OP BEZOEK BIJ

‘Werk jij ook bij een mooi bedrijf, en heb je passie
voor je vak? Stuur mij dan (net als Machiel) een
berichtje via Instagram. Misschien kom ik dan bij jou
langs voor een video of stuur ik Metaaljournaal naar
je toe voor een reportage.’ @wilvanmeeten

Machiel Stierman is allround productiemedewerker bij
Van Rijsoort Bending. Hij zag op YouTube de vlogs van
Wil van Meeten en nam contact met hem op via Instagram.
Of hij een bezoek wilde brengen aan het bedrijf waar
hij werkt? Wil was meteen enthousiast.
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achiel leidt ons rond in de
bedrijfshal van Van Rijsoort
Bending. ‘Er zijn maar weinig
bedrijven in Nederland die
zijn gespecialiseerd in metaal buigen’,
vertelt hij trots. ‘Zowel in de architectuur
als in de industrie zie je veel ronde vormen.
Toch is metaal buigen als specialisme niet
zo bekend. Wij hebben gespecialiseerde
machines en kunnen de meest extreme
vormen en profielen buigen.’
Familiebedrijf
Van Rijsoort Bending heeft een lange
geschiedenis. Vandaag de dag wordt het
familiebedrijf gerund door twee broers.
Jeroen loopt graag rond op de werkvloer
en heeft specifieke kennis van machines
en gereedschap voor het buigen.
Martin heeft zelf het ERP-computersysteem ontwikkeld voor alle processen
in het bedrijf. De dagelijkse leiding
wordt verzorgd door bedrijfsleider
Eric Koenhein, die inmiddels zeventien
jaar bij het bedrijf werkt.
Unieke projecten
Van Rijsoort werkt vrijwel altijd aan
unieke projecten voor onder meer de
scheepsbouw, tankbouw, machinebouw en architectuur. Machiel: ‘Wij
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zijn meestal onderaannemer voor een
constructiebedrijf of machinebouwer
en werken niet direct voor de architect.
Ze vragen ons voor de speciale, grote en
moeilijke ronde vormen.’
Meteen in productie
Elke dag komen nieuwe orders binnen
die direct de productie in gaan. De looptijd
van projecten verschilt enorm. Machiel:
‘Soms heeft iemand drie trapleuningen
nodig, die zijn dan dezelfde dag nog klaar.
Soms loopt een project langer dan een
jaar. We zijn bijvoorbeeld al geruime tijd
aan het werk voor de opbouw van een
windmolenpark op zee. Of denk aan de
Betuwelijn. Al die ronde masten langs
het spoor hebben wij gebogen.’
Nieuwe loods
Van Rijsoort groeit gestaag. Het bedrijf
doet geen grote investeringen, maar elk
jaar komt er wel een machine bij en wordt
het team versterkt met een paar nieuwe
medewerkers. Machiel: ‘Dit jaar is een
uitzondering. Binnenkort nemen we
een nieuwe productieloods in gebruik.
Onder de naam Van Rijsoort Induction
bieden we ook inductiebuigen aan.’

Van Rijsoort Bending
’s-Hertogenbosch
Parallelweg 28, 3286 LR Klaaswaal
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‘Metaal buigen
als specialisme is
niet zo bekend’
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1 Op alle delen wordt een
herwaarmerk gestempeld om
de herkomst aan te tonen.

OP BEZOEK BIJ

2 De eerste buigmachine,
een HP10 uit 1960, wordt
nog dagelijks gebruikt.
3 Een medewerker controleert
de bocht die hij met de profielwals
heeft aangebracht.
4 Kunstwerk van Frank Stella
in New York.
5 Machiel in de nieuwe bedrijfshal
in aanbouw. Hier komt ‘zijn’
meet- en onderzoeksloods voor
het inductiebuigen waarvoor hij
wordt opgeleid.

116
Van Rijsoort bestaat al 116 jaar.
Het bedrijf begon in 1903 in Rotterdam
met het repareren van schepen en
groeide uit tot specialist in metaalbuigen.

50
Bij Van Rijsoort Bending werken
50 mensen. De meeste van hen
werken er al lang. Er heerst de
mentaliteit van een familiebedrijf.
Iedereen kent bijvoorbeeld de
namen van elkaars kinderen.

13 + 6 +1
In de bedrijfshal staan 20 buigmachines: 13 profielwalsen, 6 doornbuigmachines en 1 plaatwals.

400
Van Rijsoort kan stalen balken,
zoals de HEB-650, met gemak
buigen. Hier is een kracht voor
nodig van 400 ton.

2-1000
Per week gaan er zo’n 50 orders
de deur uit. Dit verschilt van kleine
orders van 2 buisjes tot orders van
1000 buizen en meer.

