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De witte waarschuwingsstreep
komt aan de rand van perrons, om
reizigers in het donker te behoeden
voor een smak op het spoor. ,,Medio
september moet die klus klaar zijn,’’
vertelt Vloerconsulting.nl-eigenaar
Jaap den Toom (47).
Met zijn bedrijf levert de inwoner

van Arkel de door hem ontwikkelde
materialen voor die ‘monsterklus’.
Op korte termijn zijn de stations op
de MerwedeLingelijn aan de beurt.
Jaap den Toom legt uit waarom

ProRail en NS bij hem zijn terecht-
gekomen. ,,Wij hebben materiaal
dat in slechts een kwartier uit-
hardt,’’ zegt hij. ,,Daardoor kan het

werk veel sneller worden gedaan.
Er hoeven geen gedeeltes van een
station voor een dag of nacht te
worden afgezet, met alle vervelende
gevolgen voor reizigers.’’
Hij vervolgt: ,,Met die zoge-

noemde PMMA-systemen is het bo-
vendien mogelijk om te werken tot

temperaturen rond het vriespunt.
Veel andere materialen harden niet
meer als het onder de vijftien gra-
den is, waardoor het werk in de
winter maanden vertraging op-
loopt.’’
Bij Vloerconsulting.nl is volgens

Den Toom voor zo’n beetje elk pro-
bleem met een ondergrond een op-
lossing. Het bedrijf legt blindegelei-
delijnen aan op stations, maakt
vloeren in fabrieken bestendig
tegen alle denkbare chemicaliën en
fabriceert beschermlagen voor
bruggen. Metalen roosters die bij
nat weer spiegelglad zijn? Geen pro-
bleem, de Den Toompjes ontwikke-
len gewoon een dopje dat simpel op
de ondergrond wordt gelijmd en
blauwe plekken en botbreuken
voorkomt.

FAILLIET
Vloerconsulting.nl is niet het eerste
bedrijf van de twee broers. In 2004
verkochten zij Den Toom Vloertech-
niek. Met het vermogen waar Jaap
bikkelhard voor had gewerkt, wilde
hij meer tijd om van andere dingen
in het leven te gaan genieten. Het
liep echter totaal anders: in 2008
ging de onderneming failliet.
,,Laten we het erop houden dat

degene die het van mij kocht, an-
ders dacht over het leiden van een
bedrijf dan ik,’’ laat Jaap niet het
achterste van zijn tong zien. ,,Het

was een hele verve-
lende, zware periode.’’
Het over de kop gaan
van het bedrijf dat de
Alblasserwaardse
broers in 1992 hadden
opgezet, was voor hen
de aanleiding om in de-
zelfde sector opnieuw
te beginnen.
Een tachtigurige werkweek is

echter het gevolg. ,,Dat doe ik me-
zelf aan. Ik zou het ook in veertig
uur kunnen doen, maar dan moet
ik niet in het weekend de vloer in
de loods gaan schoonmaken. Ik ben
nu eenmaal zeven dag per week, 24
uur per dag ondernemer. De tele-
foon heb ik altijd binnen handbe-
reik, 365 dagen per jaar. Een dag
niet ondernemen, is een dag niet
leven,’’ vindt Jaap.
,,Na al het gedoe rondom het fail-

lissement ben ik wel anders over
materialistische zaken gaan den-
ken.’’ Zijn haast jaloersmakende
villa in Arkel zou hij volgens eigen
zeggen zo inruilen voor een rijtjes-
huis. ,,Het plezier dat ik nu heb in
het bedrijf, is veel waardevoller
voor me.’’

