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Voorwoord

Bollegraaf Recycling Solutions heeft bewogen jaren achter de rug. 
Na decennia lang te zijn gegroeid, werden we in 2013 geconfron
teerd met stagnatie. Het leidde tot een periode van herbezinning  
en heroriëntatie, waarin Heiman Bollegraaf, met het naderen van  
de pensioengerechtigde leeftijd, vorig jaar een stap terugdeed  
als directeureigenaar. Vooruitlopend hierop werd een nieuwe 
aandeelhouder gezocht en verwierf ABN AMRO Participaties BV 
(Private Equity) een meerderheid van de aandelen. Mijn positie als 
interimdirecteur kreeg een structureel karakter.

Bollegraaf Recycling Solutions is een parel in de Nederlandse industrie. 
Een uniek bedrijf, Hollands Glorie in optima forma. Onder leiding 
van eerst Hartog Bollegraaf en later Heiman Bollegraaf wist het 
door zijn grote kennis en vernieuwende vermogen een leidende 
positie op een groeiende wereldmarkt te bemachtigen. Met als 
gevolg dat onze recyclinginstallaties wereldwijd zijn terug te vinden.

Afgelopen jaar is een nieuw traject ingezet. We staken als producent 
en leverancier van complete turnkey recycling oplossingen al met 
kop en schouders boven de concurrentie uit. Diezelfde leidende 
positie willen we ook innemen als het gaat om technologische 
ontwikkelingen, robotica, after sales, service, onderhoud en een 
proactievere houding richting de markt. We blijven de innovatieve 
producent die voorop loopt in kennis, kunde en ontwikkeling. 
Tegelijkertijd gaan we klanten met onze knowhow meer bijstaan 
gedurende de volledige levenscyclus van onze installaties.

Dit magazine neemt u mee naar de wereld van Bollegraaf. We vertellen 
over het verleden, het heden en de uitdagingen waar voor we staan. En 
natuurlijk over onze ambities, onze doelen en de kansen in de toekomst.

Ik wens u veel leesplezier.

Edmund Tenfelde
algemeen directeur

Bollegraaf Recycling Solutions has experienced some tumultuous 
times. After decades of growth, we were confronted with stagnation  
in 2013. It led to a period of reassessment and reorientation, during 
which Heiman Bollegraaf, who was approaching retirement age, took  
a step back as the Director-Owner last year. In anticipation of this, a 
new shareholder was sought and ABN AMRO Participaties BV 
(Private Equity) acquired a majority of the shares. My position as 
interim Director became structural.

Bollegraaf Recycling Solutions is a jewel in the crown of the Dutch 
industry - a unique company, Dutch Glory in optima forma. Under  
the direction of Hartog Bollegraaf and later Heiman Bollegraaf, with  
its extensive knowledge and innovative capacity it was able to secure  
a leading position in a growing global market. As a result our recycling 
installations can be found everywhere in the world.

This past year a new process was started. As a producer and supplier 
of complete turnkey recycling solutions, we already stood head and 
shoulders above the competition. We aim to hold the same leading 
position in technological developments, robotics, after-sales, service 
and maintenance and to adopt a more proactive approach towards 
the market. We remain the innovative producer leading in terms of 
knowledge, skill and development. At the same time, we will assist  
our customers more with our know-how during the entire life cycle  
of our installations.

This magazine takes you into the world of Bollegraaf. We will tell you 
about the past, the present and the challenges we are currently facing. 
And of course about our ambitions, our goals and the opportunities 
of the future.

I hope you will enjoy reading this.

Edmund Tenfelde
CEO / President

IntroductIon
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 Very compact design with 3 active 
faces

S a f e t y  t e c h n o l o g y  f o r  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g

Euchner goo.indd   1 08-03-16   15:24

Vestiging Alphen a/d Rijn
Distributieweg 31  
2404 CM Alphen a/d Rijn

T +31 172 47 51 53  
E info@geha-laverman.com

Vestiging Zaandam
Grote Tocht 27  
1507 CG Zaandam  

T +31 75 653 98 00  
E info@geha-laverman.com 

SCAN EN BEKIJK DE VIDEO

g
Eh

A
-l

A
V

Er
m

A
N

.C
O

m

SAmENwErKEN IN
SlIJttEChNIEK

AANBOUW
DELEN
VOOR

GRONDVERZET

ZEEFTECHNIEK
MALEN

MENGEN
MIXEN

NIEUWBOUW
REPARATIE

REVISIE

HARDOX VERKLEININGS
TECHNIEK

MAGOTTEAUX
SHAPING A WORLD OF  PERFORMANCE

Geha goo.indd   1 08-03-16   12:08

Inhoud

1
Voorwoord Edmund Tenfelde
Introduction Edmund Tenfelde

4
Edmund Tenfelde: transitie van productgericht  
naar marktgericht ondernemen

Maker wordt solutions provider

5
Edmund Tenfelde: transition from product-oriented  
to market-oriented entrepreneurship

Manufacturer becomes solutions provider

8
Gronings bedrijf verovert wereldmarkt

Hollands Glorie pur sang

9
Groningen company conquers global market

Dutch Glory at its finest

10
Rasspe (Group Schumacher) and Bollegraaf:

A successful transfer of knowledge

10
Separation with experience SPALECK since 1869

11
Walair Gees

“Waar kennis van recyclingsystemen  
en luchttechniek samen komen”
“Where knowledge of recycling systems  
and air technology meet”

12
Afnemers tevreden: “Het resultaat is verbluffend”

Duurzaam en robuust

13
Satisfied customers: “The result is astounding”

Sustainable and durable

contents

14
Lubo Systems: mondiaal succes met eigen R&D

“Kennis en kunde cruciaal”

15
Lubo Systems: global success thanks to in-house R&D

“Knowledge and skills are crucial”

18
Nieuwe strategie moet verdere groei impulsen geven

“We willen partner van de klant zijn”

19
New strategy to boost further growth

“We want to be a valuable partner”

20
Het succesvolste verkoopkantoor staat in New York

De vernieuwers van de VS

21
New York, the most successful sales office
US innovators

22
GB Metaal & Kunststoffen:
Alles wat geen doorsnee is

22
Tempo Trommels & Rollen
“We never say no“ 

23
Klaas Smit, een werkzaam leven lang bij Bollegraaf

“Ik ben hier groot geworden”
Klaas Smit, an entire working life at Bollegraaf

“I grew up here”



54

edmund tenfelde: transItIon from product-
orIented to market-orIented entrepreneurshIp

manufacturer becomes 
solutIons provIder

Tenfelde stapte begin 2014 als management consultant van Boer & Croon voor het eerst 
binnen bij Bollegraaf. Ingehuurd door directeureigenaar Heiman Bollegraaf, die binnen de 
familie geen opvolger had en met het oog op het voortbestaan van het bedrijf een oplossing 
voor de lange termijn zocht. Na anderhalf jaar advieswerk volgde in augustus het verzoek aan 
Tenfelde algemeen directeur te worden en een investeerder aan te trekken. Dat werd Private 
Equity investeerder ABN AMRO Participaties. 

Bollegraaf haalde zo een ervaren investeerder binnen, die investeert in bedrijven met een 
solide marktpositie, duidelijk groeipotentieel en een proactief management dat bereid is te 
participeren, aldus Tenfelde. “Daarmee was de opvolging van Heiman Bollegraaf geregeld, de 
toekomst gewaarborgd en de basis gelegd voor de  groeistrategie van dit bedrijf. We hebben 
na 2012 enkele mindere jaren gekend, maar dat is logisch gezien de fase waar we doorheen 
gingen. Die periode doet niets af aan de ongekende potentie van dit bedrijf, waarvan onze 
investeerder ook snel was overtuigd. Onze nieuwe strategie is erop gericht om dat enorme 
potentieel uit de markt te gaan halen.”

