ROTOTAAL20
december 2014 tiende jaargang nummer 20

ROTOCOAT – STACO

Markthal
Rotterdam
Verder in
dit nummer
MVO
3
Lieren voor
offshore hotel
6
Groene
geluidsbescherming
9
Modulaire trap
12
Caland Tower
15

Op 1 oktober 2014 heeft
Koningin Maxima de Markthal
in Rotterdam officieel
geopend. Het complex
vormt het laatste stukje
stadsvernieuwing in het
Lauwerskwartier, één van de
plekken die door het Duitse
bombardement in de Tweede
Wereldoorlog werd verwoest.
Architect Winy Maas van
architectenbureau MVRDV is
erin geslaagd een spectaculair
ontwerp te maken. De bouw
van de markthal met een
hoogte van 40 m, breedte van
71 m en lengte van 114 m is
vergelijkbaar met de bouw
van een tunnel en heeft 5 jaar
geduurd. De 40 meter hoge
hoefijzervormige boog die
bestaat uit natuursteen en aan

beide zijden is afgesloten door
een enorme glazen pui, is tot in
de wijde omtrek te zien.
In de boog bevinden zich 228
koop- en huurappartementen.
Onder de boog worden
overdag in de honderden
marktkramen verse producten
verkocht. En na sluitingstijd
verandert de Markthal in
een openbaar gebied met
restaurants die ‘verantwoord’
eten propageren.
In opdracht van GB Steel Group
heeft Rotocoat diverse
onderdelen thermisch verzinkt
en gepoedercoat en heeft
Staco Nederland stalen roosters
geleverd.
>> Lees verder op pagina 6.
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Spreek
(s)taal

© Wiel Arets Architects
Het plafond van de IJhal zal uit
spiegelende elementen bestaan.

CREATE AND INSPIRE
Met deze nieuwe slogan
gaat Staco zich de
komende jaren met name
in de architectonische
markt profileren. Staco
roosters hebben vele
toepassingsmogelijkheden
en met haar innovatieve
totaaloplossingen wil Staco
architecten en bouwers
inspireren hier gebruik van te
maken.

ROTOCOAT

IJhal
Centraal Station Amsterdam
en directe omgeving
vormen het middelpunt
van een groter masterplan
om bezoekers die met het
openbaar vervoer arriveren,
gastvrij te ontvangen. Begin
maart 2014 is de bouw van de
tweede hoofdentree, de IJhal,
van start gegaan. De IJhal,
naar een ontwerp van Wiel
Arets Architects, komt onder
het busplatform over de
volle breedte van het station
parallel aan het IJ.
De staalconstructie van
de IJhal is geleverd en
gemonteerd door Voortman
Staalbouw uit Rijssen en
is thermisch verzinkt door
Rotocoat Dieren.

ONTMOETINGSPLAATS
MET ALLURE
Vanuit de IJhal kunnen
reizigers straks gemakkelijk
op- of overstappen op trein,
metro, bus, pont of taxi.
De hal wordt aangekleed
met spiegelende stalen
plafondelementen. Deze
reflecteren de golvende
eigenschappen van het
wateroppervlak van het IJ
en versterken de historische
relatie van Amsterdam met
het water. De hal wordt
bovendien voorzien van
servicefaciliteiten, winkels en
horeca met uitzicht op het IJ.
Hiermee fungeert het station
als een ontmoetingsplaats
met allure.

