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Beste ondernemers en betrokkenen

van OV Oude Molen

Bedrijf Uitgelicht: Metrical Metaalbewerking B.V.

Een bedrijf uit Halsteren exporteert naar China

Beste ondernemers en betrok-

kenen van OV Oude Molen.

Het eerst kwartaal van 2015 is 

voorbij gevlogen. We hebben 

elkaar wellicht gesproken tijdens 

onze eerste twee bijeenkomsten 

in het nieuwe jaar (de nieuw-

jaarsreceptie en de ledenverga-

dering), maar het mag u niet zijn 

ontgaan dat er een aantal nieuwe 

gezichten aanwezig waren tijdens 

deze bijeenkomsten. Ik ben zeer 

verheugd over het feit dat er zich 

in het eerste kwartaal van 2015 

een aantal nieuwe leden hebben 

aangesloten bij OV Oude Molen. 

Welkom bij onze 

ondernemersvereniging:

-  Frank en Mariëlle de Graaf van     

Letsel Impact  en Passion 4Work,  

gevestigd aan Grondmolen 7,

-Jack Huijgens van Huijgens 

verhuur, gevestigd aan Canada-

weg 8a, 

-Nico de Bruin van MS4C BV, 

gevestigd aan Vang 12,  

-Paul van der Rijt van Baumgardt 

Brokling & van der Rijt Advocaten, 

gevestigd aan Burg.Stulemeijer-

laan 16 te BoZ

-Marc Baden van Novatex, geves-

tigd aan Canadaweg 42a

-Michael Biefer van Dekachering, 

gevestigd aan Vang 21

Graag wil ik iedereen erop attent 

maken dat we op 22 april  een 

veiligheidsbijeenkomst organi-

seren bij de brandweerkazerne 

in Bergen op Zoom. U heeft 

hiervoor inmiddels een uitnodi-

ging ontvangen.Zoals aangekon-

digd zal op vrijdagavond 29 mei 

ons jaarlijks event georganiseerd 

worden voor alle leden. De uit-

nodiging met alle informatie zal 

op korte termijn naar u worden 

gestuurd.  Zijn er vragen of goede 

ideeën voor onze vereniging, dan 

vraag ik u allen om deze met mij 

te delen. Graag tot ziens op 22 

april as. of op 29 mei as.

Mariëlle ter Bogt

Voorzitter OV Oude Molen 

Metrical Metaalbewerking B.V. laat 

dagelijks zien waar een relatief 

klein bedrijf groot in kan zijn. De 

door Metrical  in Halsteren ge-

produceerde producten komen 

uiteindelijk in 38 landen terecht. 

Sinds kort exporteert Metrical 

zelfs naar China. Veel bedrijven in 

Nederland besteden productie-

processen vaak uit naar bedrijven 

in de zogenaamde lage loon lan-

den.  “Als een bedrijf in Halsteren 

naar China kan exporteren, kun-

nen anderen dat ook”, beweert 

directeur Ben ter Bogt. “Het komt 

er op aan dat je hoogwaardige 

kwaliteit levert voor een eerlijke 

prijs en betrouwbaar bent.” 

Metrical maakt boorhouders voor 

diamantboren. Ben startte samen 

met zijn vrouw Mariëlle in 1998 

het bedrijf. Aan de Vang 14 wor-

den de buizen op maat gezaagd 

en voorzien van een aansluitstuk 

voor de boormachine. De kleine 

boorhouders worden gesoldeerd 

en de grotere diameters worden 

gelast. In de afwerking worden de 

lasnaden onzichtbaar gemaakt. 

Daarna gaan de boorhouders 

naar de klanten, die ze voorzien 

van een diamantlaag. Dagelijks 

produceert  Metrical circa 1000 

boorhouders.

