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De PC- en de 3D printrevolutie

	 Over de biografie van Steve Jobs is inmiddels heel wat 
geschreven. Wat veelal onderbelicht is gebleven, zijn de jeugdjaren 
van Jobs die Walter Isaacson beschrijft. Passages die mijn aandacht 
trekken, zijn die over de Blue Box en over de Homebrew Computer 
Club. Het eerste is een apparaat dat Steve Jobs en Steve Wozniak 
samen bouwden om lange afstand telefoongesprekken te voeren 
tegen lokaal tarief. Ze hackten eigenlijk het netwerk van de 
telecomprovider. Blijkbaar moet je iets rebels in je hebben om een 
visionair te zijn. 

 Frappant vind ik de vergelijking tussen de activiteiten in de 
Homebrew Computer Club en wat je nu - vooral online - ziet gebeuren 
rond de RapMan en andere zelfbouw 3D printers. Toen wisselden een 
stel wizzkids ideeën en gegevens over de eerste PC’s met elkaar uit; 
nu worden online gegevens over 3D printers gedeeld, omdat iedereen 
in deze community beseft dat je zo sneller vooruit komt. Toen vroegen 
gevestigde bedrijven zich af of er wel een markt was voor computers 
thuis. Nu zie je hetzelfde gebeuren met 3D printers voor de 
consument. Herhaalt de geschiedenis zich? Opvallend is de gelijkenis 
wel. Net zoals het opnieuw kleine bedrijven zijn die durven te 
investeren in de nieuwe technologie en met 3D printen nieuwe 
business binnenhalen, zoals enkele Nederlandse ondernemers uit de 
maakindustrie laten zien in deze editie.

Veel leesplezier

Franc Coenen

	 Reageren? franc.coenen@made-in-europe.nu 

Mareco Prototyping heeft het microprototyping in  
de markt gezet: nauwkeurig microcomponenten 
3D printen, zowel als prototype en voor kleine 
series. (Foto: Mareco Prototyping) 
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 Hét 3D printevent van de Benelux, RapidPro, 
maakt zich op voor de tweede editie. Na het 

overdonderend bezoekersaantal van vorig jaar, 
durft seminarmanager Els van de Ven zich 

nauwelijks aan een voorspelling voor dit jaar te 
wagen. “2000 bezoekers zou heel mooi zijn.” Die 

kunnen onder andere kennismaken met de nieuwe 
branchevereniging RapidPro, die de sector moet 

versterken en belangen gaat behartigen.

Omgekeerd   Additive manufacturing is de 
omgekeerde wereld. Niet uit een vol blok 
materiaal je product maken. Nee, laag voor laag 
opbouwen. De branchevereniging RapidPro lijkt 
in haar ontwikkeling hier wel op. “Normaal is er 

een branchevereniging die een platform zoekt 
om zich te presenteren. Dan ontstaat een beurs. 
Bij RapidPro is het juist andersom gegaan. Na 
het succesvolle evenement van 2011 hebben 
exposanten de behoefte aan een 
branchevereniging geuit”, zegt Els van de Ven, 
beursmanager bij Mikrocentrum. Sinds het 
afgelopen voorjaar is de branchevereniging 
RapidPro een feit. Eigenlijk precies op tijd. 
Hoewel additive manufacturing - of 3D printen - 
al enkele decennia lang van zich doet spreken, is 
de technologie afgelopen jaar duidelijk in een 
stroomversnelling geraakt. Dat uit zich niet 
alleen in de massale interesse, zelfs tot in de 

Branchevereniging RapidPro:

Nieuwe 
productie-
techniek 
uitdragen

Els van de Ven van het Mikrocentrum: RapidPro kan als beurs en 
als branchevereniging groeien. 
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gewone media. Wereldwijd zijn normalisatie-
instituten gestart met het opstellen van 
normeringen. Ook dat zegt veel. De 
branchevereniging is daar in Nederland direct bij 
aangeschoven. Een ander initiatief van de 
branchevereniging RapidPro is het ontwikkelen 
van een opleiding. “Het gaat in eerste instantie 
vooral om kennismaken met de techniek”, legt 
Els van de Ven uit. Een derde actie van de jonge 
vereniging is samen met TNO kijken of er 
technologieclusters rond additive manufacturing 
gestart kunnen worden. 

Uitdragen techniek   “Het doel van de 
branchevereniging is de techniek uitdragen”, vat 
Els van de Ven samen. Ook al trok de beurs vorig 
jaar 1100 bezoekers op één dag, ze merkt nog 
haast dagelijks dat er bedrijven zijn die 
nauwelijks op de hoogte zijn van de nieuwe 
mogelijkheden. Daarom staat de vereniging 
RapidPro niet alleen open voor de aanbieders van 
de technologie, ook voor gebruikers. “We richten 
ons op iedereen die zich verbonden voelt met de 
gehele keten rondom 3D printen.” De 
branchevereniging blijft zich wel exclusief richten 
op de professional, ondanks dat printing at home 
dit jaar een thema is op de beurs in Veldhoven. 
“Het is spannend om te zien hoe home en 

professional printing zich gaan ontwikkelen, 
daarom maken we hier op de beurs een thema 
van. Maar de branchevereniging blijft voor 
professionals voorbehouden.” Hoewel in alle 
verhalen over 3D printen de nadruk vooral ligt op 
de techniek en de mogelijkheden, zijn er veel 
meer zaken waar naar gekeken moet worden, 
denkt Els van de Ven. “Bijvoorbeeld juridische 
zaken. Hoe is dat geregeld? Traceability komt 
meer en meer naar voren als vraag. Daar 
moeten we als RapidPro ook naar gaan kijken.” 

Benelux  De exposanten die vorig jaar op de 
beurs stonden, zijn allemaal lid van de 
vereniging. Dat aantal zal ongetwijfeld verder 
groeien. De branchevereniging richt zich 
nadrukkelijk op de hele Benelux, een belangrijke 
player op het gebied van additive manufacturing, 
meent Els van de Ven. “Kijk naar de activiteiten 
van Belgische en Nederlandse bedrijven en 
kennisinstellingen.” De vereniging werkt ook 
samen met het Belgische netwerk Additive 
Manufacturing.be, gestart door VITO en Sirris. 
Tijdens de beurs in Veldhoven gaat dit netwerk 
de Vlaamse AM-Award uitreiken, waarmee men 
toepassing van de nieuwe technologie wil 
promoten. “Als vereniging willen we niet sturend 
zijn maar dienend”, benadrukt Els van de Ven. 

