
Door omstandigheden helaas wat later 
dan de bedoeling was, willen wij u nader 
laten kennismaken met IHC Gusto Staal
bouw in Geleen. Begin juli wapperden 
daar de vlaggen. Men hield "open huis"
als afsluiting van een periode van op
knappen en vernieuwing. Kantoor en 
was/kleedgebouw waren in de verf ge
zet. De entree was vernieuwd. De brand
snijmachine had een verjongingskuur 
ondergaan. Een gedeelte van het bui
tenterrein was opgeruimd en verhard en 
een gemoderniseerde kantine noodde 
tot koffiedrinken. 

Het complex aan de Kampstraat In Geleen 

Potenfabrlkage In de hal 

. ---------- -

Antonlo Perez Montero aan de brandsnijmachlne 

IHC GUSTO STAALBOUW -·ooK IN GELEEN 
Alle reden dus om de deuren open te 
zetten voor huisgenoten, klanten en re
laties. Ook gepensioneerden en andere 
oud-gedienden kwamen een kijkje ne
men. In totaal meer dan tweehonderd 
bezoekers. 

Bij niet alle IHC-ers is deze "zuidelijke
tak" van ons concern erg bekend. Daar
om maar eens wat geschiedenis over wat 
in de wandeling nog vaak "Gusto
Geleen" wordt genoemd.

Werk voor mijnen 
Een montageploeg uit Schiedam, die in 
1940 werk had bij het herstel van brug
gen, kreeg na de oorlog, in 1945, handen 
vol werk. Steeds meer gebeurde in op
dracht van de Staatsmijnen. Dit leidde 
tot de stichting van een permanente ves
tiging in Geleen. Aan de Kampstraat ver
rezen de eerste gebouwen en een fa
briekshal. Het naambord vermeldde: 
Gusto Staal- en Mijnbouw. Vooral voor 
de mijnindustrie werd veel gedaan; de 
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schacht in Schinnen, het grote karwei 
van de schachtbouw voor de mijn Bea
trix, het maken en monteren van los
vloeren, transportbruggen, ophaalmachi
nes, het vervaardigen van mechanische 
koolwinninginstallaties, en nog veel 
meer. Typerend voor die tijd was - en 
de ouderen weten zich dat nog goed te 
herinneren! - dat verschillende werk
zaamheden tijdens feestdagen moesten 
worden uitgevoerd. Dat kón eenvoudig 
niet anders. De staalbouw-mensen heb-

--
ben toen menige Kerst- en 
nacht op het werk doorge ra 
inzet en het vakmanschap ne7rn�c:;c, 
Geleense vestiging een gro e 
Toen in 1950 de cokesfabrie 
werd gebouwd, was ook G 
partij. Dit betekende het begi 
specialisatie ook op het gebied 
mische installaties en fabrie e . 
trochemische industrie werd in 
streek steeds belangrijker, naarm-----:c --=
winning van steenkool steeds e 
rugliep. Deze ontwikkeling stelde 
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Jan v.d. Star legt een lasje 
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IN GELEEN 
schacht in Schinnen, het grote karwei 
van de schachtbouw voor de mijn Bea
trix, het maken en monteren van los
loeren, transportbruggen, ophaalmachi
es, het vervaardigen van mechanische 
oolwinninginstallaties, en nog veel 
eer. Typerend voor die tijd was - en 
e ouderen weten zich dat nog goed te 
erin neren! - dat verschillende werk

zaamheden tijdens feestdagen moesten 
orden uitgevoerd. Dat kón eenvoudig 
:et anders. De staalbouw-mensen heb-

-

ben toen menige Kerst- en Nieuwjaars
nacht op het werk doorgebracht. Deze 
inzet en het vakmanschap bezorgde de 
Geleense vestiging een grote naam. 
Toen in 1950 de cokesfabriek Emma Il 
werd gebouwd, was ook Gusto van de 
partij. Dit betekende het begin van een 
specialisatie ook op het gebied van che
mische installaties en fabrieken. De pe
trochemische industrie werd in de mijn
streek steeds belangrijker, naarmate de 
winning van steenkool steeds verder te
rugliep. Deze ontwikkeling stelde nieuwe 

