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Nieuw: De Berkelse Glashandel 

Eugène de Veld is erg blij. Hij heeft het sinds de opening van De Berkelse Glashandel (BGH) 

ontzettend druk. Eugène: ‘Het was dus gelukkig geen gekke gedachte om hier in Berkel en Rodenrijs 

een glashandel te beginnen.’ Per februari van dit jaar beschikt Berkel en Rodenrijs over een ‘eigen’ 

gespecialiseerde glashandel. Landelijk was De Veld al actief in de beglazing van monumentale 

panden met zijn bedrijf Allwin. Nu combineert hij het een met het ander en richt hij zich met BGH op 

particulieren en professionals in de regio Berkel, Bergschenhoek, Bleiswijk en Pijnacker. 

dichtbij brengen
Oplossingen in glas 

  NOORTJE KNULST

van autospiegels voor oldtimers. Deze 

stuur ik door naar een schade-expert in 

de regio, zo helpen we elkaar. Ook men-

sen die mijn winkel binnenlopen met al-

lerhande glasvragen; ik help ze graag.’ 

Die zeer persoonlijke dienstverlening 

kenmerkt De Veld. Consumenten die 

hulp nodig hebben, hoeven maar te 

bellen of te mailen. ‘Ik kom langs om 

in te meten of glasschade op te nemen 

en stel vast welke beglazing nodig is. 

Vaste medewerkers die ik van haver 

tot gort ken, zorgen voor vakkundige 

montage. Ook als het gaat om een 

compleet houten kozijn of een hou-

ten deur met glas, want dankzij mijn 

ervaring in de timmerindustrie kan ik 

ook op dat gebied van dienst zijn. De 

Berkelse Glashandel wordt zo langza-

merhand een algemeen begrip in de 

regio.’ Natuurlijk heeft De Veld nog wat 

te wensen. Er wordt in de gemeente 

Lansingerland heel veel gebouwd. Een 

kers op de taart zou natuurlijk zijn als 

hij de beglazing van enkele nieuw-

bouwprojecten zou mogen realiseren. 

De Veld heeft het echter druk genoeg: 

‘Dit soort opdrachten staan hoog op 

mijn verlanglijstje, evenals meer verze-

keringswerk. Ik zou willen dat de zake-

lijke markt mij ook vindt, maar ik denk 

dat het een kwestie van tijd is.’ Meer 

informatie: www.bghglas.nl   < 

Het is voor De Veld duidelijk dat hij met 

zijn glashandel een gat opvult in de lo-

kale markt. ‘Vooral particulieren weten 

me goed te vinden. Zo krijg ik nu op-

drachten om hardglazen wanden voor 

een badkamer te maken of de vervan-

ging van lekke ruiten. Ik vraag ze dan 

ook hoe ze mij gevonden hebben. Dat 

is vaak via de website.’ De persoonlijke 

service van de Berkelse Glashandel is 

(ook) duidelijk zichtbaar op de website. 

Eugène de Veld heet er zijn bezoekers 

zelf welkom en laat hen zien met beeld 

wat zijn bedrijf voor hen kan betekenen. 

Voor zowel particulier als professional 

is er daarnaast een webshop waarin ze 

snel en eenvoudig glas en aanverwante 

materialen kunnen bestellen. ‘Geen in-

gewikkeld gedoe, maar laagdrempelig, 

vanuit mezelf, dicht bij de mensen. Het 

persoonlijke verhaal spreekt de mensen 

aan en dat is nu precies de bedoeling’.

Lage drempel 

Dat de Berkelse Glashandel goed te 

vinden is door de particuliere klant, blijkt 

uit het aantal opdrachten en vooral het 

sóórt opdrachten. ‘Ik kom bijvoorbeeld 

langs om een nieuwe ruit in te meten en 

dan blijkt dat mensen al maanden met 

een lekke ruit zitten. Dit verbaast mij. 

Wat ik hoopte is mij dan ook gelukt: het 

creëren van een lage drempel om een 

oplossing voor hun glasprobleem te 

zoeken. Ik krijg ook niet alledaagse ver-

zoeken, zoals bijvoorbeeld de reparatie 

Eugiene de Veld: ‘Wat ik hoopte is mij dan ook gelukt: het creëren van een 

lage drempel om een oplossing voor hun glasprobleem te zoeken.’ Als redactie 

maken we de kritische kanttekening dat de heer De Veld geen polsbeschermers 

draagt bij het snijden van glas. Foto: John Hofman
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