
“ The road 
to success 
is always under 
construction.”  

Arnold Palmer
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“Burink Constructie streeft ernaar om onderscheid te  
maken in de efficiëntie van diverse projecten.

We vinden een goede relatie tussen klant en opdrachtgever 
erg belangrijk. Daarom houden we rekening met ieders wensen. 
Soms moeten we ‘out of the box’ denken om tot het beste 
resultaat te komen. En dat doen we graag! We hebben van deze 
werkwijze echt onze Burink-manier gemaakt en maken zo het 
verschil voor de klant.

Dit jubileumboek laat de groei van ons bedrijf zien.  
We verbouwden het kantoor, breidden ons team uit en werkten 
aan diverse mooie opdrachten. Ik ben trots op ons allemaal.  
En we zijn trots op onze opdrachtgevers die ons al jaren het 
vertrouwen geven om samen mooie projecten te maken!”

Vroeger vond ik 
het al leuk om te 
bedenken hoe alles 
in elkaar paste

“Ik ben Jurgen Burink en samen met mijn vriendin heb ik drie zoons. 
Tot vijf jaar geleden werkte ik in loondienst als constructeur/projectleider, 

maar ik besloot mijn eigen constructiebedrijf te beginnen:
Burink Constructie Adviesbureau BV.” 

Deze interesse heeft Jurgen Burink nooit losgelaten. 
In 2017 greep hij de kans om met zijn opgedane 
expertise het zelfstandig ondernemerschap in te 
stappen. En wat hij daarbij – en later zijn collega’s ook – 
het allerbelangrijkst vond: scherpe aandacht en precisie 
in projecten. Op het Hazemeijercomplex in Hengelo vond 
hij een mooie bedrijfsruimte voor het bedrijf en zijn 
hechte crew. 
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Samen met mijn vrouw en drie zoons woon ik in een 
prachtig verbouwd huis in Deurningen. Dit huis verbouwden 
we tot ons droomhuis. In diezelfde periode richtte ik Burink 
Constructie op. Ik heb in deze tijd veel steun ervaren van 
mijn familie. Ik vind het supermooi dat we dit samen hebben 
kunnen doen.

Burink Constructie draait voor mij om slimme oplossingen. 
Wij hanteren een brede visie waarbij geen enkele berekening 
hetzelfde is. Elk project verdient een eigentijdse aanpak, 
waarbij innovatief en creatief te werk gaan belangrijk is. 
Samen overleggen en brainstormen we wat de juiste aanpak is, 

in overleg met de uitvoerende partijen. Ons team is daardoor 
altijd in ontwikkeling. We groeien en leren elke dag bij.

De afgelopen vijf jaar zijn we uitgegroeid tot een team van 
tien man sterk. Deze groei is natuurlijk mogelijk gemaakt door 
mijn werknemers, maar ook door de trouwe klanten die altijd 
terugkomen. Hier ben ik heel dankbaar voor. Het geeft aan dat 
we op de goede weg zitten. Op naar de tien jaar! 

In mijn (kleine beetje) vrije tijd vind ik het leuk om te 
voetballen en te fitnessen. Ook zit ik bij de Raad van Elf van 
De Nettelkörnkes. Dan ben ik echt offline!”

Altijd blijven 
ontwikkelen
“De bouw heeft altijd een grote rol in 
mijn leven gespeeld. Als kind ging ik 
met mijn vader – timmerman - mee 
op ‘karwei’. Ik was en ben nog steeds 
gefascineerd door het bedenken van 
oplossingen en dat dan uiteindelijk in 
een eindproduct terugzien. Tijdens mijn 
opleidingen kwam ik in contact met het 
vakgebied van constructeur. Dit was 
precies wat ik zocht qua uitdaging.



Jurgen Burink
Eigenaar van Burink Constructie



Rutger Driessen
Constructeur/projectleider
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Het was erg gaaf om bij zo’n nieuwe, compacte club aan het 
werk te gaan. In het begin zaten we allemaal in één grote 
ruimte, een bijzondere tijd. We staan altijd klaar om elkaar 
vragen te beantwoorden en met elkaar mee te denken over 
technische uitdagingen. Hoewel we inmiddels zijn gegroeid, 
blijven die persoonlijke contacten nog steeds erg belangrijk. 
We werken plezierig samen, nieuwe mensen horen er direct bij.

