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EEN ANDER GROEIMODEL
LOUVRE IN ABU DHABI 

KLAVERTJE VIER
VAN HOECKE 

NOVA LIGNUM CERTIS BENELUX 

Intro

ELKE MENS IS UNIEK, NET ALS ONS WERK
Beste klant, leverancier, collega, buur, vriend, familie,…

Dit is al de derde editie van de Fraxinus-nieuwsbrief. We 
hebben drie goede redenen om opnieuw even uw tijd te 
vragen. Eén: om u te herinneren aan onze deelname aan 
de Bedrijven Contactdagen 2015 op 9 en 10 december in 
Kortrijk Xpo. Twee: bij Fraxinus is weer heel wat op til. Drie: 
omdat we niet uitverteld geraken over de unieke machines 
die we mogen bouwen voor onze klanten, stuk voor stuk 
unieke mensen.

Waar we in onze nieuwsbrief vorig jaar even stilstonden bij het 
tienjarig bestaan, blikken we in deze editie resoluut vooruit.. Tot 
onze grote vreugde waait door tal van sectoren opnieuw een 
positieve wind die ondernemers weer voluit doet… ondernemen. 
De vraag naar maatwerk in machines en geautomatiseerde lijnen 
is niet gedaald, integendeel.

En laat maatwerk nu net onze standaard zijn. Onlangs maakten 
we ons de bedenking dat het werk voor onze klanten niet ophoudt 
eens ze een contract voor een project tekenen. Het omgekeerde 
is waar: dan begint pas het spel van samen een oplossing 
ontwikkelen én realiseren. 

Ook dit jaar zijn we weer een stukje gegroeid. We investeerden in 
jonge, goed opgeleide talenten die al enige praktische ervaring 
konden voorleggen. Zij versterkten zowel het engineeringbureau 
met theoretische kennis, als het atelier met extra vaardige 
werkkracht. Daarnaast slaagden we erin om een aanpalend 
perceel aan te kopen, zodat we ademruimte hebben mocht onze 
6.000 m² capaciteit ooit volzet geraken. Met al dat jonge volk 
erbij, plannen we trouwens binnenkort al een kleine uitbreiding 
van de kantoren en personeelsruimtes.

We nemen u opnieuw mee in de verhalen van opmerkelijke klanten. 
Een tot de verbeelding sprekend project zijn de museumvitrines 
voor het filiaal van het Louvre in Abu Dhabi, dat volgend jaar de 
deuren opent. Wereldtop vitrinebouwer Meyvaert uit Gent sprak 
ons aan voor de hefsystemen.

Toeleverancier aan de meubelindustrie Van Hoecke uit Sint-
Niklaas vertrouwde ons de opdracht toe voor een veelzijdige 
machine bij haar productie van lades op maat. Een complexe klus 
die ons opnieuw dwong om out of the box te denken.

Helemaal grensverleggend is het project voor Nova Lignum 
in Nederland, waarvan we vorig jaar al een tipje van de sluier 
oplichtten. Ondertussen is onze installatie opgeleverd en wordt 
volop proef gedraaid met het persen van sterke en lichte panelen 
voor de bouwsector op basis van plantenvezels.

Ten slotte richten we de schijnwerpers op ruim een decennium 
samenwerking met Certis Benelux, net als ons een door 
engineering gedreven bedrijf. Samen realiseerden we ondertussen 
tal van projecten, stuk voor stuk uniek zoals elke mens op zich 
uniek is. 

Had ik u al verteld dat we nog altijd het meest plezier beleven aan 
de grootste technische uitdagingen? Bij deze!

Hans Van Essche
(nog steeds) Gek van techniek
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Bij het ondertekenen van het 

contract eindigt het verhaal 

niet maar begint het pas.

Hans Van Essche

We nemen u opnieuw mee in de 

verhalen van opmerkelijke 

klanten. 

Hans Van Essche

Fraxinus neemt deel aan de Bedrijven 
Contactdagen op woensdag 9 en donderdag 
10 december 2015 in Kortrijk Xpo. Dit grootste 
B2B-contactevenement in België brengt 
ondernemingen en ondernemers samen in een 
gemoedelijke en ontspannen sfeer. Voor deze 
15de editie wordt de lat hoog gelegd op 650 
standhouders en 15.000 bezoekende CEO’s en 
professionals.

Bezoek Fraxinus op stand nr. 104 in Hal 1.
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MEYVAERT 

Plaats:
Dok Noord 3 in Gent.

Strategie: 
Engineering van speciale glasconstructies 
voor drie topsegmenten: vitrines voor musea; 
brandwerende deuren en tussenschotten; 
veiligheidsglas voor o.m. banken.

Cijfers: 
Meyvaert realiseerde al meer dan 1.500 
projecten wereldwijd.

Mensen: 
85 medewerkers in Gent en 25 in een vorig jaar 
overgenomen Poolse vestiging. Daarnaast is er 
een kleine joint-venture in China.

Opmerkelijk: 
CEO Steven De Tollenaere werd in 2013 
hoofdaandeelhouder van dit familiebedrijf dat al 

in 1826 opgericht werd.

www.meyvaert.be

“Momenteel denkt Fraxinus bij groei niet meteen aan extra 
procenten, maar besteden we in deze fase vooral aandacht 
aan inhoudelijke aspecten. Dan kijk ik naar het verhogen van 
de toegevoegde waarde, de kennis en de technologische 
capaciteit om moeilijke projecten aan te nemen”, zegt Hans 
Van Essche. Een toelichting bij deze opmerkelijke visie.