Transformeren

Bollegraaf wil zich de komende jaren van producent en verkoper van machines transformeren 
naar system integrator en ‘turnkey solutions provider’. Daarbij legt het nog meer focus op 

Edmund TEnfEldE: 
TransITIE Van 
producTgErIchT naar 
markTgErIchT 
ondErnEmEn

makEr wordT 
soluTIons 
proVIdEr 

volledige systemen voor de recycling van 
huishoudelijk afval (single stream én MSW), 
plastic afval én papier en karton. Tegelijkertijd 
wordt – gebruik makend van de technologieën 
van het eveneens tot de Bollegraaf Groep 

behorende Lubo Systems – het vizier gericht 
op bouw, sloop en wastetoenergy
oplossingen. “Tot nu toe deden we 60 procent 
equipment en 40 procent oplossing”, zegt 
Tenfelde. “Die getallen gaan met elkaar van 
plaats wisselen. Niet meer alleen wachten op 

Waar vroeger ‘Recycling Machinery’ achter de naam Bollegraaf stond, staat er nu ‘Recycling Solutions’. Het 

zegt veel, zo niet alles over de intentie waarmee Edmund Tenfelde half 2015 als algemeen directeur aan de 

slag ging bij het bedrijf in Appingedam. “Wat wij bij onze partner Van Dyk in de VS al dertig jaar doen, gaat 

bij Bollegraaf in Europa ook steeds meer gebeuren.”

Where it used to say ‘Recycling Machinery’ behind  

the name Bollegraaf, it now says ‘Recycling Solutions’. 

It reveals a lot, if not everything, about the intention  

of Edmund Tenfelde who started mid 2015 as the 

General Manager of the company in Appingedam. 

“What we have already been doing for the past  

thirty years at our partner Van Dyk in the US, will  

also increasingly be implemented here at Bollegraaf  

in Europe.”

“Er is sprake van  
een ongelooflijke 

groeimarkt”

Early 2014 Tenfelde came into contact with 
Bollegraaf for the first time as a Management 
Consultant at Boer & Croon. He was hired by 
Director-Owner Heiman Bollegraaf, who did 
not have a successor within the family and was 
looking for a long-term solution to ensure the 
continuity of the company. In August, after 
having provided consultancy services for  
one and a half years, Tenfelde was asked to 
become General Manager and to attract an 
investor. That would turn out to be Private 
Equity investor ABN AMRO Participaties.

Bollegraaf thus recruited an experienced 
investor, investing in companies with a solid 
market position, clear potential for growth 
and proactive management willing to parti - 
cipate, says Tenfelde. “In doing so, Heiman 
Bollegraaf ’s succession was secured, the 

Edmund Tenfelde

company’s future was guaranteed and the 
foundation was laid for the company’s growth 
strategy. After 2012 we experienced a 
number of less prosperous years, but that  
is logical given the phase we were going 
through. That period does not diminish the 
unprecedented potential of this company, of 
which our investor was also easily convinced. 
Our new strategy is focused on getting all that 
enormous potential out of the market.”

Transformation

These coming years, Bollegraaf aims to 
transform from a producer and seller of 
machines to a systems integrator and turnkey 
solutions provider. It will focus even more  
on complete systems for the recycling of 
domestic waste (single stream and MSW), 
plastic waste and paper and cardboard.  
At the same time – making use of the 
technologies of Lubo Systems, which also 
belongs to the Bollegraaf Group – the focus 

is turned to construction, demolition  
and waste-to-energy solutions. “Up until now 
we would carry out 60 percent equipment 
and 40 percent solution”, says Tenfelde. 
“Those numbers will switch places. We will  
no longer wait for the assignment to build a 
machine, but we’ll proactively approach the 
client, think along with him and create value. 
We no longer think in terms of purchase 
prices, but rather in terms of total cost of 
ownership.”

This year will be dedicated to laying the 
foundation for Bollegraaf ’s new strategy. For 
the key positions within the company, people 
with lots of experience in the (international) 
business world are recruited, a measure the 
General Manager calls necessary to create  
a different internal culture and to gain a 
stronger foothold within the market. As of 
next year the further strengthening of this 
market position will be high on the agenda.

Innovative

The starting position is generally positive, says 
Tenfelde. “Bollegraaf is known as an innovative 
company. The global market is used to us intro - 
ducing new products. That will not change. The 
market we operate in will more than triple.  
In the EU alone 65 percent of waste must be 

“There is huge 
potential for growth”
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de opdracht om een machine te bouwen, maar proactief de klant benaderen, met hem 
meedenken en waarde creëren. Niet denken in aanschafprijzen, maar in total cost of 
ownership.”

Dit jaar staat in het teken van het leggen van de fundatie voor de nieuwe strategie van Bollegraaf. 
Voor de sleutelposities in het bedrijf worden mensen aangetrokken die “gepokt en gemazeld” 
zijn in de (internationale) zakenwereld, een maatregel die volgens de algemeen directeur 
“nood zakelijk” is om intern een andere cultuur tot stand te brengen en het bedrijf naar buiten 
toe sterker te positioneren. Vanaf volgend jaar staat verdere versterking van de marktpositie 
op de agenda.

Innovatief

De uitgangspositie is in de kern goed, zegt Tenfelde. “Bollegraaf staat bekend als een innovatieve 
onderneming. De markt is wereldwijd gewend dat we met nieuwe producten komen. Dat 
verandert niet. De markt waarop wij opereren, gaat meer dan verdrievoudigen. Alleen al in  
de EU moet over vier jaar 65 procent van het afval worden gerecycled. Om dat doel te 
verwezenlijken, moeten 21 lidstaten fors investeren. Mondiaal wachten vergelijkbare uitdagingen. 
Er is sprake van een ongelooflijke groeimarkt. Maar je moet zorgen dat je vooraan staat.”

De plannen liggen klaar: optical sorteersystemen, de nieuwe sorteertechnieken, customer 
portals, apps waarop klanten realtime de output van machines kunnen zien, SCADA
systemen (boordcomputers voor installaties en machines) die een cruciale rol gaan vervullen 
op het gebied van (preventief) onderhoud aan machines en samenwerking met de TU Delft 
die moet leiden tot een voortrekkersrol op het gebied van roboticatoepassingen. Tenfelde: 
“De allereerste gecertificeerde roboticainstallatie ter wereld op het gebied van ‘optical 
sorting’ is door ons bedacht. Dergelijke innovaties werken we verder uit. Nu is het nog 
noodzakelijk dat mensen langs de transportbanden staan voor voor of nasortering. Het 
inzetten van mankracht is niet kostenefficiënt. Het is een goed voorbeeld van de manier 
waarop wij waarde voor onze klanten willen gaan realiseren.”

recycled within 4 years. To achieve that 
objective, 21 Member States will have to 
make substantial investments. At a global  
scale, similar challenges lie ahead. There is 
huge potential for growth, but you have to 
make sure you are at the forefront.”

The plans are ready: optical sorting systems, 
new sorting techniques, customer portals, 
apps that show clients the output of machines 
in real time, SCADA systems (on-board 
computers for installations and machines), 
which will play a crucial role in the area of 
(preventive) maintenance of machines, and 
collaborations with TU Delft, which should 

lead to the company assuming a pioneering 
role in the area of robotics applications. 
Tenfelde: “We created the very first certified 
robotics installation in the world in the area  
of ‘optical sorting’. Such innovations are then 
further developed. Right now people still have 
to be at the conveyor belts to carry out the 
sorting. Deploying manpower is not cost-efficient. 
It is a good example of the way in which we 
want to realise value for our clients.”

Het assortiment van Perfect Aqua Line bestaat uit watergedragen 
lakken: hét milieubewuste alternatief voor conventionele lakken. 

De voordelen van Perfect Aqua Line op een rij:
• Minder belastend voor mens en milieu;
• Perfect en duurzaam resultaat;
• Extreem kleurvast.

Bij Bollegraaf Recycling Solutions zijn alle machines gespoten 
met de watergedragen lakken van Perfect Aqua Line. Bollegraaf 
Recycling Solutions is hiermee zeer vooruitstrevend!

Vanesch Verf is leverancier van Perfect Aqua Line.

www.vaneschverf.com

Vanesch Verf Nederland B.V.
Locatie Hoogeveen
T +31(0)528 22 55 22
E hoogeveen@vaneschverf.com
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T +31(0)13 571 57 70
E info@vaneschverf.com
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Haal het maximale uit  
uw rest-materialen!
Alleen onze specialisten hebben de magnetische  

kennis om voor u het maximale rendement uit uw 

Eddy current- of bovenband machines te halen.  

Daarbij onderscheiden wij ons in het optimaliseren 

van complexe magneet configuraties.  

Wilt u de maximale winstmarges uit uw materialen 

behalen? 

Bel 040 2678840 voor een afspraak.

Always ahead.

