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Van Dijk sr. startte het eigen bedrijf in
1985, na jaren werkzaam te zijn
geweest in service en onderhoud

van graveermachines. ‘De drang naar 
het eigen ondernemerschap zat er bij mij
altijd al in. Ik ging van start met een hand-
bediende graveermachine en een onge-
breideld enthousiasme’, vertelt Van Dijk.
‘Eigenlijk heeft er altijd groei in het bedrijf
gezeten. Aanvankelijk werkte ik op zolder,
maar al snel was ik genoodzaakt een ander
onderkomen te zoeken. Sinds 1986 werken
we vanuit ons pand aan de Hanewende,
dat we eerst huurden, maar later hebben
gekocht. Begin jaren negentig kwam de
eerste CNC-freesmachine, waarvan we 
er nu drie verschillende hebben staan.’
Medio 2009 werd een uitbreiding van het
bedrijfspand gerealiseerd, met het oog op
het uitbreiden van de dienstverlening en
het machinepark. Van Dijk: ‘We willen op
korte termijn investeren in een pers, waar-
mee onder meer kleine series en apart
perswerk met bijvoorbeeld reliëf kunnen
worden gemaakt. Daarnaast willen we te
zijner tijd een grotere freesmachine aan-
schaffen, specifiek voor de productie van
grote series en walsen voor de industrie.’

Modernste technieken
Graveertechniek van Dijk – lid van de
Metaalunie en aangesloten bij branche-

vereniging VGS – is een familiebedrijf.
Partner Cinthia werkte gelijk vanaf het
begin mee in de onderneming en inmiddels
zijn ook zoon Jurgen en schoondochter
Inge werkzaam in het graveerbedrijf. 
‘Jurgen heeft de vakopleiding gevolgd 
en heeft de modernste technieken onder
de knie. Hij is onder andere goed in het
modelleren van vlakke 2D-objecten naar
3D-objecten met reliëf. We hebben een
hoogwaardige, specialistische machine die
dit heel mooi kan uitvoeren en waarmee
details scherp uitkomen. Ook investeren
we tijd en energie op creatief en technisch
vlak, om bij de tijd te blijven.’

Graveren, lasergraveren en frezen
De dienstverlening van Graveertechniek
van Dijk is dan ook zeer breed, alsook
gespecialiseerd. Naast vlakgraveren, rond-
graveren en reliëf, worden er allerlei
objecten en producten gefreesd uit mate-
rialen zoals roestvast staal, aluminium,
brons, hout, koper, kunststof, messing en
rubber. Het lasergraveren is met name
geschikt voor het aanbrengen van tekst of
afbeeldingen in glas, of kleine objecten
zoals relatiegeschenken. Van Dijk: ‘We
maken en bewerken hier zo veel verschil-
lende producten, dat het elke keer weer
een uitdaging is. Van een eenvoudig tekst-
bordje, stempel, badge of bewegwijzering,
tot complete industriële gereedschappen
en productieonderdelen. En van enkel-
stuks tot grote series.’ Graveertechniek
van Dijk heeft ook de printtechniek in
huis. Van Dijk: ‘Wij hebben een aantal
relaties in de offshore die producten over
de hele wereld verspreiden. Dan zijn 
stickers nodig die aan specifieke eisen 
voldoen. De stickers worden tevens
gebruikt op ronde producten, omdat een
gegraveerd plaatje dan niet gemonteerd
kan worden. Daarnaast maken we full
colour prints en bijvoorbeeld logobordjes
voor aan hekwerken. We printen milieu-
bewust, op diverse printmedia en in 
verscheidene maten.’
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Graveertechniek van Dijk: 
topspecialist in graveren en frezen
In een bedrijfspand op een toplocatie nabij het toekomstige industrieterrein Hattemerbroek – onder de rook van Zwolle – wordt

bijzonder werk verricht. Niet voor niets staat Graveertechniek van Dijk bekend als één van de beste en meest vooruitstrevende

graveerbedrijven van Nederland. In 2010 is het familiebedrijf alweer 25 jaar actief in het graveren en frezen van een grote 

diversiteit aan producten voor vrijwel alle industriële branches. Bert van Dijk: ‘We maken van alles, van tekstbordje en 

vonkdoorn tot complete walsen voor de industrie. Met specialistisch werk zijn we in ons element.’
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Diverse klantenkring
Op de specialistische kennis en ervaring
bij Graveertechniek van Dijk wordt een
beroep gedaan door een grote en diverse
klantenkring, in heel Nederland en zelfs
daarbuiten. Daartoe behoort een aantal
zeer gerenommeerde relaties. Van Dijk:
‘We graveren bijvoorbeeld kampioen-
schalen voor de voetbalwereld en publieks-
prijzen voor kunst en cultuur.’ Dat Van
Dijk verder niets loslaat over deze opdrach-
ten hoort bij het vertrouwen dat zijn klan-
ten in hem stellen. ‘Wij voldoen aan de
wens tot geheimhouding en praten niet
over klanten of opdrachten. Ook niet op
onze website.’

Ontwerp en engineering
Het vergaand geautomatiseerde machine-
park van Graveertechniek van Dijk werkt,
mits adequaat geprogrammeerd, geheel
onbemand. Het ontwerp en de engineering
van alle producten is eveneens bij Van
Dijk in goede handen. 3D-ontwerpen wor-
den uitsluitend in eigen huis gemaakt.
Niet alles is overigens geautomatiseerd 
bij Van Dijk. Het ambachtelijke vakwerk
komt onder meer naar voren bij het inleg-
gen van kleur(en) in verdiept gegraveerde
producten. Natuurlijk is ook het afwerken
– polijsten, schuren en zandstralen – groten-
deels handwerk.’

Alle industriële branches
Kwamen in het verleden de opdrachten
van de hotelbranche (hotelsleutelballen 
en -hangers) en voor bewegwijzering en
tekstborden veelvuldig binnen; door de
jaren nam het werk voor de industriële
sector hand over hand toe. Zo worden
door Van Dijk bijvoorbeeld walsen voor
de verpakkings- en bakkerij-industrie
geproduceerd. Maar ook liftborden, bedie-
ningspanelen, afstelplaten voor de medi-
sche sector, drukstempels voor drukkerijen,
schaalverdelingen en noem maar op. Ook
het coderen van industrieonderdelen kan
door Graveertechniek van Dijk worden
verzorgd. Van Dijk: ‘Wij verrichten alle
opdrachten naar klantspecificatie en kun-

nen werken met zeer kleine tolerantie-
waarden.’
Dat het graveer- en freesbedrijf klanten
heeft door heel Nederland is volgens 
Van Dijk te danken aan de specialistische
kennis en het geavanceerde machinepark,
maar ook aan een persoonlijke aanpak.
Cinthia van Dijk reageert: ‘We denken hier
echt mee met onze opdrachtgevers. Als 

we merken dat er iets niet klopt – bijvoor-
beeld in de tekst of uitvoering – dan trek-
ken we meteen aan de bel. Samen probe-
ren we tot het beste resultaat te komen.
Dat merken klanten ook; dat je bereid bent
een stap meer voor ze te zetten. Voorop
staat het doel dat de klant tevreden is met
het geleverde product.’
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Hanewende 10

8094 AZ Hattemerbroek

Tel.: (038) 3763064

Fax: (038) 3765748

E-mail: info@vandijk-graveren.nl

Website: www.vandijk-graveren.nl

wals voor bakkerij-industrie vonkdoorn

tekstplaten, materiaal kunststof
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