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Geachte lezer 
 
Het derde personeelsblad ligt voor u. 
 
“HEESAKKERS HOME”  is steeds op zoek 
naar kopij en heeft weer een mooi exemplaar 
voor u gereed. 
 
We hopen dat we U in de toekomst het wel en 
wee van Heesakkers Beton BV hierdoor nabij 
kunnen brengen. 
 
Uiteraard zijn alle nieuwtjes en kopij van harte  
welkom. 
 
Aangeboden kopij graag digitaal inzenden 
naar de redactie voor 15 juni 2008. 
 
Foto’s digitaal aanleveren met een hoge reso-
lutie. 
 
Doelstelling: 
Meer bekendheid voor het thuisfront van het 
personeel van Heesakkers Beton BV. 
 
Namens de redactie wensen wij u veel lees en  
kijkplezier.  
 
 
Mijmering 
 
Ik ga mijn vertrouwde omgeving verlaten. 
 
De Morgenstond bracht een positieve veran-
dering in mijn leven. 
 
De Morgenstond had goud in de mond, zij is 
mij dierbaar, wat zal het nieuwe mij brengen. 
 
De nieuwe productiehal in Veghel verrijst snel 
in de hoogte. 
 
Meer ruimte in de lengte, breedte en in de 
hoogte. 
 
Wij samen zullen die ruimte vullen. 
 
Niets kan ons deren, van de Morgenstond 
hebben we veel kunnen leren. 
 
Mijn vertrouwde omgeving verhuist mede. 
 
Ook saamhorigheid en vriendschappen ver-
huizen mee, wat kan ons dan nog deren. 
 
Samen de uitdaging aangaan.  
Samen bouwen aan een gezonde toekomst. 
 
Alleen daarvan kan men leren. 
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Abraham 
 
13-03-2008  Ed van Nuland 
09-12-2008  Jan Janssen 
 
 
10 jaar in Dienst 
 
02-03-2008  Alex Soumah 
 
 
15 jaar in dienst 
 
16-02-2008  Peter van den Berg 
01-03-2008  Henk van der Heijden 
06-09-2008  Joost van der Pas 
27-09-2008  Robert Rozen 
 
 
25 jaar in dienst 
 
17-10-2008  Peter van de Rakt 
 
 
Pensioen 
 
01-09-2008  Piet Krol 
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Jan en Christine Heesakkers van Heesakkers Beton genieten nu elke dag 
 
Heesakkers Beton is een van de meest toonaangevende bedrijven in Heeswijk-Dinther. Ron en Arjan Heesak-
kers zwaaien er nu de scepter, maar het was vader Jan die het bedrijf groot maakte. Inmiddels is hij enkel 
nog op de achtergrond actief. Hij geniet, met vrouw Christine, van zijn vrije tijd. 
 
Als je bij Jan en Christine Heesakkers op de koffie bent in hun prachtige penthouse aan de Balledonk, heb je 
aan gezellige praat geen gebrek. Je blik wordt telkens naar het Aa-dal getrokken, waar ze heel ver op kun-
nen uitkijken en waar de natuur aan hun voeten ligt. En als Jan met een goed boek op zijn balkon zit, kan hij 
(hoewel nog jong, pas 55) in alle rust terugkijken op een geslaagd ondernemerschap, waarin hij het bedrijf 
Heesakkers Beton tot bloei heeft gebracht. Jan en Christine zijn nu 34 jaar getrouwd, hebben twee zoons en 
een lieve kleindochter en genieten elke dag van hun kinderen, hun kleinkind, hun huis en het feit dat ze geen 
echte zorgen meer hebben en relaxt in het leven kunnen staan. Het enige minpunt is dat de gezondheid min-
der is dan gewenst, maar daar leer je mee leven. En dat relaxt in het leven staan is ook wel eens anders ge-
weest, want succes krijg je niet voor niets. 
 
Jos Heesakkers, de vader van Jan, was altijd al een ondernemend man. Hij begon als tuinman op het kasteel 
en toen hij trouwde trok hij met zijn vrouw in een kippenhok van de boerderij die nu de Looz Corswaremhoe-
ve heet. Daarna werkte hij bij de Vlisco in Helmond, omdat hij daar in ploegendiensten meer kon verdienen, 
en wat later kwam hij in dienst bij Jan van Lith in Heeswijk, die daar een houtverwerkingsbedrijf runde. Hij 
verhuisde naar de Veldstraat en omdat hij bij Jan van Lith op tarief werkte kon hij, als hij zijn target op het 
werk gehaald had, thuis nog wat bijklussen. Daar begon hij met het maken van kleine betonnen elementen, 
zoals betonnen schuttingelementen en waspalen. Op een gegeven moment werden die werkzaamheden 
voortgezet in de schuur van een huis aan wat nu de baron van de Bogaerdelaan heet en waar Ron Heesak-
kers nu woont.  
Toen Jan van Lith interesse toonde voor het bedrijfje en er in wilde investeren, dacht Jos (want zoveel onder-
nemer was hij wel): “Als die daar geld in ziet, dan kan ik het net zo goed zelf doen.” En zo ontstond in 1958 
het bedrijf dat nu is uitgegroeid tot Heesakkers Beton.  
 