HULP
Elke dag, zeven dagen in de week
nuttigt Jaap den Toom zijn eerste
bakje koffie ’s ochtends bij ACMeer-
kerk. ,,Ik heb er met wat andere

‘maatjes’ een vaste tafel. Enkele
maanden terug overleed één van
hen, Henny de Groot. Dat heeft me
diep geraakt. Ik heb met hem bij
wijze van spreken meer gedeeld dan
met mijn eigen vader.’’
Jaap den Toom omschrijft zich-

zelf ook wel als ‘troubleshooter’.
Zoals recent, toen zijn hulp werd in-
geschakeld om in het Gelderse Beek
de problemen met de ‘blunderbrug’
te verhelpen. Die voetgangersover-
steek over een autosnelweg bleek te
steil om soepel overheen te gaan.
,,Dus brachten wij dertien extra tre-
den aan,’’ legt de veertiger uit. ,,Pro-
bleem opgelost.’’
De lokale media stonden er bo-

venop. Jaap den Toom: ,,Ook de
VARA besteedde er in een pro-
gramma over dure missers aan-
dacht aan. Wij boden voor tiendui-
zend euro een oplossing. Op een re-
kening van een half miljoen. Kun je
dat een enorme misser noemen? Ik
vind van niet. Als je niet onder-
neemt, maak je ook geen fouten.’’

ARKEL • Een witte streep
van 260 kilometer, ge-
maakt met 21.000 kilo
coating. Dankzij de ex-
pertise en de materialen
van Vloerconsulting.nl,
het bedrijf van de broers
Jaap en Jan den Toom uit
Arkel, krijgen maar liefst
270 treinstations in Ne-
derland dit jaar een
nieuwe waarschuwings-
streep.
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Jaap en Jan den Toom voorzien 270 stations vanwitte streep

BroersuitArkel trekken lijn
langs spoorvan260km lang

Als je niet
onderneemt,
maak je ook
geen fouten.
Jaap den Toom

Paspoort
Geboren: 25-07-1963 in Schel-
luinen.

Privé:Getrouwdmet Neely.
Samen hebben zij Kevin (21).

Carrière:Was timmerman voor-
dat hij in 1992, met broer Jan,
Den ToomVloertechniek op-
zette. Startte in september 2008
Vloerconsulting.nl.

Boven: medewerkers van Vloerconsulting brengen op een sta-
tion in Lelystad blindegeleidelijnen aan. Het materiaal is door
het bedrijf zelf gefabriceerd. FOTO VLOERCONSULTING.NL

Rechts: Jaap den Toommet enkele producten. FOTO H. VAN VEEN

GORINCHEM • De vierde editie van
Kunst of Kitsch in het Gorcums
Museum staat op stapel. Het audi-
torium van het museum aan de
Grote Markt in de binnenstad is
volgende week woensdag tussen
18.30 en 20.00 uur het domein van
Pieter Jorissen, gecertificeerd regis-
tertaxateur kunst en antiek van
Veilinghuis MAK uit Dordrecht.
Wie thuis voorwerpen van vroe-

ger bezit - zoals zilver, porselein,
aardewerk, een schilderij of speel-
goed - en daar graag meer over wil
weten, kan deze avond bij hem te-
recht. Ieder gezelschap kan gratis
één voorwerp laten taxeren. De
avond is een initiatief van winke-
liersvereniging Hartje Gorcum, in
samenwerking met Veilinghuis
MAK, het Regionaal Archief
Gorinchem en het museum.

‘Kunst of Kitsch’ in museum
WOUDRICHEM • Pand 24 in
Woudrichem biedt de komende we-
ken diverse workshops aan. Op 11
juni staat de kinderworkshop
‘Maak een fantastisch
Vaderdagcadeau’ op het program-
ma. Die is van 14.00 tot 16.30 uur.
Kinderen gaan dan met elkaar

een cadeau voor hun vader fabrice-
ren. Meedoen kost 22 euro, een
glaasje limonade en iets lekkers zijn

inbegrepen. Een week eerder (3
juni) kunnen volwassen leren een
schilderij te maken van een zelf
meegebrachte afbeelding. Die
workshop is van 19.00 tot 22.30 uur
en kost veertig euro, inclusief mate-
riaal en hapjes/drankjes. Op 24 juni
en 1 juli is het tijd voor een brons-
workshop. Deelnemers maken dan
zelf een bronzen beeld. Meer infor-
matie: www.pand24.nl.

Workshops inWoerkums Pand 24


