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Velsen-Noord ■ Zover is het nog
niet. Eerst moet de ruimte, die
voorheen dienst deed als laborato-
rium en later archief, nog worden
opgeknapt. Een nieuwe vloer,
meubilair, ga maar door. Aan de
muur is al het een en ander ge-
daan. Daar is een doek bevestigd
met daarop dartelende vlinders en
de tekst ’Changing the world of
paper’. 

Wie goed kijkt, ziet dat de vlin-
ders van papier zijn gemaakt, ori-
gami dus. ’De vlinders staan sym-
bool voor ons innovatieve vermo-
gen. The butterfly effect is het idee
dat de vleugelslag van een vlinder
weken later een orkaan kan veroor-
zaken aan de andere kant van de
wereld. Het is een metafoor voor
hoe kleine veranderingen grote
gevolgen teweeg kunnen brengen’,
is de uitleg. De ruimte is ook be-
doeld als locatie waar op 17 septem-
ber in klein gezelschap het 125-
jarig bestaan van de papierfabriek
wordt gevierd.

Persoonlijke verhalen
Plus de presentatie van het veertig
pagina’s tellende boek over de
geschiedenis en de toekomst van
de papierfabriek. Met – en dat is

voor de directeur het belangrijkste
– tien persoonlijke verhalen van
(oud-)collega’s over hun ervaringen
bij de onderneming. Zoals het
relaas van Ruud Geerlofs en Joop
Kaan die in 1963 drie maanden in
Amerika doorbrengen om bij
Crown Zellerbach de ins en outs
van een nieuwe papiermachine te
leren. Die machine zal later ook in
Velsen-Noord draaien.

In die jaren gaat Van Gelder
namelijk een joint venture aan met
de Amerikanen voor het maken
van ponskaartenkarton. „We gin-
gen met een propellervliegtuig en
vlogen via New York naar onze
eindbestemming Camas in Was-
hington. Telefoneren was niet
vanzelfsprekend, dus schreef ik
mijn vrouw regelmatig brieven”,
zegt Joop Kaan in het boek. Onge-
twijfeld is Kaan aanwezig tijdens
de officiële presentatie van het
boek.

Tijdlijnwand
„Helaas kunnen we van het jubi-
leum geen grootse gebeurtenis
maken vanwege de coronamaatre-
gelen”, vervolgt Dronkers. „In de
kantine wordt wel een 6 meter
lange tijdlijnwand opgesteld met
daarop de belangrijkste gebeurte-
nissen in de afgelopen 125 jaar én
met de strategische richtingen tot
2030.” Want volgens de directeur
moet de focus altijd op de toe-

komst en de medewerkers liggen.
Pionieren en vernieuwen. „Het

bedrijf is daar altijd goed in ge-
weest”, stelt de directeur die zelf
dertig jaar geleden als procestech-
noloog bij Crown Van Gelder in

dienst kwam. Een soort broed-
plaats dus aan het Noordzeekanaal.

Sinds tien jaar is hij directeur
van de onderneming aan het
Noordzeekanaal met ongeveer 240
medewerkers op de loonlijst. Een

veel lager aantal dan de duizend
werknemers die ooit bij de papier-
fabriek Van Gelder Zonen – die
toen nog krantenpapier vervaar-
digde – in dienst waren. Een team
mensen waar Dronkers ’uitermate
trots’ op is. „We mogen dan niet
zo’n grote speler zijn op de inter-
nationale papiermarkt, we nemen
wel een vooraanstaande positie in
wat betreft innovaties op het ge-
bied van speciale papiersoorten.”

Koppositie
De onderneming neemt tegen-
woordig een koppositie in in de
markt van papier voor highspeed
inkjet printing. Dit is een print-
technologie waarbij op papier van
Crown Van Gelder inkt in miljoe-
nen druppels wordt gespoten.
Boeken kunnen als het ware per
exemplaar of in kleine series wor-
den geprint, ook wel printing on
demand genoemd. Vooral voor
kleinere oplages is inkjet printing
dus goedkoper en sneller. Het
wordt ook op textiel en op verpak-
kingen en labels toegepast. Voor de
papierproducent betekent het dat
er hogere marges zijn te behalen.
Crown Letsgo, de merknaam van
het highspeed inkjetpapier, groeit
uit tot dé standaard voor inkjet-
drukwerk.

Een andere doorbraak in de
papierwereld is Crown Native,

hoogwaardig papier dat is gemaakt
met de vezelrijke reststroom van
suikerbieten wanneer daar de
suiker uit is gehaald. Een geschikt
alternatief voor cellulose – vezels
uit hout – dat het belangrijkste
bestanddeel is van papier. 

Een aantal alternatieve vezel-
bronnen is onderzocht, waaronder
materialen als olifantengras, berm-
gras en stro. Maar suikerbieten-
pulp kwam qua ecologische voetaf-
druk als beste uit de bus. Boven-
dien hoeven er geen chemicaliën te
worden bijgevoegd.

Uiteraard is deze uitvinding
opgenomen in het jubileumboek,
naast die van het inkjetpapier. En
niet te vergeten de verhalen van
enkele van de duizenden mensen
die de afgelopen 125 jaar bij het
bedrijf aan de waterweg werkten.
Zoals Martin Redelijkheid en Bert
Castricum die jaren actief zijn
geweest in de ondernemingsraad.
Of Paul Nap, Thom Zijl en Wiebe
Wassenaar die actief zijn (geweest)
bij de vrijwillige brandweer. 

Jeugd
Niet te vergeten Femke Kooijman
die na haar master chemische pro-
cestechnologie een jaar geleden
koos voor een toekomst bij Crown
Van Gelder. Haar move sluit geheel
aan bij het adagium: ’Wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst’.

CROWN VAN GELDER Papierfabriek viert 125-jarig jubileum 

Innovatieve
broedplaats bij
het kanaal
Miklas Dronkers neemt de bezoeker mee naar een
gebouw op het terrein van papierfabriek Crown Van
Gelder. „Dit wordt de inspiratieruimte”, wijst de al-
gemeen directeur om zich heen. „Hier kunnen me-
dewerkers teambesprekingen houden, werkoverleg.”

Pieter van Hove
p.van.hove@mediahuis.nl

❜❜Bedrijf altijd
goed in

pionieren en
vernieuwen

De muur in de inspiratieruimte is gevuld met vlinders van papier. FOTO MEDIAHUIS
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Reststromen
Voor het maken van het
suikerbietenpapier is Crown
Van Gelder een samenwerking
aangegaan met het
Nederlandse Cosun Beet
Company (onder meer Suiker
Unie en Aviko) met
suikerfabrieken in het
Groningse Hoogkerk en
Dinteloord (Brabant). Volgens
Dronkers is Crown Native zo
aangeslagen dat internationale
concerns ook een deel van hun
reststromen willen inzetten als
papiervezel. Hij kan echter nog
geen namen prijsgeven.

Miklas Dronkers, sinds tien jaar algemeen-directeur. FOTO WIM RAAIJEN/CVG ❜❜Personeel is een
’team mensen’
waar directeur

Miklas Dronkers
’uitermate trots

op is’

Papierfabriek Crown Van Gelder aan het Noordzeekanaal. FOTO RON PICHEL 