Bakker Magnetics bv  |   Sciencepark Eindhoven 
+31 (0)40 - 2 678 840  |  MST@bakkermagnetics.com  

 www.bakkermagnetics.com
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Bollegraaf aims to 
transform to a systems 
integrator and turnkey 

solutions providerBollegraaf wil zich transformeren naar system 
integrator en turnkey solutions provider
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gronIngs bEdrIjf VEroVErT wErEldmarkT

hollands glorIE pur sang

GronInGen company conquers Global market

dutch Glory at Its fInest

Het is Hollands Glorie pur sang. Ruim vijftig jaar geleden 

zag in Oost-Groningen een nieuwe plaatsnijderij het 

levenslicht. Het bedrijf had minder dan een halve eeuw 

nodig om de wereldmarkt te veroveren.

It is Dutch Glory at its finest. Over fifty years ago, a new sheet processing 

company came into being in East Groningen. It took the company less 

than half a century to conquer the world.

Bollegraaf werd in 1961 opgericht als Machinefabriek en Plaatsnijbedrijf H. Bollegraaf. Oprichter 
Hartog Bollegraaf was autosloper en handelaar in oud ijzer, maar had een voorliefde voor het 
maken van dingen. Hij begon met het produceren van verticale balenpersen, waarvan de hoge 
kwaliteit al snel in het oog sprong. De kwaliteit en duurzaamheid van de balenpersen maakten 
een ontwikkeling door: van verticale, via halfautomatisch tot de huidige volautomatische 
balenpers met voorpersklep. Het concept schoot snel wortel. Van een puur Nederlandse 
onderneming werd Bollegraaf een multinationaal bedrijf.

Hartog Bollegraaf was ook de man die begin jaren tachtig de net afgestudeerde Pieter Eenkema 
van Dijk naar de Verenigde Staten stuurde om de commerciële mogelijkheden op de Noord 
Amerikaanse markt te inventariseren. Het was de aanzet tot het latere Van Dyk Recycling 
Solutions, dat Eenkema van Dijk samen met zijn broer Erik uitbouwde tot het succesvolste 
verkoopkantoor van Bollegraaf. 

Wereldspeler

In 1989 nam Heiman Bollegraaf het bedrijf over van zijn vader. Onder zijn leiding groeide 
Bollegraaf in de jaren negentig en in de eerste tien jaar van deze eeuw uit tot wereldspeler 
op het gebied van recycling en afvalverwerkingsapparatuur en complete recyclinginstallaties 
die uitgerust zijn met de nieuwste technologieën. 

Vanwege zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd verkocht Heiman Bollegraaf in 2015  
een meerderheid van de bedrijfsaandelen aan ABN AMRO Participaties. Hij trad daarbij terug 
als algemeen directeur, maar bleef aan als business development director. In die functie ligt de 
nadruk op productontwikkeling, innovaties en nieuwe technologieën.

Bollegraaf Recycling Solutions Groep is internationaal uitgegroeid tot een begrip. De machines 
en installaties worden wereldwijd afgezet. Onderdeel van de groep is sinds het begin van 
deze eeuw ook Lubo Systems in Emmen, dat zich vooral richt op ontwerp en ontwikkeling 

van innovatieve sorteer en recyclinginstallaties 
voor bouw, sloop en industrieel afval en 
scheidingstechnologieën.

Mega-installaties

Bollegraaf ontwierp, produceerde en leverde 
verspreid over de jaren wereldwijd meer 
dan 3500 recycling en sorteersystemen. 
Daaronder waren de grootste ‘metal 
recovery facilities’ van NoordAmerika, 
inclusief 17 megainstallaties met een 
capaciteit van meer dan 50 ton per uur. 
Tezamen verwerken en sorteren de 
systemen meer dan 12.000 ton afval per dag.

Bollegraaf Recycling Solutions Groep heeft 
vestigingen en vertegenwoordigingen in de 
meeste Europese landen, NoordAmerika, 
Canada, Mexico, Australië en Azië. In 
Appingedam, waar zo’n 200 mensen werkzaam 
zijn, ontwerpt en produceert Bollegraaf 
volledige turnkeyrecyclingoplossingen, voor 
de verwerking van alle voorkomende afval  
stromen, van huishoudelijk (msw en single 
stream) en plastic afval tot industrieel afval.

Door toepassing van geavanceerde technolo  
gieën worden zowel voorgesorteerde als 
gemengde afvalstromen gerecycled. 
Voorbeelden hiervan zijn papier, karton, 
metalen en plastics, maar ook terugwinning 
van waardevolle materialen uit het as van 
afvalverbrandingsinstallaties.

Bollegraaf was founded in 1961 as Machinefabriek 
en Plaatsnijbedrijf H. Bollegraaf. Founder 
Hartog Bollegraaf was a car dismantler and 
trader in scrap metal, but was born with a 
love for making things. He started producing 
vertical balers, and their high quality quickly 
became well known. The quality and 
sustainability of the balers have experienced  
a strong development – from vertical, via 
semi-automatic to the current fully automatic 
baler with pre-press flap. The concept quickly 
took root. From a purely Dutch business, 
Bollegraaf developed into a multinational 
company.

Hartog Bollegraaf was also the person who 
sent the recently graduated Pieter Eenkema 
van Dijk to the United States to assess  

the commercial opportunities in the North 
American market in the early eighties. That 
would be the beginning of Van Dyk Recycling 
Solutions, which Pieter Eenkema van Dijk and 
his brother Erik developed into Bollegraaf ’s 
most successful sales office.

World-class company

In 1989 Heiman Bollegraaf took over the 
business from his father. Under his direction, 
during the nineties and the first ten years of 
this century, Bollegraaf became a global player 
in the area of recycling and waste processing 
equipment and complete state-of-the-art 
recycling installations. 

As his retirement age was approaching, Heiman 
Bollegraaf sold a majority of the shares to 
ABN AMRO Participaties in 2015. He retired 
as General Manager, but stayed on as Business 
Development Director. This position focuses 
on product development, innovations and 
new technologies.

Bollegraaf Recycling Solutions Group has gained 
an international reputation. The machines and 
installations are being sold worldwide. Since 

the beginning of this century, Lubo Systems in 
Emmen, which mostly focuses on design and 
development of innovative sorting and recycling 
installations for construction, demolition and 
industrial waste and separation technologies,  
is also part of the group. 

Mega installations

During its existence, Bollegraaf has designed, 
produced and delivered over 3,500 recycling 
and sorting systems all over the world. This 
includes the largest metal recovery facilities of 
North America, including 17 mega installations 
with a capacity of over 50 tonnes per hour. 
Together, the systems process and sort over 
12,000 tonnes of waste per day.

Bollegraaf Recycling Solutions Group has 
offices and subsidiaries in most European 
countries, North America, Canada, Mexico, 
Australia and Asia. In Appingedam, where 
around 200 people are employed, Bollegraaf 
designs and produces complete turnkey 
recycling solutions for the processing of  
all existing waste streams, from domestic 
(msw and single stream) and plastic waste  
to industrial waste.

Using a range of advanced technologies, both 
pre-mixed and mixed waste streams are 
recycled. Examples are paper, cardboard, 
metals and plastics, but also the recovery of 
valuable materials from the ashes of waste 
incineration plants.

Bollegraaf Recycling Solutions Groep is 
internationaal uitgegroeid tot een begrip

Bollegraaf Recycling 
Solutions Group  

has gained  
an international 

reputation
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Highly efficient, custom-designed to your 
needs and on site absolutely reliable: SPALECK 
screens are focused on customer benefit and 
optimized recycling processes. 

As one of the leading manufactures of 
recycling technology worldwide SPALECK is 
setting standards in the area of conveying and 
separation solutions. Whether you need a 

Customized solutions for conveying 

and separation processes.

stand-alone system or a screening machine as 
a part of your recycling line: You can rely on 
SPALECK.

Due to their modular design you can integrate 
all SPALECK machines very easily into your 
business. Even changing materials are no 
problem any longer, thanks to the patented 
technology which is adjustable to almost all 
kinds of bulk materials. Therefore you will get 
high screening performance, best screening 
results and proven solutions even for very 
complex materials and different waste 
fractions.

SPALECK product range includes

• Recycling Waste Screens
• Flip-Flow Screens
• 3D-Combi-Flip-Flow Screens
• Mobile Screens
• Vibrating Conveyors
• Infeed Units
• Density Separators
• Customized Solutions.

