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Verzinkerij Heerhugowaard

Unieke
lichtsculptuur
Het historisch centrum
van Assen heeft een ware
metamorfose ondergaan
waarbij de samenhang tussen
de Singels en het Kerkplein met
de rest van de oude binnenstad
is versterkt. Het sluitstuk
wordt gevormd door de unieke
lichtsculptuur op het Kerkplein.
Om het plein goed te verlichten
bleken meerdere lichtpunten
noodzakelijk en is gekozen
voor een ontwerp met een
boeket van losse stalen stelen
en ontluikende bloemen van
licht. Voor de constructie van
de stalen masten riep P.M.F.
Machinefabriek Veendam de
hulp in van zusterbedrijf DJK.
De trapeziumvormige, conisch
gebogen masten zijn gemaakt

uit vier aan elkaar gelaste stalen
platen. Na de fabricage zijn de
masten dubbeldip verzinkt door
Verzinkerij Heerhugowaard en
afgelakt in een asgrijze kleur.

Conische masten
Op het trottoir tegenover
de Grote Kerk prijken nu drie
lichtmasten. Ze ontspruiten uit
de grond, draaien schijnbaar
om elkaar heen en kiezen
daarna ieder hun eigen weg de
hoogte in (7, 9 of 11 meter).
De lampenkappen hebben
een los deksel en het armatuur
is verstelbaar zodat de
lichtbundels ter plekke kunnen
worden aangepast. Zo zorgt
de lichtsculptuur voor mooie
egale verlichting in een unieke
vormgeving.
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Spreek
(s)taal

ISO 9001 kwaliteitszorg

De Boer Buizen

Werk(t)vlot
Damwanden worden in
veel waterbouwkundige
toepassingen gebruikt, hetzij
permanent, hetzij tijdelijk. Bij
een tijdelijke toepassing van
een damwand, bijvoorbeeld
voor een bouwput, wordt
deze na voltooiing van
het werk weer verwijderd.
In andere gevallen is de
damwand een permanent
onderdeel van de constructie,
bijvoorbeeld bij een
kademuur langs een haven,
oeverbescherming langs
een kanaal of bij een dijk of
andere waterkering.

Stalen buizen
Het is niet altijd eenvoudig
om materialen die nodig

zijn voor het plaatsen van
een damwand op locatie te
krijgen. Daarom heeft de
firma Klein Wieringen uit
Hippolytushoef een vlot van
stalen buizen gefabriceerd.
Het vlot wordt gebruikt
voor het transport van
materialen bij beschoeiings
werkzaamheden waardoor
de werkzaamheden snel en
efficiënt kunnen worden
uitgevoerd.
De stalen buizen met een
diameter van 508 mm, een
wanddikte van 6,3 mm en
een lengte van 10.500 mm
zijn geleverd door De Boer
Buizen.

De Boer Snijbedrijf investeert
continu in vernieuwing van
het productieproces, de zorg
voor het milieu en de kwaliteit
van haar medewerkers. Wij
vinden het belangrijk dat de
werkomstandigheden en het
materieel voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen.
Om aan onze klanten te laten
zien dat wij kwaliteit hoog
in het vaandel hebben staan
zijn wij sinds kort ISO 9001
gecertificeerd. Hiermee voldoet
ons bedrijf aan internationale
eisen op het gebied van
kwaliteitsmanagement.
De nadruk ligt daarbij op
procesmanagement, het
monitoren en continu
verbeteren van bedrijfsprocessen
en het realiseren van doel
stellingen. Naleving wordt
gecontroleerd door Lloyd’s
Register Quality Assurance
(LRQA). Het ISO 9001 certificaat
van LRQA wordt wereldwijd
erkend en garandeert dat
wij kunnen voldoen aan de
kwaliteitseisen die overheden
en grote afnemers stellen.
Bovendien zijn wij LRQA
bevoegd tot het hermerken
van materialen en kunnen
wij gemakkelijk een
doorstempeling voor
onze klanten verzorgen.
Hierdoor wordt de kwaliteit
gewaarborgd terwijl de
routing sneller verloopt.
Heeft u nog vragen? Neem dan
gerust contact met ons op.
Arnaud de Boer
directeur
De Boer Snijbedrijf
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maatschappelijk verant woord ondernemen

Klein Wieringen

interview met Jan Klein, directeur
Aannemingsbedrijf Klein Wieringen uit Hippolytushoef
is gespecialiseerd in kust- en oeverwerken en
waterbouwkundige werken.

