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Museumplein Limburg is 23 oktober 2015
officieel geopend. Kerkrade heeft nu op
één locatie drie instellingen die techniek,
wetenschap, design en de wereld bij elkaar
brengen: Continium, Cube en Columbus.
Continium is een ontdekcentrum voor wetenschap en techniek.
Cube richt zich op design exposities en heeft “living labs” waar
bezoekers met studenten en designers werken aan productdesign
en -innovatie. Columbus heeft half onder de grond een “Earth
theater” in de vorm van een “planetarium inversum” en bovenin
het eerste National Geographic 3D theater van Europa.
Het hart van Museumplein Limburg wordt gevormd door het
verdiepte plein. Vanuit de entreehal daalt de bezoeker af naar
S TACO

MUSEUMPLE IN
LIMBURG

een ondergronds landschap dat oud en nieuw met elkaar
verbindt. De rode trappen en wanden met hun aardse uitstraling
en het afdalen refereren aan het mijnbouwverleden van de regio.
> vervolg op pagina 2
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S P R E E K ( S ) TA A L

Marlie Janssen
PR & communicatie
Roto

UPDATE PR
Als we vandaag de dag iets willen weten gaan we googelen.
Dat betekent dat websites steeds belangrijker worden.
Onze websites zijn een belangrijke bron van informatie voor
onze klanten. Ze laten niet alleen zien wat wij doen, maar
ook wie wij zijn en wat onze uitgangspunten zijn. Daarnaast
is het belangrijk dat onze websites snel laden, een heldere
navigatiestructuur hebben en op verschillende mobiele
apparaten goed leesbaar zijn.
Daarom hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt aan
vernieuwing van de websites van Rotocoat, ROTO, De Boer
Staal en De Boer Snijbedrijf. De informatie is aangevuld en
de vormgeving is met elkaar in lijn gebracht. Bovendien zijn
< vervolg van pagina 1

Roosters mat zwart gepoedercoat
In opdracht van Mertens Bouwbedrijf uit Weert heeft Staco

de websites responsive gemaakt waardoor ze met name op
de tablet en de mobiele telefoon sterk zijn verbeterd. Op dit
moment zijn wij druk bezig met het vernieuwen van de Staco
websites, wat door de vele talen een hele uitdaging is.

700 m2 persroosters type RR geleverd. Deze zijn door Rotocoat
verzinkt en gepoedercoat in mat zwart RAL 8022. Staco heeft

Nieuwsgierig? Neem gerust eens een kijkje op onze nieuwe

de roosters op basis van een legplan aangeleverd zodat ze

websites, ook op uw tablet of mobiel!

snel verwerkt konden worden. De zwarte roosters geven het
plafond van het entreegebied een strak aanzien.
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015
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M A AT S C H A PPEL I J K V ER A N T WO O R D O ND ER NEMEN

S TEEL CON S TRUC TION S
interview met Niels Zondag, managing director
Steel Constructions is in een van de grootste producenten van geleiderail,
verkeersvoorzieningen, logistieke middelen en steigermateriaal in de Benelux en
levert zowel gestandaardiseerde producten als maatwerk.

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?
Steel Constructions is gecertificeerd op de MVO prestatieladder niveau 4 en is
ISO 14001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij niet alleen voldoen aan de huidige

milieuvriendelijke Euro6-diesel te laten rijden. Lasrook proberen wij te beperken door

wet- en regelgeving op het gebied van milieu(risico’s), maar ook dat wij een

het gebruik van een specifieke lasrookafzuigingsinstallatie, die de uitstoot van lasrook

milieumanagementsysteem hebben en voortdurend op zoek zijn naar nieuwe manieren

beperkt. Onze stalen producten laten wij thermisch verzinken volgens NEN-EN 1461.

om onze milieuprestaties te verbeteren.

Hierdoor wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en hoeven onze producten minder

Hoe brengen jullie MVO in de praktijk?

snel vervangen te worden.

