Kuiper en Zonen B.V.
Honderd jaar
op stoom

Veilige, innovatieve installaties
van bewezen kwaliteit

Vlotte service
is essentieel

Viessmann Nederland feliciteert Fa.Kuiper & Zn. met haar jubileum
en bedankt haar voor alle jaren van goede en prettige samenwerking.

Beste lezers,
De laatste jaren zien we een duidelijke herwaardering van het
familiebedrijf. Dat verwondert ons niet. Familiebedrijven zijn immers
de ruggengraat van onze economie, gekenmerkt door gedegen
bedrijfsvoering, passie, hoge betrokkenheid van de medewerkers
en een directie die het langetermijnbelang voorop stelt.
Het vakblad familybusiness spoort familiebedrijven op en portretteert ze. We bieden een levendig beeld van deze dynamische
bedrijven. Kuiper en Zonen uit Ede is daarvan een mooi voorbeeld.
Het is in 2018 honderd jaar geleden dat Stoffer Wubbo Kuiper zijn
stoomketelbedrijf startte. Zijn zoons Geessienus en Wim Kuiper
namen het stokje van hem over, gevolgd door Frank. Nu geeft de
vierde generatie, Michel, leiding aan wat inmiddels het oudste
stoomketelbedrijf van Nederland is.

Hoewel menigeen meent dat een stoomketel een product is uit
voorbije tijden, is deze techniek nog steeds de meest efficiënte
manier om grote hoeveelheden energie op te wekken ten behoeve
van de industrie, stadsverwarming of gebouwencomplexen. De
stoomketel van nu is een modern stuk techniek en Kuiper en Zonen
loopt voorop in het verstoken van alternatieve brandstoffen
voor de ketel.
In deze editie van familybusiness maakt u kennis met Kuiper en
Zonen, wiens stoomketels over de hele wereld staan.
Veel leesplezier,
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‘‘De stoomketel is nog steeds de meest
efficiënte manier om grote hoeveelheden
energie op te wekken ten behoeve van de
industrie, stadsverwarming of
gebouwencomplexen’’

100 Jaar Kuiper en Zonen

Honderd jaar op stoom
Kuiper en Zonen bestaat in 2018 honderd jaar en is daarmee het oudste stoomketelbedrijf van Nederland.
Maar de tijd heeft niet stilgestaan in het familiebedrijf, dat volop onderzoek doet naar alternatieve
brandstoffen en automatisering inzet voor de optimalisering van rendementen.
De oorsprong van het familiebedrijf ligt in Amersfoort, waar Stoffer
Wubbo Kuiper in 1918 in zijn achtertuin in stoomketels ging
handelen. Elk dorp had wel een eigen melkfabriek en stoomketels
zorgden voor de aandrijving van machines. Stoffer had zijn
onderneming pal aan het spoor van Amersfoort gevestigd, waar de
grote ketels op wagons werden geladen. “Sommige transporten
duurden wel een week”, weet achterkleinzoon Michel. Vervolgens
werden de ketels naar het ketelhuis gerold. “Het was een enorm
gedoe. Tegenwoordig gebruiken we een kraan met takel. Voor de
allergrootste stoomketels hebben we zelfs een 400 tons kraan.”

Bedrijfsoverdracht
In 1947 verhuisde Kuiper en Zonen naar een grotere locatie aan de
Reehorsterweg in Ede. Op de anderhalve hectare bedrijfsterrein
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werd een spoorlijn aangelegd om
stoomketels eenvoudiger naar het spoor te
vervoeren. Maar zover kwam het nooit,
want de opkomst van het wegverkeer
maakte de spoorlijn overbodig, nog voor
zijn ingebruikname. In 2012 verhuisde
Kuiper naar de huidige locatie, dichtbij de
snelwegen A12 en A30 en uitvalswegen
naar de haven van Wageningen. Als ketels
te groot zijn voor (bijzonder) wegtransport
worden ze per schip vervoerd. In 1995 ging
Michel aan de slag in het familiebedrijf, niet
meteen op de directiezetel, wel in de
werkplaats waar hij werkte aan het

onderhoud van stoom-ketels. Na enkele
jaren ging Michel werken op de afdeling
verkoop. Toen bleek dat hij daar een een
goede neus voor had, wist hij dat hij verder
wilde in het familiebedrijf. In 2001 werd de
bedrijfs-overdracht voltooid en zette de
vierde generatie Kuiper en Zonen voort. De
les van Michels vader. “Blijf alle takken van
sport doen; verhuur, verkoop, gebruikt etc.”

Samenwerking
Kuiper en Zonen neemt de stoomketels van
Viessmann af, een Duits familiebedrijf uit
1917 dat stoomketels bouwt. Viessmann

Michel Kuiper
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stoom. In de booming jaren vijftig verving
olie de traditionele kolen als brandstof; in
de jaren zeventig nam gas de plek van olie
in. Hoewel de meeste stoomketels nog
steeds op gas branden, onderzoekt Kuiper
alternatieve brandstoffen. Michel: “Wij
kunnen ook brandstoffen zoals biogas,
vluchtige stoffen van raffinaderijen en zelfs
de bakdampen van een vetsmelterij
verstoken.” Ook de ketel zelf is in honderd
jaar tijd veranderd, evenals de
besturingstechniek. De huidige generatie
stoomketels kan vanuit Ede worden
aangestuurd, of die nou in Rotterdam of
Haïti staan.

ICT

heeft wereldwijd 28 vestigingen en 9.000 werknemers. Het is een
strategische keuze, vertelt Michel. “Viessmann is een
miljardenbedrijf dat bijna duizend stoomketels per jaar bouwt, die
kunnen dat beter dan wij.” Alle ketels van Viessmann worden in Ede
opgebouwd en getest, voor ze naar hun bestemming verhuizen. In
de werkplaats bouwt Kuiper zelf alle apparatuur die op en rond
stoomketels wordt gebruikt, zoals stoomverdelers, schoorstenen,
tanks en andere toebehoren.
Door samenwerking met concullega’s Gielissen uit Veldhoven en
Jonker uit Moerkapelle en een wereldwijd expanderende economie
heeft Kuiper zijn omzet zien verachtvoudigen. Een groot aandeel
hierin heeft de verhuur van stoomketels. Michel: “Een stoomketel is
een perfecte oplossing wanneer tijdelijk extra capaciteit nodig is,
een nieuwbouwwijk nog niet is aangesloten op de stads
verwarming of wanneer de bestaande warmtevoorziening van een
bedrijf defect raakt.” Dat laatste overkwam het Erasmus Ziekenhuis
in Rotterdam enkele jaren geleden. In een nacht tijd plaatste Kuiper
en Zonen een stoomketel die het ziekenhuis van warmte voorzag.

