
Bertus Kramer
laat zich niet uit
het veld slaan

Drie jaar geleden trok hij de aan-
dacht met De Collector. Een geinig,
oranjekleurig poppetje dat als
verzamelhaak voor afvalzakken in
het Helderse straatbeeld verscheen.
Waarmee het hardnekkige pro-
bleem van rondwaaiende zakken
voor plastic rotzooi een stuk min-
der werd. De haak wordt vastge-
schroefd aan lantaarnpalen. 
Kramer is niet een Willie Wortel
uit wiens brein spontaan een nieu-
we vondst wordt geboren. ,,Nee, ik
lijd door de ziekte aan vergeetach-
tigheid en chaos in mijn hoofd.
Het is voor mij lastig om bij mijn
gedachten te komen. Een blinde
gaat beter horen. Bij mij werkt het
net zo. Ik zie en herken problemen.
Van daaruit ga ik op zoek naar
oplossingen.”

Grote successen 
In de loop der jaren deed Bertus tal
van uitvindingen. Sommige kwa-
men niet verder dan de 3D-teken-
tafel. Andere werden door een
bedrijf in productie genomen.
Maar grote successen bleven tot nu
toe uit, moet hij erkennen: ,,Uit-
vinden is niet zo lastig. Al kost het
vaak honderden uren. Maar verko-
pen is een stuk moelijker. Daar ben
ik achter gekomen.”
Een zogeheten laminaatafschrijver,
waarmee automatisch zaaglijnen
op het materiaal verschijnen en
lastige hoeken op de centimeter
nauwkeurig ingetekend kunnen
worden, hing slechts kort bij een
keten voor doe-’t-zelf-artikelen.
Ook met een speciaal ontworpen
dopje, waarmee laminaatdelen
naadloos aan elkaar kunnen wor-
den gelijmd, wist de geboren en
getogen Nieuwedieper de wereld
niet te veroveren. 

Fout
Al lag dat niet aan hemzelf, be-
zweert Kramer: ,,Het bedrijf dat
het dopje zou produceren, maakte
een fout met de matrijs (een mal,
red.). Daardoor werkte het niet.
Toen ook nog het kliklaminaat op
de markt kwam, was mijn vondst

eigenlijk al gauw achterhaald.”
Door die tegenslagen liet hij zich
niet uit het veld slaan. Door de
rechten te verkopen toucheerde
Bertus enkele tienduizenden eu-
ro’s. 

Vindingrijk
Maar hij relativeert direct het be-
lang van geld: ,,Ik wil het verschil
maken. Ben niet zo commercieel
aangelegd. Met geld daalt de crea-
tiviteit. Ik ben altijd vindingrijk
geweest omdat we het nooit breed
hadden. Ik werkte in de bouw.
Moest een gezin onderhouden met
vijf kinderen. Van onderdelen van
drie kapotte fietsen maakte ik één
goed rijwiel.”
Hij heeft ervaren dat de beste idee-
en ontstaan tussen slapen en wa-
ken. Bertus pakt er zijn aanteke-
ningen bij om de lijst met uitvin-
dingen op te sommen. Aan sommi-

ge werkt hij overigens al jaren,
voor lang niet allemaal is nog pa-
tent aangevraagd. 
Omdat zijn vrouw graag een open
keuken wilde, maar niet gek is op
etensluchtjes, probeert hij een
bijzondere afzuigkap uit. ,,Na twee
uur oliebollen bakken ruik je nog

niets. Daar zit potentie in.”
Ook is aan zijn brein een schop
ontsproten, bijvoorbeeld om zand
of modder te scheppen. Die levert
met veel minder moeite aanzienlijk
meer rendement op en ontziet ook
nog eens de onderrug. 
En wat te zeggen van een diabeet-
prikker, die het suikerpatiënten
mogelijk maakt om voortaan zon-
der naald het glucosegehalte in
hun bloed te meten. ,,Minder pijn,
veel duurzamer en aanzienlijk
goedkoper dan de gangbare appa-
raten met naalden.”

Meegroeizak
Kramer heeft een klik met afvalver-
werking. Zo test hij momenteel
een meegroeizak uit voor plastic
afval. Die heeft de vorm van een

lange rok met plooien en kan ge-
makkelijk vier tot vijf volle zakken
aan. ,,Vooral voor mensen die een
balkon of klein tuintje hebben
zoals in de binnenstad een uit-
komst. Gemaakt van sterk, open
materiaal. Onbereikbaar voor vo-
gels en geen last van stank.”

Nieuwste vondst
Deze week mocht hij bij afvalver-
werkingsbedrijf HVC in Den Hel-
der zijn nieuwste vondst demon-
streren. Een apparaat, aangedreven
door een mobiele benzinemotor,
dat kort en doeltreffend wieltjes en
assen onder een kapotte of inge-
ruilde afvalcontainer verwijdert en

losse onderdelen van ijzer, plastic
en rubber van elkaar scheidt. ,,Heb
ik meer dan vierhonderd uur aan
gewerkt”, legt de Helderse uitvin-
der uit. 