Staco levert een compleet
assortiment hoogwaardige
roosters in staal, aluminium,
RVS of kunststof. Deze
roosters worden niet alleen
toegepast in de utiliteitsbouw,
scheepsbouw en offshore,
maar vinden ook creatieve
toepassingen in andere
marktgebieden. Zo heeft
Staco voor de gevelbouw een
gepatenteerd gevelsysteem
ontwikkeld waarmee
(lamellen)roosters snel op
diverse soorten gevels kunnen
worden gemonteerd.
Staco timmert voortdurend
aan de weg en is momenteel
de enige roosterfabrikant
die naast ISO 9001 ook
C2C (Cradle to Cradle) en
CE gecertificeerd is! Staco
staat dan ook niet alleen
garant voor een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding,
duurzaamheid en een hoge
servicegraad, maar ook voor
innovatieve technologie.
Staco: create and inspire!
Alf Peeters
commercieel directeur
Staco Nederland
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MAATSCHAPPELIJK VERANT WOORD ONDERNEMEN

Boskalis

interview met Joost Rijnsdorp,
Hoofd Inkoop / Logistiek
(wereldwijd) en Facilitaire dienst

Boskalis, gevestigd in Papendracht,
voert wereldwijd baggerwerkzaamheden
uit. Naast deze activiteit richt het bedrijf
zich op offshore energie, sleep- en
bergingswerkzaamheden.
De belangrijkste opdrachtgevers zijn olieen gasmaatschappijen, havenexploitanten,
overheden, rederijen, internationale
projectontwikkelaars, verzekeraars en
mijnbouwbedrijven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) is een vorm van ondernemen waarbij
een bedrijf een balans probeert te vinden
tussen mens (people), milieu (planet) en
economische prestaties (profit). Een betere
balans leidt tot betere resultaten voor
bedrijf en samenleving.

WAT DOEN JULLIE AAN MVO?
Onze MVO activiteiten richten zich op
veiligheid, ontplooiing en welzijn van
medewerkers, toepassing van milieu-expertise
en inzet van milieuvriendelijk materieel en
techniek en actieve betrokkenheid bij lokale
gemeenschappen in de vorm van investering
in onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht.
Daarnaast streven we ernaar onze keten zo
duurzaam mogelijk in te richten door een
actieve dialoog met onze leveranciers.

HOE BRENGEN JULLIE MVO IN
DE PRAKTIJK?
Sinds 2012 is Boskalis in Nederland
gecertificeerd voor het hoogste niveau
op de CO2 prestatieladder. Tevens zijn wij
wereldwijd Industry Leader in het duurzaam
ontmantelen van schepen. Hierbij zijn een
harde ondergrond, certificering van de
werf en een verantwoorde afvoer van afval
randvoorwaardelijk. In 2011 zijn wij begonnen
met Meet the Buyer-sessies waarin we samen
met onze leveranciers de krachten bundelen
voor een duurzame keten. Hieruit is o.a. met
de Beelen Groep een proces tot stand gebracht
om versleten baggerleidingen te recyclen.

Ook is Boskalis een van de initiatiefnemers van
het Building with Nature innovatieprogramma
dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe
inrichtingsconcepten van rivier-, kust- en
deltagebieden. Het doel is om te onderzoeken
hoe menselijke activiteiten en natuur elkaar
optimaal kunnen versterken. Succesvolle
voorbeelden van deze eco-engineering zijn
de creatie van de Zandmotor in Zuid-Holland,
een dynamisch kustbeschermingsgebied,
waarmee tevens nieuwe natuur- en recreatie
mogelijkheden worden gecreëerd en een
grootscheepse koraalreloctie bij Jamaica.

HOE BETREKKEN JULLIE DE
MEDEWERKERS BIJ MVO?
Een veilige werkomgeving draagt direct
bij aan een positief en motiverend
werkklimaat. In 2010 hebben we het
veiligheidsprogramma NINA (No Injuries,
No Accidents) geïntroduceerd dat veel
positieve aandacht trekt binnen en buiten
de industrie. NINA gaat niet louter om
procedures maar creëert eigenaarschap
en beleving. Sinds de introductie van NINA
is de ongevallenfrequentie met ruim
80% gedaald.
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DE BOER STAAL

Flat racks voor
flexibiliteit
De Boer Staal heeft alles onder één dak:
een ruime hoeveelheid plaatstaal in
o.a. Grade A, AH36, DH36, S355 en
G10, specialistische snijcapaciteiten én
conserveringsmogelijkheden. Hierdoor is
De Boer Staal flexibel en levert steeds
meer kant-en-klare bouwpakketten aan
scheepswerven. Deze bouwpakketten bestaan
uit gesneden, gemarkeerde en eventueel
vervormde stukken staal, voorzien van een
tweecomponent shop primer.