Vorig jaar trok RapidPro tijdens de eerste 
editie 1100 bezoekers. Dit jaar worden 25 
en 26 januari zo’n 2000 geïnteresseerden 
verwacht in Veldhoven. 

http://www.additivemanufacturing.be/
http://www.additivemanufacturing.be/
http://www.additivemanufacturing.be/
http://www.additivemanufacturing.be/
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“Samen met de leden kijken wat we gaan 
doen.” Met als doel: zorgen dat de 
maakindustrie de kansen van 3D printen 
optimaal benut. 

Beurs groeit sterk  Mikrocentrum zelf heeft 
ambitieuze plannen voor de beurs RapidPro. 
Het aantal exposanten groeit dit jaar naar ruim 
50 (vorig jaar 33). Voorzichtig geschat, 
verwacht men zo’n 2000 bezoekers, verspreid 
over twee dagen. Daarmee groeit RapidPro 
aanzienlijk sneller dan de buitenlandse beurzen 
over 3D printen. Els van de Ven: “RapidPro zou 
best kunnen uitgroeien tot een internationale 
beurs. Daar is ruimte voor.” De komende editie 
is echter vooral nog bedoeld om de bezoekers 
een ‘a-ha beleving’ te bieden: kan dat ook al 
met 3D printen? In het lezingenprogramma 
worden niet alleen de technieken belicht maar 
vooral ook de toepassingen. Van additive 
manufacturing in de architectuur (lezing door 
Holger Strauss) tot hersenchirurgie (professor 
Poukens van de Universiteit van Hasselt); van 
machinebouw (Jonas Van Vaerenbergh, 
Layerwise) tot luchtvaart (Stefan Richardt, 
Concept Laser) en van microprototyping 
(Giuseppe La Rosa, Mareco Prototyping) tot 3D 
printtechnieken voor het Metaalgieten (Henk 
Buining, TNO).

De bestuursleden van RapidPro

Het bestuur van de branchevereniging 
RapidPro bestaat uit Peter Legierse, voorzitter 
(Pele Consultancy); Henk ten Dolle van Palio, 
Tom Debruyne van Layerwise; Nico Velzel van 
Geopoints; Els Rappard van 4CCCC en Claudia 
Jensen van Mavom. Mikrocentrum doet het 
secretariaat van de branchevereniging. Eind 
2011 telde de branchevereniging RapidPro 36 
leden, afkomstig uit zowel Nederland als 
België. De vereniging wil echt een 
Beneluxplatform zijn. Tijdens de beurs in 
Veldhoven gaat de website van de vereniging 

live.

RapidPro Branchevereniging  

Een enorm potentieel voor Additive Manufacturing
SLM geeft ontwerpers meer vrijheid om structuren en vormen te maken die anders beperkt zouden worden door de conventionele productieprocessen of door de tooling-
vereisten van volumeproductie. Daarnaast draagt het bij aan het verkorten van levertijden en het verminderen van gereedschapskosten en materiaalafval.

Voor meer informatie kijk op www.renishaw.com/additive

Vandaag ontworpen...

... morgen gemaakt

Renishaw Benelux BV Nikkelstraat 3, 4823 AE, Breda, Nederland
T +31 76 543 11 00 F +31 76 543 11 09 E benelux@renishaw.com

www.renishaw.nl

Bezoek ons bij 

RapidPro 2012  

stand 28

http://www.rapidprobranchevereniging.nl
http://www.rapidprobranchevereniging.nl
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Bij VDM Kunststoftechniek in Doetinchem 
komen inmiddels ook kleine series producten 

van de 3D printers. Honderd stuks is geen 
uitzondering. Vandaag besteld, een paar uur 

later klaar. Is dat de nieuwe realiteit in de 
maakindustrie?

Peter van der Meulen van VDM 
Kunststoftechniek denkt van wel. Kocht hij 
zijn eerste 3D printer vooral om in de eigen 

productontwikkeling te gebruiken, nu wil hij 
voor het 3D printen een aparte onderneming 
opzetten. “Ik zie deze technologie als 
aanvullend op het spuitgieten”, zegt Van der 
Meulen. “Ik merk dat de markt grote 
behoefte heeft aan kleine productieseries, 
van 10 tot 150 stuks. Daarnaast wil men 
niet langer direct investeren in een 
spuitgietmatrijs. En men wil een korte time 
to market.” Precies voor deze drie trends 
biedt het 3D printen op dit moment een 
alternatief. De doorlooptijd neemt bij VDM 
Kunststoftechniek dankzij de 3D 

VDM Kunststoftechniek zet 3D printers ook in voor productie 
kleine series, maar volgende stap wordt:

Matrijzen 
printen
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printtechnologie af van 6 weken naar 6 
uren. 

DLP techniek  VDM Kunststoftechniek 
gebruikt de printers van EnvisionTEC, dat 
een afwijkende technologie hanteert. In de 
printers zit een speciale chip die uit talloze 
kleine spiegeltjes bestaat, die elk 
afzonderlijk worden bestuurd. Deze DLP-
technologie zet polymeer met behulp van 
licht via een fotografisch proces om in een 
product, zonder dat er warmte in het 
materiaal komt.  Peter van der Meulen: 
“Daardoor heb je geen last van krom 
trekken en haal je hogere 
nauwkeurigheden.” Bovendien zijn de 
printers sneller dan wat gangbaar is in de 
markt en kunnen ze een grote variatie 
materialen aan: van rubberachtige 
kunststoffen tot temperatuurbestendige 

materialen. Van der Meulen heeft zich 
voorgenomen dit jaar elke maand een nieuw 
materiaal te introduceren voor de nieuwe 
printer, die half januari geïnstalleerd is. 
“Daarop kunnen we 30 verschillende 
materialen verwerken.” Deze hebben 
vergelijkbare eigenschappen als ABS, HDPE 
of andere kunststoffen. Precies dat gegeven 
maakt de techniek in zijn ogen rijp voor de 
productie van echte onderdelen en beperkt 
hem niet langer tot prototypes. 

