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E
en prachtbedrijf. Afkomstig uit 
de bouwmaterialenhandel, is 
Verhoef (50) ruim drie jaar lid 
van de vierkoppige directie van 
Van Berlo, maar die korte periode 
was lang genoeg om verknocht te 

raken aan het bedrijf in Veghel. Vanwege de 
manier waarop oprichter Harrie van Berlo in 
1979 met bijna niets begon, om het bedrijf 
vervolgens uit te bouwen tot marktleider in 
betonnen funderingen en bedrijfsvloeren. 
Vanwege de ‘menselijke maat’ binnen Van 
Berlo, oftewel de manier waarop met de 
klanten en de 110 vaste medewerkers en 
circa 165 losse krachten wordt omgegaan. 
Vanwege de ‘Van Berlo Academy’ die is 
opgericht om medewerkers op te leiden, bij 
te scholen en, mooi meegenomen, aan het 
bedrijf te binden. En vooral ook vanwege 
het innovatieve karakter van het bedrijf: Van 
Berlo is altijd op zoek naar mogelijkheden 
om de productieprocessen en de kwaliteit 
van het eindproduct te verbeteren en 
investeert daar voortdurend in.

‘Prachtbedrijf’ 
Van Berlo voorziet 
logistieke sector van 
het allerbeste 
betonnen fundament
Als expert in betonnen funderingen en bedrijfsvloeren, had 
Van Berlo enkele maanden geleden alle reden om het 40-jarige 
bestaan groots te vieren. Mede dankzij de mogelijkheden in de 
logistieke sector, ziet de toekomst voor het innovatieve bedrijf er 
volgens commercieel directeur Glenn Verhoef goed uit.

Kun je daar wat voorbeelden van 
geven?
‘Poeh, waar zal ik beginnen? Van de 
realisatie van de eerste supervlakvloer 
bij Bolsius in Schijndel, in 1987, tot 
de recente aanstelling van een eigen 
betontechnoloog, heeft Van Berlo altijd 
voorop gelopen. Niet alleen op het gebied 
van voegloze betonvloeren, maar ook 
als het om systeemfunderingen en in de 
grond gevormde Mini Vibropalen gaat. 
Medio 2020 wordt de vijfde, honderd 
procent softwaregestuurde heistelling 
operationeel. In 2017 passeerden we 
de magische productiegrens van 1.000 
palen per dag. En in 2018 produceerden 
we 2,2 miljoen m2 aan betonvloeren, 
een recordoppervlak dat dit jubileumjaar 
met circa 200.000 m2 wordt overtroffen. 
Die autonome groei gaat gepaard met 
voortdurende investeringen in verbetering 
van de kwaliteit, met aan de knoppen 
onze eigen engineersafdeling en ons eigen 
laboratorium dat nauw samenwerkt met 
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TU Eindhoven. In dat verband mag het 
klantwaarderingsonderzoek, dat Van Berlo 
twee keer per jaar door een extern bureau 
laat uitvoeren, niet onvermeld blijven. De 
resultaten belanden niet in een la, maar 
worden direct doorgevoerd in de organisatie 
en de bedrijfsprocessen.’

Waaraan herken ik een state-of-the-
art Van Berlo-betonvloer?
‘Op het eerste gezicht zie je vaak niet 
hoeveel innovatie erin zit en hoe optimaal 
de prijs/kwaliteit-verhouding is. Mede 
dankzij onze engineersafdeling, zijn we 
op ons best als we vanaf de ontwerpfase 
met de opdrachtgever, ontwikkelaar en 
aannemer kunnen meedenken. Niet alleen 
over de vloer, maar ook over de fundering. 
Vlakbelasting, puntbelasting, vlakheid… 
Afhankelijk van het type bedrijf dat in 
het gebouw komt, kunnen we maatwerk 
leveren. In een distributiecentrum met een 
geautomatiseerd magazijnsysteem, hoeft de 
vloer niet supervlak te zijn. In combinatie 
met een uitgekiende belasting die vaak 
oversized wordt, praat je dan al gauw over 
een kostenreductie van acht tot twaalf euro 
per vierkante meter. Dat is serieus geld, 
bijvoorbeeld bij een magazijn van 150.000 
m2 zoals we dat momenteel realiseren voor 
Zalando.
Goede voorbeelden van onze meerwaarde 
zijn ook de 35 meter hoge highbay-
magazijnen van supermarktketens Hoogvliet 
en Jumbo waar wij de vloeren hebben 
gerealiseerd. Omdat het ingenieursbureau 
ons er op tijd bij betrok, hebben we de 

Terugblik op 2019

‘omdat Van berlo in 
2019 40 jaar bestond 
en weer een aantal 
records verbrak, was 
het een topjaar. ook 
omdat de voortdurende 
groei wordt gerealiseerd 
door een goed op 
elkaar ingespeeld 
team, dat zich nooit 
gek laat maken en 
altijd de planning en 
de afspraken nakomt. 
Trots ben ik ook op de 
totaalprojecten die we 
in 2019 tot een goed 
einde hebben gebracht. 
Steeds meer aannemers 
realiseren zich dat 
het meerwaarde heeft 
om niet alleen de 
betonvloeren maar 
de totale betonnen 
onderbouwconstructie 
bij Van berlo neer te 
leggen.’
Welk cijfer geef je 2019?
‘2019 benaderde de 
perfectie, dus een 10-.’