Welke plannen heeft Fraxinus voor de nabije toekomst?

Hans Van Essche: “Ons bedrijf heeft steeds naar groei gestreefd. 
In deze fase van onze ontwikkeling ligt de aandacht evenwel niet 
op extra vierkante meters, machines, omzet en volume. Met de 
aanwerving van nieuwe talenten – bovenop de bestaande équipe 
die op post blijft – benadrukken we vooral het versterken van de 
engineering. We willen nu nog sterker worden in toegevoegde waarde 
en technologische kennis, in wisselwerking met het aannemen van 
moeilijke opdrachten.”

Betekent dit dat u momenteel over voldoende ruimte 
beschikt?

Hans Van Essche: “Pas drie jaar terug verdubbelden we de 
productieruimte tot 6.000 m². Dit gebeurde met voldoende 
toekomstvisie zodat we nu nog steeds plaats genoeg hebben. Toch 
grepen we onlangs de kans om een aanpalend perceel aan te kopen. 

Daarmee beschikken we over ademruimte mocht zich in de toekomst 
de nood aan capaciteitsuitbreiding voordoen. Een kleine ingreep 
wordt binnenkort de uitbreiding van de refter met bovenliggende 
kantoren. Deze aanbouw zou in het voorjaar van 2016 afgewerkt 
moeten zijn.”

Hoe ervaart u het klimaat in de economie? Is de crisis stilaan 
voorbij en mogen we weer uitkijken naar groei?

Hans Van Essche: “Ik denk niet dat veel firma’s momenteel 
streven naar massale aanwervingen, bijkomende loodsen, grote 
capaciteitsverhogingen. zoals ze vroeger groeien zagen. Ook wij 
hebben niet de bedoeling om onze groep van 25 mensen plots 
gevoelig uit te breiden. Vandaag betekent groeien: zoeken naar 
samenwerking en synergie. Dat is een heel andere groeimodel dan 
in de breedte proberen uit te breiden. Nu moet je vooral goed zijn in 
niches en investeren in multifunctionele lijnen om flexibel te kunnen 
overschakelen wanneer dat nodig is.”

Werkt de industrie nu anders dan voorheen?

Hans Van Essche: “We ondervinden dat alles veel sneller geworden 
is dan enkele jaren geleden. Bedrijven beslissen sneller over de 
aankoop van investeringsgoederen én ze willen ze sneller geleverd 
krijgen. Ondernemingen doen dit niet zomaar: hun vraag naar snelle 
levering is meestal gemotiveerd omdat ze concrete plannen hebben 
voor het aanpassen van hun productie.”

In tal van sectoren zien we industriële productie terugkeren 
uit de lagelonenlanden, de zogenaamde reshoring. Ondervindt 
u dit in de praktijk? 

Hans Van Essche: “Dit gebeurt nu inderdaad in de industrie 
rondom ons. Dankzij verregaande automatisering wegen de lagere 
loonkosten in verre landen steeds minder op tegen de toenemende 
eisen en kosten inzake kwaliteit, transport, leveringstermijnen 
en communicatie. Dit is een duidelijke tendens. Wanneer je 
alles samentelt, komt de productieprijs hier weer gunstig uit, op 
voorwaarde dat je automatiseert natuurlijk om snel en flexibel te 
kunnen werken.”

In Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische 
Emiraten, is the sky the limit. Ook op het vlak van kunst en 
cultuur. De oliestaat verwierf de rechten om filialen van de 
allergrootste musea te bouwen. In de loop van 2016 opent 
als eerste een bijhuis van het Louvre. De glazen vitrines 
voor het tentoonstellen van de uitgeleende topstukken 
worden gemaakt door Meyvaert Glass Engineering uit Gent, 
gesteund op mechanische componenten van Fraxinus.

In het selecte clubje van vitrinebouwers voor topmusea, is Meyvaert 
uit Gent een vaste waarde. Naast de bouw van constructies in 
brandwerend en veiligheidsglas, verwierf het bedrijf in dit segment 
wereldfaam. De referentielijst omvat meer dan 1.000 realisaties 
met ronkende namen als het Rodin Museum (Parijs), Ashmolean 
Museum (Oxford), Forbidden City Palace Museum (Peking), 
Smithsonian National Museum of American History (Washington), 
Rijksmuseum (Amsterdam), enz. Een opmerkelijk project waar 
Meyvaert momenteel aan meewerkt, is het Louvre in Abu Dhabi.

CEO Steven De Tollenaere: “De hoofdstad van de Verenigde 
Arabische Emiraten kreeg de toestemming voor de bouw van 
een museumcomplex dat collecties van de allergrootste musea 
ter wereld mag tonen. In opvallende gebouwen boven de zee 
komen vier luiken: het Nationaal Museum van de VAE en filialen 
van het Louvre, British Museum en Guggenheim. Wij wonnen 
de aanbesteding van de vitrines voor het eerste museum dat 
gerealiseerd wordt, met name het Louvre. De opening is wellicht 
voorzien in de loop van 2016. In nauw overleg met het Louvre in 
Parijs, bouwt de befaamde architect Jean Nouvel een paleis dat 
een van de mooiste musea ter wereld zal worden. Hij coördineert 

het volledige concept van exterieur én interieur. Wie Jean Nouvel 
kent, weet dat hij altijd en overal naar de perfectie streeft.”