SPALECK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Strasse 15
46397 Bocholt / Germany
Phone: +49 2871 2134-0
Fax: +49 2871 2134-24
f-s@spaleck.de
www.spaleck.de/f-s

SPALECK customers profit from a proven 
service, including the SPALECK TestCenter, 
where they and interested parties can test 
and solve their applications in advance.

SEPARATION WITH EXPERIENCE  
SPALECK SINCE 1869

SPALECK 3D-Combi-Flip-Flow Screen

SPALECK Flip-Flow Screen ELASTICA
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Besides a variety of integrated air technology in Bollegraaf Recycling 
Solutions systems, Walair has the “Drum Air Separator” in its program 
to separate light from heavy fractions on density and shape, used  
for example cleaning of glass or separation of wood, aggregate and  
light fraction. The “Drum Air Separator” is also capable of processing 
very large material volumes what makes it an ideal combination with 
technologies like Optical sorting & Ballistic separation.

Generally dust is a challenge in sorting systems, Walair designs custom 
specific solutions which improve the air quality in sorting system 
considerably.

In the design of sorting systems, transport of light products by means 
of conveyor belts can be a logistic challenge, Walair offers therefore a 
solution with air transport technology in a way that the material simply 
can be transported by means of duct line over long distances and in 
any direction to storage bunkers or compacting installations.

Sorting of film plastics is a troublesome material to sort manually, for 
that purpose Walair developed an “over belt film suction system” whereby 
the sorter only brings up the material in the direction of suction hood 
and air takes care of the further transport.

In short, the close cooperation between Bollegraaf and Walair results 
in inventive solutions in combination with very reliable equipment.

Naast een verscheidenheid aan in Bollegraaf Recycling Solutions 
systemen geïntegreerde luchttechnieken heeft Walair voor het 
scheiden van zware en lichte fracties op soortelijke massa en vorm, 
de “Drumscheider” in het programma, die onder andere wordt 
toegepast voor het opschonen van glas of het scheiden van hout,  
puin en lichte fractie. De “Drumscheider” is eveneens in staat zeer 
grote materiaal volumes te verwerken en is daardoor een ideale 
combinatie met technologieën als Optische sortering en Ballistische 
scheiding.

Doorgaans vormt stof altijd een uitdaging bij sorteersystemen. Walair 
ontwerpt klant specifieke oplossingen die de lucht kwaliteit in sorteer 
installaties aanmerkelijk verbeterd. 

In het ontwerp van sorteersystemen, kan transport van lichte producten 
middels transportbanden een logistieke opgave vormen. Walair biedt 
hiervoor een luchttechnische oplossingen waarbij het materiaal 
eenvoudig over grote afstand en in elke richting middels lucht leiding 
naar opslagbunkers of persinstallaties kan worden getransporteerd.

Het sorteren van plastic film is door zijn geringe massa een lastig met 
de hand te sorteren product. De door Walair ontwikkelde “bovenband 
film afzuiging” biedt hier een oplossing waarbij de sorteerder het 
materiaal slechts in de richting van een zuigmond brengt en lucht 
vervolgens voor het transport zorgt.

Kortom, de samenwerking tussen Bollegraaf en Walair resulteert in in - 
ventieve oplossingen in combinatie met uiterst betrouwbare equipment. 

WALAIR GEES

“WAAR KENNIS VAN 
RECYCLINGSYSTEMEN  
EN LUCHTTECHNIEK  
SAMEN KOMEN”
In vrijwel elk recyclingsysteem is luchttechniek 

geïntegreerd als essentieel onderdeel van de 

totaaloplossing. De unieke samenwerking tussen de 

specialisten van de Bollegraaf groep en Walair Gees 

resulteert reeds vele jaren in het ontwerp  

en bouw van uiterst efficiënte en betrouwbare 

scheidingsinstallaties.

WALAIR GEES

“WHERE KNOWLEDGE OF 
RECYCLING SYSTEMS AND  
AIR TECHNOLOGY MEET”

In practically every recycling system “Air technology” 

is integrated as essential part of the total solution. 

The unique cooperation between specialists from the 

Bollegraaf Group and Walair Gees already results for 

many years in the design and build of very efficient 

and reliable separation plants.

Walair Air Separation Solutions B.V.
Dorpsstraat 8, 
7863 PC  Gees
The Netherlands

Tel. +31 (0)524 582 726
Fax +31 (0)524 582 830
Mob. +31 (0)654 290 919
info@walair.com
www.walair.com
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In close collaboration with Bollegraaf Recycling Solutions, the German company Rasspe Systemtechnik 

GmbH (part of the Group Schumacher) has developed a unique electric powered binding system with 

vertical needles for the balers of the Groningen based machine manufacturer. Important advantage: in 

contrast to the traditional binding method using wound iron wire, the binding used polypropylene twine  

that can be recycled.

The development of the system took two 
years, explains service manager Andreas 
Hüpkes from Rasspe. “During this period, we 
thought out, created and tested the system. 
First using a prototype and then in practice.  
It worked perfectly. A fantastic example of  
a successful transfer of knowledge.”

Group Schumacher works in the world of 
agri-business and agri-technology. The binding 
technology had already been created as a 
mobile system for farmers, who use it on  
the field for big straw square bales. “The  
big difference is that their system works 
mechanically”, adds Hüpkes. “For Bollegraaf, 
we had to develop an electric powered 
vertical binding system.

The binding system is exclusively intended for Bollegraaf Recycling Solutions as it is tailored to 
suit the Groningen based manufacturer’s patented technology. “We are not taking an immediate 
huge step in terms of the recycling world”, explains Hüpkes. “But we can, of course, grow along 
with Bollegraaf. We worked very well together during development. We hope that we have 
created a strong foundation for a long and fruitful collaboration.”
www.rasspe.de
www.groupschumacher.com

RASSPE (GROUP SCHUMACHER) AND BOLLEGRAAF:

A SUCCESSFUL TRANSFER OF KNOWLEDGE

ADVERTORIAL

advertorial
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Colin Doherty, directeur Re-Gen Waste 

(Noord-Ierland)

“Onze bestaande balenpers was elf jaar oud 
en had eigenlijk te weinig capaciteit om 
dagelijks 500 ton papier, plastic, staal en 
aluminium te verwerken. Bij de nieuwe pers 
is onze keuze op Bollegraaf gevallen omdat 
ik gaandeweg de overtuiging kreeg dat die 
installatie technologisch gezien de concurrentie 

in alle opzichten de baas was. Daarnaast 
overtuigde een klant van Bollegraaf in 
Nederland mij ervan dat de Bollegraaf
balenpers in vergelijking met alternatieven 
tot lagere ‘total cost of ownership’ leidde  
en eenvoudiger te onderhouden was. In 
samenspraak met ons hoofd productie is  
de touchscreen bediening van de installatie 
overgebracht naar de centrale controle
ruimte. Daardoor is geen aparte operator 
nodig. Door de speciale, beschermde 
bekabeling hebben we geen last meer  
van ratten die kabels kapot knagen en de 

afnEmErs TEVrEdEn: “hET rEsulTaaT Is VErbluffEnd”

duurzaam En robuusT

Duurzaam, robuust, hoge output, weinig uitval, lage onderhoudskosten. Het zijn kernbegrippen in het oordeel 

van afnemers over de machines en installaties van Bollegraaf Recycling Solutions. We laten twee van hen aan 

het woord.

installatie stil leggen. Doordat de nieuwe HBC140 pers bovendien grotere balen produceert 
en die effectiever samenbindt, besparen we alleen al ruim 31.000 euro per jaar aan bindings
materiaal. (zie streamer) De vorkheftrucks zijn productiever, de containers zijn zwaarder  
en de vloer blijft schoner. Bovendien draaien we op de beloofde maximale capaciteit. Ik ben 
uitermate tevreden.”

