onderhoudswerken RWZI Harnaschpolder

Gemeente	Midden-Delfland • Stalen brugdek Trambrug Schipluiden

Dura Vermeer Infra • Staalconstructie fietsenstallingen station Tilburg

Heineken	NL • Staalwerken Brand’s Bierbrouwerij Wijlre

Comb.	Noorderspoort • Leuningen en hekwerken spooruitbreiding Zwolle-Herfte

Comb.	Level • Vernieuwing Afsluitdijk: nieuwe brug naar monument

RWZI Kralingseveer Rotterdam • ALU afdekkingen voorbezinktanks

Comb.	Comol	5 • Stalen leuningen Rijnlandroute

Nieuwe Projecten:

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

Bijzondere voetgangersbrug over 
de Rotterdamsebaan gerealiseerd

Op het juiste moment moeten ‘pieken’ 
in Heerlen

Ruim 900 meter leuningen geplaatst 
rondom Prinses Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis, gelegen in het 
Lekkanaal bij Nieuwegein, is de grootste 
binnenvaartsluis van Nederland. Jaarlijks 
passeren hier zo’n 50.000 schepen. 
Niet zo gek, want het Lekkanaal is de 
belangrijkste rechtstreekse hoofd-
vaarwegverbinding tussen de havens 
van Rotterdam en Amsterdam. Op dit 
moment wordt de laatste hand gelegd aan 
een derde kolk. Deze moet er niet alleen 
voor zorgen dat het scheepvaartverkeer 

ook in de toekomst de sluis vlot en veilig 
kan passeren. Maar dat ook grotere 
binnenvaartschepen gebruik kunnen 
maken van de sluis. Om te voorkomen 
dat er iemand vanaf de vaste wal in de 
sluiskolken belandt, om het maar eens 
paradoxaal te zeggen, zijn rondom 
stalen leuningen geplaatst. In totaal ruim 
900 meter die, het zal u niet verbazen 
in dit kader, werden geproduceerd en 
gemonteerd door Van den Bersselaar.

Rondom Beatrix

Zomervakantie
Zoals gebruikelijk gaan we ook deze 
zomer bij Van den Bersselaar weer 
met zijn allen op vakantie. Voor alle 
duidelijkheid: tegelijkertijd, maar niet 
naar dezelfde camping. We zijn vanaf 
woensdag 17 juli tot en met maandag 
12 augustus gesloten en gaan daarna 
weer enthousiast voor u aan de slag 
met creatieve oplossingen in staal, 
aluminium en RVS. 

Vernieuwingen, verbouwingen, verbeteringen…



Van den Bersselaar is een echte bruggenbouwer. Zo werd recent 
een wel heel bijzondere voetgangersbrug over de Rotterdamse-
baan gerealiseerd, waarbij Van den Bersselaar niet alleen de  
productie en montage verzorgde, maar ook verantwoordelijk was 
voor de complete engineering. Deze brug, die familiepark Drievliet 
verbindt met een parkeerplaats springt er in meerdere opzichten 
uit. Niet alleen vanwege de opvallende vorm, maar ook door de 
veelheid aan gebruikte materialen (staal, aluminium, hout, glas) 
en de productiewijze. Zelfs de wijze waarop de brug tot stand is 
gekomen, is ongebruikelijk volgens Sijb Rosendahl, discipline- 
leider van de Bouwcombinatie Rotterdamsebaan: “Zoveel partijen, 
zoveel belangen en zelfs meerdere architecten. En bijzonder was 
ook dat de architect rechtstreeks voor de aannemerscombinatie 

werkt. Normaal gesproken ligt dat contract bij de opdrachtge-
ver. Dit is voor een vast bedrag aangenomen, dus alles wat een 
architect mooi wil maken gaat van ons budget af. Daar ligt een be-
hoorlijk spanningsveld. Het is mede daardoor uiteindelijk best wel 
knap wat Van den Bersselaar heeft gemaakt.” Ook de wijze waarop 
de verschillende partijen samenwerkten die betrokken waren bij 
de productie is bijzonder te noemen volgens projectleider Koen 
van Balkom van Van den Bersselaar. Ze maakten namelijk allemaal  
gebruik van hetzelfde door Van den Bersselaar aangeleverde BIM 
model en werkten hun aandeel uit middels modelsharing. Niet 
voor niets dingt de brug mee naar de Tekla BIM Award 2019, omdat 
de brug laat zien wat de kracht is van 3D Tekla.

De nieuwe woonwijk Houthavens in Amsterdam bestaat uit een 
zevental eilandjes die door 14 bruggen met elkaar verbonden 
zijn. Om niet alleen de eilandjes met elkaar te verbinden, maar 
ook een brug te slaan tussen heden en verleden, koos de brug-
gencommissie voor een ontwerp dat refereert aan een hefbrug 
uit de dertiger jaren van Piet Kramer. Als architect een vooraan-
staand vertegenwoordiger van de Amsterdamse School, die ruim 
vertegenwoordigd is in de Spaarndammerbuurt. Juist ja, de buurt 

waar de nieuwe woonwijk Houthavens aan grenst. Omdat Van 
den Bersselaar ook een echte bruggenbouwer is, werd het bedrijf 
gevraagd het leuningwerk voor deze nieuwe bruggen te maken 
en monteren. Volgens projectleider Walter van Erp van Van den 
Bersselaar productie- en montagetechnisch niet een erg ingewik-
kelde klus. Maar wel logistiek uitdagend, omdat er nog volop ge-
bouwd wordt aan de ruim 2000 woningen die hier moeten komen.  