De beginjaren 
Naast de betonnen elementen, begon men met het maken van roosters in de tijd dat het verschijnsel drijf-
mest in opmars was. Die roosters hebben de eerste groei van het bedrijf mogelijk gemaakt. Hoewel het niet 
allemaal rozengeur en maneschijn was. Jan herinnert zich nog goed dat de eerste trilplaat gemaakt werd van 
een tweedehandse aardappelzeef, opgedolven bij een boer, en weet ook nog goed dat de eerste betonmolen 
werd aangeschaft. Alle beschikbare handen werden ingeschakeld, ook van de kinderen. En op een of andere 
manier slaagde Jos erin om allerlei mensen mee te laten werken. Als er een wagen cement moest worden 
gelost en er was visite, kreeg Jos het op een of andere manier voor elkaar om ze voor goede woorden en een 
pilsje aan het werk te zetten.  
Zo verdiende Jos redelijk de kost voor zijn gezin met 10 kinderen. Wat voor hem altijd heel belangrijk is ge-
weest is de vrijheid om zelf te beslissen hoe hij te werk ging en wat hij deed. Zelf de verantwoordelijkheid 
dragen, zelf de knopen doorhakken en zelf de gevolgen dragen van de besluiten die je hebt genomen. Dat is 
ook een trek, die Jan het meest in zichzelf herkent. Hij heeft, in tijden dat het minder goed ging, vaak ge-
noeg het advies gekregen om het bedrijf aan de kant te doen en te gaan “werken”, maar zulke adviezen 
maakten hem alleen maar sterker in het besef dat hijzelf verantwoordelijk wilde zijn. De risico’s die dat met 
zich meebracht naam hij op de koop toe.  

 
 
 
 
 
 

Jan & Christine Heesakkers  
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De zoons nemen het over 
Het bedrijf groeide langzaam door en Jos kon het niet meer allemaal alleen aan. Zoon Hans kwam mee in het 
bedrijf en ook Jan werd erbij betrokken. Toen Hans wegens lichamelijke klachten het werk niet meer kon 
doen, werkte Jan met zijn vader samen verder. In 1978 kwam broer Ton erbij en toen vader Jos  begon te 
tobben met zijn gezondheid, gingen de twee broers verder. De jaren 1978 – 1984 waren heel moeizaam in 
de bouw en toen het bedrijf in 1984 voor een grote en risicovolle keuze kwam te staan stapte Ton als onder-
nemer eruit en ging Jan alleen verder. Ton bleef wel zijn beste krachten geven aan het bedrijf als werknemer 
en heeft in die functie als uitvoerder van werkzaamheden en organisator uitstekend werk verricht en grote 
verdiensten voor het bedrijf gehad. Maar Jan was meer de ondernemer, die een uitdaging zag in risico’s ne-
men en verantwoordelijkheid dragen. Hij was ook degene die zag dat het minder zou worden met de roosters 
en dat het bedrijf over moest schakelen op andere producten. Zo kwam men terecht in de prefab betonele-
menten voor de bouw.  
 
“Toen we kleiner waren mochten we water bij de beton spuiten. Dat vonden we prachtig. Maar 
toen we sterker werden kregen we een schop en moesten mee de beton omzetten. Dat vonden we 
minder prachtig.” 
 

De derde generatie 
Het begin van Jan als enige ondernemer was niet eenvoudig. Enerzijds ging het niet slecht met het bedrijf. 
De klandizie was tevreden, opdrachten waren er voldoende en de omzet groeide. Maar om een of andere re-
den leidde het harde werken en de groei van de omzet niet tot meer winst. Toen bleek dat alleen vakman-
schap en hard werken nog niet tot succes hoeven te leiden. Ook financieel en fiscaal beleid horen bij het on-
dernemerschap. Dank zij de juiste adviseurs op deze terreinen keerde het tij en langzamerhand ontstond een 
bedrijf dat zich uit de zorgen werkte en kon opstomen in de vaart der volken. Nu zijn er drie bedrijven, waar 
ongeveer 100 mensen werken. Daaromheen bevindt zich nog een heel netwerk van toeleveringsbedrijven en 
afnemers. De directie wordt gevoerd door de zoons Arjan en Ron Heesakkers, nadat Jan zich om gezond-
heidsredenen heeft moeten beperken in zijn werk. Heesakkers Beton heeft zich definitief bewezen in zijn 
branche. Naast standaard producten als kleine prefab producten, variërend van afdekbanden, dorpels, kant-
planken, lateien, en gevelbanden, kan met er vooral terecht voor maatwerk. Als het daar om gaat is (bijna) 
alles mogelijk. Men kan terecht voor maatontwerp in de breedste zin van het woord en voor prefab betonpro-
ducten toegespitst op de woning-, weg-, utiliteits- en waterbouw. Je kunt dan onder andere denken aan: ga-
lerijplaten, balkonplaten, trappen, bordessen, gevelelementen, dakranden, balken, kolommen, luifels e.d. 
 

En Jan en Christine? 
Hoewel ze allebei problemen hebben met hun gezondheid, staan ze positief in het leven. 
Ze genieten van het goede leven dat ze met hard werken en veel zorgen hebben ver-
diend. Jan adviseert nog in het bedrijf, doet daar nog wat klussen voor en coacht zijn 
zoons, voor zover nodig, maar die kunnen prima op zichzelf en op het bedrijf passen. En 
Jan heeft zich op de muziek gestort, iets waarvoor voorheen geen tijd was.  
De kinderen en de kleindochter zijn het belangrijkste in hun leven en ze hopen nog heel 
lang op dezelfde voet verder te kunnen gaan. Dat blijkt ook wel uit het feit dat Jan’s mu-
ziekstudie zich op dit moment beperkt tot het leren spelen van Sinterklaasliedjes voor 
zijn kleindochter.  
 
 
“Verandert er iets in je plaats in de gemeenschap als je succesvol bent?”, is een laatste vraag van mijn kant. 
Het antwoord van Jan is typerend: “Ja, vaak heel positief. Je wordt bij de gemeente en op de bank bijvoor-
beeld op een heel andere manier behandeld als een aantal jaren geleden. Dat is dan mooi meegenomen, 
maar dat doet me niet zoveel. Jammer is wel dat als je tegenwoordig ergens binnenkomt vaak niet meer Jan 
Heesakkers binnenkomt, maar de geslaagde zakenman van Heesakkers Beton. Dan kijken mensen met an-
dere ogen naar je, terwijl Jan toch nog gewoon Jan is.” 
 
