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‘Onmogelijk
bestaat niet’
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SolidNature
Aalsmeer

Exclusieve producten en dito projecten, dat zijn de specialiteiten van SolidNature uit
Aalsmeer. Om hun specialisme op het allerhoogste kwaliteitsniveau te kunnen leveren,
nam het bedrijf de productie in eigen huis. Hiervoor werd geïnvesteerd in een ervaren productieteam en een compleet machinepark van het Portugese Cei Zipor voor
het zagen en bewerken van materialen als onyx en kwetsbare travertin. “Met dit state-of-the-artmachinepark en het ervaren productieteam kunnen we alles realiseren dat
een klant voor ogen heeft”, zegt Pedro Vinagre, directeur productie.
Tekst: Wilbert Leistra
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Het bedrijfspand aan de Aalsmeerderweg
in Aalsmeer doet bekend aan. En dat kan
kloppen, want SolidNature is gevestigd in
het voormalige pand van Wessels Natuursteen, dat verder op aan dezelfde straat een
doorstart heeft gemaakt in een nieuwe
pand. Bij SolidNature wordt nog volop
verbouwd om het pand te laten voldoen
aan de hoge eisen die het bedrijf stelt aan
vrijwel alles: bedrijfspand, showroom,
voorraadproducten, personeel en machines. Hier draait alles om kwaliteit, verzekert directeur productie Pedro Vinagre.
De Portugees is ingehuurd om de overgang van uitsluitend verkoopkantoor naar
productiebedrijf te begeleiden. “SolidNature besteedde voorheen al het zaagwerk
en het bewerken van de natuursteen uit
aan bedrijven in heel Europa”, vertelt Vinagre. “We stuitten steeds vaker op problemen. Niet alle bedrijven konden of
durfden onze exclusieve materialen te zagen of te bewerken. De risico’s zijn namelijk erg groot. Een klant heeft specifiek
die platen uit een blok geselecteerd, waar
maatwerk uit wordt gezaagd dat veelal als
open boek moeten worden bevestigd. Tot
wel tien panelen samen. Als één tegel
breekt, kun je helemaal opnieuw beginnen. En er brak nogal eens een tegel bij de
bewerking of tijdens het transport.”
Onafhankelijk van derde partijen zijn,
noemt projectmanager Jan van Geel als
belangrijkste reden om de productie in
eigen huis te halen. “Onze opdrachtgevers
eisen geen toleranties. Om dat uit te kunnen uitvoeren, was het noodzakelijk om
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de productie en het transport zelf te gaan
verzorgen. Daarnaast bleek steeds vaker
dat er in Nederland niet echt partijen zijn
die het zaagwerk of het bewerken van
onze materialen - veelal onyx, exclusieve
marmers en kwetsbare travertinsoorten aan kunnen.”

Wereldwijd | SolidNature is wereldwijd actief. Het hoofdkantoor bevindt
zich in Aalsmeer, de andere verkoopvestigingen zitten in het Verenigd Koninkrijk,
Dubai en binnenkort in New York en
Singapore. Het bedrijf startte in 2011.Tijdens een project in Qatar zo’n vier jaar
geleden kwam het besef bij SolidNature
om de productie in eigen handen te nemen, vertelt Van Geel. “Voor dat project
werden producten in vijf verschillende
landen geproduceerd. De kwaliteitseisen
waren extreem hoog en dat valt erg moeilijk te managen als je met derde partijen
werkt. Jij bent als leverancier immers verantwoordelijk voor het eindproduct. Toen
viel ons ook op dat machines verschillende toleranties hadden. Toen eenmaal de
kogel door de kerk was om de productie
in eigen huis te nemen, zijn we op zoek
gegaan naar machines met de kleinst mogelijke toleranties.”

