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IJzerleeuw biedt meer 
toegevoegde waarde
ZWOLLE IJzerleeuw is een reeds lang bestaande 
Zwolse onderneming met een rijke historie. De 
voorraadhoudende staalgroothandel biedt een 
breed leverprogramma van: balk, plaat, koker, 
buis, staf, strip, koudgewalste profielen, beton-
staal en speciaalstaal, waaronder hogesterk-
testaal, De onderneming is volop in beweging. 
De afgelopen jaren is er op grote schaal geïnves-
teerd in machines, transport, automatisering 
en kennis.

Daarover spreekt Vraag en Aanbod met Johan van Es-
sen, vestigingsmanager van IJzerleeuw uit Zwolle. ‘Die 
investeringen hebben we gedaan om onze klanten beter 
te voorzien in hun behoeften. En dan heb ik het over 
1500 klanten in een straal van 90 km rondom Zwolle. 
Van die 1500 hebben we met een dertigtal afnemers af-
spraken over het op voorraad houden van speciale soor-
ten en afmetingen staal’, vertelt Van Essen.
Terugkomend op de wensen van de klant, vertelt de 
manager dat zijn afnemers vooral een uitgebreide ser-
vice, een breed assortiment en korte levertijden willen. 
‘Om daaraan tegemoet te komen hebben we de afge-
lopen jaren geïnvesteerd in een nieuwe zaagboorstraat 
en een straalmachine. Hierdoor kunnen we de klant 
sneller beleveren. Voorheen moesten we namelijk voor 
het stralen van de materialen uitwijken naar een toele-
verancier. Nu hebben we dat in eigen beheer, wat een 
flinke tijdwinst en een prima beheersbare kwaliteit op-
levert’, ziet Van Essen

Transport
‘Door die tijdwinst kunnen we zeer korte levertijden 
aanhouden. Producten vó'ór 16.00 uur besteld worden 
de volgende dag geleverd. Dat krijgen we voor elkaar 
doordat we het transport goed hebben geregeld. We 
hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwe 

transportmiddelen die voorzien zijn van kraan en huif, 
waardoor het materiaal droog blijft en op elke gewens-
te locatie kan worden gelost’, legt de vestigingsmana-
ger uit. Doordat er ’s avonds geladen wordt, kunnen 
de chauffeurs al vroeg in de ochtend bij de eerste klant 
zijn.  'De zaagboorstraat hebben we aangeschaft, om-
dat vanuit de staalconstructiesector steeds meer vraag 
is naar het op maat a(orten van balkstaal en deze te 
voorzien van gaten.'

Constructiesector
'Al meer dan 10 jaar borgen wij onze kwaliteit middels 
een ISO 9001 certificaat. Met het oog op de nieuwe 
CE-markering zijn wij dit jaar gecertificeerd volgens 
EN1090. Daarnaast kunnen we voor onze materialen 
een Declaration of Performance (DoP) afgeven. Hier-
mee geven we informatie over de belangrijkste eigen-
schappen van het product en het beoogde gebruik 
ervan. Deze DoP geven we voor executieklasse 1 en 2. 
Daardoor nemen we de klant, door het reduceren van 
papierwerk, veel werk uit handen’, vertelt Van Essen. 
Voor andere executieklasses en hogere staalsoorten le-
veren we de materialen met een certificaat.

ERP
Om e/ciënter te werken, heeft IJzerleeuw onlangs haar 
ERP-pakket vernieuwd. Er is gekozen voor de nieuwste 
versie van PRO/Staal, een softwarepakket speciaal ont-
wikkeld voor de staalhandel. Nieuw in dit pakket is on-
der andere een klantenportaal, waarmee klanten direct 
toegang hebben tot voor hen belangrijke documenten. 
Ook zijn de activiteiten verregaand geautomatiseerd, 
waardoor de herleidbaarheid van de materialen is ge-
waarborgd en de zaagboorstraat direct door het sys-
teem wordt aangestuurd. 'Onze website is tevens ver-
nieuwd en nu gebruiksvriendelijker en overzichtelijk. 
Onze klanten kunnen zich op deze website aanmelden 

voor onze nieuwsbrief, waarmee we hen van het laatste 
nieuws op de hoogte houden.'

Toekomst
IJzerleeuw  gaat verder investeren in uitbreiding van de 
voorraad. 'We willen voor diverse soorten staal een bre-
dere voorraad gaan aanleggen. Die verbreding van het 
assortiment zit hem vooral in hogere staalkwaliteiten 
en meer afmetingen. Verder gaan we het assortiment 
nog meer afstemmen op de veranderende behoeften 
van de klant. Dit resulteert bijvoorbeeld in langere 
lengtes van stafstaal en het programma koudgewalst 
en blankstaal wordt verbreed. Door samenwerking met 
onze zusterfirma’s creëren we een sterke inkoopposi-
tie en beschikken we over een ruim assortiment. In de 
komende periode wordt overigens energiezuinige ver-
lichting geïnstalleerd. Op deze manier werken we aan 
zowel kostenbesparing als aan CO2 reductie.'
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O. de Leeuw Groep
IJzerleeuw maakt onderdeel uit van de O. de Leeuw Groep. De oorsprong 
daarvan gaat terug naar 1810 ,toen alles begon met de ijzerwarenhan-
del ‘In Den Blauwen Saegh’. Sinds 1955 is IJzerleeuw een zelfstandige 
onderneming binnen de O. de Leeuw-groep en gevestigd op industrieter-
rein ‘Voorst’ te Zwolle. De groep bestaat naast IJzerleeuw uit staalgroot-
handels Teham Pongers in Hengelo en Geertsema Staal uit Winschoten. 
Daarnaast behoren de technische groothandels Leeuwbouw (ijzerwaren 
en non-ferro), Leeuwtechniek Zwolle (hydrauliek en pneumatiek) en 
Hattemleeuw (leidingmaterialen en buiscomponenten) tot de groep

Dat de O. de Leeuwgroep ook in deze lastige economische tijd succesvol 
en onderscheidend is, blijkt wel uit het feit dat op 18 november 2014 
aan de algemeen directeur van de groep Marnix Bootsma de Gouden 
Gazelle Award is uitgereikt door het Financieel Dagblad.

 www.ijzerleeuw.nl


