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MONTAIR PROCESS TECHNOLOGY:

‘Kraakheldere keuzes
leiden tot succes’

Met de productie van twee transportcontainers voor Chinees kernafval heeft
Montair Process Technology een droomorder in de wacht gesleept. Business
as usual? Bepaald niet, want het binnenhalen van deze deal kostte Montair
drie jaar voorbereiding. Een innovatief ontwerp is niet het enige ingrediënt
om een product succesvol in de markt te zetten. New business begint volgens
Montair-directeur René Francken met een heldere bedrijfsfilosofie en het
vroegtijdig signaleren van wensen of noden van opdrachtgevers.
Voor een mkb-bedrĳf geen mooier, internationaler platform dan de Hannover Messe om te midden van gerenommeerde spelers in de industrie
het nieuws te lanceren dat je nieuwe business
hebt binnengehaald. Dat voelde René Francken,
algemeen directeur van Montair Process
Technology in het Noord-Limburgse plaatsje
Kronenberg, uitstekend aan toen hĳ afgelopen

maart op de prestigieuze metaal- en technologiebeurs aankondigde dat zĳn bedrĳf met het
Duitse Nukem Technologies een mega-overeenkomst ter waarde van 900.000 euro heeft afgesloten. Het gaat om de levering van twee speciale containers aan een Chinese kerncentrale
voor het transport van nucleair vloeibaar afval.
“Je bent drie jaar samen met een Duits inge-
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nieursbureau met zo’n order bezig”, vertelt
Francken. “Als je dan hoort dat de order binnen
is, zit je wel even op een roze wolk. Vanuit een
eerdere samenwerking met onze Duitse partner
wisten we dat er iets ging spelen rond dat
Chinese kernafval. Wĳ zĳn toen zelf in China
geweest en gaven Nukem onze ideeën mee over
het type en de lay-out van de tanks die je kunt
inzetten. We hebben een alternatief voor bestaande containers aangeboden, dat financieel
en functioneel aantrekkelĳk is.”
Containers voor kernafval bestaan al veel langer.
Wat Montair voor de Chinese opdrachtgever gaat
doen is innovatief, zoals het gebruik van lood als
basismateriaal vanwege de radioactieve straling.
Francken: “Nadat ons concept in de aanbesteding
was meegenomen, was het afwachten geblazen.
Projecten in de nucleaire branche kunnen soms
jaren in de wacht staan voordat er een beslissing
valt. Je moet nu al op een short list aangemeld
zĳn voor projecten die in 2016 of 2017 gaan spelen. Zo proberen we business te genereren.”
NICHEMARKT
Veertig jaar geleden begonnen als een traditionele machinebouwer met tekenkamer heeft
Montair de switch gemaakt naar een ‘denk- en
maakbedrĳf’, zoals Francken het formuleert. In
het bedrĳf zĳn meedenken met de klant in het
voortraject, engineering, productie en inkoop
zoveel mogelĳk geïntegreerd. “Een heldere synthese tussen design, kennis én maken”, vat
Francken de bedrĳfsfilosofie samen. “We zĳn
een wat vreemde eend in de bĳt. Omdat we ons
ook op procestechnologie richten, zĳn we niet
helemaal onder de kleinmetaal te rangschikken,
maar ook niet onder de grootmetaal.”
Montair (vĳftig medewerkers, jaaromzet circa
zeven miljoen euro) werkt zowel voor de nucleaire industrie als voor conventionele branches.
Zo produceert het lassamenstellingen, leidingwerken, plaatwerkconstructies van rvs en systemen voor luchtreiniging voor onder meer de
voedings-, farmaceutische- en chemische
industrie. De klantenkring varieert daarom

