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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

Zoals	gebruikelijk	stellen	we	nieuwe	medewer-
kers	graag	in	het	kort	aan	u	voor.	Deze	keer	zijn	
dat om te beginnen leerling constructiebank-
werker	 Denzel	 van	 Houtum,	 Denzel	 is	 16	 jaar	
oud	en	woont	nog	thuis	met	zijn	
zusje	van	14.	Hij	zit	afwisselend	
zes	weken	op	 school	 (ROC	Til-
burg,	 locatie	 Stappegoorweg),	
waar	 hij	 ook	 elke	 woensdag	
theorie	 opdoet,	 en	 zes	 weken	
bij	Van	den	Bersselaar	in	Uden-
hout.	Op	die	manier	gaan	 leren	en	werken	op	
een	 effectieve	 manier	 hand	 in	 hand.	 Behalve	
aan	 leren	en	werken,	besteedt	Denzel	 zijn	 tijd	

aan	voetballen	en	ijshockey.	
Nieuw	 is	 ook	 chauffeur	 Edwin	
Korthout	 die	 na	 de	 zomer	 in	
dienst	kwam	bij	Van	den	Bers-
selaar.	Edwin	is	50	en	al	23	jaar	
getrouwd	(met	dezelfde	vrouw	
èn	gelukkig,	zoals-ie	zelf	zegt).	

In	het	weekend	is	Edwin	vooral	te	vinden	op	het	
voetbalveld	van	SvSSS	Udenhout	met	zijn	drie	
zoons	van	20,	18	en	14.	Zij	voetballend,	hij	coa-
chend.	Mooi,	toch?	We	doen	steeds	meer	in	3D,	
dus	is	het	ook	niet	meer	dan	logisch	dat	we	er	
sinds	1	september	een	Tekla	 tekenaar	bij	heb-
ben,	namelijk	de	50-jarige	Jaco	
Brongers.	Jaco	komt	bij	Iv-Con-
sult	uit	Papendrecht	vandaan,	is	
vrijgezel	 en	 heeft	 dus	 alle	 tijd	
voor	 zijn	 hobby’s	 voetbal	 en	
biljart.					
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60 is het nieuwe 50, hoor je nogal eens 
vandaag de dag, om aan te duiden dat 
we steeds langer jong blijven. Voor ons 
als bedrijf geldt dat zeker. In 2007 vierden 
we op uitgebreide wijze onze eerste 
halve eeuw en nu, tien jaar later, voelen 
we ons net zo jong als toen. Misschien 
komt het omdat er in de afgelopen tien 
jaar misschien wel net zo veel veranderd 
is als in de vijftig jaar daarvoor. En dat 
wij als onderneming daar adequaat op in 
moeten spelen, waardoor we jong blijven. 
Want er zijn steeds meer veranderingen 
en die gaan steeds sneller. Weliswaar 
is de basis nog steeds hetzelfde: staal, 
aluminium en RVS. Maar alles wat er 

omheen gebeurt is aan een constante 
verandering onderhevig. Dat geldt 
zowel voor het hele traject van calculatie, 
ontwerp en engineering, als voor het 
werkplaatsgebeuren, waar we steeds meer 
werken in 3D. En er geen sprake meer is 
van aanzichten en doorsnedes, maar van 
een driedimensionaal draadmodel waar 
je op kan inzoomen, dat je kan roteren, et 
cetera.  

Nog even terugkomend op ons vorig, 
50-jarig, jubileum. Toen schreef ik in mijn 
voorwoord: “Weet u wat de belangrijkste 
pijler is onder ons succes? Vertrouwen! 
Wederzijds vertrouwen. Vertrouwen van 

u als klant in ons, maar ook andersom. 
Vertrouwen van onze leveranciers, maar 
ook andersom. En, last but not least, ook 
het interne vertrouwen van ons als leiding 
naar onze mensen en zij in ons.” 

Wat er ook veranderd mag zijn in de 
afgelopen 60 jaar; dàt is gelijk gebleven. 

Wij vertrouwen er dus op dat we ook 
volgend jaar voor u aan de slag mogen 
gaan en wensen u alvast fijne feestdagen 
en een gezond en succesvol 2018!
 

