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blik op
branches

Het zijn de fijne uitschieters voor een bedrijf 
dat in 1930 startte met de productie van alumi-
nium en bronzen gietstukken. Deurknoppen en 
pannen uit schroot vormden de eerste produc-
ten. Rob tekent vooral voor de techniek, terwijl 
Erik de commerciële kant van de onderneming 
voor zijn rekening neemt. Een bedrijf met zo’n 
historie in het hart van de Zaanstreek kent zijn 
hoogte- en dieptepunten. “Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog lag het werk zo goed als stil”, zegt 
Erik. “Mijn grootvader stripte aluminium van 
neergeschoten vliegtuigen. Deze smolten ze om 
tot pannen die op hun beurt bij boeren in de 

buurt geruild werden voor voedsel.”
Midden jaren zestig zette een gestage groei in. 
De Romneyloods maakte plaats voor een gemet-
selde fabriekshal. Uiteindelijk produceerde De 
Ruiter op een terrein van 3.800 vierkante meter. 
Een volgende klap kwam in oktober 2008. Erik: 
“Ik heb er een technicus bijgehaald, omdat ik 
ervan overtuigd was dat mijn telefooncentrale 
kapot was. In één klap vielen alle orders nage-
noeg weg. Geen telefoontjes, geen fax, geen 
mail. Een familiebedrijf wacht lang om mede-
werkers te ontslaan, maar na een jaar was het 
duidelijk dat de crisis langer aan zou houden. 

Uiteindelijk moesten ook wij een aantal mensen 
laten gaan.” 

K o r t e  l e v e r t i j d
Metaalgieterij De Ruiter is gespecialiseerd in 
zandgietwerk en coquillegietwerk in brons- en 
aluminiumlegeringen. Voor de grote aantallen 
beschikt het bedrijf over een volledig geautoma-
tiseerde Seiatsu vorm- en gietlijn met karren van 
700 bij 650 mm. “Waar vroeger zestien mensen 
een maand voor nodig hadden, realiseren we nu 
in een week met vier man.” Zandgieten is als 
gietproces bij uitstek geschikt voor zowel kleine 
als grote series vormwerk met een maximaal 
stukgewicht van dertig kilo. De korte wisseltij-
den van de modellen maken het mogelijk dat 

‘De kwaliteit in  
China is niet altijd  

onberispelijk’

deze vorm van metaalgieten tegen betrekkelijk 
lage kosten kan plaatsvinden. Extra voordelen: 
een grote maatnauwkeurigheid waardoor er nau-
welijks of geen nabewerking hoeft plaats te vin-
den met daaraan gekoppeld een korte levertijd.
Een tweede belangrijke activiteit is het coquille-
gieten. Hierbij wordt vloeibaar materiaal in een 
metalen matrijs gegoten. Deze matrijs, de 
coquille, bestaat meestal uit twee of meerdere 
metalen delen. Het coquillegieten wordt over 
het algemeen met de hand gedaan. Het gietwerk 
wordt veel toegepast voor het fabriceren van 
eenvoudige stukken die in grote aantallen moe-
ten worden geproduceerd. De handvormerij 
maakt gietstukken die niet op de Seiatsu-lijn 
passen. Deze kunnen een omvang hebben tot 
drie meter doorsnee bij een gewicht van enkele 
grammen tot wel vierhonderd kilo. Naast het 
fabriceren van gietwerk zorgt De  Ruiter desge-
wenst voor de nabewerking. Denk aan poeder-
coaten, frezen, nadraaien en anodiseren.

Metaalgieterij de ruiter uit Zaandam heeft tal van technieken in huis en 
bestrijkt vele markten met een breed scala producten. Uit de gieterij van erik 
en rob de ruiter komen bijvoorbeeld de gegoten letters van de Hermitage in 
Amsterdam. veel eerder produceerde hun vader de loden kiel voor de Groene 
draeck, de lemsteraak van prinses Beatrix. 

‘ Ondernemen en gieten 
doen we zelf’

MGB-LId METAALGIETErIj dE ruITEr:

De broers Erik (links) en Rob de Ruiter. ‘Wij hebben het vak van huis uit meegekregen.’