De directie van Klein Wieringen
Piet (midden) en Jan (rechts) Klein
met hun broer Hans (links).

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?
Uit onze CO2 footprint over
2011 bleek dat 92% van
onze CO2 uitstoot werd
veroorzaakt door het gasolie/
dieselverbruik van onze
schepen, vrachtwagens
en ander groot materieel.
Aangezien ons materieel
vrij nieuw is en hier geen
technisch energiezuinige
verbeteringen te behalen
zijn, richten wij ons nu
op onderzoeken naar
brandstoftoevoegingen en
alternatieve brandstoffen
die een CO2 vermindering
beogen. Begin 2013 hebben
wij het CO2 Bewust Certificaat
niveau 3 behaald. Ook zijn

wij gecertificeerd voor het
leveren en verwerken van
FSC hout, het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer.

Hoe betrekken jullie
de medewerkers bij
MVO?
Door middel van toolboxmeetings en cursussen maken
wij onze medewerkers bewust
van de effecten van Het
Nieuwe Rijden, Het Nieuwe
Varen en Het Nieuwe Draaien.
Sinds 2011 zijn wij aangesloten
bij het duurzaamheidsproject
“1.000.000 druppels” en
ontvangen wij wekelijks
de “Druppel van de week”,
een tip op het gebied van
duurzaamheid.

Wat is voor jullie het
belang van MVO?
Wij willen bijdragen aan de
verbetering van het milieu
(planet) en jonge mensen
opleiden voor een vak in
de infra (people). Onze
opdrachtgevers, voornamelijk
overheidsorganisaties,
eisen dit ook van ons. Bij
aanbestedingen stellen zij
MVO-eisen waaraan aannemers
moeten voldoen. Het belang
van MVO voor Klein Wieringen
is dus behoorlijk groot.

Wat is jullie volgende
stap?
Wij streven ernaar eind 2015
3% minder CO2 uit te stoten
dan in 2011.
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Poedercoating Heerhugowaard

Licht en luchtig
Daglicht beïnvloedt onze
biologische klok en zorgt
ervoor dat we ons gelukkig
en gezond voelen. Bovendien
stimuleert daglicht de
aanmaak van vitamines in ons
lichaam waardoor we alerter
zijn en beter functioneren.

Daglicht is gezond
Daglicht en ventilatie zijn
onmisbaar voor een gezond
binnenklimaat. Daarom
hebben de bewoners van

een woonhuis aan de
kust de bovenverdieping
uitgerust met een verrijdbare
lichtstraat. Deze lichtstraat
kan in zijn geheel over een
rails verschoven worden
waardoor er een opening in
het dak ontstaat. Hierdoor
krijgt de binnenruimte niet
alleen veel daglicht, maar ook
voldoende frisse lucht.
JET BIK Projecten uit
Spanbroek is gespecialiseerd

in lichtstraten en heeft
deze verrijdbare lichtstraat
ontworpen en geproduceerd.
De aluminium profielen
zijn door Poedercoating
Heerhugowaard in een grijze
kleur gepoedercoat waardoor
de lichtstraat er fraai uitziet
en duurzaam beschermd is
tegen de weersinvloeden.
Zo kunnen deze bewoners
nog lang genieten van het
licht en de (frisse) lucht!
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Verzinkerij Kampen

Kunstzinnig hekwerk

In de wijk Palenstein, op een steenworp afstand van het centrum van Zoetermeer, is het
project Schoutenhoek gerealiseerd. Dit project bestaat uit 8 stadswoningen voor de verkoop
en 94 appartementen voor de verhuur. De gebouwen en woningen verschillen in hoogte en
zijn gegroepeerd rondom een sfeervolle binnentuin. Onder de binnentuin bevinden zich een
parkeergarage en privé bergingen.

