
Sandvik heeft in Venlo een magazijn dat sinds de modernisering en upgrade vorig 

jaar meer en meer het verlengde van de fabriek in het Zweedse Sandviken is 

geworden. De service is verbeterd, de doorlooptijd van de naadloze rvs-buizen is 

verkort terwijl vaker direct kan worden geleverd. Verder stelt het concern de 

expertise op het gebied van roestvast staal ter beschikking aan klanten.

Door: Tom van Der meer

Het distributiecentrum (DC) van het Zweedse 

concern in Venlo is oorspronkelijk in 2005 ge-

opend. Venlo is voor Sandvik de totaalleveran-

cier voor (petro)chemische-, nucleaire- en olie en 

gasindustrie in West-Europa. “Van hieruit wor-

den de Sandvik-producten uit voorraad gedistri-

bueerd naar onze afnemers,” aldus Dyon Herm-

sen, area sales manager van Sandvik Materials 

Technology (SMT) in de Benelux. In het ver-

nieuwde DC liggen ruim zevenduizend artike-

len, buizen met bijbehorende fittingen en flen-

zen. Het gaat om roestvast stalen, (super) duplex 

en hoog nikkel materialen in rondstaf, machine-

buizen, ANSI pijpen, instrumentatie- en hydrau-

liekbuizen al dan niet op rol. Hier ligt de Euro-

pese voorraad aan naadloze en gelaste buizen, 

fittingen en flenzen variërend van 0,5 mm (met 

wanddikte van 0,03 mm) tot en met 609,6 mm. 

“Elke geproduceerde buis voldoet aan de streng-

ste eisen,” vertelt Hans Boudewijn, regional sales 

director van Sandvik Materials Technology Bene-

lux, France, Spain en Portugal. “Alle buizen wor-

den volgens bekende normen, zoals onder meer 

ASTM, ANSI, Norsok, MESC, geleverd. We hech-

ten bij Sandvik aan traceerbaarheid en kwaliteit, 

de hele productie, van smelt tot eindproduct, 

wordt onder eigen beheer verricht en gecontro-

leerd. Alleen zo kunnen wij de kwaliteit van 

onze producten garanderen, voorzien van een 

origineel fabrieksattest.”

Snellere levering
Het Venlose DC is nu 13.500 m2 groot onder 

dak, met buiten nog eens 5000 m2 voor de op-

slag van materialen. Het pand is 12 meter hoog. 

De voorraden vanuit Zweden worden steeds 

meer naar deze plek overgebracht waardoor 

het volume enorm toeneemt. Dat maakt dat de 

bereikbaarheid voor klanten en de verkrijg-

baarheid van producten vergroot wordt. Ook is 

het voorraadbeheersysteem efficiënter en snel-

ler geworden. Op deze manier worden de 

doorlooptijden verminderd met twee dagen 

voor Europa en tot zeker een week voor de 

regio Azië-Pacific. Binnen de Benelux is er een 

24-uurs service. Het efficiënte voorraadbeheer-

systeem is gelieerd aan de fabriek in Zweden. 

Tijdens de productie wordt al rekening gehou-

den met de voorraden in Venlo. Dat maakt dus 

dat Sandviken naadloze buizen produceert op 

klantorder én voorraadgericht voor Venlo. “De 

productie gaat batchgewijs waardoor we ie-

dere twee tot soms vier weken nieuw materiaal 

beschikbaar krijgen,” zegt Arco van Heusden, 

logistiek manager EMEA in Venlo. “De voor-

raden zullen de komende jaren verder toe-

nemen.” Het moederbedrijf koos destijds voor 

Sandvik DC Venlo 
verkort levertijd
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In het vernieuwde DC liggen ruim zevenduizend artikelen, buizen met bijbehorende fittingen en flenzen.
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Venlo omdat het zowel dicht bij het Botlekge-

bied als het Ruhrgebied ligt. Binnen een straal 

van 250 km zitten ook Antwerpen, Noord-Ne-

derland én de chemie in Limburg. Het DC is na 

het centrale magazijn in Zweden de grootste 

opslaglocatie van Sandvik. Verder zijn er nog 

twee kleinere DC’s in Europa, een in Halesowen 

bij Birmingham en een in Milaan.

Productie in eigen hand
Het moederconcern Sandvik is enorm groot. 

Het heeft in Zweden na Scania de grootste in-

dustriële plant, in Sandviken, waar ook het SMT 

hoofdkantoor staat. Het totale concern biedt 

werkgelegenheid aan 47.000 werknemers. Het 

conglomeraat omvat Mining & Construction, 

Tooling (zoals verspanend gereedschap van on-

dermeer Sandvik Coromant en Dormer) en 

 Materials Technology. Sandvik is de grootste 

producent van naadloze rvs buizen ter wereld. 

