Op het bedrijventerrein in Heerenveen staat de grootste freesmachine van
Nederland, waarmee jachten en onderdelen van windmolens van 26 meter lengte
kunnen worden gemaakt. Onlangs werd er een enorme 3D-printer toegevoegd
aan het arsenaal die weer ongekende nieuwe mogelijkheden biedt. Met deze
apparaten maakt Nedcam Solutions niet alleen jachten, wieken van windmolens
en bruggen, maar ook objecten die ontworpen zijn door kunstenaars, zoals een
enorme golfbal en een sneaker van vijfenhalve meter hoog. Directeur Erwin
van Maaren: ‘Eigenlijk kunnen we alles bouwen wat onze opdrachtgevers maar
bedenken.’
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