Onze manier van werken is uitvoeringsgericht. Het gaat 
niet om snelheid, maar om de beste oplossing. Constant 
vooruitdenken. Zo voorkomen we discussies achteraf. 
Dat geeft veel voldoening. En dat wordt gewaardeerd. 

Ik heb een diploma hbo Bouwkunde, een brede opleiding 
waar constructie slechts een onderdeel van is. De kneepjes 
van het vak leerde ik dan ook grotendeels in de praktijk. 
Ik begon met eenvoudige berekeningen voor houtconstructies 
en verbouwingen. Nu bereken ik ook constructies voor grotere 
en complexe gebouwen, zoals appartementencomplexen en 
transformaties van bestaande gebouwen. Deze projecten vergen 

veel afstemming en overleg met de klanten, architecten en 
de aannemers. Voor de afwisseling werk ik ook aan kleinere 
en eenvoudigere projecten. Juist deze variatie maakt mijn 
werk interessant. 

Daarnaast begeleid ik stagiairs. Ik leer hun het vak constructeur 
door de theorie te koppelen aan de praktijk. Deze intensieve 
begeleiding kost in het begin veel tijd, maar een goede basis 
is belangrijk. De vooruitgang die je dan samen ziet geeft 
veel voldoening.

Ik heb mijzelf continu doorontwikkeld en dat wil ik blijven 
doen. Die ruimte krijg ik ook bij Burink Constructie, want nu 
volg ik de driejarige masteropleiding Structural Engineering aan 
de Hogeschool Amsterdam.  

Op vrijdagmiddag sluiten we de week af met een biertje en 
spelen we gezellig pool. In mijn vrije tijd sport ik graag, ga naar 
FC Twente, uit eten, borrelen met vrienden of een weekend weg 
met mijn vriendin en onze hond.”

Continu vooruitdenken
“Ik ken Jurgen van een van onze vorige werkgevers. Hij stond daar 
al bekend om zijn eigen, praktijkgerichte aanpak. Toen Jurgen 
voor zichzelf begon, kreeg ik al snel het verzoek om me bij 
Burink Constructie aan te sluiten. Ik was zijn tweede medewerker. 
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Tijdens mijn stage bij Burink Constructie ben ik begonnen met het maken van 
kapconstructieberekeningen. In de eerste paar weken was het nog wennen hoe ik 
moest werken met de sjablonen en rekensoftware. Toen ik dit onder de knie had, ben 
ik me gaan richten op het ontwerpen van details. Op dit gebied valt er nog veel te 
leren voor mij. Ik ben ook gemotiveerd om me hier verder in te verdiepen. Onlangs 
rondde ik mijn stage af en ik kijk met veel plezier terug op deze periode bij Burink 
Constructie. Ik werk hier nu parttime als junior constructeur. 

Er hangt een goede en gezellige sfeer dankzij behulpzame collega’s. 
Daarnaast krijg ik veel verantwoordelijkheden, daarvan leer je het meest. 

In mijn vrije tijd tennis ik graag en in de weekenden spreek ik af met vrienden.“

Door deze stage zie 
ik mijn toekomst in 
de bouwwereld 
“Na een half jaar hbo-ICT studeren merkte ik dat ik meer wilde met rekenen 
en wiskunde. Zo kwam ik terecht bij de opleiding Bouwkunde, waar mijn 
interesse al snel werd gewekt door constructie. Veel onderwerpen binnen de 
bouw waren nieuw voor me, maar door me erin te verdiepen leerde ik steeds 
bij. Tijdens mijn stageperiode kwam ook het rekenkundig denken veel terug. 
Hierdoor merkte ik dat het constructievak echt bij mij past. Mede door deze 
stage zie ik een toekomst in de bouwwereld voor me.
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Bob Schutman
Junior constructeur



Jeroen Hoogenraad
Constructeur
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In 2008 studeerde ik af aan Hogeschool Saxion richting Civiele 
Techniek, waarna ik vijf jaar werkte voor een aannemer in de 
civiele betonbouw. Daarnaast volgde ik een aanvullende studie 

van drie jaar bij het HTI en ik studeerde af in de specialisatie 
‘betonconstructeur’. Na mijn opleiding ben ik echter terecht 
gekomen bij een ingenieursbureau waar ik mij grotendeels 
bezighield met staalconstructies, in tegenstelling tot waar ik nu 
mee bezig ben: houtconstructies. Dat is leuk, ik heb nu ervaring 
met meerdere materialen en disciplines in de bouw.