Over de grenzen
Er zijn nog meer factoren die bijdragen aan de groei van Kuiper en
Zonen. Michel onderneemt meer internationaal. Multinationals als
Heineken en Friesland-Campina gebruiken wereldwijd de
stoomketels van Kuiper uit Ede. Dit zijn zowel nieuwe als gebruikte
ketels. Monteurs van het familiebedrijf reizen regelmatig naar
landen als Ethiopië, Nigeria, Burundi en Congo voor
onderhoudswerk aan stoominstallaties. Uit het feit dat deze
multinationals kiezen voor stoomketels, blijkt wel hoe efficiënt de
techniek nog altijd is.
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Ook al is het aantal stoomketels aanzienlijk
verminderd - in hoogtijdagen waren er zo’n
7.000 stoomketels in bedrijf, tegenwoordig
circa 3.000- de stoomketel is onveranderd
de meest efficiënte manier om grote
hoeveelheden energie op te wekken ten
behoeve van de industrie, stads
verwarming of gebouwencomplexen.

Een 30 tons ketel verbruikt 2.400 Nm3
aardgas per uur. Dat is gigantisch. Daarom
onderzoekt Kuiper alle mogelijkheden om
stoomketels energiezuiniger te maken.
Oplossingen dienen zich niet alleen aan in
alternatieve brandstoffen maar ook in ICT.
“Met behulp van de PLC-techniek
(Programmable Logic Controller) kunnen
we de vraag en het aanbod van energie
beter op elkaar afstemmen waardoor
hogere rendementen worden behaald. We
optimaliseren de processen. Daarnaast
nemen we veel warmtebesparende

maatregelen. Zo is het nu mogelijk om de warmte uit rookgassen
terug te winnen en als energie weer in het proces te stoppen. We
kunnen rendementen van 107% behalen!” Trots is Michel op de
speciale tool die Kuiper en Zonen ontwikkelde, waarmee heel exact
de energiebesparing van een bepaalde machine kan worden
uitgerekend. “Deze tool geeft klanten enorm veel inzicht. We
loggen alles: temperaturen en rendementen om te zien of het
beloofde resultaat wordt behaald. Meten is weten.”

Onderscheidend vermogen
In Nederland zijn nog ongeveer twintig bedrijven actief als
stoomketelinstallateur. Kuiper onderscheidt zich van hen doordat
het familiebedrijf álle zaken op en rond de stoomketel doet: de
verkoop en verhuur van nieuwe en gebruikte stoomketels in alle
denkbare formaten (van 500 kilo tot 30 ton stoom), ketelbouw,
installatie, onderhoud, reparatie, branderonderhoud et cetera.
Michel: “We zijn het enige bedrijf dat zo’n breed pallet aan diensten
aanbiedt. Veel bedrijven zijn verdwenen doordat ze bijvoorbeeld
alleen nieuwe ketels verkochten. Het is een van de lessen van mijn
vader: ‘Blijf alle takken van sport doen.’ Ik heb jaren gehad dat we
vijf ketels verkochten, en jaren dat ik er 25 verkocht.” Door die
bedrijfsfilosofie is Kuiper en Zonen het oudste stoomketelbedrijf
van Nederland geworden.

FEITEN KUIPER EN ZONEN
Kuiper en Zonen is gevestigd in Ede. Er werken 42 mensen fulltime aangevuld door ongeveer
tien flexibele krachten. Door internationalisering en samenwerking met collega-bedrijven
heeft het familiebedrijf de omzet zien verachtvoudigen. De huidige dga Michel Kuiper is de
vierde generatie van het 100-jaar oude familiebedrijf. Kuiper en Zonen heeft alles onder één
dak: het volledige pakket van fabricage, revisie, verhuur, levering, onderhoud en
montage van stoomketels en ketelappendages. Naast nieuwe ketels in vele soorten heeft het
familiebedrijf altijd gebruikte ketels op voorraad en behoren zowel koop als verhuur tot de
mogelijkheden.

‘‘De huidige generatie stoomketels kan
vanuit Ede worden aangestuurd, of ze
nou in Rotterdam of Haïti staan’’
Michel: “De stoomketel heeft iets
ouderwets maar is niet weg te denken uit
de industrie. Het is de meest efficiënte
manier om grote industrieën van warmte te
voorzien. Een stoomketel kan water tot wel
250 graden verhitten. Bierbrouwers, suiker-,
melk-, koffie- en cacaofabrieken, papier- en
kunststoffabrieken, raffinaderijen als Esso
en Shell en Vopak: overal worden
stoomketels gebruikt.”

Alternatieve brandstoffen
Wat wel is veranderd, is de brandstof die
wordt gebruikt voor het opwekken van

familybusiness
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Sinds een aantal jaren zijn wij dé partner
voor schoorstenen en rookgaskanalen voor
de wereldwijde projecten van Kuiper en Zn
en dat doen wij met veel plezier voor
Michel Kuiper en zijn team. Wij zijn er trots
op met onze kennis en vakmanschap een
bijdrage te mogen leveren aan het oudste
stoomketelbedrijf van Nederland.
Zowel in de zorg- als in de foodsector
hebben wij meegewerkt aan verschillende
projecten, o.a. bierbrouwerijen in Haïti,
Mozambique en Ethiopië (waar Kuiper en
Zn de complete stoomketelinstallatie heeft
geleverd), LUMC Leiden en Meander
Medisch Centrum Amersfoort.
Zoekt u een ingenieursbureau
gespecialiseerd in de industrie- en
energiebranche? Array Industries ontwerpt,
maar produceert ook zelf. Ons team denkt
graag met u mee én realiseert het ook.
Met onze ervaring van ruim een kwart
eeuw schakelen wij gemakkelijk tussen
verschillende branches in de industrie:

