
‘IK BEN VOORAL ACTIEF 
OP DE BOUWPLAATSEN 

ZELF, JEROEN IS 
VAN NATURE WAT 
COMMERCIËLER 

INGESTELD’.

‘ONS PA BENOEMDE NOOIT 
DE FOUTEN, MAAR DACHT 
ALTIJD IN OPLOSSINGEN’

A

In Veldhoven-Dorp is de familienaam Van Kasteren synoniem met bouwen. 
De Heiberg vormt het kloppend hart van het familiebedrijf, waarvan Christ 
van Kasteren vijftig jaar geleden de grondlegger was. Op zijn fundament 
bouwden familieleden verder met twee bedrijven als resultaat: Bouwers met 
Visie (BMV) en Bouwbedrijf Th. van Kasteren. De afkorting Th. staat hierbij 
voor Theo. Anno 2021 hebben zijn zonen Jeroen en Mark heel wat in het 
cement te brokkelen en zetten ze het bedrijf in de geest van hun vader voort.       
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ls jongste zoon kijkt Jeroen (38) met 
heel veel plezier terug op zijn jeugd. 
Gekscherend stelt hij vast dat zijn 
wieg op een bouwwerf heeft gestaan. 

„Het bouwbedrijf heeft binnen de familie altijd een 
prominente rol gespeeld”, herinnert hij zich. „Ik weet 
niet beter.” Theo van Kasteren werkte zes dagen per 
week. Op zaterdag en tijdens de vakanties gingen 
Jeroen en Mark met hem mee.
„Bouwen zit in ons DNA”, vult Mark (41) zijn broer aan. 
„Het was dus ook een logische stap om allebei voor een 
bouwkundige opleiding te kiezen.”  

Vergroeid met bouwplaats
Mark kiest na de middelbare school voor een studie 
Bouwkunde aan de TU/e in Eindhoven. De voorkeur van 
Jeroen gaat uit naar een meer praktische opleiding aan 
de HTS. „Voor mij was de Technische Universiteit veel 
te theoretisch”, zegt hij lachend. „Ik was vergroeid met 
de bouwplaats.”
Vreemd genoeg komt dit verschil tussen de twee broers 
in de rolverdeling binnen het bedrijf niet terug. „Ik ben 
vooral actief op de bouwplaatsen zelf”, geeft Mark 
tekst en uitleg. „Jeroen is van nature wat commerciëler 
ingesteld. Hij houdt zich daarom vooral bezig met 
acquisitie, verkoop en algemene zaken.” 

Druk op schouders
Theo van Kasteren droomt ervan dat zijn beide zonen 
het bedrijf van hem overnemen. Hij laat Jeroen en Mark 
vrij in hun keuze en legt geen druk op hun schouders. 
„Gekscherend vroeg hij wel eens wanneer we in het 
familiebedrijf kwamen werken”, herinnert Mark zich nog 
goed. „Hij wilde graag weten of we plannen hadden om 
zijn bedrijf over te nemen. Zo niet, dan was hij gestopt.” 

Jeroen knikt instemmend. Hij waardeert de houding 
van zijn vader, die nooit met het spreekwoordelijke 
vingertje gewezen heeft. „Hij heeft Mark en mij altijd 
ondersteund”, licht hij toe. „We hebben het vak met 
vallen en opstaan geleerd. Als we vielen, hielp hij ons 
met opstaan. Hij benoemde nooit onze fouten, maar 
dacht vooral in oplossingen.”

Liefde voor Veldhoven-Dorp
Als Jeroen en Mark praten over Veldhoven hebben ze 
het uiteraard over Veldhoven-dorp, het kerkdorp waar 
ze geboren en getogen zijn. De broers dragen het 
verenigingsleven in Veldhoven-dorp een warm hart toe. 
„Mark verdedigt als keeper al heel lang de clubkleuren 
van Rood-Wit”, verwoordt Jeroen hun liefde voor 
Veldhoven-Dorp. „Zelf ligt mijn passie bij de scouting. 
Ik ben er trots op dat ik met de hulp van ome Christ in 
de Oeienbos zo’n mooie blokhut gebouwd heb voor 
Scouting Sint Stanislaus Kostka.” Mark is het helemaal 
met zijn broer eens. „Als bedrijf gaan we nooit meer uit 
Veldhoven-Dorp weg. Hier bouwen we aan woningen 
en bedrijven. En we bouwen aan vertrouwen. Uit 
ervaring weten we dat mond-tot-mondreclame in onze 
business het belangrijkst is.”    
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