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REPORTAGE
One-stop-shopping bij Van den Born Carrosserie

Ombouw Incident Management-voertuig Rijkswaterstaat

Van den Born Carrosserie in Waalwijk bouwt diverse

soorten bedrijfsauto’s om. Voor Rijkswaterstaat trans-

formeerde het 80 nieuwe Nissan Navara King Cabs tot

Incident Management-voertuigen. De auto’s komen

kaal binnen en worden geheel custom made, inclusief

nulbeurt, afgeleverd aan de wegbeheerder. One-stop-

shopping in het carrosseriebedrijf!

Van den Born Carrosserie werd 127 jaar gele-
den opgericht in Waspik. In 1997 verhuisde het
naar een A1-locatie aan de A59 in Waalwijk.
Het bedrijf heeft momenteel 30 medewerkers
in dienst, die zich voornamelijk bezighouden
met seriematig maatwerk. Drie belangrijke pij-
lers van het bedrijf zijn speciale opbouwen
voor glastransport, alle mogelijke laadbakken
inclusief inrichting en het one-stop-shopping-
concept.
Het afgelopen jaar zijn er veertig procent min-
der bedrijfsauto’s verkocht, en dat zal merk-
baar moeten zijn in de orderportefeuille van
Van den Born. “Vreemd genoeg hebben wij het

Maatwerk in serie

Als eerste wordt het interieur van de Nissan com-
pleet gestript. De onderdelen worden verzameld
op een pallet die bij het voertuig hoort en later,
nadat alle accessoires zijn ingebouwd, weer netjes
teruggebouwd.

Wel eens geprobeerd om zonder schade een interi-
eur uit een auto te halen? Wel, deze jongens de-
monteren in een half uur het complete ‘hang en
sluitwerk’ op een zodanige manier dat het later
weer netjes teruggeplaatst kan worden.

De Navara wordt uitbundig voorzien
van allerlei signaleringsapparatuur.

Niet vreemd overigens, want het voer-
tuig arriveert veelal als eerste bij 

allerlei calamiteiten op de snelweg.

Achter de bestuurders- en bijrijders-
stoel komt een opbergmogelijkheid
voor diverse materialen zoals een
brandblusser, zaklamp, signalerings-
apparatuur en klein gereedschap. Dit
deel wordt vooraf geproduceerd
zodat het seriematig maatwerk niet
stagneert.

Bij iedere Navara hoort een derge-
lijke pallet waarop alle in te bouwen
onderdelen overzichtelijk bij elkaar
liggen.

Van den Born Carrosserie is gespecialiseerd in het
opbouwen van diverse soorten carrosserieën. Se-
riematig maatwerk staat daarbij hoog in het vaan-
del zoals bij de grote Rijkswaterstaat-opdracht om
80 Nissan Navara’s aan te passen aan de werkom-
standigheden van de weginspecteurs.
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afgelopen jaar prima gedraaid”, constateert Je-
roen den Haan manager sales & marketing.
“Dat heeft alles te maken met onze grote en
snelle productiecapaciteit en ons vermogen om
geheel volgens de wens van de klant te werken.”
De overheid is een grote klant. Zo’n veertig pro-
cent van het werk is daarvan afkomstig. “Wij
kunnen in een relatief korte tijd grote aantal-
len voertuigen aanpassen. Kijk je bijvoorbeeld
naar lokale overheden die hun wagenpark wil-
len vernieuwen, dan komt daar altijd maat-
werk bij kijken terwijl het toch vaak om rede-
ijke aantallen gaat. Dat werk moet in een rela-
tief korte tijd worden gerealiseerd en dat kun-
nen veel carrosseriebedrijven niet. Wij wel en
daar komt bij dat wij de expertise in huis heb-
ben om dergelijke klanten te begeleiden in het
vernieuwen van hun wagenpark en ze te wijzen
op allerlei praktische mogelijkheden.”