Hans van den Bersselaar

V O O R W O O R D

Bouwgroep	Moonen	bv • Stalen dakluifels clubhuis Golfbaan Cromvoirt
Comb.	Frisia/Hurks	Bouw • RVS vloeren, trappen etc tbv Estia Danone Haps
Marel Stork • RVS balkenplannen t.b.v. Yonago Daisendorf Poultry Japan
Mobilis Infra • Plafondconstructies tunnelmonden Renovatie Maastunnel Rotterdam
Comb.	De	Stichtse	Kraan	vof	• aluminium trappen, leuningen en ladders RWZI Utrecht

Nieuwe Projecten:

Het is natuurlijk niet alleen aan de rich and famous voorbehouden om een jeugdig uiterlijk 
te behouden door middel van een facelift. Ook een vitale zestigjarige als Van den Bersselaar 
wil natuurlijk graag dat de jeugdige inborst doorstraalt in het uiterlijk. We zijn niet voor niets 
60 jaar jong. Vandaar dat we binnenkort onze geheel nieuwe website lanceren. Met niet 
alleen de nodige cosmetische verfaaiingen, maar ook diverse inhoudelijke verbeteringen. 
Want echte schoonheid zit van binnen. Komt dat zien op www.bersselaar.com     

Facelift voor website Van den Bersselaar

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

Hoekse Lijn aan de oostrand van 
Rotterdam bijna klaar

VdB werkt mee aan sluis in  
Wilhelminakanaal nabij Tilburg

Twee liftschachten voor  
NS station Oisterwijk

Wij werken er voortdurend hard aan om zo 
goed mogelijk werk te leveren. Dus zijn we 
er blij mee als onze inspanningen worden 
gezien en gewaardeerd. Zo geven onze 
klanten ons als rapportcijfer gemiddeld een 
8. Erg leuk, want het is beter dat anderen 
zeggen dat je goed werk levert dan dat 
je dat zelf moet doen. Helemaal als die 
ander een internationale jury is, zoals in het 
geval van de WAN Transport Award 2017, 
waarmee het Startstation Erasmuslijn in 
Den Haag recent werd bekroond. 
Van dit door Zwarts & Jansma Architects 
ontworpen lightrail station was Van den 
Bersselaar de aannemer van de complete 
overkapping, inclusief de afbouw van  
 

 
 
trappen, leuningen, glas en liftschacht en de 
montage van het geheel. De overkapping 
werd gemaakt van vakwerkbuis van 3D 
gebogen staalprofielen in een soort van 
snavel die de OV-terminal van Den Haag 
Centraal insteekt. Voor het vormen van de 
dubbelgekromde vlakken van staalplaat, 
deed Van den Bersselaar een beroep op 
3D Metalforming uit Lelystad. Terwijl een 
andere specialist, Kersten Europe, de 3D 
gebogen staalprofielen voor zijn rekening 
nam. Echt teamwork dus. De jury van de 
WAN Transport Award roemt onder meer 
het elegante ontwerp van het lightrail 
station en de transitie van de platforms naar 
de expressieve luifel.      

And the winner is…. 

Kerstsluiting
Op vrijdag 22 december 2017 gaan bij ons 

traditioneel de overalls uit en de kerstlampjes aan. 
Want tot maandag 8 januari 2018 zijn wij  

gesloten vanwege de kerstvakantie. 

Vanzelfsprekend staan we in het nieuwe jaar weer 
vol enthousiasme voor u klaar! 

Het was stoempen, snot en sterven voor de 
mannen van Van den Bersselaar afgelopen 
zomer bij de beklimming van de Stelvio.
 
Op	bovenstaande	foto	zien	Hans	de	Gram,	
Martien	Aarts,	Ronn	van	Slobbe,	Ad	vd	Kerkhof,	
John	vd	Ven	en	Peter	van	Kerkoerle	er	patent	uit,	
maar	toen	hadden	ze	de	48	Italiaanse	haarspeld-
bochten	er	alweer	een	half	uur	opzitten.	
Bravissimo, mannen! 

