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Een soort Meccano voor
volwassenen, zeg maar

Sylvia van de Ven
Nieuwkuijk

D
e deal is rond. Bouwbe-
drijf Remco Ruimte-
bouw uit Nieuwkuijk
gaat voor het Belgische
bedrijf  Boortmalt een

mouterij bouwen in Ethiopië. De
klant is nieuw, de plek waar ge-
bouwd wordt niet. ,,De mouterij
wordt gevestigd in Debre Birhan,
zo’n 100 km van de hoofdstad Addis
Abbeba”, zegt Laure Verhoeven van
Remco Ruimtebouw. ,,Daar hebben
we al verschillende projecten gereali-
seerd.”

Buiten de grenzen
Het continent Afrika, het Caribisch
gebied, steeds vaker bouwt Remco
Ruimtebouw ver buiten de grenzen
van Europa. ,,Zo’n tien projecten per
jaar”, zegt exportmanager Erik van
den Hurk. Bouwmarkten, garages,
brouwerijen, productiehallen, een
vliegtuighangar en nu dus een mou-
terij. ,,In januari beginnen we met de
voorbereidingen.”

Remco zit op bedrijventerrein Het
Hoog in Nieuwkuijk, in hetzelfde
pand als zusteronderneming Hercu-
ton. ,,Hercuton is betonbouw, Remco
is staalbouw”, duidt Van den Hurk
het verschil. ,,We doen aan systeem-
bouw. Meccano voor volwassenen,
zeg maar (het metalen montage
speelgoed, red.). Wij fabriceren alles
in de fabriek, transporteren het naar
locatie en zetten het daar in elkaar. Er
hoeft niks meer gezaagd of gelast te
worden.”

Kwaliteit en materiaal
In Afrika en op de Caraïben zitten
ook bedrijven die staalproducten
maken, toch kiezen opdrachtgevers
met regelmaat voor het bedrijf uit
Nieuwkuijk. ,,Kwaliteit, planning en
materiaal”, legt Van den Hurk uit.
,,Zeker grote bedrijven werken liever
samen met Noord-Europese partijen.
Dan weten ze tenminste zeker dat de
planning wordt gehaald.” Belangrijk
als je bijvoorbeeld een groot produc-
tiebedrijf hebt. ,,Bedrijven verliezen
veel geld als ze een maand niet kun-
nen produceren. Op vertraging zitten
ze dus niet te wachten. De hogere
transportkosten nemen ze dan voor
lief.”

Remco Ruimtebouw neemt het
hele proces voor zijn rekening van de
technische ontwikkeling tot mon-
tage. Toch is het soms ook voor de
Nederlanders een hele toer om de
planning te halen. ,,Er is altijd een 
supervisor van ons ter plaatse, een
meewerkend voorman die samen-
werkt met lokale aannemers.” En dat
is een uitdaging. ,,Het cultuurver-

schil, de taalbarrière, dat is lastig.” 

Feestdag
Het komt voor. ,,De ene dag zijn er
tien werknemers, de andere dag twee
of geen. Heeft niemand de moeite 
genomen ons te vertellen dat het 
een lokale feestdag is.” Hoe meer 

ervaring Remco opdoet in Afrika en
in het Caribisch gebied, hoe beter
dat  gaat, zegt Van den Hurk. ,,Tijdens
de projecten geven we veel instruc-
ties over de bouw, over veiligheid, 
zo worden lokale mensen opgeleid.
En wanneer een aannemer goed 
bevalt, werken we vaker samen,

Het is een hele
toer om de
planning te
halen

Bouwmarkten, garages, productiehallen en nu weer een mouterij.
Bouwbedrijf Remco Ruimtebouw uit Nieuwkuijk bouwt panden van staal. 
In Nederland, maar ook steeds vaker in Afrika en het Caribisch gebied.

BOUWEN IN AFRIKA

▲ Een brouwerij in aanbouw in Ethiopië. FOTO’S REMCO RUIMTEBOUW

▲ Impressie van de mouterij voor Boortmalt in Ethiopië. 

zodat dat steeds beter loopt.” 
Het staal voor de mouterij in Ethio-

pië wordt op dit moment geprodu-
ceerd in twee fabrieken in Nederland
en een in Slowakije. ,,Over vier
weken gaan de eerste van in totaal
dertig grote scheepscontainers die
kant op.” 

▲ Een groep werknemers in Ethiopië. 