In het diepe

Voordat Ben zijn eigen onderne-

ming startte, werkte hij bij een 

productiebedrijf in diamantge-



ACTIVITEITENSCHEMA
29 MEI Jaarlijkse leden activiteit  
    
21 SEPTEMBER KVO overleg (maandag)

29 OKTOBER Ledenvergadering

18 NOVEMBER KVO overleg (woensdag)

22 JANUARI Nieuwjaarsbijeenkomst

9 FEBRUARI KVO overleg (maandag)

19  MAART Ledenvergadering 

20 MEI KVO overleg 

Bedrijf Uitgelicht: Hydrosan

Passend advies en 
maatwerk van hoge 
kwaliteit
Al 34 jaar is Hydrosan een van de grote jongens op 
het gebied van levering en maatwerk in hydraulische 
componenten, slangen en appendages. Inmiddels is 
het werkgebied zelfs uitgegroeid tot over de Duitse en 
Franse grenzen. Zo’n drie jaar geleden is Hydrosan dan 
ook uit zijn jasje gegroeid op de oude locatie in Bergen 
op Zoom. Het team, bestaande uit 23 medewerkers, 
heeft zich onder leiding van directeur Arne Kouwenberg 
gevestigd in een nieuw, groter en moderner pand op 
industrieterrein Oude Molen. 

Persoonlijk
Hydrosan is een bedrijf gespecialiseerd in hydrauliek. Het levert 

onder andere engineeringsystemen en alle componenten voor 

hydraulische installaties. Denk hierbij aan slangen, motoren, 

pompen, ventielen en cilinders. Ook voor reparatie en nieuwbouw 

van cilinders en hydraulische aggregaten bent u bij Hydrosan aan 

het juiste adres. “Klanten zijn bij ons geen nummertje. Wij werken 

niet ‘even’ een bestelling af. Wij adviseren onze klanten en daar 

waar nodig sturen wij een technisch adviseur op pad”, vertelt Arne. 

“Klanten hebben een vast contactpersoon bij ons. Wij zijn geen Bol.

com voor hydraulische onderdelen.” Het pand op industrieterrein 

Oude Molen sluit dan ook bewust volledig aan op de nuchtere en 

persoonlijk benadering van Hydrosan. “Wij hebben gekozen voor 

een rustig, overzichtelijk en modern pand. Dat past helemaal bij de 

waarden van ons bedrijf. Iedereen moet zich welkom voelen, de 

drempel moet laag zijn.”

Kwaliteit 

Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel bij Hydrosan. 

“Wij hebben in ons nieuwe pand een groter magazijn tot onze 

beschikking waardoor wij een grote voorraad kunnen opslaan. 

Daardoor kunnen wij snel en direct leveren”, licht Arne verder toe. 

“Wanneer een onderdeel van een machine kapot gaat, is het van 

groot belang dat dit onderdeel direct gerepareerd of vervangen kan 

worden zodat het productieproces niet te lang stil ligt.”  Hydrosan 

maakt al geruime tijd gebruik van de zogenoemde ‘nachtvracht’. Bij 

het plaatsen van een bestelling voor 5 uur ’s middags, kan er voor 

8 uur de volgende ochtend geleverd worden.  

Gespecialiseerde medewerkers
Om alle klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, worden de 

medewerkers regelmatig bijgeschoold. “Technieken veranderen 

en wij veranderen mee”, vertelt Arne over zijn medewerkers. “Op 

deze manier kunnen medewerkers optimaal ingezet worden en 

kan Hydrosan passend advies en maatwerk blijven bieden voor 

alle vraagstukken van klanten.”

Stelt zich voor:

 Wijkagent 
Paul Jacobs

Vanaf 1 januari 2015 ben ik de 

nieuwe wijkagent van Halsteren, in 

het bijzonder van de Rode Schouw, 

de Schans en Oude Molen. Hiervoor 

ben ik 33 jaar in Putte werkzaam 

geweest, waarvan de laatste 14 jaar 

als wijkagent. Ik heb inmiddels op 

verschillende momenten contact ge-

had met ondernemers van de Oude 

Molen. Iedereen is enthousiast en dat 

is een goede basis voor een prettige samenwerking. Zaken die de 

ondernemingsvereniging aangaan, kunnen gemeld worden via het 

bestuur. We hebben korte lijntjes en een goed contact.  