TEKsT EN fOTOGrAfIE:  

LEON vAN vELzEN.
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Doordat De Ruiter verschillende technieken in 
huis heeft, bestrijkt het bedrijf vele markten met 
een breed scala producten. Die lopen uiteen van 
kabelwielen voor liften, ingenieuze bierpompen 
voor extra koud bier tot inlaatspruitstukken en 
andere industriële toepassingen. Prijs en kwali-
teit zijn bepalend voor het binnenhalen van de 
opdrachten, hoewel Erik constateert dat het 
accent de laatste jaren wel erg op de prijs ligt. 
“Gelukkig zien we hier en daar een kentering. 
Kleinere opdrachtgevers die met hun gietwerk 
naar China uitweken, komen daar toch van 
terug. De lonen lopen op in China, de kwaliteit is 
niet altijd onberispelijk en je moet altijd iemand 
ter plaatse hebben om het werk te controleren.” 

D r e i g i n g
De broers maken zich wat zorgen over de toe-
komst. “We zouden juist nieuwe mensen moe-
ten aannemen, maar we zijn voorzichtig. Daar 
zijn we eerlijk over. Zo’n drama waarbij je men-
sen moet ontslaan, hakte er bij ons diep in.
Het extra werk vangen we voorlopig op met 

overwerk. Het probleem is dat wanneer we een 
paar grote, langlopende orders binnenhalen we 
geen goed opgeleide vakmensen meer kunnen 
vinden. Jongere mensen hebben geen idee wat 
het werk in een gieterij inhoudt. Wat dat betreft 
hebben we ons imago niet mee. Wij hebben het 
vak van huis uit meegekregen. Ik vind het 
prachtig dat we ons brood kunnen verdienen 
met een techniek die ongeveer 2.500 jaar oud is, 
maar onze vakkennis dreigt op den duur uit 
Nederland te verdwijnen.” 
Daar legt Metaalgieterij De Ruiter zich niet 
zomaar bij neer. Erik: “Een brancheorganisatie 
zoals de Metaal Gieterij Bedrijven kan op natio-
naal en internationaal niveau veel bereiken. Dat 
zie je bijvoorbeeld bij de inspanningen om een-
zelfde speelveld te  creëren voor buitenlandse 
bedrijven. Ondernemen en gieten doen we zelf. 
En als het aan ons ligt: nog jaren profijtelijk en 
met veel plezier.” •

www.gieterijderuiter.nl
www.metaalgieterijen.nl

Metaal Gieterij 
Bedrijven maken vuist
Sinds 1998 hebben de metaalgieterijen binnen 
Koninklijke Metaalunie zich verenigd in de 
branchegroep Metaal Gieterij Bedrijven (MGB). 
Naar schatting telt Nederland nog zo’n 140 gie-
terijen. Daar zitten grote, industriële bedrijven 
bij, maar ook kleinere kunstgieterijen. Frans 
van der Brugh, branchemanager: “MGB is een 
actieve vereniging. We doen er als branche 
alles aan om onze leden te ondersteunen bij 
het veiliger en schoner maken van het gietpro-
ces. Er is veel aandacht voor de Risico Inventa-
risatie & Evaluatie, de RI&E. We zijn permanent 
in overleg met de Arbeidsinspectie zodat onze 
leden zich kunnen concentreren op het onder-
nemen. Een tweede belangrijk punt is het 
Ondernemersdossier. Een gevoelig onderwerp, 
omdat je in beginsel de overheid digitaal kan 
laten meekijken in een systeem waarin al je 
vergunningen zijn geregeld. Gieterijen lopen 
bij deze – in mijn ogen onvermijdelijke – ont-
wikkeling voorop. We draaien op dit moment 
een pilot, waarbij we bijvoorbeeld goed kijken 
naar de ervaringen van de kunststofverwer-
kende industrie.”
De materie rond de omgevingsvergunningen is 
volgens Van der Brugh taai. “Daarbij gaat het 
om het creëren van één systeem waarin de ves-
tigingseisen en de milieuvergunningen zijn 
ondergebracht. Dat is lastig, want het kennis-
niveau van de overheid over gieterijen ligt niet 
al te hoog. Wat te doen met metingen rond uit-
stoot, met elektromagnetische velden, of over 
de omgang met silica? We zien wel perspectief, 
want het kan ondernemers op den duur tijd en 
geld schelen. Ook zijn we actief met het collec-
tief promoten van de bedrijfstak. Denk aan 
kennis en scholing en onze inspanningen om 
jongeren voor het vak te interesseren. Het 
Techniekpact is daarbij een goede stap voor-
uit. Naar Duits voorbeeld zou een industrie- 
minister pas werkelijk een sterk signaal zijn.”

‘ Ondernemen en gieten 
doen we zelf’

Het gietproces in volle gang.

Branchemanager Frans van der Brugh.
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