Henny Jansen aan het werk 

Jan v.d. Star legt een Jasje 
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en zeer hoge eisen aan het vakman
schap. In de petrochemie wordt immers 
gewerkt met hoge drukken en speciale 
materialen. 
Zo had Gusto Geleen een belangrijk aan
deel in de bouw van diverse chemische 
installaties. O.a. fabrieken voor: zwavel
en salpeterzuur, P.Z.A., ureum, capro
lactam en polyethyleen, waarbij leiding
systemen voor drukken tot 250 atmosfeer 
voorkomen. Ook voor andere bedrijven 
in de regio werden dergelijke installa
ties gebouwd; zoals in Linne-Herten: een 

Het "overhalen" van warmtewisselaars voor 
Hoogovens 

Hoogwaardige produkten zijn troef! 
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Chloraat, H2O2, loogindamping en kata
lysator-fabriek; in Roermond: een lood
zoutenfabriek; en in Herkenbosch: een 
vacuumindampinstallatie. Een enorm kar
wei was verder de bouw van de zinkfa
briek te Budel. Daarnaast werd leiding
werk verricht voor de Hoogovens, voor 
AKZO Amsterdam en voor de Flevocen
trale in Lelystad. 

Ook ander werk 
Er werden ook andere opdrachten uitge
voerd, zoals de brug voor het veer Krui
ningen-Perkpolder, verdampervaten voor 
de waterfabriek in de Botlek, difusors 
voor de Flevocentrale, verbindingsbrug
gen voor boorplatforms en voor de Bag
ger Divisie o.m. cutterladders, anker
boom- en ladderhijsbokken. 
Een indrukwekkende lijst, maar toch ging 
het niet zo goed met dit onderdeel van 
Gusto Staalbouw Schiedam. Het econo
mische klimaat liep ook in Limburg te
rug. Een drastische reorganisatie was 
nodig. Die kreeg eind 1973 z'n beslag. 
Hierdoor was het jaar dat volgde niet 
gemakkelijk. Toch waren door eendrach
tige samenwerking en inzet van allen de 
vooruitzichten van dien aard, dat geld 
ter beschikking kwam voor een aantal 
hoogst belangrijke zaken. De besteding 
ervan geschiedde onder meer op basis 
van een enquête onder het personeel. 
De resultaten ervan konden op de "open
dag" zelf in ogenschouw worden geno
men. Het personeelsbestand bedraagt 
momenteel 140 man. Tachtig werken er 
in de fabriek; drieënveertig behoren tot 
de montagegroep, de rest behoort tot 
leiding en staf. 
Zo langzamerhand zijn de Geleendena
ren de hefeilanden-palenmakers van 
IHC geworden. Men werkt momenteel 
dag en nacht aan zo'n palenopdracht, en 
tevens aan de grendeldragerringen er
voor. Ook maken zij de in- en uitlaat
gassenleidingen voor het in aanbouw 
zijnde boorschip in Schiedam. 
Voor de Bagger Divisie zijn diverse op
drachten in uitvoering. De montagemen
sen voeren deels opdrachten uit op de 
zinkfabriek te Budel, deels werken zij aan 
de montage van een ophaalmachine in 
een Kempische mijn, die eens afkomstig 
was van een gesloten Limburgse mijn. 
Hoe men aan dit karwei kwam? Wel, 
iemand ontdekte op de installatie een 
oud plaatje met de naam "Gusto Mijn
bouw" er op. Hierdoor kwam men op het
spoor van nog bestaand vakmanschap 
op dit gebied en volgde de opdracht. 
Wie bij IHC Gusto Staalbouw in Geleen 
op bezoek is, ontkomt niet aan de ken
nismaking met de kakatoe! Dat is hun 
mascotte. Het gaat om de letters K, K en 
T. Die staan voor Kollegialiteit, Kwaliteit
en op Tijd.
Ja, zeker, ze zien het bij Gusto Staal
bouw in het zuiden heus wel zitten!
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