Het leukste vind ik het echt ontleden van gebouwen en 
ze te schematiseren tot aan de draagconstructie. Om de 
krachtwerkingen in beeld te brengen. Maar ik houd ook erg 
van detailengineering; reken- en tekenwerk op het niveau van 
schroefjes en bouten.

Doorleren binnen dit bedrijf is niet moeilijk. Je leert altijd wat 
bij, want iedere constructie is anders. Je moet het vak echt 
doén om er beter in te worden.

In mijn vrije tijd bezoek ik een concert of een wedstrijd van  
FC Twente, rijd motor met mijn vrouw of reis met de zeilboot.”

Reken- en tekenwerk op niveau 
van schroefjes en bouten

“Na bijna twee jaar rondreizen met mijn vrouw werd het 
tijd om een baan in Nederland te zoeken. Via LinkedIn 
kwam ik een vacature bij Burink Constructie tegen. Jurgen 
nodigde me uit voor een sollicitatiegesprek en de klik 
was er meteen. Hij kon me een nieuwe uitdaging bieden 
als houtconstructeur, afgewisseld met het berekenen van 
staalconstructies. Dit sprak me aan en zo sloot ik me aan 
bij het team. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen 
en dat maakt Burink Constructie een fijn bedrijf om te 
werken voor mij. 
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Sinds mijn komst is het assortiment van de vrijmibo dan ook 
aangepast. De sfeer is heel informeel. Ik voel me prima thuis 
in dit team. Ik vind het zelf prettig om in een wat kleinere 
organisatie te werken. Zo kun je veel leren en makkelijk iets 
vragen. Ik was altijd al gefascineerd door hout en constructies. 
Mogelijk is de kiem hiervoor gelegd toen mijn vader ons huis in 
Mexico bouwde. 
 
Na mijn stageperiode en afstuderen mocht ik terugkomen als 
fulltime constructeur. Mijn werk bestaat uit het berekenen van 
kapconstructies en af en toe een kleinere opdracht, zoals een 
aanbouw bij een woning. 

Ik vind het leuk om dingen stap voor stap uit te zoeken. Het 
geeft me veel voldoening als alles klopt. In het begin was het 
even wennen maar nu weet ik feilloos hoe ik kan berekenen 
hoeveel hout er nodig is voor een bepaalde constructie, wat 
de aansluitingen tussen kap en vloer moeten zijn etc. Ik was 
altijd al geïnteresseerd in wiskunde en met dit vak kan ik mijn 
ambities goed kwijt. Ik heb het erg naar mijn zin bij Burink 
Constructie.  
 
In mijn vrije tijd speel ik volleybal, doe aan paaldansen, 
volg saxofoonles en rijd motor.”

Veel voldoening 
als alles klopt!
“Vanuit mijn opleiding Bouwkunde aan de HAN in 
Arnhem, volgde ik een stage bij Burink Constructie. 
Met veel plezier! Ik werd direct opgenomen in de groep 
en kon altijd bij collega’s terecht voor vragen. Dat was 
een bijzondere tijd, want ik was de eerste vrouw én de 
eerste vegetariër! 



Daphne Peuling
Junior constructeur 
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Kapconstructie villa - omgeving Hof van Twente

Leverancier hsb Terhalle
Werkzaamheden hsb-constructeur

De draagconstructie van het vrijzwevende overstek van deze villa 
bestond volledig uit staal. Op basis van onze berekeningen is deze 
vervangen door een houten constructie met een stalen ‘poot’. 
Deze vangt alle belasting op, waaronder het verdraaien van de kap. 
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De Houtzagerij - Laren

Aannemer MBB B.V.
Architect o.a. EVE Architecten
Leverancier hsb Veenstra & Stroeve
Werkzaamheden Hoofdconstructeur  
en hsb-constructeur

Binnen dit project verzorgden wij de
gehele initiëring van de 36 woningen. 
Als hoofdconstructeur voerden wij 
het ontwerp van de kap uit voor 
de verkooptekeningen tot aan de 
detailberekeningen van hout en staal. 
Een efficiënte werkwijze die een mooi 
resultaat opleverde.
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32 appartementen - Zevenaar

Ontwikkelaar TRB Vastgoed B.V.
Aannemer Plegt Bouw B.V.
Werkzaamheden Hoofdconstructeur en hsb-constructeur wanden