Matrijzen  Qua nauwkeurigheid zijn er 
volgens de ondernemer uit Doetinchem 

nauwelijks nog belemmeringen, zeker in 
vergelijking met spuitgietproducten. De 
producten die van een DLP-printer komen, 
zijn maatvast. Natuurlijk, zeer enge 
toleranties zijn nu nog niet haalbaar. 
Daarom werkt Peter van der Meulen 
momenteel aan een heel andere inzet van 
de 3D printtechnologie. “De nieuwere 
materialen zijn temperatuursbestendig en 
slijtvaster dan wat we tot nog toe kennen. 
Hiermee ontwikkelen we momenteel 
spuitgietmatrijzen die we printen en dan 
inzetten in de gewone spuitgietmachines.” 
Afhankelijk van de kunststof die verwerkt 
wordt, is de standtijd van zo’n matrijs 
voldoende om enkele honderden producten 

Een prototype van een behuizing van een GSM-toestel, 3D 
geprint. 

VIDEO DLP-
techniek

Doorlooptijd: van 6 weken 
naar 6 uren

http://youtu.be/eD_xZcYQE50
http://youtu.be/eD_xZcYQE50
http://youtu.be/eD_xZcYQE50
http://youtu.be/eD_xZcYQE50
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te maken. “We kunnen zo de nulserie 
spuitgietproducten in hetzelfde materiaal maken 
als waar de uiteindelijke serie van gemaakt 
wordt. Het voelt hetzelfde, het ziet er hetzelfde 
uit.” Het omslagpunt waarop je investeert in een 
stalen of aluminium matrijs, verschuift hierdoor. 
“De keuzematrix wordt anders. Rekenmodellen 
voor spuitgietmatrijzen kun je weggooien, die 
worden heel anders.” 

Bedrijfstak   Peter van der Meulen is er dan ook 
van overtuigd dat deze technologie een stempel 
op de traditionele maakindustrie gaat drukken. 
“Er ontstaat een hele nieuwe bedrijfstak.” Werk 
dat nu naar lage lonen landen gaat, kan weer in 
Nederland gemaakt worden. Zeker als je straks 
echte productiematrijzen gaat printen. Voor de 
Doetinchemse ondernemer is het daarom 
duidelijk dat 3D printen een vak op de 
technische scholen moet worden. Want hoe mooi 

de technologie is, het is niet een kwestie van een 
printcommando geven en je bent er, waarschuwt 
hij mensen die enthousiast in deze markt willen 
stappen. “Hoe slimmer je het stuk print, hoe 
efficiënter het gebeurt, met minder 
ondersteuningsmateriaal, met minder 
nabewerking. Dat zijn zaken die je moet 
bedenken bij het construeren.” 

 

Dankzij 3D printen kan werk 
terugkomen naar Nederland

VDM Kunststoftechniek

EnvisionTEC Ultra

VDM Kunststoftechniek werkt met 
de EnvisionTEC Ultraprinters, die 
in de hoogste nauwkeurigheid (15 
µm laagdiktes) 2 mm product per 
uur opbouwen. Bij een laagdikte 
van 50 µm ligt dit tempo op 12 
mm per uur. Zowel het werkstuk 
als de ondersteuning worden uit 
hetzelfde materiaal opgebouwd. 

De geprinte delen zijn vergelijkbaar met 
spuitgietdelen en kunnen nabewerkt worden.

Op de foto bezegelt Peter van der Meulen van 
VDM Kunststoftechniek (rechts) op EuroMold de 
aankoop van de derde printer. 

http://www.vdm-kunststoftechniek.nl/3D%20printen
http://www.vdm-kunststoftechniek.nl/3D%20printen
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3D printen staat zo’n beetje synoniem voor het 
maken van kunststof producten. Additive 

manufacturing, laagsgewijs produceren, biedt 
echter ook al veel oplossingen voor het direct 
vervaardigen van metalen componenten. Real 

parts, bedoeld om ingezet te worden in vliegtuigen, 
medische producten en auto’s. De besparing zit 

vaak verderop in de keten.

Het Fraunhofer IWU, lid van Fraunhofer 
Generativ, heeft voor Volkswagen een inzet voor 
een persgereedschap ontwikkeld. Op een basis 
van gereedschapstaal is in 130 uur met 
laserstraalsmelten de juiste vorm aangebracht, 
die daarna afgewerkt is met frezen om de 
benodigde nauwkeurigheid en 
oppervlaktekwaliteit te verkrijgen. De insert 
heeft een afmeting van 250 bij 250 mm, wat 

H Y B R I D E  G E R E E D S C H A P

Hybride gereedschap in 
serieproductie bij VW

Dit gereedschap is vervaardigd in een hybrideproces: op een stalen 
basis is met lasersmelten de uiteindelijke vorm aangebracht, 

inclusief inwendige koelkanalen om het buigproces te versnellen. 
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volgens Thomas Rädel, 
verbonden aan het Duitse 
instituut, op dit moment het 
maximaal haalbare is. 130 
uur productietijd om de 
insert op te bouwen, is veel 
en maakt deze manier van 
produceren kostbaar. Het 
bijzondere, zo legt Rädel uit, 
is echter dat je met deze 
productietechniek inwendige 
koelkanalen kunt 
aanbrengen. “Met 
traditionele technieken, 
zoals frezen, kun je alleen 

van één kant boringen 
aanbrengen. Nu hebben we 
de interne koelkanalen 
kunnen optimaliseren en      
4 mm onder het oppervlak 
kunnen aanbrengen.” 

