
 

IGE-XAO bv Beersdalweg 84 A   6412 PE Heerlen  Nederland / Tel. : +31 (0)45 561 16 36 / Fax.:  +31 (0)45 572 74 73 
WWW.IGE-XAO.NL / sales-benelux@ige-xao.com / KvK-Z-L 14629688  /  BTW nr: NL-00.74.97.428.B01 

Rabobank  Hoensbroek 10.93.87.198  Fortis Bank Lanaken:  nr 235-0153071-17 

 
 
 

 
Heerlen 26 mei 2010.   
 
 
 
SEE Electrical draagt zijn steentje bij in de automatisering binnen de vis 
verwerkingsindustrie en -export 
 
Van der Lee Seafish BV in Urk is opgericht in 1973. Grondlegger TJ van der Lee is destijds 
kleinschalig begonnen met het verhandelen van enkele kilo’s verse Noordzee vis. Ruim 30 jaar later 
is Van der Lee Seafish BV uitgegroeid tot één van de Europese marktleiders wat betreft het 
verwerken en verhandelen van bijna alle vissoorten over de hele wereld. Van der Lee seafish heeft 
een productie oppervlak van 5500m² en een productie capaciteit van 6000 ton per jaar. Ze zijn  
grotendeels afhankelijk van de aanvoer van verse vis vanaf de Noordzee. Daarnaast importeren ze 
ook ingevroren visproducten uit Alaska en gekweekte visproducten uit Aziatische landen. Deze 
producten worden soms verwerkt tot wel 30 diverse eindproducten. 95% van deze eindproducten 
wordt geëxporteerd over landen in de hele wereld zoals Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, 

Italië, Griekenland, Amerika en de Aziatische 
landen.  
 
Aan het woord is Willem van der Lee, Hoofd 
technische dienst bij van der Lee Seafish. “Wij 
hebben het doel om altijd vooruitstrevend ten 
opzichte van onze concurrenten te zijn met 
ons moderne machinepark. Onze eigen 
technische dienst is veelzijdig in het 
ontwikkelen, bouwen, programmeren en 
instaleren van nieuwe productie machines. In 
deze tijd krijg je natuurlijk steeds meer te 
maken met plc’s, computers, vision camera’s, 
robots en nog veel meer. Doordat wij zoveel 

mogelijk alles in eigen beheer willen houden en onze eigen ideeën willen benutten, zijn we continu 
bezig met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van werktuigbouwkundige- en 
elektrotechnische automatisering. Doordat wij veel van deze dingen zelf beheren moet ook de 
documentatie up to date zijn. Voor onze elektrotechnische documentatie hebben we gekozen voor 
SEE Electrical. Dit is een zeer veelzijdig en compleet pakket wat binnen ons bedrijf zeer goed toe te 
passen is. Ik ben met SEE Electrical in aanraking gekomen tijdens een opleiding Technicus 
Elektrische Bedrijfsinstallaties. Ik was meteen verkocht. SEE Electrical heeft alles wat ik nodig heb. 
De bediening is simpel en ideaal voor het gebruik binnen onze technische dienst. De cad 
programma’s die we tot dusver gebruikte waren veel te uitgebreid en omslachtig. SEE Electrical is 
dat zeker niet”. 
 
Wilt u meer weten over de vis producten van Van der Lee Seafish?  
Kijk dan op www.vanderleeseafish.nl   
 
Over IGE + XAO: 
De Groep IGE + XAO ontwikkelt, verdeelt en ondersteunt reeds meer dan 23 jaar software voor elektrotechnisch 
ontwerpen, toegespitst op 3 marktsegmenten: Industrieel elektrotechnisch ontwerpen, residentieel elektrotechnisch 
ontwerpen alsook software voor Harness-design (kabelbomen). IGE + XAO is sinds 1997 beursgenoteerd (Euronext Paris 
– NYSE Euronext). 
 
De Group IGE + XAO heeft meer dan 350 medewerkers wereldwijd, verspreid in 22 vestigingen in 16 landen.  Met meer 
dan 59 000 verkochte licenties is IGE + XAO een referentie in zijn vakgebied. Voor meer informatie bezoek ons op 
www.ige-xao.com of www.ige-xao.nl 