Dit appartementencomplex had een flinke uitdaging. De parkeerruimte onder het 
gebouw moest zo vrij en laag mogelijk blijven. Vanwege de grote beukmaat¹ en  
de op te vangen balkons was er een extra kolom in de voor- en achtergevel nodig.
Wij zorgden ervoor dat dit niet nodig was door de gevels in hsb te realiseren.
De eerste drie meter van de verdiepingsvloer is dikker uitgevoerd om zo het gewicht 
van de balkons op te kunnen vangen. Daarnaast bedachten en berekenden wij de 
constructie voor de uitkragende² dakranden.

1 bruto breedte
2 overstekende
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30 appartementen voor Livio - Enschede

Aannemer Aannemersbedrijf Kormelink 
Leverancier hsb WEBO Steigerloos Bouwen
Werkzaamheden Hoofdconstructeur en hsb-constructeur wanden

Al in een vroeg stadium werden wij bij dit project betrokken. Zo konden we 
direct de hoofddraagconstructie berekenen en was vanaf het begin helder 
hoe de hsb-wanden bevestigd moesten worden. Een werkwijze die wij vaak 
toepassen en die zijn vruchten afwerpt. Zo ook hier in Enschede.
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Twintig dijkvilla’s - Muiden

Aannemer Bouwbedrijf Lichtenberg
Architect o.a. O5b Architecten
Werkzaamheden Hoofdconstructeur 
en hsb-constructeur

Een mooi project dat nog in uitvoering 
is. Voor deze villa’s verzorgen wij 
de totale initiëring. Van ontwerp tot 
gedetailleerde kapberekening. 
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Aannemer Bouwbedrijf Lichtenberg
Werkzaamheden Hoofdconstructeur

Vrijstaande woning - Enschede
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Dijkvilla - provincie Gelderland

Architect EVE architecten
Werkzaamheden Hoofdconstructeur

Onze second opinion berekening bespaarde de opdrachtgever veel geld. In ons 
praktische ontwerp hebben we veel constructieve uitdagingen eenvoudiger kunnen 
oplossen. Dit was een stuk goedkoper om te realiseren dan het originele ontwerp, 
waarin veelal voor de oplossing met staal was gekozen. 
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Landhuis - omgeving Blaricum

Architect EVE Architecten 
Leverancier hsb VS Prefab
Werkzaamheden: Hoofdconstructeur en 
hsb-constructeur

Dit prachtige landhuis in Blaricum is 
voorzien van een gestorte kelder met 
inrit. Zowel de kap van houtskeletbouw 
als de traditionele eiken spanten 
ontwierpen we met de bijbehorende 
detailberekening. 
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voor iedereen 
“We verbouwden ons complete kantoor om meer ruimte 
en een fijne werkplek te creëren voor iedereen. Dit 
hebben we in twee fases aangepakt. We hielden het hele 
proces bij met foto’s. Zo zie je hoe we tot dit mooie 
eindresultaat zijn gekomen!”

De eerste werkdagen verbouwden we nog het een en ander op het 
kantoor en brachten we door met een aantal tijdelijke bureaus. 

Een keuken, hoe 
primitief ook, 
was natuurlijk 
noodzakelijk.

Tijdens de eerste verbouwing richtten we de vergaderruimte in, 
veranderden we onze entree en maakten een ruimte voor de 
berging. Een klus, maar dan heb je ook wat!

Werkplek drie en vier waren klaar voor gebruik. En achter in 
de foto spot je misschien wel onze nieuwe keuken met de 
bierkoelkast!
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We pakten uit voor de 
vrijdagmiddagborrel, door onze eigen 
biertafel te maken!

Vanaf de prachtige biertafel konden 
we uitkijken over de werkplekken, nu 
ook werkplek vijf en zes! Achter in de 
foto zie je de bierkoelkast weer, nu 
verwerkt in ons eerste aanrechtblokje 
achter de kast.

In onze nieuwe 
vergaderruimte 
hingen we onze 
mooie, zelfgemaakte 
lamp op. Geheel in 
de Burink-sfeer.

Onze nieuwe keuken was helemaal klaar, 
daar gaan we jarenlang van genieten.

De eerste verbouwing zat erop.

Toen de verhuurder 
de kozijnen ging 
vervangen, moesten 
we een tijdelijk 
nieuw onderkomen 
hebben. 