Aanvullend  VW gebruikt dit 
gereedschap in de 
carrosserieafdeling, waar 
hoogsterkte stalen met 
persharden worden 
vervormd. Het optimaliseren 
van de koelkanalen in het 
gereedschap zorgen voor een 
kortere cyclustijd tijdens het 
persen van de plaatdelen. 
Tien procent reductie van de 

Vier basistechnieken
De eerste patenten voor het 
laagsgewijs produceren van metalen 
componenten stammen uit de jaren 
‘70. Toen belemmerden de hoge prijs  
van laserbronnen en onvoldoende 
rekencapaciteit van computers de 
commercialisering van de ideeën. 
Pas in 1992 kwamen in Amerika de 
eerste machines van DTM op de 
markt, een bedrijf dat in 2001 is 
gekocht door 3D-Systems. DTM 
baseerde zich op het selective laser 
sinteren (SLS). 

Vier technieken  In principe zijn er 
vier technieken te onderscheiden: 
SLS smelt het metaalpoeder slechts 
gedeeltelijk en maakt gebruik van 
een poederbed. Laser 
microsintering doet hetzelfde met 
kleinere poederdeeltjes en gebruikt 
eveneens een poederbed. SLM is de 
andere technologie, waarbij het 
metaalpoeder volledig gesmolten 
wordt. Ook nu wordt er een 
poederbed gebruikt, dat door de 
laser bestraald wordt om het product 
laag voor laag op te bouwen. 3D 
cladden is de vierde technologie. 
Hierbij wordt eveneens het 
metaalpoeder volledig gesmolten. In 
tegenstelling tot de andere 
technieken, wordt het poeder nu via 
nozzles opgespoten. Om het 
materiaal volledig te smelten, heb je 
een sterkere laserbron nodig. 

Densiteit  Het verschil tussen het 
sinteren en smelten uit zich in de 
soortelijke dichtheid van het 
werkstuk. Bij sinteren schommelt dit 
tussen de 45 en 85 procent; bij 
volledig smelten kan de dichtheid 
bijna net zo hoog liggen als bij 
volmateriaal. Bij alle vier de 
technieken moet echter nabewerking 
plaatsvinden voor een hoge 
nauwkeurigheid of oppervlakte-
kwaliteit. 

Het voordeel is eigenlijk onzichtbaar. In 
de matrijzen kun je inwendige 
koelkanalen aanbrengen die voor een 
aanzienlijke cyclustijdverkorting bij het 
spuitgieten zorgen. 
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Deze inserts zijn eveneens gemaakt door 
metaalpoeder te smelten. 

Met Landré op voorsprong

Landré is als enige machineleverancier actief in verkoop, instal-
latie en onderhoud van 3D printtechnologieën voor prototype- 
en serieproductie in kunststof en metaal. Daarmee zet Landré 
zowel de prototypemarkt, als de kunststofproductie en de high-
end matrijzenbouw op voorsprong. Benieuwd welk systeem 
voor uw toepassing geschikt is? Bezoek ons op de RapidPro!

Landré | Lange Dreef 10 | NL-4131 NH Vianen
Tel. +31 (0)347 329 329 | www.landre.nl
 

productietechnieken voor de verspaning, plaatbewerking 
kunststofverwerking en rapid manufacturing

Functionele  
producten direct 
vanuit CAD in 
duurzaam kunst-
stof en metaal 
printen 

Landré levert 
high de!nition 
productie printers 
voor prototypen 
en serieproductie
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cyclustijd betekent in de 
automobielindustrie op jaarbasis 
een enorme besparing. Daarnaast 
laat deze techniek toe om heel 
complexe geometrieën te maken. 
Thomas Rädel gelooft dan ook dat 
deze technologie, waarmee je 
hybride gereedschappen maakt, 
gaat doorbreken. VW wil het 
gereedschap dit voorjaar inzetten 
in de serieproductie. Zal het op 
termijn de freestechnologie 
vervangen? “Nee”, antwoordt de 
onderzoeker op die vraag. 
“Lasersmelten is een aanvullende 
techniek, geen vervangende.” 

Fraunhofer Generativ

http://www.generativ.fraunhofer.de/
http://www.generativ.fraunhofer.de/
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Microcomponenten die je 
alleen kunt printen

Mareco Prototyping is een van de pioniers op het 
vlak van additive manufacturing. Begin jaren 

negentig kocht de Limburgse onderneming de 
eerste SLS-machine van EOS. Inmiddels zijn daar 
andere technieken aan toegevoegd, onder andere 

voor microprototyping en het printen van 
producten uit meerdere materialen. “De toekomst 

gaat nog veel meer geven”, zegt sales manager 
Giuseppe La Rosa.

Selective laser sintering (SLS) is voor Mareco 
Prototyping inmiddels een gangbare 
technologie. Goed om snel zicht- en 
functionele modellen van PA12 te maken, 
maar de beperking is de detaillering. 
Wanddiktes zijn al gauw 0,6 mm. Daarmee 
kun je geen microcomponenten maken. En 
daar ziet algemeen directeur Wim Janssen een 
groeiende vraag naar. Daarom is hij enkele 
jaren geleden op zoek gegaan naar een andere 
technologie, als aanvulling op de SLS-
activiteiten. Met de 3D printers van 
EnvisionTEC slaagt de toeleverancier er nu wel 
in om zeer gedetailleerde microcomponenten 
(kleiner dan 10 millimeter) te printen. 
Wanddiktes zijn teruggebracht tot 16 µm. Een 
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pennetje van 3 mm lengte met 
daarin een gat van 0,3 mm is 
geen probleem meer. “De 
detaillering is het essentiële 
punt bij 3D printen”, aldus 
Giuseppe La Rosa. 