Zoektocht | Tijdens de zoektocht naar
de invulling van “een van de meest ambitieuze machineparken in Europa”, zoals
Van Geel het omschrijft, is met meerdere
leveranciers gesproken. Twee jaar geleden
zijn de besprekingen met Patrick Buysse

1	SolidNature heeft onder andere geïnvesteerd in een compleet state-of-the-artmachinepark. (Foto: SolidNature)
2 Het bedrijf in Aalsmeer heeft de productie
in eigen hand genomen om het allerhoogste kwaliteitsniveau te kunnen leveren. (Foto:
Wilbert Leistra)

3	Alle machines van Cei Zipor kunnen vanuit
kantoor centraal worden aangestuurd.
(Foto: Wilbert Leistra)

van Projectburo PB uit Wuustwezel begonnen. Hij stelde de machines van het
Portugese Cei Zipor voor. “Dat sprak ons
wel aan”, vertelt de projectleider van SolidNature. “Cei Zipor is een innovatief,
vooruitstrevend bedrijf op zowel hardware- als softwaregebied. Het gevoel was
meteen goed; het bedrijf had goede referenties en over de aftersales en begeleiding
van Projectburo PB kregen we ook positieve verhalen te horen.”
In de werkplaats in Aalsmeer zoemt de
StoneCut Line, een cnc-gestuurde zaagmachine met vijf assen. Na het zagen
worden de gezaagde tegels voorzien van
een barcode die de volgorde van plaatsing
aangeeft. Mocht de tegel nog aan de oppervlakte bewerkt moeten worden, dan
wordt hij geladen op de Stone Polish, een
cnc-gestuurde schuur-, polijst-, frijn- en
bouchardeermachine met automatische
toolwissel. Het machinepark wordt aangevuld met een waterjetmachine (Powerjet), een groot vijfassig cnc-bewerkingscentrum (Stone Master) en een kanten-
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De kwaliteitseisen van de projecten zijn
extreem hoog. (Foto: SolidNature)
5	SolidNature werkt veelal met onyx, exclusieve marmers en kwetsbare travertinsoorten. (Foto: SolidNature)
6	Er werd niet alleen geïnvesteerd in een
van de meest ambitieuze machineparken
in Europa. Directeur productie Pedro Vinagre stelde ook een ervaren productieteam
samen. (Foto: Wilbert Leistra)

polijstmachine (Stone Edge). Het was volgens Van Geel ook een bewuste keuze om
alle machines van dezelfde fabrikant aan
te schaffen. “We kunnen alle machines
van Cei centraal aansturen vanuit kantoor,
bij andere machinefabrikanten kon dat
niet. Daarnaast kunnen we alle data van
de machines direct opvragen. Denk aan
de hoeveelheid productie afgezet tegen de
hoeveelheid afval. En ook niet onbelangrijk, we hebben nu één aanspreekpunt
omdat alles van dezelfde leverancier
komt.”

Overgang | Van een verkoopkantoor
met projectmanagement overgaan naar
een verkoopkantoor met projectmanagement en een eigen productieafdeling is
niet een proces dat vanzelf gaat. Daarom
heeft SolidNature Vinagre als directeur
productie in dienst genomen. “Veel bedrijven investeren in technologie, maar
weten niet hoe ze die optimaal moeten
benutten. Dat is mijn rol”, legt Vinagre uit.
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“Bij SolidNature is dat een hele klus, want
het bedrijf heeft een heel nieuw machinepark aangeschaft. Daarom heb ik ook een
ervaren productieteam samengesteld om
de machines te bedienen. Ik ben nu zes
maanden aan het werk in Aalsmeer en de
werkplaats draait nu goed.” Op zijn iPhone
laat Vinagre wat foto’s zien van projecten
die onlangs zijn uitgevoerd, van een tafel
met inleg voor een Amerikaanse actrice,
een luxe spa in Londen waarbij veel inlegen mozaïekwerk is toegepast tot en met
een voorstel voor een spectaculaire gevel
voor een luxe warenhuis in New York.
“We werken in feite bijna elke dag met
een ander materiaal en voor een enorme
diversiteit aan toepassingen. Gevels, tafels,
6

vloeren, jachten, noem maar op. Wat anderen niet kunnen, maken wij. Onmogelijk
bestaat niet in ons woordenboek.”
Deze opvatting is ook bij andere partijen
niet onopgemerkt gebleven. Zo werkt het
bedrijf uit Aalsmeer tijdens Salone del
Mobile in Milaan samen met het Amerikaanse meubeldesignbedrijf Knoll en het
Nederlandse architectenbureau OMA van
Rem Koolhaas. Van Geel: “De opstelling
die we op de Maison & Objet-beurs in
Parijs hebben gebruikt, een stand van 14 x
14 m, zijn we nu in de showroom aan het
opbouwen. We hebben daar veel marmers
en edelstenen getoond. Als de kantoren
boven helemaal af zijn, zijn we klaar voor
de toekomst.”