Waarom doet u een beroep op Fraxinus?

Steven De Tollenaere: “De architect verkiest vitrines met 
glazen die zo groot mogelijk zijn voor een ononderbroken zicht 
op de kunstwerken. Dit betekent dat de grote stolpen, die over 
de kunstwerken gezet worden, volledig uit glas bestaan en dat 
de openingsmechanismes voor onderhoud en schoonmaak zo 
onzichtbaar mogelijk zijn. Voor de mechanische hefsystemen 
zochten we een betrouwbare en innovatief meedenkende partner. 
Bij projecten van dergelijk niveau en omvang kun je immers geen 
enkel risico nemen.”

Hans Van Essche: “De glazen stolpen wegen tussen 600 en 900 
kilo en zijn door hun naadloze constructie fragiel om op te tillen. 
Bij de ontwikkeling van de hefsystemen mochten we daarom niets 
aan het toeval overlaten. Daarnaast is er ook nog een tweede 
soort vitrine waarvoor we een hefsysteem moesten ontwikkelen. 
Het gaat om muurnissen waarbij een glasplaat van 5,50 op 2,80 
meter als een guillotine in de muur omhoog moet kunnen schuiven. 
Een heel praktische eerste vraag van Meyvaert was daarom: hoe 
hoog is het atelier van Fraxinus? Immers, gezien we alles in eigen 
huis monteren, hadden we voldoende hoogte nodig voor deze 
constructies.”

Hoe verliep de samenwerking?

Steven De Tollenaere: “De essentie van het succes bestaat uit 
de gezamenlijke engineering van een 85-tal tilsystemen. Het is nu 
de bedoeling om een langdurige samenwerking aan te houden. We 
delen een bedrijfscultuur van durven en vernieuwen.”

Hans Van Essche: “Wij nemen nooit klakkeloos het idee van de 
klant over. We stellen dit altijd in vraag en overwegen of geen 
betere oplossing mogelijk is om het einddoel te bereiken. Wij 
hebben geen standaard machines staan. Voor ons behelst elke 
opdracht opnieuw het bouwen van een uniek prototype, met als 
enige einddoel dat het werkt.”

Interview

EEN ANDER 
GROEIMODEL VAN  
MEER KENNIS EN 
TOEGEVOEGDE 
WAARDE

Case Meyvaert

LOUVRE IN ABU DHABI NAAR EEN HOGER 
NIVEAU TILLEN

Hans Van Essche: “We kregen de vraag om vitrines van 600 tot 900 kg 
op te tillen, zodat de tentoongestelde kunstwerken bereikbaar worden 
voor schoonmaak, onderhoud of verplaatsing. Het hefmechanisme 
moest in normale toestand absoluut verborgen blijven. Dat maakte 
de ruimte bijzonder beperkt, waardoor we zeer compacte schaarliften 
moesten ontwerpen. Gezien het grote gewicht dat de kleine scharen 
moeten dragen, gebruikten we een speciale staalsoort die drie keer 

sterker is dan gewoon staal.”
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DE TRUC VAN FRAXINUS

Wij nemen nooit klakkeloos 

het idee van de klant over.

Hans Van Essche

Vandaag betekent groeien 

vooral zoeken naar 

samenwerking en synergie.

Hans Van Essche

binnenkort breiden we de 

refter met bovenliggende 

kantoren uit

Hans Van Essche

Het is een tendens 

dat dankzij 

automatisering 

industriEle productie 

uit het buitenland 

terugkeert.

Hans Van Essche
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VAN HOECKE

Plaats:
Europark-Noord, Sint-Niklaas

Strategie: 
Verdeling van functionele componenten 
voor gebruiksmeubelen (voornamelijk het 
Oostenrijkse merk Blum) naar de professionele 
Beneluxmarkt sinds 1967. Eigen productie van 
gemonteerde lades sinds 2003 en houten lades 
met internationale ambitie sinds 2015. 

Cijfers: 
De omzet 2015  lag op 54 miljoen euro. Vanuit 
het centraal magazijn van 18.000 m² vertrekken 
dagelijks 300 leveringen, goed voor 60 ton 
materiaal.

Mensen: 
Een 180-tal medewerkers waarvan een 
tiental in Nederland en een 60-tal in de  eigen 
productieafdeling Halux.

Opmerkelijk: 
De oorsprong en ontwikkeling van Van 
Hoecke loopt parallel met die van de keuken/
meubelindustrie.

www.vanhoecke.be

De gestage, rustige uitbouw van Fraxinus steunt op een mix 
van ervaring en jonge enthousiasme. Jaar na jaar wordt de 
groep verfijnd met nieuwe werkkrachten en kennis. Dit jaar 
2015 kwamen Caroline Monbaliu (29), Koen Kerkhove (30), 
Jonas Cappelle (26) en Floris Strubbe (26) aan boord.