5

‘Met de komst van de nieuwe
inductiebuigmachine kreeg ik een
mooie kans: ik word nu opgeleid
tot kwaliteitsonderzoeker’
Holle buizen
Het meeste werk bij Van Rijsoort bestaat
uit het buigen van ronde of vierkante holle
buizen, meestal toegepast als leidingwerk
voor olie en water. Denk aan verwarmingsbuizen en opslagtanks. Maar voor grote
architectonische of infrastructurele
projecten worden er ook toepassingen
gemaakt. Het grote voordeel van holle
buizen is dat er iets doorheen kan en dat
ze vaak licht in gewicht zijn.
Geheime technieken
‘Als je een buis buigt, wordt de buitenzijde
dunner en de binnenzijde dikker. Metaal
heeft de neiging om in een bocht aan de
binnenkant te plooien. Er ontstaan dan
rimpels. Van Rijsoort heeft diverse technieken ontwikkeld om het plooien te
voorkomen. De oudste truc is het opvullen
van buizen met zand. Dat is nogal
bewerkelijk, dus als het even kan wordt
een van de nieuwere technieken gebruikt.
Helaas kan ik daar niets over vertellen,
want de concurrentie leest dit blad ook’,
zegt Machiel lachend.

Inductiebuigen
‘Binnenkort nemen we onze nieuwe 3D
inductiebuigmachine in gebruik, de grootste in Europa’, vervolgt Machiel. ‘Er is
speciaal een nieuwe hal gebouwd voor
deze machine. Ik krijg een nieuwe functie
als QA-medewerker en ga dan in de meeten onderzoekloods meewerken aan de
kwaliteitscontrole van de bochten die
we afleveren.’
850-1100 graden
Inductiebuigen gebeurt door verhitting.
Om de buis of het profiel dat gebogen
moet worden, komt een smalle ring die
het metaal heel lokaal tot 850-1100 graden
opwarmt. Het metaal kan dan worden
gebogen en wordt meteen weer afgekoeld.
Met inductiebuigen is vrijwel elke
buighoek en radius mogelijk. Een infraroodcamera controleert continu de
temperatuur om oververhitting of
scheuren te voorkomen. Alle bochten
worden zorgvuldig gecontroleerd,
want Van Rijsoort hanteert hoge maatstaven voor kwaliteit.
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‘Naast ‘weten’ moet je
ook ‘voelen’ hoe je het metaal
in de juiste bocht krijgt’
Diameter, wanddikte, radius
Met alleen gespecialiseerde machines en
gereedschappen kun je geen buis buigen.
Mensen zijn onmisbaar. Geen project is
hetzelfde, geen buis is even rond.
Alles draait om de juiste verhouding
tussen diameter, wanddikte en radius.
Door ervaring en kennis leer je hoe je
de juiste kromming moet maken.
De klant komt met gedetailleerde
specificaties voor het project en de
mannen bij Van Rijsoort buigen het
metaal exact in de gevraagde maten.

Mooie kans
Machiel: ‘Ik wilde graag doorgroeien.
Met de komst van Van Rijsoort Induction
kreeg ik een mooie kans: ik word nu
opgeleid tot kwaliteitsonderzoeker.
Ik krijg les van mijn collega Cees van
Gent, die jarenlange ervaring heeft in
het inductiebuigen. Daarbij krijg ik apart
les in materiaalkennis. Deze week hadden
we het over RVS. RVS is bijvoorbeeld
gevoelig voor vervuiling. Een klein beetje
vet op het metaal tijdens het vervoer is
funest tijdens het verhittingsproces.’

Les van ervaren collega’s
Er is geen opleiding waar je het buigen
kunt leren. Het is een vak dat je in de
praktijk onder de knie moet krijgen
door het veel te doen. Naast ‘weten’
moet je ook ‘voelen’ hoe je het metaal
in de juiste bocht krijgt. Bij Van Rijsoort
leiden ze daarom hun eigen mensen
op. Nieuwe medewerkers worden aan
ervaren buigers gekoppeld en zo krijgen
ze les in de praktijk.

Toekomst
Voor negentig procent van de orders
wordt een proefbocht gemaakt. Deze
wordt getest in een beproevingslaboratorium. Machiel: ‘Ik leer van Cees wat
de kerfslagproef is, de treksterkteproef
en over de structuur van het metaal.
Als ik alles onder de knie heb, word
ik de vaste man in de meet- en onderzoekloods en ben ik het verlengstuk
van de QA/QC. De inductieloods wordt
een geweldige toevoeging op het
koud buigen van Van Rijsoort Bending.
Ik heb er veel zin in.’ ❙

Machiel meet de stalen profielen op.
Deze buigmachine wordt De Hulk genoemd
en is de zwaarste buigmachine.
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Machiel Stierman

Eric Koenhein

Cees van Gent

Werkt vier jaar bij Van Rijsoort en doet
nu een interne opleiding tot kwaliteitsonderzoeker voor het inductiebuigen.

Begon zeventien jaar geleden bij
Van Rijsoort op de afdeling verkoop
en groeide door naar bedrijfsleider.
Eric heeft de dagelijkse leiding binnen
Van Rijsoort.

Kwam afgelopen voorjaar binnen bij
Van Rijsoort Induction met meer dan
34 jaar ervaring in inductiebuigen. Met
zijn ervaring, kennis én recht-door-zeementaliteit is hij als senior QC engineer
een vakman en docent in hart en nieren.
Hij geeft les aan Machiel Stierman.
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