Bollen basis voor
wereldwijde afzet
machines Steenvoorden
Volop actie op de werkvloer van Steenvoorden Machines in Breezand. Er wordt druk gelast
en geslepen, onder meer aan een trommelspoelmachine en bak voor een tulpenteler in
Stompetoren. Eigenaar Fred Steenvoorden zit met zijn bedrijf in het hart van het Noordelijk
Zandgebied, maar van de bollen alleen moet hij het allang niet meer hebben.
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keer zo groot als de vorige.” Met het oog
op de groei is het ‘dak’ van zijn kantine
en kantoorruimten voorzien van een
degelijke betonnen vloer, geschikt voor
het dragen van zware lasten. “We kunnen
hier op termijn nog voorraden opslaan of
een extra magazijn bouwen. We denken
dat we die ruimte wel nodig hebben in de
toekomst, als we zo doorgaan.”

Ondernemer Fred Steenvoorden richtte zijn nieuwe pand samen met
zijn personeel in. “Je bent je eigen aannemer, dat werkt lekker.”

D

e verfdampen van de juist
afgelakte nieuwbouw hebben
inmiddels plaatsgemaakt voor
de vertrouwde brandgeuren die
gepaard gaan met het lassen en slijpen
van staal. Steenvoorden is net neergestreken in zijn vernieuwde bedrijfspand aan
de Wijdenes Spaansweg in Breezand, op
nog geen honderd meter van zijn oude
loods. Het oude pand heeft trouwens ook
alweer een nieuwe bestemming. “Er zit
een jongen in die zichzelf met zijn kraan
verhuurt. Altijd mooi, jonge ondernemers
die zin hebben om te beginnen.”
Steenvoorden zit in zijn kantine, een multifunctionele ruimte die met het oog op
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overwerk is uitgerust met een kookeiland en een voorraadkast. “Die hebben
we op het moment nog niet nodig, maar
mocht het nodig zijn dan zijn we van alle
gemakken voorzien.” De ondernemer had
de deuren graag opengegooid voor zijn
relaties, om te vieren dat de verbouwing
achter de rug is. “Maar ja, corona hé.”
De hoop is nu gevestigd op 2023, als het
bedrijf twintig jaar bestaat.

RUIMTE NODIG
Het is bij de machinebouwer de laatste
jaren steeds drukker geworden en Steenvoorden voorziet in de toekomst alleen
maar meer werk. “Deze hal is drieënhalf

Met ‘we’ doelt Steenvoorden behalve op
het personeel ook op zijn kinderen. Vooral
Roy (18) is vaak te vinden in het bedrijf,
werk is er altijd. “We hebben eerst met
zijn allen de verbouwing en de verhuizing
geregeld. Het hele gezin en het personeel
werkten mee en omdat we echt heel veel
zelf kunnen, konden we ook een pand als
dit verbouwen en inrichten”, zegt Steenvoorden trots. “Er zijn nog drie zoons en
een dochter. Dit bedrijf is klaar voor de
toekomst, maar dat wil niet zeggen dat ze
iets moeten. Ze kunnen zelf kiezen.”

