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door Jan Ruesink

D e ExOne S-Max is
nog het best te verge-
lijken met een bou-
wer van zandsculptu-
ren. In een stille hal

op het Goorse industrieterrein De 
Whee vult de machine geduldig 
en heel precies een grote bak met 
ragfijne zandkorrels van 0,14 milli-
meter. Eerst strooit hij over de he-
le oppervlakte een laagje van twee 
zandkorreltjes dik, dan spuit een 
inkjetkop een bindlaagje op die de-
len van het oppervlak waaruit la-
ter het product wordt gevormd, 
vervolgens komt er weer een laag-
je los zand over de hele oppervlak-
te, en zo gaat dat verder tot de bak 
van 70 cm diep (en 1.80 bij 1 me-
ter) helemaal vol is. Daarna kan 
het losse zand worden weggezo-
gen en wat overblijft is het gehech-
te zand dat elke denkbare vorm 
kan aannemen. „En dat is dan de 
mal waarmee je vervolgens meta-
len producten kunt gieten”, ver-
duidelijkt Olivier Stapper van de 
firma Sanders.
Het is een revolutie in de gieterij-
wereld. Want al eeuwen wordt er 
eerst een model van hout of kunst-
stof gemaakt van het product zo-
als dat er uiteindelijk moet uit-
zien. Van dat model wordt dan 
een mal (een negatief) gemaakt 
en daarin wordt vloeibaar metaal 
gegoten en uitgehard.
„Met een 3D-printer sla je dus de 
stap van het modelmaken over”, 
legt Stapper uit, „want de printer 
maakt de mal direct vanaf de teke-
ning zoals die in een cad-file staat. 
Dat is sneller, exacter en goedko-
per, je hoeft veel minder nabewer-
kingen te plegen, je kunt elke 
denkbare vorm tekenen en je ver-
spilt geen grondstof, want het 
zand dat je niet direct gebruikt 
wordt opgevangen en weer inge-
zet voor het volgende product.” 
Roland Stapper wordt de nieuwe 
directeur van het Sanders zusterbe-
drijf 3Dealise, dat de 3D-printer 
gaat exploiteren. Machinefabriek 
Sanders zal vooralsnog een van de

grootste klanten worden, maar 
3Dealise heeft grootse plannen om 
ook gietvormen, kleine series pro-
ducten en prototypes te maken 
voor andere klanten in binnen- en 
buitenland, waaronder gieterijen 
en mogelijk zelfs de kunstsector. 
Volgens Sanders-directeur Olivier 
Stapper, broer van Roland, is
3D-printen de toekomst als het 
om kleine aantallen gaat. „Zeker 
als je praat over complexe produc-
ten en een snelle levering en dat 
zijn precies de punten waarin San-
ders zich onderscheidt.”
Sanders heeft al enige jaren tester-
varing met eenvoudige 3D-prin-
ters en vond de tijd nu rijp om de 
grote stap te maken naar echte pro-
ductie met 3D. „We zijn de eerste 
zelfstandige ijzergieterij/ machine-
fabriek in Nederland en misschien 
wel in heel Noord-Europa die een 
industriële, productiegerichte 
3D-printer in huis heeft. We slui-
ten daarmee aan op ons specialis-
me van complex gietwerk en snel-
le levertijd, want nu kan het nog 
sneller en complexer.”

En exacter, vult hij aan want hou-
ten modellen zijn en blijven niet 
maatvast, terwijl een 3D-geprinte 
vorm tot enkele tienden van milli-
meters nauwkeurig is.
De ExOne, een Duits fabrikaat, is 
deze week met zijn eerste order 
begonnen, het opspuiten van een 
vorm voor een motorblok. De ma-
chine moet straks in principe 24/7 
draaien om rendabel te worden, 
maar de gebroeders Stapper heb-
ben er alle vertrouwen in dat dit 
gaat lukken.
„‘Ten eerste door de toelevering 
vanuit Sanders, daarnaast schakelt 
de Duitse fabrikant ons in voor 
Noord-Europese orders die zij zelf 
niet kunnen uitvoeren en natuur-
lijk gaan we zelf ook actief de 
markt op. Er is al grote belangstel-
ling voor, dus dat is een goed te-
ken. In 3Dealise hopen we straks 
meer printers te kunnen exploite-
ren, ook voor kunststofproducten. 
We hebben zelfs contact met een 
kunstenaar, die via ons bustes van 
bekende personen wil laten ma-
ken.”