BOUWPAKKETTEN
Om de bouwpakketten just-in-time aan de
scheepswerven te leveren is de logistieke

organisatie van groot belang. Daarom heeft
De Boer Staal speciale drie meter brede
flat racks laten maken. Hierop kunnen
de verschillende op maat gesneden en
geconserveerde onderdelen precies op
volgorde worden uitgelegd. Bovendien zijn
de flat racks voorzien van zowel hijsogen als
poten en kunnen deze bij de scheepwerf zo
van de vrachtwagen worden gehesen en in
de hal worden geplaatst. Vervolgens kunnen
de afzonderlijke gemarkeerde items deel
voor deel van de flat rack worden gepakt en
op volgorde in het in aanbouw zijnde schip
worden gelast. Deze service van De Boer Staal
zorgt voor maximale flexibiliteit.
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DE BOER SNIJBEDRIJF

Lieren voor
offshore hotel
In de Kaspische Zee bij Bakoe (Azerbeidzjan) liggen veel olieplatforms. Om de medewerkers van
deze olieplatforms te huisvesten worden hotelschepen bij de olieplatforms afgemeerd. Voor dit
doel is een kraanschip omgebouwd tot hotelschip.
Omdat het regelmatig stormt op de Kaspische
Zee en veiligheid boven alles gaat is het
hotelschip uitgerust met een 8-Punts meer
systeem dat is geleverd door C-Nautical uit
Sappemeer. Het systeem bestaat uit acht sets
elektrisch aangedreven frequentie-gestuurde
lieren met een trekkracht van 900 kN en een
remhoudkracht van 4250 kN. De trommel bergt
een 76,2 mm dikke staalkabel met een lengte
van 2000 meter en aan de staalkabels hangen
ankers van 12 ton per stuk. Deze acht lieren
vangen de krachten op die op het schip worden
uitgeoefend en verdelen deze over het schip,

zodat het schip ook bij harde wind stabiel in
het water blijft liggen en de veiligheid van de
medewerkers is gegarandeerd.

LLOYDS BEVOEGD
De Boer Snijbedrijf heeft voor deze lieren
diverse onderdelen op maat gesneden uit
plaatstaal dat voldoet aan EN 10204 cert. 3.2.
Omdat De Boer Snijbedrijf Lloyds bevoegd
is tot het hermerken van materialen, kan
de herkomst van alle gesneden onderdelen
worden aangetoond en voldoet De Boer
Snijbedrijf aan de gestelde eisen.
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VERVOLG VAN DE VOORPAGINA STACO – ROTOCOAT

Markthal Rotterdam
DE CONSTRUCTIE
Het spannendste deel van de constructie
bevindt zich op de 11e en bovenste verdieping.
Deze verdieping verbindt namelijk de twee
gebouwhelften met elkaar door middel van
400 mm dikke zwaargewapende boogvormige
betonnen wandliggers. Vanwege het
transparante karakter van het gebouw
zijn beide kopse kanten voorzien van een
gigantische kabelnetgevel van maar liefst 35 m
hoog en 42 m breed, de grootste van Europa.
In totaal zijn er 26 verticale en 22 horizontale
stalen kabels gebruikt die samen een soort
bespanning van een tennisracket vormen. De
kabels eindigen in stalen ‘vogelnesten’ die
in de betonnen zijkanten en het dak zitten.