BLC De Kruijf

Specialist in snel metaalwerk
BLC De Kruijf uit Rotterdam is gespecialiseerd in plaat- en constructiewerk
en al wat daarbij komt kijken. Een modern machinepark maakt dat grote en
kleine series in korte tijd kunnen worden geproduceerd.

chemie, voedsel, olie/gas, energie en
utiliteit. Wij brengen complexe
vraagstukken terug tot maatwerk
oplossingen. Behalve voor nieuwe
installaties, kunt u ook bij ons terecht voor
reparatie of modificatie. Hiermee verlengen
wij van menig rookgasinstallatie of
procesinstallatie de levensduur.
Neemt u gerust contact met ons op voor
uw specifieke vraag.
Meer informatie: www.arrayindustries.com

The Power of Array Industries
Array Industries Goo Bedr.indd 2

17-10-18 12:03

Directeur Wim Bak nam twintig jaar geleden machinefabriek De
Kruijf (1921) over en voegde het samen met zijn metaalbewerkingsbedrijf. Het resultaat, BLC De Kruijf, is een moderne onderneming
met veel ervaring. Op de werkplaats in Rotterdam staat een modern
machinepark voor plaatwerk, met machines voor water-, plasma- en
lasersnijwerk en een grote wals. “Anders dan de meeste bedrijven
hebben wij ons gespecialiseerd in orders die haast hebben”, vertelt
Bak. “We hebben onze bedrijfsvoering op ‘spoed’ ingesteld. Grote
of kleine series, maar ook enkele stuks; we kunnen alles maken. Een
bijzonder project was het snijden van grote, metalen kruizen voor
het jubilerende Rode Kruis.”

‘‘Niets is ons te gek”
Een andere specialisatie van BLC De Kruijf is constructiewerk, zoals
het vervaardigen van trappen en hekwerk. Ook hier kiest BLC De
Kruijf voor kleinere, bijzondere constructies, voornamelijk voor de
woning- en utiliteitsbouw. Het Rotterdamse bedrijf transporteert de
producten bovendien zelf en bouwt ze op locatie op. Bak: “We
hebben een zware vrachtwagen met kraan en zijn gecertificeerd om
de constructies op locatie te monteren.” Regelmatig verhuurt BLC
De Kruijf de vrachtwagen aan concullega’s. “Of het nou een silo is
van veertien meter lang en drie meter doorsnee of een grote boot:
We hebben de papieren voor speciaal transport met begeleiding.
Niets is ons te gek.”

Gespecialiseerd in
•
•
•
•

Exceptioneel transport
Machinetranstport
Autolaadkranen
Projecten

• Op- en overslag
• Hijscapaciteit 40 ton
• Transport engineering

Barneveldsestraat 11, 3927 CA Renswoude
T. 0318 - 57 18 27 • E. info@vlastuin.eu • www.vlastuin.eu
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Laswerkzaamheden
De relatie met Kuiper en Zonen ontstond
toen het familiebedrijf per direct extra
lassers nodig had. BLC De Kruijf kon de
vakmensen uitlenen. Bak: “Voor tal van
bedrijven verricht BLC De Kruijf
laswerkzaamheden, bijvoorbeeld voor de
stadsverwarming of voor de constructie
van tanken. Voor Kuiper bouwen of
modificeren we containers op onze eigen
werkplaats. In Ede plaatst Kuiper
vervolgens de stoomketelinstallaties erin.
Onze monteurs werken daar samen met de
medewerkers van Kuiper; zij maken onder
andere de lassen en de leidingen.”
Vanzelfsprekend verzorgt BLC De Kruijf ook
reparatie en onderhoud. Een snelgroeiende
activiteit ten slotte is de handel. Wim Bak:
“Alles wat met metaal te maken heeft,
kunnen we leveren. We zijn echt een
allround metaalbedrijf.”
Meer informatie: www.blcmetaal.nl

familybusiness
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Stoomketels en aanverwante producten

Veilige, innovatieve installaties van bewezen kwaliteit
KOOP, VERHUUR, NIEUW, GEBRUIKT
Kuiper en Zonen heeft een breed assortiment van nieuwe en gereviseerde producten op
voorraad, zowel voor de verkoop als verhuur. Vrijwel alle producten kunnen in de werkplaats
in Ede worden aangepast naar wens van de klant. Kuiper en Zonen is het oudste stoomketelbedrijf van Nederland en is leidend in innovatieve oplossingen op het gebied van industriële
stoomketelinstallaties. Op de website geeft het familiebedrijf uitgebreide aanschaftips. Kijk
op kuiperzn.nl/producten/ketel-aanschaftips.

Heetwaterketels
Voor bedrijfsprocessen en verwarmingstoepassingen die een
aanvoertemperatuur van meer dan 120°C vereisen, bieden de
heetwaterketels van Viessmann uitkomst. Ze bereiken een
temperatuur tot 205°C. Dit maakt de ketels geschikt voor
stadverwarming-centrales, waarbij meerdere woningen of
bedrijven van warmte voorzien worden, of voor industriebedrijven.

Ontgassers

Kuiper en Zonen is het oudste stoomketelbedrijf van
Nederland. Het familiebedrijf verkoopt en verhuurt
diverse soorten stoomketels en aanverwante
producten. Een overzicht.

Drie treks stoomketels
Kuiper en Zonen levert uitsluitend drie treks vuurgangvlampijpketels, van 500 kilo tot dertig ton stoom, die desgewenst
worden aangepast naar de wens van de klant. Kuiper kiest voor
deze drie trek ketels omdat dit type zich ruimschoots bewezen
heeft en met gemak zestig jaar meegaat. De Vitomax series van
Viessmann zijn drie treks ketels met een lage vuurhaard-belasting.
Deze ketels voldoen aan de nieuwe, strenge regelgeving (2017)
waarbij de emissie maximaal 70 mg Nox mag zijn.

Lagedruk stoomketels
De Viessmann lagedruk stoomketels hebben een druk onder de
0,5 barg, wat resulteert in een stoomtemperatuur die lager is dan

110ºC. Deze ketels worden veelal gebruikt
in zorgcentra, industiële bakkerijen en in de
vleesverwerkende industrie. De lagedruk
stoomketels van Viessmann zijn zeer
betrouwbare installaties met een lange
levensduur.

