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door Mirjam Noorduijn

WERKENDAM – Maatschappelijk ver-
antwoord en duurzaam onderne-
men: welk bedrijf ziet daar tegen-
woordig niet het belang van in?
Volgens Rory Damen (37), com-
mercieel directeur van het Wer-
kendamse voedselverpakkingsbe-
drijf Dampack International BV,
kan je rustig spreken over een hy-
pe. „Groen is hip”, zegt Damen.
„Anno 2013 heb je iets uit te leg-
gen als je niet meedoet aan ver-
groening van de economie. Dat
geldt ook voor de verpakkingsin-
dustrie. In onze branche heeft ie-
dereen het momenteel over de
noodzaak van recycling en bioba-
sed produceren.” Lachend: „Als ik
aan dat proces kan bijdragen op
een voor Dampack lucratieve ma-
nier, zal ik dat zeker niet laten.”
Dat Damen de tijdgeest haarfijn
aanvoelt en ondernemerschap
slim weet te combineren met ide-
alisme, blijkt uit het feit dat over
zo’n twee weken de eerste contai-
ners met ruim een miljoen biolo-
gisch afbreekbare maaltijdschalen
vanuit China in de haven van Rot-
terdam arriveren.
Vanuit het idee dat kunststof op
zijn best herbruikbaar, maar niet
afbreekbaar is, vonden Damen en
zijn vriend en compagnon Mischa
Balçar, directeur van Le Roux Ver-
pakkingen & Disposables BV in

Assen, het drie jaar geleden tijd
een honderd procent composteer-
baar verpakkingsproduct voor de
voedselindustrie op de markt te
brengen. Eerst moest echter een
partij worden gevonden die derge-
lijk verpakkingsmateriaal zou kun-
nen ontwikkelen. Toen dat was
gelukt, duurde het niet lang of de
groene, biobased maaltijdschalen
waren een feit. Het resultaat: fina-
list van de Herman Wijffels Inno-
vatieprijs 2012 en een exclusiviteit-
overeenkomst met de leverancier
van de technische innovatie van
vijf jaar.
Damen is trots op het nieuwe pro-
duct dat door een dochter van
Dampack, Go Green Compost Us
(GGCU), verhandeld en geleverd
zal worden en de oude, polyester
kunststof snack- en maaltijdbak-
jes die bijvoorbeeld worden ge-
bruikt in ziekenhuizen en bij Ta-

feltje Dekje, in ieder geval deels
zullen vervangen. Damen: „Met
onze nieuwe schalen, die worden
vervaardigd uit restafval van sui-
kerriet, schat ik dat we zo’n twee
jaar voorsprong op de concurren-
tie hebben. Wereldwijd is er geen
bedrijf dat met een soortgelijke in-
novatie op de markt is gekomen.”
Damen vervolgt: „Het innovatie-
ve geheim van de BIO maaltijd-
schalen zit ’m overigens niet in
het feit dat suikerriet volledig af-
breekbaar is en bij verwerking
weinig water en energie vereist,
maar in de composteerbare coa-
ting aan de binnenkant van de
bakken. Als deze groene vernieu-
wing op grote schaal wordt inge-
zet, weet ik zeker dat we de groei
van de drijvende vuilnisbelt in de
Grote Oceaan, de plastic soep, een
halt kunnen toeroepen. Voor on-
ze klanten betekent de nieuwe
soort gas- en vochtbarrière vooral
ook dat het gesealde voedsel mini-
maal twaalf dagen houdbaar is.
Bovendien, omdat bestaande ma-
trijzen kunnen worden ingezet,
hoeven ze hun verpakkingslijnen
en transportsystemen niet aan te
passen en kunnen ze dus direct
overstappen op de milieuvriende-
lijke GGCU-verpakking.”
De vraag naar de BIO maaltijd-
schalen is nu al enorm, merkt Da-
men. Niet alleen vanuit de voe-
dingsindustrie in Europa, maar
ook vanuit de Verenigde Staten
en China. Enerzijds komt dat
door wettelijke afspraken tussen
overheid en bedrijfsleven om
groene groei te realiseren, denkt
Damen. Anderzijds is de compos-
teerbare GGCU-verpakking qua
prijs concurrerend met de conven-
tionele polyester artikelen, omdat