Het zijn stalen kubussen waar het uiteinde
van de kabel aan wordt vastgemaakt. Op de
‘vogelnesten’ zitten dikke stalen kopplaten die
stuk voor stuk zijn geboord zodat de kabels
op precies de juiste hoogte in het ‘vogelnest’
komen. Deze stalen kubussen voor de
verankering van de glazen puien zijn geleverd
door Kampstaal uit Emmeloord en zijn thermisch
verzinkt door Rotocoat. De glaspanelen van
gehard glas zijn vastgezet op de knooppunten
van de horizontale en verticale kabels.

MARKTHAL
Niet alleen het gebouw, maar ook de eerste
overdekte foodmarkt van Nederland is
spraakmakend. De vloer is gevuld met robuuste

multifunctionele stalen marktkramen die niet
alleen dagverse producten tentoonstellen
maar waarvan de bovenkanten dienst doen
als terras. Hier kunnen de bezoekers wat eten
en genieten van de kleurrijke ‘hemel’ met
levensgrote afbeeldingen van verse producten
die in de Markthal verkocht worden.
Staalbouw Nauta Heeg is verantwoordelijk
voor de 300 ton aan verzinkte marktkramen.
De terrassen zijn voorzien van trappen,
trapleuningen en balustrades. Deze zijn
geproduceerd en gemonteerd door Beijer
Constructie uit Meppel. Rotocoat heeft
de marktkramen thermisch verzinkt en de
balustrades, trappen en trapleuningen zijn

behandeld met de Rotocoat Duplexroute: eerst
thermisch verzinkt en daarna gepoedercoat.

ROOSTERWANDEN
Onder de markthal bevindt zich de grootste
parkeergarage van Rotterdam die plaats biedt
aan 1200 auto’s. De roosterwanden voor deze
parkeergarage zijn in opdracht van Kampstaal
geleverd door Staco Nederland.
Zo levert GB Steel Group, waartoe Kampstaal,
Staalbouw Nauta Heeg en Beijer Constructie
behoren, samen met Rotocoat en Staco een
mooie bijdrage aan dit toonaangevende
gebouw dat wereldwijd de aandacht heeft
getrokken.
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ROTOintern
WIJ FELICITEREN ZES COLLEGA’S MET HUN 12,5 EN 25 JARIG JUBILEUM!
ROTO
Ger de Kwaasteniet

ROTOCOAT KAMPEN
25

ROTOCOAT WOLVEGA

Hendrik Hanekamp

12,5

Frans de Nekker

25

Willem Remmers

12,5

Martien Kollée

25

ROTOCOAT DIEREN
Johannes Zwaagstra

25

ROTOkort
Geslaagde
opening nieuwe
coatbaan in
Heerhugowaard

Donderdag 30 oktober 2014 is de nieuwe
coatbaan van Rotocoat in Heerhugowaard
feestelijk geopend. Deze nieuwe hyper
moderne volautomatische “Power and Free”
poedercoatinstallatie is bijzonder geschikt voor
lang en zwaar constructiestaal met een lengte tot
15,5 meter en geeft Rotocoat Heerhugowaard
de mogelijkheid zwaar en lang materiaal op één
locatie te verzinken én te poedercoaten. Hiermee
neemt Rotocoat Heerhugowaard in de Benelux
een unieke positie in.
Nu beide nieuwe poedercoatbanen in Wolvega
en Heerhugowaard in gebruik zijn, kan
Rotocoat al het door haar verzinkte materiaal
ook in eigen huis poedercoaten: één-, twee- of
drielaags en Qualisteelcoat gecertificeerd.
Rotocoaten lekker relaxed!
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ROTOCOAT

Groene
geluidsbescherming
De N242 is de provinciale
weg tussen Alkmaar en
Middenmeer die aansluit op
de A7. Om het knooppunt
N242/Westtangent bij
Heerhugowaard veiliger
te maken en het verkeer
beter te laten doorstromen
is het knooppunt opnieuw
ingericht. Door de bouw
van twee viaducten en een
ovatonde (ovale rotonde)
is er een ongelijkvloerse
kruising gecreëerd. Hierdoor
zijn de verkeerslichten op de