Hogedruk stoomketels
De Viessmann hogedruk stoomketels
hebben een druk boven 0,5 barg. Kuiper en
Zonen adviseert dit type ketel wanneer een
stoomtemperatuur van boven de 110ºC
benodigd is. Vaak zijn dit industriële

(advertentie)

processen die een continue toevoer van
stoom vereisen. De Viessmann hogedruk
stoomketels zijn uniek door hun gekoelde
front en keerkast.

Kuiper en Zonen verkoopt diverse soorten ontgassers die in eigen
beheer worden ontwikkeld. De producten zijn in een
standaarduitvoering verkrijgbaar of kunnen in een projectspecifieke maatvoering worden geleverd. Ontgassers verdrijven
zoveel mogelijk zuurstof en vrij koolzuur uit het voedingswater
waardoor geen corrosie in de ketel en in het stoom-en
condensaatnet ontstaat. Sproei-ontgassers brengen water met
behulp van één of meer sproeiers de stoomruimte in. Ze brengen
het zuurstofgehalte gegarandeerd onder 0,1 mg/liter. Vanaf een
capaciteit van 2.000 kg stoom per uur is het interessant om een
sproei-ontgasser te installeren. Cascade-ontgassers brengen het
zuurstofgehalte zelfs onder 0,02 mg/liter.

Warmwaterketels
Kuiper en Zonen heeft zowel
warmwaterketels in hoog rendement (HR)
als in verbeterd rendement (VR) in zijn
assortiment. Met HR-ketels is een
rendement van 109% te behalen, met VRketels van 94%. Deze warmwaterketels
hebben een aanvoertemperatuur tot 110°C,
in de capaciteitsrange 80 kW tot 25 MW.
HR-ketels zijn geschikt voor de vloer- en
ruimteverwarming van flatgebouwen,
openbare en commerciële gebouwen en
wijkverwarming. VR-ketels worden vaak
gebruikt bij het verwarmen van scholen,
kantoorgebouwen en zwembaden. Kuiper
en Zonen levert HR-warmwaterketels van
Viessmann, die in eigen beheer in Ede naar
de wens van de klant kunnen worden
aangepast.
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Technisch Isolatiebedrijf Nijmegen

“Waar werk is, gaan wij”
Technisch Isolatiebedrijf Nijmegen is gespecialiseerd in industriële isolatie, prefab
plaatwerk en utiliteitsbouw. Inmiddels zit de derde generatie, Ralph Hubers,
aan het roer van de onderneming, die tegenwoordig in binnen- en
buitenland actief is.

Toen de grootvader van Ralph Hubers, de
huidige dga, in 1957 Technisch
Isolatiebedrijf Nijmegen startte, was de
Gelderse stad volop bezig met het
aanleggen van stadsverwarming. De
isolatie van de cv- en koelleidingen was
een van de eerste opdrachten van het
jonge bedrijf. Tegenwoordig is de
onderneming naast industriële isolatie en
utiliteitsbouw ook gespecialiseerd in
prefab plaatwerk en werkzaam in sectoren
als de petrochemische industrie, energiecentrales, voedingsmiddelenindustrie en
chemische industrie.

Door een ontgasser bij de ketel te
installeren, kan het gebruik van
chemicaliën tot wel 80% gereduceerd
worden. Dit maakt de ontgassers zeer
geschikt voor gebruik in de
voedingsmiddelenindustrie.

Rookgaskoeler
De installatie van een rookgaskoeler achter
de stoomketel zorgt dat ook de restwarmte
van een ketel wordt benut. Dit kan met
behulp van een rookgascondensor of
economizer. Ze kunnen zelfs allebei in de
stoomketel worden geïnstalleerd.
Een rookgascondensor kan naast de
voelbare warmte uit rookgassen, ook de
‘latente warmte’ uit rookgassen

terugwinnen: warmte die vrijkomt bij de condensatie van de
waterdamp in de rookgassen. Hiermee kan maar liefst 16% worden
bespaard op aardgasverbruik. Een economizer wint restwarmte uit
rookgassen terug en wordt achter de ketel geïnstalleerd. De
restwarmte verwarmt vervolgens het ketelvoedingswater voordat
het naar de ketel gaat. Het is vanaf een stoomproductie van 1.500
kg/uur economisch verantwoord om een economizer te gebruiken.
Dit levert een rendementsverbetering op tot wel 5%, afhankelijk
van het bedrijfsproces.
Rookgaskoelers resulteren in een aanzienlijke besparing op
aardgasverbruik, die kan oplopen tot 16%. Deze
rendementsverbetering is uiteraard afhankelijk van het
bedrijfsproces, maar levert in de meeste gevallen een besparing op
van enkele duizenden euro’s. Een rookgascondensor en economizer
verdienen zich door deze kostenbesparingen doorgaans binnen
drie jaar terug.

(advertentie)

Solar feliciteert
Kuiper en Zonen met het
100-jarig jubileum
www.solarnederland.nl

‘‘Technisch Isolatiebedrijf
Nijmegen heeft een van de
modernste werkplaatsen
van Europa’’

Sealen
Op de vestiging in Middelaar vindt de productie en assemblage van
plaatwerk plaats, in Polen alleen de assemblage. De montage
geschiedt op locatie bij de klant. Een nieuwe bedrijfsactiviteit is het
sealen van plaatwerk met folie. Hubers: “Wij zijn de laatste partij die
werkt aan een ketel of apparaat. Een logische stap is het sealen van
het product zodat het tijdens transport of langdurige stalling niet
beschadigt.” Alle medewerkers zijn VCA-gecertificeerd en ook het
bedrijf is VCA*-gecertificeerd.