60 jaar jong



Soms hoef je maar uit het raam te kijken voor inspiratie. Zo kon het 
gebeuren dat toen de eigenaar van de in aanbouw zijnde golfbaan 
in Cromvoirt, vanuit zijn kantoor in Den Bosch de Paleisbrug zag, hij 
meteen wist wat de oplossing was voor een overbrugging op zijn 
golfterrein. Een brug met volop natuurlijke begroeiing, waarmee Van 
den Bersselaar de Nationale Staalprijs 2016 in de wacht sleepte. Zo 
bedacht, zo gedaan. 
Inmiddels is de CorTenstalen brug door Van den Bersselaar ge-
produceerd en wordt er op dit ogenblik volop gewerkt aan de 
plantaardige bekleding. Op dezelfde golfbaan verzorgen we in 
opdracht van Bouwgroep Moonen trouwens ook stalen dakluifels 
voor het clubhuis. Als alles volgens plan verloopt kan er volgend 
jaar waarschijnlijk al een balletje worden geslagen op deze nieuwe 
18-holes baan.

Het NS Station Oisterwijk heeft in de afge-
lopen tijd een ware metamorfose onder-
gaan. Zo werd voor een verbetering van 
de reizigersveiligheid het overpad over het 
spoor verwijderd en vervangen door een 
tunnel met liften. Van den Bersselaar was 
bij dit project onder andere verantwoorde-
lijk voor de twee liftschachten. Projectleider 
Kees van Kempen van Van den Bersselaar: 
“Wat dit project met name bijzonder maak-
te was de uiterst korte tijd die we hadden 
voor de montage van twee liftschachten 
en de plaatsing van twee overkappingen. 
Dat moest in een treinvrije periode (buiten-
dienststelling NS) van slechts 24 uur. 

We zijn dinsdagmiddag 17 oktober om  
16:00 uur gestart en waren woensdagmid-
dag 18 oktober om 16:00 uur gereed. Er 
mag dan niks misgaan en alles moet per-
fect passend zijn. De twee liftschachten 
hebben we hier in Udenhout gemaakt en 
vervolgens afgemonteerd op een locatie 
dichtbij het station, in samenwerking met 
onze vaste partner op glasgebied, Scheu-
ten Glastechniek. 
Daarnaast hebben we de complete en-
gineering gedaan, samen met onze op-
drachtgever BAM Infra, aan de hand van 
slechts een vormgevingsdocument van de 
architect.”    

Nog even en dan is de Hoekse Lijn, de railverbinding tussen het strand van Nesselande, 
aan de oostrand van Rotterdam, en het strand van Hoek van Holland, gereed. Van den 
Bersselaar leverde en monteerde voor de ombouw en renovatie van de zeven bestaande 
stations van dit traject diverse liftschachten, trappen, multiwanden, hellingbanen, 
vlondervloeren en toegangsportalen. Speciale uitdaging bij de montage vormde het 
gegeven dat er voor Van den Bersselaar sprake was van meer dan 8000 onderdelen. 
Dat is nog eens wat anders dan een Billy boekenkast! Projectleider Walter van Erp: “We 
hadden speciaal voor dit werk een opslagterrein in de buurt van Vlaardingen ingericht 
van waaruit we de zeven locaties goed aan konden rijden, zonder al teveel last te hebben 
van files. Er was met name een gigantische verscheidenheid aan bevestigingsmaterialen, 
doordat de opdrachtgever een grote diversiteit aan materialen voorschreef. Daarnaast 
was er sprake van heel veel verschillende formaten, variërend van M6 bouten tot M36 
bouten. Het vergde een logistiek doordachte aanpak, waarbij we van tevoren op basis 
van de montagetekeningen en merknummers alles in kratten en dozen hadden verpakt, 
zodat onze monteurs zo weinig mogelijk mis konden pakken. Wij zijn nagenoeg klaar 
en volgend voorjaar kan de Hoekse Lijn wat ons betreft in gebruik worden genomen.”    