N242 vervallen en kan het
doorgaande verkeer beter en
vooral veiliger doorrijden. Ook
het verkeer van en naar de
Westtangent kan eenvoudig
op de N242 in- en uitvoegen.
Bij de herinrichting van het
knooppunt is ook aandacht
besteed aan het beperken
van de geluidshinder voor
omwonenden. Daarom is er
een 685 meter lang begroeid
(groen) scherm geplaatst
dat geluidsisolerend en

-absorberend is. Dit scherm
bestaat uit stalen staanders
met gaasmatten en is geleverd
en gemonteerd door Nifra
Constructiewerken uit Obdam.
De fundering van balkstaal
HEA160 en de staanders met
een lengte van 5 tot 5,5 meter
zijn thermisch verzinkt door
Rotocoat Heerhugowaard.
Deze staanders en 1080
verzinkte gaasmatten van
2,5 x 3,5 meter zijn daarna
gepoedercoat door Rotocoat
Wolvega.
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DE BOER BUIZEN

Spudpalen voor anker
Voor de productie van spudpalen heeft De Boer Buizen circa 30 ton langsnaad gelaste stalen
buizen in kwaliteit S355 geleverd. De stalen buizen uit nieuwwalsing hebben een diameter
van 914 mm en een dikte van 20 mm.
SPUDPA AL

Een spudpaal is een verticale buizen
constructie waarmee schepen of pontons
zichzelf veilig en stabiel kunnen vastleggen.
Een spudpaal is eigenlijk een alternatief
voor een anker en kan alleen gebruikt
worden in ondiep water. Nieuwbouw
binnenschepen zijn vrijwel altijd voorzien
van telescopische spudpalen. Kraanschepen
die precies op locatie moeten kunnen
laden of lossen, maar ook cutterzuigers en
baggerschepen zijn meestal uitgerust met

klassieke enkelvoudige spudpalen die niet
uitschuifbaar zijn en als masten boven het
dek uit steken.
Een schip heeft doorgaans twee spudpalen:
één op het voor- en één op het achterschip.
De bediening vindt plaats vanuit de
stuurhut. Met een druk op de knop schieten
de spudpalen naar beneden en boren zich,
afhankelijk van de hardheid van de
ondergrond, een halve tot anderhalve meter
in de bodem zodat het schip stabiel ligt.
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MÉTAL DÉPLOYÉ

Moderne elegantie

In het zuiden van de Franse stad Lyon, niet ver
van de rivier de Rhône, is een oud industrie
terrein volop in ontwikkeling. Nieuwe
woningen en kantoorgebouwen moeten dit
deel van de stad een stedelijk aanzien geven.
Ook Atrium Gerland, het nieuwe door
SOHO architecten ontworpen regionale
hoofdkantoor voor werkgelegenheid, ligt in
deze wijk. Het vloeroppervlak van 8.500 m2
is verdeeld over 9 verdiepingen die zijn
gesitueerd rond een centraal atrium zodat
medewerkers elkaar gemakkelijk kunnen
ontmoeten. De buitengevel is voorzien van
1.400 m2 aluminium strekmetaal Oxygene 200

Het fijnmazige strekmetaal
doet dienst als zonwering
en zorgt voor natuurlijke
ventilatie

en doet denken aan een zijden sluier waarmee
een link wordt gelegd naar de historie van
Lyon als zijdestad.

