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Efficiency en pioniersrol aan de basis van succes Zantech 

 

Osse plaatbewerker Zantech blijft vernieuwend 
 

In de fabricagehallen van Zantech heerst op de eerste zaterdagmorgen van de lente stilte. 

Ongetwijfeld een enorm contrast met doordeweeks, wanneer er zo’n vijfentwintig mensen bij de 

Osse plaatbewerkingsgigant aan het werk zijn. Op deze dag geen machines of hits van Radio Veronica 

op de achtergrond. 

 

Deze ochtend ligt de stroom er namelijk uit, want de transformator wordt vervangen. De nieuwe 

trafo kan anderhalf keer zo veel vermogen leveren als zijn voorganger. Sinds de ingebruikname van 

het nieuwe paradepaardje van Zantech is die capaciteit hard nodig. “Als we hier volop aan het 

snijden waren, flikkerden de lampen”, zegt directeur Bart van der Zande (40) lachend. 

 

Dat paradepaardje is een indrukwekkende buislaser, de 3D FABRI GEAR 400 MK II van het Japanse 

Mazak. “Een doorontwikkeling van het vorige model, alleen met wat meer anabolen”, zo omschrijft 

Van der Zande de machine. “Deze snijdt tot 406 millimeter rond, en 300 bij 300 millimeter vierkant. 

De FG 400 MK II kan overweg met lengtes tot vijftien meter en is daarmee het eerste exemplaar ter 

wereld.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zantech-eigenaar / directeur Bart van der Zande bij het bedieningspaneel van de Mazak FG 400 MK II, die half 

maart van dit jaar in gebruik werd genomen. 
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De machine staat sinds begin februari van dit jaar in de recent aangepaste productiehal, van Zantech 

(die speciaal voor deze machine 4 meter opgehoogd werd) en is medio maart in gebruik genomen. 

Bart van der Zande was nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan. “Zantech werkt al 25 jaar samen 

met Mazak. Wij gelden als pionier op het gebied van lasersnijden en dat weten de Japanners maar al 

te goed. Het meebeslissen over de ontwikkeling kost behoorlijk wat tijd. Bliksembezoeken aan de 

fabriek aan Japan horen daar ook bij. Maar daar plukken we ook de vruchten van, omdat mijn 

feedback tijdens het ontwikkelproces is verwerkt.” 

 

Van der Zande staat nu dertien jaar aan het roer van Zantech. Hij nam het stokje kort na de 

millenniumwissel over van zijn vader Jan, die het bedrijf in 1985 oprichtte. “Op een vrijdagmiddag in 

2000 vroeg mijn vader me of ik het bedrijf wilde overnemen, want hij wilde van zijn vrije tijd gaan 

genieten. En of ik hem na het weekend even wilde laten weten wat mijn antwoord was”, zo denkt de 

eigenaar hardop terug. 

 

Na de directeurswissel is Zantech qua omvang nagenoeg gelijk gebleven. Groei streeft Van der Zande 

dan ook niet na. “Ik heb nu 25 mensen in dienst, waarmee we in staat zijn om buitengewoon efficiënt 

te werken. Door de hoge automatiseringsgraad behalen we, ondanks het relatief kleine aantal 

medewerkers, een maximale efficiency.” 

 

De grote variëteit in klanten maakt Zantech, dat naast 2D- en 3D-buislasersnijden kan knippen, 

ponsen, zetten en lassen, minder kwetsbaar. “Als de vraag uit de ene hoek terugloopt, wordt dat wel 

gecompenseerd door vraag uit een andere branche. Last van de crisis hebben we daarom 

nauwelijks.” 

 

Zantech beschikt over een bedrijfsvloeroppervlak van zo’n tienduizend vierkante meter. Een 

behoorlijk percentage daarvan is bezet door enorme metaalbewerkingsmachines wordt duidelijk 

tijdens een rondleiding door het bedrijf. Zo springt een enorme lasersnij-installatie met sorteerrobot 

in het oog. “Een Mazak”, zegt Van der Zande. “Om risico’s uit te sluiten, bouwen Japanners machines 

een paar maten groter dan strikt noodzakelijk. Maar ze zijn oerdegelijk.” Dat laatste blijkt wel als hij 

even stilstaat bij een oude  ponsmachine. “Dit is een stukje nostalgie. Hier stond ik als jonge jongen al 

mee te werken. Dat ding is niet kapot te krijgen.” 

 

Het flinke pand aan de Osse Lekstraat herbergt geen magazijn. Het bedrijf kan rekenen op just in 

time-toelevering. “Als ik ’s morgens een leverancier bel, heb ik mijn materialen binnen 24 uur in huis. 

De ruimte die ik daarmee bespaar, gebruiken we voor de productie.” 

 

 


