REPORTAGE
Overkamp Groep investeert in Italiaanse 5-assige cnc-machine

Ambacht, kwaliteit en service weer helemaal in eigen hand
Er moest tijdelijk een tussenmuur wijken, zo groot is het gevaarte. Maar met een knap staaltje Italiaanse techniek heeft
De Overkamp Groep sinds begin maart ambacht, kwaliteit en service weer helemaal in eigen hand. Elk denkbaar ontwerp in natuursteen, composiet, hout of zelfs glas en kunststof is nu in 3D te vervaardigen. Snel en bijzonder precies.
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Bijzonder trots zijn Peter Overkamp
senior en junior op hun nieuwe machine,
die zij ontwikkelden in samenspraak
met de Italiaanse fabrikant. “Hij kan
boren, frezen, zagen en polijsten. Vooraf
programmeren wij alle handelingen en
gaandeweg haalt hij dan zelf de benodigde gereedschappen uit de wand. Zo
kunnen wij alles maken, van grafstenen
en aanrechtbladen tot schouwen en
complete beelden voor bijvoorbeeld de
restauratiesector.” Ook het werkbereik
is imposant. “Ruim 4 bij 3 bij 1,4 meter.
En als het gaat om precisie is de machine
met een tolerantie van een honderdste
millimeter onovertroffen. “Door een
combinatie van waterkoeling en interne
koeling kunnen bovendien verschillende
materialen gecombineerd worden, zoals
natuursteen en keramiek, of natuursteen
en hout. Wat tegenwoordig steeds meer
gevraagd wordt, zeker in de interieurbouw en designwereld.”
Beneluxprimeur
Overkamp heeft met deze machine een
primeur in de Benelux en verwacht er veel
van. Senior: “Onder de Overkamp Groep
vallen twee handelsnamen: Overkamp
Grafmonumenten en Gouda Natuursteen.
Hiermee bedienen we zowel particulieren
als zakelijke opdrachtgevers. Hen kunnen
we exclusief maatwerk van een hoge kwaliteit bieden zonder in te boeten op service.
De enorme productiecapaciteit stelt ons in
staat om zowel eenvoudige als zeer gecompliceerde projecten in korte tijd te verwerken. Het werk is sneller klaar, de precisie
is groter en de afwerking is beter. Door de
geavanceerde techniek van de machine is
het zelfs mogelijk om beelden en zuilen
van 4 meter in massief natuursteen te
maken. Door de kortere productietijd
kunnen wij toch tegen aantrekkelijke tarieven werken, die vaak concurrerend zijn
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met de kosten van producten die minder
kwaliteit hebben.”
Goed advies
Peter Overkamp junior: “Met deze machine kunnen wij werkelijk alles maken
in zowel 2D of 3D. Of men nu creatieve
ideeën heeft aangaande een gedenkteken
voor een overleden dierbare of dat we een
exacte replica maken van een bestaand
beeld. Met de speciale 3D-scantechniek
kunnen wij een object of zelfs een mens
scannen en vervolgens vervaardigen in
natuursteen. Wat onze klanten ook bedenken, wij maken het op maat.”
Goed advies blijft een belangrijk punt van
aandacht voor vader en zoon Overkamp.
“Het internet is grenzeloos. Natuursteen
kun je daardoor overal krijgen tegen
spotprijzen. Maar dat zegt niets over de
kwaliteit. En ook de juiste toepassing is
van belang. Er is veel verschil tussen de
materiaaleigenschappen van marmer, graniet en composiet, zeker als het gaat over
het gebruik op de langere duur. Composiet
bijvoorbeeld, wordt momenteel veel toegepast vanwege de unieke kleurmogelijkhe-

den, maar het is duurder dan graniet, dat
bovendien vele jaren langer meegaat. Wij
kunnen die afwegingen voor onze klanten
duidelijk in beeld brengen. Dat draagt bij
aan de klanttevredenheid.”
Kortom, met de eigen productie is de drieeenheid van ambacht, kwaliteit en service
bij de Overkamp Groep in ere hersteld.
Peter Overkamp senior: “Ook al is de
professie van steenhouwer niet beschermd,
wij kunnen met de nieuwe machine een
groot verschil maken als het aankomt op
het leveren van exclusief maatwerk in
natuursteen. Onze klanten waarderen het
zeer dat wij tegen aantrekkelijke prijzen
toch hoogwaardige en unieke stukken
kunnen opleveren. Daar genieten zij nog
jaren van. Wij zijn blij dat we daar nu nog
beter invulling aan kunnen geven.”
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