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Vrijdag 11 oktober is het
Buitencentrum Oostvaarders
plassen van Staatsbosbeheer
nabij Lelystad officieel
geopend, een gebouw geheel
in harmonie met de omgeving.
Het uitgangspunt bij het
ontwerp en de bouw van
het buitencentrum was
dat het een duurzaam en
energiezuinig gebouw moest
zijn met een aantrekkelijke
ruimtelijke bezoekersbeleving,
passend in de omgeving
en met een hoge mate van
functionaliteit. Daarom is
gekozen voor een vergroot
lofthome: een gebouw met
een open leefruimte
die functioneel is, enigszins
onconventioneel, modern
en tijdloos.

De zichtbare staalconstructies
van spanten, kolommen,
bordessen, dragers en
verbindingen bepalen de
flexibiliteit en vorm van het
gebouw en geven het een
open karakter. De buitenmuren
van sandwichpanelen zijn heel
dun en optimaal geïsoleerd.

CRADLE TO CRADLE
De staalconstructies van
het buitencentrum zijn
geproduceerd en geleverd door
staalbouwbedrijf H. Hardeman
uit Veenendaal en thermisch
verzinkt door Rotocoat Dieren.
Thermisch verzinkt staal voldoet
aan het Cradle to Cradle
principe en past dus perfect
bij het duurzame karakter van
het nieuwe Buitencentrum
Oostvaardersplassen.
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Spreek
(s)taal

Directie Rotocoat v.l.n.r.
Gerlof Koster, Marten Willem
Dunnebier, Klaas Bergsma en
Frank Roor.

EURONORMAAL?
De stalen platen en profielen
die De Boer Staal verkoopt,
worden geproduceerd volgens
Europese Normen (EN). Eén
bepaalde plaat kan echter
voldoen aan meerdere normen:
chemische inhoud volgens
EN 10025, vlakheid volgens
EN 10163 en afmetingen
volgens EN 10029.

ROTO

Langetermijndenken!
2013 is voor ROTO bepaald
geen verloren jaar geweest.
Het jaar is besteed aan
de herpositionering van
activiteiten, de introductie
van de nieuwe naam
Rotocoat voor de divisie
Oppervlaktebehandeling
en de start van een drietal
grote investeringen binnen
de groep.
ROTO zet onveranderd
in op verbreding van
dienstverlening met meer
voudige activiteiten op één
locatie. Zo biedt Rotocoat
met twee gloednieuwe
poedercoatinstallaties in 2014
hét one-stop-shopping concept
voor verzinken en poedercoaten
in Nederland aan.
De Boer Staal biedt komend
jaar dankzij de nieuwe
straal- en menie-installatie in
eigen huis bewerkte platen
aan, zonodig aangevuld met

snijpakketten van De Boer
Snijbedrijf.
Métal Déployé positioneert
zich steeds meer als producent
van eindproducten waarbij
architecten in toenemende
mate de ongekende mogelijkheden van strekmetaal
ontdekken.
Staco ontwikkelt zich tot
sparringpartner voor haar
klanten. Uitgekiende
projectengineering en
projectmanagement
hebben ondertussen al tot
diverse innovatieve rooster
toepassingen geleid.
Kortom: ROTO blijft in
beweging, ook in 2014.
Prettige feestdagen en tot
volgend jaar!
	Ger de Kwaasteniet &
Tom van Lindert
Directie ROTO

Controlerende instanties zoals
Lloyds Register (LR), Det Norske
Veritas (DNV) en American
Petroleum Institute (API)
controleren niet alleen of aan
de (inter)nationale normen
is voldaan, maar hanteren
ook hun eigen normen voor
bijvoorbeeld het ontwerp, de
bouw en het onderhoud van
schepen en offshore-units.
Daarnaast is het in de
offshore vrij gebruikelijk
dat exploitanten van
boorplatformen zoals Shell
en Total ook nog hun eigen
specificaties hebben voor
staal die aanvullend zijn op
de Europese Normen.
Deze meerlagige structuur van
kwaliteitsvoorschriften is niet
gemakkelijk in één overzicht
te vangen. Bovendien wijzigen
de ‘regels’ frequent waardoor
bij ieder project opnieuw
gekeken moet worden naar
de inzet van het juiste staal.
Laat u zich daarom altijd goed
informeren aan welke normen
het plaatstaal en de profielen
precies moeten voldoen!
Dennis van Vlaanderen
directeur
De Boer Staal
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MAATSCHAPPELIJK VERANT WOORD ONDERNEMEN

