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De constructiespecialist 
van de Vallei

“In 1974 ben ik zo vanuit de schoolban-
ken begonnen. Toen bestond het werk uit 
laswerk en reparatiewerkzaamheden voor 
particulieren en bedrijven in de agrari-
sche sector.” Ten Ham begon met een las-
apparaat, een snijmachine en een zaag-
machine. Inmiddels is broer Bram actief 
in de zaak en hebben beide broers ruim 
dertig man in dienst. De eenmanszaak 
groeide uit tot twee BV’s: W. ten Ham 
Constructie BV en W. ten Ham Plaatwerk 
BV. Aan het motto is echter nog niets ver-
anderd. Ten Ham: “Wie er ook bij ons 
binnenkomt, particulier of aannemer, wij 
bieden een oplossing.”

De klanten van Ten Ham waren in die tijd 
vooral particulieren en bedrijven in de 
agrarische sector. De werkzaamheden 
bestonden uit laswerk en reparatiewerk-

zaamheden. “In die tijd was er veel vraag 
naar stalinrichtingen en silo’s”, legt Ten 
Ham uit. “Dit hebben we dan ook tiental-
len jaren geproduceerd.”

In 1976 is het bedrijf van Ten Ham 
begonnen met de productie van stalen 
spanten voor de stallenbouw. 
“Gaandeweg zijn we ook staalconstruc-
ties aan bouw en aannemingsbedrijven 
gaan leveren. Bij het produceren van 
spanten kwam ook plaatwerk kijken. 
Rond 1983 hebben we de eerste plaat-
schaar en plaatwals aangeschaft voor de 
plaatwerkerij.”

Groei
In 1988 werd de behoefte aan meer 
ruimte om te werken steeds groter. Ten 
Ham: “We zijn begonnen met de bouw 

van een nieuwe hal op de bestaande loca-
tie. Voor de inrichting van de nieuwe hal 
zijn er verschillende nieuwe machines 
aangeschaft, onder andere twee zaagma-
chines met geprogrammeerde lengteaan-
slag, een kantbank voor de plaatwerkerij 
en een CNC gestuurde ponsmachine.”
Een aantal jaren later waren de plaatwer-
kerij en constructie tegen elkaar aange-
groeid. In 2001 is er dan ook begonnen 
met de bouw van een nieuwe hal tegen de 
bestaande hal aan. Deze nieuwe hal bete-
kende dat het bedrijf Ten Ham een aparte 
ruimte had voor de staalconstructies en 
de plaatwerkerij. Na vele jaren van groei 
is er ook een plaatwerk afdeling ontstaan 
die er mag zijn.

In 2006 is er een terrein aangekocht op 
Kievitsmeent te Ede waar de constructies 
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kunnen worden geproduceerd. In januari 
2007 was de productiehal gereed voor het 
produceren van kleine en grote staalcon-
structies. Het kantoor moest toen nog 
worden gerealiseerd. “Met de bouw van 
het kantoor zijn we april 2008 gestart en 
in februari 2009 was het kantoor gereed”, 
vertelt Ten Ham. “Wij zijn toen met ons 
kantoor voor constructiewerk verhuisd 
naar de Kievitsmeent van waaruit nu het 
constructiewerk gecoördineerd wordt. Het 
plaatwerk wordt gemaakt op de oude 
locatie.”

De groei van het bedrijf en de verhuizing 
heeft geresulteerd dat er na meer dan 30 
jaar een bedrijf is ontstaan met ongeveer 
30 medewerkers dat plaatselijk en lande-
lijk werkzaamheden uitvoert. Een trotse 
Ten Ham: “Overal in het land kun je het 

werk van ons team terugvinden. Het zij 
een kleine opdracht voor een particulier 
tot een complete staalconstructie met dak 
en wandbeplating voor bouw- en aanne-
mingsbedrijven.”
Daarmee wordt ook direct een van de 
sterke punten van Ten Hams bedrijf aan-
gestipt: het ruime aanbod aan werkzaam-
heden wat het bedrijf kan uitvoeren. Ten 
Ham: “Wij kunnen het hele proces in 
onze eigen hand houden. Van het moment 
dat de eerste tekeningen gemaakt moeten 
worden naar productie en conservering tot 
transport en montage. In feite hebben we 
alles in huis om een bedrijfspand neer te 
zetten.”

investeren
Kwaliteit en controle staan hoog in het 
vaandel bij het bedrijf van Ten Ham. Om 

die reden wordt het personeel waar nodig 
tijdig bijgeschoold. Zo moeten bijvoor-
beeld vanaf 1 juli 2014 alle onderdelen 
van een dragende staalconstructie voor-
zien zijn van een CE-markering  volgens 
NEN 1090. Zonder CE-markering mag 
een bouwproduct namelijk niet meer op 
de markt verschijnen. Ten Ham springt 
hier op in door zijn lassers te laten certifi-
ceren.
Om de werkzaamheden op alle afdelingen 
van het bedrijf soepel te laten verlopen, 
maakt Ten Ham al sinds jaar en dag 
gebruik van een ERP-programma. “Zo 
kunnen we alles goed plannen, waardoor 
al onze projecten naadloos op elkaar aan-
sluiten.” 

W. ten Ham Constructie
Radonstraat 8, 6718 WS Ede, T: 0318-572476
I: www.tenham.nl, E: info@tenham.nl

Constructiebedrijf ten Ham verzorgt sinds jaar en dag staalconstructies voor scholen, zwembaden, 
kerken, winkels, kantoorgebouwen en tankstations. De redactie van Vallei business toog naar ede 
en schoof aan tafel bij eigenaar Wim ten Ham.
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