ENERGIEBESPAREND
De panelen van strekmetaal zijn door
Métal Déployé op maat gemaakt. Het
fijnmazige strekmetaal doet dienst als
zonwering en zorgt voor natuurlijke ventilatie
waardoor het energieverbruik en de CO2
uitstoot van het gebouw zo laag mogelijk
worden gehouden. Bovendien geeft de
structuur van het strekmetaal het gebouw
een moderne elegantie die aansluit bij de
architectuur van de nieuwe wijk.
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STACO

Modulaire trap
Staco brengt eind dit jaar een gepatenteerde
modulaire trap op de markt. Deze zelfdragende
steektrap is opgebouwd uit modules waardoor
de trap gemakkelijk op bijvoorbeeld een
bouwplaats of evenemententerrein is op te
bouwen.
Het idee is al enige tijd geleden bedacht
door Ron de Graaf, directeur van De Graaf
Metaalwerken uit Maarssen. In eerste
instantie zou de trap opgebouwd worden uit
kokerprofielen, maar dat bleek te duur te zijn.
Daarop ging de uitvinder op zoek naar een
alternatief en kwam in contact met Jeroen
de Beer, innovation manager bij Staco Holding.
Uitgangspunt van de modulaire trap is nu een
stalen roostertrede die wordt gedragen door
twee leuningelementen. Bovendien kan het

De zelfdragende steektrap is opgebouwd uit
modules waardoor de trap gemakkelijk is op
te bouwen.

hoogteverschil tussen de treden (de ‘optrede’)
worden aangepast.

EIND 2014 OP DE MARKT
Staco heeft een marktverkenning gedaan en in
samenwerking met de uitvinder zijn de laatste
detailaanpassingen aan het ontwerp gemaakt.
De eerste uitvoering van de modulaire trap
komt eind 2014 op de markt, waarbij Staco
zowel de productie, de marketing, als de
verkoop voor haar rekening neemt.
Heeft u interesse in deze modulaire steektrap?
Neem dan telefonisch of per e-mail contact op
met Jeroen de Beer:
T +31(0)6 53 53 87 69
E j.debeer@staco.eu
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STACO

a.s.r. vernieuwd

Het Utrechtse kantoorgebouw van
verzekeraar a.s.r. dateert uit 1974 en is geheel
gestript en verduurzaamd. De betonnen
borstweringen in de bestaande buitengevel
zijn vervangen door een glazen klimaatgevel
die veel daglicht het gebouw binnenlaat en
zorgt voor een natuurlijke ventilatie van de
kantoorruimten. Het vernieuwde kantoor dat
eind 2015 wordt opgeleverd beschikt over een
centraal ontmoetingsgebied met kantoortuin,
telt 2.800 flexibele werkplekken voor ruim
4.000 medewerkers en is één van de grootste
kantoorgebouwen van Nederland.
Oskomera Group uit Deurne heeft voor de
renovatie van het a.s.r. gebouw onder andere
geleverd en gemonteerd: de staalconstructie

voor de gevel, (on)geïsoleerde glasgevels,
horizontale jaloezieën, balustrades,
aluminium deuren en ventilatieroosters.
De stalen ventilatieroosters type RR zijn
door Staco Nederland op maat gemaakt en
voorzien van snijwerk en aangelaste hoeken
voor het opvangen van de constructie en
ingelaste plaatjes voor de montage. Omdat
in dit project veel verschillende roosters
zijn gebruikt, is het door Staco gevoerde
procesmanagement uitermate belangrijk
om het hele proces van productie en
‘just-in-time’ levering goed te laten verlopen.
De door Staco geleverde ventilatieroosters
bevinden zich op iedere verdieping aan de
buitenzijde van het gebouw en doen dienst
als glazenwasbordessen.
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Fotografie: © Moke Architecten

ROTOCOAT

Caland Tower
Laakhaven is een voormalig haven- en overslag
terrein in Den Haag en heeft de afgelopen
jaren een flinke metamorfose ondergaan.
De 52 meter hoge Caland Tower naar een
ontwerp van Moke Architecten markeert
de entree naar de vernieuwde Laakhaven en
is 11 juli 2014 opgeleverd.

