
Hijsen in de 
wind: een 
samenspel
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Waarom wind 
ons energie geeft
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Al meer dan tien jaar geeft het ons energie. Hijsen 

‘in de wind’. Torenhoge windturbines opbouwen of 

demonteren. Reusachtige onderdelen op hun plek 

hijsen met de precisie van een horlogemaker. 

Het is het moment waarop alles samenkomt. 

De missie van energiebedrijven. De daadkracht 

van projectontwikkelaars. De businesscase van 

investeerders. De innovatie van fabrikanten. Het 

specialisme van onderhoudsspecialisten. Of het 

ondernemerschap van demontagebedrijven. 

Het komt allemaal samen in een zorgvuldig 

geregisseerd samenspel. Met machtige hijskranen, 

die grote hoogten binnen bereik brengen. Met 

tekeningen, berekeningen en voorbereidingen. 

Met ogen die zíen waar het samenspel om vraagt. 

Met blikken van verstandhouding. Met handen 

die behoedzaam de last in de gewenste positie 

manoeuvreren. 

Als alles zó samenkomt, is hijsen in de wind  

het mooiste wat er is. Een bron van energie voor  

elke BKV’er.

Waarom wind 
ons energie geeft



4



5

Op elkaar ingespeeld zijn. Dát maakt het 

verschil tussen individuen en een team. Tussen 

honderdduizend taken en een prestatie. Het is  

het geheim van BKV. 

Want dat sommige klanten al decennialang met 

ons samenwerken, zit ‘m niet in onze mensen 

alleen. Of in onze kranen. Het zit ‘m niet alleen 

in onze vakkennis of ervaring, in onze klanten of 

hun speciale uitdagingen. Het zit ‘m in de manier 

waarop ál die dingen samenkomen.

Daarin herkennen onze opdrachtgevers de cultuur 

van ons familiebedrijf. Een cultuur waarin daden 

meer waard zijn dan woorden. Waarin je elkaar 

helpt zonder dat het gevraagd is. Waarin je voor 

elkaar klaar staat, als één team uitdagingen 

aangaat en waarmaakt wat je hebt beloofd.

Zo zijn we – al sinds 1965. Chris Deij begon in dat jaar 

zijn eigen smederij. Toen Chris regelmatig een hijs-

kraan nodig had voor zijn werkzaamheden, besloot 

hij die zelf te bouwen. Na verloop van tijd breidde 

het kranenpark zich uit en werd kraanverhuur zijn 

core business. Niet verwonderlijk, want Chris had 

een voorliefde voor mobiele kranen. Voor zware 

‘jongens’ met indrukwekkende hijstechniek. (Die 

liefde bleek erfelijk te zijn.)

In de jaren tachtig kreeg het bedrijf de naam 

Barneveldse Kraanverhuur, meestal afgekort tot 

BKV. Inmiddels wordt BKV geleid door de vier 

zoons van Chris: Dick, Henry, Albert en Daan. De 

onderlinge taakverdeling garandeert dat de broers 

dagelijks bij alle belangrijke onderdelen van het 

bedrijf betrokken zijn. De manier waarop we nu 

samenwerken, vatten we maar samen. BKV. Op 

elkaar ingespeeld.

Meer dan 55 jaar 
op elkaar ingespeeld



6

check Nieuwbouw

check Demontage

check Onderhoud

Afstand is voor ons geen beperking.  

We realiseren projecten in West-Europa, 

met name in Nederland, Duitsland, 

België, Frankrijk en UK. 

BKV in het 
kort

De afgelopen tien jaar hebben we ons 

ontwikkeld tot een specialist in het 

hijsen van windturbines. Dat maakt 

zeker de helft van ons werk uit. 

Juist in de windenergie blijkt onze 

manier van werken in een behoefte 

te voorzien. We zijn groot genoeg 

om stabiliteit en professionaliteit te 

bieden, en klein genoeg om flexibel en 

ondernemend projecten te realiseren.

TYPE PROJECTEN WERKGEBIED
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55 op elkaar ingespeelde BKV’ers  

werken door weer en wind met veel passie 

en plezier aan onze mooie projecten.

We beschikken over veertig eigen 

kranen. Modern materieel, dat voldoet 

aan hoge emissie-eisen. Met deze 

kranen, goed voor een hijscapaciteit tot 

800 ton, zijn we op elke klus berekend.

check Hydraulisch mobiele kranen

check Mobiele opbouwkraan

check Mobiele rupskranen

Onze organisatie en/of BKV’ers 

beschikken over de vereiste certificaten. 