Bijzondere brug Van nieuwe stoelen tot een nieuwe organisatiestructuur

Bruggenbouwer 2

Topprestaties
Soms is ons werk net topsport, waarbij je precies op het juiste moment moet ‘pieken’. Geen ogenblik eerder, geen ogenblik later. De werk-
zaamheden rond het nieuwe station Heerlen vormden zo’n ‘topsportmoment’. Waarbij we tijdens twee treinvrije periodes tussen zondag 28 
april tot en met zondag 5 mei de overhuivingen en liftschachten voor 2 perrons en een serre van staal en glas moesten plaatsen en monteren. 
Dat gebeurde met 3 teams, we hebben het over topsport, van 6 monteurs die 24/24 doorwerkten om de klus geklaard te krijgen. Projectleider 
John Verhoeven van Van den Bersselaar: ”De planning was per kwartier opgesteld, inclusief de koffie-, lunch- en plaspauzes (“grapje”). De 
in Udenhout voorgemonteerde, vervoerbare delen werden in 25 vrachten in Heerlen aangevoerd, van de vrachtwagen gehesen en door ons 
gemonteerd. Dat aanvoeren gebeurde ’s nachts, omdat je overdag niet mag rijden met zulke ladingen. Daarom hadden we in de buurt van 
Heerlen een depot voor de vrachtwagens ingericht, van waaruit ze precies op de minuut konden aanrijden. Inmiddels hebben we 90% van de 
klus geklaard, exact volgens planning. En moet eind week 31, weer tijdens een treinvrije periode, de afronding plaatsvinden. Mijn complimen-
ten voor de monteurs, want die hebben precies op het juiste moment gepiekt!”         

Volautomatisch de beste
Vakmanschap is en blijft belangrijk in onze bedrijfstak, maar een echte vakman kan niet zonder het juiste gereedschap. En omdat de 
ontwikkelingen op ons vakgebied niet stilstaan, hebben we dit jaar flink geïnvesteerd in twee gloednieuwe, volautomatische machines: 
een boor/zaagmachine en een gloednieuwe afbraammachine. Volgens hoofd productie Adri van Gils state-of-the-art apparatuur, die er 
niet alleen voor zorgt dat er sneller kan worden geproduceerd, maar ook met minder fouten en van een constantere kwaliteit. Dat komt 
dus het eindproduct alleen maar ten goede. 

We kijken bij Van den Bersselaar voortdurend of dingen beter en/of efficiënter kunnen. Zoals eerder gezegd: dat is een continu proces. 
Soms begint zo’n verandering met iets eenvoudigs en gaandeweg eindig je met iets veelomvattends. Iedereen die wel eens klust zal het 
herkennen. Neem nou de verbouwing van ons kantoor. Dat begon met een medewerker die graag een zit/stabureau wilde. Een simpele 
ergonomische vraag, die er uiteindelijk toe leidde dat enkele weken voor de bouwvakvakantie muren gesloopt werden op kantoor. Mede 
onder aanvoering van Stijn van den Bersselaar, inderdaad: zoon van, worden plafonds vernieuwd, vloeren vervangen, verlichting gemo-
derniseerd en wordt alles opnieuw geschilderd. Stijn van den Bersselaar: “Behalve dat ons kantoor op de schop gaat zijn we, in samen-
werking met SpartnerS, ook volop bezig met onze organisatie en of bepaalde processen niet efficiënter zouden kunnen worden ingericht. 
Waardoor we minder faalkosten hebben, minder verspilling en een planning over alle afdelingen heen. Allemaal dingen waardoor we onze 
productiekosten omlaag kunnen brengen. De renovatie van ons kantoor maakte het mogelijk om een grote ruimte te creëren waar een 
bedrijfsbureau gehuisvest kon worden. Dit bedrijfsbureau is een centrale afdeling in onze organisatie van waaruit engineering, productie en 
montage aangestuurd worden. Die organisatorische veranderingen hebben zijn oorsprong trouwens bij gesprekken met de collega’s van 
de werkvloer, waarbij de vraag centraal stond: wat gaat er goed, wat kan er beter? Van daaruit kwamen we gaandeweg op het punt waar we 
nu zijn aanbeland: dit is wat we willen, hoe gaan we dat inrichten? Die vraag gaan we de komende tijd verder invullen.” Een mooie uitda-
ging voor Stijn om daar mede vorm aan te geven. Waar-
bij zijn achtergrond, technische bedrijfskunde, goed van 
pas komt. Inmiddels werkt Stijn een jaar in het bedrijf dat 
opgericht werd door opa Jos en geleid wordt door vader 
Hans. In dat jaar heeft hij praktisch alle facetten van het  
bedrijf leren kennen door op alle afdelingen een tijd mee 
te lopen & te werken. “Superleuk!”, zoals-ie zelf zegt. “Je 
weet beter wat er speelt in het bedrijf als je er zelf tussen 
staat”. Vandaar dat-ie zich ook graag als derde generatie 
inzet om Van den Bersselaar een nieuwe impuls te geven. 
En om, zoals hij het formuleert, in de komende tijd Van 
den Bersselaar 2.0 neer te zetten, klaar voor de toekomst.

Harrie Kolen weet al jaren wat kwaliteitsafwerking is. Hij zoekt de beste en snelste methode om te ontbramen.