PMF Stalen Masten

interview met Erik Renken, directeur
PMF Stalen Masten uit Burgum is fabrikant van stalen
masten voor openbare verlichting, verkeerssignalering,
bewegwijzering, camerasystemen en bovenleidingen.

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?
Wij maken alle lichtmasten uit staal omdat
de productie van staal uit ijzererts minder
energie vergt dan de productie van andere
materialen waaruit masten worden gemaakt.
Staal dat nadien thermisch wordt verzinkt
past goed binnen het C2C principe. Via
een terugwininstallatie verzamelen wij het
zinkpoeder dat vrijkomt bij het poetsen van
thermisch verzinkte masten en leveren dit terug
aan de verzinkerij. Bovendien heeft PMF de
afgelopen tien jaar een afvalreductie van 48%
(tonnage afval vs. tonnage geproduceerde
masten) gerealiseerd.

HOE BETREKKEN JULLIE DE
MEDEWERKERS BIJ MVO?
Ons MVO-beleid staat of valt met medewerkers
die onze doelstellingen begrijpen en nastreven.
Daarom informeren wij onze medewerkers
regelmatig en passen werkprocedures
aan. Zo berekent de software waarmee de
constructieberekeningen worden gemaakt niet
alleen of een mast voldoet aan de gestelde
eisen, maar geeft tegelijkertijd aan of er bij

de productie geen overtollige grondstoffen
worden gebruikt. Wij zijn zuinig op onze
planeet en onze grondstoffen en ik ben er
trots op dat iedereen binnen ons bedrijf
daaraan zijn steentje bijdraagt!

WAT IS VOOR JULLIE HET BELANG
VAN MVO?
Bij veel aanbestedingen worden MVO-eisen
gesteld waaraan onze klanten en dus ook
wij moeten voldoen. MVO is daarom voor
ons van groot commercieel belang en wij
zullen dit ook veel meer gaan inzetten als
marketinginstrument.

WAT IS JULLIE VOLGENDE STAP?
Wij gaan de muren van een productiehal
extra isoleren en het dak van een andere hal
segmenteren zodat warmte en rook beter
gestuurd en afgezogen worden. Daarnaast
zijn wij voortdurend op zoek naar alternatieve
grondstoffen en conserveringen die het milieu
minder belasten en onderzoeken wij hoe wij
de MVO-monitor van de Metaalunie in ons
MVO-beleid kunnen inpassen.
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DE BOER STAAL - DE BOER SNIJBEDRIJF

Verjonging voor
duwboten
De Río Paraguay en Río Paraná in Paraguay behoren tot de belangrijkste vaarroutes van
Zuid-Amerika zowel voor zee- als voor binnenvaartschepen. Het merendeel van het transport
in Paraguay gaat over water waarbij de binnenvaart vooral gebruik maakt van duwboten met
duwbakken die steeds vaker uit Europa komen.
Scheepswerf Gebr. Kooiman
uit Zwijndrecht heeft de
duwboten Herkules III en
Herkules IV voor gebruik
in Paraguay uitgerust

met extra brandstoftanks.
Deze zijn nodig omdat
de afstand tussen de
tankstations veel groter is
dan in Europa. Bovendien

zijn de boten hierdoor
breder en stabieler.
De extra brandstoftanks
bevinden zich aan de zijkant
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van de duwboten. Hiervoor
heeft De Boer Staal 83 ton
plaatstaal en 15 ton stalen
profielen, behandeld met
Sigmaweld, geleverd.

vakterm voor specialistisch
snijwerk waarbij staal
zodanig wordt bewerkt dat
er een overloop van dik naar
dun staal ontstaat.

