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Amerikanen kopen grootste
Nederlandse producent van
gasgestookte cv-ketels
De Drentse cv-ketelfabrikant Intergas komt in Amerikaanse handen.
De grootste leverancier van gasgestookte cv-ketels in Nederland is
overgenomen door Rheem, in de Verenigde Staten de grootste
leverancier op het gebied van waterverwarming. Het hoofdkantoor van
Rheem bevindt zich in Atlanta in de deelstaat Georgia.
Het bedrijf uit Coevorden heeft naast twee productiehallen in
Zuidoost-Drenthe ook snelgroeiende dochterondernemingen in het
Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. Met de
overname van Intergas beschikt Rheem naar eigen zeggen over een
topmerk in de Europese markt voor verwarming en warm water, de op
een na grootste markt in deze sector ter wereld.
In een gezamenlijk persbericht zegt ceo Janno de Haas van Intergas
erg enthousiast te zijn over het samengaan met Rheem. ‘Rheem
begrijpt onze business en hun management is bereid om op de lange
termijn te investeren in de groei van Intergas. Samen gaan we de
ontwikkeling van innovatieve producten versnellen en nieuwe
markten en gebieden betreden.'

Waterdivisie
Intergas gaat deel uitmaken van de wereldwijde waterdivisie van
Rheem. Het hoofdkantoor van Intergas blijft gevestigd in Coevorden
en het bedrijf zal zijn activiteiten in Europa voortzetten onder de eigen
naam.

In Nederland concurreert de onderneming uit Coevorden met partijen
als Remeha, Nefit, Vaillant, Atag, Bosch en Feenstra. Intergas was
sinds eind 2017 in handen van de investeringsmaatschappijen
Herenweg Holding en Bregal Freshstream, een investeringsfonds van
de familie Brenninkmeijer.

Zakenfamilies
Daarvoor was de Drentse producent van hoogrendementsketels en
boilers voor de particuliere markt voor een groot deel in handen van
dezakenfamilies Blokker en De Rijcke. Ze namen in 2013 elk een
minderheidsbelang in de Drentse fabrikant van verwarmingsketels.
Het Coevordense bedrijf heeft momenteel een omzet van circa €150
mln, met zo’n 300 werknemers. Rheem en Intergas hebben geen
financiële details bekendgemaakt, maar ingewijden zeggen dat de
Amerikanen zeker tussen de €150 mln en €200 mln voor het Drentse
bedrijf hebben betaald.
Van het gas af
Het in 1939 opgerichte Intergas heeft het afgelopen jaar de
productiecapaciteit sterk uitgebreid. In weerwil van het besluit dat
Nederlandse woningen van het gas moeten, breidde de cvketelproducent de productie sterk uit met de bouw van een tweede
productiehal in Coevorden. Een steeds groter deel van de productie is
bestemd voor de export.
Technisch directeur Peter Jan Cool verklaarde vorig jaar tegenover het
FD dat aandeelhouders zenuwachtig worden van de uitbreiding van de
productiecapaciteit, op een moment dat de Nederlandse overheid de
verkoop van gasgestookte cv's het liefst wil ontmoedigen. ‘Maar de
vraag naar ketels is enorm.'
Intergas bouwde vorig jaar zo’n 1100 verwarmingstoestellen per dag.
Dat aantal is de afgelopen tijd verder opgelopen. 'We hebben nu
leveringsachterstanden en moeten soms nee verkopen’, aldus Cool een
jaar geleden.

Buitenlandse handen
Veel van de grote ketelfabrikanten in Nederland zijn in buitenlandse
handen. Het Apeldoornse Remeha heeft via moederbedrijf BDR
Thermae het hoofdkantoor in Apeldoorn, maar Vaillant en
Nefit/Bosch zijn onderdeel van een Duits concern.
Het Italiaanse Ariston Thermo kreeg in 2014 met de overname van het
Achterhoekse Atag een vooraanstaande positie op de Nederlandse
markt voor verwarmingsapparatuur. Feenstra, voorheen van Nuon,
kwam al geruime tijd geleden in handen van de Zweedse multinational
Vattenfall, al werd de divisie nieuwbouw van de installateur later
verkocht aan Groen Holding in Alphen aan den Rijn.