TURBINE-
HOOGTEN

De hoogte van windturbines 

neemt snel toe. De afgelopen 

jaren bouwden we menig 

turbine met een hubhoogte 

van 120 tot 150 meter. De 

komende jaren zal deze 

hoogte verder toenemen. Wij 

laten de capaciteit van ons 

kranenpark meegroeien, 

zodat we tijdig windturbines 

kunnen bouwen tot een 

hoogte van 185 meter.

KRANENPARK CERTIFICATEN

AANTAL 
MEDEWERKERS

55

stichting toezicht certificatie 
verticaal transport



8

In de samenwerking met BKV, ervaart u vier zekerheden. Zekerheden 
die niets te maken hebben met contracten en kleine lettertjes. U kunt 
er niet voor tekenen. Sterker nog: die zekerheden zijn altijd bij de prijs 
inbegrepen. Het zijn de principes die bij ons karakter horen. De beloften 
die onafscheidelijk aan onze werkwijze zijn verbonden. 

We bieden ze u, om de eenvoudige reden dat we niet op een andere 
manier willen werken. Als u er niet om vraagt, dan zijn we het nog altijd 
aan onszelf verplicht. We laten ze u graag in de praktijk ervaren.

De vier 
zekerheden
van BKV



9

U hebt een bepaald resultaat voor 

ogen, of het nu gaat om de bouw, 

demontage of het onderhoud van 

een windturbine. Aan dat resultaat 

verbinden wij ons. Persoonlijk. 

Niet alleen de directeur, of de man 

die de offerte maakt. Maar juíst de 

mensen die de klus klaren.  

Dat eigenaarschap, het nooit 

opgeven, het staan voor wat 

je zegt, het waarmaken wat je 

belooft, dat is typisch BKV. Heel 

gewoon eigenlijk. 

Het verzekert u van één ding: we 

laten u niet in de kou staan. Never 

nooit. En als u ervaring hebt met 

hijsprojecten in de windenergie, 

dan weet u dat er een dag komt 

waarop dit het verschil maakt.

We laten u ‘never 
nooit’ in de kou staan
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Hijsprojecten bereiden we tot in de 

puntjes voor. We weten dat u zoveel 

mogelijk risico’s wilt uitsluiten en 

voor een uitstekend beheerst project 

gaat. Maar als het op het echte werk 

aankomt, zijn er altijd verrassingen. 

Een onverwachte bodemgesteldheid 

ter plaatse. Een kraan die stilvalt door 

een elektronicastoring. Logistieke 

vertragingen. En dan? 

Dan kijken we niet naar u of anderen, 

maar dan lossen we het op. Flexibel. 

Veilig. Vindingrijk. Gedreven. In no-time 

mobiliseren we andere partijen (zoals 

servicepartners en leveranciers) 

waarmee we lange relaties hebben. We 

zetten alles op alles om samen met u 

een oplossing te realiseren. Dat leren we 

onze mensen nooit af. Je bent BKV’er, of 

je bent het niet.

De voortgang van 
uw project 0ndersteunen 
we maximaal
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De grootste projecten met de dikste 

contracten staan of vallen uitein-

delijk met mensen. Windturbines 

bouwen of demonteren is mensen-

werk. En daarom maakt verbinding 

tussen mensen het verschil tussen 

geoliede machine en rammelende 

uitvoering. Wij blijven graag in 

verbinding met u. Verhalen delen. 

Ideeën uitwisselen. Checken hoe u 

erover denkt. Peilen wat uw erva-

ring is. Zo weten we zeker dat u en 

wij een goed team blijven vormen. 

Aan tafel, met een kop koffie en 

grote plannen. En in de wind, 

tussen draaiende kranen en werk  

in uitvoering. Want een prettige  

en betrouwbare relatie hebben we 

 met z’n allen, of hebben we niet. 

Wij kijken er naar uit.

U gaat een prettige 
en betrouwbare relatie 
tegemoet
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U bent zeker van een 
hoog kwaliteits- 
en veiligheidsniveau

04
Het bouwen, demonteren of onderhouden 

van windturbines vraagt om de nodige 

competenties. Het is werk voor profes-

sionals. Mensen die niets aan het toeval 

overlaten, maar risico’s beheersen, kwali-

teit realiseren en veiligheid waarborgen. 

Alle betrokken competenties hebben we 

georganiseerd en ingevuld binnen onze 

organisatie. Daarbij zien we afspraken, 

procedures en protocollen als een must. 

