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Meesterverpakkers
Doe vakantieboodschappen in Engeland, Duitsland of Zwitserland
en de kans is groot dat je verse broccoli of ijsbergsla is
verpakt door een machine van BrimaPack. ‘Als je het goed
doet in de groentewereld, wordt er al gauw over je gepraat.’
tekst mattijs diepraam foto’s paul remmelts

I

n vijftien jaar tijd veroverde
BrimaPack de wereld met zijn
groenteverpakkingsmachines.
Het Achterhoekse bedrijf is in veel
Europese landen de onbetwiste
marktleider, en ook in de rest van
de wereld zitten hun klanten,
van IJsland tot Taiwan, van
Zuid-Afrika tot Australië. En dat
terwijl het bedrijf zich in de vorige eeuw met heel andere dingen
bezighield. Het kwam allemaal
bij toeval tot stand, vertelt Ron
van de Pavert, zoon van oprichter
Hendrikus Johannes van de
Pavert. Die begon in 1951 als
dorpssmid, maar ging al gauw
het onderhoud van landbouwvoertuigen erbij doen. In de jaren
zestig bouwde hij een zelfrijdende
bietenrooier. Nadat de volgende
generatie in 1983 het roer overnam, richtte Hendrikus Johannes
van de Pavert B.V. zich op de

technische toelevering en
machinebouw. ‘Eind jaren
negentig stond er opeens een teler
op de stoep, met een broccoli in
de hand’, vertelt Van de Pavert.
‘Of we die voor hem konden
verpakken. In 2000 hadden we
drie prototypes klaar, in 2003
hadden we vijftig procent van de
Nederlandse markt. Het ging zo
snel, dat we in 2006 de landbouw
tak hebben verkocht en de naam
BrimaPack zijn gaan gebruiken.
Dat klinkt beter in het buitenland. “Brima” staat trouwens
voor “broccoli-inpakmachine”,
zo simpel is het.’

Op het veld
De verpakkingsactiviteiten hebben
een grote vlucht genomen:
inmiddels beslaan ze zo’n tachtig
procent van de omzet. De overige
twintig procent bestaat uit

technische toelevering aan vertrouwde klanten in de buurt.
BrimaPack levert meer dan
machines alleen, het zijn innovatieve verpakkingsoplossingen.
Voor in een productiehal, met
complete transportsystemen
eromheen, maar ook voor op het
veld. ‘Dit zijn rijdende installaties
die de groente ter plaatse ver
pakken’, vertelt Van de Pavert.
‘Verser kan niet. Dit soort
machines zijn vooral lucratief
voor grotere telers, die vanaf drie
miljoen kroppen sla op één manier
willen verpakken. De machine
kan bovendien worden uitgerust
met elektronica die allerlei data
verzamelt voor de optimalisatie
van de productie: van elk kropje
sla kunnen de gps-coördinaten,
de grootte en de oogsttijd worden
opgeslagen. Zo weet de teler welke
rassen op welke plaatsen op het

Servicemonteur Jelle Verheij en directeur
Ron van de Pavert testen alle functionaliteiten van de
gloednieuwe ijsbergslaverpakkingsmachine.
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‘Opeens stond er een teler
op de stoep met een broccoli
in de hand, of we die voor
hem konden verpakken’
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‘Ik had begin deze eeuw nooit
verwacht dat ik mijn machines
in Chili zou verkopen’

Links zoals broccoli meestal in Nederland verpakt wordt
en rechts een broccoli in BrimaPack-verpakking.
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veld het best presteren. Daar kan
hij vervolgens zijn bemesting
op aanpassen. Op deze manier
verdient zo’n machine zich soms
in een jaar terug.’ De oplossingen
van BrimaPack zijn zo sterk vanwege de modulaire opbouw. Een
tuinder die bijvoorbeeld 400.000
kroppen sla per jaar verbouwt,
kan voor een aantrekkelijke prijs
de basiseenheid afnemen. Die
eenheid is vervolgens uit te
breiden met allerlei opties en
in serie te plaatsen, in een hal
of in een rijdende opstelling.
Wie een machine afneemt bij
BrimaPack, kan bovendien
ook exclusief hun speciale verpakkingsfolie meebestellen.
Van de Pavert: ‘Deze folie
beschadigt de groente niet en
verlengt de houdbaarheid van
ijsbergsla met drie dagen en van
broccoli zelfs met acht dagen.
Dit is interessant voor supermarkten, omdat ze zo op afval
kunnen besparen. Iets wat in
Zwitserland zelfs verplicht is,
daarom hebben we daar tachtig

procent van de markt in handen.’
Bij de ontwikkeling van de folie
luisterde BrimaPack goed naar
zijn telers. ‘De sluiting op het
snijvlak accentueert de versheid.
De folie is knisperig, waardoor
de groente lang vers aanvoelt.
En het product is goed te zien.’
Van de Pavert is niet zo te spreken
over de manier waarop Nederlandse supermarkten hun groente verpakken, volgens hem lopen
ze achter en kiezen ze veelal voor
de goedkoopste, minst duurzame
oplossing. ‘Niet voor niets leefden
wij de afgelopen vijf jaar voor
honderd procent van de export’,
vertelt hij. ‘Het blijft wel raar:
hier kom je onze producten
nauwelijks tegen, maar als je de
grens over rijdt naar Emmerich dan
zie je overal onze verpakkingen.’

Om de hoek
Tijd om een blik te gaan werpen
in de productiehallen. Daar is
duidelijk te zien hoe BrimaPack
standaardoplossingen combineert
met maatwerk en innovatie.
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uiterst links: Een tweede ijsbergslaverpakkingsmachine voor in het

veld is in aanbouw.
links: Operations manager Martin Bol en Ron van de Pavert bespreken
de voortgang van de bouw.
onder: De elektrische aandrijving wordt aan de rupsband gemonteerd
door Leroy Wollenberg en Robert Hebinck.
rechts: Student Stef Kohlmann bekijkt een prototype in de 3D-printer.