Peter Daalder, directeur Daly Plastic (Zutphen)

“Wij verwerken gebruikt verpakkingsfolie tot granulaat, waarvan opnieuw folie is te maken.  
In dat proces is speciaal inputmateriaal nodig, waarvoor we een geavanceerde Bollegraaf 
sorteerinstallatie hebben laten maken. We hebben met meerdere machinebouwers gesproken, 
maar Bollegraaf is in alles drie stappen 
verder gegaan dan hun concurrenten. Ik had 
het idee en ontwerp in mijn hoofd zitten. 
Andere bedrijven wilden daarmee niet aan 
de slag, alleen met een officieel engineering
ontwerp. Bollegraaf wilde wel – en dacht 
bovendien proactief mee. Daardoor ontstond 
écht een hecht team, dat de beste elementen 
en ideeën uit twee werelden combineerde 
tot één ontwerp. Het resultaat is verbluffend. 
Ten opzichte van de petrochemische 
industrie stoten we 1350 kilo CO2 minder 
uit per ton materiaal. Maar het belangrijkste 
is dat de optische sorting met nearinfrarood 
technologie zo feilloos werkt, dat we totaal geen nasortering hebben. Het proces is volledig 
geautomatiseerd en de impact daarvan is enorm. Voor de volumes die onze installatie 
produceert zouden bij handmatige sortering 350 medewerkers nodig zijn. Die sortering is  
de reden dat veel materiaal eerst naar Azië wordt verscheept. Daar is het handmatige proces 
nog te betalen. Met onze nieuwe Bollegraaf installatie kunnen we in WestEuropa écht gaan 
bouwen aan een circulaire economie. Dit is een doorbraak. Want iedereen worstelt met dit 
probleem.”

“We besparen alleen al 
aan bindingsmateriaal 
ruim 31.000 euro per 
jaar” (zie zin in tekst)

Colin Doherty, Director Re-Gen Waste 

(Northern Ireland)

 “Our old baler was 11 years old and had 
insufficient capacity to handle a daily volume 
of 500 tonnes of paper, plastic, steel and 
aluminium. For the new baler, we chose to 
team up with Bollegraaf because I became 
more and more convinced that their 
installation is technologically superior to its 
competitors across the board. Moreover, a 

Sustainable, durable, high output, few malfunctions, 

low maintenance costs. These are key terms in 

customers’ reviews of Bollegraaf Recycling 

Solutions installations. We speak with two of them.

satIsfIed customers: “the result Is astoundInG”

sustaInable and durable

Bollegraaf customer in the Netherlands convinced me that compared to other alternatives the 
Bollegraaf baler leads to lower total cost of ownership and is easier to maintain. In consultation 
with our head of production, the touch screen control of the installation was transferred to the 
central control room, eliminating the need for a separate operator. Thanks to the special, 
protected cabling, we no longer have problems with rats destroying cables and shutting down 
the installation. As the new HBC-140 baler also produces larger bales and bundles them more 
effectively, we save more than EUR 31,000 a year on binders alone. (see streamer) The forklift 
trucks are more productive, the containers are heavier and the floor stays cleaner. Moreover,  
we are operating at the promised maximum capacity. I couldn’t be happier.”

Peter Daalder, Director Daly Plastic (Zutphen)

“We break down used packaging film into granules, of which new film materials can be made. 
This process requires special input materials, for which we commissioned a high-tech Bollegraaf 
sorting installation. We spoke with several machine manufacturers, however, Bollegraaf clearly 
went the extra mile compared to its competitors. I already had the idea and design in my head. 
Other companies refused to work with this; they only wanted to use an ‘official’ engineering 
design. Bollegraaf did agree – and even proactively suggested solutions along the way. This 
created a truly close team, combining the best elements and ideas from both worlds into one 
design. The result is astounding. In comparison to the petrochemical industry, we release 1,350 
kilos CO2 less per tonne material. However, the most important aspect is that the optical 
sorting with near infrared technology works so well that we hardly have any sorting afterwards. 
The process is completely automated and the impact is enormous. For the volumes produced 
by our installation we would need 350 employees if we made use of manual sorting. That 
sorting is the reason that a lot of material is first shipped to Asia. The manual process is still 
affordable there. With our new Bollegraaf installation we can really contribute to a circular 
economy in Western Europe. This is a real breakthrough. Because everyone struggles with this 
problem.”

“We save more than EUR 31,000 a year 
on binders alone” (see sentence in text)

Peter Daalder

Colin Doherty
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Lubo Systems werd begin deze eeuw 
onderdeel van Bollegraaf Recycling Solutions 
Groep, dat toen al jarenlang gebruik maakte 
van de zeeftechnologie die het in Emmen 
gevestigde bedrijf ontwikkelde.  Hoiting 
spreekt van een logische acquisitie: 
“Bollegraaf opereerde reeds op de markt 
voor singlestream afval, oud papier en 
karton. Lubo is gespecialiseerd op de markt 
voor industrieel, bouw en sloopafval. De 
positie van Bollegraaf Recycling Solutions als 
partner voor totaaloplossingen is daarmee 
aanzienlijk versterkt.”

Het wereldwijd opererende Lubo Systems 
vindt zijn oorsprong in de landbouw
mechanisatie. Het bedrijf ontwikkelde de 
zeeftechnologie die nodig was om aardappels 
van het land te halen en legde daarmee de 
basis voor de kennisintensieve onderneming 
van nu, die zich in toenemende mate toelegt 
op de ontwikkeling van hoogwaardige 
installaties en verfijning van de scheidings
technologie. Binnen de dertig man tellende 
organisatie zijn drie mensen fulltime bezig 
met onderzoek en ontwikkeling.

Probleemoplosser

“De onderzoeksactiviteiten gebeuren voor 
een deel in samenwerking met klanten. “In 
de kern zijn wij probleemoplosser: opdracht
gevers hebben een vraag, wij komen met een 

lubo sysTEms: mondIaal succEs mET EIgEn r&d

“kEnnIs En kundE crucIaal”

Op een markt die steeds meer oog krijgt voor ‘total 

cost of ownership’ groeien de kansen voor Bollegraaf 

Recycling Solutions Groep. Dat zegt projectleider Frank 

Hoiting van Lubo Systems, onderdeel van het recycling-

concern. “In aanschaf zijn onze installaties niet altijd de 

goedkoopste, In kosten per ton afval wel.”

antwoord. Tegelijkertijd voeren we niet alle 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling samen met klanten uit. Het 
komt ook voor dat we iets in de markt 
ontdekken waarvoor geen machine of 
technologie bestaat. Die ontwikkelen we 
dan”, vertelt Hoiting.

Een voorbeeld in dit opzicht is een vraag  
die van de Amerikaanse distributeur Van Dyk 
Recyling Solutions kwam, dat bij Lubo 
Systems aanklopte voor een ballistische zeef. 
Hoiting: “Die leverden we toen nog niet.  
We zijn eerst gaan kijken wat er op de 
markt was, inventariseerden de zwakke 
punten en de octrooien van de bestaande 
systemen en zijn vervolgens aan de slag 
gegaan. Net zolang tot we iets hadden dat  
in onze optiek al het bestaande overtrof.”

Volwassen

De Luboprojectleider signaleert in de markt 
“stevige concurrentie”, zeker nu recycling 
steeds meer gemeengoed wordt. “Het wordt 
in alle opzichten een volwassen business.  

At the turn of the century, Lubo Systems became part of the Bollegraaf Recycling Solutions 
Group, which at that time had already been using the sifting technology of the Emmen-based 
company for years.  Hoiting calls it a logical acquisition: “Bollegraaf was already operating on  
the market for single stream waste, waste paper and cardboard. Lubo specialises in the market 
for industrial, construction and demolition waste. Bollegraaf Recycling Solutions’ position as a 
partner for turnkey solutions has been significantly strengthened because of it.”

The globally operating Lubo Systems originally focused on agricultural mechanisation. The company 
developed the sifting technology needed to retrieve potatoes from the land and in doing so, 
paved the way for the knowledge-intensive company of today, increasingly focusing on the 
development of high-quality installations and refinement of separation technology. Three of the 
thirty employees are engaged in research and development 
full-time.

Problem solver

“In part, the research activities are carried out in cooperation 
with clients. At the core we are a problem solver : clients 
have a question, we come up with an answer. However, we 
do not execute all research and development related 
activities in cooperation with clients. It also happens that we 
discover something in the market for which no machine or 
technology exists. And then we develop it”, Hoiting says.

An example of this was a question from American distributor 
Van Dyk Recyling Solutions, which contacted Lubo Systems 
for a ballistic screen. Hoiting: “We were not delivering those 
at the time. First, we investigated what was already available 

lubo systems: Global success thanks to In-house r&d

“knowledGe and skIlls are crucIal”

In a market with increasing attention for total cost of ownership, opportunities for Bollegraaf Recycling 

Solutions Group are growing. That is the view of projectmanager Frank Hoiting of Lubo Systems, which is 

part of the recycling group. “Our installations are not always the cheapest to purchase, but they are in costs 

per tonne of waste.”