Nieuwe markt  Mareco heeft 
microprototyping 
gepositioneerd in de 
markt. “Vooral de 
elektronica- en de 
medische industrie 
hebben hier profijt 
van. Sommige van 
deze 
microcomponenten 
kun je niet 
spuitgieten; of de 
aantallen zijn te gering om er 
een matrijs voor te bouwen. Met 
deze technologie kun je ze wel 
produceren.” Een groeiend deel 
van de duizenden prototypes die 
de Venlose toeleverancier 
maakt, worden door de klanten 
dan ook ingezet als eindproduct. 
De huidige materialen die 
geschikt zijn voor de 3D 
printers, laten dat ook toe als er 
bepaalde specifieke 
materiaaleigenschappen worden 
verlangd. Zo print Mareco 
Prototyping een keramisch 
gevuld materiaal, dat 
hittebestendig is tot 240 graden 
C. Ook materialen die tegen een 
zekere mechanische belasting 
bestand zijn, kunnen direct 
geprint worden. Giuseppe La 
Rosa merkt dat ook via het 
spuitgietbedrijf steeds meer 
aanvragen voor 3D 
printproducten komen, met 

name uit de elektronica-
industrie. “Op het niveau van 
microcomponenten gaat het 3D 
printen een deel van het 
spuitgieten vervangen”, zegt hij. 
Bij de grotere delen ziet hij dat 
nog niet zo snel gebeuren, 
omdat de printtechnologie een 
relatief dure technologie is. 

Tenzij seriegroottes gering zijn 
of het om producten gaat waar 
kosten minder een rol spelen, 
bijvoorbeeld voor medische 
apparatuur. 

2K printen  Mareco heeft eind 
2011 verder geïnvesteerd in de 
3D printtechnologie door een 2K 
printer van het Israelische Objet 
te kopen. De Connex 350 3D 
printer kan twee verschillende 
materialen tegelijk printen, dus 
door één nozzle en niet, zoals 
bij andere printers, via twee 
spuitkoppen. La Rosa: “Je kunt 
bijvoorbeeld de kern van een 
spiraal van ander materiaal 
printen. Of rond een hardere 
kunststof deksel meteen de 
rubberachtige afdichting 
meeprinten.” Deze afdichting 
heeft dan een hardheid van 27 
tot 95 shore, vergelijkbaar met 

een EPDM-rubber. Ook hier ziet 
La Rosa naast de typische rapid 
prototyping toepassingen 
mogelijkheden om 
eindproducten die slechts in 
geringe aantallen nodig zijn, 
direct te printen. “Voor de 
eerste groep klanten printen we 
het prototype in een materiaal 

dat vergelijkbaar is 
met het eindmateriaal 
van het 
spuitgietproduct; voor 
klanten die geringe 
aantallen nodig 
hebben, maken we 
direct het eindproduct 
zodat ze geld sparen 
doordat ze geen 
matrijs hoeven te 
maken.” Ook nulseries 

worden vaak in Venlo eerst 
geprint; pas voor de definitieve 
serie wordt een spuitgietmatrijs 
gemaakt. 

Spuitgieten onder druk  Waar 
gaat deze ontwikkeling naar 
toe? Giuseppe La Rosa verwacht 
dat de komende jaren steeds 
meer materialen voor 3D 
printen beschikbaar komen. De 
detaillering zal nog verder 
verbeteren. “We zijn al bezig in 
laagdiktes van 10 µm op te 
bouwen.” SLS-technologie, die 
ook nog altijd verbeterd wordt, 
zal niet verdwijnen, evenmin als 
het spuitgieten. Maar deze 
manier van produceren gaat wel 
voor een verschuiving zorgen. 
“Kleinere aantallen zullen meer 
en meer via direct 
manufacturing worden gemaakt. 

Mareco Prototyping boort met 
hoge detaillering in geprinte 

producten nieuwe markten aan
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Maar we zijn nog niet zover dat we het 
spuitgieten kunnen vervangen. Een product uit 
echt ABS kan nog niet, of de detaillering is 
onvoldoende.” Dat de spuitgietwereld en de 
matrijzenbouw echter een deel van hun werk 
gaan kwijtraken aan de nieuwe technologie, daar 
is Giuseppe La Rosa van overtuigd. Voor series 
van 100.000 stuks spuitgietproducten zul je nog 
lange tijd een matrijs nodig hebben, maar voor 
enkele honderden stuks kun je ook nu al een 
matrijs printen. Of direct de producten printen 
als je met die materialen kunt volstaan. Juist om 
op tijd een antwoord op deze ontwikkeling te 
kunnen bieden, zet Mareco in op zowel de 
matrijzenbouw en spuitgieten als de nieuwe 
prototypingtechnieken. 

Lezing op RapidPro 2012 

Giuseppe La Rosa houdt tijdens RapidPro op 
woensdag 25 januari een lezing over 
microprototyping. Klik hier voor het precieze 
programma.

http://www.rapidpro.nl/programma/
http://www.rapidpro.nl/programma/
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Een enorm potentieel voor Additive Manufacturing
Selective Laser Melting (SLM) van Renishaw is een baanbrekend proces waarmee – rechtstreeks vanuit 3D CAD – volledig dichte metalen onderdelen gemaakt kunnen 
worden, van tooling inzetstukken tot lichtgewicht structuren voor lucht- en ruimtevaart en hightech toepassingen.
Voor meer informatie kijk op www.renishaw.com/additive

Vandaag ontworpen...

... morgen gemaakt

Renishaw Benelux BV Nikkelstraat 3, 4823 AE, Breda, Nederland
T +31 76 543 11 00 F +31 76 543 11 09 E benelux@renishaw.com 

www.renishaw.nl

Bezoek ons bij 

RapidPro 2012  

stand 28

De invloed van 3D printen zal veel verder reiken 
dan alleen de productieomgeving. Dat denkt 

Guido Hermans, die aan het Umea Institute of 
Design in Zweden aan zijn promotie-onderzoek 

werkt. Thema van zijn onderzoek: mass 
customisation door additive manufacturing. 

De rol van de industrieel ontwerper 
verandert door 3D printing, maar die van de 
producent en ook de consument net zo goed. 
Dat zegt Guido Hermans. We gaan een 
beetje weer terug naar de tijd dat de vakman 
in het dorp voor zijn klant een uniek stuk 
maakte. “Nu gaan we ontwerpen voor 
variaties, zodat de consument het design zelf 
kan aanpassen”, zegt de Nederlandse 
onderzoeker aan de Zweedse universiteit. 