‘WE DOEN ALLES ZELF’
De nieuwe betonvloer mét vloerverwarming staat inmiddels vol met projecten, zoals de trommelspoelmachine voor Schilder
Tulpen. “We bouwen veel spoelmachines
op maat. Een deel is voor bollentelers maar
het gros gaat naar akkerbouwbedrijven,
aardappelverwerkers en industrie”, legt
hij uit, terwijl hij pratend en bellend met
klanten en leveranciers tussen de ‘bouwpakketten’ door het bedrijf loopt. Er staan
machines voor onderhoud en er liggen
onderdelen die eenmaal aan elkaar gelast
nieuwe spoelinstallaties vormen. “We doen
alles zelf, op stralen en poedercoaten na.”
Uiteraard is in de nieuwe bedrijfsruimte
een magazijn te vinden, al is het bescheiden van omvang. Stellingen met bakken
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Steenvoorden
Machines BV
Fred Steenvoorden (55) begon in 2003 zijn eigen bedrijf
als agent voor de verkoop van machines, maar toen had
hij er al een carrière opzitten. Aanvankelijk zou hij bollenkweker worden en samen met zijn broer het bedrijf
van zijn ouders voortzetten. Omdat hij een andere visie
op de onderneming had dan zijn broer, gooide hij het
roer om en ging in 1997 bij een machinefabriek aan de
slag. Hij bouwde onder meer rooi-, spoel- en sorteermachines. In 2005 ging de fabriek failliet en met compagnon Jack Vermaire zorgde hij voor een succesvolle
doorstart. Rond 2010 ging het slecht in de mechanisatie. Vermaire en Steenvoorden gingen in goed overleg uit elkaar. Steenvoorden ging verder met zijn eigen
machinefabriek, waar nu vijf man personeel rondloopt.
Hij gebruikte verschillende locaties in Breezand en Wieringerwerf, maar belandde uiteindelijk aan de Wijdenes Spaansweg. In 2020 kocht hij het oude Omnihoutbedrijfspand in Breezand. Alleen de spanten bleven
gespaard, de rest is compleet vernieuwd. Voormalig
Vermaire is nu de buurman van Steenvoorden. Hij is
van plan om in zijn deel een trekkermuseum te stichten in een andere hoek van het pand.
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bouten en moeren, lagers, tandwielen,
transportrollen, het meeste gangbare materiaal ligt er wel. “We hebben met opzet
niet te veel op de plank, want voorraad is
duur. Bovendien heb je onderdelen zo besteld en binnen de kortste keren in huis.”
Een aparte categorie zĳn de transportmatten, die bĳvoorbeeld in spoel- of rooimachines te vinden zĳn. Er liggen ongeveer
zeventig exemplaren in een stelling in een
aparte hoek van de hal. “Daar is lastig aan
te komen. Als zo’n mat in het oogstseizoen stuk gaat, wil je zo snel mogelĳk een
nieuwe. Voor onze klanten hebben we de
meeste gangbare maten op voorraad, maar
dan ook alleen voor vaste klanten.”

‘Dit bedrĳf is nu
ruim drie keer zo
groot en klaar voor
de toekomst’

‘DERTIG PROCENT VOOR BOLLENTEELT’
Op zĳn telefoon laat Steenvoorden foto’s
zien van trommelspoelmachines in soorten
en maten, binnen en buiten op bedrĳven,
op transport en in binnen- en buitenland
bĳ potgrondbedrĳven, chipsfabrikant
Lays en bĳ aardappel- en worteltelers.
“Duitsland is voor ons een heel belangrĳke
markt. We leveren veel machines aan akkerbouwers daar.” Stenen- en kluitenscheiders, drĳf- en bezinkbakken, bĳna alles in
de bedrĳfskleuren groen en rood.
Buitenlandse afnemers weten Steenvoorden onder meer te vinden door de naam
die hĳ heeft opgebouwd met machines
voor de bollenteelt, die ook draaien bĳ
buitenlandse vestigingen van Nederlandse
bedrĳven. “Dertig procent van de machines
die we bouwen is voor de bollenteelt, de
rest is industrie en akkerbouw. De uitbreiding van afnemers is eigenlĳk als vanzelf
gegaan. Er draaien nu ook lĳnen van ons
bĳ recyclebedrĳven Renewi en Sita Suez.”
Dat Steenvoorden grote, industriële installaties bouwt, wil niet zeggen dat hĳ het
kleinere, specialistische werk uit de weg
gaat. Voor de zantedeschiateelt bĳvoorbeeld. “Een klant kwam vorig jaar bĳ ons
met de vraag of we daar geen knappe zeefketting voor hem konden maken. Zantedeschia’s worden met veel grond gerooid
om beschadiging te voorkomen, maar die
grond wilde hĳ graag kwĳt. Dat is gelukt
en inmiddels hebben we al een paar van
die dingen gemaakt en kunnen andere
klanten ook zo’n machine bestellen.”

Ruimte, daar was behoefte aan. Het werk aan industriële trommelspoelmachines is
eenvoudiger geworden, omdat het personeel overal bij kan.

De machines in de kenmerkende kleuren zijn wereldwijd te vinden, van Abu Dhabi
tot Scandinavië en van Duitsland tot in Nieuw-Zeeland. En in Breezand.

Steenvoorden bouwde de oude Omnihouthal in Breezand met
familie en personeel om tot een compleet nieuw pand.
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