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JAC REIJNS STAALCONSTRUCTIE ALPHEN B.V.

Begonnen in een schuur van 6 bij 12
Het is al meer dan een kwarteeuw gele-
den dat Jac en Marlies Reijns een oude 
schuur ombouwden tot werkplaats. Jac 
toont een paar foto’s. ,,Kijk, zo zag het 
er binnen en buiten uit. Dat ik daarin een 
paar jaar gewerkt heb, onvoorstelbaar 
vind je niet?” Jack was in die tijd actief 
als monteur van landbouwmachines. 
,,Tractoren voornamelijk. In de avond-
uren kluste ik bij met het maken van 
stalinrichtingen en loodsen. Boeren te 
over, varkens te over, dus ook werk aan 
stallen te over. Zoveel zelfs dat ik samen 
met Marlies fulltime voor mezelf kon be-
ginnen. De schuur bleek al snel te klein. 
Aan de Looiersweg kwam grond vrij en 
daar bouwden we in 1981 een bedrijfshal 
van 16 bij 25 meter.” Onder de naam Jac 
Reijns Landbouwmechanisatie maakte 
het bedrijf een gestage groei door met 
de verkoop en reparatie van landbouw-
machines en later ook maaiers, ketting-
zagen en dergelijke. Daarnaast werden 
er veel stalen spanten en stalinrichtingen 
gemaakt. Inmiddels was ook al personeel 
in dienst genomen.

In 25 jaar 25 keer zo groot
In de loop van de jaren ’90 liep het aan-
tal boeren terug en richtte het bedrijf 
zich steeds meer op staalconstructies. 
Van landbouwmachines werd afscheid 
genomen. Het bedrijf werd omgedoopt 
tot Jac Reijns Staalconstructie Alphen BV. 
Momenteel werken er 8 vaste krachten 
en 4 parttimers waar Jac en Marlies 
uitermate tevreden over zijn. Het ter-
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is het nog niet voorbij. Ook gedurende 
de hele avond kan het bedrijf bezichtigd 
worden. De avondopenstelling is vooral 
bedoeld voor mensen die vanwege hun 
werk overdag niet in staat zijn een be-
zoek te brengen. 

Open dag voor wie?!
Klanten, voormalige klanten, potentiële 
klanten, leveranciers en iedereen die 
interesse heeft in het werk van Jac en 
Marlies Reijns en hun werknemers is van 
harte uitgenodigd. De demonstraties 
zijn ’s middags, het gezellig samenzijn 
volgt daarna. 
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- Balken, lateien, spanten, (balkon)hekken, trappen.

De leverancier voor bedrijf en moderne zelf-bouwer

- Kraanverhuur voor o.a. beton storten, vloeren en
  daken leggen, stenen en big-bags verzetten.

- Alugoot, aluminium naadloze dakgoten uit 1 stuk!

rein is uitgegroeid tot 2700 vierkante 
meter waarvan 70% overdekt. Dat is ten 
opzichte van de schuur anno 1979, maar 
liefst 25 keer groter. Een leuk toeval, dat 
op zaterdag 16 september aanstaande 
gevierd wordt met een bijzondere open 
dag. Onder het genot van een hapje en 
drankje kan elke bezoeker van 12.00 tot 
17.00 uur kennis maken met het huidige 
personeel en machinepark. Dan worden 
ook diverse demonstraties gegeven, 
zoals o.a. de boor/zaag-straat en de 
pons/knipmachine! Maar om 17.00 uur 

Bedrijf en product
Voor wie niet bekend is met de produc-
ten en diensten volgt hier een kleine 
opsomming. Naast het bekende con-
structiewerk voor de bouw kan ook de 
particulier bij Jac Reijns Staalconstructie 
terecht, aldus zoon Jos. ,,Balken voor 
muurdoorbraken en dakspanten worden 
bij ons dagelijks gemaakt. We hebben 
zelfs een speciale afdeling ingericht 
waar de meest voorkomende hoekijzers 
en lateien gewoon op voorraad liggen. 
Hoekijzers voor de middag besteld, be-
tekent bij ons dat ze na de middag klaar 
liggen. Indien gewenst zagen, lassen 
en boren we alles precies op maat. We 
beschikken ook over een eigen 35 ton 
telescoopkraan die op vrijwel elke plek 
ingezet kan worden voor bijvoorbeeld 
ijzerwerk monteren, beton storten, 
vloer- of dakplaten leggen en stenen of 
big-bags verzetten. Naast deze hijskraan 
verhuren we ook een hoogwerker waar-
mee één of twee mensen tot 18 meter 
boven de grond kunnen werken.” 

Dakgoot aan de rol
Alugoot® is een door Jac Reijns Staalcon-
structie geregistreerde handelsnaam. In 
een ingenieuze machine wordt aan één 
kant ‘n grote rol aluminium plaat ge-
plaatst en een paar tellen later rolt er aan 
de andere kant een naadloze dakgoot 
uit die tot 30 meter lang gemonteerd 
kan worden. De machine is in werking 
te zien tijdens de open dag.
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DAG
Zaterdag 

16 september
van 12.00 tot 24.00 uur

Jac Reijns 
anno 2006

25 jaar geleden werden andere eisen aan 
een werkplaats gesteld

Tijdens een open dag in 1985 lag het 
accent nog op landbouwmachines en 

stalinrichtingJac Reijns anno 1979

25 JAAR JAC REIJNS STAALCONSTRUCTIE ALPHEN B.V.
ZATERDAG 16 SEPTEMBER OPEN DAG VAN 12 TOT 12


