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Refractories
is wereldwijd
marktleider in
niche markten
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Algemeen directeur Marcus Schuchmann vermoedt dat Gouda Refractories wellicht tot één
van de meest internationaal opererende bedrijven in de Goudse regio behoort. “We leveren
over de hele wereld vuurvaste stenen, prefab elementen en vuurvast beton voor uiteenlopende
toepassingen in niche markten. We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en we zijn voortdurend
bezig om maatwerk te construeren waarin we ons onderscheiden door innovatieve oplossingen.
Daarbij maken we gebruik van lokale netwerken in de wereld, zoals bijvoorbeeld in de USA,
Zuid-Afrika, Australië en Saoedi-Arabië, waar onze producten hun bestemming vinden. Onze
partners kunnen hun klanten rechtstreeks bedienen. De optelsom van al die factoren heeft
ervoor gezorgd dat we in ons segment internationaal koploper zijn geworden. Dat willen we
natuurlijk graag zo houden. Daarom investeren we in vernieuwing en blijven we onze grenzen
letterlijk en figuurlijk verleggen.”
Tekst Tekstbuis/Rob Buisman | Fotografie DeBeeldredacteur.nl/Oscar van der Wijk

Gewenste toepassing

Fascinerend proces

De klanten van Gouda Refractories bevinden zich vooral in
de petrochemische industrie, onder producenten van nonferro materialen en verbrandingscentrales waar het ‘Waste
to Energy’ principe wordt gehanteerd. Voor directeur Sales
& Marketing Michel Grootenboer is het elke keer opnieuw
een uitdaging om de wensen van de klanten te vertalen naar
vuurvaste stenen of betonproducten die daar naadloos op
aansluiten. “We hebben 50 verschillende soorten stenen in
uiteenlopende, klantspecifieke maatvoeringen en 400 soorten
beton. Elke toepassing vraagt om een eigen oplossing. Een
verbrandingsinstallatie stelt nu eenmaal andere eisen aan
vuurvast materiaal dan bijvoorbeeld een staalsmelterij. We
krijgen geen standaardvragen en kennen ook geen standaard
antwoorden. We vragen onze klanten om de gewenste toepassing en het bijbehorende productieproces. Aan de hand
daarvan kunnen we meedenken over de juiste specificaties.”

“Zonder vuurvaste producten zou onze huidige productiemaatschappij niet kunnen bestaan”, weet Marcus Schuchmann. “Zonder staal of andere metalen zouden er bijvoorbeeld geen computers kunnen worden gemaakt. Zo zijn er
nog duizenden voorbeelden van producten die we zonder
vuurvaste materialen niet zouden kennen. Dat maakt deze
business voor mij zo aantrekkelijk. We werken in een wereld
waar daadwerkelijk producten worden gemaakt. Dat doen we
overigens niet alleen in onze fabrieken in Gouda, waar we de
vuurvaste stenen en prefab elementen produceren, maar ook
in Geldermalsen waar vuurvast beton wordt gemaakt. In alle
gevallen gaat het om technisch gecompliceerde uitdagingen
die wij omzetten in tastbare producten op maat. Dat is en
blijft een fascinerend proces.”

