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Nieuwe aardappel diameter 
rollensorteerder uit de 
ontwikkelfase nu in opdracht
In de vorige editie van OPMAAT kondigde Van der Giessen de ontwikkeling 
aan van een nieuwe aardappel diameter rollensorteerder. Het mooie nieuws is 
dat inmiddels de eerste Van der Giessen aardappel diameter rollensorteerder 
geproduceerd en geplaatst gaat worden.

Transportband 2.0 met 
RVS-gaaspocketband
Voor de aardappelverwerkende industrie draait 
alles om de macht van het getal. Kleine verbete-
ringen in het productieproces hebben grote ge-
volgen. Daarom streeft Van der Giessen naar het 
continu innoveren van haar transportbanden. 
De laatste update is een rvs-gaaspocketband die 
beter kan ontwateren. Voordeel: natte producten 
als gesneden aardappel producten kunnen niet 
blijven ‘plakken’. Leo van der Pol: ”Dat is een stuk 
hygiënischer en minder product verlies. Door 
het open bandframe is het geheel ook goed be-
reikbaar voor schoonmaak en onderhoudswerk-
zaamheden. Alle pro�ielen van het bandframe 
zijn vervaardigd uit plaatwerk en koker onder 
diamantvorm geplaatst, dat zorgt ervoor dat 
het vuil eraf kan glijden door vermindering van 
de capillaire werking.” Er mag zo min mogelijk 
waste op de transportband achter blijven. Bij Van 
der Giessen starten we de engineering met als 
doel ieder frietje telt, en mag niet beschadigen. 
“Wij werken vanuit een klant speci�ieke oplossing, 
niet in massaproductie maar puur custom build.” 
Voor de 2.0 versie met de RVS-gaaspocketband 
heeft Van der Giessen inmiddels een aantal 
RVS-gaaspocket transportbanden verkocht en 
geproduceerd.

IN DIT NUMMER

Met een capaciteit van 50 ton geschilde/ 
ongeschilde aardappelen per uur gaat 
Farm Frites in Lommel werken met onze 
nieuwe rollensorteerder. Overigens zal het 
daar niet bij blijven want er staan inmid-
dels alweer twee nieuwe 
machines in opdracht. 
Het bijzondere van deze 
machine is onder andere 
dat elke rol apart wordt 
aangedreven en zowel 
de aardappelinvoer-, als 
de uitvoerzijde traploos 
verstelbaar zijn in de breedte. Hierdoor 
worden de aardappels altijd met de juiste 
diameter op de juiste plaats afgegeven. 
Bovendien omvat de invoerzijde van de 

sorteerder een zelf ontwikkelde invoer 
verdeel-rollenset om de aardappels mooi 
over de breedte van de sorteerder te 
verdelen. Voorjaar 2020 wordt de machine 
ingebouwd, inclusief de aardappel toevoer 

vanaf de PEF-unit naar de 
sorteerder en een onderlig-
gende line-belt richting de 
nieuwe watersnijmessen. 
Van der Giessen heeft ook 
in dit project de totale 
engineering, installatie 
en deelleveringen van de 

gehele productielijn voor haar rekening ge-
nomen. Vanaf de stoomschiller tot en met 
de blancheur toevoer.  
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Nieuwe 
Hakselaar

Inmiddels zijn er al meerdere verkocht, 
gebouwd en geplaatst. ‘Met groot resul-
taat’ zoals Wim van der Giessen dat zelf 
zegt. “Er is heel weinig stilstand door 
vastlopers. De speciaal ontwikkelde 
bypass werkt formidabel. Deze zorgt 
ervoor dat de machine zichzelf herstelt 
als er harde materialen of grote stukken 
hout tussen zitten. Deze worden door 
een automatische bypass verwijderd.” 
Aangemoedigd door de enthousiaste 
reacties van klanten gaat Van der Giessen 
weer een stapje verder. Er wordt namelijk 
hard gewerkt aan een hakselaar met twee 
roterende messen. De tekeningen en de 
engineering daarvoor zijn al gereed en in 
december dit jaar  wordt de eerste machi-
ne gebouwd tot demo model. Klanten die 

meer willen weten kunnen in 
Werkendam langskomen met hun
knolgewassen, groente en fruit om 
met eigen ogen de werking van de 
machine met dubbele messen uit te 
proberen en te testen. 