De Boer Snijbedrijf heeft
het plaatstaal op maat
gesneden en voorzien van
een verjonging. Dit is een

Het dunne stuk bevindt zich
aan de onderkant van de
brandstoftank en het dikke
stuk vormt de rand zodat de

brandstoftank goed bestand
is tegen stoten.
Over enkele maanden worden
beide duwboten met twaalf
duwbakken in een varend dok
geplaatst en naar Paraguay
gevaren waar ze worden
ingezet voor het transport van
bulkgoederen en containers.
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Fotografie: Wivo Photo

DE BOER BUIZEN

Van buis tot bolder
Scheepswerf Ferus Smit uit Westerbroek
ontwerpt, ontwikkelt en bouwt zeeschepen
en werkt al jaren samen met De Boer Staal en
De Boer Buizen.

bevinden zich de scheepsbolders waarmee
het schip vastgelegd kan worden in de havens
of door middel van trossen vastgemaakt kan
worden aan een sleepboot.

Vrijdag 15 november is het vrachtschip
“Arklow Bank” gedoopt. Dit schip is het eerste
in een serie van zes en zal vooral worden
ingezet voor het transport van tarwe, maïs
en bulkgoederen in de Europese wateren.
De romp van het schip heeft een slanke
vorm waardoor het schip gemakkelijk door
de golven glijdt. Op het dek van het schip

MAATWERK
Voor deze bolders heeft De Boer Buizen circa
negen ton langsnaad gelaste stalen buizen in
diverse afmetingen geleverd. De buizen zijn
op maat gezaagd, gestraald en voorzien van
Sigmaweld en zijn van zodanige kwaliteit dat
deze de extreme krachten die op de bolders
komen te staan, kunnen opvangen.
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MÉTAL DÉPLOYÉ

Goudgeel strekmetaal
Métal Déployé was nauw betrokken bij de renovatie van een
kantoorpand in het historische centrum van Dijon en heeft
strekmetaal geleverd voor de buitenzijde van het gebouw en
voor de ombouw van de trappen in het gebouw. Uitgaande van
het ontwerp van de architect, de hoge kwaliteitseisen en een
strikt budget, is gekozen voor Zephyr aluminium strekmetaal.
Voor de goudgele kleur van
het strekmetaal heeft de
architect zich laten inspireren
door de historische omgeving.
Het kantoorgebouw ligt vlakbij
de kathedraal van Dijon en een
oud ziekenhuis die stammen
uit de 15e eeuw. Typerend

voor de Bourgondische
bouwstijl uit die tijd zijn
de gekleurde daken met
patronen in goudgeel, oranje,
rood, groen en blauw.
Met dit project laat Métal
Déployé zien dat door de

vroegtijdige samenwerking
met de architect aan alle
wensen van de opdrachtgever
tegemoet is gekomen.
De gevelpanelen zijn
door het materiaal en de
grote maaswijdte licht
in gewicht en bieden
daardoor een goede prijskwaliteitverhouding.
Bovendien geven de grote
mate van transparantie en de
goudgele kleur het gebouw
een warme uitstraling die
past in de omgeving.
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Wij feliciteren vijftien
collega’s met hun 12,5 en 25
jarig jubileum!

ROTOCOAT HOOGEVEEN
Caroline ten Hoorn

Kosto Veninga

25

Henk Bloemhoff

25

Sierd Koelma

25

12,5

STACO NEDERLAND
Herm Verstappen

25

ROTOCOAT KAMPEN
Ersin Yildiz

12,5

DE BOER SNIJBEDRIJF
Peter van Peenen

12,5

ROTOCOAT WOLVEGA
DE BOER STAAL
Mark Groothuis

Mohamed Ahammar

25

12,5

ROTOCOAT DIEREN
Ben Smeltink

Gerben Punter
Frank Wagemakers

25

25

12,5

ROTOCOAT DREUMEL
Johan Schluter

ROTOCOAT
HEERHUGOWAARD
René Kesting

Bert de Ruiter

25

25

25
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NIEUWE COLLEGA’S
Klaas Bergsma