Enthousiast 
Of de vondst zijn weg naar de
markt weet te vinden is niet te
zeggen. Teamleider Bert Visser van
HVC toonde zich tenminste gelijk
enthousiast tijdens de korte de-
monstratie: ,,Dit kan veel tijd- en
milieuwinst opleveren. Als bedrijf
zouden we snel afvalproducten van
elkaar kunnen scheiden. Die kun-
nen rechtstreeks naar verwerkers
worden afgezet, zonder allerlei

schakels ertussen. Goed voor het
milieu.”
Bert Kramer klinken die woorden
als muziek in de oren: ,,Ik geloof
in mijn uitvindingen. De kunst is
om er ook afzet voor te vinden. Op
deze manier heeft die missie een
goede kans van slagen.”

Uitvinder kan niet
zonder problemen 

Bertus Kramer demonstreert zijn uitvinding voor milieuvriendelijke en doelmatige demontage van het onderstel. 
FOTO PETER VAN AALST 

’Chaos’ in hoofd Bertus Kramer leidt telkens tot nieuwe
vondsten ✱ ’Ik ga op zoek naar oplossingen’

Bertus Kramer in zijn werkplaats. 

Bij de meegroeizak. 

Laminaatafschrijver voor zaaglijn. 

Leo Blank
redactie.hc@nhd.nl

Den Helder ✱ Bij Bertus Kramer
(59) is het nooit rustig in het
hoofd. En dat komt niet alleen
door de schilderziekte OPS die hij
lang geleden als scheepstimmer-
man opliep op een jachtwerf in
Medemblik. Als uitvinder borrelen
er ook voortdurend ideeën onder
zijn hersenpan.
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door een bus van Connexxion. De
chauffeur, een 64-jarige man uit
Den Helder, kon niet meer op tijd
remmen. Een traumahelikopter
werd ingezet bij de hulpverlening
aan het slachtoffer dat met ernstig
hoofdletsel naar het ziekenhuis is
overgebracht. De chauffeur werd
opgevangen door een collega die in
de buurt woont. Er zaten volgens
Connexxion geen passagiers in de
bus. Gisteren verzamelden zo’n

De 65-jarige fietser gaf donderdag
volgens de politie bij de kruising
met de Van Galenstraat richting
aan en stuurde meteen naar links.
Op dat moment werd hij ingehaald

vijftig stakende buschauffeurs uit
Hoorn en Alkmaar zich om colle-
ga’s in Den Helder te ondersteu-
nen. ,,In Den Helder is de actiebe-
reidheid minder groot”, stelt FNV-
kaderlid Anneke Mooij.
,,De problemen zijn echter overal
hetzelfde. We moeten te hard ja-
gen op de bus om op tijd te zijn. Ik
durf niets te zeggen over het onge-
val. Zoiets is echt verschrikkelijk
voor slachtoffer en chauffeur.”

’Erg voor slachtoffer en buschauffeur’
Arie Booy

Den Helder ✱ Het busongeval
waarbij een fietser donderdag-
avond zwaar gewond raakte op de
Javastraat was vrijdag onderwerp
van gesprek op het busstation. 

Politie doet onderzoek bij de bus.
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Den Helder ✱ Het was een proef die
nog geëvalueerd moest worden.
Maar betaald parkeren in het cen-
trum van Den Helder komt defini-
tief niet terug. Dat hebben de coali-
tiepartijen vastgelegd in hun Hel-
ders Akkoord. 
De blauwe zones blijven gehand-
haafd. VVD, CDA, Beter voor Den
Helder, Stadspartij, Seniorenpartij,

ChristenUnie en PvdA willen zelfs
onderzoeken of het gebied waarin
dit regime van toepassing is, kan
worden uitgebreid.
Het afschaffen van gratis parkeren
was en het aanscherpen van de tij-
dens in de blauwe zones waren in de
verkiezingsprogramma speerpun-
ten van de Stadspartij. Pieter Kos,
leider van de Stadspartij is blij met
het akkoord waarin gratis parkeren
definitief is gemaakt.

Gratis parkeren definitief
Delano Weltevreden

Het is een bekend gegeven. Woon je vlak bij
zee kom je er nooit. En dat er dan men-

sen uit de Veluwse bossen op bezoek komen, of
van de Drentse heidevelden en dat die er dan
versteld van staan dat je zo weinig op het
strand komt. Maar ja, dat is andersom natuur-
lijk ook zo. Alsof zij dagelijks door de bossen
of over de heidevelden wandelen. 
Zo kan het dus gebeuren dat ik deze week voor
het eerst dit jaar de Helderse zeedijk weer eens

beklim. Wind in de rug, van Lands End naar
Storm aan Zee. En weer terug met wind tegen.
Kwakkelende wandelpartner wil af en toe even
zitten. Bankjes genoeg op die zeedijk. En het
uitzicht is in een woord magnifiek te noemen.
Het witte kerkje van Den Hoorn, wie een goe-
de blik heeft ziet zelfs zeehondjes op de Ra-
zende Bol liggen. Je blijft kijken. Naar de be-
drijvigheid op het Marsdiep, een zeilbootje dat
richting haven vaart, de onderzeeboot die

meerdere keren onderduikt en weer boven-
komt. Halverwege eten we een patatje en drin-
ken een drankje. Onderweg terug, over diezelf-
de zeedijk, snoepen we van een ijsje. Het pa-
piertje dat we overhouden, kunnen we alleen
nergens kwijt. 
Om de zoveel meter staat een bankje maar
nergens een afvalbak. We doen er alles aan om
ons mooie strand schoon te houden maar
vergeten de zeedijk? 

