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Hij is de vijfde generatie in dit Weseper  
familiebedrijf. Bas Jansen, kleinzoon van Reint,  
wagen-bouwer van huis uit. Daar waar deze  
timmerman begon met het maken van houten 
wagens, kwam er steeds meer carrosseriewerk bij, 
zoals het ontwerpen en bouwen van vracht- 
wagencabines, verhuiswagens, veewagens en open 
laadbakken. Zoon Gerrit, die in de jaren zestig het 
bedrijf overnam, bouwde het verder uit. Bas kwam 
in 2001 tijdens de MKZ-crisis bij de zaak en turnde 
die om tot het unieke en bijzondere Oldtimer 
restauratiebedrijf dat het nu is: Jansen Restorations.

Doodlopende weg
Bas brak zijn studie technische bedrijfskunde ervoor 
af. De zaak van zijn vader moest gered worden. 
Ten gevolge van de MKZ-crisis lag het vervoer van 
vee volledig stil. Voor het bedrijf dat zich toelegde 
op veevervoerwagens zag de toekomst er somber 
uit en leek het zich op een doodlopende weg te 
bevinden. Vader en zoon richten zich voortaan op 
klassieke oude auto’s die tot dan toe incidenteel 
werden gerepareerd in de werkplaats. Dat blijkt een 
gouden greep te zijn.

Auto’s van voor 1940
De grote schuur die als werkplaats dient is  
volledig uitgerust voor plaatwerkreparaties, stralen, 
schooperen, poedercoaten, strak maken, spuiten en 
3D-printen. “Met een team van 12 mensen werken 
we aan de meest uiteenlopende auto’s. Van Lelijke 
Eend tot Rolls Royce”, aldus Bas. “Mijn grootste 
liefde hebben de auto’s van voor 1940.  

Sportmodellen zoals de Alvis 4.3 speed 25 die nog 
op zuivere brandstof liepen. We repareren ze en we 
blijven ook echte carrosseriebouwers. zo vervolgt 
hij enthousiast.

Old time en innovatie hand-in-hand
Het werken aan klassieke auto’s blijkt niet meer 
zonder de inzet van nieuwe technieken te kunnen. 
Zo beschikt Jansen Restorations over een aantal 3D 
printers om onderdelen te maken. Als ze door hun 
‘Googleman’ niet zijn te vinden op internet, worden 
ze zelf digitaal getekend. 
Daarna 3D-printen, een mal laten maken en het 
onderdeel in het juiste materiaal laten gieten. 
“Met veel passie wordt zo het schier onmogelijke 
gerealiseerd”. zo laat Bas weten: “Kan niet bestaat 
hier niet. Als ze het voor de oorlog al konden  
maken, moeten we het nu zeker kunnen!”.

“Kan niet bestaat hier niet”

Jansen Classic Car Restorations
Eikenweg 13
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0570-531286
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