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Van de redactie

Het Limburgse Mareco (www.mareco.nl) is een bedrijf met diverse specialisaties onder 
één dak. Eind jaren dertig begonnen als gereedschapmakerij kan deze onderneming 
naast hoogwaardig spuitgieten inmiddels bogen op een prototyping-tak, een moldflow-
tak en is het sinds kort ook gespecialiseerd in de 3D laserlastechniek. Daarmee is het 
in staat de klant in een ‘one stop shopping’-omgeving optimaal te bedienen. 

In een fraai modern pand in 

Venlo, aan de oevers van de 

Maas, is het multifunctionele be-

drijf Mareco gevestigd. ‘Mareco 

bestaat al sinds 1939’, licht ing. 

Marc Janssen, sales manager 

bij dit bedrijf, toe. ‘Mareco is 

een echt familiebedrijf. Wij zijn 

de derde generatie die in deze 

onderneming werkzaam is. Onze 

grootvader is hier begonnen met 

het reviseren van scheepsmo-

toren. Venlo ligt aan de Maas 

en de haven van Venlo is een 

belangrijk punt voor de werkge-

legenheid binnen deze plaats. 

Gaandeweg zijn we overgegaan 

naar een stempelmakerij. Zo 

ontstond een afdeling waar ma-

trijzen voor rubber- en bakeliet-

producten werden ontworpen en 

vervaardigd.’

Ir. Luc Janssen, engineering & 

production manager bij Mareco, 

is de broer van Marc. Beiden 
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producten, vervaardigd uit tech-

nisch hoogwaardige materialen. 

Daar ligt ook onze specialisatie. 

Neem bijvoorbeeld PEEK. An-

dere geavanceerde materialen, 

waarin wij zijn gespecialiseerd, 

zijn: PES, PVDF, PPSU en LCP. 

Maar dat wil niet zeggen dat we 

materialen als POM, PPO, PPS 

en ABS helemaal niet verwer-

ken. Al deze kunststoffen heb-

ben voor ons geen geheimen.’

Kijkend naar de materialen die 

worden verwerkt bij Mareco, zal 

het duidelijk zijn dat dit bedrijf 

zich focust op marktsegmenten, 

waar geavanceerde producten 

worden ingezet. Luc Jans-

sen: ‘Wij zijn gespecialiseerd 

in het maken van technisch 

hoogwaardige producten voor 

bijvoorbeeld de medische in-

dustrie, de grafische industrie 

— denk aan de productie van 

industriële inkjet printkoppen 

— maar ook de sensorindustrie 

waarvoor we bijvoorbeeld sen-

soren maken om HP-metingen 

te verrichten.’

De afzetmarkt van Mareco is 

internationaal, maar dicht bij 

huis. ‘We richten ons met name 

op de Benelux en daarnaast op 

Nordrhein-Westfalen’, licht Marc 

toe. ‘In Nordrhein-Westfalen zijn 

we al van oudsher actief, maar 

dan voornamelijk met onze 

gereedschapmakerij. Nu zitten 

we daar ook al weer zo’n vijf 

jaar met spuitgietproducten. Dat 

we Duitse afnemers hebben is 

niet verwonderlijk. We zitten vrij 

dicht tegen de grens en de ka-

nalen zijn kort. We 

zijn eigenaar van dit bedrijf. ‘Het 

was midden jaren zestig dat we 

onze eerste spuitgietproducten 

hebben gemaakt, dus dat was 

al redelijk vroeg in het spuitgiet-

tijdperk. Begin jaren zeventig zijn 

we overgegaan tot de aanschaf 

van onze eigen spuitgietmachi-

nes. Dat deel heeft zich ontwik-

keld tot Mareco Kunststoffen. 

Mareco bestond op dat moment 

uit Mareco Kunststoffen BV en 

Mareco Gereedschappen BV. 

Die laatste tak ontwikkelt alleen 

spuitgietmatrijzen. Dit wordt 

voornamelijk gedaan voor Ma-

reco Kunststoffen zelf, maar 

daarnaast ook wel voor spuit-

gietmachines van derden.’

Korte communicatie
lijnen
Mareco Kunststoffen en de 

gereedschapmakerij zitten 

samen een holding. Tegenwoor-

dig bestaan er, naast de twee 

eerder genoemde afdelingen 

Kunststoffen en Gereedschap-

pen, ook een tak Prototyping 

en een tak Moldflow binnen het 

Mareco-concern. Maar fysiek 

zitten alle bedrijfsonderdelen bij 

elkaar. Marc Janssen: ‘Mareco 

heeft aan de Rijnaakkade dan 

ook een behoorlijk groot pand 

staan. Voordeel van al deze spe-

cialisaties onder één dak is de 

mogelijkheid van het uitwisselen 

van informatie en kennis. Het feit 

dat je zo dicht bij elkaar zit, dat 

je met alle takken samen één 

bedrijf vormt, geeft een grote 

flexibiliteit. Wij bieden daarmee 

de klant de mogelijkheid tot 

“one stop shopping”.’ 