de productie ervan in China
plaatsvindt. Toch is Damen voor-
zichtig. „De opstapfase is bijna af-
gerond. De samenwerking met de
Chinese fabriek waar op korte ter-
mijn zo’n zes machines beschik-
baar zijn voor ons product, ver-
loopt vlot, maar je moet niet ver-

geten dat je wel met een andere
cultuur te maken hebt.”
Binnen drie jaar moeten de bioba-
sed maaltijdschalen vijf miljoen
omzet genereren. Het dubbele is
volgens Damen beslist ook denk-
baar. Ondanks de crisis. Hij lacht:
„We hebben goud in handen.”

door Wouter ter Haar

WAALWIJK/ROTTERDAM – Op het
eerste oog is het slecht nieuws: de
haven van Rotterdam krijgt steeds
minder schepen op bezoek. Maar
het goede nieuws is dat de zeesche-
pen die de Rotterdamse haven wél
aan doen steeds groter worden en
meer lading hebben. Daardoor
boekt de haven van Rotterdam
toch jaar op jaar overslagrecords.
De komende 25 jaar verwacht de
haven een verdrievoudiging van
het aantal te lossen containers.

Dat brengt een aantal problemen
met zich mee. Het grootste daar-
van is dat al die grote zeeschepen
ook gelost moeten worden en dat
de lading steeds sneller het achter-
land in moet, omdat er vanwege
ruimtegebrek geen opslagcapaci-
teit in Rotterdam is. De goederen
moeten per schip, per trein en
over de weg hun weg vinden rich-
ting het Nederlandse achterland,
het Duitse Ruhrgebied of nog
veel verder Europa in.
Midden-Brabant is een van de re-
gio’s die een cruciale rol spelen in
dat achterlandvervoer. Vooral ver-
voer over het water biedt veel kan-
sen. Dat is althans de overtuiging
van havenmeester René de Vries
van Port of Rotterdam. „Als wij
verdrievoudigen, dan zal er ook

drie keer zoveel lading Europa in
moeten. En als Midden-Brabant
daar handig en snel op inspeelt,
dan liggen daar enorme kansen
op groei.”
Rotterdam wil in 2035 meer dan
65 procent van alle containers
over spoor en vooral water vervoe-
ren. In het jaarverslag over 2011
spreekt het Havenbedrijf Rotter-
dam zorgen uit of de ladingen uit
zeeschepen wel snel genoeg het
havengebied uit kunnen.

Wereldwijd is er
geen bedrijf met
een soortgelijke
innovatie op de
markt gekomen

Rotterdam wil in 2035
meer dan 65 procent van al-
le containers over spoor en
vooral water vervoeren

Rory Damen

Dampack gaat
markt op met
bio-verpakking

� Het aanbod van containers in de
Rotterdamse haven groeit. De con-
tainers gaan vaak via Midden-Bra-
bant richting Europa. foto ANP

�

Werkendams bedrijf denkt ‘goud in
handen’ te hebben met biologisch
afbreekbare maaltijdschalen.

� Dampack International BV is ge-
specialiseerd in dunwandige ver-
pakkingen voor voedselindustrie.

� Het hoofdkantoor van het 35 jaar
oude familiebedrijf is gevestigd in
Werkendam en heeft eigen pro-
ductiebedrijven in Duitsland, Bel-
gië en Egypte.

� In totaal werken ruim 150 man bij
Dampack International.

� Een dochter van Dampack, Go
Green Compost Us (GGCU),
brengt binnenkort een volledig
biologisch afbreekbare maaltijd-
schaal op de markt.