Familiebedrijf
Technisch Isolatiebedrijf Nijmegen is net als Kuiper en Zonen een
familiebedrijf. Ralph Hubers hecht waarde aan dat aspect.
“Familiebedrijven worden gekenmerkt door korte lijnen en een
informele sfeer. Ons bedrijf is flexibel en komt snel tot een
oplossing. Een familiebedrijf biedt méér, de contacten zijn net even
persoonlijker. Mijn vader loopt hier ook nog steeds rond en mij zie
je ook op de werkplaats. Net als bij Kuiper.”
Meer informatie: www.isolatiebedrijfnijmegen.nl

Modern machinepark
Technisch Isolatiebedrijf Nijmegen is
tegenwoordig in Middelaar gevestigd en
heeft een vestiging in Polen. Ook de
werkzaamheden vinden in binnen- en
buitenland plaats. In de woorden van Ralph
Hubers: “Waar werk is, gaan wij.” Zo was het
familiebedrijf vorige maand nog aan het
werk in Afrika en reist binnenkort een team
naar Marseille voor de isolatie van de
uitlaatdempers van een miljoenenjacht.
Door te investeren in een modern
machinepark met twee lasersnijders en een
plasmasnijder beschikt Technisch
Isolatiebedrijf Nijmegen over een van de
modernste werkplaatsen van Europa.
Hubers: “We waren een van de eerste
bedrijven in de isolatiebranche met een
lasermachine.” Het investeren in moderne
apparaten kenmerkt het familiebedrijf.
Technisch Isolatiebedrijf Nijmegen is mede
daardoor een groot leverancier van prefab
plaatwerk aan concullega’s.

Ralph Hubers
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Projecten in beeld

De zekerheid van stoom
Bierbrouwers, kaas-, suiker-, melk-, koffie- en cacaofabrieken, papier- en kunststoffabrieken, raffinaderijen,
ziekenhuizen: overal worden stoomketels gebruikt. Familybusiness maakte een keuze uit recente
projecten van Kuiper en Zonen.

1. Fall back-systeem Eneco
Leiding over Noord is een nieuw warmtenet van Eneco, dat duurzame warmte voor
zo’n 95.000 huishoudens vervoert. Terwijl de werkzaamheden in 2014 nog in volle
gang waren, startte het nieuwe stookseizoen bij Eneco. Voor het geval het
energiebedrijf te maken zou krijgen met onvoorziene omstandigheden of
vertragingen, werd een tijdelijke, gasgestookte hulpcentrale gebouwd. Dit fall backsysteem bestond uit zes grote heetwaterketels met een totaal vermogen van 70 MW.
Mocht de bestaande warmtevoer stilvallen, dan zou dit systeem voldoende warmte
produceren.
Eneco koos voor de huur van zes ketels van Kuiper en Zonen. In juni 2014 werden
deze ketels met een speciaal transport van Ede naar Rotterdam vervoerd. Na
voltooiing van het project zijn de ketels weer opgehaald en staan ze in Ede klaar voor
nieuwe huurprojecten.
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Kijk voor meer projecten op
www.kuiperzn.nl/projecten

2. Hubrecht Institute
		 in Utrecht
Het Hubrecht Institute is een onderzoeksinstituut van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
en bevindt zich op Utrecht Science Park ‘De Uithof’. Kuiper en
Zonen leverde twee Vitomax stoomketels, elk met een capaciteit
van 1.400 kg/h stoom. Beide ketels zijn voorzien van een
economizer en thermische ontgasser. Met de geïntegreerde
economizer ECO200 behalen de ketels een rendement van 95%.
De thermische ontgasser zorgt ervoor dat het water vrijwel
zuurstofvrij is, het laatste beetje wordt met chemicaliën verdreven.
Het betrof een turnkey project, volledig door Kuiper verzorgd.
Samen met projectleider Heijmans Utiliteitsbouw heeft Kuiper en
Zonen ook onderzocht welke kennis kan bijdragen aan een
zorgeloze productie na oplevering. Zo werd gekeken naar de
dimensionering van de stoomleidingen, reduceersets,
afwaterpunten en condensaatleidingen. Gekozen werd voor een
redundante ketelopstelling die de stoomlevering garandeert, ook
tijdens de verplichte ketelkeur.

3. Fonterra kaasfabriek
zoekt efficiëntie
Voor zijn nieuwe kaasfabriek in Heerenveen ging Fonterra op
zoek naar een stoomketelinstallatie met een zo laag mogelijke
Total Cost of Ownership. Wat kon Kuiper en Zonen bieden?
Kuiper maakte een warmtebalans om precies te weten hoeveel
energie de installatie verbruikt bij optimaal gebruik. Op basis
van de resultaten van dit onderzoek, koos Fonterra voor een 26
ton Viessmann stoomketel met randapparatuur zoals een
ontgasser, economizer, rookgascondensor, O2-regeling en
frequentieregelingen.
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5. Bierbrouwers overzee
4. Meer rendement
		 voor Vopak
In het eerste kwartaal van 2017 is een groot stoomketelproject
bij Vopak Terminal Vlaardingen voltooid. Vopak Nederland
exploiteert elf terminals voor de opslag van o.a. chemicaliën,
olieproducten, biobrandstoffen, vloeibare gassen en
plantaardige oliën. Voor dit project heeft Kuiper en Zonen twee
Viessmann Vitomax M95A stoomketels geleverd, elk met een
capaciteit van 13 ton en een beveiligingsdruk van 13 bar. Beide
ketels zijn voorzien van een economiser en een
rookgascondensor met een totaal rendement van ruim 105% op
onderwaarde. De branders zijn geleverd door Saacke GmbH.
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Kuiper en Zonen levert stoomketels aan diverse buitenlandse
vestigingen van Heineken. Zo leverde Kuiper aan de brouwerij in
Haïti twee ketels van 14 ton/uur bij 10 barg concessiedruk. Deze
ketels zijn geschikt voor zware olie, lichte olie en gas.
Voor elke overzeese levering geldt dat Kuiper de
stoomketelinstallatie in Ede opbouwt, test en proefstookt. Daarna
wordt de installatie volledig gedemonteerd, waarbij de losse
componenten in containers worden ingepakt. De ketels worden
met een zeewaardige verpakking op flatracks geplaatst.
Servicemonteurs van Kuiper en Zonen bouwen op de eindlocatie
de stoomketels weer op en leveren een bedrijfsklare installatie af.

