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wegwezen.’ Het bedrijf voert veel opdrachten uit 
voor de gemeente Hoeksche Waard, maar werkt 
ook voor bedrijven en particulieren. ‘Bij particu-
lieren gaat het vaak om de grotere tuinen’, licht Jaap 
toe. ‘Denk aan opritten, mooi sierwerk en keerwan-
den. Een mooi stukje werk dus.’

‘ALS JE GOEDE 

MENSEN HEBT, 

MOET JE ER 

ZUINIG OP ZIJN’ 

‘Bedrijven denken anders over hun bestrating’, ver-
volgt Jaap. ‘Daar gaat het meer om representativiteit 
en bereikbaarheid.’ Positief meedenken met de 
klant is volgens de bedrijfsleider essentieel.
‘Je kunt wel precies doen wat de klant vraagt, maar 
dan maakt ‘ie misschien veel te veel kosten. In een 
laad- en losgedeelte kun je wel steentjes leggen, maar 
als je weet dat een bedrijf veel zware vracht heeft op 
hetzelfde spoor kies je beter voor betonplaten op een 
goede fundering. Daarin put je uit ervaring. Want 
in theorie zijn veel dingen waar, maar inmiddels 
weet je wel wat echt werkt en wat niet.’ Als bedrij-
ven nieuw willen bouwen of willen verbouwen, 
regelen zij hun bestrating volgens Jaap vaak via 
de bouwer. Zonde, zegt hij. ‘Zo’n bouwer komt 
regelmatig van ver en zij nemen vaak een stratenma-
ker uit hun eigen regio mee. Zonde van de reistijd en 
milieubelasting. Als ze ons inschakelen, besparen ze 
sowieso reistijd en waarschijnlijk nog meer kosten, 
want wij werken productief en kopen scherp in. 
Daarnaast past het ook in het MVO, het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.’

Investeren
Ervaring is er na 78 jaar genoeg binnen het be-
drijf. De binding is hoog, dienstverbanden lopen 
op tot 30, soms wel 40 jaar. ‘Als je goede mensen 
hebt, moet je er zuinig op zijn’, meent Jaap. ‘Binnen 
dit vak kun je prima je pensioen halen, maar dan 
moet je iemand niet de hele dag met grote, zware 
keien laten slepen terwijl ‘ie krom staat. Wij inves-
teren continu in nieuwe technieken en systemen om 
de fysieke belasting te verminderen.’ Zo kocht het 
bedrijf vijf jaar geleden een Road Printer, de eerste 
elektrisch aangedreven machine in Nederland 
waarmee je een straat als het ware kunt
 ‘uitprinten’. Dat scheelt enorm veel fysieke
 belasting. De mannen op de werkvloer zijn niet 
altijd direct enthousiast over de nieuwe mate-
rialen, moeten vaak even wennen, maar willen 
volgens Jaap al snel niet anders meer. ‘De strak 

en vlak - een schuif om zand glad te trekken - 
leverde eerst gemopper op, ze knalden hem al 
snel in een hoek. Maar inmiddels hebben ze er 
allemaal één en wee degene die eraan komt.’

De onderneming investeert niet alleen in het hui-
dige personeel, maar ook in nieuwe mensen. Als 
erkend leerbedrijf begeleidt Van den Berg jonge 
stratenmakers met een goede inzet en een logisch 
verstand. Over de eisen die het onderwijs stelt 
aan de leerlingen, kan Jaap zich flink opwinden. 
‘Ik snap niet dat ze mensen die stratenmaker willen 
worden achter een laptop in de schoolbanken zetten 
om Nederlands, Engels en rekenen op MBO-niveau 
te halen’, bromt hij. ‘Dat irriteert mij. Iets moois 
maken heeft niks te maken met het beheersen van 
de Engelse taal. Je moet handig wezen, de volgorde 
snappen en kunnen maken wat je ziet.’ Ook zij-
instromers en mensen die het kantoor eigenlijk 
wel zat zijn, neemt het bedrijf graag in dienst.

‘ER WORDT HARD GEPIEPT, 
MAAR WIJ MERKEN NOG 
NIKS VAN PROJECTEN DIE 
STIL LIGGEN’

Handjes tekort
Jaap ervaart steeds meer hoe lastig het is om 
in deze branche aan goed personeel te komen. 
‘Vroeger kwam er nog wel eens een vader binnen 
met zijn zoon, om te vragen of we nog werk voor 
hem hadden. Tegenwoordig adviseren ze kinderen al 
vanaf het begin om de theoretische leergang te doen. 
Ik zou liever zien dat ze zich realiseren dat je je 

brood ook prima kunt verdienen in de wegenbouw.’ 
De nieuwe regels rondom stikstof en de PFAS 
maken het er niet gemakkelijker op. Nu al zie je 
een terugloop van inschrijving bij scholen wegens 
deze ontwikkelingen. ‘Er wordt hard gepiept, maar 
wij merken nog niks van projecten die stil liggen’, 
vertelt Jaap. ‘Over een paar jaar zou er minder infra 
kunnen zijn, al geloof ik dat nog niet echt. Voorlopig 
hebben we gewoon handjes tekort.’

