
 

 

 

Persbericht  

 
Datum: 1 maart 2012 
 

Van DOORN Verlichting Culemborg viert 75-jarig jubileum 
 
Van Doorn Verlichting b.v. bestaat vandaag, 1 maart 2012, 75 jaar. Opgericht als 
metaalwarenfabriek door Willem van Doorn in 1937, ontwikkelde het bedrijf zich al 
snel tot fabrikant van verlichting. De zoon van Willem, Martinus, bouwde het bedrijf 
vervolgens verder uit. In de jaren 60 was Van Doorn een belangrijke speler op het 
gebied van verlichting voor in de huiskamer. 
 
Onder invloed van toenemende concurrentie uit het buitenland verschoof het 
accent in de jaren 70 al meer en meer naar de business-to-business markt; de 
project- en utiliteitsbouw. Gedurende de jaren 80 en 90 werd dit onder leiding van 
Harry Versluis verder doorgezet. Samenwerking met partners in de bouw, 
opdrachtgevers, architecten en installateurs werd de nieuwe filosofie. Het leveren 
van maatwerk werd daarbij zeer belangrijk. En dat is nog zo tot op de dag van 
vandaag. 
 
Sinds 1999 staat het bedrijf onder leiding van Frank Broedelet. Hij zegt hierover: 
“Eind jaren negentig naderde de heer Versluis zijn pensioen. De familie vond het 
heel belangrijk dat het bedrijf zou voortbestaan, maar er was nog geen opvolging. 
Ik werkte zelf al binnen het bedrijf en had het erg naar mijn zin, maar zag ook 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van Van Doorn. De familie en ik zijn met 
elkaar in gesprek te gaan om te komen tot een oplossing, waarbij het bedrijf door 
mij kon worden voortgezet. Daar zijn we goed uitgekomen, en dat is iets waar ik 
de familie nog altijd dankbaar voor ben.” 
 
“In de laatste jaren hebben wij ons verder kunnen ontwikkelen. Dit geldt zowel op 
het gebied van onderzoek en productontwikkeling, maar ook op het gebied van 
productie. Nog steeds, en daar zijn we toch behoorlijk uniek in, produceren we al 
onze verlichtingsarmaturen zelf in onze fabriek in Culemborg. Een belangrijke 
mijlpaal daarin is ook het in gebruik nemen van ons nieuwe pand aan de Bellweg 
in Culemborg. Kernwaarden zijn techniek, 75 jaar ervaring, innovatie en 
creativiteit. En daar zijn we trots op. Bovendien zijn we ondanks alle veranderingen 
in wezen niet veranderd, we zijn nog steeds het familiebedrijf dat we waren. Het 
leuke is dat het personeel dit ook zo voelt en dat doet mij als directeur uitermate 
goed. Het is een plezier om met alle mensen samen te werken en mooie 
verlichting te maken.” 
 
Tegenwoordig reiken de vleugels van Van Doorn verlichting ook tot ver in het 
buitenland. Belangrijke exportmarkten zijn natuurlijk de landen in de Europese 
Unie, maar bijvoorbeeld ook Hong Kong en het Midden Oosten. “Belangrijke 
groeimarkten nu de economische berichten om ons heen zo somber zijn”, aldus 
Broedelet. “We gaan dit jubileum binnenkort natuurlijk vieren met z’n allen, en 
daarna zorgen dat we over 25 jaar het eeuwfeest kunnen vieren!” 



 

 

 
 
Boven: Het slaan van de eerste paal voor het nieuwe pand: een mijlpaal. 
 
 
 

 
 
Boven: De 864 (!) meter hoge toren van het King Abdul Aziz Endowment in Mekkah 
wordt verlicht door Van Doorn Verlichting. 
 

 
Einde persbericht 
Informatie: Van Doorn Verlichting bv, Bellweg 10, 4104 BJ Culemborg, tel: 0345-
512347, email: vdc@vdc.nl, de heer A.F. Broedelet 
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