Gestructureerde netheid
Ladies first: Caroline Monbaliu (29) is sinds september 2015 aan de 
slag in het engineeringbureau. Ze is afkomstig uit Veurne en heeft 
naast het diploma van industrieel ingenieur elektromechanica 
(KHBO) ook een graduaat vliegtuigtechniek op zak. “Bij Fraxinus 
ben ik pas gestart met een interne opleiding die op termijn moet 
toelaten om projecten te ontwerpen. Voorheen was ik vijf jaar 
aan de slag als ontwerper van zonwering bij Renson in Waregem. 
Toen ik onlangs naar Staden verhuisde, zocht ik een nieuwe baan 
dicht bij huis. Op de industriezone in Beveren-Roeselare viel 
mij onmiddellijk het gebouw van Fraxinus met de mooie foto op. 
Netheid vind ik heel belangrijk: in een propere omgeving is het 
aangenamer werken en het toont meteen dat het bedrijf op een 
gestructureerde manier weet waarmee het bezig is. Een compacte 
kmo is bovendien overzichtelijk. De keuze was dus snel gemaakt. 
(lacht)”

Multi-inzetbaar in metaalbewerking
Koen Kerkhove (30) uit Kortemark kwam in juni 2015 in dienst 
als frezer. Hij studeerde aan het VTI Torhout af in Mechanische 
Vormgevingstechnieken en vervolmaakte zich met een zevende 
jaar CNC-bewerkingen aan het VTI Waregem. “Gedurende dit 
bijkomende jaar was de leraar wegens een ongeval langdurig 
afwezig waardoor ik gedeeltelijk het praktijkwerk in het atelier 
moest overnemen. Dat was een heel intensieve leerschool. De 
technologie evolueert ook zodanig snel dat je voortdurend moet 
bijleren”. Voor hij bij Fraxinus kwam, was Koen elf jaar actief in het 
frezen van stukken. “Dat is wat ik ook hier doe. Het is de bedoeling 
dat ik alle freesmachines kan bedienen maar daarnaast ook multi-
inzetbaar ben voor draaiwerk.”

Praktijk injecteren met theorie
Jonas Cappelle (26) uit Sleihage woont sinds kort met zijn vriendin 
in Beveren-Roeselare, op nauwelijks drie minuten fietsen van 
Fraxinus. Deze burgerlijk ingenieur werktuigkunde (UGent) werd 
begin 2015 aangeworven om het engineeringbureau te versterken 
met extra theoretische bagage. De voorbije twee jaar deed hij via 
Randstad Professionals ervaring op bij landbouwmachinebouwer 
CNH in Zedelgem. “Toen de productie daar tijdelijk afgebouwd 
werd, keek ik uit naar een andere werkgever. Mijn voorkeur ging 
vooral uit naar een kmo omdat je daar meer betrokken bent bij 
het volledige bedrijfsproces. Dat vond ik bij Fraxinus. In eerste 
instantie leer ik gaandeweg de workflow van de onderneming 
kennen. Mijn eerste taak is om vanuit het digitale tekenwerk de 
vertaling te maken naar werktekeningen voor het atelier. Door 
mee te tekenen aan onderdelen van concrete projecten, leer ik 
de contouren van het bedrijf en de producten kennen. Het is de 
bedoeling dat ik mijn theoretische studies toepas in de praktijk 
van het ontwerp van volledige projecten.”

Vlotte organisatie in atelier
Floris Strubbe (26) komt uit het polderdorp Dudzele en is sinds 
februari 2015 assistent productieleider. Na zijn opleiding 
Elektromechanica aan VTI O.L.V. ter Duinen in Zeebrugge haalde hij 
een bachelor Elektromechanica aan de KHBO.
“Mijn taak bij Fraxinus is heel praktisch: alles wat met het atelier 
en de productie te maken heeft, in goede banen leiden. Dat omvat 
het bestellen van onderdelen, er voor zorgen dat de afgewerkte 
stukken correct en tijdig het atelier verlaten, enzovoort. In het begin 
was het even aanpassen maar het was me al snel duidelijk dat de 
organisatie hier goed loopt. Op mijn vorige werk – op de terminal van 
International Car Operators in de haven van Zeebrugge – deed ik 
vooral ervaring op in elektriciteit en elektronica. Dit vormt een goede 
aanvulling op de mechanische aspecten van mijn nieuwe job.”

Verdeler van functioneel meubelbeslag Van Hoecke uit Sint-
Niklaas heeft een eigen productieafdeling voor lades op maat 
voor de professionele klant. Dat maatwerk mag je letterlijk 
nemen: bijna geen enkele lade is gelijk. Het was dan ook een 
fikse klus om de complexe behandeling en bewerkingen te 
automatiseren. Fraxinus ging de uitdaging aan.

In 1967 startte Luc Van Hoecke op z’n eentje met de verdeling 
van functioneel meubelbeslag. Dat zijn alle onderdelen die maken 
dat o.m. lades kunnen rollen en kasten kunnen openen. De 
samenwerking met de Oostenrijkse fabrikant Blum vanaf 1973, 
bracht het bedrijf in een stroomversnelling. Hand in hand met 
de ontwikkeling van de gebruiksmeubelenindustrie – denk aan 
fabrikanten van keukens en badkamers zoals bijv. Dovy – groeide 
Van Hoecke NV tot marktleider in de Benelux. Daarnaast bouwt 
de eigen productieafdeling Halux sinds 2000 gestaag aan een 
internationale klandizie voor gemonteerde lades.