Duurzaam
De hoogteverschillen, de
afwisselende gevelkleuren en
het gebruik van duurzame
materialen geven de
nieuwbouw van Schoutenhoek
haar eigen gezicht en
karakter. De binnentuin is
voorzien van bankjes en

speelvoorzieningen en kan
’s avonds worden afgesloten.
Hiervoor heeft Hekwerken
Lisse bijzondere taatshekken
ontworpen en geproduceerd.
Deze taatshekken die één
draaipunt hebben, zijn
thermisch verzinkt door
Verzinkerij Kampen en daarna

tweelaags gepoedercoat door
Poedercoating Wolvega. Zo
verhogen deze duurzame
hekken de veiligheid in
Schoutenhoek en geven zij
het project een vriendelijke
en bovenal kunstzinnige
uitstraling.
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Métal Déployé

Zonwering
van strekmetaal
Horiba is een van ’s werelds grootste fabrikanten van analytische en spectroscopische systemen
en componenten voor de industrie en wetenschappelijk onderzoek. Om de beste studenten en
toponderzoekers te kunnen aantrekken, is Horiba neergestreken op Paris Saclay Campus
in Palaiseau, 15 kilometer van Parijs, waar vooraanstaande universiteiten, hogescholen
en onderzoeksinstituten zijn gevestigd.

Transparant
Het nieuwe bedrijfspand
bestaat uit vier met elkaar
verbonden gebouwen. Op de
begane grond bevinden zich
de laboratoria en op de eerste
verdieping de kantoren en
R&D. Naar ontwerp van

Serau Architecten is de gevel
van het hele pand (3.300 m2)
voorzien van gelakt strekmetaal
wat het complex een moderne
en transparante uitstraling
geeft. Alle panelen van
aluminium strekmetaal
Oxygene 112XS zijn door

Métal Déployé op maat
gemaakt. Dit strekmetaal
dient als zonwering en ook
als tweede huid. Hierdoor
vermindert het energieverbruik
en wordt er minder CO2
uitgestoten, wat goed aansluit
bij het imago van Horiba.
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Staco

Natuur en heelal
Op vrijdag 19 april is het
Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug officieel geopend.
Het Buitencentrum ligt
aan de rand van een groot
natuurgebied en is ronduit
uniek te noemen. Het
landschap is ruim en open,
het is er héél stil en er is
weinig lichtvervuiling. Heel
bijzonder zijn de sterrenwacht
en het planetarium. In de
koepel kunnen bezoekers
de sterrenhemel bekijken
met twee telescopen en

een zonnetelescoop. Op het
uitstekende observatie‑
platform, de Skywalk, kunnen
bezoekers de sterrenhemel
met het blote oog bekijken
en zijn soms wel 2000 sterren
te zien. Ook overdag valt er
genoeg te beleven want het
uitzicht is prachtig.
De staalconstructie van de
Skywalk is geproduceerd door
Staalservice Hardenberg.
De vloer van het platform is
voorzien van vlonderroosters

met hardhouten planken.
Deze stalen roosters type RV
zijn geleverd door Staco
Nederland, zijn thermisch
verzinkt en C2C gecertificeerd.
Hiermee bewijst Staco
“duurzaam” te werken:
materialen worden
gerecycled en er wordt
rekening gehouden met
natuur en milieu. Deze C2C
vlonderroosters passen dan
ook perfect bij het duurzame
karakter van het nieuwe
Buitencentrum.
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ROTOintern
Wij feliciteren zestien collega’s
met hun jubileum!

Staco Nederland
Mario Niedt

Verzinkerij
Heerhugowaard
Piet Scholten

Anton Cadeddu

12,5

Rik Mijnheer

12,5

12,5

12,5

Sali Bikmaz
Gerald Albertus

De Boer Staal

12,5

12,5

Verzinkerij Dreumel
Son Janzen
Peter van der Eerden
Martin Litjens

12,5

25

12,5

Hans van Ingen
Evert Halee
Frans Lutgens

25

25

12,5

VERZINKERIJ Wolvega
Johan Boers

25

Ingrid Mulder

25

Poedercoating
Hoogeveen
De Boer Snijbedrijf
Pascal Duinkerken - Aarts
Hans van der Haagen

25

12,5
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ROTOintern
nieuwe collega’s
Ralph van Blilsen

Hallo, ik ben Ralph van
Bilsen (43), sinds 1 maart
2013 operationeel directeur
van Staco Nederland. De
uitdagingen bij Staco sluiten
goed aan bij mijn 12- jarige
ervaring in de automotive,
waar zeer hoge productieeisen gelden. Als consultant
en projectmanager heb ik veel
bedrijven gezien en gewerkt
aan procesverbeteringen
op de werkvloer en op
managementniveau.

