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De geschiedenis van Melis Gieterijen 
begint in 1953. Op 1 oktober van dat 
jaar begint de heer Antoon Melis met 
zijn vader in het Timmermansstraatje 
achter dokter Wieggers, een gieterij 
voor non-ferro producten. 

Nog geen half jaar later, op 1 januari 
1954, start het bedrijf officieel met de 
productie, onder de welluidende naam: 
Koper en Aluminiumgieterij A.A. Melis. 
Het bedrijf is gevestigd in een schuur van 
7 x 7 meter aan de Herstalsestraat 12. Er 
werken drie personen in het bedrijf te 
weten, Antoon Melis, zijn vader de heer 
J. Melis en de heer G. van Wijk. 
Een jaar later al moet het bedrijf wegens 
ruimtegebrek verhuizen naar een pand in 
de Surinamestraat. De machines voor het 
nieuwe bedrijf worden voor een groot 
deel door de grondleggers zelf vervaar-
digd. Door hard werken en het maken van 

kwalitatief hoogwaardige producten, 
krijgt men al snel een goed gevulde 
orderportefeuille. In de loop der jaren wordt 
de productie steeds meer gemechaniseerd. 
Gedurende deze periode telt het bedrijf 
ongeveer 22 werknemers.

Omstreeks 1958 wordt het, door internatio-
nale omstandigheden, steeds moeilijker 
om aan non-ferro metalen te komen. 
Daarom is het bedrijf genoodzaakt om 
ook op gietijzer gietwerk over te schakelen. 
Naast het gieten van dit metaal blijft toch 
de meeste aandacht gericht op het gieten 
van non-ferro gietwerk.

1954 - 1964: Het begin

‘Het pand was zo klein dat we stenen uit de muur moesten hakken, 
om de grotere gietstukken naar buiten te krijgen.’

10-jarig bestaan

Gieterij: Surinamestraat

Verhuisbericht

Productie in oude gieterij



Het decennium van 
de overnames

In 1965 stoot men de productie van gietijzer 
weer af. Tot dan worden de producten die
bewerkt of voorbewerkt moeten worden aan
een machinefabriek uitbesteed. Hier komt
in oktober 1966 een einde aan. Men neemt
namelijk INAF over, een machinefabriek
in Tilburg. Door het machinepark over te
nemen van dit bedrijf en de werknemers
in dienst te nemen, is men in staat om
zelf machinale bewerkingen uit te voeren.

In 1967 wordt het bedrijf uitgebreid met 
een modelmakerij, waardoor men niet 
meer van derden afhankelijk is. Zodoende 
heeft men het totale productieproces in 
handen, dus zowel de vervaardiging van 
gietmodellen en gietwerk als de machinale 
bewerking. 
In 1969 wordt Meti Technisch Bureau 
opgericht voor de verkoop van gietijzer en 
non-ferro handelsproducten, die niet in eigen 
bedrijf worden vervaardigd. Het gaat hier om 
bijzondere legeringen van bussen en staven 
in gietijzer en brons, die worden vervaardigd 
volgens de modernste technieken. 

In 1971 wordt de productie van zandgieterij 
Groot overgenomen. Mede door deze over-
name is de ruimte in de Surinamestraat 
veel te klein. Daarom betrekt Melis een 
pand in de Frans Mannaertstraat te Tilburg. 
Het pand wordt onmiddellijk uitgebreid 
met een nieuwe hal. Hierin wordt een 
gemoderniseerde gieterij opgebouwd, die 
zich sterk specialiseert in het gieten van 
alle soorten non-ferro gietwerk, zowel 
met de hand als machinaal gevormd. 
In 1974 wordt in het pand aan de Suriname-
straat 4 een Coquillegieterij gevestigd. 
Ook worden in dat jaar de machines van 
enkele modelmakerijen overgenomen.

Coquillegieterij

Modelmakerij

Meti Technisch Bureau

Overname INAF:
de kranten staat n 
er vol vaner vol van

1965 - 1974



Jan A.H. Melis in de gieterij

Foto: Laurens Janus Vakfotografie

Antoon Melis 1928-2013 Lustrumviering Soldaat van Oranje

Ambachtelijk gietwerk blijft een onmisbare
schakel in de maakindustrie en dat geeft
onze gieterij bestaansrecht. Door mee te
gaan in de technologische en maatschappe-
lijke ontwikkelingen kon onze onderneming
ook in dit decennium verder bouwen aan een
solide klantenbestand. De herwaardering
voor de industriële sector als belangrijke
economische factor draagt bij aan een
gunstig perspectief.