IT-manager Paul Verhulst: “Wij focussen op functioneel 
meubelbeslag, met name alles wat aan een meubel beweegt. 
Strategisch is dit een heel smal segment maar we ons 

onderscheiden door er zeer diep op in te gaan. Dat doen we met 
het enorme aanbod van Blum en met een eigen productieafdeling. 
De keuze in materialen en afwerkingen voor lades is de laatste 
jaren flink gegroeid. We spreken spreekwoordelijk over 500 miljoen 
verschillende keuzes qua maten en technische eigenschappen 
mogelijk, wat een gigantische voorraad aan uiteenlopende 
onderdelen vergt. Die productkennis en complexiteit nemen wij van 
onze klanten over, onder meer met een on-line lade configurator en 
een streeflevertijd van 72 uren.”

Waarom deed u een beroep op Fraxinus?

Paul Verhulst: “Wij kennen Fraxinus sinds 2013, toen we door 
verdere automatisering de stijgende vraag naar gemonteerde, 
houten lades wilden blijven volgen. Onze zelf ontwikkelde 
pakketten met het kliksysteem TA’OR – wat staat voor The Art 
of Organising – kennen een groeiend succes op de internationale 
markt. Ondertussen zijn we al aan het kliksysteem van de 
vijfde generatie, wat extra behoeften stelt aan kwaliteit van de 
bewerkingen.”

Welke machines realiseerde Fraxinus voor Van Hoecke?

Paul Verhulst: “Een eerste project voor het afkorten van zijkanten 
is geïnstalleerd en volop in werking. Deze machine freest de 
zijkanten van de geassembleerde lades perfect af ten opzichte 
van het kliksysteem. Geen gemakkelijke opdracht, want dit 
moet perfect haaks gebeuren en bij het zagen moet het fineer 
ongeschonden blijven. De complexiteit zit vooral in de behandeling 
– oppakken, positioneren, aligneren – van de werkstukken die 
voortdurend wisselen in lengte (250 tot 750mm) en breedte (64 
tot 230mm). Onze klanten kunnen immers lades bestellen vanaf 
één stuk. De volledige machine, infrastructuur, software en 
controle moesten dan ook op individuele stukken gericht zijn. Alles 
wordt op maat gemaakt, tot en met de kartonnen doos voor het 
afgewerkte product.”
Hans Van Essche: “Nu bouwen we een tweede machine voor het 
gelijktijdig afkorten van de bodem en de rug van de LEGRABOX 
lades. Dit proces is uniek en vereist een hoge nauwkeurigheid.”

Uw kaartje zegt ‘IT-manager’ maar zo te horen gaat het 
verder dan dat?

Paul Verhulst: “IT en ons technologisch machinepark zijn nauw 
met elkaar verweven. De voorbije 25 jaar groeiden we van één naar 
acht informatici en tot nog toe schreven we al onze programma’s 
zelf. Ik was altijd geïnteresseerd in het helpen ontwerpen en 
definiëren van machines. Het moto bij Van Hoecke is steeds 
geweest, waar we kunnen automatiseren dan doen we het ook en 
dit zowel in de administratie als in de productie."

Jong geweld

KLAVERTJE VIER 
VOOR DE TOEKOMST

Case Van Hoecke

AUTOMATISERING ZET VAN HOECKE 
INTERNATIONAAL IN DE BOVENSTE LADE

Paul Verhulst: “IT en 
ons technologisch 

machinepark zijn nauw 
met elkaar verweven.”

Caroline 
Monbaliu: “In 

een compacte 
kmo kun je 

overzichtelijk 
werken.”

Ryan Debacker
Patrick Valcke

Marcin Francus

Floris Strubbe: “Mijn taak is 
heel praktisch: alles wat met 
het atelier en de productie te 
maken heeft, in goede banen 

leiden.”

Koen Kerkhove: “De 
technologie evolueert 
zodanig snel dat je 
voortdurend moet 
bijleren.”

Jonas Cappelle: “Theoretische 
studies toepassen in de 
praktijk van het ontwerpen.”

Drie trouwe medewerkers zijn al van in het startjaar 2004 bij Fraxinus aan de 
slag: Ryan Debacker, Patrick Valcke en Marcin Francus. Ze droegen elk hun 
steentje bij tot de groei van het bedrijf. Ryan Debacker ontwerpt projecten 
van A tot Z. Patrick Valcke is altijd en overal – en dat mag gerust letterlijk 
genomen worden – flexibel inzetbaar voor gelijk welke taak in mechaniek, 
assemblage of lassen. Marcin Francus is multifunctioneel aangelegd en kent 

alle knepen van frezen, draaien en montage.
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DRIE ERVAREN 
TROUWE SOLDATEN

De vier nieuwe versterkingen zitten ook na hun uren niet graag stil. 
Koen Kerkhove fietst bij Cycling Team ’t Verschil in Eernegem, dat 
hij drie jaar geleden mee oprichtte. Jonas Cappelle loopt, fietst en 
speelt mini- en liefhebbersvoetbal bij AC ’t Rozeke in Koolskamp.
Floris Strubbe sleutelt als mecanicien in een Volkswagen Kever-
raceteam. Caroline Monbaliu speelt dwarsfluit in de harmonie 
van Staden en helpt in de vakantiehoeve die haar ouders in 2014 

opstartten.