6. Stoomgarantie
voor het LUMC
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) koos voor de aanschaf van
twee nieuwe stoomketels voor Kuiper en Zonen. De ketels zijn voorzien
van energiebesparende mogelijkheden zoals een eco 200, een luvo en een
rookgascondensor.
De locatie van LUMC zorgde voor de nodige uitdaging. Het academisch
ziekenhuis ligt midden in de stad en naast de spoorlijn. Ook de
schoorstenen staan direct naast het spoor. Grote kranen hebben de oude
schoorstenen vervangen voor nieuwe. Om de nieuwe ketels op de juiste
hoogte in het ketelhuis te kunnen plaatsen, werd eerst de gevel eruit
gehaald. Vervolgens werd een speciale constructie gebouwd om de ketels
in het gebouw te krijgen, waarbij diverse soorten mobiele kranen werden
gebruikt. Om de stoomvoorziening voor het ziekenhuis te garanderen
tijdens deze complexe werkzaamheden, zette Kuiper drie huurketels in.

familybusiness 17

Monarch Nederland BV

Sequestrol

Een goed product en de beste mensen

Nederland b.v.
Waterbehandeling
Voor stoomketels, grote CV -installaties en koeltorens.
Leveren van Ontharders, doseerinstallaties en R.O.’s

Array Industries,
for design, manufacturing and installation at site of:
•
•
•
•

Stacks according EN 13084/7
Steel structures according EN 1090
Ducting
Emission control

Monarch Nederland BV
is gespecialiseerd in het
leveren en modificeren van olie-,
gas- en combibranders en de service
en het onderhoud daarvan. Het bedrijf uit
Diemen richt zich op grote productiebedrijven in de
industrie.

Market segments
•
•
•
•

Food
Energy
Agriculture
Utility

• Chemical
• Industry
• Oil & Gas

Array Industries B.V.
Hoogeveenenweg 29 | 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel
+31 (0) 180 331655 | www.arrayindustries.com
r.ernst@arrayindustries.com

Array Industries Goo advt.indd 1

Oude Zwolseweg 96
7345 BD Wenum Wiesel
Tel. 055-3122335
Fax 055-3122334

HR 69815240
B.T.W. NL858032346B01
ABN AMRO NL 86 ABNA
063.09.16.500

Laboratorium
Postbus 9512
3007 AM Rotterdam
010-2650577
010-2650613
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Rob Harms, dga van Monarch Nederland
BV, vertelt dat er nog maar vier
gelijksoortige bedrijven actief zijn in
Nederland. De overigen zijn door
concurrentie en veranderende
marktomstandigheden verdwenen. Wat
maakt dat Monarch al sinds 1955 succesvol
is? “Allereerst richt Monarch zich
doelgericht op de grotere productiebedrijven in de industrie. We houden de
markt bewust smal om ons te kunnen
specialiseren. Daarnaast leveren we
uitsluitend producten van het Duitse
topmerk Weishaupt GmbH, wereldwijd een
van de grootste spelers op het gebied van
gas- en olie branders en warmtepompen.”

“Je moet méér bieden dan alleen een goed
product. Het gaat vooral om service”
Servicebereidheid
Grundfos biedt een nagenoeg onbeperkte reeks aan normblokpompen (NB/NBG) en
normfundatiepompen (NK/NKG). Onder andere de robuustheid en betrouwbaarheid maken ze ideaal voor gebruik in de
meest veeleisende omgevingen.
Kijk in het Grundfos Product Center voor meer informatie en klantspecifieke mogelijkheden via: www.grundfos.nl

Weishaupt staat bekend om zijn hoogwaardige onderzoek en ontwikkeling wat

leidt tot innovatieve producten. “Maar”, meent Harms, “je moet
méér bieden dan alleen een goed product. Het gaat vooral om
service. Daar staan we voor. Ons team van servicemonteurs staat
dag en nacht klaar voor onze klanten.”
Harms vindt mensen daarom belangrijker dan producten. “De
kwaliteit van de medewerkers staat boven alles. We hebben enorm
veel kennis en ervaring in huis wat mede komt door de langdurige
dienstverbanden die eerder regel dan uitzondering zijn. Zo hebben
we net het vijftigjarig jubileum van twee medewerkers gevierd! Al
onze servicemonteurs zijn SCIOS-gecertificeerd en we mogen als
bedrijf ook keuren.”

Warmtepompen
In samenspraak met de klant modificeert Monarch de producten
die het levert - naast branders zijn dit ook verwarmings- en
condenserende ketels, thermische zonnesystemen en
warmtepompen. Monarch ontwerpt zelf schakelkasten. De laatste
jaren groeit de markt van de warmtepompen sterk, mede doordat
steeds meer bedrijven van het gas af willen. Supermarktketen
Jumbo is zo’n onderneming aan wie Monarch Nederland op maat
gemaakte warmtepompen levert. Harms: “De koelinstallaties in
supermarkten geven veel warmte af. We vangen de restwarmte nu
op in de grond en via een warmtepomp wordt de supermarkt
vervolgens verwarmd.”

Kuiper
De relatie met familiebedrijf Kuiper gaat al lang terug. Rob Harms
deed al zaken met Frank Kuiper en nu met Michel, de vierde
generatie. “We hebben een gezonde relatie met veel humor. We
hebben een hoop gein maar zorgen altijd dat de klant tevreden is.
Ik ben van mening dat zaken doen persoonlijk is. Dat hebben wij
met Kuiper.”
Meer informatie: www.monarch.nl

Grundfos Goo.indd 1
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Service: SLA en Spare Parts

Vlotte service is essentieel
Kuiper en Zonen heeft servicecoördinatoren voor het binnen- en buitenland. Familybusiness
sprak Annemiek van de Loenhorst, coördinator buitenland van de reserveonderdelen (spare
parts) en Service Level Agreements (SLA).

Nederlandse normen
Door de snelle expansie van landen in Afrika en Azië ziet Annemiek de
vraag naar Service Level Agreements toenemen. Waar in Nederland
en de EU strenge regelgeving de veiligheid rond stoomketels regelt, is
dat in opkomende economieën anders. Kennis, regelgeving en
handhaving zijn zaken die nogal eens ontbreken. Annemiek: “We
werken in het buitenland vaak strenger dan de regels die in Nederland
verplicht zijn (tweemaal controle van de brander en eenmaal controle
van de ketel, per jaar). Dat is wel zo veilig.”

