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voestalpine Sadef N.V. al 70 jaar succesvol met innovatieve vormprofielen 
 

De voestalpine Sadef N.V. is internationaal gezien toonaangevend als leverancier van hoogwaardige stalen 

profielen voor veeleisende toepassingen in de mobiliteits- en energiesector. Gisteren vierde de onderneming, 

die sinds 1991 een onderdeel vormt van het concern voor technologische en industriële producten voestalpine, 

op zijn hoofdvestiging in Hooglede-Gits in België, zijn 70-jarige bestaan. Met 600 medewerkers, een jaarlijkse 

omzet van circa 200 miljoen euro en een exportaandeel van 80 procent staat voestalpine Sadef N.V. te boek 

als belangrijke economische factor voor de regio.   

 

De onderneming voestalpine Sadef N.V., die 1947 als "Société Anonyme D'Etirage à Froid" - afgekort tot 

"Sadef" - als familiebedrijf werd opgericht, heeft in de ontwikkeling van het voestalpine-concern een cruciale 

rol gespeeld. "De acquisitie van Sadef in 1991 was de eerste grote internationale overname door de toenmalige 

VOEST-ALPINE STAHL AG - die nu voestalpine AG heet - en daarmee als het ware een vroege indicatie voor de 

goed tien jaar later echt op gang gekomen, brede internationaliseringsstrategie van het concern. Tegelijk werd 

met dit bedrijf, met zijn toen al bijzonder hoogwaardige productaanbod op het gebied van klantspecifieke 

speciale profieloplossingen, eigenlijk al een eerste stap gezet richting de latere "downstream-strategie" van 

voestalpine. De met name door het uitmuntende werk van de medewerksters en medewerkers geweldige 

ontwikkeling van de firma voestalpine Sadef is daarmee typisch een vroeg ‚best-practice-voorbeeld' voor het 

huidige succes van ons concern", aldus Wolfgang Eder, president-directeur van voestalpine AG, naar 

aanleiding van het jubileum in Hooglede-Gits. voestalpine heeft tegenwoordig circa 50.000 mensen in meer 

dan 50 landen op alle vijf de continenten in dienst - waarvan 674 medewerkers op drie locaties in België. 

 

Wereldwijd bestaat grote vraag naar staalprofielen op maat   

 

Bij voestalpine Sadef N.V., dat ressorteert onder de Metal Forming Division van het voestalpine-concern, 

worden jaarlijks 145.000 ton staal door middel van koudvervorming verwerkt tot speciale buizen en profielen. 

Het 19 hectare grote fabrieksterrein omvat 35 volledig geautomatiseerde productielijnen, waarop zeer 

hoogwaardige buizen en profielen volgens de specificaties van de individuele klant worden vervaardigd. Elke 

tweede dag verlaat een volledig nieuw ontworpen, op maat gemaakt product het bedrijf. De 

toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld montageklare langsliggers voor vrachtwagens, montagesystemen voor 

zonnesystemen of toepassingen binnen de automotive-sector en in de bouw van magazijnen. Internationaal 

bestaat er grote vraag naar deze innovatieve oplossingen: het exportaandeel bedraagt 80 procent, waarbij 

hoofdzakelijk aan Europese landen wordt geleverd. 

 

"voestalpine Sadef N.V. heeft in de meest veeleisende klantsegmenten een reputatie opgebouwd als 

wereldwijd innovatief pionier op het gebied van speciale buizen en profielen. Onze hoogopgeleide 

medewerksters en medewerkers blijven deze technologie consequent doorontwikkelen", vertelt Peter 

Verbrugge, bedrijfsleider bij voestalpine Sadef N.V. "Om onze marktpositie verder uit te breiden, investeren we 

jaarlijks ongeveer acht miljoen euro in de locatie Hooglede-Gits", vult Patrick Vandewaetere aan, die ook 

bedrijfsleider is. Momenteel wordt er aan een competentiecentrum gewerkt, waar de kennis van het hele 

concern op het gebied van koudgewalste profielen bijeen gebracht moet worden. 
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Metal Forming Division 

  

De Metal Forming Division van het voestalpine-concern bereikte in 2016/17 een omzet van 2,4 miljard euro en 

een operationeel resultaat (EBITDA) van 317 miljoen euro. De divisie heeft ongeveer 11.000 medewerkers en is 

actief voor bijna alle Europese autofabrikanten. Dit is het competentiecentrum van het voestalpine-concern 

voor hoogwaardige profiel-, buis- en precisiebandstaalproducten, en montageklare systeemcomponenten van 

geperste, gestanste en rolgevormde onderdelen. Door de in de hele branche unieke combinatie van 

materiaalkennis, verwerkingsmogelijkheden en een wereldwijde aanwezigheid, is de divisie de partner bij uitstek 

voor innovatie- en kwaliteitsgerichte klanten. 

 

Het voestalpine-concern  

 

Het voestalpine concern voor technologische en industriële producten loopt binnen zijn vakgebied voorop 

door de combinatie van materiaalkennis en verwerkingscapaciteiten. De mondiaal opererende groep bestaat 

uit circa 500 dochterondernemingen en -locaties in meer dan 50 landen op alle vijf de continenten. De groep 

staat sinds 1995 genoteerd aan de beurs van Wenen. Met zijn kwalitatief uiterst hoogwaardige product- en 

systeemoplossingen van staal en andere metalen is de groep een van de vooraanstaande partners binnen de 

Europese autobranche en de sector voor huishoudelijke apparatuur, en verder wereldwijd binnen de 

luchtvaart-, olie- en gasindustrie. Bovendien is voestalpine wereldleider op het gebied van wisseltechnologie 

en speciale rails, evenals voor gereedschapsstaal en speciale profielen. In het bedrijfsjaar 2016/17 behaalde 

het concern bij een omzet van 11,3 miljard euro, een operatief resultaat (EBITDA) van 1,54 miljard euro en had 

wereldwijd circa 50.000 medewerkers in dienst, die ook voor 14,8 procent deelnemen in de onderneming. 
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