Marc Janssen grijpt nog even 

terug op de historie van Ma-

reco: ‘De core business is het 

spuitgieten van kunststoffen, 

waarvoor we sinds 2001 ISO-

gecertificeerd zijn. In dat jaar 

hebben we ook de overstap ge-

maakt naar moldflow-analyses 

voor het hele spuitgietproces. 

Dat doen we voornamelijk in-

tern maar eventueel ook voor 

derden. In 2006 kwam er een 

nieuwe tak van sport bij; toen 

zijn we begonnen met 3D laser-

lassen voor kunststofdelen. 

Het is duidelijk dat Mareco een 

veelzijdige partner is met een 

grote expertise op meerdere ge-

bieden; prototyping, moldflow, 

simulaties, spuitgietmatrijzen en 

spuitgieten. Luc Janssen: ‘Ver-

der zijn we nog met een geheel 

nieuwe techniek bezig. Naast 

het vervaardigen van modellen 

en prototypes door middel van 

SLS (Selective Laser Sintering, 

red.), waarmee we al in 1995 

zijn begonnen, gaan we een 

volgende stap maken. Deze 

techniek heet Mask Projec-

tion. Het betreft een additieve 

fabricagetechniek waarmee je 

extreme nauwkeurigheden kunt 

genereren.’

Focus op technisch 
hoogwaardige markt
segmenten
Mareco is een bedrijf dat 25 

man personeel telt en over een 

veelzijdig machinepark beschikt. 

Marc Janssen: ‘De machines 

die we hier hebben variëren 

van 25 tot 320 ton. Een aantal 

machines is volledig geautoma-

tiseerd. Verder beschikken we 

over een 2K-spuit-

gietmachine. De 

producten die hier 

worden gemaakt, zijn 

met name high end 

spuitgietproducten. 

Wij richten ons op een 

markt van bijzondere 
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3D laserlassen is een belangrijke 
nieuwe activiteit bij Mareco.

Matrijsbouw is al heel wat 
langer een specialisme.

Veel van de hoogwaardige 
producten zijn bestemd voor 

de medische industrie.
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verwerking, maar het moet prijs-

technisch ook allemaal kloppen 

en interessant zijn. Daarom is 

het belangrijk om direct tot een 

goed ontwerp te komen. Aan de 

hand van het ontwerp kunnen 

wij een prototype laten maken. 

Hiermee gaan we naar de klant 

met de vraag: “Is dit precies wat 

jullie willen?”. Dan heeft onze 

potentiële klant een visueel pro-

duct voor zich. Dat is voor klant 

prettig maar ook voor onze me-

dewerkers. Die kunnen zich er 

dan een voorstelling van maken. 

Dan gaan we de volgende fase 

in. De matrijsconstructie. Als 

een product erg complex is gaat 

het eerst naar de meetkamer. 

We hebben uitgebreide meetfa-

ciliteiten tot onze beschikking, 

waaronder een 3D-CNC-meet-

waardoor je komt tot innova-

tieve productiemogelijkheden. 

In feite draait alles om innovatie, 

dat is van levensbelang om de 

concurrentie voor te blijven.’

Luc Janssen: ‘En dat is niet al-

leen een boodschap voor ons. 

Behalve wij moet ook de klant 

bijblijven met innovaties. Het 

kost veel tijd om de mensen te 

overtuigen dat het gaat om bij-

zondere technieken. Dat zagen 

we met SLS in 1995. De klant 

moest eerst over de drempel 

worden gehaald. Pas na uitge-

breide testen geloofden ze er in 

en waren heel enthousiast. Dat 

geldt ook voor 3D laserlassen. 

Als ze eenmaal zijn overgehaald 

zijn ze er uiterst tevreden mee. 

Klanten kunnen zien dat het echt 

werkt. Ik ben er van overtuigd 

dat een enorme toekomst heeft.’

Marc Janssen heeft het vaker 

meegemaakt: ‘Het gaat er om 

dat je de wens van de klant 

kunt invullen, maar eerst zul je 

er achter moeten komen wat 

precies de wens is. We maken 

dikwijls mee dat de klant in 

feite niet precies weet wat hij 

wil.’ Luc Janssen voegt daar 

aan toe: ‘Onze engineering-

afdeling kan samen met de 

klant een product optimaliseren. 