In 60 seconden Marischka de Jager ✱ m.de.jager@hollandmediacombinatie.nl

Zeedijk

’Ik ben niet zo
commercieel
aangelegd’

Waarom wethouder in Den
Helder?
,,Ik ben nu zestien jaar actief als
volksvertegenwoordiger. Eerst in
de gemeentepolitiek in Andijk,
na de gemeentelijke herindeling
werd dat Medemblik, en de
laatste paar jaar als Statenlid
voor de provincie Noord-Hol-
land. Ik heb binnen de partij
aangegeven dat ik ook wel eens
aan de andere kant van de tafel
wilde zitten. Dat is Den Helder
geworden.’’
Hoe goed kent u Den Helder?
,,Ik ben wel eens naar de nieuwe
schouwburg geweest, prachtig
theater trouwens, maar heel
eerlijk kende ik Den Helder
vooral van lang geleden. Ik ben
er gelijk gaan kijken en heb met
andere CDA’ers gesproken over
de kansen, de mogelijkheden. Ik
zie dat er een enorme verande-
ring gaande is. Den Helder be-
gint hip en happening te wor-
den. De manier waarop de lokale
CDA wil gaan besturen, sprak
me ook erg aan. Meer mét elkaar
en minder óver elkaar.’’
Dat gedoe iedere keer in die
Helderse politiek. Schrok dat
u niet af?
,,Toen ik zestien jaar geleden in
de politiek stapte, zeiden men-
sen om me heen al ’zou je dat
nou wel doen’. Politiek is men-
senwerk en daar horen strubbe-
lingen af en toe bij.’’
Gaat u in Den Helder wonen?
,,Dat hoeft tegenwoordig niet
meer. De gemeenteraad kan
daarvoor dispensatie geven. We
hebben nog een dochter van 18
en een zoon van 14 thuis wonen.
Ik wil ze niet uit hun vertrouw-
de omgeving halen. En vanuit
Andijk, waar we wonen, is het
vijftig minuten naar Den Hel-
der. Als straks de Westfrisiaweg
is aangelegd, nog sneller. Voor
mij is de afstand geen belemme-
ring om ’s avonds naar Den
Helder te komen of op een zater-
dag. En er zijn voldoende moge-
lijkheden om er te overnachten.’’

U krijgt met onder andere
ruimtelijke ordening, wonen,
Willemsoord, cultuur en erf-
goed, verkeer en vervoer en
toerisme en recreatie een
stevige portefeuille.
,,Daarom ben ik ook blij dat ik
fulltime aan de slag kan. Dat zal
hard nodig zijn. Het is een por-
tefeuille met veel uitdagingen.’’ 
Waar kijkt u het meest naar
uit?
,,Ik ben een echte cultuurlief-
hebber, houd van dans, zang,
theater. Heb in het verleden ook
zelf bij een toneelvereniging
gezeten dus cultuur spreekt me
erg aan. De grootste uitdaging is
misschien wel het verbeteren
van de verbinding van en naar
Den Helder. En wonen. Zorgen
dat er voldoende, betaalbare en
gevarieerde woningen komen.’’
U maakt straks deel uit van
een college dat bestaat uit
zeven wethouders. Is dat niet
wat veel?
,,Dat is inderdaad veel. Maar
door de versnippering in de
politiek zie je dit vaker gebeu-
ren. En dat elke partij een be-
stuurlijke post opeist, kun je
ook niemand kwalijk nemen. We
mogen best van mening ver-
schillen, zolang we maar in het
belang van de inwoners van de
stad bruggen gaan bouwen.’’
Dat kan nog lastig worden.
,,Dat is inderdaad een lastige
opgave. Dat weet ik wel zeker.
Maar we gaan voor een goede
samenwerking en daar heb ik
alle vertrouwen in. Wij allemaal
trouwens.’’
Gaat u dit weekend Den Hel-
der nog verkennen?
,,Ik word komende maandag
vijftig. Dat gaan we eerst vie-
ren.’’

Wie is Heleen Keur eigenlijk?
Marischka de Jager

Den Helder ✱ Den Helder kent
met de komst van een nieuw
college slechts één relatief onbe-
kend gezicht: Heleen Keur. Een
korte kennismaking met de
nieuwe CDA-wethouder.

Heleen Keur. FOTO MARLOES NIEMEIJER