Meedenken met de klant
Een voorbeeld daarvan zijn de alternatieve aan-
drijf lijnen. “Wij hebben goede contacten met
een bedrijf dat elektrische voertuigen impor-
teert. Dat betreffen dan uiteraard kale bedrijfs-
auto’s waar nog een opbouw op moet. Wij krij-
gen in een vroeg stadium dergelijke voertuigen
in huis en bekijken, in overleg met de impor-

teur, de mogelijkheden. Klanten zoals gemeen-
tes kunnen we dan adequaat voorlichten.”
Een ander voorbeeld betreft aardgas. Veel wet-
houders vinden dit om milieutechnische rede-
nen een prima alternatief en willen hun be-
drijfsauto’s op deze brandstof laten rijden. Het
past ook prima in de doelstelling van de over-
heid om duurzaam aan te besteden. Maar de
opbouw moet aangepast worden omdat de
tanks in het chassis liggen en de gewichtsver-
deling verandert. Daar bedenkt Van den Born
dan een passende oplossing voor. Veelal komt
het erop neer dat de opbouw iets hoger komt
en bepaalde onderdelen worden verplaatst. Zo
worden de Volkswagen Transporters in Neder-
land door Prins omgebouwd voor aardgas en
daarna door de Waalwijkse carrosseriebouwer
van een passende opbouw voorzien.

Grote Rijkswaterstaat-order
Voor Rijkswaterstaat heeft Van den Born het
afgelopen jaar 80 Nissan Navara King Cab pick-
ups omgebouwd. “Het betrof in totaal een or-
der van 160 stuks. Die opdracht voeren we sa-
men uit met Veth in Arnhem, zij doen de an-
dere helft. Wij hebben met Rijkswaterstaat de
uiteindelijke uitvoering van het voertuig be-
sproken en vervolgens samen een productielijn

opgezet, één hier en één in Arnhem. Dat bete-
kent dat de auto’s die in Waalwijk zijn gebouwd
exact identiek zijn aan die van Veth. Ook de or-
ganisatie van de productielijn is bij beide be-
drijven gelijk.”
De weginspecteur vervult een belangrijke taak
op de snelwegen. Ze zijn vaak als eerste bij een
ongeval en ook bij files of pechgevallen vervul-
len ze allerlei hand en span diensten. Dat bete-
kent dat de voertuigen moeten zijn toegerust
voor dit omvangrijke takenpakket. Vierwielaan-
drijving is een must, inclusief allerlei inrichtin-
gen om een voertuig weg te slepen. Daarnaast
moet de Navara zijn uitgerust met duidelijke
signalering- en waarschuwingsystemen. Com-
municatiemiddelen inclusief een ‘hotline’-in-
ternetverbinding behoren eveneens tot de vaste
inventaris van deze rijdende werkplek. Dit alles
heeft vergaande gevolgen voor de energievoor-
ziening van het voertuig. Uiteraard hebben de
beide carrosseriebouwers daar een passende op-
lossing voor gevonden.

Compleet afgeleverd
Meest opvallend aan dit project is het one-stop-
shopping-aspect. “Alle werkzaamheden, de co-
ördinatie, inrichting, opbouw en aanvoer van
accessoires geschiedt op één adres, of eigenlijk

▲

Alle regelapparatuur van de commu-
nicatie- en signaleringsmiddelen
komt centraal aan de binnenzijde op
de achterwand van de pick-up.

Het gewicht van het voertuig is door het monteren
van de vele extra’s nogal toegenomen. Om onder
die omstandigheid toch een veilig rijgedrag te ver-
zekeren plaatsen de monteurs een extra bladveer.

Een op maat gemaakte laadbak van
aluminium traanplaat wordt ‘water-
dicht’ in de originele laadbak gemon-
teerd. In de laadbak bevindt zich een
af te sluiten gereedschapskist en de
extra accu voor de ‘auto-drip’ die te-
gen de achterzijde is weggewerkt.
Deze ‘richt’ zich met behulp van een
hydraulische cilinder op uit zijn be-
huizing. Op het bord kan de wegin-
specteur verschillende aanwijzingen
voor het verkeer zichtbaar maken. De
bediening gebeurt via een paneel
naast het stuur.

Niet alle onderdelen zijn ‘plug and play’. De signaleringsbalk
voor op het dak en de lampen in de grille moeten op maat wor-
den gemaakt.