Ten aanzien van materiaal en 

enthousiast. Het zijn niet de en-

gineers binnen een bedrijf, die 

overtuigd moeten worden. Die 

kijken het liefst naar de nieuw-

ste technieken. Maar het ma-

nagement moet vaak eerst wor-

den overgehaald. Klanten, waar-

van het probleem anderszins 

niet goed kan worden opgelost, 

maken al snel de overstap naar 

de 3D laserlastechniek.

Onderscheidend ver
mogen
Waarmee onderscheidt Mareco 

zich ten opzichte van de con-

currenten? Marc Janssen: ‘Dat 

doen wij in ieder geval door in-

novatief bezig te zijn. We kijken 

altijd naar de nieuwste technie-

ken en mogelijkheden, waarmee 

wij ons kunnen onderscheiden. 

Neem de SLS-techniek. Daar 

waren wij in 1995 al mee be-

gonnen. Daarmee waren we een 

van de eersten in de Benelux. 

Dat willen we ook met kunst-

stofverwerking. Onderzoeken 

waar onze kansen liggen in de 

markt en inventief bezig zijn. 

Inventiviteit en innovatie zijn 

eigenlijk altijd onze drijfveren 

geweest om te ondernemen. 

De juiste feeling met de markt 

hebben, kijken waar je kansen 

liggen en daar innovatieve toe-

passingen voor bedenken. Daar 

moet je dan ook in investeren, 

zijn bekend om onze Deutsche 

Pünktlichkeit en uiteraard heeft 

Mareco kwaliteit hoog in het 

vaandel staan.’

Mogelijkheden van 3D 
laserlassen
Mareco houdt zich ook bezig 

met 3D laserlassen. Laser-

lassen is een geavanceerde 

verbindingstechniek, die een 

permanente en hoogwaardige 

verbinding tot stand brengt 

tussen kunststof producten. 

Marc Janssen: ‘De discipline 3D 

laserlassen is eigenlijk ontstaan 

door een specifieke vraag van 

een van onze klanten. Vanuit 

een lijmverbinding en andere 

lasmethoden, die alleen maar 

problemen gaven en op een 

deceptie zijn uitgelopen, zijn we 

ons gaan verdiepen in 3D la-

serlassen. In 2006 zijn we gaan 

deelnemen in een Europees 

subsidieproject en hebben we 

samen met een aantal partners 

een systeem ontwikkeld. Het re-

sultaat was perfect en we heb-

ben heel goede resultaten voor 

onze klant kunnen bereiken.’

‘Laserlassen is iets wat we 

steeds meer toepassen’, voegt 

Luc Janssen daaraan toe. ‘Want 

het is een assemblagetechniek, 

die vele voordelen kent. Je kunt 

ook kiezen voor vibratielassen, 

maar dit werkt beter. 3D laser-

lassen is een uiterst gecontro-

leerd en nauwkeurig proces. Het 

voordeel hiervan is dat iedere 

lasverbinding gelijk is, het is 

een identieke herhaling. Dat is 

bij bijvoorbeeld ultrasoon las-

sen nog maar de vraag, zeker 

wanneer je handmatig gaat 

verlijmen. Nu is iedere las veel 

stabieler en nauwkeuriger.’ 

‘Het is wel moeilijk om de klan-

ten in eerste instantie te over-

tuigen van de voordelen van 3D 

laserlassen’, weet Marc te ver-

tellen. ‘Maar als ze het resultaat 

en de kwaliteit zien van deze 

techniek, dan worden ze wel 

Boven: Mareco blijft in-
vesteren in verregaande 
automatisering. 

Links: Orde en netheid 
in de productieom-
geving in het fraaie 
moderne pand.
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gaan om de soort kunststof, het 

ontwerp, de functie-integratie 

enzovoort. Het is voor ons 

mogelijk omdat wij alles onder 

één dak hebben. Wij willen ons 

daarmee onderscheiden van 

anderen. Een innovatief project 

waarmee we nu zijn gestart, is 

een zonnedak. Het gaat om een 

onderdeel waarmee zonnepa-

nelen (met zonnecellen) onder-

ling kunnen worden verbonden. 

Die staan allemaal aan elkaar 

geschakeld om een zo hoog 

mogelijk rendement te beha-

len.’ Luc Janssen geeft aan dat 

zonnecollectoren een bijzonder 

boeiende business is: ‘Het ren-

dement van een zonnecollector 

kan vrij hard gaan. Dat is een 

gebied waarin wij ons echt wil-

len gaan begeven. Wij houden 

ons graag bezig met technisch 

hoogwaardige kunststoffen, 

zoals elektriciteitsgeleidende 

materialen waarmee je innova-

tieve producten kunt maken. Nu 

zijn we in het beginstadium van 

dit project, dat zo’n drie jaar zal 

gaan duren. Het project hebben 

wij niet zelf opgetuigd, maar dat 

doen wij met Europese partners 

en het wordt gefinancierd door 

de Europese Unie. Wij zijn erbij 

betrokken als spuitgieter.’

zij geven in de meeste gevallen 

aan: liever in het beginstadium 

wat meer investeren, zodat het 

product uiteindelijk in een zo 

kort mogelijke tijd kan worden 

gerealiseerd.’