� Het gaat om zes verschillende ma-

ten schalen vervaardigd uit afval
van suikerriet met een innovatieve
composteerbare coating aan de
binnenkant.

� GGCU werd met dit vernieuwende
product genomineerd als finalist
voor de HermanWijffels Innovatie-
prijs 2012.

� Wereldwijd betekent deze innova-
tie een doorbraak in de groene
voedselverpakkingsindustrie.

� De unieke, milieuvriendelijke maal-
tijdbakken worden in Zuidoost-
China geproduceerd.

� De eerste containers zijn uit China
onderweg naar Werkendam.

“
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Steeds meer containers uit de Rotterdamse haven gaan via

DAMPACK INTERNATIONAL BV
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Nu wordt nog een relatief kleine
hoeveelheid via Brabant Intermo-
dal samenwerkende overslagcen-
trales in Tilburg, Waalwijk, Oos-
terhout en Veghel overgeslagen.
In 2011 kwam dat in totaal uit op
zo’n 700.000 TEU. Dat staat voor
Twenty feet Equivalent Units, de
maat van een twintig voets contai-
ner.
Maar dat aantal TEU’s dat vanaf
de Rotterdamse haven via Mid-
den-Brabant verder Europa in
gaat zal fors gaan groeien, is de
verwachting van de Rotterdamse
haven. Volgens woordvoerder
Minco van Heezen van het haven-
bedrijf Rotterdam moet dat bin-
nen nu en een jaar of tien uitko-
men op zeker zo’n één miljoen
TEU.

En die groei zal dan vooral gereali-
seerd gaan worden in Mid-
den-Brabant, verwacht Van Hee-
zen. „De verbinding met Mid-
den-Brabant is voor ons een hele
belangrijke. Veel ladingen vinden
nu via Moerdijk, de haven van
Antwerpen en Midden-Brabant
hun weg naar het achterland. Mid-
den-Brabant staat landelijk ge-
zien in de top-3.”
Waalwijk en Tilburg zijn daarbij
op de goede weg. In Waalwijk
zijn concrete plannen voor een
grotere insteekhaven waardoor
ook de grootste schepen er kun-
nen lossen. In Tilburg wordt een
containerterminal aangelegd op
Vossenberg-West 2 en wordt het
Wilhelminakanaal verbreed en
verdiept.

door Mirjam Noorduijn

WERKENDAM – Eind jaren zeventig
van de vorige eeuw, toen het Wer-
kendamse verpakkingsbedrijf
Dampack nog vanuit een kantoor-
tje aan huis opereerde en vooral
leverde aan de Chinese afhaal-
markt, was pvc (polyvinylchlori-
de) de meest gebruikte kunststof
in de voedselverpakkingsindus-
trie.
Hoewel door strengere milieuwet-
geving pvc inmiddels vervangen
is door andere, milieuvriendelij-
ker en recyclebare polyesters, pro-
duceren we wereldwijd nog
steeds meer dan 250 miljoen ton
plastic per jaar. De helft voor een-
malig gebruik.
De laatste tien jaar is zelfs meer
plastic geproduceerd dan in de he-
le twintigste eeuw. Volgens de
UNEP, de milieuafdeling van de
Verenigde Naties, komt jaarlijks
ongeveer 4,7 miljoen ton van dat
plastic als zwerfafval in zee te-
recht. Deze plastic soep leidt tot
ernstige verontreiniging die scha-
delijk is voor milieu en gezond-
heid.
In de verpakkingsindustrie wordt
daarom hard gesleuteld aan slim-
mere en groenere materialen. Om
het probleem van het zwerfafval
echt op te lossen moet de branche
echter toe naar volledig afbreekba-
re verpakkingen, die bijvoorbeeld
worden gemaakt uit restafval van
planten.
Een dochterbedrijf van Dampack
brengt binnenkort een dergelijk
product op de markt: de BIO maal-
tijdschalen van Go Green Com-
post Us (GGCU) worden in de ba-
sis vervaardigd van afval van sui-
kerrietplanten die in Zuid-Ameri-
ka en Azië sowieso - als grondstof
voor suiker - in grote hoeveelhe-
den worden verbouwd. Door een
technische innovatie is het boven-
dien gelukt een voedselveilige en
volledig afbreekbare coating in de
maaltijdschaal aan te brengen. In
de voedselverpakkingsindustrie
betekent dit een wereldwijde
doorbraak.

