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Van Wijk Stuurhuizen breidt assortiment
uit met BX-deuren
Door: Joke Waltmans

Met de overname van de merknaam BXdeuren heeft Van Wijk Stuurhuizen uit
Werkendam zijn keuze in deuren kunnen uitbreiden. In de werkplaats aan de
Beatrixhaven worden nu naast de deuren
van het eigen bedrijf, ook de bekende BXdeuren met grote precisie vervaardigd.

Het faillissement van Broekx Aluminium
BVBA uit Antwerpen bood Van Wijk de kans
de merknaam van de goed aangeschreven
deuren over te nemen. ,,Broekx was altijd
onze concurrent. Helaas hebben ze door
de recessie noodgedwongen hun activiteiten moeten stoppen. Dat bood ons de kans
de merknaam BX over te nemen’’, schetst
Henri Raams, bedrijfsleider bij Van Wijk
Stuurhuizen. ,,Zo willen we de continuïteit
in het bedrijf houden en vergroten we onze
eigen markt. BX-deuren zijn een begrip in de
scheepvaartbranche.’’
Raams is een van de oudgedienden in het
nog jonge bedrijf. Jarenlang werkte hij bij
Van Wijk Machinefabriek, maar toen Gerrit Nieuwkoop zich specifiek op stuurhuizen
en stuurhuiskolommen ging richten, zette
Raams met hem de eerste stappen. Bij Van
Wijk Stuurhuizen werken nu zes mensen,
en bij drukte kan men een beroep doen op
zzp’ers.

Roefdeuren
In 2005 werd de productie uitgebreid met
de afdeling roefdeuren. ,,Dat was een goede
stap’’, blikt Raams terug. ,,We doen alles zelf.

Wij maken de stuurhuizen en leveren daarnaast ook de deuren, daardoor zijn wij niet
afhankelijk van anderen. Door zo te werken,
hebben wij een plek op de markt kunnen
veroveren.’’ De grote nieuwbouwgolf van een
aantal jaren geleden gaf het bedrijf de wind
in de zeilen. Toch werden in die tijd ook de
vaste klanten niet uit het oog verloren. Van
Wijk Stuurhuizen profiteert daar nog steeds
van. ,,Onze klanten weten hoe wij werken en
wat we kunnen. Ook in drukke tijden zijn wij
ze altijd blijven helpen. Daarom komen ze terug als ze een nieuwe stuurhut nodig hebben
en bijvoorbeeld tevreden zijn over een deur
die wij in het verleden hebben gemaakt’’,
vertelt Raams. ,,Altijd weer proberen wij
voor de klant het maximale van de mogelijkheden eruit te halen.’’ Eén van die klanten is
Cor Bouman, die onlangs een nieuwe stuurhut bij Van Wijk heeft laten maken voor
zijn ms Morgenstond. De houten stuurhut
is vervangen door een nieuw aluminium
exemplaar, dat bovendien overzakbaar is.
Dat biedt hem de kans zijn werkgebied uit te
breiden. Raams: ,,We hebben bovendien een
groot deel van het interieur opgeknapt. Het
is wel de werkplaats van de schipper.’’ In de
Werkendamse haven is alles geïnstalleerd en
opgeleverd.

Minutieus op maat
In de werkplaats van Van Wijk Stuurhuizen
is Erik van Tuijl, eigenaar en verantwoordelijk voor de afdeling deuren, druk bezig
met het maken van een deur. Minutieus
wordt de juiste lengte van de deurprofielen
afgemeten, een specialiteit van Van Wijk
Stuurhuizen. ,,Alle deuren, die van onszelf

Links: De oude houten stuurhut van ms Morgenstond. Rechts: De nieuwe stuurhut van hetzelfde schip.

en de BX-deuren, zijn uniek. Aan boord
meten we alles in, en met de klant wordt
het juiste model gekozen’’, legt Raams uit.
,,Klanten kunnen kiezen uit een groot aantal
standaardmodellen, eigen wensen proberen
we in overleg zo goed mogelijk in te vullen.
Je kunt gekleurd glas nemen, het glas laten
stralen of het logo van je bedrijf er in laten
verwerken’’, somt hij op.

Waterdicht
De deuren zijn ook leverbaar met ingebouwde lamellen en te voorzien van horren. De
deuren hebben Lloyd’s keur. Dit betekent
dat de deuren getest zijn op waterdichtheid
en zijn goedgekeurd als waterdichte deur
voor de binnenvaart, wat belangrijk is voor
de stabiliteitsberekening. Behalve woningdeuren, levert Van Wijk Stuurhuizen ook
schuifpuien en schuifdeuren. Voor Nederland blijft Handelsonderneming Beerens
overigens dealer van de BX-deuren. Van
Wijk Stuurhuizen neemt zelf de klanten in
het buitenland onder zijn hoede. Maar Van
Wijk Stuurhuizen doet nog veel meer. ,,Op
onze constructieafdeling wordt een breed

productenscala in aluminium en rvs geleverd: aluminium trappen, zonnetenten,
luiken, boordlichtbakken, steunen en beugels en hijsmiddelen’’, voegt Raams toe.
Even verderop in de loods is eigenaar Gerrit
Nieuwkoop druk in overleg met een collega.
Zodra hij de kans krijgt, trekt hij zijn overall
aan en neemt zelf plaats aan de werkbank.
Achter hem ligt een grote trilzeef, die bijna
klaar is, en in opdracht van een grinthandelaar is gemaakt. ,,Die hebben we samen met
de klant ontwikkeld, dat blijft toch het mooiste om te doen’’, zegt Nieuwkoop.
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