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Nedcam neemt het Duitse Modellbau Nachtigall over 

Nedcam Solutions slaat haar vleugels uit naar Duitsland. Per april neemt de Heerenveense 
onderneming Modellbau Nachtigall uit Rhede over. Een bundeling van krachten waarmee ambities 
kunnen worden waargemaakt en de markt voor de 3D modelbouw zowel nationaal als internationaal 
nog beter kan worden bediend. 

Jarenlange intensieve samenwerking 
Vanaf 1 april heet Modellbau Nachtigall Nedcam GmbH. “Een logische stap na een jarenlange 
intensieve samenwerking”, aldus algemeen directeur Jan Volker. Nedcam Solutions produceert 
pluggen en mallen voor de composietenindustrie met als voornaamste markten de jachtbouw, de 
windsector en automotive. Modellbau Nachtigall is actief op dezelfde markten. “Duitsland is voor ons 
al jaren een aanvullende productiecapaciteit. Nachtigall heeft dezelfde hoge kwaliteitsstandaard als 
Nedcam en kent een vergelijke productiemethode. De uiteindelijke overname is heel logisch en voelt 
vertrouwd”.       

Uitbreiding mogelijkheden en capaciteit 
Voor de klanten van Nedcam en Nachtigall verandert er in principe niets, behalve dan dat er nog 
beter in de klantbehoefte kan worden voorzien. Er zijn meer mogelijkheden om de freescapaciteit in 
Heerenveen en Duitsland efficiënt in te zetten en er wordt uit meer kennis en ervaring geput. De 
vestiging in Duitsland zal de naam Nedcam Rhede gaan voeren. Daarmee wordt onderstreept dat 
naast de kernactiviteit van frezen en 3D-printen op grote afmetingen ook andere diensten worden 
aangeboden die onder één paraplu plaatsvinden. Nedcam is de specialist op het gebied van pasta-
systemen, pluggen, direct-mallen, productiemallen, CAD/CAM engineering, gevelsystemen en 
totaaloplossingen. 

Ambities waarmaken 
Nedcam Solutions ontstond 8 jaar geleden uit een fusie van het Friese Solicam en het Gelderse 
Nedcam. Met de tweekoppige directie bestaande uit Jan Volker, algemeen directeur en Erwin van 
Maaren, commercieel directeur, heeft het bedrijf een mooie groei doorgemaakt met als belangrijke 
peiler de transitie van een lineair naar een circulair productieproces. Dit heeft Nedcam een 
finaleplaats voor de Verkiezing Friese onderneming van het jaar opgeleverd.  Erwin van Maaren: “We 
zijn erg trots op wat we hebben neergezet, met de komst van Nedcam GmbH kunnen we onze 
innovatieve ambities waarmaken en een solide bedrijf bouwen voor de Europese en Internationale 
markt.” 

Voorgezet met ambitie 
Voormalig eigenaar van Modelbau Nachtigall, Karl Nachtigall, zal nauw betrokken blijven en zijn rol 
langzaam afbouwen. “Ondanks dat ik een stapje terug wilde doen, vond ik het erg belangrijk dat het 
mooie bedrijf dat wij de afgelopen jaren hebben gebouwd met ambitie voortgezet zou worden. 
Nedcam is hier al een vertrouwd gezicht, zowel voor onze klanten als medewerkers. Ik weet dat  
Modelbau Nachtigall bij Nedcam in goede handen is en kijk uit naar de nieuwe toekomst.”      