We konden de vrije ruimte naast ons 
huren. Dit wilden we ergens in de 
toekomst gaan doen, maar nu bleek het 
onverwacht de ideale oplossing!
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We maakten een doorgang voor de 
verhuizing naar de extra werkruimte.
We verhuisden tijdelijk voor de tweede 
verbouwing. En verbouwen betekende 
wederom: een tijdelijke keuken!

De nieuwe kozijnen werden opgeleverd 
voor het gehuurde gedeelte. Dat was 
het moment om de tussenmuur door te 
breken.

We voegden beide ruimtes samen en 
verplaatsten de bureaus en tafels voor 
optimale werkruimte.



Nu genieten 
we van ons 

gloednieuwe 
kantoor.
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Geen dag is hetzelfde. Het is leuk om grote projecten af te 
wisselen met kleinere constructies. Iedereen beheert zijn eigen 
planning en onderhoudt de contacten met opdrachtgevers. Ik 
heb voldoende inspraak in mijn werk en kan aangeven welke 
projecten ik graag doe. In de loop der jaren leerde ik het 
voortouw te nemen en de verantwoordelijkheid voor een project 
te dragen. 

Van Jurgen heb ik dan ook veel geleerd, zeker over praktische 
oplossingen voor woningconstructies. Het is interessant om 
altijd te kijken of er nog een andere, haalbare oplossing is. 
We kiezen niet de – voor ons – makkelijkste weg, maar zoeken 
naar de beste oplossing voor de aannemer en constructie. 
Daar staan we om bekend. Hierdoor bouwen we een goede, 
persoonlijke samenwerking op met de vaste relaties.

Het bedrijf groeit nog steeds en ook als team blijven we ons 
ontwikkelen. We hebben de planning goed in onze greep en 
leren elke dag. Er zijn geen ‘eilandjes’. We luisteren naar elkaar 
en houden rekening met elkaar. 

De sfeer is laagdrempelig. De indeling van het kantoor is heel 
praktisch: je zit altijd bij elkaar in de buurt. En dat alles in een 
no-nonsense cultuur.

Ik vind het leuk om samen te werken, ben geen Einzelgänger. 
Dat komt zowel mijn werk als mijn hobby – volleybal - 
ten goede.”

Eigen planning, geen eilandjes
“Jurgen en ik waren voorheen collega’s bij een ander bedrijf. Inmiddels werk ik al 
vijf jaar bij Burink Constructie. En met plezier. Ik geniet van de diversiteit in mijn 
werk en kan me ontwikkelen. Waar ik me voorheen uitsluitend bezighield met 
kapberekeningen, bereken ik nu de constructie van woningen/villa’s, utiliteitsbouw, 
hallen, etc. Juist die variatie spreekt mij aan. 



Sander Meijer
Constructeur/projectleider



Rien Morsink
Junior constructeur 
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Toen ik als stagiair begon, was veel nieuw voor me. Ik werd 
goed begeleid en direct opgenomen in de groep. Zo leerde 
ik al snel om steeds meer werkzaamheden op te pakken en 
zelfstandig te werken. 
 
Nu ik zelf constructeur ben, leer ik nog steeds elke dag. 
Het is heel bijzonder om te ervaren hoe verschillend mensen 
naar een bepaalde opdracht kijken. Ieder vanuit zijn of haar 
vakgebied, dat is leerzaam. Ik vind het leuk om samen tot 
een eindresultaat te komen waar iedereen tevreden over is. 
Zelfstandig werken past bij mij. Bij Burink krijg je daarvoor 

alle ruimte. Daarnaast heb ik ontdekt dat ik het echt 
interessant vind om dingen uit te leggen, bijvoorbeeld aan 
klanten of stagiairs.
 
Het werken bij Burink is dus nooit saai. En ik vind het 
bijzonder prettig dat er geen strakke hiërarchie is, we 
doen het echt samen. Je mag veel zelf bepalen. Tijdens 
planningsoverleggen stemmen we zaken af en tussendoor 
zijn er natuurlijk contactmomenten over projecten. Dat is het 
voordeel van een kleinschalig team. Ik wil in de toekomst 
graag nog meer leren over het constructeursvak, want ik heb 
hier echt mijn draai gevonden. 