Een aantal in zand geprinte vormen uit de 3D-printer van Sanders.
FOTO machinefabriek Sanders

Door technologische ontwikkelingen en een forse da-
ling van de productiekosten zal de vraag naar het 3D-
printen van metalen structuren de komende tien jaar
aanzienlijk stijgen. Roland Berger Strategy Consultants
voorspelt een verviervoudiging van de markt. Vorig
jaar kwam er wereldwijd al voor 2,2 miljard euro aan
geproduceerde goederen uit 3D-printers, 10 procent
hiervan betrof de metaal. Deze waarde gaat volgens
Roland Berger de komende jaren flink toenemen. In
de metaal zelfs tot het viervoudige. Als 3D-printen
goedkoper wordt, zal het nog belangrijker worden
voor met name de luchtvaart, de medische technolo-
gie en de auto-industrie, verwacht Roland Berger.
3D-printen van metaal kost nu nog tot tien keer zo-
veel als bij conventionele productiemethoden, vooral

door de dure printers en doordat de printsnelheid nog
laag ligt. Maar de kosten zullen de komende tien jaar
met 65 procent dalen, voorspelt het rapport. Dit komt
doordat de bouwprocessen van 3D-printers op den
duur efficiënter, sneller en stabieler worden. Voordeel
van 3D-printen is dat elk product op maat gemaakt
kan worden. Ook kunnen productontwerpen worden
geoptimaliseerd, waardoor de producten een stuk lich-
ter worden. Dat is vooral lucratief voor de luchtvaart,
de medische technologie en de auto-industrie. „Dank-
zij 3D-printen kunnen vliegtuigfabrikanten bijvoor-
beeld het gewicht van veiligheidsgordels verlagen van
155 naar 70 gram”, aldus het onderzoek. „Dit bespaart
meer dan drie miljoen liter kerosine of twee miljoen
euro over de totale levensduur van een vliegtuig.”

Machinefabriek en ijzergieterij Sanders bestaat al sinds 1846 en is daar-
mee een van de oudste industriële bedrijven in de regio. Het bedrijf
werd opgericht in Haaksbergen maar verhuisde in 1874 naar Enschede,
waar het al gauw door de binnenstad werd opgeslokt. Wegens ruimte-
gebrek werd in 2005 gekozen voor het verplaatsen van de tandwielpro-
ductie naar een industrieterrein in Goor. Een jaar later volgde de giete-
rij. Het bedrijf was toen al niet meer in handen van de familie Sanders,
want die deed het in 1991 wegens gebrek aan opvolging over aan Wil-
lem-Gerrit Stapper, vader van de huidige directeur Olivier Stapper.
„Die 165 jaar ervaring zit nog steeds in onze genen”, vertelt Olivier
Stapper, „want de kennis is steeds van generatie op generatie doorgege-
ven. Maar wat vroeger in de hoofdjes zat, wordt nu steeds vaker gedigi-
taliseerd door onze engineers.”
Bij Sanders werken 50 mensen, inclusief ingehuurde krachten. De be-
drijfshallen omvatten 5000 vierkante meter. Sanders is nog het meest
bekend als producent van tandwielen, vooral in kleinere series, reser-
ve-onderdelen of enkele exemplaren. Met de nadruk op complex werk.
Het bedrijf beschikt onder andere over verschillende vijfassige simulta-
ne freesmachines. Die worden ingezet voor opdrachten uit onder meer
de mijnbouw, offshore, scheepsbouw en machine-industrie. „Het klinkt
misschien gek, maar snel kunnen leveren is in deze sectoren heel be-
langrijk. Die projecten worden jaren vooruitgepland, maar het kiezen en
bestellen van onderdelen is vaak lastminutewerk. We houden daarom al-
tijd capaciteit vrij. Wij plannen de fabriek liever ook niet al twee jaar
vol, want dat levert ook minder op dan dat je kunt leveren als het voor
de klant echt spannend wordt.”

Olivier (links) en Roland Stapper bij de nieuwe 3D-printer voor zandvormen, met centraal de inkjetprintkop. FOTO Lars Smook

‘3D-printen van metaal gaat verviervoudigen’

‘165 jaar ervaring zit in ons hoofd’

Sanders: 3D is nieuwe dimensie
Het is letterlijk en figuur-

lijk een diepte-investe-

ring. Machinefabriek en

gieterij Sanders in Goor

heeft een 3D-printer in

gebruik genomen van één

miljoen euro.
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