‘De speciaal 
ontwikkelde bypass 
werkt formidabel’
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Fransien (nog maar net 50) is de energieke vrouw ach-
ter de cijfers. Ze zorgt ervoor dat alle binnenkomende 
facturen boekhoudkundig worden verwerkt, onder-
houdt contacten met de accountant, zorgt daarnaast 
voor acute betalingen en de projectadministratie. Dat 
laatste is geen kleinigheid. Fransien zit in de werkgroep 
die bezig is  om het nieuwe ERP-systeem (Ridder) te 
implementeren waar enorm veel werk mee gemoeid is. 
Van offerte tot eindfactuur, urenstaten, materiaalinkoop 
en noem maar op, het hele bedrijfsproces. Het ERP- 
systeem brengt alle logistieke, fi nanciële en administra-
tieve gegevens onder in één systeem. “Werken in een 
maakbedrijf is superleuk. Zichtbaar resultaat is mooi om 
op terug te kijken. Daar kan ik heel blij van worden” 
Fransien is sowieso een opgewekt type. “Elke dag is 
hier anders. Ik heb veel verschillende contacten, klan-
ten, inkoop, collega’s en uiteraard de directie. Op de 
open dag hebben mijn broer en zussen hier ook rond 
gekeken.” Energie, het woord komt steeds terug als je 

aan Fransien denkt. Geen wonder want in haar vrije tijd 
is de Brabantse ook graag actief bezig. Wandelen,
fi etsen, golf en fysio fi tness houden haar in good shape.

‘Under construction’, dat was wat er in de vorige editie 
van OPMAAT nog verteld werd over een nieuwe hakselaar 
die van Van der Giessen heeft ontwikkeld. 

FRANSIEN VERSTIJNEN
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VAN DER GIESSEN MARITIEM

UITBREIDING

Eigenlijk alles wat van rvs, Duplex of 
aluminium aan boord is te vinden maakt 
dit bedrijf. Denk aan uitlaatkleppen en 
uitlaatstukken, �ilters, �ilterelementen, 
strainers, roerwerken, radarbeugels, pa-
trijspoorten, masten, trappen en relingen. 
Maar ook het grovere werk zoals help-
masters op booreilanden komt veel voor. 
Meewerkend voorman Gerben van Andel 
op de afdeling aluminium verwerking 
snapt wel waar al dat werk vandaan komt. 

“Van oudsher is hier altijd veel aandacht 
voor de afwerking en kwaliteit. Aan ons 
laswerk zie je veel af. Alles gaat schoon de 
deur uit. En dan bedoel ik niet alleen dat 
het mooi geboend is maar vooral dat onze 
stukken geen spetters bevatten en dat de 
scherpe kanten er keurig afgehaald wor-
den. Maar ook dat, zoals wij het zeggen, 
het laswerk keurig het hoekje omgaat. 
Daardoor is het oppervlak gladder en 
netter.” Wat Gerben maar wil zeggen, 

mooi laswerk zit in de genen, het DNA van 
het bedrijf. Iets wat je ook goed ziet als je 
de werkplaats van Van der Giessen eens 
zou bezoeken. Keurig opgeruimde werk-
plekken, de vloer glad als een biljartbal. 
Zoals Gerben ook hoog opgeeft over zijn 
samenwerking met de afdeling werkvoor-
bereiding. ”Het scheelt natuurlijk een stuk 
dat je gewoon weet dat de tekeningen die 
je krijgt ook echt kloppen.”      

Jeroen de Groot (45 jaar) is een echte Europa-kenner. Hij werkt af en aan in 
landen als België, Engeland, Oostenrijk en Duitsland. Meestal om nieuwe ma-
chines en complete lijnen te monteren, in werking te stellen en om machines te 
onderhouden en te repareren. Sinds september dit jaar is hij bij Van der Giessen 
in dienst als buiten-  /binnen dienst monteur en heeft het er reuze naar zijn zin. 
Hiervoor werkte hij jaren als monteur van bakkerijmachines, aardappel- en 
groenteverwerking machines. Een ervaren rot. “Je weet nooit precies wat je 
aantreft. Vaak is het een beetje improviseren.” Naast monteren moet Jeroen ook 
vaardig zijn op een heftruck, compact hijskraan en intern transport-  materieel. 
“Natuurlijk heb ik altijd onze tekeningen en lay-outs bij me, maar je moet ter 
plekke altijd een beetje passen en meten.” En laat dat nou net zijn wat Jeroen zo 
aardig vindt aan het werken in de buitendienst.  
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Van der Giessen 
breidt uit
Onlangs heeft van der Giessen 1100 

vierkante meter grond bijgekocht, gele-

gen aan de rechterzijde van het huidige 

pand. Dit terrein wordt nu onderhanden 

genomen en gaat gebruikt worden voor 

de tijdelijke opslag van gereedgekomen 

machines en andere producten, die 

klaar staan voor transport. Het terrein is 

professioneel omheind en voorzien van 

adequate verlichting en beveiliging. 

