Arnold Lammering:

sterk staaltje
degelijkheid en
flexibiliteit
Arnold Lammering Staal is al 70 jaar actief op de Duitse markt en sinds
1995 ook in Noord- en Oost-Nederland. De Duitse staalgroothandel is een
degelijk en betrouwbaar familiebedrijf, met inmiddels de derde generatie
Lammering aan het roer. Er werken bij de Lammering Groep ruim 700
mensen, verdeeld over verschillende vestigingen. Deze bevinden zich
aan de A31 en dus vlak over de grens. De meest noordelijke vestiging is
Papenburg. Vanuit daar kan snel worden geleverd in heel Noord-Nederland.
Er rijden dagelijks 35 vrachtwagens op de Duitse en Nederlandse wegen
- met onder meer een nachtelijke pendeldienst - om de bestellingen snel
bij de klant te krijgen.

Van links naar rechts: Marco Luider, David Kuiper en Miriam Tusveld
Foto: Erik Riensema

Nederlands team
Arnold Lammering Staal
koppelt Duitse degelijkheid aan
Nederlandse flexibiliteit.
Voor dat laatste staat het
Nederlandse verkoopteam
garant; bestaande uit Marco
Luider, David Kuiper en Miriam
Tusveld. Zij onderhouden de
contacten met de Nederlandse
klanten en zorgen ervoor dat
elke staalwens letterlijk en
figuurlijk wordt vertaald naar
de juiste en tijdige levering.
Inclusief bewerking op maat:
of het nu om zagen, gronden,
lassen, stralen, primen en menie
en/of boren gaat. Dat gebeurt
op de vier locaties (naast
Papenburg gaat het om
Meppen/Hüntel, Nordhorn, en
Ibbenbüren), waar in tijden van
drukte in tweeploegendienst
wordt gewerkt. Alle vestigingen
bevinden zich binnen 15 kilometer van de Nederlandse grens.
Het hoofdkantoor van de groep
staat in Schüttorf.
West-Europees
Sinds 1995 weten ook steeds
meer Nederlandse klanten
Lammering als dienstverlener in
staal te vinden. Steeds meer constructeurs en machinefabrieken,
maar ook ambachtslieden, ontdekken de sterke punten van
Arnold Lammering Staal. Het
aanbod is groot en divers, van de
kleinste buisjes tot de grootste
balken, in staalsoorten van ver-

2

TEKST: ERIK RIENSEMA

schillende hardheid. En alles van
degelijke kwaliteit; het staal wordt
hoofdzakelijk in West-Europa
ingekocht (ook in Nederland).
Onafhankelijk
Arnold Lammering Staal is niet
gebonden aan welke staalproducent dan ook, maar kan door
het grote inkoopvolume wel de
laagste prijs bedingen. Daar
profiteert elke klant van; ook als
het om ambachtelijk siersmeedwerk gaat. Want wie
het kleine niet eert, is het grote
niet weerd... Het zijn dergelijke
normen en waarden die er al
vanaf het begin ingebakken zijn
bij het traditionele familiebedrijf.
Windmolenpark
In Nederland zijn inmiddels omvangrijke projecten gerealiseerd
met behulp van leveringen door
Arnold Lammering Staal. Zoals
bijvoorbeeld de zeer belangrijke
fundering van een windmolenpark bij Urk. De klant die dat
heeft verzorgd, vertrouwt op de
degelijke kwaliteit van de Duits/
Nederlandse leverancier.

Persoonlijk
Groot of klein: er wordt altijd
op een persoonlijke manier
gewerkt; toegankelijk en laagdrempelig. Dat geldt voor
zowel het verkoopteam als de
chauffeurs, die evengoed een
persoonlijk contact met alle
klanten onderhouden. De chauffeur zorgt ervoor dat de levering
netjes op de juiste plek wordt
afgeleverd. Op de meeste
vrachtwagens zit een kraan.
Beheersbaar
In de afgelopen 70 jaar is Arnold
Lammering Staal groot geworden in Duitsland, en de laatste
20 jaar maakt het bedrijf ook in
Nederland een gestage groei
door. Er wordt bewust gekozen

voor geleidelijke en beheersbare
groei; dus geen grote en dure
reclamecampagnes, maar puur
mond-tot-mond reclame.
In Nederland is de Lammering
Groep ook nog actief als groothandel in sanitair, verwarming,
tegels en glas.
Eurregiobedrijf
Geleidelijk en beheersbaar past
bij het duurzame karakter van
het bedrijf, dat van plan is om
nog vele generaties een degelijk
familiebedrijf te blijven.
Inmiddels wordt de vierde
generatie Lammering klaargestoomd, met onder meer een
studie in Nederland. Ook de
huidige eigenaar, Diedrich
Lammering, spreekt perfect

Nederlands. Overal in het bedrijf
vind je een goede integratie van
de Duitse en Nederlandse
cultuur.
Aardbevingsgebied
Zo duurzaam als het bedrijf
wordt opgebouwd, zo duurzaam
is het product staal zelf ook.
De in hoogovens gefabriceerde
legering van ijzer en koolstof is
recyclebaar en wordt al eeuwenlang toegepast als oerdegelijk
constructiemateriaal met een
hoge treksterkte en hardheid.
Het bewijst zich telkens weer
als het perfecte materiaal voor
nieuwe toepassingen, zoals
bijvoorbeeld bij windmolens.
Of wat te denken van de versteviging van gebouwen in het
aardbevingsgebied van
Groningen? Sterke stalen balken
zorgen ervoor dat de gebouwen
schokbestendiger worden.
En zo zullen er altijd weer
nieuwe voorbeelden komen van
toepassingen van het betrouwbare materiaal staal. En zullen
de mensen van Arnold
Lammering Staal graag meedenken met de klant over deze
toepassingen. Om vervolgens
snel, flexibel en klantgericht het
juiste materiaal in de juiste
maten op de juiste bouw- of
werkplaats te krijgen.
Kijk ook eens op
www.lammering.nl/staal
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