Ik ben van mening dat de beste
resultaten alleen behaald
kunnen worden door als team
samen te werken. Ik verheug
me er dan ook op om samen
met het Staco team verder te
bouwen aan een succesvolle
organisatie waar het prettig
werken is. Als ik vrij ben breng
ik zoveel mogelijk tijd door met
mijn vrouw en dochter en speel
ik graag een partijtje tennis.
Peter Geldens

Mijn naam is Peter Geldens.
Sinds 1 februari 2013 ben
ik accountmanager en

projectadviseur bij Staco
Nederland en ben ik mede
verantwoordelijk voor de
verkoop. Hiervoor heb ik
17 jaar gewerkt bij MCB
Valkenswaard en 15 jaar bij
Hebels Staalservice.
Het is mijn doel een omzet
verhoging te realiseren voor
de langere termijn door
een goed verkoopplan,
het succesvol acquireren
van nieuwe klanten en het
winnen van het vertrouwen
van de relaties.
Door samen met mijn
collega’s continu te blijven
innoveren, kunnen we
de organisatie van Staco
naar een nog hoger niveau
brengen. Hierin ligt een
mooie uitdaging om ons te
onderscheiden: ambitieus en
resultaatgericht.

ROTOkort

Roosters én strekmetaal

Graag wil ik mij kort aan u voorstellen. Ik ben Rob van Haren.
Enkelen van u kennen mij misschien als verkoper van stalen
roosters bij Staco Nederland waar ik al ruim 14 jaar werk. Sinds
kort ben ik ook vertegenwoordiger van ons zusterbedrijf Métal
Déployé dat in Frankrijk is gevestigd. Métal Déployé levert
strekmetaal in staal, RVS en aluminium in diverse afmetingen,
dikten en maaswijdten zowel in losse sheets als in de door
u gewenste vorm, met omranding en bevestigingsmiddelen.
Dus, mocht u vragen hebben over stalen roosters óf over
strekmetaal, bel mij dan gerust!

ROTO Vrouwendag kunstzinnig geslaagd!
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Poedercoating Hoogeveen

Bruggen Zwolle
Het centrum van Zwolle
wordt omgeven door de
Stadsgracht die als een
stervormige verdedigingslinie
om de oude stadskern heen
ligt. Om het Middeleeuwse
centrum te verbinden met
de rest van de stad zijn er
van oudsher verschillende
bruggen in gebruik. Zo ook
de Diezerpoortenbrug en de
Vispoortenbrug, vernoemd
naar de stadspoorten die hier
hebben gestaan.
De eerste Diezerpoortenbrug

(1867) en Vispoortenbrug
(1868) waren gietijzeren
bruggen gemaakt door de
voormalige IJzergieterij en
Machinefabriek Wispelwey.
Omstreeks 1939 zijn deze
gietijzeren draaibruggen
echter vervangen door ijzeren
ophaalbruggen.

Duplexroute
De brugdelen waren toe aan
een grootscheepse renovatie.
Daarom heeft Companjen
Constructies uit Wezep de
hekwerken verwijderd.

Deze zijn behandeld
met de Duplexroute,
het totaalconcept van
verzinken en poedercoaten.
De hekwerken zijn door
Verzinkerij Kampen ontzinkt
en opnieuw thermisch
verzinkt. Daarna zijn de
hekwerken tweelaags
gepoedercoat door
Poedercoating Hoogeveen
en opnieuw gemonteerd.
De bruggen zijn nu weer
duurzaam beschermd en zien
er bovendien fraai uit.
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Verzinkerij Wolvega – Centrizink Wolvega

Achmea campus
Recent heeft verzekeraar
Achmea haar twee locaties
in Apeldoorn samengevoegd
tot één locatie. De bestaande
bebouwing is gerenoveerd
en uitgebreid met zes nieuwe
gebouwen die zijn opgezet
als een campus. Hierdoor was
het mogelijk het omringende
Veluwse landschap – licht
glooiend met duinen,
berken, jeneverbes, heide
en dennen – naadloos in het
ontwerp te integreren. Het
middelpunt van de campus is
het nieuwe vergadercentrum.