Ik ga dan ook de driejarige master Structural Engineering 
volgen aan de Hogeschool van Amsterdam, om zo nog meer 
kennis te krijgen over het constructeursvak. 
 
In mijn vrije tijd voetbal ik, ga ik naar de sportschool, 
speel ik gitaar of ga ik uit met mijn vrienden.” 

Hoe meer theoretische kennis, 
hoe beter!

“Tijdens mijn opleiding hbo Bouwkunde, mocht ik stage 
lopen bij Burink Constructie. Ook mijn afstudeeropdracht 
heb ik hier gedaan. En ben vervolgens aangenomen 
als constructeur. 
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Burink Constructie is een jong bedrijf dat toch al vijf jaar 
stabiel gaat, dus het vertrouwen is er wel. En deze ‘jonge 
organisatie’ geeft mij ook de kans om mijn ervaringen te delen 
en collega’s hiermee te helpen. Al snel raakte ik vertrouwd 
in de gemoedelijke sfeer, we gingen voor de zomervakantie 
bijvoorbeeld lekker samen wat eten en snooker spelen. 
De contacten onderling zijn prima. 
  
Als BIM-modelleur/constructief tekenaar zorg ik ervoor dat 
alles samenkomt in een basismodel. Hiervoor leveren de 

bouwkundigen en installateurs hun eigen informatie aan in een 
3D-model. Dat doen we voor o.a. appartementencomplexen, 
funderingen van hallen, woningen etc.   
  
Het mooie van de bouw is: je ontwerpt iets en je ziet het 
resultaat ook in de praktijk vormgegeven. Dat geeft voldoening. 
Ik vind het echt leuk om dingen te ontwerpen. Zowel op de 
lts als op de mts, nu het mbo, leerde ik veel in de praktijk. 
Bijvoorbeeld het maken van kozijnen. Theoretisch deed ik 
veel kennis op over het ontwerpen op tekeningen met de 
bijbehorende details.  
  
Ik houd echt van het modelleren. Je kunt natuurlijk een model 
overnemen van een architect, maar je kunt ook een nieuw 
model opzetten, dat is het leukste. Ik denk dat 3D de toekomst 
is. Met 3D creëer je een goed overzicht van hoe iets eruitziet. 
In het modelleerprogramma Revit zie je waar conflicten kunnen 
ontstaan of waar iets niet klopt. In de toekomst zie ik mijzelf 
wel meer in de begeleiding en aansturing van collega’s.  
  
Ik hoop binnenkort mijn hobby’s weer op te pakken, 
namelijk fotograferen en hardlopen.” 

Resultaat zien 
geeft voldoening

“Na twee gesprekken met Jurgen besloot ik om bij 
Burink Constructie te gaan werken. In de markt lagen 
veel leuke banen voor het oprapen, maar ik koos voor 
Burink Constructie om verschillende redenen. Ik woon 
in Hengelo en dat maakte werken bij dit bedrijf wel 
aantrekkelijk. En ik vind het leuk om in een compact 
bedrijf te werken, waar het contact persoonlijker is dan 
in een grote organisatie.   



Vincent Nijmeijer
BIM-modelleur  
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Gerben ten Heggeler
Junior constructeur en BIM-modelleur
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Op dit moment besteed ik twintig procent van mijn tijd aan 
modelleerwerk en ben ik voor tachtig procent bezig met 
kapberekeningen en diverse kleine hsb-werken. Het modelleren 
is in bijna vijf jaar veranderd naar met name construeren. Die 
overgang en afwisseling spreken me aan.  

Leuk feitje, mijn voormalige werkgever is klant bij Burink 
Constructie: dat betekent dat ik voor hsb-elementen die ik 
voorheen tekende, nu de berekening mag maken.  
  
Een modelleur zorgt voor de tekentechnische uitwerking van 
de berekening (in Revit) van constructies voor o.a. woningen 
en appartementen. Ik vertaal de gegevens die de constructeur 
aanlevert. Het is mooi om alle informatie samen te brengen en 
te kijken of alles klopt, ook met het architectonische ontwerp. 

Veel puzzelen, passen en meten. Het geeft me veel voldoening 
om het product tot stand te zien komen. Met onze informatie 
kan een aannemer aan de slag.  
  
Ik groei voortdurend in mijn werk en ontdek steeds meer 
interessante aspecten. Ik vind het gewoon gaaf om te 
berekenen of iets haalbaar is. Het is beter om dit op papier uit 
te zoeken dan in de bouw zelf. Zo krijg je niet alleen de beste 
oplossing, maar blijft de planning ook overeind! 
  