In onze moderne fabriek gebruiken wij gemiddeld 15% minder energie dan in een

Hoe betrekken jullie de medewerkers bij MVO?

vergelijkbaar bedrijf. De belangrijkste energiereductie hebben wij bereikt door in

Ons MVO-beleid raakt natuurlijk ook onze eigen medewerkers. Wij vinden het belangrijk

onze fabriek gebruik te maken van machines met energiezuinige motoren en overal

dat alle medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij bieden hen een

milieuvriendelijke led-lampen op te hangen die tot 65% minder energie gebruiken dan

veilige werkomgeving, niet alleen fysiek maar ook sociaal, een goed inkomen en een

normale TL-balken. Wij springen zuinig om met onze grondstoffen, produceren zo weinig

goede CAO. Arbeidsovereenkomsten zijn in principe voor de lange duur. Ondernemen

mogelijk afval en proberen zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken. Afval wordt

draait niet alleen om geld verdienen, maar ook om mens en milieu. Als innovatief bedrijf

gescheiden ingezameld en het grootste deel hiervan wordt gerecycled. Ook streven

proberen wij samen met onze medewerkers slimme keuzes te maken en zo ons steentje

wij ernaar de CO2 uitstoot zo laag mogelijk te houden door onze vrachtwagens op

bij te dragen aan een schonere en prettigere planeet.
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ROTO COAT

BM X K A MPEN

De Kamper Wieler Club KWC, een hechte
vereniging met 250 leden, is verhuisd naar
haar nieuwe locatie aan de Schansdijk
in Kampen. Hier is een clubhuis met
beheerderswoning gerealiseerd en een
prachtig nieuw BMX parcours aangelegd.
Het parcours van internationale allure
heeft een acht meter hoge heuvel zodat
de jeugd kan oefenen voor wedstrijden op
hoger niveau en gemakkelijker aansluiting
kan vinden bij de wereldtop.

Voormalige stortplaats
De nieuwe baan ligt op een voormalige stortplaats die is
gesaneerd: de begroeiing is verwijderd en er is een laag
schone grond aangebracht. Vervolgens zijn de banen
voor de fietsactiviteiten aangelegd, waarbij gebruik is
gemaakt van het reeds bestaande hoogteverschil op de
voormalige vuilstort. Op dit zeven hectare grote terrein
zullen in de toekomst ook parcoursen voor veldrijden
en wegwielrennen worden aangelegd. Ook andere
disciplines als mountainbiken en freestylen zullen hier
een plekje krijgen.

Thermisch verzinkt
De staalconstructie voor de startheuvel van deze nieuwe
BMX baan is gemaakt door Constructiebedrijf Agraro uit
IJsselmuiden en thermisch verzinkt door Rotocoat. Eind
augustus 2015 hebben de eerste wedstrijden op het
nieuwe BMX parcours plaatsgevonden.
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015
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ROTO COAT

WATERC A MPUS
LEEU WA R DEN
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015

WaterCampus Leeuwarden bestaat uit bedrijven en instellingen die onderzoek doen
naar nieuwe technieken en innovatieve oplossingen op het gebied van drinkwater,
afvalwaterzuivering en waterdistributie. Om verdere groei van dit kenniscentrum voor
watertechnologie mogelijk te maken is de WaterCampus uitgebreid met een toonaangevend
energiezuinig bedrijfsverzamelgebouw. Op 16 februari 2016 vindt hier de EIP Water
Conference plaats, waarbij de Europese top op watergebied aanwezig zal zijn.
» INHOUDSOPG AV E
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Thermische schil

vloeiende, afgeronde vormen geven het gebouw een

verzinkt en tweelaags gepoedercoat in RAL 7001. In

Het gebouw bestaat uit een staalskelet met

vloeiend karakter waardoor het duidelijk herkenbaar is

opdracht van Ensel Staalkonstrukties uit Dokkum heeft

geprefabriceerde betonvloeren met een overspanning

als boegbeeld van de WaterCampus.

Rotocoat ook hekwerken voor de dakterrassen en

van 14 meter. Het atrium geeft licht en lucht in het hart

lamellensteunen en uithouders voor bevestiging van

van het gebouw en vormt de centrale ontmoetingsplek.

Duplex: 1 + 1 > 3

De gevel fungeert als thermische schil met daaromheen

Rotocoat heeft voor dit project in opdracht van

tweelaags gepoedercoat in RAL 7001. Deze fraaie Duplex

een tweede gevel van houten lamellen. Het golvend

Visser Konstruktiebedrijf Veenwouden uit Faenwâlden

oppervlaktebehandeling past ook nog eens perfect bij

patroon van deze houten zonweringslamellen en de

26 ton staalconstructiewerk en trappen thermisch

het duurzame karakter van de WaterCampus.

ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015

de houten zonweringslamellen thermisch verzinkt en
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S TACO EN MÉ TA L D ÉPLOY É

S A MEN W ER K ING S TACO EN MD
Het strekmetaal van Métal Déployé (MD) vormt een mooie aanvulling op het
roosteraanbod van Staco. Daarom hebben de beide ROTO business units besloten
nauwer met elkaar te gaan samenwerken, waarbij Staco Nederland de verkoop van
strekmetaal in Nederland verzorgt.

Om hun kennis van strekmetaal met betrekking
tot het productieproces, de producten en de
toepassingsmogelijkheden up to date te brengen heeft
een Staco delegatie in september 2015 een training
gevolgd bij MD in Montbard, Frankrijk. Vanaf nu krijgt
strekmetaal bij Staco dan ook een prominentere plaats
in het aanbod.

Expanding your solutions
Dankzij de functionele en esthetische eigenschappen
van strekmetaal zijn de uitvoerings- en
toepassingsmogelijkheden enorm. Strekmetaal
wordt onder andere toegepast in gevelbekleding,
plafondbekleding, vloeren en omheiningen. Ook Staco
roosters worden voor deze toepassingen gebruikt.
Een klant kan nu kiezen uit roosters of strekmetaal
of een combinatie van beide producten. Zo kan het
gepatenteerde gevelsysteem van Staco, in plaats van
met lamellenroosters, ook met strekmetaal worden
gevuld en kan een klant kiezen voor een balustrade uit
roosters (denk aan type ROM of RK) of uit strekmetaal
met een kleine maas.

Bel ons!
Staco Nederland is dus uw aanspreekpunt voor
zowel roosters als strekmetaal, maar u profiteert
van de jarenlange ervaring en technische knowhow van zowel Staco als MD. Wilt u meer weten over
strekmetaal of roosters, neem dan contact op met de
verkoopspecialisten van Staco: bel 077 474 29 29 of zie
www.stacoroosters.nl.
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015
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MÉ TA L D ÉPLOY É

HDE 17

HDE 17 is een bedrijfsverzamelgebouw
voor startups in de agri-foodsector in
La Rochelle, Frankrijk. Het gebouw ligt
in de Zone Technocéan, een industrieel
gebied in de buurt van de haven dat in
ontwikkeling is.

HDE 17 is een kwalitatief hoogstaand gebouw met een
industriële uitstraling dat bedoeld is om startups in
de agri-foodsector te verleiden zich in hier te vestigen.
Startups die zich geen eigen locatie kunnen veroorloven,
kunnen hier een werk- en productieruimte huren om
hun product verder te ontwikkelen. De werkruimten
bevinden zich rondom de productieruimten, waar de
productie van grondstof tot afgewerkt product kan
plaatsvinden. Het gebouw is flexibel ingedeeld: door het
weghalen van zijwanden kunnen ruimten gemakkelijk
groter worden gemaakt.

Aluminium strekmetaal
De buitenkant van het gebouw bestaat uit een witte
schil van 2.200 m2 strekmetaal. De aluminium panelen
van strekmetaal zijn door Métal Déployé op maat
gemaakt. Deze witte panelen geven het gebouw een
industriële, maar tegelijkertijd ook een schone en
positieve uitstraling. Het gebouw staat symbool voor de
te verwachten ontwikkelingen in deze Zone Technocéan.
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015
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ROTOINTERN
Wij feliciteren negen collega’s met hun 12,5 en 25 jarig jubileum!

ROTOCOAT DIEREN

ROTOCOAT WOLVEGA

TJAARD VAN KOMEN

12,5

JANNES HERMAN
DE VRIES

25

DIMITRICH TAANKINK

ROTOCOAT HEERHUGOWAARD

25

GERT JAN MEISSEN

25

Tevens feliciteren wij Eddy Oosterkamp
en Alptekin Caba met hun 25-jarig
jubileum.

AALDERT VAN DALEN

ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015

12,5

RIEN HORSTMAN

25

HANS BOENDER

12,5
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D E B O ER SNI J B ED R I J F

SNIJ W ER K VOOR SILOBOU W
Orfa Visser uit Dronten is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige halffabrikaten,
onder andere voor de silobouw. Silo’s worden gebruikt voor de opslag van producten als
water, graan, olie, mest, beton, chemicaliën en plastic granulaat. Het ontwerp van de
silo wordt bepaald door de eigenschappen van het product dat erin wordt opgeslagen
en de lokale omgevingsfactoren. Deze factoren bepalen de constructie, het materiaal,
de wanddikte en de afmetingen van de te bouwen silo. Orfa Visser is onder andere
toeleverancier van kegels, trechters, cones, kokers, ringen, bolle schijven en bodems.