Consument In de designwereld wordt de 
visie dat consumenten hun eigen producten 
gaan ontwerpen, in twijfel getrokken. Guido 
Hermans denkt dat dit vooral komt door de 
angst bij ontwerpers om de controle uit 
handen te geven. Tot nog toe zijn zij immers 
degenen geweest die de keuze voor 
bijvoorbeeld materiaal, vorm, functionaliteit 
hebben gemaakt. Dat wil de consument nu 
naar zich toe trekken. “We moeten een 

balans zien te 
vinden tussen de 
controle door de 
designer en de 
vrijheid voor de 
consument”, 
aldus Hermans. 
Bovendien: zoals 
niet iedereen de 
Nachtwacht kan 
schilderen zoals Rembrandt dat kon, kun je 
evenmin van iedere consument verwachten 
dat hij een goed productontwerper is. 
Daarom zal er intelligente ontwerpsoftware 
komen die de consument ondersteunt, 
voorspelt Guido Hermans. Dergelijke 
software is er al. “De software genereert op 
basis van een 2D ontwerp automatisch het 
3D model.” Met dergelijke ontwerpsoftware 
kun je de balans tussen de ontwerper en 
consument vinden. Je hebt straks een 
basisontwerp waaraan de consument een 
beperkt aantal zaken kan aanpassen. Op die 
manier kun je de consument een product 
laten aanpassen aan zijn eigen smaak en 
wensen, terwijl de basiscriteria voor een 
deugdelijk product door de designer worden 
vastgesteld. 

Meer informatie

Consument = designer? 

http://www.guidohermans.com
http://www.guidohermans.com
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Additive manufacturing - het laag voor laag 
opbouwen van je product - wordt nog ver voor 

het eind van dit decennium een standaard 
bewerkingstechnologie. Dat voorspelt Robin 

Weston van Renishaw. Wat ziet Renishaw dat 
menig verspaner nog niet ziet?

Voor sommigen was de overname van MTT 
Investments Ltd, fabrikant van machines voor 
selective lasermelting, door Renishaw 
misschien verrassend. Voor Robin Weston niet. 
Hij was marketing manager bij MTT en is dat 
nu bij Renishaw voor de producten van de 
additive manufacturing divisie. “Er is veel 
overlap tussen de klanten van Renishaw en de 

Laagopbouw metalen 
componenten binnen vijf 
jaar gemeengoed
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MTT-producten”, zegt hij. “Als 
additive manufacturing een 
mainstream technologie 
wordt, zijn het de 
traditionele Renishawklanten 
die de technologie gaan 
gebruiken.” En Robin Weston 
twijfelt er geen moment over 
dat het 3D printen van 
metaalproducten een breed 
geaccepteerde 
bewerkingstechnologie 
wordt. Sneller dan menigeen 
denkt, zegt hij. “Binnen vijf 
jaar wordt dit mainstream. 
We merken heel erg goed 
dat de techniek weggaat van 
het prototyping.” 

Verschuiving  Ook anderen 
voorspellen dat de 
technologie om laagsgewijs 
je product op te bouwen 
meer en meer richting de 
productie gaat opschuiven, 
waar het tot nog toe vooral 
iets was voor de ontwerpers 
en rapid prototyping 
bedrijven. Bijvoorbeeld de 
Amerikaan Terry Wohlers 
roept dit al enige tijd en ziet 
onder andere in de 
medische- en 
luchtvaartindustrie steeds 
meer toepassingen in de 
feitelijke productie komen. 
Voor het management van 

MTT, dat machines ontwikkelt 
en bouwt voor het 
lasersmelten van 
metaalpoeder, is deze 
ontwikkeling de aanleiding 
geweest om een partner te 
zoeken. “We zochten een 
investeerder en een partij die 
ons kan helpen de techniek 
bij een bredere doelgroep te 
brengen. Een partner die het 
service-apparaat heeft.” 
Robin Weston denkt dat de 
overname door Renishaw 

voor de hele additive 
manufacturing industrie een 
goede zet is. Het 
onderstreept het vertrouwen 
in de toekomst van deze 
techniek. De additive 
manufacturing markt voor 
metalen was tot nog toe in 
handen van het Duitse EOS. 
“Voor de geloofwaardigheid 
van de technologie is het 
goed dat er naast EOS een 
tweede sterke speler is 
gekomen.” 

Mainstream  Als Robin 
Weston zegt te verwachten 
dat binnen vijf jaar de 

technologie ‘mainstream’ 
wordt, beseft hij dat de 
engineers van bedrijven als 
Renishaw en EOS de nodige 
vooruitgang zullen moeten 
boeken. De grootste 
uitdaging is het verhogen 
van de snelheid van de 
machines. “De snelheid moet 
aanzienlijk omhoog als we 
bijvoorbeeld grotere 
orthopedische componenten 
willen maken.” De tweede 
uitdaging is het verbeteren 
van de nauwkeurigheid. 
“Daar heeft Renishaw een 
enorme ervaring mee omdat 
ze veel ervaring hebben 
opgebouwd op het vlak van 
procescontrole.” Weston zegt 
dan ook overtuigend dat 
beide problemen opgelost 
kunnen worden binnen 
enkele jaren. Aan de betere 
controle van het 
opbouwproces werkt men 
bijvoorbeeld nauw samen 
met Stryker, een van de 
grootste leveranciers van 
medische implantaten ter 
wereld. Ook met BMW werkt 
men aan een hogere 
nauwkeurigheid van de 
techniek. “We merken in al 
deze voorbeelden nu al de 
invloed van Renishaw.” 

Technologie  Daarnaast 
werkt de onderneming aan 
heel nieuwe additive 
manufacturing technologie. 
Tot nog toe zijn de machines 
gebaseerd op het 
poederbedprincipe, dat 

Renishaw denkt 
machines sneller         

en nauwkeuriger te 
kunnen maken

Robin Weston, marketing manager voor 
de additive manufacturing divisie van 
Renishaw, voor de SLM-machine zoals 
deze op EuroMold werd getoond. 
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vervolgens met een laserstraal 
belicht wordt om waar nodig 
het metaalpoeder te smelten. 
Een nieuwe techniek voor 
Renishaw is wellicht het 
opspuiten van het poeder via 
een nozzle, een techniek die nu 
nog onvoldoende betrouwbaar 
is maar waarmee men 
vooruitgang boekt. Er is al een 
demonstratieproject 
gerealiseerd waarbij 
metaalpoeder samen met 
carbondeeltjes verwerkt wordt. 
Dat zijn technieken waarmee in 
de toekomst heel nauwkeurige 
componenten gemaakt kunnen 
worden. “Met deze technologieën kunnen we de 
kloof tussen design en productie dichten”, zegt 
Robin Weston. 