Bulletin

SPORTIEF EN MUZIKAAL

Hans Van Essche: “Dit was een zeer ingewikkelde opdracht. De 
machine moest op een zeer kleine ruimte heel veel handelingen kunnen 
verrichten en er werden veel bewerkingen op relatief kleine stukken 
gevraagd. Voor de veiligheid en geluidsbeperking – frezen, zagen en 
boren kan immers veel lawaai maken – werd de machine volledig 
omkast. Deze installatie kwam tot stand in diepgaand overleg met de 
klant: samen vragen oplossen en aanpassen tot het werkt. Dit is een 
typisch voorbeeld van hoe de samenwerking bij het ondertekenen van 

een contract niet eindigt maar pas begint.”

Bulletin Van Hoecke

DE TRUC VAN FRAXINUS

Deze machine kwam tot stand 

in diepgaand overleg met de 

klant: samen vragen oplossen 

en aanpassen tot het werkt.

Hans Van Essche
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Bedrijfsfiche

NOVA LIGNUM

Plaats:
Een volledig nieuwe site in Dinteloord, Nederland.

Strategie: 
Vanuit de tuinbouw innovatieve, duurzame 
producten ontwikkelen en commercialiseren. 
Snelgroeiende bomen en het afval van de 
groenten- en fruitteelt vormen een continu 
hernieuwbare bron van grondstoffen. Planten en 
bomen hebben bovendien een gunstig effect op 
de CO2-uitstoot.

Cijfers: 
Nova Lignum is een spin-off van Greenbrothers, 
met jaarlijks ruim 5 miljoen kilogram productie 
de grootste auberginekwekerij van Europa.

Mensen: 
Johan Groenewegen en Wilfried Martens 
wijden zich voltijds aan het operationaliseren 
van de installatie, bijgestaan door drie 
productiemedewerkers.

Opmerkelijk: 
Innovatie zit de familie Groenewegen in het 
bloed. Vader Bert Groenewegen was in 1979 bij 
de allereerste telers van aubergines in serres.

www.novalignum.nl

Hoe ontstond de samenwerking tussen Nova Lignum en 
Fraxinus?

Hans Van Essche: “We kwamen in contact via Sima uit Moeskroen, 
dat instond voor de techniek van het drogen en de behuizing van 
de droogcabine. Wij hebben er van bij het begin in geloofd. Al bij 
de eerste gesprekken voelden we dat dit een idee met een groot 
potentieel was. Als je graag aan nieuwe technieken meewerkt, dan 
moet je er ook achter kunnen staan. De technologische uitdaging 
was echter groot, dergelijk product was nog nooit eerder gemaakt. 
Bovendien komt bij het proces uit de plantenresten het gevaarlijke 
ammoniakgas vrij, wat extra veiligheidsmaatregelen vraagt. Gezien 
deze complexiteit werkten we van meet af aan nauw samen met 
Sima.”

Welk gedeelte nam Fraxinus voor zijn rekening?

Hans Van Essche: “Na het persen van de panelen en de droogtunnel 
start ons traject. Een automatisch systeem knipt de panelen 
eerst op lengte en voert ze naar een 8 meter hoog, verticaal 
droogcarroussel. Daarin roteren de panelen – naargelang het 
proces – een half tot anderhalf uur langs de ene zijde naar boven 
en langs de andere zijde terug naar beneden. Van daar worden 
ze met een transportsysteem verplaatst naar een automatische 
zaagmachine die ze op de gewenste breedte zaagt. Rond dit 
systeem is – in samenwerking met Sima – een gesloten cabine 
gebouwd. Deze cabine wordt verwarmd om de panelen te drogen 
en de vrijgekomen ammoniakgassen worden afgezogen naar de 
scrubber.”

Interview Nova Lignum

GROTE 
TECHNOLOGISCHE 
UITDAGING De vaardigheid en durf om grensverleggende, vernieuwende 

projecten aan te pakken, leidt Fraxinus ook letterlijk 
over de landsgrenzen. In het Nederlandse Dinteloord 
werd meegewerkt aan een unieke pionierssite voor 
bouwmaterialen op basis van plantaardige vezels. Nova 
Lignum is een spin-off van grootschalige groententeler 
Greenbrothers, die zoekt naar nuttige toepassingen van 
plantenresten. Binnenkort start de productie van Ceranex, 
composietplanken voor duurzame gevelbekleding. Fraxinus 
ontwikkelde daarvoor mee de installatie voor het drogen en 
verzagen van de panelen.

In de biljartvlakke, open polders bij Dinteloord – halverwege 
Antwerpen en Rotterdam – verrees in de fabrieksschaduw van de 
Suikerunie een gloednieuw complex. Het is sinds kort de thuisbasis 
van Nova Lignum, een toekomstgericht pioniersbedrijf van de 
tuinbouwfamilie Groenewegen. Vader Bert Groenewegen teelde 
in 1979 in het westen van Nederland als allereerste aubergines in 
serres. Op zoek naar uitbreiding verkaste het bedrijf stapsgewijs 
naar Zevenbergen, net onder de Moerdijk. Gaandeweg groeide het 
bedrijf tot de grootste commerciële teler van Europa, geleid door 
de zonen Johan, Frank en Ben Groenewegen. Hun onderneming 
Greenbrothers produceert jaarlijks meer dan 5 miljoen kilogram 
aubergines.