Ik wil me graag nog verder ontwikkelen in technische 
berekeningen. Het is fijn dat die ruimte er is. 
  
In mijn vrije tijd beweeg ik graag op recreatief niveau, 
o.a. mountainbiken en hardlopen.“

Puzzelen, passen, meten
“Na mijn hbo-opleiding Bouwkunde ging ik aan de slag als 3D-tekenaar van hsb-elementen bij een 
timmerfabriek. Het constructieve modelleerwerk van houten constructies vond ik op school al interessant. 
Na de periode bij de timmerfabriek heb ik een tijdje 3D-laserscannen i.c.m. niet-constructief modelleren 
gedaan. Maar mijn interesse ging toch weer uit naar de constructieve kant. Ik ging aan de slag als tekenaar 
van met name fundaties. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren bij Burink Constructie.  
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Daarom vind ik het nu zo gaaf om te ontdekken hoe ik 
het bouwproces van A tot Z in kaart breng. Ik volg een 
modelleurstage, maar het werk is veel diverser. In het begin 
was ik bezig het tekenprogramma onder de te knie krijgen. 
Dit alles doe ik in een team met veel jonge mensen. En we 
komen allemaal uit Twente, met de bijbehorende nuchtere 
werkhouding. Er hangt een leuke sfeer op kantoor. Er wordt 
gewerkt, maar tussendoor is er ook tijd voor een geintje.  

Ik heb het erg naar mijn zin bij Burink Constructie. Misschien 
dat ik in de toekomst een bruggetje wil slaan tussen 
mijn huidige werkzaamheden en mijn vorige studie, de 
lerarenopleiding Natuurkunde. Wie weet ga ik ooit lesgeven 
in en over de bouw.   

In mijn vrije tijd voetbal ik, bezoek graag een feestje of 
zit op een terras met mijn vrienden.”   

Van A tot Z in
kaart brengen
“Ik was op zoek naar een stageplek voor het eerste 
jaar van mijn studie Bouwkunde. Via een dorpsgenoot 
hoorde ik over Burink Constructie. Hoewel ik een 
nieuwe, ‘frisse’ student ben, heb ik al wel wat 
bouwervaring. In het weekend en de vakanties klus ik 
wat bij in de sector als vakantiekracht. Zo leer ik veel 
over de bouw.  



Hidde Lotgerink Bruinenberg
Stagiair-modelleur 
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Bedrijfspanden in Nijkerk en Utrecht

Nijkerk

Architect Van Middendorp
Werkzaamheden Hoofdconstructeur

Dit uitdaging van dit pand was 
de uitkragende¹ verdiepingsvloer. 
Door onze berekening is het 
gelukt deze te realiseren!

1 overstekende
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Ontwikkelaar Van Der Meijden Vastgoed
Aannemer Bouwbedrijf Bloed B.V. 
Werkzaamheden Hoofdconstructeur

De aannemer schakelde ons in voor 
een second opinion berekening. 
We corrigeerden enkele onjuist berekende 
onderdelen in het originele ontwerp en 
voerden optimalisaties door. Hierdoor is 
de bouw volgens planning uitgevoerd. 
Dit bespaarde aardig wat kosten. 
Zo kon deze unieke bedrijfshal op 
tijd opgeleverd worden. 

Utrecht
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Woning - Enschede

Aannemer Bouwbedrijf Blenke
Leverancier hsb Tifa Lemele
Werkzaamheden Hoofdconstructeur en hsb-constructeur

Ook voor deze woning hebben wij de totale initiëring verzorgd. 

Fotografie: The Art of Living magazine, Dr‚ Wouters
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Villa - Enschede

Leverancier hsb Terhalle
Werkzaamheden Hoofdconstructeur en hsb-constructeur

Van fundering tot de kleinste houtdetails. 
Deze houtskeletwoning is compleet door ons geconstrueerd. 
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Gare Maritime - Brussel

Leverancier hsb WEBO Kozijnen en 
hsb-elementen
Werkzaamheden hsb-constructeur

Deze houten balustrade initieerden 
en berekenden we voor Gare Maritime 
in Brussel. Een gaaf ontwerp met 
horizontale, houten spijlen.
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Architect 01 Architecten 
Bouwregisseur Cortus Bouwregisseurs 
Werkzaamheden Hoofdconstructeur

