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Bergschenhoek, 5 april 2022 
 
 

ViaCon verwerft de activa van de GWW-afdeling van Bergschenhoek 
Civiele Techniek B.V. en versterkt hiermee haar marktleiderspositie 
in Europa 

 

ViaCon heeft vandaag, via haar dochteronderneming ViaCon Netherlands B.V. (ViaCon), een 
overeenkomst getekend voor de overname van de activa van de GWW-afdeling van 
Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT). Het betreft het productassortiment van Multi-Plate, 
Super Cor, HelCor/SPIROsol en kunststof buizen. Door deze overname verstevigt ViaCon haar 
positie van marktleider in Europa voor civieltechnische oplossingen op basis van gegolfd staal 
en biedt zo een nog sterker platform voor het leveren van concurrerende en duurzame 
klantoplossingen. 
 
BCT, gevestigd in Bergschenhoek en Zevenbergen, is de grootste producent van stalen duikers in de 
Benelux en heeft een sterke marktpositie, zowel in Nederland als in nabijgelegen markten. In het kader 
van de door ViaCon te verwerven activa ontwikkelt, produceert en verhandelt BCT diverse oplossingen 
voor duikers, tunnels en bruggen, waterafvoer en waterberging. BCT heeft langdurige relaties met de 
ViaCon Group en ViaCon Hamco in Duitsland (dat in april 2021 door ViaCon werd overgenomen). 
Hamco startte de productielocatie in Zevenbergen en werd in 1993 overgenomen door de 
Bergschenhoek Groep. Tot op heden heeft BCT Multi-Plate en Super Cor van Hamco en ViaCon 
betrokken. 
 
ViaCon verwerft activa van BCT met betrekking tot het productassortiment van Multi-Plate, Super Cor, 
HelCor/SPIROsol en kunststof buizen en accessoires voor kunststof buizen, voornamelijk gebruikt voor 
de toepassingen van duikers, tunnels en bruggen, waterafvoer en waterberging. De overname past in 
de strategie van ViaCon om in West-Europa verder te groeien, om een sterkere positie in de Benelux op 
te bouwen en om een bedrijf met hoge marges te ontwikkelen met groei voor al haar business units. 
 
“Ik ben erg blij met de overname en we zien veelbelovende operationele en commerciële synergiën. Het 
zal de marktleider positie van ViaCon in Europa voor civieltechnische oplossingen op basis van gegolfd 
staal verder versterken en uitbouwen en een nog sterker platform bieden voor het leveren van 
concurrerende en duurzame klantoplossingen”, zegt Stefan Nordström, President en CEO van ViaCon 
Group. 
 
“In de afgelopen decennia heeft Bergschenhoek Civiele Techniek (BCT) met succes een sterke 
marktpositie in de Benelux opgebouwd, gebaseerd op markt leidende klantenservice en 
productprestaties. Bergschenhoek Groep is erg blij met deze stap en voelt zich comfortabel bij het feit 
dat BCT, als onderdeel van ViaCon, de markt en onze klanten een nog betere propositie naar de 
toekomst zal bieden”, zegt Jeroen Rook, Directeur (CEO) Bergschenhoek Groep. 
 
De financiering van de overname zal worden afgehandeld uit eigen financiële middelen. Naar 
verwachting zal de afronding op 1 mei 2022 plaatsvinden.  
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ViaCon Netherlands B.V. verandert haar bedrijfsnaam in ViaCon Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. 
en krijgt de exclusieve rechten op de naam Bergschenhoek Civiele Techniek (BCT) B.V. Het bedrijf 
wordt een verkoopbedrijf, die de producten vanuit de huidige productievestigingen van ViaCon levert. 
Na afronding van de transactie zullen de huidige eigenaren van BCT producten blijven verkopen die niet 
onder de overname van ViaCon vallen , maar onder een andere bedrijfsnaam. 
 
 
 
Voor vragen en /of inlichtingen kunt u zich wenden tot: 
 
Bergschenhoek Groep B.V. 
Jeroen Rook, Directeur en CEO 
Boterdorpseweg 10 
2661 AC Bergschenhoek 
 
T:  010 - 524 26 90 
E: j.rook@rvent.nl 
I:  www.bergschenhoek-groep.nl 