Het bedrijf produceert in Sandviken roestvast 

stalen buizen in de austenitische kwaliteiten, 

zoals 304/304L, 316/316L, 254SMO, 904L, hoog 

temperatuur materialen in AISI 446, 310S, 

253MA, 353 MA, duplex kwaliteiten SAF2205 

(1.4462), SAF2507, hyper duplex SAF2707HD, 

hoog nikkel legeringen zoals onder meer 625, 

825, Titanium en Zirconium. De keten is zo sterk 

als de zwakste schakel, daarom houdt het be-

drijf alles helemaal in eigen beheer. De grond-

stoffen van gecertificeerde leveranciers worden 

na controle gesmolten tot de juiste chemische 

samenstelling, het proces wordt gemonitord 

zodat het volledig traceerbaar is. Eerst wordt de 

smelt gegoten en gevormd tot het ruwe, mas-

sief gegoten rechthoekige materiaal, billets ge-

noemd. Deze worden onder meer geleverd aan 

flensproducenten en overige smederijen. Van 

deze billets worden in de walserij ronde mas-

sieve staven geproduceerd voor de verspa-

nende industrie. Dit rondstaf is voormateriaal 

voor de extrusie van naadloze buizen. Deze 

geëxtrudeerde buizen dienen weer als voorma-

teriaal voor de productie van koud gewalste of 

getrokken buizen met nauwkeurigere toleran-

ties, denk aan precisie-, hydrauliek- en instru-

mentatiebuizen. 

Sandvik biedt vanuit Venlo aanvullende services 

zoals het op maat zagen van materialen of het 

aanbrengen van markeringen. Het bedrijf stelt 

‘best in class’ op veiligheidsgebied te zijn en 

neemt geen risico’s bij de samenstelling van de 

materialen. “Binnen de gestelde bandbreedte 

van de chemische samenstelling van de specifi-

catie zit Sandvik altijd aan de bovenzijde om 

risico’s te vermijden,” aldus Hermsen.

Corrosiebestendig
Rvs heeft als belangrijkste voordeel boven 

staal dat het tot tien keer langer meegaat ter-

wijl er bovendien minder onderhoudskosten 

zijn. Ook zijn er geen coatings nodig. Naad-

loze buizen zijn minder risicogevoelig dan bui-

zen met een lasnaad. “Buizen voorzien van 

een lasnaad hebben een hoger risico vanwege 

het aanleggen van de las. Dit gebeurt met in-

breng van hoge temperatuur, wat eventueel 

legeringen uit de omgeving van de lasnaad 

onttrekt: de zogenoemde Heat Effected Zone 

(HAZ). Dit heeft negatieve gevolgen voor de 

corrosiebestendigheid van het materiaal,” ver-

telt Hermsen. “Voeg daarbij dat bij een dik-

kere wand, het lastig is las op las goed te krij-

gen. Hoe meer bewerkingen, hoe groter toch 

ook het risico. Sommige sectoren, denk alleen 

maar aan de nucleaire plants, zijn heel kri-

tisch.” 

“Bij pijpleidingen op de zeebodem is het ver-

eist dat de buizen tegen zout zeewater kun-

nen en dus sterk en corrosiebestendig zijn,” 

vervolgt hij. “Sandvik was de eerste die het 

materiaal super-duplex en hyper-duplex heeft 

ontwikkeld. Deze doorontwikkelingen zijn 

sterker en corrosiebestendiger dan het oor-

spronkelijke duplex. Het is daardoor duurza-

mer in gebruik.” “Nu nog maken de austeniti-

sche standaard materialen het leeuwendeel 

van de markt uit. De specials zijn de kersen op 

de taart,” aldus Boudewijn. “Maar er is een 

duidelijke omslag in de markt richting de 

nieuwe duurzamere materialen.” 

Sandvik zit veel in ontwikkelingsprojecten 

zoals een brandstofcel voor auto’s op waterstof 

en allerlei projecten voor hernieuwbare ener-

gie. Het concern heeft achtduizend patenten 

en staat in de Forbes-tophonderdlijst van meest 

innoverende bedrijven. In een Europees project 

voor de opslag van energie op zee, worden 

ook materialen van Sandvik gebruikt. Zo zit het 

bedrijf in meer langlopende projecten. 

rvs-expertise
Sandvik herbergt enorm veel kennis in rvs en 

stelt R&D open voor klanten, bijvoorbeeld bij 

corrosieproblemen of bij specifieke vragen. Of 

om onwetendheid weg te nemen. “Zo is nog 

lang niet altijd bekend dat rvs niet in contact 

mag komen met andere koolstofmetalen,” ver-

telt Hermsen, “omdat dan het risico op 

Het Venlose distributiecentrum is 13.500 m2 groot onder dak (foto’s: Sandvik).