Naadloos vervormen
De Boer Snijbedrijf werkt al jarenlang samen met Orfa Visser en heeft voor de productie van trechters nauwkeurig op
maat gesneden stalen schijven S235JRG2 met een doorsnede van 2.480 mm en een dikte van 6 mm aangeleverd. Deze
schijven hebben een klein gaatje in het midden waarmee ze op de forceermal zijn geplaatst. Hierna zijn deze schijven
al draaiend, met behulp van een rol, om de mal geforceerd. Dit proces dat ook wel vloeidraaien wordt genoemd, is de
ideale manier om staal naadloos te vervormen van een kleine naar een grote diameter. Hierdoor stromen de producten
goed door en zijn de trechters goed schoon te maken.
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015
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D E B O ER S TA A L

TE WATER L ATING A R K LOW VA LE

Op 18 september 2015 is bij Scheepswerf Royal
Bodewes in Hoogezand de Arklow Vale succesvol
tewatergelaten. De belangrijkste kenmerken
van deze 5150 DWAT Bodewes Trader zijn de
energiezuinige boegvorm waardoor het schip
gemakkelijk door het water glijdt en de grote
ruimcapaciteit van 222.400 cft3. Dit is het
eerste schip in een serie van tien die compleet
op de werf in Hoogezand wordt gebouwd.
De Arklow Vale is een multifunctioneel schip en is eigendom
van Arklow Shipping uit Ierland. Arklow Shipping is in Europa
marktleider in het zeetransport van droge bulkgoederen en
heeft langetermijnafspraken met multinationals. Om aan de
eisen van deze klanten te blijven voldoen, is een voortdurende
uitbreiding en modernisering van de vloot noodzakelijk. Arklow
Shipping is in 1966 gestart met 7 schepen en heeft nu een vloot
van 45 schepen.
Voor de bouw van de Arklow Vale heeft De Boer Staal een
compleet scheepsbouwpakket aan Royal Bodewes geleverd.
Dit scheepsbouwpakket bestaat uit plaatstaal en profielen in
Grade A, AH36 en DH36 die op maat zijn gesneden, gemarkeerd
en gevormd en zijn voorzien van een tweecomponenten
primer. Royal Bodewes richt zich op het ontwerpen en bouwen
van schepen uitgaande van kwaliteit, betrouwbaarheid
en flexibiliteit en heeft in De Boer Staal een betrouwbare
partner. Door de ruime voorraad plaatstaal en profielen, de
eigen conserveringslijn en de nauwe samenwerking met De
Boer Snijbedrijf is De Boer Staal flexibel en kan complete
scheepsbouwpakketten just-in-time leveren.
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015
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ROTO COAT

DUPLE X ROUTE
VOOR A 2 8
De A28 verbindt Utrecht via Amersfoort,
Zwolle en Assen met Groningen. Op zeven
plaatsen waar N-wegen de A28 oversteken,
heeft Rijkswaterstaat de brugleuningen
van de oude viaducten laten vervangen
door Steel Safety Railing. Deze door
Steel Constructions uit Geldermalsen
ontwikkelde en geproduceerde railing is
thermisch verzinkt, CE-gecertificeerd en
gaat tientallen jaren mee. Bovendien is
deze railing zeer veilig. Uit crashtests is
gebleken dat de impact op de bestuurder
bijzonder klein is en er nauwelijks schade
aan het viaduct ontstaat.
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015

Snel en flexibel
Voor dit project heeft Steel Constructions 1200 meter

hartafstand van 3 meter kon de railing snel worden

Steel Safety Railing geproduceerd. De complete

gemonteerd. Daarna is deze voorzien van gaas. Door

railing bestaat uit kokers met dilatatieoplossingen

deze nieuwe, duurzame railing is de veiligheid op de

(voegovergangen), eindstukken en passtukken. Deze

zeven onder handen genomen viaducten gewaarborgd.