Als typisch Werkendams bedrijf (een 
scheepvaartdorp) zal het niemand 
verbazen dat Van der Giessen vaak 
actief is op binnenvaartschepen, 
offshore en op (super) jachten. GERBEN VAN ANDEL

JEROEN DE GROOT



FARM FRITES EN VAN DER GIESSEN

Samen goed gegroeid
TecÚ ical Manager Bert Moree van Farm Frites in Oudenhoorn werkt al 
30 jaar samen met Wim van der Giessen.

Nieuwe medewerker die het Van der Giessen 
team komt versterken:

•  Oscar van Poederooijen > Is tijdelijk in 
dienst als beitser / algemeen medewerker.

 
Overig nieuws:
•  Op 7 december zijn we uit geweest. Ter ere 

van de jaarafsluiting ging de hele ploeg van 
Van der Giessen, met eventuele partners 
en kinderen, naar de winter-Efteling. Glüh-
wein included.

•  Dennis Van der Giessen , Alfred van Sons-
beek, Johan Schampaert en Gerben van 
Andel zijn onlangs geslaagd voor de cursus 
leidinggeven op de werkvloer. Pro�iciat 
Dennis, Alfred, Johan en Gerben!

•  Onlangs hebben we een controle audit 
gehad voor onze EN 1090 certi�icering 
voor op RVS dragende constructies. Alles 
was weer dik voor elkaar. We zijn weer 
geslaagd en mogen de werkzaamheden die 
onder deze EN 1090 certi�icering vallen 
weer een jaar voortzetten. John, bedankt 
voor de begeleiding en voorbereidin-
gen! 

•  Onlangs hebben we een controle audit 
gehad voor onze VCA* bedrijf certi�icering. 
Ook hier was alles weer dik voor elkaar 
en zijn we weer geslaagd. Ook deze VCA* 
certi�icering mogen we weer een jaar 
voortzetten. Marc, bedankt voor de bege-
leiding en voorbereidingen! 

•  Op 17 oktober jl. hebben alle medewerkers 
van Van der Giessen op het bedrijf een 
cursus reanimatie en gebruik van een AED 
gehad. Dit was voor alle medewerkers 
een leerzame cursus en er waren veel 
enthousiaste reacties van het personeel! 
Corinne, bedankt voor de begeleiding 
en voorbereidingen! 

“Ik ken Wim nog toen hij hier kwam als 
monteur, nu is zijn bedrijf een onderne-
ming geworden die steeds meer complete 
projecten uitvoert. Zoals bijvoorbeeld hun 
eerste hakselaar (shredder) die ze hier 
onlangs geplaatst hebben. Typisch een 
eigen product dat ze samen met ons hebben 
ontwikkeld. Dat kunnen ze goed. Ze luiste-
ren naar de klant. Denken mee en komen 
met concrete oplossingen. Ze zien het echt 
als een uitdaging om vanaf de plant samen 
met de gebruiker te kijken hoe onderdelen 
van de machines beter kunnen. Letten heel 
erg op de kwaliteit. Ze kiezen voor een 
plaatdikte van drie millimeter in plaats van 
twee millimeter. Ik ben ook al heel vaak op 
hun bedrijf in Werkendam geweest. Dat 

staat er gelikt bij.” Naast onderhoudswerk 
als het vervangen van assen, lagers en 
aandrijvingen schuift het werk van Van 
der Giessen bij Farm Frites steeds meer 
op richting het engineren en plaatsen van 
complete lijnen met daarin meegenomen 
machines van derden (b.v. stoomschiller, op-
tische sorteermachine) en eigen producten 
als bordessen, tanks, pompsystemen, trans-
portbanden, �lumesystemen en leidingen ” 
Net als Van der Giessen is Farm Frites ook 
een voorbeeld van een bedrijf dat ooit klein 
begon. Oprichter Gerrit de Bruyne begon 
dit bedrijf in 1971 in zijn eigen boerderij en 
inmiddels is zijn Farm Frites uitgegroeid tot 
een concern met vestingen in Nederland, 
België, Polen, Argentinië en Egypte.  

OPMAAT is een uitgave van Van der Giessen 
en wordt verzonden aan alle relaties.
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Bert Moree