enorm: van nucleaire onderneming voor verrĳkt uranium Urenco tot babyvoedingfabrikant
Nutricia.
“De nucleaire bedrĳfstak is een nichemarkt
waar wĳ zo’n tien jaar geleden bewust in zĳn
gesprongen. Waar kerncentrales, brandstofproducten en researchcentra zĳn, moeten installaties ook ontmanteld, gereinigd en onderhouden
worden. Service dus die als milieutechnologie
nieuwe business kan opleveren. Wĳ hebben
daarin stap voor stap multidisciplinaire kennis
en kunde opgebouwd, ondersteund door kwaliteitscertificaten en werkend volgens de richtlĳnen van het Internationaal Atoomagentschap.
We volgen internationaal alle ontwikkelingen
rond kerncentrales en proberen daar zo innovatief en milieuvriendelĳk op in te spelen.”
VERBRANDING
Een wereldprimeur is bĳvoorbeeld de plasma
verbrandingsinstallaties die Montair samen met
een Belgische en een Spaanse partner ontwikkelde voor een centrale in Bulgarĳe. Dit nieuwe
type verbrandingsproces voor kernafval werkt
met extreem hoge temperaturen door middel
van een elektrische vlamboog. Een deel van de
teruggewonnen warmte wordt hergebruikt in
het luchtreinigingsdeel van de oven, die uit de
koker komt van Montair. Francken: “De nucleaire tak is voor ons hoofdzakelĳk een buitenlandse markt: België, Frankrĳk, Engeland, Duitsland, Amerika en China. Men benadert ons met
betrekking tot de vraag hoe je bepaalde problemen rond ontmanteling van centrales of nucleair verontreinigd gereedschap zou kunnen aanvliegen. Of, want dat gebeurt ook, wĳ leggen
soms zelf het contact met een potentiële
opdrachtgever, die een probleem heeft dat wĳ
mogelĳk kunnen oplossen.”
Een standaard strategie voor nieuwe business
bestaat in de nucleaire bedrĳfstak niet, benadrukt Francken. “Wĳ maken immers geen standaardproduct. Projecten worden steeds groter
en complexer, van tientallen tot honderden miljoenen euro’s, met meerdere duizenden uren

Montair Process
Technology heeft veel
energie gestopt
in het hoogwaardig
en gecertificeerd
lassen volgens
de norm ISO-3834-2.

aan engineering. Als klein bedrĳf is dat alleen te
tackelen door het aangaan van strategische allianties en joint-ventures. We tenderen en participeren met grote ingenieursbureaus en laten ons
zien op congressen en symposia. Je moet je voelhorens in het netwerk hebben, maar ook onderhouden.”

‘Stap voor stap multidisciplinaire kennis
en kunde opgebouwd’
In algemene zin raadt Francken machinebouwers aan ‘kraakheldere keuzes’ te maken bĳ het
aanboren van nieuwe business. “Om iets nieuws
te beginnen, moet je afscheid durven nemen
van het oude. Oftewel: dit gaan we niet meer
doen en dat gaan we uitbesteden. Zelf hebben
wĳ afscheid genomen van eigen transport en
van oppervlaktebehandelingen. Vervolgens is
veel energie gestopt in het hoogwaardig en
gecertificeerd lassen volgens de norm
ISO-3834-2.” Tegelĳkertĳd is het zaak op tĳd
klaar te zĳn voor nieuwe eisen en richtlĳnen
voor kwaliteitsverbetering, uit Brussel of uit de
branche zelf. “Ik was verbaasd te horen dat
staalconstructiebedrĳven nu pas reageren op

een nieuwe ISO-norm die in juli wordt ingevoerd. Bĳna in paniek wordt dan gebeld met
adviesbureaus om nog snel wat mensen op
cursus te mogen sturen.”
KENNISUITWISSELING
Leren van elkaar: ook dat is volgens René
Francken essentieel bĳ het ontwikkelen van
producten die nieuwe business kunnen opleveren. Montair doet dat binnen Techno Valley in
Noord-Limburg, een samenwerking waarin
higtech-bedrĳven zoals Océ, Nunhems en Inalfa
hun innovatiekracht bundelen en proberen de
naamsbekendheid van de regio als centrum van
de maakindustrie te vergroten. “Leerzaam en
handig, deze kennisuitwisseling. Je kĳkt bĳ
elkaar in de keuken en ziet hoe anderen vraagstukken rond engineering aanpakken. Wat wĳ
ook doen: de klant zo vroeg mogelĳk in je
fabriek laten meekĳken. Wanneer je bĳ de ontwikkeling van een systeem de operators van de
klant al bĳ je uitnodigt, neem je angst weg voor
complexe systemen. En per slot hoop je ook op
een grote spin-off van een product dat je in de
markt hebt gezet. Het zou dus zomaar kunnen
dat onze containers voor kernafvaltransport in
China straks ook door centrales elders in de
wereld gewild worden.” š
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