De basiseenheid wordt met
lean-principes geassembleerd.
Van de Pavert: ‘We houden een
voorraad aan voor maximaal tien
machines. De plaatdelen en de
grotere constructies besteden we
uit, de rest doen we zelf.’ We
kruipen in een half voltooide
rijdende verpakkingsfabriek, een
reusachtig bouwwerk dat voor
elke klant op maat wordt samengesteld. ‘In het ene land oogsten ze
op hun knieën, in het andere land
staand. In Engeland doen ze dat
achteruitlopend, in Duitsland
lopen ze vooruit.’ In een volgende
hal zien we meer spectaculairs: de
nieuwste vinding van BrimaPack
is een elektrisch rupsvoertuig
waarmee een verpakkingsfabriek
over het land wordt verplaatst in
een tempo van vijftig meter per
uur. ‘Elektrische aandrijving
betekent een grote besparing op
brandstofkosten’, vertelt Van de
Pavert. ‘Ook daar zijn onze telers
blij mee. Winstmarges gaan in de
groentewereld om tienden van
centen.’ Het onderstel van het

rupsvoertuig wordt geleverd
door een Nederlandse fabrikant.
‘Een Italiaans of Zuid-Koreaans
rupsvoertuig was goedkoper
geweest, maar ik ga voor kwaliteit’,
zegt Van de Pavert resoluut. Ook
veel van de overige toeleveranciers
zitten om de hoek. Daarom blijft
Van de Pavert graag in de Achterhoek. ‘In onze markt is bijna niets
standaard. Rondom onze basis
eenheid is alles klantspecifiek.
Je hebt korte lijnen nodig om snel
op al die wensen in te spelen. Dat
is niet te doen met een productiefaciliteit in Polen.’ De klanten
weten BrimaPack in elk geval
prima te vinden. ‘De groente
wereld is niet zo groot. Als je het
goed doet, wordt er gauw over je
gepraat’, zegt Van de Pavert. ‘Wat
ook helpt, is dat we in 2014 op de
grootste telersbeurs ter wereld in
Berlijn zijn genomineerd voor een
innovatie-award. Ik had begin
deze eeuw nooit verwacht dat
ik mijn machines in Chili zou
verkopen. Onze unieke verpakking is de doorbraak geweest.

Fanatiek in opleiden en ontwikkelen
‘Om voorop te blijven lopen, investeren wij graag in de
volgende generatie’, vertelt Martijn Bol, bij BrimaPack
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Bij het
bedrijf lopen meerdere stages en leerwerktrajecten.
‘Het is mooi meegenomen als we er zelf beter van
worden, maar dat is niet ons doel. We zien opleiden
en ontwikkelen als onze sociale plicht. Er wordt vaak
geroepen dat er te weinig kennis in de Achterhoek te
vinden is. Dan kun je niet stil blijven zitten.’
www.brimapack.nl
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‘Van elk kropje sla kunnen de
gps-coördinaten, de grootte en
de oogsttijd worden opgeslagen’

links: Zo wordt ijsbergsla op
het land verpakt in het door
BrimaPack ontwikkelde folie.
rechts: Projectleider Patrick
van Loon test de ergonomie van
het pakstation.

Nu doen we hetzelfde met onze
elektrische rupsvoertuigen.
Je moet je onderscheiden door
innovatie. Anders sta je met
vijftig anderen bij de telers in
de rij.’

Afwisselend
Volkan Dursun (Graafschapcollege,
Doetinchem) volgt een bbl-traject
bij BrimaPack: vier dagen werken
en één dag school. ‘Een druk
schema, maar ik doe het graag’,
vertelt hij. ‘Ik ben blij met de kans
die BrimaPack mij biedt. Ik doe
nu alleen machinaal werk, maar
ik wil doorgaan voor niveau 4.
Dan kan ik ook werkvoorbereiding
en calculaties doen, wat het
werk afwisselender maakt.’ Stef
Kohlmann (Saxion, Enschede)
doet de richting Integrated
Product Development van de
hbo-studie Werktuigbouwkunde.
‘Ik doe bij BrimaPack mijn
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afstudeerproject. Twintig weken
lang loop ik fulltime mee.
Mijn doel is om de cyclustijd
van de basiseenheid te verbeteren
en hem geschikt te maken voor
meer producten. Ik bouw nu het
prototype.’

Van productie tot service
Volgens Martijn Bol, bij BrimaPack verantwoordelijk voor
het personeelsbeleid, wordt
BrimaPack steeds ‘fanatieker’
in het opleiden van eigen medewerkers. ‘Er zijn er continu een
paar op cursus. We zetten breed
in, want van productiebedrijf
ontwikkelen we ons tot een
bedrijf dat overal ter wereld ook
service levert. Ons aanbod reikt
daarom van talencursussen tot
een opleiding hydrauliek voor
onze nieuwe rupsvoertuigen.
We vragen van monteurs dat ze
goed zijn in buitendienst, machine-

De verpakkingsmachine in actie
zien?
Metaaljournaal was
aanwezig tijdens de
test van de nieuwe
ijsbergslaverpakkings
machine op rupsbanden.
Bekijk het filmpje op
www.oom.nl

bouw én onderhoud. Ook dat
vraagt scholing, maar het maakt
het werk wel interessanter.
En je komt nog eens ergens als
je bij ons werkt! Deze variatie
zorgt ervoor dat er bijna nooit
mensen vertrekken.’ ❙