Hallo, ik ben Klaas Bergsma (56)
en sinds 17 juni ben ik
directeur van Rotocoat Dieren
en Rotocoat Dreumel. Ik ben
getrouwd met Korrie, wij
hebben vijf kinderen en vier
kleinkinderen en wonen in
het mooie Nunspeet. Ik heb
vele jaren als constructieen projectmanager in het
buitenland gewerkt o.a in
Afrika en Azië.
Sinds 1996 heb ik
directiefuncties vervuld bij
twee constructiebedrijven
in Nederland. In Dieren en
Dreumel ligt een bijzondere
uitdaging die mij veel energie
en kracht geeft. De sfeer
is goed, de collega’s zijn
coöperatief en in goede
samenwerking gaat dit zeker
tot goede resultaten leiden!

Klaas Jan Wiersma

Rico Honselaar

Ik wil me graag aan u
voorstellen. Ik ben Klaas
Jan Wiersma (48) en sinds
11 juni hoofd administratie
van Rotocoat Wolvega.
Hiervoor heb ik financiële
functies vervuld bij een
chemische wasserij, een
ritsenfabriek, een organisatie
voor fysiotherapie en in de
reisbureaubranche.

Sinds 15 juli ben ik, Rico
Honselaar (50), operational
manager bij De Boer Staal.
Ik ben eindverantwoordelijk
voor de productie en de
expeditie en ben de vervanger
van Arie Plak die in oktober
met pensioen is gegaan.
Hiervoor heb ik ruim 30 jaar
als hoofd expeditie bij Arcelor
Mittal gewerkt.

Mijn vrije tijd breng ik door
met mijn vrouw Swantina
en onze zonen Yannick (12)
en Tygo (9). Met mooi weer
gaan we zeilen op de Friese
meren, het IJsselmeer of de
Waddenzee. Daarnaast ben
ik een recreatieve hardloper.
Ik train 2 tot 3 x per week en
loop regelmatig 10 Engelse
mijlen (16 km) of een halve
marathon.

In deze moeilijke tijden wil
ik samen met mijn collega’s
procesverbeteringen doorvoeren
en omzetvergroting behalen.
Door als team samen te
werken, kunnen wij de beste
resultaten halen. Ik ben
getrouwd met Claudia en
samen hebben wij een dochter
en een zoon. In mijn vrije tijd
doe ik aan triatlon, klussen en
vrijwilligerswerk.

ROTOkort

Impressie ROTO Familiedag 2013
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ROTOCOAT

CONO Kaasmakers
Eind augustus 2012 is de
bouw van de nieuwe fabriek
van zuivelcoöperatie CONO
Kaasmakers van start gegaan.
Deze nieuwe kaasmakerij is
nodig omdat na afschaffing
van de melkquota in 2015, de
leden naar verwachting meer
melk gaan produceren die
verwerkt wordt tot kaas.

strikte regels voldoen
zodat het karakteristieke
verkavelde polderlandschap
in tact blijft. Door te kiezen
voor een transparant
gebouw dat dieper in de
kavel komt te liggen, oogt
het gebouw vanaf de weg
kleiner en is er meer uitzicht
over het polderlandschap.

Omdat CONO is gevestigd in
de Beemsterpolder die tot
het Unesco werelderfgoed
behoort, moet het ontwerp
van de nieuwbouw aan

TRANSPARANTIE
De bouw van de fabriek,
onder leiding van
Visser & Smit Bouw, duurt
circa anderhalf jaar.

De hoofdstaalconstructies
van de kaasmakerij, het
tankenpark en de leidingbrug
zijn vervaardigd, geleverd en
gemonteerd door Staalbouw
Nagelhout Bakhuizen.
Rotocoat Heerhugowaard
heeft de opdracht gekregen
deze staalconstructies van
285 ton thermisch te verzinken.
Door de transparantie van
het nieuwe gebouw zijn de
staalconstructies goed
zichtbaar en blijft de
schoonheid van de Beemster
polder behouden.
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Londenhaven
Purmerend
Op een paar minuten
van de snelweg A7 en op
loopafstand van de oude
binnenstad van Purmerend,
is nieuwbouwproject
Londenhaven in aanbouw.
Dit project, naar een
ontwerp van Architecten Cie,
bestaat uit een stadshof dat
wordt gevormd door
38 Londenhuizen en
98 appartementen rondom
de Londentuin: een glooiend
groen binnengebied van circa
één hectare.

