
32 •  maart 2020  • METAAL & TECHNIEK32 •  maart 2020  • METAAL & TECHNIEK

NIEUWE BRANCHEGROEP KONINKLIJKE METAALUNIE

Netwerken en belangen 
behartigenTEKST: JAN KLOEZE

BEELD: DANTO FOTOGRAFIE

De Aluminium Vereniging komt in de plaats van 
stichting Aluminium Centrum. En dat betekent 
meer dan een simpele naamsverandering. De 
vereniging is een branchegroep zoals er tiental-
len branchegroepen onder de vlag van 
 Koninklĳ ke Metaalunie opereren. Daar hoort 
een andere opzet bĳ . De nieuwe branchegroep 
wil een lagere drempel om toe te treden en 

zodoende meer leden verenigen. “De tĳ den zĳ n 
veranderd. We hebben een nieuwe propositie 
ontwikkeld die past bĳ  het heden en klaar is 
voor de toekomst”, zegt Albert Hogewoning, 
interim-voorzitter van de vereniging. In een 
gezamenlĳ ke verantwoordelĳ kheid treden Bert 
Faessen (tevens hoofd  Branches en Kenniscen-
tra) en Claudia Willems namens Metaalunie op 
als branchemanagers van de nieuwe groep met 
momenteel ongeveer 35 leden. De ambitie van 
Hogewoning is om aan het eind van volgend 
jaar het ledenaantal te verdubbelen.

O P L E I D I N G E N 
De Aluminium Vereniging zal niet langer, zoals 
het Centrum wel deed, onder de eigen vlag 
opleidingen aanbieden, maar zoekt daarin 
samenwerking met Teqnow. Dat is het door 
Metaalunie ontwikkeld initiatief dat nieuwe, 
technologische ontwikkelingen vertaalt naar de 
dagelĳ kse praktĳ k van de mkb-metaalonderne-
mer. Opleidingen en trainingen die aluminium-
ontwerp, -productie of -bewerking hebben als 
onderwerp, passen goed bĳ  het Teqnow- 
initiatief onder de naam Teqnowledge. Het 
onderbrengen van de opleidingstak bĳ  Teqnow-
ledge, het kenniscentrum voor materialen, 
brengt het voordeel van schaalvergroting met 
zich mee. “Dit is aanzienlĳ k minder begrote-
lĳ k”, aldus Hogewoning, die recent zĳ n eigen 
ontwerpbureau voor aluminium constructies 
(Highrise Design) startte na onder meer een car-
rière van bĳ na tien jaar als technisch directeur 
bĳ  aluminiumspecialist Bayards. Hĳ  kent de alu-
miniumwereld dus goed en weet net als Faessen 
dat vele metaalbedrĳ ven in de verspaning welis-
waar geen pure aluminiumbedrĳ ven zĳ n, maar 

wel naast bĳ voorbeeld staal en RVS óók alumi-
nium bewerken, in vaak respectabele tonnages. 
“Dergelĳ ke bedrĳ ven hadden misschien minder 
bĳ  het oude Aluminium Centrum gepast, maar 
zĳ n meer dan welkom bĳ  de kersverse vereni-
ging”, zegt Faessen.

R A A D P L E G I N G 
Gezamenlĳ k hebben Hogewoning en Faessen in 
het laatste kwartaal van 2019 onder de leden 
van het Aluminium Centrum een raadpleging 
gehouden. Tĳ dens die bĳ eenkomst zĳ n de toe-
komstplannen besproken en konden de leden 
zich uitspreken over hun verwachtingen van de 
nieuw te vormen vereniging. “Belangenbeharti-
ging en netwerken binnen internationale ver-
banden. Dat zĳ n de twee belangrĳ kste zaken 
die men van de Aluminium Vereniging ver-
wacht”, aldus Hogewoning.

‘De ambitie is om aan het 
eind van volgend jaar het 

ledenaantal te verdubbelen’

 
Internationaal kent de sector al een grote alumi-
niumlobby. Daarin speelt het Europees 
 Aluminium Centrum een belangrĳ ke rol. Bin-
nen Europa vallen Duitsland, België, Zwitser-
land en bĳ voorbeeld ook Zweden op als landen 
met eigen, sterke aluminiumverenigingen. “De 
ambitie van de nieuwe vereniging is om actief 
aansluiting te zoeken bĳ  dit soort internationale 
zusterverenigingen”, zegt Hogewoning. 