“En als mensen zeggen: die Heesakkers heeft toch maar geluk gehad, dan moeten ze ook eens bedenken dat 
er naast een portie geluk toch ook veel hard werken en bloed, zweet en tranen aan te pas zijn gekomen. En 
dat je niets voor niets krijgt in dit leven.” 
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Personeelsvereniging Heesakkers Beton bv                             
                 
 
 

 
ACTIVITEITEN 2007 
 
 
 
 
 
 
VAKANTIEBORREL……VRIJDAG 13 JULI 
 
 
 
 
 
 
FIETSTOCHT 25 KM..ZONDAG 16 SEPTEMBER 
 
 
 
 
 
 
PERSONEELSFEEST…ZATERDAG 13 OKTOBER 
 
 
 
 
 
 
SINTERKLAAS…ZATERDAG 24 NOVEMBER 
 
 
 
 
 
 
EINDEJAARSBORREL… VRIJDAG 21 DECEMBER 
 

 
Personeelsvereniging Heesakkers Beton bv                            
                 
 
 

 
ACTIVITEITEN 2008 
 
 
 
 
DROPPING……………………………………...VRIJDAG 22 FEBRUARI 
 
 
 
 
KIENAVOND…………………………………….DONDERDAG 20 MAART 
 
 
 
 
OPENING NIEUWBOUW TE VEGHEL……ZATERDAG 17 MEI 
 
 
 
 
FIETSTOCHT……………………………………ZONDAG 14 JUNI 
 
 
 
 
VAKANTIEBORREL …………………………..VRIJDAG 18 JULI 
 
 
 
 
BARBECUE ……………………………………...ZATERDAG 14 SEPTEMBER 
 
 
 
 
SINTERKLAAS………………………………….ZATERDAG 22 NOVEMBER 
 
 
 
 
EINDEJAARSBORREL………………………..VRIJDAG 19 DECEMBER 
 
 



Personeel 2007 Jubilea 
 
10 jaar in dienst 
 
01-09-2007 Peter Beekveld                  

 10 jaar in dienst 
 
         22-09-2007 Erwin Konings           
 
 
 

  10 jaar in dienst 
 

 03-11-2007 Michael Heessels 
   
 

 
 
 
 
 
15 jaar in dienst     
 
 
01-07-2007  
Henk v/d Linden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geboorte Sam (19-08-2007) 
Op zondag 19 augustus 2007 is Sam, de zoon van Michel 
(van Bentum) en Adriëtte, geboren. Sam is geboren om 
21.50 uur. Hij weegt 3110 gram en is 50 cm lang. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Geboorte Dani (31-08-2007) 
Op vrijdag 31 augustus 2007 is Dani, de zoon van Bas 
(Willems) en Daisy, geboren.  
Dani weegt 3480 gram en is 52 cm lang. 
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Bedrijfsfitness bij Sporttrend in Veghel.  
 
Sinds begin 2005 zijn er enkele medewerkers van Heesakkers Beton BV gaan deelnemen aan het bedrijfsfit-
nessen bij Sporttrend in Veghel.  
Sporttrend is een groot fitnesscentrum met een uitgebreid programma-aanbod dat u kunt verwachten en het 
heeft een gezellig karakter. 
Iedereen mag in elke les deelnemen, er is voor elk wat wils. 
Laat je vooral goed adviseren over welk lesprogramma het beste bij jou past.  
Waarom bedrijfsfitness? Voor elk bedrijf is het belangrijk om zorg te hebben voor haar werknemers.  
Als werknemers fit zijn en fit blijven zijn daar ook de resultaten naar. Sporten leidt tot positieve effecten op 
arbeidsgerelateerde klachten.  
Het mag ook niet ontkend worden dat bewegen gezond is en dat extra beweging veel voordelen brengt voor 
ieder persoonlijk, maar ook de sfeer op de werkvloer zal zich verbeteren. 
Dus voor degene die willen sporten en willen profiteren van een gunstige financiële regeling kunnen zich op-
geven bij Henk van der Linden. 

 
NFP Fietsplan nóg aantrekkelijker! 
Kom jij wel aan de noodzakelijke 30 minuten beweging per dag? Fietsen is bewegen, het 
houdt je gezond en iedereen kan het. Ga dus op de fiets naar je werk en die 30 minuten 
haal je gemakkelijk.  
En kom je op de fiets, dan geeft Heesakkers Beton B.V. je de kans om via het NFP 
Fietsplan een gloednieuwe fiets met zo’n 42% belastingvoordeel te kopen.  
 
Doe mee aan het fietsplan en profiteer van een belastingvoordeel zo groot als je inkom-
stenbelastingtarief! Kijk voor jouw tarief op je loonstrook. Je hebt bij het NFP Fietsplan 
niet alleen voordeel op de fiets, maar op een compleet fietspakket.  
 

Het pakket bestaat uit: 
Een gloednieuwe fiets. Je hebt de keuze uit alle fietsmerken. Ga voor een 
dealer in de buurt naar www.nfpfietsplan.nl/dealers. 
Een verplichte verzekering met scherpe premie. 
€ 240 aan fietsbonnen, waarmee je fietsaccessoires (zoals een regenpak 
of kinderzitje) of onderhoud aan je fiets betaalt. 
 
Nog meer voordeel! 
Deelname aan het NFP Fietsplan is voortaan nóg aantrekkelijker. De Belastingdienst heeft namelijk de regels 
voor het fietsplan aangepast, waardoor jij nog meer voordeel hebt. Ook de premies van een fietsverzekering 
zijn in jouw voordeel gewijzigd.  
 