Maar het geheim van een hoog kwaliteits-  

en veiligheidsniveau is van andere orde.  

Dat zijn BKV’ers met verantwoordelijkheids-

gevoel. We zijn er zuinig op.
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ENGINEERING

Engineering is de basis van een gestroomlijnd project. De kwaliteit van 

het hijsplan bepaalt grotendeels de kwaliteit van het project. Onze engineers 

zijn mensen met on-site ervaring. In nauwe samenwerking met fabrikanten 

(zoals Liebherr en Demag) bedenken zij oplossingen die praktisch uitvoerbaar 

zijn. Zorgvuldig vastgelegd en gedocumenteerd.

VEILIGHEID EN RISICOMANAGEMENT

In alle fasen van een project geven we veel aandacht aan veiligheid en risico-

management. Van risico-inventarisaties in de engineeringsfase tot taak/

risicoanalyses in de uitvoering. Onze veiligheidskundige waarborgt een 

project dat conform de geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.  

En, belangrijker, een project waarbij niemand onnodig risico’s loopt. 

Inzicht in risico’s combineren we met daadkracht. We doe onder geen enkele 

voorwaarde concessies aan de veiligheid.

PROJECT- EN SITEMANAGEMENT

Waar mensen samenwerken, moeten mensen aangestuurd worden. 

Samenspel vraagt om coördinatie, planning en communicatie. In dat opzicht 

is een belangrijke rol weggelegd voor onze projectmanagers en sitemanagers. 

De eerste meer op afstand, de tweede on-site. Beiden in verbinding met alle 

betrokken partijen en medewerkers. Zo garanderen we dat de uitvoering 

van het project binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden past.

TECHNISCHE DIENST

Hijsen is een staaltje van techniek. Geavanceerde techniek zelfs. Daarom 

komen we uitsluitend met goed onderhouden materieel naar de hijs-

locatie. Onze eigen technische dienst draagt hier samen met externe 

specialisten zorg voor. Doen zich tijdens een project technische uitdagingen 

voor, dan hebben we snel én de specialisten én de spare parts op locatie. 
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Pr
oje

cte
n Windpark Wieringermeer 

Wieringerwerf, Nederland

Opdrachtgever Nordex

Kraaninzet Liebherr LR1750, Liebherr LTM1750, 

 Liebherr LR1600 & Terex-Demag TC2800

Type project Nieuwbouw, 82 windturbines

Merk Nordex N117/3600

Hub hoogte 120 meter

01
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Windpark Derrynadivva
Castlebar, Ierland

Opdrachtgever Enercon

Kraaninzet  Liebherr LTM1750 & Liebherr LTM1130

Type project Nieuwbouw, 3 windturbines

Merk Enercon E92

Hub hoogte 77 meter
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Windpark Eekerpolder 
Meeden, Nederland

Opdrachtgever  Fairwind

Kraaninzet Liebherr LG1750 & Liebherr LTR1100

Type project  Nieuwbouw, 15 windturbines

Merk  SWT_4.2_130-125m

Hub hoogte  136 meter

 

Windpark Blaakweg en 
Windpark Suyderlandt 
Oude Tonge en Nieuwe Tonge, Nederland

Opdrachtgever Nordex

Kraaninzet Liebherr LTM1750 & Liebherr LTM1100

Type project  Nieuwbouw, 6 windturbines

Merk Nordex N131/3600

Hub hoogte 84 meter
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Windpark Paderborn
Paderborn, Duitsland

Opdrachtgever Enercon

Kraaninzet  Liebherr LTM1750 & Terex-Demag AC100

Type project Demontage, 7 windturbines

Merk Enercon E66

Hub hoogte  98 meter
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Windpark Westerse polder
Numansdorp, Nederland

Opdrachtgever Enercon

Kraaninzet Liebherr LR1600 & Liebherr LTR1100

Type project Nieuwbouw, 5 windturbines

Merk Enercon E126

Hub hoogte 135 meter
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Zullen we samenwerken?

Op elkaar ingespeeld. Dat is de 

mooiste manier van samenwerken. 

Het is de manier waarop we ook 

graag met ú samenwerken. Zullen 

we de mogelijkheden daarvoor 

verkennen? We nodigen u graag uit 

voor een persoonlijke kennismaking. 

Of we komen bij u langs.

Tel. 0342 - 492 464 

envelope   info@bkv.nl 

Barneveld, Nijkerkerweg 138 

globe   www.bkv.nl



www.bkv.nl