Aandacht voor innovatie in al zijn verschij-
ningsvormen: het steeds verbeteren van de
productieprocessen, het doorontwikkelen en
realiseren van nieuwe producten. Zo worden
de mogelijkheden van de 3D printtechniek
voor toepasbaarheid op het traditionele
gieten op de voet gevolgd. Maar ook het
structureel onderhoud van onze gecertifi-
ceerde kwaliteitsystemen.

De zorg voor arbeidsomstandigheden en 
arbeidsparticipatie. De inzet van oudere 
medewerkers en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt blijft voor ons vanzelf-
sprekend. Dat mag ook innovatief worden 
genoemd. 

Wij geven concrete invulling aan Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen 
en dat doen wij niet alleen. Samenwerking 
binnen de Metaalunie, contacten met de 
Arbeidsinspectie en Arbo Unie, regionale en 
lokale overheden en werkgeversverbanden. 
Dit geeft impulsen aan het duurzaam 
ondernemen, milieuvriendelijk produceren 
draagt bij aan de omvorming van de lineaire 
naar de circulaire economie.

Een onderneming van gerespecteerde 
leeftijd krijgt ook te maken met afscheid. 

Oprichter Antoon Melis overleed in 2013 op 
84-jarige leeftijd.
Ron Vervoort, Technisch Directeur, en Louis 
Jurgens, hoofd PZ/administratie zijn met 
pensioen gegaan, maar blijven voor advise-
ring bij Melis Gieterijen Tilburg betrokken 
en staan waar nodig opvolgers Jeroen van 
Unen en Bert van den Berk terzijde.

Melis Gieterijen Tilburg, 60 jaar jong, blijft 
onverminderd trouw aan de slogan “kwaliteit 
en flexibiliteit waarborgen continuïteit” en 
ziet de toekomst met veel vertrouwen 
tegemoet. 

Innovatie en Duurzaamheid
2005 - 2014

60 JAAR!



Stabiliseren en Consolideren

Melis Gieterijen breidt in 1975 opnieuw uit, 
doordat de modelmakerij in zijn totaliteit 
in de Frans Mannaertstraat gevestigd 
wordt. Tevens wordt de bedrijfsruimte 
van de bramerij aanzienlijk uitgebreid. 
Ook in de jaren die volgen investeert men 
relatief grote bedragen ter verbetering van 
de kwaliteit en de werkomstandigheden. 
Dit met het oog op de doelstelling: het 
verzekeren van de continuïteit van het 
bedrijf door het leveren van een hoge 
kwaliteit en een flexibele bedrijfsvoering. 
Zo wordt in 1978 het machinepark uitgebreid 
door de aanschaf van een inductie-oven 
waardoor elektrisch smelten mogelijk wordt.
In 1976 telt de IJzer- en Metaal- gieterij 
42 werknemers, daarvan werken er vijf 

bij de Coquillegieterij en vier bij Meti 
Technisch Bureau. 

Vanaf 1980 wordt er doelbewust naar 
gestreefd in alle takken van industrie de 
meest toonaangevende ondernemingen 
als klant te krijgen. Dit heeft ondermeer 
geleid tot relaties in de apparaten- en 
machinebouw, de scheepsbouw, automobiel- 
en vliegtuigindustrie en bij de overheid.

Op 1 januari 1979 wordt het 25-jarige 
jubileum gevierd. Een feest om niet 
vlug te vergeten. Ter gelegenheid van dit 
 zilveren jubileum vertrekt het voltallige 
personeel plus partners, in twee bussen 
naar Brussel.

Frans Mannaertstraat

Machinale vormerij

Elektrisch smelten wordt nu mogelijk

25-jarig jubileum: een feest om niet vlug te vergeten

Frames voor machines

1975 - 1984



1995 - 2004
Logistiek alsmaar belangrijker

Zandgenerator

Nieuwe oven

Verkeerspaal: ‘het Tilburgertje’

Putter

Certificering blijft belangrijk

Deze periode heeft zich vooral gekenmerkt 
door extra aandacht voor Kwaliteit, Arbo 
en Milieu (KAM), Innovatie en Logistiek.

Kwaliteit, Arbo 
en Milieu (KAM)
Het afgelopen decennium is de verant-
woordelijkheid voor arbo-aangelegenheden, 
kwaliteit en milieuzorg en de daarbij 
behorende certificering fors toegenomen. 
Dit mede door de toegenomen wet- en 
regelgeving. Doorgaande investeringen 
in de kwaliteit van ons personeel, 
bedrijfsomgeving en inrichting zijn de 
logische gevolgen. De aanschaf van zand-
regeneratieapparatuur en een nieuwe 
inductieoven voor het smelten van brons-
legeringen hebben een bijdrage geleverd. 
Melis Gieterijen Tilburg was een van de 
eerste ondernemingen in de Nederlandse 
metaalindustrie die een Europees certifi-
caat op basis van EMAS haalde onder de 
slogan: “Investeren in de Toekomst”. 
Deze investeringen verdienen zich op termijn 
ruimschoots terug.