De veranderingen op een rij: 
€ 68 bruto bijtelling afgeschaft in 2007: hierdoor is je deelname aan het NFP Fietsplan volledig belas-
tingvrij en heb je voortaan 10% extra voordeel! 
Bestedingsvrijheid Nationale Fietsbon groter: je kunt er voortaan van alles mee betalen bij de rijwiel-
handelaar. Ook hoef je met de fietsbon geen nota’s meer te bewaren. Lagere verzekeringspremie per 1 
januari 2007: zo sluit je nóg voordeliger een fiets-verzekering af. De nieuwe tarieven vind je in de brochure 
van het NFP Fietsplan. 

 
Stel dat je dagelijks op de fiets naar het werk gaat  
Wat levert je dat allemaal op? Naast alle financiële voordelen zijn er nog genoeg andere redenen om te gaan 
fietsen: op een slimme manier werken aan je gezondheid, een lekkere ‘frisse neus’, geen parkeerstress, geen 
file bij het stoplicht, minder benzinekosten… 

 
Kortom, reden genoeg dus om op de fiets naar het werk te komen.  
 
Ga naar Henk v/d Linden voor meer informatie over het NFP Fietsplan en neem gelijk een fietsfor-
mulier mee.  
 
Doe snel mee en stap op je nieuwe fiets! 
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Fietstocht 2007 
 
Op zondag 16 september 2007 organiseerde de personeelsvereniging 
een fietstocht over ongeveer 25 km. 35 deelnemers namen deel aan 
deze gezellige fietstocht die rond Heeswijk-Dinther toerde.  
 

Voor diegene die ver weg 
woonden werden de fiet-
sen door bestuurslid Peter 
van den Berg opgehaald 
en weer terug bezorgd. 
 
Om tien uur was de ontvangst met koffie en cake. Om 
half elf begon de fietstocht. Het weer was prima zodat 
iedereen goed gemutst op pad ging.  
 
Onderweg waren er 2 stops waar de deelnemers door 
verzorgers opgewacht werden voor wat frisdranken, 
fruit en wat snoep kregen zodat men zowel mentaal 
alsook fysiek er weer tegenaan kon. 
 
Bij aankomst stond er in de kantine van Heesakkers 
Beton een heerlijke brunch klaar. Rond de klok van 
half drie ging iedereen weer naar huis. Het was een 
geslaagde dag en volgens vele voor herhaling vatbaar!  
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Sinterklaas 2007 
 
Zaterdag 24 november heeft de Sint met zijn Pieten een bezoek gebracht aan Heesakkers Beton. 
 
De kinderen waarvan de papa's en/of mama's bij Heesakkers Beton werkzaam zijn mochten een 
cadeautje komen ophalen bij de Sint. 
 
 

 
Nadat iedereen zijn 
cadeau gekregen had, 
werden de cadeautjes 
tegelijkertijd uitge-
pakt.  
 
 
Deze middag werd 
afgesloten met een 
heuse Jump-sessie 
van alle aanwezige 
kinderen! 
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Prefab beton heeft de toekomst 
 
Met de voltooiing van de nieuwbouw in Veghel in zicht breekt begin volgend jaar een nieuwe epi-
sode aan voor Heesakkers Beton. In de tweede week van januari wordt de nieuwe productielocatie 
op bedrijventerrein De Dubbelen, naast Van Nieuwpoort Beton in gebruik genomen, waardoor de 
productiecapaciteit van Heesakkers enorm toeneemt.  
“Onze samenwerking met Van Nieuwpoort levert voor beide partijen een win-win situatie op”, 
stellen de broers Arjan en Ron Heesakkers, die beiden deel uitmaken van de directie van het be-
drijf. “Zij krijgen er een grote klant bij en wij kunnen op afroep snel grote hoeveelheden beton 
bestellen, die vervolgens via een kubelbaan bij ons wordt aangeleverd.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nieuwbouw in Veghel houdt overigens niet in dat Heesakkers Beton helemaal verdwijnt uit 
Heeswijk-Dinther. “De voorbereidende werkzaamheden, zoals het tekenen, calculeren, bekisten 
en staalvlechten blijven we in Heeswijk-Dinther doen. De productie verplaatsen wij echter hele-
maal naar Veghel”, legt Ron Heesakkers (28) uit. Zijn broer Arjan (31) vult aan: “Daar kunnen wij 
in de komende jaren onze activiteiten verder uitbouwen. Bovendien zitten wij in Veghel vlakbij 
de snelweg, waardoor wij onze elementen straks een stuk makkelijker kunnen gaan transporte-
ren. Ons hoofdkantoor blijft echter in Heeswijk-Dinther gevestigd. Daar liggen immers de roots 
van ons bedrijf.” Bij Heesakkers Beton werken inmiddels ruim vijftig medewerkers. Arjan: “Maar 
omdat de vraag naar Prefab elementen nog altijd groeit, zijn wij dringend op zoek naar extra 
medewerkers. Op alle afdelingen binnen ons bedrijf kunnen wij wel mensen gebruiken.” 
 
Speciale elementen. 

Heesakkers produceert be-
tonelementen zoals galerij-
platen, balkonplaten, trap-
pen, bordessen, gevelele-
menten, dakranden, balken, 
kolommen, luifels voor de 
woning-, weg-, utiliteit en 
waterbouw. Zo leverde het 
bedrijf onder meer speciale 
elementen voor projecten 
als de Hinthamerpoort in ’s-
Hertogenbosch, de Poort 
van Veghel, het kantoor van 
Brabant Water in Veghel en 
Plan Odendael in Sint Oe-
denrode.  
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In eigen huis  
Het Dintherse bedrijf onderscheidt zich ten opzichte van veel con-
currenten doordat alle betonelementen geheel in eigen huis kun-
nen worden geproduceerd. “Ons werk wordt steeds complexer en 
ook de vraag naar maatwerk groeit. Aannemers vragen meer en 
meer naar elementen met extra voorzieningen zoals lichtpunten, 
bedradingaansluitingen, glazen bouwstenen en steenstrips en ook 
de vraag naar speciale beton zoals kleurbeton stijgt.  
Wij hebben een eigen tekenkamer, modelmakerij, wapeningsafde-
ling en stortafdeling, waardoor wij al deze elementen in eigen huis 
kunnen vervaardigen. Daarnaast wordt ook snelheid steeds be-
langrijker in de bouwwereld en hebben aannemers meer en meer 
moeite om goed personeel te vinden. Met prefab beton kunnen zij 
toch snel bouwen en het product geeft tevens een meerwaarde 
aan de kwaliteit van bouwwerken.”  
 