Dit ronde gebouw met
uitdagende architectuur
en techniek vormt het
ontmoetingscentrum
met restaurant, café en
vergaderruimten. Na
oplevering van de campus
zullen hier midden in de
natuur zo’n 4.000 mensen
werken.

Kleur in het bos
In opdracht van Hofman
Constructies uit Vroomshoop
heeft Verzinkerij Wolvega
voor de Achmea campus

280 ton constructiestaal
thermisch verzinkt. Een
deel van dit staal is door
Poedercoating Wolvega
tweelaags gepoedercoat
in de kleur zwartgrijs. De
buitengevel van het ronde
Vergadercentrum bestaat uit
gevelpanelen van strekmetaal
die zijn geleverd door Métal
Déployé. Dit strekmetaal is
door Poedercoating Wolvega
gepoedercoat in de kleur
matgrijs aluminium waardoor
het gebouw een aparte
uitstraling krijgt.
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De Boer Staal

Mts Oceanic
dubbelwandig
Een binnenvaartschip is een niet-zeewaardig vaartuig dat goederen en personen over de
binnenwateren, zoals rivieren en kanalen, vervoert. De meeste binnenschepen zijn container
schepen die vooral bulklading vervoeren. Maar ook tankschepen, duw- en sleepboten en
passagiersschepen vormen een vertrouwd beeld op de binnenwateren.

Holland Profielen
Het binnenschip Mts Oceanic
is een tanker Type N. Deze
traditionele tankschepen zijn
bestemd voor het vervoer
van minder gevaarlijke
stoffen zoals stookolie
en gasolie. Veel van deze
tankers zijn enkelwandig. Zo
ook de in 1980 gebouwde
Mts Oceanic. De regels zijn

echter veranderd waardoor
de meeste producten alleen
nog maar in dubbelwandige
schepen vervoerd mogen
worden. Daarom wordt
Mts Oceanic aangepast.
Scheepswerf Jooren uit
Werkendam voorziet het
schip van een nieuwe
dubbelwandige middensectie.
Hiervoor heeft De Boer Staal

Holland Profielen geleverd
die zijn gestraald en voorzien
van Sigmaweld 190. Tevens
wordt het middenschip van
nieuw leidingwerk voorzien
en worden de voor- en
achterkant van het schip
aangepast zodat Mts Oceanic
voldoet aan de nieuwe
regelgeving.
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De Boer Snijbedrijf

Amsterdam Marina

Tegenover het centrum
van Amsterdam aan de
noordkant van het IJ bij de
NDSM-werf is in april 2013
de moderne jachthaven
Amsterdam Marina geopend.
Met de vestiging van het
hoofdkantoor van HISWA
Groep, de jaarlijkse bootshow
HISWA te water en rondom
de jachthaven ruimte voor
nautische bedrijven, is
Amsterdam Marina straks

het nautisch centrum van
Amsterdam.

Golfbreker
Om de HISWA te water op
deze locatie mogelijk te
maken is er in het IJ een
golfbreker met een lengte van
bijna 600 meter aangelegd
om “luw” water te creëren.
In totaal zijn hiervoor 58
palen met een lengte van
27 meter in de bodem van

het IJ geslagen. Door middel
van stalen stoelen, ook wel
buisklemmen genoemd,
zullen 29 pontons aan deze
palen verankerd worden
zodat de beursbezoekers en
ligplaatshouders veilig over
de golfbreker kunnen lopen.
In opdracht van de firma
Evenboer uit Watergang heeft
De Boer Snijbedrijf de stalen
stoelen op maat gesneden uit
plaatstaal S235 JR.
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Poedercoating Wolvega

Fietsend naar de stad
Op tien minuten fietsen van
het centrum van Utrecht
is nieuwbouwproject
Thorbeckepark in aanbouw.
Dit project naar een ontwerp
van Steenhuis Bukman
Architecten bestaat uit
88 appartementen verdeeld
over 3 kleinschalige
appartementengebouwen in
een parkachtige setting.
De half verdiepte
parkeergarage biedt plaats
aan 88 parkeerplaatsen
en wordt deels aan het
oog onttrokken. Het
middelste blok van de drie
appartementengebouwen is

iets gedraaid, wat het beeld
van vrijstaande gebouwen in
het groen versterkt.

