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Wie het pand van GrainPlastics
aan de Industrieweg passeert, ziet
enorme haspels met kunststof lei-
dingen en stapels kunststof bui-
zen. Het bedrijf maakt deze pro-
ducten, die onder meer gebruikt
worden voor het transport van gas
en water, maar ook voor het be-
schermen van kabels, voor klan-
ten in heel Europa. De afgelopen
jaren werd een enorme groei gere-
aliseerd.
,,Die haspels waren er een paar
jaar geleden bijvoorbeeld nog
niet’’, zegt algemeen directeur Jos
van Steijn. ,,We hadden niet de ap-
paratuur om flexibele leidingen
op een dergelijke haspel te rollen.
We hebben geïnvesteerd in deze
apparatuur, omdat het de verwer-
king van leidingen vergemakke-
lijkt. Inmiddels is het een belang-
rijk deel van de omzet. Klanten
zijn blij met de tijdsbesparing die
het oplevert.’’
Van Steijn trad in 2019 aan als al-
gemeen directeur, kort nadat het
Hoogeveense RBM Plastics was ge-
fuseerd met GrainPlastics in Leeu-
warden. ,,Beide bedrijven zijn ei-
gendom van De Vermeulen groep,
waar diverse bedrijven onder val-

len. RBM Plastics is in de jaren
tachtig opgericht in Meppel en
verhuisde in 1993 naar Hooge-
veen. In het voormalige pand van
Spijkstaal, wat voor veel Hoogeve-
ners een bekende naam is, werd
voldoende ruimte gevonden voor
de productie.’’ 
De samenvoeging van de bedrij-
ven was vanwege de bedrijfsactivi-
teiten een logische stap en de
naam RBM Plastics werd ingeruild
voor GrainPlastics. ,,De naam en
de activiteiten in Leeuwarden pas-
ten beter bij onze toekomstvisie,
waarin duurzaamheid en hoog-
waardige materialen centraal
staan. Wat in Leeuwarden was op-
gebouwd, wilden we uitrollen
naar Hoogeveen. Er is wel een ver-
schil tussen de vestigngen: in Hoo-
geveen maken we gladwandige
leidingen, in Leeuwarden gerib-
belde leidingen.’’
Na de fusie en diverse investerin-
gen werden nieuwe klanten ge-
vonden. ,,Inmiddels is de produc-
tie verdrievoudigd en is het bedrijf
financieel gezond. Er zijn twee
productielijnen bij gekomen en
we produceren in drie ploegen,
van zondagavond 22.00 uur tot
vrijdagavond 22.00 uur. Ik ben er
trots op dat we dat met elkaar heb-
ben gerealiseerd. We hebben in

Hoogeveen zo’n veertig medewer-
kers en velen zetten zich al jaren
in voor het bedrijf. Dankzij inves-
teringen en trainingen hebben zij
weer vertrouwen in de toekomst
en zijn ze trots op onze produc-
ten.’’
GrainPlastics is één van de weinige
bedrijven in Nederland die be-
schikt over de vereiste certifice-
ring voor leidingen voor het trans-
port van waterstof. ,,Die certifice-
ring is belangrijk voor ons. Het
past bij ons streven naar duur-

zaamheid en we sluiten natuurlijk
graag aan bij het realiseren van de
waterstofwijk in Hoogeveen.’’ Het
hergebruik van materialen is voor
GrainPlastics een vast gegeven.
,,We kopen zoveel mogelijk gere-
cycled materiaal in en hergebrui-
ken materiaal dat overblijft van de
productie. Het smelten van plastic
kost veel energie en daarom ge-
bruiken we zoveel mogelijk wind-
en zonne-energie.’’ ■�
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Fusie gaf GrainPlastics een boost
■� De specialist in kunststof leidingsystemen verdrievoudigde de productie

HOOGEVEEN In de rubriek Made in
Hoogeveen laten we zien wat
bedrijven in onze regio maken en
vertellen we het verhaal achter die
producten en ondernemingen.

Algemeen directeur Jos van Steijn in de fabriek, met één van de producten die hier gemaakt worden. André Weima

Er kwamen twee productielijnen bij. André Weima

‘We sluiten graag
aan bij het
realiseren van de
waterstofwijk’ 