Fight Fake
Elk materiaal en product van Sandvik krijgt een certificaat dat de kwaliteit en chemische sa-

menstelling gewaarborgd is. Toch komt het geregeld voor dat kwaadwillende bedrijven hun 

producten met nepcertificaten van Sandvik voorzien. “Wij hebben dan ook een complete 

afdeling Fight Fake die dit soort misbruik voortdurend aanpakt,” vertelt Dyon Hermsen. “Er 

wordt in zijn algemeenheid in de markt maar weinig ontwikkeld en heel veel gevolgd, met 

name vanuit Azië.” 
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Productie in eigen hand
Het moederconcern Sandvik is enorm groot. 

Het heeft in Zweden na Scania de grootste in-

dustriële plant, in Sandviken, waar ook het SMT 

hoofdkantoor staat. Het totale concern biedt 

werkgelegenheid aan 47.000 werknemers. Het 

conglomeraat omvat Mining & Construction, 

Tooling (zoals verspanend gereedschap van on-

dermeer Sandvik Coromant en Dormer) en 

 Materials Technology. Sandvik is de grootste 

producent van naadloze rvs buizen ter wereld. 

Het bedrijf produceert in Sandviken roestvast 

stalen buizen in de austenitische kwaliteiten, 

zoals 304/304L, 316/316L, 254SMO, 904L, hoog 

temperatuur materialen in AISI 446, 310S, 

253MA, 353 MA, duplex kwaliteiten SAF2205 

(1.4462), SAF2507, hyper duplex SAF2707HD, 

hoog nikkel legeringen zoals onder meer 625, 

825, Titanium en Zirconium. De keten is zo sterk 

als de zwakste schakel, daarom houdt het be-

drijf alles helemaal in eigen beheer. De grond-

stoffen van gecertificeerde leveranciers worden 

na controle gesmolten tot de juiste chemische 

samenstelling, het proces wordt gemonitord 

zodat het volledig traceerbaar is. Eerst wordt de 

smelt gegoten en gevormd tot het ruwe, mas-

sief gegoten rechthoekige materiaal, billets ge-

noemd. Deze worden onder meer geleverd aan 

flensproducenten en overige smederijen. Van 

deze billets worden in de walserij ronde mas-

sieve staven geproduceerd voor de verspa-

nende industrie. Dit rondstaf is voormateriaal 

voor de extrusie van naadloze buizen. Deze 

geëxtrudeerde buizen dienen weer als voorma-

teriaal voor de productie van koud gewalste of 

getrokken buizen met nauwkeurigere toleran-

ties, denk aan precisie-, hydrauliek- en instru-

mentatiebuizen. 

Sandvik biedt vanuit Venlo aanvullende services 

zoals het op maat zagen van materialen of het 

aanbrengen van markeringen. Het bedrijf stelt 

‘best in class’ op veiligheidsgebied te zijn en 

neemt geen risico’s bij de samenstelling van de 

materialen. “Binnen de gestelde bandbreedte 

van de chemische samenstelling van de specifi-

catie zit Sandvik altijd aan de bovenzijde om 

risico’s te vermijden,” aldus Hermsen.

Corrosiebestendig
Rvs heeft als belangrijkste voordeel boven 

staal dat het tot tien keer langer meegaat ter-

wijl er bovendien minder onderhoudskosten 

zijn. Ook zijn er geen coatings nodig. Naad-

loze buizen zijn minder risicogevoelig dan bui-

zen met een lasnaad. “Buizen voorzien van 

een lasnaad hebben een hoger risico vanwege 

het aanleggen van de las. Dit gebeurt met in-

breng van hoge temperatuur, wat eventueel 

legeringen uit de omgeving van de lasnaad 

onttrekt: de zogenoemde Heat Effected Zone 

(HAZ). Dit heeft negatieve gevolgen voor de 

corrosiebestendigheid van het materiaal,” ver-

telt Hermsen. “Voeg daarbij dat bij een dik-

kere wand, het lastig is las op las goed te krij-

gen. Hoe meer bewerkingen, hoe groter toch 

ook het risico. Sommige sectoren, denk alleen 

maar aan de nucleaire plants, zijn heel kri-

tisch.” 