Automatisch reinigingssysteem  
Door in Veghel een samenwerking aan te gaan met buurman Van 
Nieuwpoort Beton groeit bovendien de productiecapaciteit van 
Heesakkers Beton. Ron: “De beton wordt bij ons straks aangele-
verd door middel van een 150 meterlange kubelbaan, die loopt 
van Van Nieuwpoort naar onze nieuwe productiehal en zo’n drie 
kubieke meter beton per keer kan vervoeren. Bovendien beschikt 
de kubel over een automatisch reinigingssysteem, waardoor wij 
voortaan minder tijd kwijt zijn aan het schoonmaken van het ap-
paraat. Daardoor kunnen wij straks grotere hoeveelheden beton 
afroepen en verwerken in minder tijd.” Arjan:“Bovendien past de-
ze manier van werken uitstekend in onze bedrijfsfilosofie. Wij willen in de komende jaren graag 
groeien, maar tevens goed bereikbaar blijven voor onze klanten. Het komt regelmatig voor dat 
klanten op het laatste moment toch nog graag iets willen wijzigen in een bepaald element. Door 
de korte lijnen en flexibiliteit in onze organisatie kunnen wij hier snel op inspelen.” 
 
 

 
Grafisch beton 
Nieuw in het assortiment van Heesakkers is de 
toepassing van grafisch beton. “Dit product is 
oorspronkelijk afkomstig uit Finland en wij zijn 
één van de eerste bedrijven die dit in Nederland 
op de markt gaat brengen. Grafisch beton 
maakt het mogelijk om, met behulp van een 
speciale folie, foto’s of afbeeldingen in betonele-
menten te projecteren. Binnenkort gaan wij dit 
product ook demonstreren op de Betondag in 
Rotterdam. Wij verwachten veel van dit product 
en vinden het bovendien belangrijk om een 
voorloper in de markt te zijn op het gebied van 
productontwikkeling.”  

 
 
Heesakkers Beton in jaartallen 
1958 Oprichting van het bedrijf door grondlegger Jos Heesakkers. 
1978 Zonen Jan en Ton Heesakkers nemen het bedrijf over. 
1984 Jan Heesakkers gaat alleen verder en bouwt een nieuwe productiehal met kantoor op  
  bedrijventerrein Retsel. 
1990 Heesakkers Beton betrekt een nog groter complex aan de Morgenstond 8 op Retsel. 
1996 Arjan Heesakkers treedt toe tot het bedrijf. 
2003 Ron Heesakkers treedt toe tot het bedrijf. 
2008 Ingebruikname van de nieuwe productielocatie in Veghel. 
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Specicon is klaar voor de nieuwe marktbenadering 

‘Twee nieuwe centrales per jaar bouwen, dat is het doel’ 

 
Per jaar twee nieuwe betoncentrales en 5 grootte 
aanpassingen bouwen. Dat is het doel van Speci-
con BV uit Veghel, specialist in het ontwerpen en 
bouwen van betonmortel- en betonwareninstalla-
ties.  
 
Met de overname van Specicon (Special Industri-
al Constructions) BV en een groot gedeelte van 
het terrein van VBC (Veghelse Beton Centrale) 
heeft Heesakkers Beton de mogelijkheden om de 
jarenlange gewenste uitbreiding te verwezenlij-
ken. Bovendien is er voldoende synergie tussen 
Heesakkers Beton en Specicon.  

Laatstgenoemde heeft de bedrijfsactiviteiten intussen aanmerkelijk uitgebreid, onder 
meer door het aanbieden van preventief onderhoud. 
 
 
 
Kennis 
Up-to-date kennis van opslag, transport, wegen en doseren, mengen én de 
knowhow voor nieuwbouw en/of het verbouwen van complete installaties; ga-
randeren een geheel eigen en vakkundige aanpak waarmee Specicon in staat is 
vrijwel elk probleem op te lossen.  
Specicon voert de meeste projecten op basis van turn-key uit. “Dat betekent 
dat wij in principe alles regelen, van ontwerp tot en met het opstarten van de 
installaties, zodat opdrachtgevers een bedrijfsklare installatie krijgen waar men 
direct mee aan de slag kan”, aldus Specicon-directeur Wim Duffhues.  
 
 
 
 
Specicon levert onder meer silo's, trechters en bunkers. Maar ook transport- en doseerschroeven 
en banden, trilgoten en pneumatisch transportsystemen. Verder leidingsystemen, weeg en meng-
systemen voor droge en natte producten, alsmede vloeistoffen. Tot slot ontstoffingsfilters en recy-
clinginstallaties. Het is dan ook niet vreemd dat Specicon ook in diverse andere industrieën actief 
is waar men met poeders, granulaten en vloeistoffen te maken heeft.  
 

 
 
 
 
 
Preventief onderhoud 
Wim Duffhues: “Buiten het 
ontwerpen, produceren en 
monteren van complete in-
stallaties, inclusief bekabe-
ling en besturing, kunnen 
wij ook losse componenten 
maken, al dan niet ‘custom 
made’. 
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“Daar komt bij dat we ons pakket aan diensten en goederen aanzienlijk hebben verbreed. Als je 
de betonmortelindustrie onder de knie hebt, kun je ook in de betonwarenindustrie een speler zijn.  
 