railing is door Rotocoat thermisch verzinkt en tweelaags

En niet onbelangrijk: door de hemelsblauwe duplex

gepoedercoat in een mooie blauwe kleur. Door de

coating is de railing ook nog eens een lust voor het oog.
» INHOUDSOPG AV E
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Ausnutria Hyproca richt zich onder andere op de ontwikkeling en productie van hoge
kwaliteit baby- en kindervoeding. De productie vindt plaats in Nederland, maar het bedrijf
levert aan klanten over de hele wereld. Door de wereldwijd toenemende vraag, vooral in
China, besloot Ausnutria Hyproca een nieuwe babyvoedingsfabriek te bouwen.
In april 2013 werd in Heerenveen circa 14 hectare

van 2016, als de eerste fase is voltooid, in gebruik

grond aangekocht en een jaar later gingen de eerste

worden genomen.

heipalen de grond in. Op 9 juni 2015 werd met de
plaatsing van de laatste stalen kolommen voor het

2.200 ton staal

35 meter hoge magazijn, het hoogste punt van de

De staalconstructie van deze nieuwe babyvoedings

nieuwe fabriek bereikt, een belangrijke mijlpaal in de

fabriek is geleverd en gemonteerd door Voortman

eerste fase van de bouw bestaande uit de mengerij,

Staalbouw uit Rijssen. Deze ruim 2.200 ton wegende

de verpakkingsafdeling en het hoogbouwmagazijn.

staalconstructie is volledig thermisch verzinkt

De nieuwe fabriek zal naar verwachting in de loop

door Rotocoat.
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S TACO

ROOS TER S VOOR
TE S T TOR EN

Boorschepen
De boortoren kan zowel op boorschepen als op
boorplatformen geplaatst worden en wordt ook gebruikt
voor offshore booroperaties. Na uitvoerige testen en
keuringen zal deze nieuwe MPT boortoren wereldwijd

Huisman heeft jarenlange ervaring in
het ontwerpen en bouwen van zware
constructie-installaties voor on- en
offshore bedrijven wereldwijd.
Momenteel wordt door Huisman op haar
terrein in Schiedam een offshore testtoren
geplaatst. Deze door het bedrijf zelf
ontwikkelde en ontworpen boortoren is
de laatste uitvoering van de zogenaamde
Multi Purpose Tower (MPT) generatie.
ROTOT A A L 2 2 DECEMBER 2015

worden ingezet.

Thermisch verzinkte roosters
In opdracht van Goeree Staal uit Stellendam heeft
Staco begin oktober 2015 voor deze proefinstallatie
zwaarlastroosters type RH geleverd die door Rotocoat
thermisch verzinkt zijn. Deze Staco zwaarlastroosters
liggen in de goot rondom de boortoren en zijn geschikt
voor vrachtverkeer zodat de boortoren gemakkelijk
bereikbaar is.
» INHOUDSOPG AV E

BOERTJE
ongeschikt
voor commissie Stiekem
COMMISSIE STIEKEM
ROTO

V ERTROU W EN KOMT TE
VOE T EN G A AT TE PA A R D
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COMMISSIE STIEKEM

COMMISSIE
COMMISSIE
STIEKEM
STIEKEM

Het Volkswagen schandaal toont maar weer eens aan hoe zwaar je als bedrijf of in
dit geval zelfs als concern getroffen kan worden wanneer je je klanten en de overheid
misleidt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
ROTO houdt onveranderd vast aan het principe dat zaken doen gebaseerd moet zijn
op vertrouwen. Onze klanten mogen vertrouwen op de zinklaagdikte van Rotocoat, de
kwaliteit van het door De Boer Staal geleverde staal, de sterkte van Staco roosters, de
samenstelling van door Rotocoat aangebrachte poedercoatings, de afmetingen van de
strekmetaalpanelen van Métal Déployé en de CE kwalificatie van het snijwerk van
De Boer Snijbedrijf.
Wij doen geen concessies aan deze uitgangspunten. U mag van ons een eerlijk advies
en betrouwbare levertijd verwachten en als er problemen of klachten zijn, denken wij
oplossingsgericht met u mee. Omgekeerd vertrouwen wij natuurlijk ook op u. Want
wederzijds vertrouwen levert voor u én voor ons het beste resultaat op. Laten we zo
samen het nieuwe jaar ingaan!

Prettige feestdagen en
een gezond 2016!
Ger de Kwaasteniet & Tom van Lindert

COLOFON
ROTOtaal is een periodiek
verschijnende nieuwsbrief en
wordt verspreid onder relaties
en medewerkers van Roto.
Roto B.V.
Postbus 17, 1910 AA Uitgeest
T +31 251 36 22 80
E info@rotogroep.nl
I rotogroep.nl
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