Renishaw toont de SLM-machine zowel op 
RapidPro in Veldhoven als op de Techni-Show in 
Utrecht. 

Dit soort producten worden nu al gemaakt op de machine van 
Renishaw.

Philippe Reinders Folmer

Ideale techniek voor Nederland

Juist omdat de Nederlandse maakindustrie sterk 
gericht is op kleine series en prototypebouw, denkt 
Philippe Reinders Folmer, directeur Renishaw 
Benelux, dat additive manufacturing voor de 
Nederlandse maakindustrie een interessante 
techniek is. 

“Juist bedrijven die zich hierop richten, gaan zich 
met SLM bezighouden. Dat zullen bestaande 

ondernemingen zijn maar ook heel nieuwe.” Hij 
denkt dat additive manufacturing beslist geen hype 
is die voorbij gaat. “Doordat we metaaldeeltjes 
aaneen smelten is een heel nieuwe manier van 
produceren ontstaan en verschuift de techniek van 
de prototypingwereld naar de feitelijke productie.” 
Voor medische toepassingen is de techniek al meer 
dan rijp voor de productie. Renishaw verwerkt zelfs 
colbaltchroom op kronen en bruggen die op de 
SLM-machine worden gemaakt. Voor implantaten 
biedt de techniek het voordeel dat je in het 
oppervlak structuren kunt aanbrengen die voor een 
betere vergroeiing met het bot zorgen. “Deze 
structuren kun je niet verspanen.” 

http://www.renishaw.nl/nl/12492.aspx
http://www.renishaw.nl/nl/12492.aspx
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De nieuwe VX1000 3D printer print gietmallen 
met een resolutie van 600 dpi. Voxeljet heeft 
deze machine ontwikkeld als high performance  
3D printer voor de gietindustrie. In minder 
dan 30 seconden bouwt de printer over een 
breedte van 450 mm een laag van 100 µm op. 
Deze snelheid is te danken aan de 10624 
nozzles in de printkop. Met deze machine vult 
Voxeljet het gat tussen de kleinere VX800 en 
de grote VX4000 printer. Het maximale 
volume dat geprint kan worden, is 1060 bij 
600 bij 500 mm. De nieuwe machine is 
geschikt voor het nieuwe anorganisch 
materiaal, dat Voxeljet vorig jaar op de GIFA 
heeft geïntroduceerd. Het bindmiddel dat het 
kwartszand bij elkaar houdt, verbrandt niet 
tijdens het gieten. De Voxeljetprinters kunnen 
ook PMMA-legeringen printen.

Nieuwe wereld  Studenten aan de leerstoel 
Emerging Technologies van de TU München 

laten zien dat je de 3D printtechniek ook kunt 
inzetten om direct designvoorwerpen te 
produceren. Zij hebben designlampen 
ontworpen. Bijzonder is dat ze dit gedaan 
hebben met parametrisch gedefinieerde 
geometriën. Daarbij ligt niet de vorm vast, 
maar parameters zoals radius, wanddikte, 
grootte van een opening en de hoek. Het 
voordeel is dat het design automatisch 
verandert door een van de parameters te 
wijzigen. De Duitse studenten hebben de 
modellen in kwartszand geprint bij Voxeljet, 
daarna een epoxyhars geïnjecteerd, het model 
geslepen en gelakt. 

Palio (Voxeljet in 
Benelux) 

Lees hier de 
praktijkervaring van 
Nijhuis Pompen in 
Winterswijk

      3D  in nieuwe en 
oude wereld
Voxeljet, de Duitse fabrikant van 3D printers voor 

gietmodellen, liet op EuroMold zien dat de 
nieuwe technologie zich zowel voor de oude 

metaalwereld als de nieuwe designwereld leent. 
Je kunt er gietmallen mee maken, maar ook 

designproducten. 

Digimagazine voor de verspanende en additive manufacturing industrie in de Benelux   

Thema: meten in 
de machine

Van Kessel 
Machinefabriek: 
manarm verspa-
nen vereist meten 
in de machine.

iMachining
Slimmer frezen 
spaart tijd en 
gereedschappen.

Business case
Nijhuis Pompen 
gebruikt 3D 
zandvormprinten 
van Voxeljet. 

Capaul

Materiaal opslaan, 
bewerken en meten 
in één ruimte.

Laser draaien
Monforts bouwt 
machine voor laser 
ondersteund 
draaien. Keramiek 
kun je nu vanaf 
staaf bewerken.

3D printen
Landré stapt in 
digital 
manufacturing 
met nieuwe 
machines voor 
3D printen. 

   ! Nr 4 - juni 2011

Business case

Nijhuis Pompen: voorsprong in 

gietwerk met zandvormprint 

http://www.palio.nl/
http://www.palio.nl/
http://www.palio.nl/
http://www.palio.nl/
http://issuu.com/Made-in-Europe.Nu/docs/made-in-europe.nu_voxeljet/1
http://issuu.com/Made-in-Europe.Nu/docs/made-in-europe.nu_voxeljet/1
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3D printen: sneller betere 
prototypes 
en kleine 
series

3D printen gaat een stuk van de kunststof 
spuitgietmarkt vervangen en zeker ook de 

productie van matrijzen beïnvloeden. Dat denkt 
Jack Heijer van Heijcon Metal en 3D Solutions. 
De ondernemer uit Raalte heeft inmiddels drie 
printers van 3D Systems in huis. “We moeten 

capaciteit kunnen garanderen.” 