Naast het ontwerpen en bouwen van installaties gaat Speci-
con zich ook richten op transport en overslag en op preven-
tief onderhoud.  
 
Tot op heden draaiden we met storingsdiensten; de erva-
ring leert dat met preventief onderhoud juist veel storingen 
zijn te voorkomen. Dat is van wezenlijk belang, want als je 
een storing moet verhelpen, staat de apparatuur immers al 
stil en dat komt altijd ongelegen en kost veel geld.” 
 
Die nieuw marktbenadering lijkt al direct vruchten af te 
werpen: “We zitten dit jaar nokvol. Hier bij Specicon heb-
ben we nu al dertig mensen in vaste dienst, waarvan we er 
negen kortgeleden aangetrokken hebben.  
 
 
 
 

 
 
 
Daarnaast hebben we samenwerkingsverbanden 
gesloten met (KLAAS ZIJLSTRA) een onderneming 
in het noorden van het Nederland en LAMOCO bv-
ba in  België, om dichter op de markt te zitten. 
Tevens werken we intensief samen met Timmers 
elektrotechniek BV en TMS ten aanzien van bestu-
ringsoplossingen. Om optimale service en preven-
tief onderhoud te kunnen uitvoeren is dat een be-
langrijke voorwaarde.”  
 
 
 
 
 

Completer én complexer 
“Nu we meer en meer te maken krijgen met mechatronica (een samensmelting van de disciplines 
elektrotechniek, mechanica en pneumatiek, red.) worden installaties completer, maar ook com-
plexer”, vervolgt de directeur. “Dat betekent dat ook onze kennis moet groeien. Onze afdeling en-
gineering is recentelijk uitgebreid met twee personen. Dat leidt tot verdergaande productverbete-
ring. We zijn klaar om de markt op een heel nieuwe manier te gaan bedienen.”  
 
 
 
Specicon 
Kennedylaan 9 
Postbus 111 
5460 AC Veghel 
T: 0413 342855 
I: www.specicon.nl 
E: specicon@specicon.nl 
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    Raijmakers Helden 

    Ready Beton Brugge België 

 Van Nieuwpoort ‘s-Hertogenbosch   



Bedrijfsgeheim 
 
Di ist uurste stukske wè ik skrèf vur dees blojke. En miskien ôk wel meej ’t 
leste want de kans is groat dek hiernoa op stônde voet ontslage wor. Zo 
zin Barend ’t tege men: “Es ge ojt iets durft te skrève over ’t werk, dan 
krèdde meej oew ontslag.” Bedrijfsgeheim, doar begonnie over. 
Men tege argument waar “persvrijheid, doar kunde niks tege doen.” “Mar 
tege ontslag ôk nie” waar z’n antwoord. Dus zô wurt di stukske meer ’n af-
skeidsbrief. Toch sunt want ik begos ’t net ’n bietje nar munne zin te krè-
ge. Bedrijfsgeheime, zin Barend. Maja, wè ister dan precies geheim? Ik 
woon zellef in Hezik mar ik kom van Dinter. Ik ben unne Dinterse. En di 
bedrijf sti ôk in Dinter. ’t Is toch zeker gin geheim dè di zodoende ’n Dinters bedrijf is? 
Of ‘t ‘geheime’ recept van de koffie ùt de autemaat in de kantine? Ik zo wellis wille wete hoe ’t 
kumt dè ’t zonne lekkere koffie is. Ik heb al hil we autematekoffie gehad mar mistal is die nie te 
prùime. Mar d’n dizze is verekte lekker. Logies dè ’t recept geheim blef, anders kunde net zô goed 
bè Korlikse tegenover koffie gôn vatte. Mar ùm di nou ’n bedrijfsgeheim te noeme, dè weekoknie. 
Of is ’t groate geheim miskien dè wij soms doping gebruike? Wittewel, diejen doping die soms ùt-
gedèld wurt, bevurbild est heet is. Dan kumter ’n groate doos rond. Nee, nee, doar bedoellik gin 
persoon mè. Nee, èst heet is krège we ollemol unnen ijskauwen ijsko. Mar wetter precies inzit; dè 
weekie. Wel weetik dèt anders smakt dan bè men tuis. Ik vermoed detter stimulerende middele 
inzitte. 
Miskien dè die ijsko’s wel zellef gemakt worre. Dè iemes int geheim op de timmerafdeling un mal-
leke makt, doar dan unne speciale prestasieverhogende vloejstof in giejt en dan lôt bevrieze. Got 
wit. 
Of in de koeke die we krège ester iemes jarig is. Got wit wor die mè ingespote zen. 
Of misskien zit ’t groate geheim wel in di blojke zellef. Wittwel, verborge bodskappe, net zo ès in 
sommige liedjes es ge die achterùt hurt. Ik kèk is int blojke van juli, bè de puzzels. En doar blèkt 
gevoelige informasie in te stôn. Bè puzzeltje twee stôn de letters B, E en S in kruisvùrm. De S die 
is dan logieserwijs van stiekem. De B netuurluk van Beton. Int midde, dus centraal, stu ’n E. Cen-
traal E = centrale. Stiekum bouwe ze dus ’n betoncentrale. 
Nouja, nou hekket zonderèrg verrôje, dus ’t wurt tet ùm afskeid te neme. 
Hawdoe wanne. 
 
Toon Kunnings  (ex collega?) 
 
Puzzelen 
Bij woordritsen moet je één woord in het witte vak plaatsen, zodat de eerste twee woorden en de laatste 
twee woorden samen weer een nieuw woord vormen. Tussen haakjes staat het aantal letters vermeld.  
Voorbeeld: 'paarden ... deling'. De oplossing is staart. 