Schroom niet om verdachte situaties te melden bij de politie. Dat 

kan via 0900-8844 en bij spoed 112. Samen staan we sterk en 

kunnen we mooie resultaten bereiken. Ik hoop de komende tijd een 

aantal van jullie te spreken. Wellicht tot  op een van de ‘spreekuren” 

bij de ondernemersvereniging.

Paul Jacobs

Namens de drie bedrijvenverenigingen wordt er op  woensdag 22 

april een themabijeenkomst gehouden over “Veiligheid en bevei-

liging”. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Brandweerkazerne aan 

Havenplein 1 in Bergen op Zoom.U krijgt praktische voorlichting 

over veiligheid en beveiliging ten aanzien van brand, BHV en AED, 

inbraak en diefstal, signaleringsmogelijkheden, inbraakdoormeldin-

gen, alarmopvolging en afwikkeling. Meewerkende bedrijven en 

instellingen naast de brandweer zijn de bedrijfsverenigingen TNP, 

LMM en Ovom, Renew Group, Van Raaij beveiliging, van Vliet, Kats 

Beveiliging en BHV Brabant. De ontvangst is om 17.00 uur, waarna 

de presentaties aanvangen, gevolgd door discussiemomenten. 

Tussentijds wordt er een broodje aangeboden.

reedschappen. “Op een gegeven 

moment begon dat bedrijf de 

boorhouders in te kopen, dat 

bleek goedkoper. Alleen was de 

kwaliteit niet goed, en dat kostte 

klanten. ‘’Dit bracht mij op het 

idee om zelf boorhouders te gaan 

produceren”, legt Ben uit. “Ik ben 

meteen in het diepe gesprongen.’’ 

Ben heeft vervolgens ontslag 

genomen, zijn voormalige werk-

gever was tevens de eerste klant 

van Metrical. In 17 jaar tijd zijn ze 

vier keer verhuisd, van 240  m2 

uitgegroeid naar 3300 m2 en er 

zijn op dit moment circa achttien 

mensen werkzaam bij Metrical. 

“We zijn nu een van de grootste 

producenten van boorhouders in 

Europa.”

Volautomatisch

In de afgelopen jaren heeft 

Metrical � ink geïnvesteerd in in-

novatieve machines, tevens is het 

klantenbestand in de afgelopen 

jaren verdubbeld. “Metrical heeft 

een lasmachine ontwikkeld die in 

twee tot drie milliseconden volau-

tomatisch de aansluitstukken op 

de buizen rondlast. In vier uur tijd 

last deze machine 500 boorhou-

ders af”, meldt de trotse directeur. 

We hebben op deze lasmachine 

nog een enorme overcapaciteit 

voor groei in de toekomst. Op 

korter termijn willen we gaan 

beginnen met het zelf produce-

ren van aansluitstukken met CNC 

(computer gestuurde) draai-frees 

machines.”

Samenwerking

Ben en Mariëlle hechten veel 

waarde aan een goede sa-

menwerking met omliggende 

bedrijven. We maken veel gebruik 

van de mogelijkheden van andere 

buren. Vele ondernemers hebben 

elkaar de afgelopen jaren goed 

leren kennen, daardoor zijn de 

lijnen kort. “Door als ondernemers 

samen te werken kun je ook geld 

besparen. We laten nu al geza-

menlijk het bedrijfsafval inzame-

len. Dat bespaart circa 35 procent 

van de kosten. Ook krijg je door 

mee te werken aan het bollardsys-

teem korting op je verzekerings-

premie.” Het bollardsysteem is een 

bewezen concept, hierdoor is de 

beveiliging van het bedrijfsterrein 

optimaal. Door samen te werken, 

de productie in eigen land te 

houden en te innoveren kun je als 

Halsters bedrijf ver komen.

Zelfs tot in China!

Themabijeenkomst 

“veiligheid” 
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18 november

KVO Overleg

Jaarlijkse ledenactiviteit

KVO overleg ( maandag)

Ledenvergadering

KVO overleg ( maandag)