VooruiTblik naar 
2020

‘ik verwacht dat we 

de recordproducties 
van 2019 in 2020 gaan 
evenaren. komend 
jaar gaan we dus 
ook werk maken van 
Duitsland, te beginnen 
in nordrhein-Westfalen. 
Spannend, want voor 
Duitse aannemers is 
Van berlo een nieuwe 
naam. We hebben de 
sprong naar Duitsland 
terdege voorbereid, zijn 
niet over één nacht ijs 
gegaan. onze engineers 
zijn bijvoorbeeld al 
heel lang bezig om 
zich de wettelijke 

eisen en normen in 
de vingers te krijgen, 
die in Duitsland net 
iets anders zijn dan in 
nederland. eind volgend 
jaar wil ik vijf vloeren 
met een gezamenlijk 
oppervlak van 100.000 
m2 verkocht hebben 
aan vijf verschillende 
opdrachtgevers. 
en daarna gaan we 
doorpakken.
ook in technologisch 
opzicht wordt 2020 
een spannend jaar: 
we nemen de vijfde 
heistelling in gebruik en 

‘ In 2018 produceerde  
Van Berlo 2,2 miljoen  
m2 aan betonvloeren,  
een recordoppervlak  
dat dit jubileumjaar  
met circa 200.000 m2  
wordt overtroffen’

ik ben heel benieuwd 
wat de intensieve 
samenwerking met de 
Tu eindhoven op gaat 
leveren.’
beste vakbeurs
‘Transport & logistics 
in antwerpen. 
belangrijk, met het oog 
op onze Duitse plannen, 
was ook de logitica in 
Stuttgart.’
beste zakenlunch
‘Die maakte deel uit van 
de relatiedag ter ere van 
het 40-jarig jubileum 
van Van berlo, op 6 
september.’

opvallendste nieuws
‘De stikstof- en pfas-
problematiek. ik hou 
mijn hart vast. onze 
orderportefeuille ziet er 
fantastisch uit, ik hoop 
niet dat stilvallende 
projecten voor stagnatie 
zorgen.’
Waar ga je meer tijd en 
energie in steken?
‘Zakelijk in de Duitse 
markt. in de wetenschap 
dat ‘zien en gezien 
worden’ belangrijk is, wil 
ik daar vaker aanwezig 
zijn. privé wil ik meer 
waken over de balans 

dikte binnen de extreme vervormingseisen 
kunnen reduceren van 70 naar 35 cm.’

Vervormingseisen?
‘Ja, meer nog dan de vlakheid zijn die 
bepalend bij de highbay-magazijnen die 
tegenwoordig worden gebouwd. Onze 
engineers werken daarbij nauw samen 
met de fabrikanten van geautomatiseerde 
magazijnsystemen. Hét issue voor ons 
laboratorium, in nauwe samenwerking 
met TU Eindhoven, is trouwens de 
speurtocht naar het ideale betonmengsel 
dat krimp en daarmee scheurvorming 
voorkomt. Dat zou je de ‘heilige graal 
in betonland’ kunnen noemen en geloof 
me, Van Berlo zit op het goede spoor. Nu 
al wordt bij de samenstelling van beton 
onder andere rekening gehouden met de 
weersomstandigheden.’

Van Berlo is marktleider in Nederland. 
Heeft het bedrijf ook buitenlandse 
ambities?
‘Jazeker. Lidl is één van de multinationals 
die zweert bij Van Berlo-vloeren en die 
ons daarom bij projecten in heel Europa 
betrekt. Ook in de logistieke sector zien we 
veel expansiemogelijkheden, bijvoorbeeld 
in Duitsland. We focussen ons nu op 
Nordrhein-Westfalen, waar op het gebied 
van e-commerce een enorme inhaalslag 
gaat plaatsvinden. Van Berlo ziet daarbij 
een grote rol voor zichzelf weggelegd, als 
‘preferred partner’ voor Duitse aannemers 
maar ook voor ontwikkelaars en aannemers 
die actief zijn in de logistieke sector.’

tussen mijn gezin en mijn 
werk. Mijn vrouw en ik 
hebben vier kinderen, in 
leeftijd variërend van 16 
t/m 18. Dat betekent dat 
ze al bijna volwassen zijn. 
een mooie, belangrijke 
fase, waar ik in 2020 
als vader nadrukkelijker 
een rol bij wil spelen. 
Wat over een paar jaar 
zeker ook tijd en energie 
gaat vragen, is onze 
verhuizing. We wonen 
nu in bodegraven, maar 
hebben de intentie om 
naar noord-brabant te 
verhuizen.’