Luc voegt daaraan toe: ‘Er is 

een regel die ongeveer luidt 

als volgt: 70/80 procent van de 

kostprijs van het product wordt 

bepaald door de eerste 10 pro-

cent van de ontwikkelkosten. 

Als je achteraf een matrijs moet 

aanpassen, is dat een drama. 

Extra kosten, vertragingen, het 

product wordt soms aangepast 

omdat de matrijs inmiddels is 

gemaakt en niet makkelijk kan 

worden aangepast. Het is heel 

belangrijk om een goed ont-

werp te hebben en vanuit dat 

ontwerp een matrijs te maken, 

zodat je zeker weet dat je 

maakt wat je wilt maken en later 

geen concessies meer hoeft te 

doen aan het ontwerp. Daarom 

vinden wij het belangrijk om in 

een vroeg stadium bij het ont-

werp betrokken te zijn. Wij kun-

nen dan met voorstellen komen 

en meedenken met de klant.’

‘Meedenken is een belangrijk 

punt waarop wij ons willen 

richten’, zegt Marc. ‘Dat kan 

machine. Daar wordt een meet-

programma gemaakt. Zodra de 

eerste monsters uit de matrijzen 

komen, wordt dat direct in kaart 

gebracht. Alles wat je kunt kor-

ten in time to market is meege-

nomen. Maar ondanks dat je er 

een stapje tussen bouwt, geeft 

dat meer zekerheid.’

Early supplier 
 involvement
‘Wij willen ons steeds meer 

profileren als een bedrijf dat 

betrokken wordt bij het eerste 

ontwerp’, zegt Marc. ‘Early sup-

plier involvement zoals dat zo 

mooi heet. Dat doen we nu al 

geregeld met grote projecten 

met diverse klanten. We stap-

pen in zodra het eerste ontwerp 

klaar is. We gaan kijken welke 

zaken veranderd moeten wor-

den. Daar gaan we dan een of-

ferte voor maken. Is dat voor de 

klant interessant gaan we verder 

door het project te optimalise-

ren voor het spuitgieten. Wand-

dikte, lashoeken enzovoort; 

al deze zaken worden met de 

klant besproken. De klant weet 

wat hij kan verwachten. En ook 

Maatschappelijk ver
antwoord ondernemen
Vragend naar het toekomst-

perspectief van Mareco en de 

plannen voor de korte en de 

iets minder korte termijn, geeft 

Marc Janssen aan: ‘We streven 

naar een leidinggevende positie 

in de Benelux en richting Nor-

drhein-Westfalen ten aanzien 

van het spuitgieten van high 

end producten en van assem-

blies. Daarbij kijken we naar 

technisch hoogwaardige kunst-

stoffen. Dat is onze visie voor 

de komende vijf jaar. Dat gaan 

we bereiken door een verdere 

automatisering. Je moet blij-

vend verbeteren in automatise-

ren om je concurrentie voor te 

kunnen blijven. En voor produc-

ten waarvoor dat van belang 

is, zoals in de medische sector, 

gaan we verder in cleanroom-

verwerking.’

‘Ook gaan we toewerken naar 

milieucertificering’, vervolgt Ma-

reco’s engineering & production 

manager. ‘We zijn aardig op 

weg en hopen aan het einde 

van het jaar het ISO 14001 

certificaat te mogen ontvangen. 

Vooral klanten uit Scandinavië 

vragen ernaar. Die landen liggen 

wat dat betreft een aantal jaren 

voor. Maar binnen enkele jaren 

is dat in Nederland ongetwijfeld 

ook een algemeen vereiste.’

Daarnaast heeft MVO (Maat-

schappelijk Verantwoord On-

dernemen) de aandacht van 

Mareco. Marc Janssen: ‘MVO 

gaat steeds meer leven. Ook 

voor de maakindustrie wordt 

dit een belangrijk item en daar-

mee voor ons. We zijn niet zo’n 

groot bedrijf maar we zullen 

proberen onze verantwoorde-

lijkheid daarin te nemen. Neem 

als voorbeeld reststoffen; alle 

materialen die hier overblijven 

proberen we zoveel mogelijk 

te recyclen en te hergebruiken. 

Dat is voor ons al gewoonte-

goed.’ nDe broers Marc en Luc Janssen, eigenaren van Mareco.