Woonhuis - omgeving Blaricum
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Diverse woningen van Blokje Om

Aannemer Dura Vermeer
Leverancier hsb o.a. Bouwkomeet
Werkzaamheden Hoofdconstructeur en hsb-constructeur

De woningen van Blokje Om werden na de sloop van de bestaande woningen, 
binnen twintig dagen gebouwd. De oude arbeiderswoningen zijn vervangen door 
nieuwbouw hsb-woningen, waarbij de bestaande fundering grotendeels behouden bleef. 
De woningen zijn o.a. te bewonderen in Hengelo, Oldenzaal en Laren.

Laren

Hengelo

Oldenzaal

Zelhem
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Zelhem

Twello

Nijmegen

Steenwijk
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Architect O5b Architecten 
Bouwregisseur Cortus Bouwregisseurs
Werkzaamheden Hoofdconstructeur

Woonhuis - omgeving Laren

Fotografie: 01 ARCHITECTEN
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Landhuis - omgeving Zuidwolde

Architect 01 Architecten 
Werkzaamheden Hoofdconstructeur en 
hsb-constructeur

Dit prachtige landhuis in Zuidwolde is 
verwezenlijkt met een traditionele kap en 
eiken gebinten. Voor dit project hebben 
wij het complete constructieve ontwerp 
en de berekeningen mogen maken. 

Fotografie: 01 ARCHITECTEN
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Historische 
locatie
Het Hazemeijercomplex
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van onze werkplek
Burink Constructie Advies is gevestigd in het Hazemeijercomplex te Hengelo. 
Een industrieel terrein van ruim drie hectare, met daarop acht monumentale 
fabrieksgebouwen en een groot parkeerterrein. Maar bovenal: een plek met 
een rijke historie. En het mooiste uitzicht van de stad!

Het Hazemeijercomplex dankt zijn naam aan oprichter Floris 
Hazemeijer (1872-1939) van het gelijknamige bedrijf, werkzaam 
in de elektrotechniek. Deze organisatie maakte producten 
voor de opwekking, distributie en het gebruik van elektrische 
energie. Hiermee leverde Hazemeijer een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling en toepassing van elektriciteit in 
Nederland en onze omringende landen.

In 1914 verhuisde hij het bedrijf naar het huidige 
Hazemeijercomplex. Er volgden hoogtijjaren voor het 
bedrijf. Hazemeijer breidde flink uit en fabriceerde o.a. 
schakelmateriaal, SKA-motoren en instrumenten. Het terrein 
aan de Tuindorpstraat werd steeds groter en kreeg een nieuw 
laboratorium. Daarnaast werd een vestiging opgericht in 
Frankrijk en sloot Hazemeijer licentiecontracten af met firma’s 
in Engeland en Italië.

Het fabrieksterrein speelde daarnaast een rol in de Tweede 
Wereldoorlog. De fabriek viel tijdens de oorlog in Duitse handen. 

Oprichter Floris Hazemeyer 36 jaar
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Foto’s: Holec Historisch Genootschap www.holechistorie.nl

Er werden militaire elektronische producten, 
zoals radarapparatuur, gemaakt. 

Het complex raakte zwaar beschadigd door 
een precisiebombardement in maart 1944, 
door de Engelsen. Na de oorlog startte men 
met herstelwerkzaamheden.

In 2000 vertrok het bedrijf (dat inmiddels 
Holec-Hazemeijer heette) naar een andere 
locatie in Hengelo. Een industrieel complex 
van formaat en karakter bleef achter. Een terrein op 
een bijzondere locatie, ingeklemd tussen twee treintracés, 
de Tuindorpstraat en de Emmaweg, tegen het centrum 
van Hengelo aan.

Tegenwoordig is het een locatie waar activiteiten op het 
raakvlak van technologie, duurzaamheid en creativiteit elkaar 
ontmoeten. Een inspirerende werkplek met een rijke historie 
waar wij dagelijks van mogen genieten.
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“Ik wil mijn team 
en opdrachtgevers 

bedanken voor de fijne 
samenwerking binnen 
onze projecten. Zonder 
jullie zouden we hier 

niet zijn. We hebben al 
een aantal mooie jaren 
achter de rug en ik kijk 
uit naar een lang en 

mooi vervolg!”

Jurgen Burink