Johan Groenewegen: “Zes jaar geleden stelden we ons de vraag hoe 
duurzaam onze onderneming was. Hoe zouden we over tien jaar nog 
kunnen bestaan? Intussen hadden we de maximale schaalvergroting 
voor een optimale bedrijfsvoering bereikt. Wat konden we daarna 
nog meer gaan doen? We deden een proef met het telen van algen 
met afvalwater. We onderzochten hoe we kleurstof konden halen 
uit aubergines die niet voor de consumentenverkoop geschikt zijn. 
We maakten concrete plannen voor het vergisten van plantenresten 
uit biogas maar kregen geen vergunning voor de installatie. Tot 
we op een zeker moment kennis maakten met de innovatieve 
Moxy-composiettechnologie voor het keramisch verharden van 
plantenvezels, in ons geval aubergineloof.”

Dit basisprincipe werd verder ontwikkeld onder de naam Ceranex 
en kreeg in 2013 van Rabobank Nederland een Herman Wijffels 
Innovatieprijs voor duurzame ontwikkeling. Ceranex bestaat voor 
90% uit plantenvezels die vastgeperst worden in geopolymeer en 
daarbij verstenen. Aldus ontstaat een composietpaneel dat krimpt 
noch uitzet en uitermate bestendig is tegen vocht, verkleuring, 
zuren, vuur (brandbestendig tot 1.200 graden), enz. Ideaal geschikt 
dus voor gevelbescherming die onder alle weersomstandigheden 
zijn stabiele eigenschappen behoudt. De planken of tegels laten zich 
eenvoudig verwerken als klassiek schrijnwerk.

Johan Groenewegen: “Het balletje ging aan het rollen en we richtten 
voor de productie en commercialisering van Ceranex het aparte 
dochterbedrijf Nova Lignum op. Wilfried Martens, die destijds als 
energiemanager bij Greenbrothers werkte, is nu mede-ondernemer 
bij Nova Lignum. Met de steun van stevige kapitaalpartners bouwden 
we op de agro- en voedingscluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord 
een productievestiging. Sinds dit voorjaar zijn we door trial and 
error het product en het productieproces stap voor stap aan het 
verbeteren. Nog niemand ter wereld deed dit voor dus is het aan 
ons om alle voorziene en onvoorziene hindernissen op te lossen. We 
hebben een eigen laboratorium voor testen, sampling en registratie.”

Is de markt klaar voor uw product?

Johan Groenewegen: “De grote Nederlandse aanbieders van 
tuinbouwresten komen spontaan naar ons toe, dat is mooi. De 
bedoeling is om effectief reststromen te gebruiken, niet om specifiek 
gewassen – zoals hennep of olifantsgras – te gaan kweken. 
Het is duurzamer om gebruik te maken van bestaande volumes, 
bijvoorbeeld stro, populier, aubergineloof, bermgras of tomaatloof.”

En aan de afzetzijde?

Johan Groenemwegen: “De bouwmarkt is zeer geïnteresseerd. 
Een grote troef is dat Ceranex goed bij houtskeletbouw past. De 
Nederlandse bouwsector kruipt stilaan uit het economische dal. 
Architecten, particulieren en studenten die over ons hoorden, 
nemen enthousiast contact. Ook distributeurs uit Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Engeland willen zeer graag 
ons product verkopen. We krijgen veel vraag wanneer we zullen 
kunnen leveren. Een tweede product is het ammoniak dat tijdens 
het productieproces vrijkomt. Dat zuiveren we met een scrubber uit 
de afgevoerde lucht. Dit ammoniak kan perfect verwerkt worden in 
dierlijke mest.”

Wanneer verwacht u op de markt te kunnen komen?

Johan Groenewegen: “Het exacte datum willen we daar nog niet op 
kleven. We zitten volop in finetunen van het product en het proces. 
Het interne transport, dat door Fraxinus geleverd werd, draait alvast 
soepel.”

Case Nova Lignum

PIONIERSGEESTEN VINDEN ELKAAR BIJ 
INNOVATIEF NOVA LIGNUM

Hans Van Essche: “Dit is een totaal nieuw product en een totaal nieuw 
proces. Daarbij kwamen de moeilijke omstandigheden van het vrijkomende 
ammoniak. Het was van belang dat we van in de conceptfase dicht bij alle 
stappen betrokken waren. De innovatieve geest van dit bedrijf ligt ons wel, 
want ook wij werken graag mee aan unieke zaken waarvoor niet zomaar een 

oplossing in de kast klaarligt.”

Bulletin

DE TRUC VAN FRAXINUS

Als je graag aan nieuwe 

technieken meewerkt, dan 

moet je er ook achter kunnen 

staan.

Hans Van Essche

We zitten nu volop in HET 

finetunen van het product en 

het proces.

Johan Groenewegen

Johan Groenewegen 
met een Ceranex-plank: 

“Distributeurs uit 
Nederland, België, 

Duitsland, Frankrijk, 
Denemarken en Engeland 

willen zeer graag ons 
product verkopen.”

Johan Groenewegen, Hans Van 
Essche en Wilfried Martens bij 
de productielijn, waarvan een 
gedeelte door Fraxinus werd 
geleverd.
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CERTIS BENELUX

Plaats:
Certis Benelux is gevestigd in Oostakker 
(Gent), Certis Packaging in ’s Hertogenbosch 
(Nederland).

