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Pieter (links) en Yme de Boer.
industrietechniek

Groeispurt voor De Boer
Las- en montagebedrijf De Boer verdubbelt personeelsbestand en verhuist naar groter pand
HEEG Las- en montagebedrijf De Boer heeft afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt. Niet alleen
wat bedrijfsruimte betreft, maar ook het personeelsbestand verdubbelde van vijf naar tien man. De specialist in hoogwaardig laswerk opereert in een nichemarkt en is zodoende overal ter wereld actief.
Las- en montagebedrijf De Boer is een klein maar zeer gespecialiseerd bedrijf in rvs-lasmethodes en aluminiumbewerking
en het maken en leveren van een ontwerp tot een totaalproduct. Het bedrijf uit Heeg richt zich voornamelijk op fabricage van roestvaststalen tanks, drukvaten, warmtewisselaars,
condensatoren, mengtanks, reactors en diverse andere tanks
voor gebruik in de chemische en voedingsmiddelenindustrie
en de scheepsbouw. In Heeg heeft het bedrijf twee grote hallen, waarin tanks tot 15 ton gebouwd kunnen worden. Maar
De Boer gaat verhuizen. Vlakbij het oude pand hebben ze een
nieuw bedrijfspand gekocht dat maar liefst vijftien keer zo
groot is en aan het water ligt. Hier is het mogelijk om tanks
tot 60 ton te bouwen. Begin 2013 wil het bedrijf verhuizen. In
het nieuwe pand is ook plek voor de opslag van grote jachten,
een activiteit die niet zo veel met het specialistische werk van
De Boer te maken heeft, maar wel een lucratieve nevenactiviteit kan worden.

Gecertificeerd laswerk

Yme de Boer is het bedrijf in 1999 gestart, een jaar later kwam
zoon Pieter de Boer erbij. Pieter de Boer: ‘We hebben de eerste paar jaar met z’n tweeën in het bedrijf gewerkt en eerst
uitgebreid naar vijf werknemers en nu zitten we dus al op
tien. Ik zorg voor de werkverdeling binnen het bedrijf en mijn
vader houdt de kwaliteit in de gaten.’ Kwaliteit is heel belangrijk binnen De Boer. ‘Het hoogwaardige laswerk dat wij uitvoeren is allemaal keurwerk. Alles wordt bij ons driedubbel

gecheckt, want één verkeerd geboord gat en het kan overnieuw. Wij werken veel voor bedrijven die gecertificeerd laswerk moeten leveren maar zelf de vakkennis niet in huis hebben. Op locatie werken is voor ons geen enkel probleem. Wij
beschikken over volledig ingerichte servicebussen met alle
mobiele apparatuur. We gaan de hele wereld over om onderhoudswerkzaamheden te verrichten of onze nieuwe producten te plaatsen. Van Noorwegen tot aan New York, onze
medewerkers komen overal.’ Het afgelopen jaar heeft De Boer
een toename gezien wat betreft het aantal klussen. ‘De markt
trekt weer wat aan, met name in de petrochemie, zoutverwerkende industrie en de food. Ik probeer zo veel mogelijk bedrijven te bezoeken, want dat heeft het meeste effect. Ze moeten
weten wat wij allemaal kunnen maken en wat voor bedrijf we
zijn. We halen klussen binnen omdat we betrouwbaar zijn,
vakwerk leveren voor een goede prijs-kwaliteit verhouding en
flexibel zijn. ’

Samenwerking met Titan

Om hele projecten van ontwerp tot totaalproduct te kunnen
uitvoeren werkt De Boer samen met Titan Projects, onder de
naam Titan de Boer. Titan de Boer is gespecialiseerd in de
tank- en apparatenbouw voor de (petro-)chemische industrie,
voedingsverwerkende industrie, de offshore en zoutverwerkende industrie. Samen hebben ze jarenlange specialistische
kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van producten
als drukvaten, reactoren, separatoren, warmtewisselaars, leidingwerk en skidbouw. Titan de Boer werkt met gekwalificeerde medewerkers met een breed scala aan ervaring en
expertise. Allemaal beschikken ze over de benodigde lascertificaten en worden regelmatig getoetst. De medewerkers zijn
deskundig op het gebied van werken met koolstofstaal tot en
met roestvaststaal en exotische legeringen. Specifieke ervaring is er vooral bij het verwerken van austenitisch en

superaustenitisch roestvaststaal, duplex en superduplex, nikkellegeringen, titanium en speciale staallegeringen. Flexibiliteit is een speerpunt binnen Titan de Boer, er wordt naar de
klant geluisterd, maar de klant wordt ook begeleid in het
maken van de juiste keuzes. Er wordt bovendien altijd maatwerk geleverd en niet uit voorraad. Titan de Boer probeert
voor de klant tot het hoogste rendement te komen bij een zo
laag mogelijke investering.

Jonge vakmensen

De Boer is een bedrijf dat drijft op goede vakmensen. Pieter
de Boer: ‘Wij doen er alles aan om ook nieuwe jonge werknemers aan te trekken. Vaak halen we jongens van school en leiden we ze hier in het bedrijf op onder begeleiding van een
oudere werknemer. Dan leren ze het vak het best. Er zijn maar
weinig specialistische lassers en voor hen is werk genoeg in
Nederland en daarbuiten. We moeten het vak wel interessant
maken voor jongeren, maar ik denk dat dat bij ons zeker het
geval is. Wij doen alleen maar gecertificeerd werk en onze lassers moeten steeds weer nieuwe certificaten halen.

Van alle markten thuis

Naast laswerkzaamheden kunnen klanten ook terecht bij Lasen montagebedrijf De Boer voor bewerkingen als zagen, slijpen, kanten, polijsten, walsen en pijpbuigen. ‘Wij leveren
onze producten helemaal compleet, dat betekent dat we ze
bijvoorbeeld ook beitsen en glad maken. We hebben ook een
eigen platenwals om te buigen, erg handig om dat in eigen
huis te hebben want dat maakt ons flexibel. De consequentie
is dat de machine wel vaak stil staat. Dus als er nog bedrijven
zijn die dik walswerk aan ons uit willen besteden, zijn ze welkom.’
i www.lasenmontagebedrijfdeboer.nl, www.titandeboer.nl en
www.winterstallingdeboerheeg.nl