Schutten maar!
Het Wilhelminakanaal is voor de provincie Noord-Brabant een belangrijke levensader voor 
het waterverkeer. Om het kanaal toekomstbestendig te maken, is het in de afgelopen jaren 
verbreed en verdiept over een lengte van 4 km. Ook is het kanaal voorzien een nieuwe sluis 
met de, tot dusver, grootste composiet sluisdeuren ter wereld. Nadat Van den Bersselaar al 
het een en ander had bijgedragen aan het project in de vorm van klein staalwerk voor onder 
andere afmeervoorzieningen voor de te schutten schepen, verwierven we van hoofdaanne-
mer Heijmans Infra een Construct & Design contract voor leuningwerk, stalen randelemen-
ten en gaashekwerk, plus de nodige bordessen rondom de sluis, met bijbehorende trappen 
en leuningen. De sluis is inmiddels in gebruik, maar wordt officieel begin volgend jaar in 
dienst gesteld.    

Paleisbrug Den Bosch inspireert

Verticale mobiliteit  

IKEA in het kwadraat

Féééést... Op zaterdag 25 november werd het zestigjarig jubileum van Van den Bersselaar gevierd met een supertof feest voor 
personeel, oud-personeel en hun partners. Het feest vond plaats op een zeer toepasselijke locatie, namelijk EVE in Tilburg, gevestigd 
in de voormalige Polygonale Loods nabij het station, waar vroeger treinen werden opgeknapt. Een monumentale, semi-industriële, 
plek die officieel pas op 8 december wordt geopend. Van den Bersselaar had dus de primeur. Een korte rondgang maakt duidelijk 
dat iedereen eensluidend enthousiast en positief is. De reacties variëren van “supergezellig” en “goed georganiseerd”, tot “prach-
tige, industrieel ogende locatie”, “supertof dat we werden opgehaald en weer thuisgebracht”, “zo gezellig dat het eigenlijk veel te 
snel was afgelopen”. Gastheer in EVE namens Van den Bersselaar was Walter ‘houdoe & bedankt’ Vermeer die op soepele wijze de 
programmaonderdelen aan elkaar laste. Er was natuurlijk volop eten en drinken en tussen de luchtige optredens van het illusionisten 
duo Emiel & Rob door, waren er serieuzere optredens van Hans & Henri, de twee directieleden van Van den Bersselaar. De avond 
werd op zijn Brabants afgesloten met een spetterend optreden van René Schuurmans uit (“jonguh!”) Maaskantje, waarna de gasten 
weer veilig werden thuisgebracht. Zoals gezegd véééél te vroeg volgens velen, want Brabantse nachten zijn spreekwoordelijk lang.  

Nogmaals 60 jaar jong
Hij zwaaide een dag eerder af uit mili-
taire dienst om de opening van zijn eigen 
zaak aan de Kreitenmolenstraat zelf mee 
te kunnen maken. Het is een typerende 
anekdote, opgetekend uit de mond van 
oprichter Jos van den Bersselaar, inmid-
dels 82 jaar jong. 

Typerend voor de eigenzinnigheid, de 
durf en de daadkracht van deze 22-jarige. 
Die, zoals hij zelf zegt, met 1700 gulden 
op zijn spaarbankboekje een smederij met 
winkel in gereedschappen, gashaarden 
en huishoudelijke artikelen koopt voor 
35000 gulden en deze in de jaren daarna 
transformeert tot een succesvol construc-
tiebedrijf. Ambitieus was Jos en dus ver-
dween de hoefstal al snel en werd een 
flinke uitbreiding gerealiseerd achter de 
oude smederij. Met al gauw vaste, trou-
we klanten zoals Heineken in Den Bosch, 
Aannemingsmaatschappij Heerkens van 
Bavel uit Tilburg, Attractiepark De Efte-
ling uit Kaatsheuvel. Het was niet alleen 
een kwestie van ambities en werkdromen, 
maar ook van hard werken om die dromen 
waar te maken. Jos van den Bersselaar: “’s 
Ochtends om zes uur werd er begonnen 
en vaak werd er tot tien uur ’s avonds 
doorgegaan, want overwerken was eigen-
lijk standaard.” Zoals projectleider Frans 
de Witte die in 1974 begon als calculator/
tekenaar al eens opmerkte: “Er ging bij 
mij elke dag een potlood doorheen, we 
calculeerden nog met potlood, en een tel-
rol in de rekenmachine.”