John van de Pol

Servicemonteurs

Kuiper en Zonen heeft de organisatie
opgebouwd rond veiligheid. Voorkomen is
immers beter dan genezen. Annemiek van
de Loenhorst coördineert alle activiteiten
voor het buitenland waar stoomketels van
Kuiper en Zonen staan. Dat is een groeiend
aantal, zowel in Afrika als Azië. “Als we een
installatie verkopen geven we meteen
advies over de reserveonderdelen die op
voorraad moeten zijn. We willen natuurlijk
voorkomen dat een installatie stil komt te
staan.” Een goede planning en proactieve
houding zijn belangrijk, aldus Annemiek.
“De stoomketels staan in het buitenland
waardoor de levertijden langer zijn. Vanuit
die wetenschap adviseren we proactief
over reserveonderdelen.” Of de stoomketel
nu van Kuiper en Zonen vandaan komt of
dat een collega hem plaatste, het
familiebedrijf uit Ede levert
reserveonderdelen aan alle bedrijven die
gebruikmaken van stoominstallaties.

Service Level Agreements
Annemiek adviseert ook over Service Level
Agreements. “Bij de verkoop van een
stoomketel bieden we deze

servicecontracten aan. Als we bij de controles zien dat een
onderdeel aan vervanging toe is, adviseren we dat te vervangen, al
is het de klant die uiteindelijk beslist wat hij met het advies doet.”
Regelmatig stuurt Annemiek servicemonteurs naar het buitenland,
voor controles en/of reparaties. “We sturen bijna altijd eigen
mensen, wat deels een bewuste keuze is, deels een praktische.
Onze medewerkers zijn gecertificeerd en deskundig en hebben,
doordat ze veel reizen, vaak al het benodigde visum. Ze kunnen dus
meteen vertrekken. Snelle service is essentieel want als een ketel
uitvalt en het bedrijf stilvalt, is de economische schade groot. Dan
kun je niet een paar weken wachten op visum. We kunnen snel
schakelen ook omdat we nagenoeg alle onderdelen in huis
hebben.” Kuiper heeft een 24-uurs servicedienst die alle kwetsbare
onderdelen uit voorraad kan leveren.

Jeroen Otte en John van de Pol zijn twee servicemonteurs van Kuiper
en Zonen die regelmatig naar Afrika en Azië reizen voor de installatie
van nieuwe ketels en onderdelen of in het kader van Service Level
Agreements. Jeroen is net terug uit Ethiopië, John uit Mozambique.
Jeroen: “We bouwen elke stoomketel in Ede op en testen hem dan
uitgebreid. Vervolgens halen we de ketel uit elkaar en vervoeren we
hem per boot, een enorme vracht. Op locatie bouwen we de
stoomketel weer op. Als het een groot project betreft, stuurt Kuiper
meerdere monteurs overzee. De totale opbouw duurt ongeveer twee
maanden.” Collega John bouwde recent een stoomketel op in een
brouwerij in Mozambique. “Een super land”, vertelt hij enthousiast.
Kort daarvoor verbleef hij in Nigeria, voor de opbouw van een
installatie in een cacaofabriek. Net als Jeroen houdt hij van de
afwisseling van zijn werk.
Annemiek van de Loenhorst

“Snelle service is belangrijk want als
een ketel uitvalt, is de economische
schade groot”
Remote controle

CURSUS STOOMKETELTECHNIEK
Michel Kuiper is erop gebrand de kennis over stoomketels te verspreiden en heeft zitting
in het Centraal College van deskundigen van het stoomplatform. In Nederland is er de
opleiding Ketelhuis Operator van het VPS: Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie. Michel
ontwikkelde daarnaast een eigen, vierdaagse cursus over stoomketeltechniek die hij in
binnen- en buitenland geeft. “Ik laat de lokale operators en utility managers kennismaken
met de theorie en praktijk: Hoe werkt een stoomketel? Hoe bedien je een stoomketel?”
Ook de nieuwe medewerkers van Kuiper en Zonen volgen deze cursus.

Tegenwoordig is het niet altijd nodig om servicemonteurs naar locatie
te sturen. De moderne stoomketels zijn uitgerust met een modem
waardoor op afstand (remote) de PLC-programmatuur kan worden
uitgelezen. “Hier in Ede kunnen we bijvoorbeeld zien of de
temperatuur oké is. Vaak kunnen we hier al een diagnose stellen. Met
deze remote controle loopt Kuiper echt voor op collega’s.”
Het familiebedrijf investeert volop in de ontwikkeling van de remote
controle. Michel Kuiper: “We werken nu aan de ontwikkeling van
software die alle stoomketels die we wereldwijd hebben geleverd, op
één beeldscherm toont. Eén klik op een ketel en alle data komen in
beeld.”
Jeroen Otte
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GEGARANDEERDE VEILIGHEID
De huurinstallaties van Kuiper Ketelverhuur kunnen in heel
Europa worden geplaatst. Ze voldoen aan PED 2014/68/EU en
worden geleverd met Low-NOx combibranders. Kuiper Ketelverhuur kan deze installaties voor tijdelijke energie (stoom, warm of
heet water) binnen de kortst mogelijke tijd leveren.

Kuiper Ketelverhuur

Snelle oplossing voor extra capaciteit
Kuiper Ketelverhuur is een onderdeel van de
Kuiper Groep. Als een bedrijf tijdelijk meer
capaciteit nodig heeft of door calamiteiten direct
een oplossing nodig heeft, is een huurketel een
slimme oplossing.

(advertentie)

“We believe, that energy generation
from fossil fuel combustion can be
as efficient and clean as from sun,
wind and water.”

Gebruiksklaar en klimaatbestendig

Waarom een ketel kopen als de behoefte
aan extra capaciteit voor stoom, warm of
heet water slechts tijdelijk is? Er zijn tal van
redenen waarom bedrijven een stoomketel
willen huren, bijvoorbeeld bij de
onverwachte uitval van de eigen installatie
of wanneer extra capaciteit nodig is ter
overbrugging van een keuringsperiode.
Met Kuiper Ketelverhuur richt Kuiper en
Zonen zich op deze dienst. Het oudste
stoomketelbedrijf van Nederland levert
direct uit voorraad een mobiele stoom- of
verwarmingsketelinstallatie, geschikt voor
de gewenste capaciteit. Eigen voorraad,
een eigen transportdienst en vakbekwame
technici maken dat Kuiper de ketel snel kan
plaatsen.