“Recycling is a  
key element in the 
circular economy”

“Recycling is een 
centraal element in de 
circulaire economie”
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In de markt zetten wij in op onze sterke 
punten: lange levensduur, weinig onderhoud, 
nauwelijks ‘downtime’ en een hoge capaciteit. 
Dát zijn de elementen waarop wij ons willen 
onderscheiden. Onze machines en installaties 
zijn niet altijd de goedkoopste in aanschaf, 
maar wel in kosten per ton afval. Afnemers 
kijken daar in toenemende mate naar. Begrip  
pen als ‘total cost of ownership’ winnen snel 
terrein.”

Die verdere professionalisering in de markt 
stemt hem optimistisch als het om de 
toekomst gaat. “Recycling is een centraal 
element in de circulaire economie. De markt 
waarop wij opereren, blijft zich vergroten. In 
de afzet van nieuwe machines en installaties 
denk ik absoluut dat we dat gaan merken. 
Daarnaast: we hebben al een behoorlijke 
‘installed base’ en ook die groeit. Dat betekent 
dat er op het gebied van service, onderdelen 
en upgrades ook voldoende kansen zijn.”

Sleutel

Hij is er van overtuigd dat een sterke R&Dtak 
het bedrijf in de toekomst in staat stelt het 
verschil te blijven maken. “Kennis en kunde 
worden steeds belangrijker. De ballistische 
zeef die wij eerder voor Van Dyk ontwikkelden, 
hebben we later als uitgangspunt kunnen 
gebruiken voor een zwaardere uitvoering 
met een hogere capaciteit, die afvalverwerker 
Attero in Drenthe wilde inzetten in de 
voorsortering van huishoudelijk afval. We 
hebben deze klant uiteindelijk drie machines 
kunnen verkopen. De vierde volgt binnenkort, 
inclusief een upgrading van de bestaande 
installaties. Het is een voorbeeld van de 
manier waarop klantvragen tot nieuwe 
innovaties leiden, in dit geval zelfs een 
waarmee we een nieuw stuk markt pakken. 
Die continue vernieuwing zit ons in het 
bloed. Daarnaast is het de sleutel naar 
succes in de toekomst.”

“Onze machines en 
installaties zijn niet 

altijd de goedkoopste 
in aanschaf,  

maar wel in kosten  
per ton afval”

on the market, identified the weaknesses and patents of the existing systems and then got to 
work. We kept on going until we’d created something that we believed exceeded all existing 
systems.”

Mature

Lubo’s projectmanager observes “strong competition” in the market, especially now that 
recycling is becoming increasingly commonplace. “In every respect it is becoming a mature 
business. In the market, we are focusing on our strengths: long service life, little maintenance, 
barely any downtime and high capacity – those are the elements we want to distinguish 
ourselves with. Our installations are not always the cheapest to purchase, but they are in costs 
per tonne of waste. This is becoming more and more important for customers. Concepts such 
as ‘total cost of ownership’ are rapidly gaining ground.”

The further professionalism of the market makes him optimistic about the future. “Recycling is a 
key element in the circular economy. The market in which we operate, is still growing. I definitely 
believe that we will notice this in the sales of new machines and installations. What’s more: we 
already have a considerable ‘installed base’ which continues to grow. That means that in the areas 
of service, parts and upgrades there are also plenty of opportunities.”

Key

He is convinced that a strong R&D department will enable the company to keep making the 
difference in the future. “Knowledge and skills are becoming more and more important. The 
ballistic screen we developed for Van Dyk, was used as the starting point for a heavier model 
with a higher capacity, which waste management company Attero in Drenthe wanted to use  
for the presorting of domestic waste. In the end, we were able to sell this client three machines. 
The fourth will follow soon, as well as an upgrade of the current installations. It is an example  
of the way in which customer questions lead to new innovations, in this case even leading to 
acquiring new market share. That continuous innovation is in our DNA. And it is also the key  
to success in the future.”

“Our installations are not always 
the cheapest to purchase, but they 

are in costs per tonne of waste”
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“We willen partner van onze klanten zijn”, zegt commercieel 
directeur Peter Bos van Bollegraaf Recycling Solutions. “Als er  
een probleem is, dan willen we een oplossing op maat aanbieden. 
We willen hen bijstaan met training, service en advies. De techniek 
schrijdt voort, regelgeving kan veranderen, maar ook variabelen in 
de markt kunnen wijzigen, met mogelijke gevolgen voor product
stromen. In die zin willen we óók de extra ogen en oren voor de 
klant zijn.”

Een van de instrumenten die de solutions provider in het Groningse 
Appingedam daarbij inzet, is de Bollegraaf Academy. Bos: “We hebben 
veel kennis en ervaring, die we willen delen met onze klanten. Het 
gestructureerd opleiden van operators die met onze machines werken, 
kan de levensduur en betrouwbaarheid van het systeem ten goede 
komen. Opleidingen verzorgen we hier, maar als het om een grotere 
groep mensen gaat ook op locatie, bij de klant zelf.”

Bijstaan

Alles wat aan de continuïteit bijdraagt is een pre, aldus de commercieel 
directeur. “En dat is de richting die we opgaan. Klanten ontzorgen, 
onze service en dienstverlening naar een hoger plan tillen. Installaties 

nIEuwE sTraTEgIE moET VErdErE groEI ImpulsEn gEVEn

“wE wIllEn parTnEr Van dE klanT zIjn”

Afnemers gedurende de gehele levenscyclus van een 

machine of installatie maximaal van dienst zijn, proactief 

benaderen, kennis delen en maatwerk leveren. Het is 

onderdeel van de strategie waarmee Bollegraaf Recycling 

Solutions nieuwe impulsen aan verdere groei wil geven. 

“We realiseren ons dat we niet alleen fabrikant zijn.”

moeten draaien, productie maken. Rendement en output moeten 
maximaal zijn. Dat betekent dat we de klanten op verschillende 
niveaus bijstaan, van operator tot plantmanager.”

Het bieden van ‘lifetime support’ vraagt wél aanpassing van de eigen 
organisatie, benadrukt kersvers directeur After Sales Gordon Abraham. 
“Bollegraaf had van oudsher veel focus op productie en  minder op 
service. Door de jaren heen is de organisatie reactief geworden. We 
zijn nu begonnen met het leggen van een nieuwe fundering. Daarop 
gaan we met de juiste mensen en de juiste processen bouwen aan 
een proactieve organisatie.”

Versterken

In verschillende landen trekt Bollegraaf momenteel medewerkers aan 
om klanten te bezoeken. Hun opdracht: gesprekken voeren, plus en 
minpunten in kaart brengen en toekomstige behoeften inventariseren. 
“Die uitkomsten gebruiken we voor de nieuwe aanpak en benadering, 
maar tegelijkertijd voor het gericht versterken van de binnen en 
buitendienst”, aldus Abraham.

Service en After Sales waren in het verleden ondergeschoven kindjes 
binnen de organisatie van Bollegraaf, maar wat Abraham betreft is die 
tijd geweest. “Sales is een belangrijke levenslijn, maar After Sales in de 
huidige tijd net zozeer. Als we proactief opereren, de juiste service en 
diensten aanbieden, dan kunnen we klanten ontzorgen. En als we de 
klant kunnen overtuigen van onze toegevoegde waarde, dan blijft hij. 
Oók nadat hij een nieuwe installatie heeft gekocht.”

“We hebben veel kennis en 
ervaring, die we willen delen 

met onze klanten”

“We want to be a valuable partner”, says Bollegraaf Recycling Solutions’ Sales Director Peter 
Bos. “Whenever there is an issue, we want to offer a tailor-made solution. We aim to assist  
our clients with training, service and advice. Technologies are advancing, regulations can change, 
but variables in the market can also change, with possible consequences for product program.  
In that sense we want to be an extra pair of eyes and ears for clients.”

One of the instruments the solutions provider in Appingedam will employ is the Bollegraaf 
Academy. Bos: “We have extensive knowledge and experience we’d like to share with our 
clients. The structural training of operators working with our machines can benefit the lifespan 
and reliability of the system. We provide training at our office, but if it’s a large group we will  
also provide training on site.”