Heijcon is van oorsprong een metaalbedrijf. 
Vooral sterk in het vertalen van ontwerpen naar 
maakbare producten. Naderhand is men ook 
gaan produceren. “In de crisis van 2008 zijn we 
ons gaan heroriënteren. We concentreren ons 
sindsdien meer op advisering en ontwikkeling, 
naast productie waarin we altijd al sterk zijn 
geweest. 3D printen biedt ons de kans onze 
klanten bij hun productontwikkeling beter te 
ondersteunen. We kunnen een goed prototype 
afleveren beter waardoor onze klant een hogere 
scoringskans heeft”, zegt Jack Heijer over zijn 
redenen om in deze nieuwe technologie te 
stappen. Bovendien verkort hij hiermee de 
doorlooptijd in de productontwikkeling. Zo zijn 
beveiligingshouders voor iPods - een opdracht 
van een klant - eerst geprint om ze te testen. 
“Pas daarna zijn we ze gaan produceren uit 
metaal.” Zo blijft een arbeidsintensief 
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proefproces in de productieafdeling achterwege. 
Hij print ook regelmatig maquettes voor 
architecten (schaal 1 : 100) compleet met 
demontabele wanden en vloeren. 

Schoon proces  Jack Heijer heeft drie jaar 
geleden gekozen voor de printers van het 
Amerikaanse 3D Systems, destijds net op de 
Nederlandse markt geïntroduceerd door Landré. 
Inmiddels staan er drie ProJet HD3000 printers 
in Raalte. Afhankelijk van de toepassing, kan hij 
hiermee printen in laagdiktes van 16 µm tot 40 
µm, waarbij de stelregel is hoe kleiner de 
laagdikte hoe nauwkeuriger er wordt geprint. 
Heijer heeft bewust voor de ProJet printers 
gekozen. “De printtechnologie van 3D Systems is 
een heel vriendelijke en groene technologie, 
zonder chemicaliën. Ook het schoonmaken van 
de producten is in vergelijking met andere 
technieken gemakkelijk.” Geprint wordt in VisiJet 
EX200, een semi-transparante kunststof met een 
treksterkte van 42,4 MPa en een rek op breuk 
van 6,83. 

Ondersteuning  Het ondersteuningsmateriaal is 
een was, die je eenvoudig kunt verwijderen door 

te smelten. Dat gebeurt batchgewijs. “De enige 
beperking van de techniek doet zich voor tijdens 
het reinigingsproces. Als we een schip met tuien 
printen, loop je door de fragiliteit van de draden 
wel eens tegen de grenzen van de techniek aan, 
maar met de juiste zorg lukt het ook dan het 
ondersteuningsmateriaal te verwijderen.” Zo is 
hij erin geslaagd om voor TNO een 0,2 mm 
dunne draad te printen en de ondersteuning 
ervan te verwijderen. Ook qua bediening vindt 
hij de technologie gemakkelijk. Toch heeft hij 
een industrieel productontwerper aangetrokken. 
De belangrijkste reden hiervoor is het 
ondersteunen van klanten tijdens het 
ontwerpproces en bij het omzetten van 2D 
tekeningen naar 3D versies. “Aan de parameters 
van de printers zelf kun je weinig zelf instellen; 
wel moet je weten hoe je de producten het 
meest efficiënt print.” 

Groeimarkt  Het feit dat Jack Heijer de 3D 
printactiviteiten in een aparte onderneming heeft 
ondergebracht, illustreert het vertrouwen in de 
toekomst dat hij heeft. “Jaren geleden heb ik 
erover gedacht om in het buislaseren te stappen. 
Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan, daar heb ik 
nu spijt van. Als ik toen was ingestapt, had ik nu 

Aandacht thuis printen is goed

Jack Heijer vindt alle aandacht voor het thuis printen 
in 3D prima. Dat draagt alleen maar bij aan de 
acceptatie van de printtechniek. “Laat mensen vooral 
thuis gaan printen met de leuke hobbyprinters die je 
nu koopt. Als mensen daardoor kennis van de 
techniek krijgen en zich erin verdiepen, komen ze 
vanzelf op het punt dat ze een hogere detaillering en 
betere kwaliteit willen. Dat levert ons extra werk op.” 
Ook initiatieven zoals de FabLabs die her en der in het 
land verrijzen, juicht hij van harte toe. 
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met de top van 
Nederland kunnen 
meedraaien. 
Daarom ga ik nu 
met 3D printen 
direct mee.” Want 
deze markt gaat 
groeien, is zijn 
overtuiging. Vooral omdat je de kans krijgt 
snel te reageren op vragen van klanten en je 
mooie prototypes kunt afleveren. “Maar ook 
kleine series kunnen met 3D printen goed 
vervaardigd worden: waarom geen mal printen 
voor vacuüm gietwerk? De mogelijkheden 
liggen er.” Het 3D printen gaat dan ook zeker 
een deel van het spuitgietwerk vervangen en 
op termijn ook een deel van het 
metaalbewerken. De enige beperking is nu nog 
dat niet alle materialen die je kunt printen, ook 
bruikbaar zijn voor eindproducten. “De mate 
van detaillering en de sterkte waarmee we 
printen, zijn wel al voldoende, maar 

duurzaamheid is de bottleneck.” De industrie 
werkt echter aan nieuwe, betere materialen. 
Jack Heijer verwacht dat in de toekomst ook 
het printen van metaal binnen handbereik 
komt. “Je bent er dan echter niet met een 
investering van 8 ton in een machine voor 
metaalprinten”, waarschuwt hij. Reken op een 
totale investering die al snel het dubbele zal 
zijn. 

Heijcon 3D Solutions

Jack Heijer ziet 3D 
printen deel van 

kunststof- en 
metaalmarkt 

Bekijk de video over 3D printen op EuroMold 2011

http://www.heijcon.nl/home-3d.html
http://www.heijcon.nl/home-3d.html
http://youtu.be/G3CHhDESia8
http://youtu.be/G3CHhDESia8


Made-in-Europe.nu digimagazine januari 2012 23

“Tienduizenden mensen wilden iets maken, 
maar ze hadden geen mogelijkheid. Nu heb je 

om iets te maken geen grote, dure machine 
nodig en kun je kleine aantallen producten 

tegen relatief betaalbare prijzen maken”

Carl Baas
ceo van Autodesk

Het laatste woord
Produceren opnieuw 

uitvinden