BALUSTERS
Het transparante witte
appartementencomplex
heeft scherpe hoeken,
verdiepingshoge ramen
en riante balkons die
voor veel licht en ruimte
zorgen. De stalen balusters
van deze balkons en van
de trappenhuizen zijn
geproduceerd en gemonteerd
door staalconstructiebedrijf
Barendsen Vorden. De circa
30 ton hekwerken met
verschillende lengtes zijn

behandeld met de Duplexroute,
een totaalconcept van
verzinken en poedercoaten. De
hekwerken zijn eerst thermisch
verzinkt door Rotocoat
Kampen en daarna tweelaags
gepoedercoat door Rotocoat
Hoogeveen.
De witte hekwerken in
combinatie met het witte
gebouw zorgen ervoor dat
appartementencomplex
Londenhaven een landmark is
voor Purmerend!
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Tacitus brug in Duplex
Om de doorstroming op de
A50 tussen de knooppunten
Ewijk en Valburg te
verbeteren, is de A50 verbreed
en is er naast de bestaande
brug een nieuwe tuibrug
gebouwd. Om de bouwtijd
zo kort mogelijk te houden is
gelijktijdig aan beide zijden
van de rivier aan de weg en
aan de brug gewerkt. In het
voorjaar zijn 2 x 3 rijstroken
over de nieuwe brug in
gebruik genomen terwijl

Fotografie: Luuk Kramer

de oude brug wordt
gerenoveerd. Wanneer ook
de oude brug medio 2015
weer in gebruik is kunnen
automobilisten gebruik maken
van 2 x 4 rijstroken.

DUURZAAM BESCHERMD
De nieuwe 1.055 meter
lange brug hangt net als de
bestaande brug aan dikke
kabels (tuien) boven de rivier
de Waal. De hekwerken aan
beide zijden van de nieuwe

tuibrug zijn geproduceerd
door Siemerink Constructies
uit Oldenzaal. Deze hekwerken
zijn thermisch verzinkt door
Rotocoat Wolvega en zijn
daarna van een drielaagse
natlak voorzien. Zo is de
nieuwe brug duurzaam
beschermd tegen de
weersinvloeden en vormt zij
samen met de oude brug een
twee-eenheid die mooi in het
open en weidse landschap past.
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Rotocoat =
Qualisteelcoat!

Wij zijn trots dat Rotocoat
Wolvega in augustus 2013
als een van de eerste
coatbedrijven in Nederland
het Qualisteelcoat certificaat
heeft behaald!

WAT IS QUALISTEELCOAT?
Qualisteelcoat is hét
internationale kwaliteitslabel
voor het natlakken en
poedercoaten op staal.
Sinds de introductie van
Qualisteelcoat in Nederland
in 2010 zijn er slechts zeven
coatbedrijven gecertificeerd.
Om te beoordelen of een
coating voldoet aan de
kwaliteitseisen moet het
resultaat voldoen aan
technische specificaties die
meetbaar zijn en waarin
met name is vastgelegd hoe
een hoge en betrouwbare
kwaliteit verkregen kan
worden. Hierbij wordt
niet alleen gekeken naar

het coatproces, maar ook
naar de interne controle
en het eindproduct. De
keuring en inspectie
gebeurt door onafhankelijke
door Qualisteelcoat
geaccrediteerde laboratoria
en inspecteurs. De Nederlandse
licentiebeheerder is de Visem.

WAAROM
QUALISTEELCOAT?
Steeds meer klanten vragen
naar dit kwaliteitskeurmerk.
Dat was voor ons een
belangrijke reden hiermee
aan de slag te gaan. Met dit
keurmerk laten wij zien dat
wij hoge kwaliteit leveren
en er alles aan doen om
onze productie op een hoog
kwaliteitsniveau te houden.
Daarmee onderscheiden
we ons aantoonbaar van
onze concurrenten die dit
keurmerk niet hebben.
Bovendien is Qualisteelcoat

een keurmerk dat in heel
Europa wordt erkend.