M I L I E U D A T A B A S E
Faessen wĳ st in nationaal verband op de zoge-
noemde nationale milieudatabase, waarvoor 
individuele bedrĳ ven niet en brancheverenigin-
gen wel voortdurend actuele en bĳ gewerkte 
milieue� ecten van het basismateriaal alumi-
nium en in dit geval aluminiumconstructies aan 
kunnen leveren. Zonder dergelĳ ke rapportages 

blik opbranches
aluminium vereniging

De ontmoeting met voorzitter Albert Hogewoning en branchemanager Bert 
Faessen van de nieuwe Aluminium Vereniging vindt plaats bij Willems, 
Boven-Leeuwen. Het bedrijf biedt een prachtig decor voor het gesprek over 
ambitie en propositie van de vereniging die stichting Aluminium Centrum 
opvolgt.

Aluminium Vereniging
De vereniging kent een interim-bestuur dat 
gelijk is aan het bestuur van de opgeheven 
stichting Aluminium Centrum. Bij de leden-
raadpleging in het laatste kwartaal van 2019 
zijn de leden hiermee akkoord gegaan. Zodra 
de vereniging op stoom is en een eerste leden-
vergadering houdt, zal worden voorgesteld het 
interim-bestuur de� nitief te benoemen.
De leden van het huidige interim-bestuur zijn:
Albert Hogewoning (Voorzitter) Highrise B.V.         
Serge van der Goes (Secretaris), Gové B.V.          
Jan Melis (Bestuurslid), Melis Metaalgieterijen 
B.V.        
Leopold Moormann (Bestuurslid), Hydro 
Extrusion Drunen B.V.
Te zijner tijd zal er een vijfde bestuurslid 
worden benoemd. Belangrijk is nog te vermel-
den dat bedrijven in het verleden lid konden 
zijn van stichting  Aluminium Centrum zonder 
lid te zijn van Koninklijke Metaalunie. Dat 
geldt ook voor de nieuwe vereniging, die dus 
openstaat voor bedrijven die (nog) geen lid 
zijn van Metaalunie.
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Albert Hogewoning (li) en Bert Faessen staan op het dak van de aluminium opbouw voor een mega-motorschip.

kunnen architecten, gemeenten, bouwbedrĳ ven 
en bĳ voorbeeld een organisatie als ProRail niet 
goed uit de voeten met het gebruik van alumi-
nium. Daar ligt dus een duidelĳ k algemeen 
Nederlands belang voor de leden van de 
 Aluminium Vereniging. “Bovendien kunnen we 
gezamenlĳ k beter inspelen op actuele ontwik-
kelingen in de markt, zoals veranderingen bĳ  

importtarieven of exportregels”, aldus Faessen. 
En hĳ  wĳ st op het nieuwe branchecluster voor 
Metaalunieleden die verspanende werkzaamhe-
den voor derden verrichten (M&T nr. 1 – 2020), 
dat juist en vooral in het leven is geroepen om 
een groter netwerkverband te kunnen vormen. 
“Daar past de vereniging goed bĳ ”, zegt hĳ . Om 
de mogelĳ kheden persoonlĳ k toe te lichten, 

houdt de nieuwe vereniging in samenwerking 
met Metaalunie de komende tĳ d roadshows, 
strategiesessies en themabĳ eenkomsten voor 
bedrĳ ven die aluminium gebruiken in ontwerp, 
productie of bewerking. Ook zal men uiteraard 
oud-leden van het Aluminium  Centrum (dat op 
het hoogtepunt ruim 120 leden kende) benade-
ren met de nieuwe propositie.•

Willems, Boven-Leeuwen
Aluminium jachtbouw op het droge. Dat ken-
merkt Willems op de locatie in Boven-Leeuwen, 
waar de Waal is te ruiken, maar het water zich 
aan de andere kant van de winterdijk bevindt. 
Tot en met scheepslengtes van 55 meter kan 
men hier aan. Voor nog grotere schepen hee�  
Willems een locatie in Heijen, aan de Maas. Het 
bedrijf bouwt niet de schepen – dat doet 

 Heessen in Oss, maar wel de opbouw in alumi-
nium constructies die later op de romp van deze 
luxe (motor)schepen voor vermogende particu-
lieren worden gelast. Als de geassembleerde 
onderdelen klaar zijn, gaan ze vanuit 
Boven-Leeuwen op diepliggers tot maximaal 43 
lengte over de weg. De rotonde aan de nabijge-
legen N322 is speciaal voor dit doel ontworpen.

Als Willems samen met de mannen van Heessen 
de opbouw op het schip hee�  geplaatst, moet 
de opdrachtgever nog minstens anderhalf jaar 
wachten totdat zijn schip te water gaat. Zolang 
duurt de a� ouw van dit soort superschepen.
Het bedrijf Willems doet veel meer dan jacht-
bouw, maar dat valt buiten de scope van dit arti-
kel (zie ook willems.nl).
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