Assistance

Everything contributing to continuity is a pro, according to the Sales Director. “That is  
the direction we are going in. Unburdening customers, taking our service to the next level. 
Installations have to be working, creating production. Yields and output must be at their maximum 
level. That means we must aid the clients at different levels, from operator to plant manager.”

new strateGy to boost further Growth

“we want to be a valuable partner”

providing maximum service to customers during the entire life cycle  

of a machine or installation, proactively approaching them, sharing 

knowledge and providing tailor-made solutions. This is all part of the 

strategy that Bollegraaf Recycling Solutions aims to implement to 

boost further growth. “We realise we are more than a manufacturer.”

Offering ‘lifetime support’ does require an 
adaptation within the organisation, emphasizes 
new Director After Sales Gordon Abraham. 
“Traditionally Bollegraaf focused on production 
and less on service. Over the years the orga - 
nisation became reactive. We have started 
laying a new foundation. We will continue to 
build a proactive organisation with the right 
people and the right processes.”

Strengthening

At the moment Bollegraaf is recruiting 
employees in different countries to visit 
customers. Their task: meet with them, map 
the pros and cons and take stock of future 
needs. “We will use those findings to implement 
new methods and a novel approach, but also 
to support and strengthen office and field 
staff ”, says Abraham.

Service and After Sales used to be neglected 
elements of the Bollegraaf organisation, but if 
it’s up to Abraham that’s all in the past. “Sales 
is an important life line and in the current 
market After Sales is as well. If we operate in a 
proactive manner and offer the right services, 
we can unburden our clients. And if we can 
convince the client of our added value, he will 
stay. Also after he has bought a new 
installation.”

“We have extensive knowledge and experience 
we want to share with our clients”

Peter Bos Gordon Abraham
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Het verhaal van de Friese gebroeders 
Eenkema van Dijk lijkt ook ruim dertig jaar 
na dato nog rechtstreeks uit een jongens
boek geplukt. Economiestudent Pieter 
Eenkema van Dijk vertrok in 1983 richting 
Princeton om werkervaring op te doen bij 
een marketing research bureau. De enige 
voorwaarde: een bedrijf aanbrengen.  

“Ik ging samen met een studiegenoot. 
Bollegraaf was een van de bedrijven die we 
op het oog hadden. Prachtige presentatie 
gemaakt, waarmee we naar Hartog 
Bollegraaf stapten. Zijn enige vraag was wat 
het kostte. Toen wij zeiden: 10.000 dollar, 
klonk het: da’s goed. We hebben die 
presentatie nooit hoeven laten zien.”

In de Verenigde Staten verkende hij drie 
maanden lang de markt voor Bollegraaf. “De 
kansen waren enorm, zowel door de hoge 

hET succEsVolsTE VErkoopkanToor sTaaT In nEw york

dE VErnIEuwErs Van dE Vs

Gronings innovatievermogen en de Hollandse handelsgeest maakten dat Bollegraaf Recycling Solutions via 

de Nederlandse distributeur Van Dyk Recycling Solutions marktleider werd op de Amerikaanse markt voor 

balenpersen en volledig geautomatiseerde sorteersystemen. “We staan hier nog steeds te boek als de 

vernieuwers.”

dollarkoers als het technisch surplus van de 
installaties. Toen ik terug was in Nederland 
om een baan te zoeken, belde Hartog: we 
gaan in de VS beginnen, we willen dat jij het 
doet. Ik kreeg de alleenrechten. Eerst voor 
alleen de VS, daarna voor Canada. Ik zei ja. 
Later kwam ook mijn broer Erik over.”

Koploper

Anno 2016 is Van Dyk Recycling Solutions 
het succesvolste verkoopkantoor van 
Bollegraaf Recycling Solutions, dat zelf ook 
een aandeel in het bedrijf heeft. “Op de 
markt voor recyclingmachines en systemen 
waren we al snel koploper”, zegt Eenkema 
van Dijk. “Dat kón ook omdat alles wat in  
de VS gebeurde in Europa vijf jaar eerder al 
was gebeurd. We wisten wat eraan kwam en 
konden die kennis vooraf prima in business 
omzetten. We kwamen zo ook te boek te 
staan als vernieuwer.”

Van Dyk Recycling Solutions (60 medewerkers) 
maakte deals met TITECH (nu TOMRA) en 
met Lubo Systems (nog voordat het onder  
deel van Bollegraaf was) en timmerde met 

innovatieve concepten met veel succes aan 
de weg. Het investeerde behalve in sales 
sterk in service, zorgde voor dekking over 
de gehele VS en was in staat te anticiperen 
op het Amerikaanse beleid voor afvalver
werking en recycling. Bij elkaar verkocht  
het voor meer dan een miljard dollar  
aan installaties, waarvan een groot deel 
Bollegraafmachines.

Mega-installaties

In het begin ging het meestal om balenpersen, 
later steeds vaker ook om ‘megaMaterial 
Recycling Facilitiesinstallaties’ voor de 
verwerking van ‘single stream’afval. Een van 
de grootste ooit door Bollegraaf ontworpen 
en geproduceerd staat in New York, gemaakt 
in opdracht van Sims Recycling, het bedrijf 
dat naam maakte met de recycling van de 
resten van de Twin Towers. “Toen we die 
installatie hadden geleverd, zei een directeur 
van Sims tegen me: ‘The Dutched started 
New York 400 years ago and are right now 
running the recycling business’. Dat zegt wel 
iets over de impact van de samenwerking 
tussen Bollegraaf en Van Dyk.”

“We staan hier nog 
steeds te boek als de 

vernieuwers”

More than thirty years later, the story of the 
Frisian brothers Eenkema van Dijk still seems 
like a story straight from an adventure book. 
In 1983 economics student Pieter Eenkema 
van Dijk left for Princeton to gain work 
experience at a marketing research agency. 
The only condition: bring in a company.  
“I went with a fellow student. Bollegraaf was 
one of the companies we had our eye on.  
We made a great presentation, which we  
took with us to Hartog Bollegraaf. His only 
question was how much it would cost. When 
we said: 10,000 dollar, he said: that’s fine. We 
never even showed him the presentation.”

For three months, he explored the market for 
Bollegraaf in the United States. “The potential 
was huge, both due to the high dollar exchange 
rate and the technical surplus of the installations. 
When I returned to the Netherlands to find a 
job, Hartog called me and said: we are starting 
up in the US and we want you to do it. I would 
receive exclusive rights. At first for just the US, 
later also for Canada. I said yes. Later my 
brother Erik joined me.”

Leading company

In 2016 Van Dyk Recycling Solutions is the 
most successful sales office of Bollegraaf 
Recycling Solutions, which also has a share in 

new york, the most successful sales offIce

us Innovators

Groningen innovation capacity and the Dutch 

commercial spirit ensured that Bollegraaf 

Recycling Solutions, via the Dutch distributor  

Van Dyk Recycling Solutions, became market 

leader on the American market for balers and 

fully automated sorting systems. “We are still 

known here as innovators.”

the company. “On the market for recycling machines and systems, we quickly became the 
leading company”, says Eenkema van Dijk. “This was possible as everything that was happening in 
the US had already happened five years earlier in Europe. We knew what was coming and could 
easily turn that prior knowledge into practice. That is how we came to be known as an 
innovator.”

Van Dyk Recycling Solutions (60 employees) made deals with TITECH (now TOMRA) and with 
Lubo Systems (even before it became part of Bollegraaf) and conducted business successfully 
using innovative concepts. Besides in sales, it also invested heavily in service, provided coverage 
for the entire US and was able to anticipate on the American policy for waste processing and 
recycling. It has sold more than a billion dollars’ worth of installations, of which a large part were 
Bollegraaf machines.

Mega installations

In the beginning it mostly concerned balers and later also increasingly mega Material Recycling 
Facilities installations for the processing of single stream waste. One of the largest ever designed 
and produced by Bollegraaf is located in New York, commissioned by Sims Recycling, the company 
that became renowned for the recycling of the Twin Towers remains. “When we had delivered 
that installation, a Director of Sims told me: ‘The Dutch started New York 400 years ago and are 
right now running the recycling business’. That says something about the impact of the cooperation 
between Bollegraaf and Van Dyk.”

“We are still known 
here as innovators”

Pieter Eenkema van Dijk Erik Eenkema van Dijk
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Uitblinken in alles wat geen doornsnee-toelevering is. Dat is de ambitie 

van GB Metaal & Kunststoffen in Almelo, producent van onderdelen voor 

machines en halffabrikaten. “Wij denken niet alleen in draaien, frezen of 

plaatbewerking, maar in combinaties. Zo kunnen we complexere 

producten maken.”

