
MAINTENANCE

Van der Ende Pompen uit Maasdijk 
richt zich van oudsher op het le-
veren van pompen en aanver-
wanten aan vooral de (glas)tuin-
bouw en het uitvoeren van het 
bijbehorende onderhoud. Om de 
continuïteit van het bedrijf in een 

dynamische wereld te waarborgen, 
is het pakket de afgelopen jaren 
flink uitgebreid. Zo zijn er naast 
pompen ook motoren, frequentie-
regelaars en kleppen in het pro-
gramma opgenomen. Bovendien 
levert de Groep niet alleen meer 

aan de (glas)tuinbouw 
maar richt zich tevens ex-
pliciet op sectoren als de 
bouw- en utiliteit, industrie 
en overheid. 

PROFESSIONALISERINGS-
SLAG

De veranderingen en uit-
breidingen hebben uiter-
aard invloed op de inrich-
ting van het oorspronkelijke 
bedrijf. Van der Ende: “We 
zijn in korte tijd gegroeid 
van veertig naar tachtig 
medewerkers en hebben 
daarvoor onder meer geïn-
vesteerd in extra ruimte. 
Hiermee is een goede basis 
gelegd die verdere groei – 
bijvoorbeeld met betrekking 
tot nieuwe productgroepen 
en het leveren van oplos-
singen op maat – maximaal 
ondersteunt. Bovendien is 
een professionaliserings-
slag gemaakt waarin zowel 
organisatie, mensen als ap-
paratuur onder de loep zijn 
genomen. Zo is het bedrijf 
VCA ** en ISO 9001:2008 
gecertificeerd en is er nog 
meer geïnvesteerd in het 

opleiden en certificeren van me-
dewerkers. Vooral om professioneel 
te kunnen opereren in onze nieuwe 
markten maar ook om lastige sto-
ringen of revisies aan de steeds 
complexer wordende compo-
nenten, snel en efficiënt te kunnen 
oplossen.” 

REPARATIE, SERVICE EN 
ONDERHOUD

Met dit laatste punt haalt Van der 
Ende een belangrijke focus van 
het bedrijf naar voren. Naast het 
brede productenpakket ziet hij de 
complementaire diensten op het 
gebied van reparatie & revisie, 
service en onderhoud namelijk als 
belangrijkste toegevoegde waarde. 
Daarbij ligt het verschil tussen ser-
vice en onderhoud grofweg in het 
feit dat onderhoud vooral gepland 
is terwijl service meer betrekking 
heeft op onverwachte zaken en 
storingen die zo snel en goed mo-
gelijk moeten worden opgelost. 
In alle gevallen staat flexibiliteit 
hoog in het vaandel. Wanneer 
een probleem niet snel met een 
reparatie is op te lossen, bestaat 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
een tijdelijke pomp te plaatsen als 
noodoplossing op locatie.
Van der Ende: “Juist door deze 
complementaire diensten en flexi-
biliteit zijn we als bedrijf in staat 
om complete projecten te ver-
zorgen. Dat betekent dat we niet 
alleen de pompen leveren maar 
ook de installatie ervan en de re-

Reparatie, service en onder-
houd voegen veel waarde toe

Van der Ende Groep uit Maasdijk biedt een totaalpakket dat varieert van componenten 

als pompen en motoren tot aan reparatie-, onderhoud- en servicemogelijkheden. Lex 

van der Ende, commercieel directeur en Mitch Leerdam, service manager, vertellen 

over de groei van het bedrijf en hun toekomstverwachtingen.

Ing. Marjolein de Wit-Blok

Controle van koelwaterpompen in de Botlek
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MAINTENANCE

paratie & revisie, de service en 
het preventief onderhoud op ons 
nemen.” 

ANALYSE

En daarin gaat het bedrijf relatief 
ver. Bijvoorbeeld omdat reparaties 
en storingen niet alleen worden 
opgelost, maar omdat monteurs 
in alle gevallen ook een analyse 
maken om de oorzaak van een sto-
ring of probleem te achterhalen. 
Op basis daarvan wordt aanvullend 
op de reparatie eventueel advies 
gegeven over het gebruik van de 
pomp of de omgeving waarin deze 

functioneert. Óf er wordt gekozen 
voor alternatieve onderdelen bij 
reparatie, bijvoorbeeld een afdich-
ting die beter bestand is tegen de 
heersende omstandigheden. 
Mitch Leerdam: “Onderhoud en 
service komen tevens terug in 
nieuwbouwprojecten. Voor diverse 
gemeentes hebben we inmiddels 
verschillende pompgemalen gele-
verd die we zelf hebben ontworpen 
maar dus ook zelf aanleggen en 
vervolgens in stand houden. Door 
zelf vooraf slimme keuzes te maken 
en door te monitoren wanneer de 
installaties definitief draaien, zijn 
belangrijke besparingen te behalen 

op het onderhoud.” Van der Ende 
vult aan: “Onderhoud is sowieso 
iets wat we altijd proberen mee 
te nemen wanneer we een nieuwe 
pompinstallatie plaatsen. Soms 
is dat niet in één keer mogelijk 
omdat zowel de pomp als het on-
derhoud aan de installatie apart 
wordt uitbesteed. In dat geval 
moeten we tweemaal inschrijven.”

NIEUWE TESTBANK

Om de mogelijkheden ten aan-
zien van reparatie, service en 

onderhoud kracht bij te zetten, 
investeerde Van der Ende Groep 
kortgeleden in een splinternieuwe 
testbank waarmee ook pompen 
met grotere capaciteiten, drukken 
en vermogens uitgebreid zijn te 
testen. 

TOEKOMST

Door de groei, professionalise-
ring en investeringen in ruimte, 
mensen en materieel is Van der 
Ende Groep duidelijk in staat ge-
weest om ook de moeilijke jaren 
goed door te komen. Van der Ende: 
“Onze expertise op het vlak van 
pompen blijft natuurlijk onge-

wijzigd evenals onze manier van 
werken waarbij flexibiliteit en snel 
schakelen centraal staan. Door het 
productenpakket uit te breiden, 
nieuwe markten aan te boren en 
onze diensten te intensiveren zijn 
er echter ook in de toekomst vol-
doende mogelijkheden. We hebben 
in de afgelopen decennia veel 
kennis opgebouwd om onderhoud 
op alle vlakken te kunnen uit-
voeren en breiden dat ook in de 
toekomst verder uit. Zo groeien we 
momenteel hard met onze moge-
lijkheden om te kunnen monitoren 
op afstand, bijvoorbeeld door 
middel van trillingsanalyse, en 
hebben we specialisten in huis op 
zowel het mechanische en elektri-
sche als het besturingstechnische 
vlak. En tot slot hebben we rela-
tief veel onderdelen op voorraad 
hetgeen de mogelijkheden tot snel 
kunnen schakelen ondersteunt.”
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Monteurs van Van der Ende Groep inspecteren 

dompelpomp

Nieuwe testbank voor grotere 
vermogens

NIEUWE PRODUCTEN

Eén van de uitbreidingen van het producten-
programma is gerealiseerd door de overname 
van Moor Filtertechniek in 2012. Hiermee kan 
Van der Ende Groep ook filteroplossingen voor 
lucht en vloeistoffen aanbieden op de in-
dustriële markt. Leerdam:” Samen met Moor 
Filtertechniek en Van der Ende Metaal hebben 
we al verschillende mooie projecten opgeleverd, 
zoals een in eigen huis ontwikkeld filtersysteem 
voor het aanmaken van emulsiebaden.”