“Bij pijpleidingen op de zeebodem is het ver-

eist dat de buizen tegen zout zeewater kun-

nen en dus sterk en corrosiebestendig zijn,” 

vervolgt hij. “Sandvik was de eerste die het 

materiaal super-duplex en hyper-duplex heeft 

ontwikkeld. Deze doorontwikkelingen zijn 

sterker en corrosiebestendiger dan het oor-

spronkelijke duplex. Het is daardoor duurza-

mer in gebruik.” “Nu nog maken de austeniti-

sche standaard materialen het leeuwendeel 

van de markt uit. De specials zijn de kersen op 

de taart,” aldus Boudewijn. “Maar er is een 

duidelijke omslag in de markt richting de 

nieuwe duurzamere materialen.” 

Sandvik zit veel in ontwikkelingsprojecten 

zoals een brandstofcel voor auto’s op waterstof 

en allerlei projecten voor hernieuwbare ener-

gie. Het concern heeft achtduizend patenten 

en staat in de Forbes-tophonderdlijst van meest 

innoverende bedrijven. In een Europees project 

voor de opslag van energie op zee, worden 

ook materialen van Sandvik gebruikt. Zo zit het 

bedrijf in meer langlopende projecten. 

rvs-expertise
Sandvik herbergt enorm veel kennis in rvs en 

stelt R&D open voor klanten, bijvoorbeeld bij 

corrosieproblemen of bij specifieke vragen. Of 

om onwetendheid weg te nemen. “Zo is nog 

lang niet altijd bekend dat rvs niet in contact 

mag komen met andere koolstofmetalen,” ver-

telt Hermsen, “omdat dan het risico op 

vliegroest ontstaat. Het is belangrijk om daar bij 

de opslag rekening mee te houden. Onze stalen 

stellingen, ook in Venlo, hebben dan ook een 

plastic laagje.” 

Er werken wereldwijd 2700 mensen bij de R&D, 

waaronder veel metallurgen. “Ook onze verko-

pers krijgen een gedegen opleiding over de 

achtergrond van de materialen, zodat ze met 

engineers van de klant om de tafel kunnen zit-

ten. Zo nodig wordt een teamspecialist of ex-

pertise uit Sandviken ingeschakeld. Daarbij 

geeft het klanten zekerheid dat Sandvik in 130 

landen zit, ruim driehonderd vestigingen heeft 

en ruim 150 jaar bestaat.”

“Ook bij nieuwe ontwikkelingen bij klanten 

kunnen wij al in een vroeg stadium worden be-

trokken om mee te denken in materiaalkeuze,” 

geeft Boudewijn aan. “Zo bouwen onze klan-

ten een voorsprong op ten opzichte van de con-

currentie.”  <<<

Arco van Heusden (links), Dyon Hermsen en Hans Boudewijn (rechts) in het DC in Venlo.

Staal en rvs
Vorig jaar was geen goed jaar voor de staalmarkt in zijn algemeenheid. “In onze regio zijn 

wij er echter in geslaagd om het volume met 20 procent te laten groeien,” zegt Hans Bou-

dewijn. De staalindustrie als geheel zal nog wel verder consolideren, verwachten de heren. 

“De capaciteit is groot en vooral in Europa is er overcapaciteit.” Rvs maakt slechts een klein 

deel van de totale metaalmarkt uit. Vergeleken met staal, wordt slechts 10 procent in rvs ver-

kocht. En naadloze rvs-buizen zijn een verdere niche. “Wij kunnen onze specials alleen maar 

produceren met daarnaast een groot volume in de standaard roestvaststaalsoorten,” aldus 

Boudewijn. “Wij hebben het volume nodig om specials te kunnen produceren. Deze specials 

worden rechtstreeks aan de klant geleverd.” 

Afnemers zijn olie- en gasbedrijven, (petro)chemie, automobielindustrie, voedingsmiddelen-

industrie, nucleaire industrie en de vliegtuig- en scheepsbouw. “Consumenten zullen altijd 

wel iets van Sandvik gebruiken, denk aan de scheerkoppen van Philips, mesjes van Gillette of 

de gloeidraadjes in haarföhns. Ook een Zwitsers horlogemerk gebruikt onze materialen voor 

zowel de horlogekast als het draad voor de polsbanden. De bulk wordt gebruikt in de olie, 

gas en offshore en in de (petro)chemie.”

Stainless Steel World
Sandvik is vertegenwoordigd tijdens de 

Stainless Steel World Conference and Ex-

hibition 2017, van 28 tot en met 30 no-

vember in Maastricht. Het bedrijf geeft 

vier presentaties tijdens de conferentie 

en staat op de beurs met standnummer 

N165. 
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