Het aantal elektrische
verbruikers is behoor-
lijk toegenomen even-

als het aantal accu’s.
Om er van verzekerd te

zijn dat alle drie de
batterijen netjes opge-

laden worden, wordt
deze regelaar tussen de
accu’s en de (originele)

dynamo geplaatst.

4 5 6

10 11

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



REPORTAGE
One-stop-shopping bij Van den Born Carrosserie

twee, hier en in Arnhem. De kale Navara komt
rechtstreeks, in kleur, van de importeur. Per
week bouwen vier monteurs vijf voertuigen
om. Binnen een uur hebben we het hele interi-
eur van de auto gestript en begint de opbouw.
De lijn is zo georganiseerd dat op het moment
dat de monteurs met een nieuw voertuig be-
ginnen er een pallet met de benodigde onder-
delen wordt klaargezet naast de auto. Zo grijpt
niemand mis. De inhoud van de pallet is door
een andere medewerker in een vroeg stadium
samengesteld en ook alle andere voorberei-
dende werkzaamheden zijn uitgevoerd zodat
de monteur zonder oponthoud kan doorwer-
ken. Door alles van te voren klaar te zetten,
voorkom je dat je vergeet om tijdig nieuwe on-
derdelen te bestellen.”
Dat one-stop-shopping-principe gaat ver. Niet
alleen verzorgt Van den Born (maar ook Veth)
alle werkzaamheden aan het voertuig zonder
tussenkomst van derden, ook levert zij het
nieuwe voertuig af aan de weginspecteur. “De
weginspecteur levert zijn oude bedrijfsauto in,
krijgt een korte uitleg en gaat vervolgens met
zijn nieuwe Navara weer op pad. Zelfs de dea-
ler voert hier de nulbeurt uit.” Dat laatste on-
derstreept dat Van den Born het one-stop-
shopping-concept tot in detail heeft doorge-
voerd. ●

Hans Doornbos

Specialist in  bijzondere  opbouwen

Van den Born is sterk in het opbouwen van relatief
kleine bedrijfsauto’s. Deze ‘miniatuur’ vuilnisauto
is daar een voorbeeld van. De opbouw is compleet
uitgerust met een installatie om kliko’s automa-
tisch te legen. De hele opbouw is door het carros-
seriebedrijf ontwikkeld en geproduceerd.

Lokale overheden willen aardgas! Dan krijgen ze
aardgas! De opbouw moet aangepast worden op
deze brandstof en ook naar de gewichtsverdeling
van het voertuig moet opnieuw gekeken worden.

Voor Van den Born geen punt.

Van den Born geniet grote bekendheid in de op-
bouw van glasrastelen. Ook hier is weer bijna alles
mogelijk. De hier getoonde vrachtauto is voorzien
van een zogenaamde Euroborn-lift die netjes is
weggewerkt in de binnenruimte net achter de ca-
bine. Grotere glasplaten kunnen zo op eenvoudige
wijze door één persoon worden geladen en gelost.

Foto’s: Van den Born Carrosserie

De regionale Nissan-dealer voert de nulbeurt uit
bij het carrosseriebedrijf; one-stop-shopping in
 optima forma!

Een dag hebben de monteurs nodig
om een kale Nissan Navara King Cab
om te bouwen tot een Incident Ma-

nagement-voertuig. Het resultaat
mag er zijn, alle apparatuur is netjes

weggewerkt in het interieur en ligt
zo voor het grijpen.

De weginspecteur levert zijn ‘oude’ voertuig in en
gaat na een korte uitleg over de bediening van de
aanwezige apparatuur weer op pad. De oude auto
wordt door Van den Born gestript en afgevoerd
naar de handel.

Het aanbrengen van de striping vormt het slotstuk.
Het Incident Management-voertuig is hierna klaar
voor aflevering.

Van den Born Carrosserie weet de behoefte
van een opdrachtgever te vertalen in een
maatwerkoplossing. Naast het one-stop-shop-
ping-concept is de carrosseriebouwer ook ge-
specialiseerd in transportoplossingen voor
glastransport, alle mogelijke laadbakken en
aangepaste opbouwen voor elektrische- en
aardgasvoertuigen. Hier ziet u drie creaties
van dit innovatieve carrosseriebedrijf. ●
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