Ook kwaliteitszorg staat hoog in het 
vaandel en de diverse bedrijfsonderdelen 
zijn hiervoor gecertificeerd.

Innovatie
Steeds meer aandacht voor innovatie in 
de toeleverings- en maakindustrie is van 
levensbelang. Door co-makership hebben 
wij ingespeeld op deze ontwikkeling: 
meedenken met de opdrachtgever over 
aanpassingen van bestaande producten 
en bij ontwikkeling van nieuwe producten.
Ook innovatie van het productieproces 
blijkt noodzakelijk en heeft plaatsgevonden. 
De innovatieve kracht van Melis Gieterijen 
Tilburg is tot uitdrukking gekomen door 
de ontwikkeling van producten zoals de 
Melis Putter en special products. Primair 
blijft de aandacht gericht op de ontwikkeling 
van producten in samenwerking met onze 
opdrachtgevers.

Logistiek
Steeds meer opdrachtgevers kiezen ervoor 
om de voorraad gietwerk in het eigen 

bedrijf te beperken. Wij willen hierop
inspelen door, just in time, producten te
leveren die op afroep in voorraad worden
houden voor onze opdrachtgevers, al dan
niet bewerkt of geassembleerd. Dit vraagt
een andere logistieke benadering. Door de
vernieuwing van de bedrijfshal achter het
kantoor kunnen wij nog beter inspelen op
de wensen van onze klanten.
Ontwikkelingen rondom de uitbreiding
van Europa en de globalisering bieden
kansen voor zowel de opdrachtgever als
onze eigen onderneming. Wij moeten dit
niet zien als een bedreiging maar als kans
zodat wij er samen met onze opdrachtgevers
een win – win situatie van kunnen maken.
Wederzijds vertrouwen is daarbij nood-
zakelijk. Gezien het feit dat het succes
van Melis Gieterijen Tilburg in de afgelopen
50 jaar mede gebaseerd is op de kwaliteit
van onze opdrachtgevers, hebben wij
daarin alle vertrouwen.



Kwaliteit en flexibiliteit 
waarborgen continuïteit

Structuur Melis Gieterijen
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de bedrijfshal aan de Lovense Kanaaldijk 7.
Deze verhuizing brengt forse investeringen
met zich mee, en vooral een enorme vooruit-
gang in de arbeidsomstandigheden voor de
werknemers.

In dit decennium neemt Melis Gieterijen
deel aan diverse vakbeurzen waaronder de
VAT-beurs in Utrecht en de Eurotech-beurs
in Brussel. Door de aanwezigheid op deze
beurzen heeft de gieterij haar positie in de
markt weten te bevestigen en verbeteren.

In 1990 wordt gestart met ‘Het Structuur-
plan 1994’. Dit plan stoelt op vier speer-
punten te weten: kwaliteit, milieu, personeel
en arbeidsomstandigheden en investeringen
op het gebied van machines en gebouwen.

Het kwaliteitsproject heeft in 1993 gere-
sulteerd in de certificering volgens de
NEN-ISO 9002-norm van Meti Technisch
Bureau. 

Andere steekwoorden die binnen deze
periode in de geschiedenis passen:
scholing van het personeel, inspelen op
maatschappelijke kwesties en sponsoring.

Melis Gieterijen kent geen Raad van
Commissarissen. Wel laat de directie zich
adviseren door externe deskundigen.
Tijdens een tweemaandelijkse directie-
vergadering adviseren deskundigen over 
de strategie van Melis Gieterijen.

De jaren 1985 tot 1994 staan in het teken 
van herhuisvesting, beursdeelname en 
het Structuurplan 1994.
Al jaren is de bestaande bedrijfsruimte 
eigenlijk te krap. In 1990 doet zich een 
mogelijkheid voor om de panden aan de 
Frans Mannaertsstraat 5 en 7 te kopen. 
Hierdoor kan Meti Technisch Bureau beter en 
efficiënter gehuisvest worden. Op nummer 
vijf is de officiële ontvangstruimte van 
de Gieterij gehuisvest en nummer drie 
wordt gebruikt voor activiteiten van de 
Metaalgieterij. 

In 1990 komt er een eind aan een belang-
rijk stuk Melishistorie. De Coquillegieterij 
gevestigd aan de Surinamestraat 4, wordt 
verplaatst naar een afgescheiden gedeelte van 

Melis neemt deel aan diverse vakbeurzen

1985 - 1994
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