Happy birthday Kuiper en Zonen!
100 years of passion for technology:
SAACKE congratulates and wishes you a
successful and sustainable continuation of your
mission for the future.

Stoomketelinstallaties tot 3.000 kilo
worden inclusief alle toebehoren geleverd
in een container, ingericht als een volledig
ketelhuis. Warm- en heetwaterketel
installaties tot 2 mWh worden compleet
met circulatiepomp, retourbewaking en
expansievaten geplaatst in volledig
akoestisch geïsoleerde containers.
Hierdoor kunnen deze units zonder
geluidsoverlast worden ingezet in dicht
bevolkte woonwijken en in de nabijheid
van kantoorgebouwen of scholen. De
installaties vanaf 2.000 kWh en 3.000 kilo/h
stoom kunnen zowel binnen- als buiten
worden opgesteld. De ketels zijn goed
beschermd tegen regen en vorst. De
branders, schakelkasten, voedingwater
pompen en beveiligingsapparatuur huizen
in een verwarmde en geluiddempende
omkasting. De installatie is rondom
bekleed met een roestvrijstalen plaat.

Assortiment
Kuiper Ketelverhuur levert stoomketels, verwarmingsketels,
heetwaterketels, rookgaskoelers en ontgassers direct uit voorraad.
Ketels van 16 megawatt per stuk zitten standaard in het
assortiment. Door hun hoge capaciteit zijn deze ketels geschikt
voor stadsverwarming. Verder heeft Kuiper stoomketels van 0,5 - 25
ton per unit en drukken tot 25 barg, warmwaterketels van 170 kW
tot 16 MW en heetwaterketels van 785 kW tot 16 MW.
Het aanbod loopt uiteen van stoomketelinstallaties van 200 kilo tot
30 ton/u stoom per ketel en warm- en heetwaterketels van 785 kWh
tot 16 mWh. Zowel de stoom- als heetwaterketels zijn leverbaar in
drukken tot 30 bar. Kuiper Ketelverhuur biedt ook andere
verhuuroplossingen, zoals olietanks van 1.500 tot 11.000 liter,
ontgassers, voedingswatertanks, pompsets, waterontharders en
expansievaten. De meeste componenten zijn in 20 ft. containers
opgebouwd zodat het transport eenvoudig is en vorst of regen de
installatie niet aantasten.

www.saacke.com
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Gediplomeerde en gecertificeerde zekerheid

Toeval bestaat niet
Stoom is levensgevaarlijk vanwege de hitte en de hoge druk. Ter indicatie: 20.000 liter
water wordt 1.400 keer zo groot, een verwoestende kracht die alles in de nabije omgeving
vernietigt. Kuiper en Zonen heeft zijn bedrijfsactiviteiten daarom rond strenge
veiligheidsnormen opgebouwd.

“

“

Gerrit Kwakkel

Periodieke keuring

Kuiper en Zonen werkt volgens veiligheidsvoorschriften die gelden
voor alle typen stoomketels en alle producten die op en rond de
ketels worden gebruikt. Zo worden de lassen van een ketel
geröntgend en ondergaat het druklichaam van de stoomketel een
magnetisch onderzoek. Ook voor de brander die de vlam het
druklichaam inblaast, gelden strenge veiligheidseisen. Wanneer de
ketels in bedrijf zijn, is er eveneens controle. Stoomketels worden
per twee jaar gekeurd, branders één keer. De personen die aan de
installaties werken, dienen daarvoor speciaal te zijn opgeleid.

Reviseren en certificeren
Waar strenge wetgeving in Nederland en Europa een veilig gebruik
waarborgt, gelden overzee andere, vaak minder strenge of zelfs
geen regels. Kuiper en Zonen biedt daarom Service level
Agreements (SLA) aan. Gerrit Kwakkel is verantwoordelijk voor het
kwaliteits- en veiligheidsbeleid vastgelegd in de normeringen ISO
9001 en 2015, KAM en VCA**. “Kuiper is ook gecertificeerd voor
magnetisch onderzoek en het predikaat T0103 geeft het recht om
appendages te reviseren en te certificeren zonder tussenkomst van
een erkende instantie. Doordat we alles onder één dak doen,
hebben we zoveel certificeringen.”
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Het is verplicht om ketels en druklichamen
met een werkdruk hoger dan 0,5 barg
periodiek te laten keuren. Dit moet worden
uitgevoerd door een daartoe bevoegde
notified body (NL-CBI), zoals het
keuringsorgaan Lloyd’s. Kuiper en Zonen
zorgt voor de revisie van de appendages en
veiligheden. Ook begeleidt Kuiper de
keuringsinspecteur. Vervolgens bouwt het
familiebedrijf de stoomketel weer op en
stelt deze in bedrijf. Alle pakkingen en
drukbussen worden nagelopen en
gecontroleerd op dichtheid. Zekerheid
boven alles.

Technisch Isobedr. Nijmegen Goo.indd 1

Een metaalbewerkingsbedrijf
sinds 1921




Toolbox-meetings
Ook los van de verplichte keuringen en
certificeringen is veiligheid een permanent
issue in het bedrijf. Kwakkel: “We zien erop
toe dat de regels worden nageleefd,
bezoeken klanten en organiseren toolboxmeetings op locatie en in huis. Verder
maken we werkafspraken op het gebied
van gezondheid, veiligheid en milieu. We
doen veel grote projecten in binnen- en
buitenland, dan is een duidelijke structuur
erg belangrijk. We willen niets aan toeval
overlaten.”
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Plaatwerk
Constructiewerk
Machinebouw reparatie en
onderhoudswerk
Laswerkzaamheden





Laser, water en
plasma snijwerk
Montage
Transport

Voor grote en kleine series zijn wij er klaar voor maar ook voor enkel stuks zijn wij er graag.

BLC de Kruijf B.V. Delftweg 106D 3043 NA Rotterdam
T: 010 4372551 | E: info@blcmetaal.nl | I: www.blcmetaal.nl
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