WIE VRAAGT
QUALISTEELCOAT?
In de bouwwereld kan
het keurmerk worden
voorgeschreven door
de architect, de project
ontwikkelaar, de bestek
schrijver of de aannemer.
In de machinebouw of
andere metaalverwerkende
industrieën kan de engineer,
constructeur, machinebouwer
of metaalbewerker
Qualisteelcoat voorschrijven.
Het Qualisteelcoat certificaat
geeft klanten zekerheid
over de kwaliteit van het
coatsysteem op (verzinkt)
staal. Diverse brancheorganisaties zoals de VMRG
(Vereniging Metalen Raam- en
Gevelelementen) hebben zich
al aan deze kwaliteitsrichtlijnen
geconformeerd.
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STACO

Artdeck® roosters
Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam kon
zich niet meer meten met de andere internationale universiteiten
en is daarom drastisch verbouwd. Centraal op de vernieuwde
campus ligt nu het bruisende campushart met Erasmus Plaza,
Institutenlaan, Erasmus Paviljoen, vijver en groen.

GRANULAAT
De unieke V-vormige brug
over de vijver is geproduceerd
door Elmar Metaalbewerking
uit Montfoort. De helft van
de brug is voorzien van stalen
roosters type RR en de andere
helft van de brug is voorzien

van architectonische Artdeck®
roosters. Alle roosters zijn op
maat gemaakt en geleverd door
Staco Nederland. De openingen
van de Artdeck® roosters zijn
gevuld met antracietkleurig
kunststofgranulaat. Doordat
deze roosters niet doorzichtig

zijn, geeft dit mensen die er
overheen lopen of fietsen een
veiliger gevoel.
Zo verbindt het campushart
de verschillende delen van
de campus en vormt een
natuurlijk ontmoetingspunt:
al Woudesteins wegen komen
er samen. Hier kunnen de
medewerkers, studenten en
bezoekers flaneren, chillen of
kijken naar het in aanbouw
zijnde Erasmus Paviljoen.
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Park + Ride

Om Rotterdam bereikbaar en leefbaar te houden moet
het autoverkeer in de stad verminderen en dient het voor
reizigers aantrekkelijk te zijn om met het openbaar vervoer
te reizen. Daarom is P+R Kralingse Zoom uitgebreid met een
nieuwe parkeergarage waardoor het aantal parkeerplaatsen is
toegenomen van 730 naar 1700.
In 2011 heeft De Boer Buizen
voor de fundering van deze
nieuwe parkeergarage stalen
buizen met een diameter
van 457 mm geleverd. Staco
Nederland heeft voor dit
project in opdracht van
Oskomera uit Deurne

3.200 m2 stalen roosters
geleverd. Aan de zijkant
van de parkeergarage zijn
verzinkte gevelroosters
en kleine doorvalroosters
aangebracht. Op de
benedenverdieping zijn om
en om verzinkte en groen

gecoate roosters aangebracht.
Deze stalen roosters zijn
thermisch verzinkt en
gepoedercoat door Rotocoat.
De nieuwe parkeergarage die
in oktober 2013 is opgeleverd
is direct bereikbaar vanaf de
A16 en is gebouwd boven een
metrostation en naast een
bushalte. Een aparte toerit
vanaf de A16 waarborgt de
snelle doorstroming: van
toerit tot perron binnen acht
minuten!
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Een Super Opkikkerdag

Zaterdag 14 september waren 25 medewerkers van de verschillende ROTO bedrijven
als vrijwilliger in touw voor Stichting De Opkikker om families met een ziek kind een
onvergetelijke dag te bezorgen. Zoals jullie op de foto kunnen zien zijn ook onze
medewerkers hiervan opgekikkerd!

BOERTJE test de nieuwe coatbaan

Colofon
ROTOtaal is een periodiek
verschijnende nieuwsbrief
en wordt verspreid onder
relaties en medewerkers van:
ROTO
Postbus 17, 1910 AA Uitgeest
T +31 251 36 22 80
E info@rotogroep.nl
www.rotogroep.nl
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