Uiterst flexibel

De technische specificaties worden bijzonder nauwkeurig
gecontroleerd. “Eén millimeter meer of minder maakt bij ons
een wereld van verschil”, legt Michel Grootenboer uit. “Voordat we aan de daadwerkelijke productie beginnen, maken we
dan ook eerst proefmonsters die uitvoerig in ons laboratorium
worden getest. Mede daardoor zijn we in staat om continu
de allerbeste producten te leveren, waarmee we steeds weer
onze reputatie bevestigen. Onze klanten doen zelfs spontane
aanbevelingen van onze producten tijdens internationale bijeenkomsten waar vuurvaste toepassingen op de agenda staan.
Daar zijn we behoorlijk trots op. Vergeleken met andere
spelers in onze markt vormen wij een relatief kleine organisatie. Als nichespeler worden we door de grote spelers gezien
als een luis in de pels. Tegelijk zijn we door onze bescheiden
omvang uiterst flexibel. Dat is zeker een belangrijk deel van
onze kracht.”
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Bij Gouda Refractories wordt jaarlijks 65.000 ton steen, 5.000
ton prefab specials en 25.000 ton beton gemaakt. Bij elkaar
gaat het om 95 miljoen kilo gereed product per jaar. Om dat
te kunnen produceren, krijgt de Goudse onderneming uiteraard de nodige grondstoffen aangeleverd. De aanvoer daarvan
vindt voor 80 procent via bulktransport over water plaats en
voor 20 procent over de weg. Aan de andere kant wordt het
gereed product voor 90 procent over de weg naar Rotterdam
en vanaf daar via zeetransport naar de klant vervoerd; 10
procent gaat alleen over de weg. Elk jaar gaan er weer 4000
containers naar de verschillende klanten toe. “De rechtstreekse
verbinding van Gouda over water naar wereldhaven Rotterdam is voor ons van levensbelang. De waterweg biedt enorme
logistieke mogelijkheden, waar in het algemeen misschien nog
wel te weinig gebruik van wordt gemaakt”, vindt algemeen
directeur Schuchmann. “We nemen deel aan gesprekken met
de gemeente en de provincie over het beter benutten van
de waterweg. Het verbaast me weleens dat in onze directe
omgeving bedrijven op het bedrijventerrein zijn gevestigd die

“De rechtstreekse verbinding over water
naar Rotterdam is voor ons van levensbelang”

dat water in wezen niet nodig hebben,
terwijl andere bedrijven die daar nut
van kunnen hebben niet aan het water
zijn gevestigd. Wij zijn in elk geval blij
met onze eigen los- en laadvoorzieningen aan de kade. Water en vuur gaan bij
ons prima samen. Sterker nog, bij ons
hebben die elkaar nodig.”
Stamplaats Gouda

Wereldspeler
Gouda Refractories is meer dan een wereldspeler. De onderneming is
met 150 medewerkers en een bedrijfsterrein van maar liefst 7 hectare
in Gouda een belangrijke werkgever in Gouda en omgeving. In mei 2016
bestaat het bedrijf 115 jaar. Het is maar de vraag of de gebroeders Arie
Jacob en Gerhard Nagtegaal, de oorspronkelijke oprichters van Gouda
Vuurvast, dat ooit hadden kunnen bedenken. Door de historie heen heeft
het bedrijf zich steeds weer aan weten te passen aan de eisen van de tijd.
In 2008 ging Gouda Vuurvast deel uitmaken van de RijnDijk Group, die in
2009 de naam veranderde in Andus Group. In hetzelfde jaar werd Gouda
Vuurvast omgedoopt tot Gouda Refractories.

Gouda Refractories ondersteunt sinds
dit jaar Stichting Gouda Waterstad, die
in 2006 werd opgericht om het water
als cultureel erfgoed in Gouda levend
te houden. “Aan de ene kant gaat het om het historisch besef.
We zijn bijna 115 jaar met onze omgeving verbonden door
het water. Aan de andere kant vinden we het belangrijk om je
af te vragen wat je in de toekomst nog meer met de waterweg
zou kunnen doen.” Het bedrijf is samen met tientallen andere
Goudse ondernemingen ook lid van het Gouds Catharine
Gilde, waarmee het behoud van de kunst- en historische collectie van Museum Gouda wordt ondersteund. “Gouda is van
oudsher onze stamplaats. Die band willen we graag in stand
houden. Het merendeel van onze medewerkers komt uit deze
regio; waar mogelijk maken we gebruik van lokale of regionale leveranciers. Ook is het bedrijf lid van Hoofdkwartier

Gouda. Gouda en Gouda Refractories horen bij elkaar. Wie
Gouda zegt, zegt meestal kaas en stroopwafels. Wat ons en
onze internationale klanten betreft, is Gouda veel bekender
door de hoogwaardige vuurvaste materialen!”

Gouda Refractories

Goudkade 11-16 | 2802 AA Gouda | 0182-591400
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