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PLAATWERK

Passie voor vakwerk, plezier in het werk 
en kwaliteit leveren bij elke klus. Deze 
uitgangspunten kenmerken de werkwijze 
van W. ten Ham. “De eerste plaatbewerkin-
gen werden uitgevoerd voor de agrarische 
sector”, memoreert Bram ten Ham. “We 
maakten voersilo’s voor pluimvee en var-
kens. Door de toenemende vraag werden de 
werkzaamheden steeds verder uitgebreid. 
De constructietak betrok een nieuwe hal 
op het industrieterrein Kievitsmeent. Zo 
ontstond naast constructiewerk eind 2008 
ruimte om een plaatwerkafdeling aan de 
Schampsteeg te hebben.” Vanaf dat moment 
zijn activiteiten van het constructiebedrijf 
en het plaatwerk gesplitst en op twee 
locaties voortgezet. Broer Wim richt zich 
met zijn bedrijf op het constructiewerk, 
Bram houdt zich samen met een team van 
tien vakmensen bezig met uiteenlopende 
opdrachten voor plaatbewerkingen.

Diversiteit in opdrachten 
Voor Bram ten Ham was het een bewuste 
keuze om niet voor schaalvergroting te 
kiezen, maar voor diversiteit in bijzondere 
opdrachten. “We hebben bijvoorbeeld 
geïnvesteerd in een HD Plasmamachine en 
een 2,5D-watersnijmachine , waardoor het 
mogelijk is om hogere kwaliteit snijwerk en 
zeer nauwkeurige bewerkingen uit te voe-
ren.” Bij watersnijden kunnen in principe 
alle materialen gesneden worden, van rvs, 
staal en koper tot graniet en beton. Diktes 
tot 200 millimeter zijn geen probleem. 
Watersnijden is een koude techniek, waarbij 
geen thermisch belaste zones in het materi-
aal ontstaan. Hierdoor veranderen de mate-
riaaleigenschappen niet. “Alle opdrachten 
worden op kantoor voorbereid”, licht Ten 
Ham verder toe. “Al jaren werken we met 
CAD/CAM machines, zodat tekeningen in 
3D en  exacte berekeningen kunnen worden 

gemaakt.” Door bij te blijven in techniek en 
medewerkers voortdurend te scholen, is het 
plaatwerkbedrijf uit de Vallei uitgegroeid 
tot een speler van betekenis. “We wilden 
geen massaproductie en een bedrijf dat 
24/7 operationeel is. Ik kies liever voor een 
team gemotiveerde mensen die met plezier 
naar hun werk gaan en tevreden klanten die 
terugkerende opdrachten bij ons neerleg-
gen. Uiteraard is omzet ook belangrijk, 
maar bij ons zeker niet zaligmakend.”

CorTenstaal voor bijzondere 
toepassingen
Ook de plaatwerkindustrie had de afgelo-
pen jaren last van de recessie. Bij Ten Ham 
heeft dat ook wat opgeleverd: toepassingen 
met CorTenstaal zorgden voor bijzondere 
opdrachten. Bram legt uit: “Het mooie 
van CorTenstaal is dat het weervast is. De 
bovenste laag roest, maar alles wat er onder 

Sinds de oprichting in 1974 is W. ten Ham 
in Ede uitgegroeid tot een actieve speler 
in de staalwereld. In 2009 is er naast de 
constructie BV ook een plaatwerk BV 
opgericht. Als vakspecialist wordt ten Ham 
met regelmaat ingeschakeld voor veelal 
bijzondere constructies. Gemeenten, 
bouwbedrijven- en aannemers, aanleg- 
en onderhoudssector, machinebouwers, 
kunstenaars en particulieren doen graag 
een beroep op de expertise van Ten Ham 
en zijn team. “Elke opdracht is voor ons 
een nieuwe uitdaging. Wij zijn pas tevreden 
als elk detail klopt.” 

TEKST: PIEN KOOME

W. ten Ham Plaatwerk BV

Bijzondere opdrachten 
vereisen maatwerk
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zit, blijft in tact. Hierdoor fungeert de 
toplaag als bescherming. Nabehandeling 
met een coating is niet nodig en zelfs 
ongewenst. De CorTenstaal samenstelling 
bevat koper en is daardoor corrosievaster. 
Het meest opvallend aan dit duurzame 
materiaal is de mooie, egale en warme 
roestkleur die na verloop van tijd ont-
staat.” Inmiddels hebben de vakspecialis-
ten van Ten Ham al meerdere bijzondere 
opdrachten met dit materiaal uitgevoerd. 
“Grafwerken, plantenbakken en bijzonder 
gevormde trappen. In het Baarnse bos 
hebben we een project uitgevoerd met 
grote bogen waarin allerlei bladmotieven 
verwerkt zijn. Ook kunstwerken van 
Klaas Gubbels zijn door ons bewerkt. 
Door deze nieuwe toepassing te integre-
ren in ons aanbod, wordt de opdrachten-
stroom gedifferentieerd, waardoor onze 
mensen voortdurend worden uitgedaagd. 

Een totaal andere benadering dan bij een 
productiebedrijf.”

Middelpunt van Nederland
Momenteel draagt Ten Ham bij aan 
het upgraden van het Middelpunt van 
Nederland op de Goudsberg in Lunteren. 
“Het is een toonaangevend project, dat 
niet alleen interessant is om uit te voeren, 
maar ook bijdraagt aan onze landelijke 
naamsbekendheid als plaatwerkbedrijf 
dat in staat is om niet-alledaagse toepas-
singen uit te voeren.” Ook werden recent 
de schoorstenen van een luxueuze villa 
in Vught met koper bekleed. “Gebruik 
van koper neemt steeds verder toe. De 
koperen schoorstenen steken nu prachtig 
af bij de rietgedekte kap.” 

Investeren in mensen
De toekomst ziet Bram ten Ham 

rooskleurig tegemoet. “Door te blijven 
investeren in een geavanceerd machine-
park kunnen we ons onderscheiden op de 
markt. Maar we zijn vooral een bedrijf 
dat investeert in mensen. Het verloop van 
onze medewerkers is klein en iedereen 
heeft plezier in zijn werk. Medewerkers 
zijn immers het kapitaal van je bedrijf.” 
Zelf doet directeur Ten Ham al 42 jaar 
vrijwilligerswerk naast zijn drukke werk-
zaamheden. “In zorginstellingen en het 
onderwijs voel ik me ook op mijn plek. 
Als mensen elkaar op een humane manier 
behandelen, ziet de wereld er een stuk 
leuker uit.” n
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“Door te blijven investeren in een geavanceerd 
machinepark kunnen we ons onderscheiden op 

de markt”, aldus Bram ten Ham.


