TOELEVERANCIERS

AKERBOOM MACHINEFABRIEK BV

‘Wij zijn echte specialisten’
‘De ontsmettingsmensen’, zo
worden de mannen van Akerboom Machinefabriek BV in
het vak wel genoemd. Dat is
dan wel een hele korte samenvatting van het productenpakket dat de broers Johan, Peter,
en Ron Akerboom leveren.
Naast ontsmettingsapparatuur is het bedrijf dé specialist
in warmwaterbehandeling-,
spoel-, inpak- en opplantma-

In 2002 verhuisde Akerboom naar dit pand

chines. Maatwerk is het devies.
‘Geen enkele machine is hetzelfde’.
Tekst: Gerrit Wildenbeest
Foto’s René Faas

D

e broers Johan, Peter en Ron Akerboom zijn de derde generatie Akerboom aan het roer van Machinefabriek Akerboom BV. En de vierde generatie in
de gedaante van de twee zonen van respectievelijk Peter en Ron komt er ook al aan. ‘Onze
grootvader Jan begon in 1892 als scheepsbouwer’, vertellen Johan en Ron in het moderne
bedrijfspand aan de Gieterij in Noordwijkerhout. ‘Hij maakte bollenvletten en ging later
in kookketels toen de tractoren het bollenvervoer overnamen’. Vlak na de Tweede Wereldoorlog kwam het verzoek of men ook een kookketel kon fabriceren. Dat bleek een gouden zet.
Vader Jan en zijn broer Cas die ondertussen in
het bedrijf waren gekomen maakten er geleidelijk hun hoofdactiviteit van. In 1972 kwam
Johan als eerste van de huidige generatie in
de directie van het bedrijf, al snel gevolgd door
Peter en Ron. De broers zijn elk voor een derde aandeelhouder in het bedrijf en kunnen het
perfect met elkaar vinden. Peter is verantwoordelijk voor de werkplaats, het kantoor is Ron’s
afdeling, terwijl Johan als een soort vliegende
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kiep opereert en ook veel in het buitenland vertoeft. Zij bouwden het bedrijf uit tot wat het nu
is: dé specialist op het gebied van ontsmettingsapparatuur, warmwaterbehandelings-, spoel-,
inpak- en opplantmachines. Ze zullen het zelf
niet zo gauw zeggen, maar in deze branche zijn
ze toonaangevend.
Sinds een jaar of vijf zijn ze naast de bloembollen en de vaste plantensector ook actief in de
zaadwereld, waar ze onder andere een systeem
hebben ontwikkeld om zaad in kuubskisten
een warmwaterbehandeling te geven. Ook voor
het coaten en spoelen van zaden maakt Akerboom machines. Ron: ‘Dat is het mooie van
internet. Bedrijven zoeken iets en via internet
komen ze dan bij je’. Op het gebied van inpaken opplantlijnen is de leliesector een belangrijke markt, datzelfde geldt voor de graafmachines voor potgrond. In de lelies is verder een

dompelmachine ontwikkeld voor het coaten
van leliebollen met Liquidseal. De mannen
van Akerboom zien deze nieuwe toepassing
gestaag groeien, al zijn de grote exporteurs
nog merendeels ingesteld op het inpakken van
hun leliebollen met potgrond. Dat Akerboom
met de coatingmachine (Coating-Line P-Viation) de eigen inpaklijnen beconcurreert vinden
ze niet erg. ‘We kijken altijd naar nieuwe ontwikkelingen, we maken wat de klant vraagt’. Op
die manier zijn ze ook in de ontwikkeling van
vacuum-droogcellen voor gaasbakken en kratten gerold, waarvan de voordelen een kortere
droogtijd en een forse energiebesparing zijn.
In 2002 verhuisde het bedrijf van Hillegom naar
de huidige, locatie aan de Gieterij in Noordwijkerhout. Naast een veel ruimere werkplaats
voor hun 12 medewerkers (‘als we vroeger een
grote machine uit de hal wilden halen moest
alles aan de kant’), is een groot voordeel van
deze verhuizing dat ze hun staalstraalcabine
twee keer zo groot konden maken. Het staalstralen in combinatie met het verzinken door
middel van schooperen, en het spuiten in twee
componenten verf is nodig omdat hun machines bij de klant vaak langdurig worden blootgesteld aan water, vervuiling en ontsmettingsmiddelen.
Een belangrijke ontwikkeling van buitenaf is
de milieuwetgeving geweest. Tegenwoordig is
alles erop gericht om bij het ontsmetten zo wei-

Peter, Ron en Johan: de derde generatie

nig mogelijk middel over te houden en weglekken te voorkomen. Als je het een beetje handig
aanpakt hoef je nauwelijks nog middel over te
houden. Ze noemen als voorbeeld het dompelen met de dompelmachine. ‘Aan het eind
van het seizoen ga je dat van bijvoorbeeld drie
kisten afbouwen naar een kist. Gaat dat niet
meer, dan ga je over op douchen. Dan kun je
nog meer middel opmaken. Zo hou je heel
weinig restanten over. Dat is goed voor het
milieu, maar ook voor de portemonnee’, zeggen Johan en Ron. De Arbo-wetgeving is een
stimulans geweest voor de ontwikkeling van
arbeidsbesparende en –verlichtende technie-

ken als (op)stapelaars en palletiseermachines.
Een andere tendens is die naar steeds grotere
lijnen, waarin bijvoorbeeld de spoellijn aan de
inpaklijnen gekoppeld wordt.
De machines van Akerboom doen tegenwoordige hun werk over de hele wereld: van Chili en
Brazilië tot Nieuw-Zeeland, Australië, Israël en
China toe. Omdat elke klant zijn eigen eisenpakket meebrengt, is geen enkele machine
hetzelfde. ‘We bouwen niks op voorraad, we
maken alles op bestelling’. Ze hebben daarom
ook geen dealernetwerk, klanten komen binnen via doorverwijzing of via contacten op

Akerboom Machinefabriek Bv heeft 12 medewerkers in dienst

beurzen als de Mechanisatietentoonstelling
en Lentetuin Breezand. ‘Het komt allemaal
direct hier naar toe, wij hebben alles in eigen
hand’. Heel belangrijk vinden ze een goede service, waarvoor ze diverse serviceauto’s ‘op de
weg’ hebben. ‘En in het buitenland gaan we er
indien nodig zelf naar toe’.
Misschien heeft het te maken met specialisme,
maar de broers hebben weinig last gehad van
de malaise in het bollenvak. ‘We hebben maar
één minder jaar gehad en dat was in 2003, vlak
nadat in 2002 de leliemarkt instortte. Daarna
zit er een constant stijgende lijn in. Dit jaar zit
onze orderportefeuille ook al weer goed vol’.

Het staalstralen
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