De handjes die er zijn, worden in elk geval flink 
uit de mouwen gestoken. Rob en Jaap waarde-
ren de inzet van hun medewerkers en uiten dit 
ook regelmatig. ‘Die jongens zijn trots op wat ze 
maken, vergis je niet hè? Ze leveren graag een goed 
stukje werk. Wij geven ze de ruimte om dat te doen, 
belonen en bedanken ze. Dan breng ik een zak 
oliebollen langs of een frietje, geven we ze iets extra’s. 
Rob werkt ook regelmatig mee, ik ga vaak even langs 
om te vegen of het vuil weg te brengen. Dan maken 
we meteen een praatje, kunnen ze hun ei kwijt als 
iets niet lekker loopt. We dragen allemaal hetzelfde 
shirtje, er is echt dat ons-gevoel. Rijk hoeven we er 
niet van te worden, als we maar gezond ons pensioen 
kunnen halen. Je geld verdienen op een fatsoenlijke 
manier, daar gaat het om. En tussendoor een beetje 
lol maken natuurlijk.’
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Als je al 78 jaar een succesvol bedrijf runt in 
de Hoeksche Waard, dan heb je je sporen wel 
verdiend. Toch blijven ze daar bij Van den Berg 
Westmaas, specialist in bestratingen en grond- 
en rioleringswerken, behoorlijk nuchter onder. 
‘Gewoon goed werk leveren en investeren in 
je personeel’, zegt bedrijfsleider Jaap Crezee 
schouderophalend. Die no-nonsense houding 
blijkt typerend te zijn voor het bedrijf.

Op de vergaderkamer van het bedrijfspand in 
Heinenoord vult een foto van het hele team de 
muur. ‘Kijk, dat is Jan van den Berg’, wijst Jaap op 
de foto. ‘Zijn vader Jos startte in 1941 als straten-
maker. In de loop van de jaren kwamen de grond- 
en rioleringswerkzaamheden daarbij.’ Jan blijkt een 

paar jaar geleden met pensioen te zijn gegaan. 
De broer van Jaap, Rob Crezee, is nu eigenaar 
van het bedrijf. ‘Rob werkte hier al jaren. 
Ontwikkelde zich binnen het bedrijf, volgde een 
opleiding en werd mede-vennoot. Toen hij 4 jaar 
geleden volledig eigenaar werd, vroeg hij of ik 
terugkwam in het bedrijf.’ Jaap werkte zelf als 
twintiger bij Van den Berg, maar ging wegens 
rugklachten op zoek naar iets anders. 
Na 25 jaar op kantoor bij Fokker kwam de 
vraag van zijn broer op een goed moment. 
‘Ik was hele dagen aan het vergaderen, miste het 
buitenwerk’, vertelt hij. ‘Hier sta ik als bedrijfs-
leider weer op werkschoenen, breng spullen rond, 
maak prijzen, heb contact met de klanten. 
Die vrije rol bevalt me prima.’

HET GAAT EROM 
DAT JE STRAATWERK 

ER NETJES IN LIGT, 
HET IS NIET ROSSEN, 

RAMMEN EN 
WEGWEZEN’

MET BEIDE BENEN 
OP DE STRAATSTENEN

VAN DEN BERG 
WESTMAAS

Consequent goed vakwerk
Inmiddels is er geen Van den Berg meer te 
vinden in het bedrijf. Toch staat de naam zo 
goed bekend, dat het nog steeds als merknaam 
functioneert. Jaap heeft veel respect voor zijn 
voorgangers. ‘Zakendoen op een eiland, eigenlijk 
is er niets moeilijker dan dat. Iedereen kent elkaar, 
dus als je het ergens verpest hoor je het al snel. Je 
moet het dus heel vaak goed doen. En dat hebben 
we altijd gedaan, consequent goed vakwerk leveren 
voor een goede, concurrerende prijs.’ Het bedrijf is 
SEB-erkend, maar dat vindt Jaap niet zo interes-
sant. ‘Zo’n certificaat is natuurlijk leuk. Maar het 
gaat erom dat je straatwerk er netjes in ligt, ook over 
een paar jaar nog. Het is niet rossen, rammen en 