Oplossingen vorige puzzel 
1. Hoge Piet 2. Kruisbessen 3. Staande ovatie 4. Niet het einde van de wereld 5. Een in 'n miljoen 6. Scheve-
ningen 7. Beestachtig 8. Verdubbelen 9. Veestapel 10. Eethoek 11. Lage Mierde 12. Middelharnis  
 
De winnaar van de puzzel is na loting geworden; Jennifer Kempes, zij ontvangt een cadeaubon van 
€15,00. Gefeliciteerd. 
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1 mok   baal (2) 11 knip   schaduw (3) 

2 kar   register (3) 12 oor   pet (3) 

3 vol   loos (3) 13 gordijn   del (3) 

4 pa   rel (2) 14 pols   opname (4) 

5 sneeuw   last (3) 15 wijs   lengte (4) 

6 hagel   boom (4) 16 dia   schap (4) 

7 ree   aal (3) 17 boeg   scherm (5) 

8 ban   moes (3) 18 pot   aardig (5) 

9 pot   zwaar (4) 19 appel   tuin (4) 

10 mot   jas (5)         



Personeelfeest 2007 
 
Zaterdag 13 oktober 2007 vond het personeelsfeest plaats 
bij cafe "De Toren" in Heeswijk-Dinther. 
Deze keer een themafeest op locatie, namelijk "Vive La 
France. 
We werden ontvangen in een prachtige, in Franse stijl in-
gerichte zaal (Franse vlaggenslingers, witte prieelhekken 
met wijnranken en druiventrossen en mooie decors).  

 
De absolute aandachtstrekker was een ge-
weldig mooie Eiffeltoren, compleet met ver-
lichting. 

 
Er was de mogelijk-
heid om een gokje 
te wagen aan de 
roulettetafel. Ieder-
een ontving bij bin-
nenkomst 100 Fran-
se Francs. De uitein-

delijke winnaar was degene die aan het 
eind van de avond de meeste Francs ver-
diend had. Ook was er een karikaturist aan-
wezig.  

 
 
 
Veel gelach van de gas-
ten die er naar staan te 
kijken, en een tastbaar 
aandenken voor het 
'slachtoffer'. 
Al met al een zeer ge-
slaagde avond! 
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Betondag 15 november 2007 
 
Op de derde donderdag in november (15-11-2007) vond in congresgebouw de Doelen in Rotter-
dam de jaarlijkse Betondag plaats en ruim 3.500 bezoekers uit de (beton)bouwsector togen naar 
de Maasstad om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen binnen deze branche. 
De Betondag vierde dit jaar haar 50-jarig jubileum en naast tal van inlooplezingen en presenta-
ties gaven daarom ook afslankgoeroe Sonja Bakker en avonturier Marc Cornelissen vandaag ac-
te de présencè met een aantal speciale themapresentaties.  
Voor het eerst in haar bestaan was Heesakkers Beton ook aanwezig met een stand. 

 

 



107 appartementen “De Boog” te ‘s-Hertogenbosch (Hendriks Bouwbedrijven) 
Heesakkers Beton b.v. produceerde hiervoor: 
Liftwanden, trappen, bordessen, balkonplaten, kantplanken, borstweringen, schermen, kolommen 
en consoles. 
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Wetenswaardigheden 
(Beton) 
 
De Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen kenden reeds de voordelen van het gebruik van 
(ongewapend) beton. De Romeinen gebruikten het bij de bouw van bruggen en omdat beton ook 
onder water uithardt, bij de bouw van aquaducten. 

 
Bij de bouw van het Colosseum en het Pantheon werd door de Romeinen eveneens beton ge-
bruikt.  
 
Als bindmiddel werd meestal kalk of tras (gemalen tufsteen uit de Duitse Eifel) gebruikt. Later is 
deze betontechniek echter in onbruik geraakt.  
 
Pas na de uitvinding in 1850 van het Portlandcement (genoemd naar het Engelse plaats Portland) 
door de Engelsman Joseph Aspdin werd het gebruik van beton herontdekt. Momenteel wordt meer 
en meer hoogovencement gebruikt wegens zijn goede eigenschappen. 
 
Samenstelling 
Beton ontstaat door de toeslagstoffen of granulaten samen met het bindmiddel en water in ge-
schikte verhoudingen te mengen, waardoor in uitgeharde toestand de hardheid en duurzaamheid 
van natuurlijk gesteente wordt geëvenaard. Doel van de verhouding cement/zand/steenslag is de 
holtes tussen het grind met de zandkorrels op te vullen, en de overblijvende holtes tussen de 
grind- en zandkorrels met behulp van het cement aan elkaar te hangen. 

 
Water kan niet onbeperkt worden toegevoegd. De 
verharding van cement is een chemische reactie die 
een beperkte hoeveelheid water vraagt, en een  
teveel aan water levert zwakker beton ("water is 
vergif van beton"). Bijgevolg is de juiste verhouding 
water/cement, gekarakteriseerd door de water/
cementfactor, noodzakelijk om een goede kwaliteit 
van het beton te verkrijgen.  
Men noemt dit de water/cementfactor.  
Wanneer het betonmengsel eenmaal gestort is, 
dient men het echter wel goed nat te houden, opdat 
ook het oppervlak goed uithardt, en om krimp-
scheuren te voorkomen. 
 
 

Het toegepaste recept is enerzijds afhankelijk van de gewenste sterkte en anderzijds van de om-
geving, of het milieu (omgeving) waar de betonconstructie zich in bevindt. 
 
Eigenschappen 
Beton is een bros materiaal met een hoge druksterkte en een zeer lage treksterkte: de treksterkte 
is ongeveer 10 keer kleiner dan de druksterkte. 
Hulpstoffen en toevoegsels 
In beton kunnen veel verschillende soorten hulpstoffen gebruikt worden. Deze dienen om de ei-
genschappen van het beton te verbeteren of aan te passen. 
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Pantheon te Rome 



Super plastificeerders, die de verwerkbaarheid 
van het beton verhogen zonder water toe te voegen 
(en dus de sterkte te verminderen) 
 
Bindingsversnellers. 
 