Strategie: 
Invoer, verkoop en service van machines, 
apparatuur en verbruiksmaterialen voor 
enerzijds bevestigingstechniek o.m. lijmen, 
nagelen en nieten (Certis Fastening) en 
anderzijds transportverpakkingssystemen o.m. 
omsnoeren en wikkelen (Certis Packaging);

Cijfers: 
Opgericht in 1978, bestuurder Geert Decommere 
werkt er precies 30 jaar.

Mensen: 
36 medewerkers, gaande van gespecialiseerde 
en ervaren technici tot account managers 
en projectingenieurs, bijgestaan door vaste 
onderaannemers.

Opmerkelijk: 
Certis heeft een belangrijke kennis inzake 
automatisering en werkt voor de realisatie 

hiervan samen met engineeringbedrijven.

www.certis.be

“Als streekgenoten begrepen we elkaar meteen met 
weinig woorden. De voorbije tien jaar leerden ook onze 
engineeringcellen elkaar goed kennen en appreciëren”, 
vertellen Geert Decommere van Certis Benelux en Hans van 
Essche van Fraxinus. Samen bouwden ze kennis op rond het 
automatiseren van systemen voor industriële bevestigingen 
en transportverpakkingen. “De meerwaarde voor de klant is 
dat we gezamenlijk altijd een oplossing vinden.”

Certis Benelux uit Oostakker bij Gent is een service verlenende, 
technische handels- en engineeringonderneming gespecialiseerd 
in systemen voor enerzijds industriële bevestigingstechnieken 
(nagels, nieten, smeltlijmen) en anderzijds transportverpakking 
(wikkelen, omsnoeren). “Voor elk verkoopsegment hebben we een 
volledig aanbod van het kleinste handapparaat tot volautomatische 
lijnen. We hebben zelf geen productieafdeling maar laten onze 
projectingenieurs samenwerken met engineeringbedrijven”, zegt 
bestuurder Geert Decommere.

Hoe kwam het tot een partnerschap met Fraxinus?

Geert Decommere: “We leerden elkaar tien jaar geleden kennen bij 
een gezamenlijke klant. Als streekgenoten – ik ben afkomstig van 
Roeselare – hadden we meteen niet veel woorden nodig om elkaar 
te verstaan. Het kwam al snel tot een wisselwerking.”

Hoe verloopt de samenwerking?

Geert Decommere: “Onze samenwerking met Fraxinus is 
tweeërlei. Ofwel brengt Certis projecten aan en doen we voor de 
realisatie een beroep op Fraxinus. Een voorbeeld hiervan is een 
verpakkingslijn voor karren met bloemen en potplanten bestemd 
voor retaildistributie. Fraxinus integreerde onze foliewikkelaar in 
een automatische lijn. Ofwel verloopt het aanbrengen omgekeerd: 
wanneer Fraxinus een automatische verpakkingslijn verkoopt, 
spreken ze Certis aan voor het leveren van de componenten. 
Ondertussen leerden onze mensen elkaar kennen als een 
voorkeurspartner.”

Hans Van Essche: “Het is een duidelijke kruisbestuiving: Certis is 
vertrouwd met de toepassingen voor de eindklant terwijl Fraxinus 
beslagen is in aansturing en robotisering. De mensen van onze 
beide engineeringcellen leerden elkaar in de loop van tien jaar 
kennen en appreciëren. Samen weten ze ondertussen heel veel.”

Wat brengt deze combinatie op?

Hans Van Essche: “Samen slagen we er altijd in om een oplossing 
te vinden. Dat is de meerwaarde voor de klant. Geert en zijn team 
communiceren ook to the point, met kennis van zaken. Zij hebben 
iets te vertellen en behoren daarom tot de mensen waar we steeds 
tijd voor maken om naar te luisteren.”

Geert Decommere: “Wederzijds zijn ook Hans en zijn medewerkers 
zeer open in hun communicatie. We leren van hen zaken bij die we 
voor onze klanten kunnen toepassen. Deze samenwerking maakt 
voor ons allebei het perspectief groter.”

Wijnendalestraat 162    8800 Roeselare    T +32 51 30 78 53    F +32 51 31 72 72    info@fraxinus.be

Case Certis Benelux

PARTNERSCHAP MET CERTIS BENELUX 
VERGROOT HET KENNISPERSPECTIEF

Geert Decommere 
(Certis) en Hans 

Van Essche bij 
de automatische 
omwikkelingslijn: 

“De grote uitdaging 
was dat standaard 

bloemenkarren 
totaal niet 

ontworpen zijn voor 
geautomatiseerde 

behandeling. 
Toch is het ons 
samen gelukt.”

Hans Van Essche: “Voor een Nederlands bloemendistributiecentrum, 
dat levert aan onder meer Albert Heijn, bouwden we een omwikkelingslijn 
voor volledige karren met bloemen en planten. De specifieke uitdaging 
van deze opdracht was dat de standaard bloemenkarren totaal niet 
ontworpen zijn voor gebruik op geautomatiseerde lijnen. Dit stelde ons 
voor uitdagingen op het vlak van stabiliteit en mobiliteit. Uiteindelijk 
kwamen we samen met Certis en in overleg met de klant tot een lijn 
die bestaat uit een invoerzone, een wikkelaar en een uitvoerzone. De 
karren worden automatisch gescand, gewikkeld en gelabeld. Nu deze 
eerste installatie werkt, is het de bedoeling dat we er gelijkaardige 

bouwen voor andere vestigingen van de klant.”

Bulletin Certis Benelux 

DE TRUC VAN FRAXINUS