BALUSTERS
De Caland Tower biedt plaats aan 104 (sociale)
huurappartementen met op de begane grond
winkels en horeca. Het ‘ruige’ karakter van
het voormalige havengebied komt terug in
het ontwerp. Rul metselwerk, verspringende
baksteen kaders met reliëf bakstenen,
betonnen onderdorpels en onregelmatige

balkons geven de buitenzijde een no nonsens
uitstraling. De sfeer in de woningen wordt
bepaald door verdiepinghoge ramen die voor
veel lichtinval zorgen. Bovendien hebben bijna
alle woningen een balkon of Frans balkon.
De stalen balkonhekken en Franse balkons zijn
geproduceerd door staalconstructiebedrijf
Derks & Zn. uit Harmelen en zijn behandeld
met de Rotocoat Duplexroute: eerst thermisch
verzinkt en daarna tweelaags gepoedercoat
in RAL 7030 door Rotocoat Wolvega. Beide
bedrijven leveren hiermee een duurzame
bijdrage aan het kenmerkende karakter van
de Caland Tower.
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ROTOCOAT

Circus SVEA
Het kunstwerk Circus SVEA van de kunstenaars Kees Bierman
en Adriaan Rees vormt de bekroning van de herinrichting van
de rotonde Slimme Waterweg/Zwaluwlaan in de wijk SpalandSveaparken in Schiedam. Het kunstwerk is in de piste, het
hart van de rotonde, geplaatst en maakt van de rotonde een
permanente circuslocatie.
De geometrische objecten
van staal zijn ontleend aan
de omgeving. De J-vorm
refereert aan de vorm
waarin het huizenblok bij
de rotonde is gebouwd, de
omgekeerde torenspits van
Kethel staat verderop in de
wijk en de ronde vorm lijkt op

de bebouwing van bovenaf
gezien. Deze gestapelde
geometrische objecten
vormen samen de wankele
toren waarop de acrobaat zijn
kunsten uitvoert. De drie apen
bij de toegangswegen maken
de voorstelling compleet
en geven de bewoners een

levensrichting mee: ‘hoor
geen kwaad, zie geen kwaad
en spreek geen kwaad’.
Aannemersbedrijf Portengen
uit Amstelveen heeft de
geometrische draadvormen
gerealiseerd en thermisch
laten verzinken door
Rotocoat. Daarna heeft
Portengen het kunstwerk ter
plaatse gemonteerd en in de
grond verankerd.
Op 19 september 2014 is Circus
SVEA feestelijk geopend.
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Terugblik 2014
Nu het jaar alweer bijna is afgelopen
kunnen wij ook dit jaar terugkijken op veel
prachtige projecten. Zo hebben wij roosters,
verzink- en poedercoatwerk geleverd voor
de inmiddels wereldberoemde Markthal in
Rotterdam, strekmetaal voor het regionale
hoofdkantoor voor werkgelegenheid in Lyon.
Doen ‘onze’ buizen dienst als spudpalen
of bescherming van kademuren. Zijn de
staalbedrijven een samenwerking aangegaan
met gerenommeerde scheepswerven voor het
leveren van complete scheepsbouwpakketten
en brengt Staco eind dit jaar een gepatenteerde
modulaire trap op de markt.
Onze bedrijven hebben aan kwaliteit
gewonnen: naast Rotocoat zijn nu ook

De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf
MVO gecertificeerd. Staco, Rotocoat en
De Boer Snijbedrijf zijn NEN-EN-1090 (CE)
gecertificeerd. Met de ingebruikname van de
coatbanen bij Rotocoat Wolvega en Rotocoat
Heerhugowaard en de straal- en menielijn bij
De Boer Staal in Uitgeest zijn ook nog eens een
drietal grote investeringsprojecten afgerond.
2014 was een enerverend jaar en 2015 gaat
zeker weer nieuwe uitdagingen brengen.
Wij danken u voor de samenwerking, wensen
u allen fijne feestdagen en kijken met u uit
naar een succesvol 2015.
	Ger de Kwaasteniet & Tom van Lindert
Directie ROTO
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