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Boersen Bliksembeveiliging:

alvijftigjaareenvakapart
Een jubileumjaar voor Boersen Bliksembeveiliging: in mei
bestaat het bedrijf uit Hippolytushoef maar liefst vijftig jaar.
Sinds twaalf jaar is het bedrijf in handen van Hans Boersen.
Hij was eerder werkzaam bij zijn broer Cees, van wie hij het
bedrijf overnam. Hoewel er in Nederland relatief weinig bedrijven zijn met de benodigde kennis en kunde in huis voor
bliksembeveiliging, is het toch een kwestie van voortdurend
alert zijn op kansen. Hans: “En dat vind ik ook één van de
mooiste aspecten van het ondernemen: zo goed mogelijk
inspelen op de vragen van je klanten.”

Het is een risico waar men zich nog
niet altijd bewust van is, en soms
zelfs een risico dat wordt onderschat: de kans op blikseminslag en
de mogelijke schade van zo’n inslag.
Hans: “Nederland telt zo’n 300.000
inslagen per jaar. Dat zijn gemiddeld
drie inslagen per vierkante kilometer.
In totaal bedraagt de directe schade
zo’n dertig miljoen euro per jaar,
plus nog eens vijftig miljoen euro aan
inductieschade - dat is bijvoorbeeld
schade door een magnetisch veld in
de leidingen. Bij bliksembeveiliging
gaat het niet zozeer om de risico’s
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voor een rijtjeswoning, die zijn minimaal. Voor een vrijstaande stolpwoning kunnen we echter het risico op
inslag wel minimaliseren. Daarnaast
richten we ons op panden met een
monumentale waarde, utiliteitsbouw
en bedrijven waarbij continuïteit een
zeer belangrijke rol speelt; denk aan
het riool- en waternet. We werken
momenteel aan installaties voor drie
kerken in de omgeving, maar ook
voor grote productiebedrijven en datacenters. En we hebben onlangs de
aardingen van het Centraal Station in
Amsterdam en het station Leidsche
Rijn in Utrecht aangelegd. Bovendien
is bliksembeveiliging erg belangrijk
voor gebouwen met een groter oppervlak aan zonnepanelen. Vanaf
zo’n 60 vierkante meter aan PVpanelen is bliksembeveiliging meer
dan gewenst. Bliksembeveiliging is
niet altijd wettelijk verplicht, maar
ten tijde van een incident of inslag is
het wel zo dat de verantwoordelijke
persoon moet laten zien dat hij er alles aan gedaan heeft om schade te
voorkomen. Het is dan ook met recht
een vak apart.”
Boersen Bliksembeveilliging wordt
gevormd door een sterk team van
zeven mensen, waaronder Hans’
vrouw Sylvia. Op termijn hoopt Hans
weer uit te breiden naar het eerdere
aantal van tien mensen. “Dat zie ik
in de toekomst zeker gebeuren. De
kracht van ons bedrijf is volgens mij
een combinatie van constant actuele kennis, liefde voor het vak en
het ondernemen en ‘onder de huid
van de klant proberen te kruipen’.
“Onze monteurs worden continu bij-

“Een groot oppervlak
zonnepanelen vraagt om
goede bliksembeveiliging”

geschoold. We zijn zeer scherp op
ontwikkelingen en meer dan eens
zijn we voorlopers als het gaat om
nieuwe technieken of toepassingen.
Bij elke vraag of opdracht probeer ik
tot in de puntjes na te gaan wat de
beste oplossing is voor onze klant
en het betreffende pand. Bovendien
staat ons bedrijf als een huis. We
dragen een gevestigde naam en het
personeelsverloop is minimaal.” Een
ander belangrijk aspect van Boersen
is maatschappelijke betrokkenheid.
Bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring, maar ook door hun inspanningen
wat betreft CO2-reductie. Hans: “Op
de website staat onze CO2-footprint
gepubliceerd. Ondertussen blijven we
werken aan nog betere resultaten.
Steeds meer opdrachtgevers zoe-

ken samenwerking met partijen die
hart voor de maatschappij hebben en
daarin vinden ze bij ons een gelijke.
Dit jaar bestaan we vijftig jaar. Daar
voeg ik met veel plezier nog heel veel
jaren aan toe.”

Persoonlijk
Hans en Sylvia wonen in Hippolytushoef met hun twee kinderen, hun
zoon van zestien en hun dochter
van twaalf. Het water om Wieringen
biedt ruimte voor Hans’ hobby zeilen, terwijl Sylvia liever een balletje
speelt op het volleybalveld. Toch blijft
er maar één grootste hobby, en dat
is het vak van bliksembeveiliging.
Hans: “Ja, we zijn zonder meer een
beetje vakidioot. Met liefde.”

www.boersen.nl
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