GB Metaal & Kunststoffen ontstond veertien jaar geleden, vertelt oprichter en eigenaar Gijs 
Bekhuis. “We zijn gestart als pure toeleverancier, maar we willen door onderscheidend te zijn 
opschuiven in de keten. Dat gaat steeds beter.”

Het lukt Bekhuis steeds vaker om rechtstreeks met eindklanten te praten. “En in die positie 
zijn we in  onze kracht. Dan kunnen we meedenken over het product, over verbetering ervan 
en over aspecten zoals duurzaamheid, kostenbesparing en innovatie. Ook als een ontwerp 
onnodig complex is, geven we dat aan.”

Als vakman doet Gijs Bekhuis zelf de 
acquisitie en verkoop. “Tussen vertellen  
en doen zit soms een groot verschil, maar 
onze kracht is dat ik bij de klant aan tafel  
al kan aangeven of iets kan of wat eventueel 
alternatieven zijn – iets wat een verkoper 
door de bank genomen niet lukt.”

Zijn vakkennis bezorgde het bedrijf 
inmiddels opdrachtgevers in onder meer  
de automotive en luchtvaart, bij uitstek 
sectoren waar kwaliteit, precisie en 
betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. 
“Zo zijn we van maximale toegevoegde 
waarde voor de afnemer.”
Meer informatie: www.gb.nu

GB METAAL & KUNSTSTOFFEN:

ALLES WAT GEEN DOORSNEE IS

Gijs Bekhuis

ADVERTORIAL
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Providing customers with fast, tailor-made services and having 

a wide selection available - that is what sets Tempo Trommels  

& Rollen in Middenmeer, the Netherlands, apart from its 

competitors, says Director and owner Sjirk Bouwman. “Our 

strength lies in our flexibility.”

Tempo was established in the eighties and 
initially produced parts mostly for aerospace, 
before focusing on metalworking in general. 
Today Tempo produces drums, rollers and 
conveyor belt components for machines and 
all industries related to (internal) transport, 
from agriculture to food, from transport to 
recycling.

Tempo has not really suffered from the crisis 
these past few years, Bouwman says. “The 
reason for this is that we operate across the 
entire scope of the industry and are not 
dependent on production. We also have a 

service and repair department. That 
work never stops.”

Bouwman says Tempo is flexible and 
broadly oriented. “We never say no 
and can intervene quickly. If something 
is broken, we will be there immediately. Our delivery periods vary from one day to eight weeks. 
In cases of emergency, a part is out of the door the same day, unless the customer has highly 
specific requirements.”

Bouwman remains optimistic about the future: “These past years maintenance and repairs made 
up the bulk of our services. Now we are seeing that the investment readiness in the industry is 
slowly increasing. Companies dare to look towards the future again.”
Meer informatie: www.tempo-roll.nl

TEMPO TROMMELS & ROLLEN

“WE NEVER SAY NO”

Sjirk Bouwman

ADVERTORIAL

“Het mooiste aan Bollegraaf vind ik de kansen die je krijgt. Het is een bedrijf waar je nog 
écht kunt doorgroeien. Als medewerker, maar ook als mens. De grootste uitdaging vond ik zelf 
altijd de omvangrijke projecten in het buitenland. Ik ging daar dan alleen heen, formeerde ter 
plekke een team van goede vaklieden en zorgde dat een installatie op tijd werd opgeleverd.”

Klaas Smit (50) maakte de groei van Bollegraaf van nabij mee. “Toen ik hier begon, werkten  
er zo’n 35 mensen. Met de stijging in omzet nam het aantal collega’s van jaar tot jaar toe en 
werd ook flink geïnvesteerd in uitbreiding van de productie en assemblagehallen. We waren 
een klein bedrijf dat groot werd en meegroeide met de markt en de industrie.”

Hoogspanning

Hand in hand met de explosieve groei in de vraag naar balenpersen ontstond in de markt 
ook de behoefte aan een meer oplossingsgerichte benadering, zegt Smit. “We konden dat  
qua kennis en kunde waarmaken, maar stonden door de druk op de productie steeds onder 
hoogspanning. Deze hele industrie stond in zijn kinderschoenen.”

klaas smIT,  
EEn wErkzaam lEVEn lang bIj bollEgraaf

“Ik bEn hIEr  
grooT gEwordEn”

Zijn eerste werkdag was op een maandag in februari 1989. ’s Ochtends 

meldde hij zich voor het eerst in Appingedam, ’s middags sleutelde hij 

aan een machine in Haarlem. Klaas Smit begon als servicemonteur in 

de buitendienst, vloog de halve wereld over en werd hoofd productie. 

“Ik ben hier groot geworden.”

“The greatest thing about Bollegraaf is the 
opportunities you get. It is a company where 
you can truly continue to grow. As an 
employee, but also as a person. I always found 
the large-scale projects abroad to be the 
greatest challenge. I would go there all alone, 
form a team of competent professionals on 
the spot, and make sure that an installation 
was delivered on time.”

Klaas Smit (50) experienced Bollegraaf ’s 
growth first hand. “When I started, there were 
about 35 people working here. Along with  
the increase in turnover, each year the number 
of colleagues also increased, and large 
investments were made in the expansion  
of the production and assembly halls. We 
were a small company which matured and 
grew along with the market and the industry.”

High pressure

Accompanied by the explosive growth of the 
demand for balers, the need for a more solution- 
focused approach also increased, says Smit. 
“We were able to meet expectations in terms 

klaas smIt, an entIre 
workInG lIfe at 
bolleGraaf

“I Grew  
up here”

His first working day was on a 

Monday in February 1989. He 

clocked in for the first time that 

morning in Appingedam, in the 

afternoon he was working on a 

machine in Haarlem. Klaas Smit 

started out as a service engineer 

in the field, flew around the  

globe and then became head  

of production. “I grew up here.”

“Het is een bedrijf waar je  
nog écht kunt doorgroeien.  

Als medewerker,  
maar ook als mens”

Klaas Smit (r)

 “It is a company 
where you can truly 

continue to grow.  
As an employee, but 

also as a person”
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De periode van krimp die zich in 2013 
inzette, heeft achteraf een positieve impuls 
gegeven aan de nieuwe groeistrategie  
van Bollegraaf, denkt hij. “Je ziet nu dat 

organisatorisch en procesmatig veel zaken 
worden opgepakt. De weg die het nieuwe 
management kiest, wekt veel vertrouwen en 
is de basis voor een mooie toekomst. De 
kennis was aanwezig, maar werd te weinig 
gedeeld. Dit verandert nu zichtbaar.” 

Patent

Hij heeft zijn hart verpand aan Bollegraaf, 
denkt in zijn vrije tijd na over wat beter kan. 
Het leidde er onder meer toe dat één van 
de vele patenten mede op zijn naam staat. 

“Het is een prachtig bedrijf. Aan de ene kant 
doordat letterlijk alle facetten van de 
techniek samenkomen, aan de andere kant 
omdat er zoveel kansen zijn. Als je die ziet 
en pakt, dan komt er ongelooflijk veel naar  
je toe.”

“Het mooie van dit bedrijf is niet 
alleen dat hier letterlijk alle facetten 
van de techniek samenkomen, maar 

ook dat er zoveel kansen zijn”

of the required knowledge and skills, however, 
because of the pressure on production we 
were increasingly under high pressure. This 
entire industry was still in its infancy stage.”

Looking back, the period of contraction which 
began in 2013 gave a positive impulse to 
Bollegraaf ’s new growth industry, he thinks. 

“You can see that many organisational and 
procedural issues are being dealt with. The 
road taken by the new management inspires 
confidence and is the basis for a great future. 
The knowledge was available, but was not 
shared enough. Now this is visibly changing.” 

Patent

He has lost his heart to Bollegraaf, and uses 
his free time to think of ways to improve 
things. This resulted into him being named as 
co-inventor of one the many company 
patents. “It is a fantastic company. On the one 
hand because literally all areas of engineering 
merge here, on the other because there are 
so many opportunities. If you see and grab 
them, you can accomplish incredible things.”

“The great thing about this 
company is that literally all areas 

of engineering merge here and 
there are so many opportunities”
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