Hekwerken
Alle appartementen zijn
voorzien van ruime balkons
die uitkijken op een groen,
glooiend en autovrij
landschap. Een mooi en
rustig contrast met de
levendigheid die de nabij
gelegen voetbalvelden van
DHSC met zich meebrengen.
De hekwerken van deze
balkons en een spiltrap zijn
geproduceerd en gemonteerd
door Jonkers Bouwmetaal

uit Urk. De kleine stalen
bevestigingsdelen zijn
centrifuge verzinkt door
Centrizink Wolvega.
De spiltrap en circa
30 ton hekwerken en
constructiematerialen
zijn thermisch verzinkt
door Verzinkerij Wolvega.
Daarna zijn de hekwerken
tweelaags gepoedercoat
door Poedercoating Wolvega
en heeft Poedercoating
Heerhugowaard nog 1.000 m2
aluminium profielen
gepoedercoat voor dit
project.
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Verzinkerij Dieren

Kroon op het werk

Onder begeleiding van
een drum- en showfanfare
heeft de burgemeester van
Rheden op vrijdag 3 mei in
het centrum van Velp een
speciaal hekwerk onthuld
ter gelegenheid van de
kroning van Koning Willem
Alexander en de afsluiting
van de Oranje activiteiten.
Dit hekwerk in de vorm van
een koningskroon is geplaatst
rond de koningslinde en is
door de Stichting Velp voor

Oranje aangeboden aan de
Velpse bevolking.

Duplex systeem
Het hekwerk is geconserveerd
door Verzinkerij Dieren en
behandeld met het Duplex
systeem van verzinken en
poedercoaten: de meest
duurzame bescherming in
de strijd tegen corrosie van
staal. De koningskroon is eerst
thermisch verzinkt en daarna
tweelaags gepoedercoat

in dezelfde kleur blauw als
het hekwerk van het Paleis
Noordeinde in Den Haag.
Voor een extra koninklijk
tintje is in de koningskroon
een verguld monogrammet-kroontje verwerkt dat is
ontworpen en gemaakt door
Chrit Arnold uit Klarenbeek.
Zo kunnen de inwoners
van Velp nog lang genieten
van hun koningslinde mét
koningskroon!
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ROTO

Korte termijn denken?
Economisch barre tijden
houden Nederland en
in het bijzonder de
bouwgerelateerde bedrijven
in een houdgreep. Onze
klanten hebben het veelal
moeilijk en vechten voor hun
voortbestaan. Zij verwachten
veel van ons en dat mag
ook. Waar de grens van
het redelijke echter wordt
gepasseerd, zullen wij helaas
nee moeten zeggen.

ROTO houdt vast aan
kwaliteit, het nakomen van
afspraken over levertijden en
garanties en staat klaar om
fouten te herstellen. Dit kan
echter alleen tegen condities
die scherp mogen zijn
maar wel redelijk moeten
blijven. Opportunistische
kortetermijnpolitiek is aan
ROTO niet besteed omdat
hiermee een adequate
dienstverlening niet meer

mogelijk is en daardoor geen
langdurige klantenrelaties
worden opgebouwd.
Gelukkig onderkennen veel
van onze klanten dat.
Dank voor het vertrouwen dat
daaruit spreekt. Wij wensen u
een prettige vakantie!
Ger de Kwaasteniet
en Tom van Lindert
Directie ROTO

Prettige vakantie!
BOERTJE moet ook bezuinigen
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ROTOtaal is een periodiek
verschijnende nieuwsbrief
en wordt verspreid onder
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ROTO
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T 0251 36 22 80
E info@rotogroep.nl
www.rotogroep.nl
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P.M.F. Machinefabriek Veendam
Scheepswerf Jooren Werkendam
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