Bindingsvertragers zoals suiker, om een beton-
mengsel gedurende langere tijd te kunnen gebrui-
ken. 
 
Luchtbelvormers, om de vorstbestendigheid van 
het beton te verhogen. 
 
Water vasthoudende stoffen, om onder water 
beton te kunnen gieten. 
 
Kleurpigmenten voor kleurbeton. 
 
Schuimvormers, om een geringe dichtheid en betere isolatiewaarde te verkrijgen. 
Als vervanging van het zand en de granulaten worden soms ook toegevoegd: 
vulstof, een inert poeder van gemalen baksteen, om de stabiliteit van het mengsel te verhogen. 
  
Vliegas (siliciumpoeder), die als plasticifeerder optreedt en puzzolane eigenschappen heeft. 
 
Silica fume (ultrafijn siliciumpoeder), met sterke puzzolane eigenschappen. Puzzolanen zijn poe-
ders die als toeslagmateriaal voor mortels en betons kunnen worden gebruikt. Een puzzolaan ge-
draagt zich als een hydraulisch bindmiddel in reactie met water ontstaat een vaste stof, die (in 
tegenstelling tot bijv. gips) niet meer oplost in water. Natuurlijke puzzolanen bestaan uit gemalen 
steen of aardachtige materialen die van vulkanische oorsprong zijn. De meest bekende soort, 
reeds gebruikt door de Romeinen, is tras gemalen tufsteen uit de Duitse Eifel. Een nadeel is ech-
ter dat fijne poeders tijdens hun reactie meer water nodig hebben. 

 
Beschermen tegen uitdroging 
Indien het verse beton te snel uitdroogt zal het krim-
pen, waardoor een trekspanning optreedt die het zal 
laten scheuren. Uitdroging kan vermeden worden 
door het beton nat te houden, chemische producten 
te gebruiken (zgn. curing compound), door het beton 
af te dekken of het in een ruimte te plaatsen met een 
zeer hoge luchtvochtigheid (in een zgn. klimaat- of 
hardingskamer). Om het beton tegen uitdrogen te be-
schermen kan er ook een zeil over het natte beton 
heen gespannen worden. 
 
 

Beschermen tegen vorst 
Hoe lager de temperatuur, hoe langzamer beton uithardt. Wanneer de temperatuur van het verse 
beton onder nul zakt, zal het zelfs helemaal niet meer uitharden. Op locatie gestort beton moet 
dus tegen vorst worden beschermd, bijvoorbeeld door het te verwarmen. 
 
Beschermen tegen ontmenging 
Tijdens het storten en gedurende de eerste periode van het uitharden kan ontmenging 
(segregatie) optreden. Dat houdt in dat de zwaardere granulaatkorrels naar beneden zakken. Dit 
kan men vermijden door voldoende fijne deeltjes in het mengsel voorzien; 
een niet te hoge W/C-factor; 
niet te lang trillen; een minder plastisch beton gebruiken een stabilisator gebruiken.  
 
Een volgend keer meer over beton.  
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        Romeinse brug te Vaison la Romaine 

TUFSTEEN 



Hinthamerpoort  te ‘s-Hertogenbosch (Hendriks Bouwbedrijven) 
Heesakkers Beton b.v. produceerde hiervoor: 
Galerijplaten, luifelplaten (Noors wit), trappen, stoepplaten, vloerranden (Noors wit), dakranden 
(Noors wit), balkonplaten (Noors wit), gevelelementen (Noors wit), plafondplaten (Noors wit), ge-
velkolommen (Noors wit), dorpels, afdekbanden en kantplanken. 
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41 appartementen “De Boomgaarden-Oost” te Wageningen (Dura Vermeer Bouw Ede) 
Heesakkers Beton b.v. produceerde hiervoor: 
Trappen met HAS (kleur), lateien met steenstrips, bordessen met HAS (kleur), kantplanken 
(kleur), galerijplaten met HAS (kleur), luifels (kleur), balkons (kleur), vloerranden (kleur), dak-
randen (kleur), gevelbanden (kleur) en getoogde trappen (kleur). 
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Hoogste punt nieuwbouw Veghel 
 
Het hoogste punt in de bouw van het bedrijf Heesakkers Beton is bereikt. Het bedrijf uit Heeswijk-
Dinther krijgt een tweede vestiging in Veghel.  
Wethouder van Bree met de 3e generatie, Ron en Arjan Heesakkers, hesen op deze dag gezamen-
lijk de vlag in de top. 
Traditiegetrouw werd het gevierd met de bouwers en het gebruikelijke ‘pannenbier’. 
 
De nieuwe productiehal wordt naar verwachting eind van dit jaar opgeleverd. Heesakkers Beton 
wilde al jarenlang uitbreiden, maar dat gebeurde steeds niet omdat er in Heeswijk-Dinther geen 
mogelijkheid voor was. Ook verhuizing van het bedrijf was geen optie. De oplossing is uiteindelijk 
gevonden in een tweede vestiging in Veghel.  
Hier komt een nieuwe productiehal met 15.000 vierkante meter opslagruimte. 
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Overzicht nieuwbouw productiehal in Veghel  

De foto’s van het terrein in Veghel (week 26/2007) 

 
De foto’s van het terrein in Veghel (week 28/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week35/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 36/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 37/2007) 



Overzicht nieuwbouw productiehal in Veghel  

De foto’s van het terrein in Veghel (week 38/2007) 

 
De foto’s van het terrein in Veghel (week 39/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 40/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 41/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 42/2007) 
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Overzicht nieuwbouw productiehal in Veghel  

De foto’s van het terrein in Veghel (week 43/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 45/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 46/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 48/2007) 

De foto’s van het terrein in Veghel (week 49/2007) 
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