Secretaressetaken
en meer

door Hetty Dekkers

Wie? Cynthia Meijer (41)
Wat? CM Office Suport
(www.cmofficesupport.nl)
Waar? Drunen

Waar ben je aan begonnen?

„Ik ondersteun bedrijven, vereni-
gingen en personen met secreta-
riële taken. Daarnaast schrijf ik
teksten, vaak over machines, voor
technische vakbladen. Een van
mijn grootste opdrachtgevers is
Machevo, een branchevereniging
voor de machine-, chemie- en
voedingsmiddelenindustrie. Men-
sen die in het bestuur zitten van
die vereniging hebben allemaal
een eigen bedrijf en dus weinig
tijd om te besturen. Ik regel bij-
eenkomsten voor ze, schrijf pers-
berichten, werf leden, stuur het
secretariaat aan. Een soort vereni-
gingsmanager, ben ik voor ze. Het
is zo druk, dat ik vier parttimers
inhuur via payroll, een soort uit-
zendkrachten dus.”

Wat deed je hiervoor?

„Op negentienjarige leeftijd ben

ik begonnen als directiesecreta-
resse bij een metaalbedrijf in
Drunen. Later werkte ik als di-
rectiesecretaresse voor andere
metaalbedrijven en ook voor
een ziekenhuis in Den Bosch.
De laatste jaren was ik persoon-
lijk assistent voor de directeur
van het eerste bedrijf waar ik
werkte.
Toen hij met pensioen ging,
verviel mijn baan en ben ik
voor mezelf begonnen. Het
was dus een gedwongen keu-
ze, maar het zelfstandig onder-
nemerschap bevalt me heel
goed. Vooral de flexibiliteit van
het werk. Ik kan nu zelf voor
mijn zoontje zorgen als hij ziek
is. Het is virtueel werk, ik kan
veel thuis doen.”

Wat zijn je ambities?

„Ik zou nog wel willen groeien
in het communicatiegedeelte.
Teksten schrijven voor techni-
sche vakbladen kan niet ieder-
een; ik vind het heel leuk. Dat
mannenwereldje bevalt me
wel, mannen zijn recht voor
zijn raap en houden van aan-
pakken. Uiteindelijk zou ik een
bedrijf willen met zo’n zes full-
timers in vaste dienst. Ik wil
die mensen graag zekerheid ge-
ven, dat kan niet via payroll.”

Hen je nog tips voor andere onder-
nemers?

„Gewoon doen. Je loopt veel ri-
sico en het is hard werken, dat
klopt. Maar het ergste wat je
kan overkomen, is dat het mis-
lukt. Dan kun je alsnog een vas-
te baan gaan zoeken.”

� De haven van Rotterdam is de
grootste van Europa. In 2011 ver-
werkte de haven in totaal 442 mil-
joen ton aan goederen.

� In 2011 kwamen er 32.057 zee-
schepen aan.

� De omzet van het havenbedrijf
kwam uit op 615,3 miljoen euro.

� Van de totale goederenstroom
gaat 47 procent over weg en 53
procent over spoor of water.

� De directe bruto toegevoegde
waarde van het haven- en indus-
triegebied bedraagt bijna twaalf
miljard euro.

� De haven biedt directe werkgele-
genheid aan zo’n 87.000 mensen.

� Cynthia Meyer ondersteunt verenigingen, bedrijven en particulieren in hun
secretariële en managementstaken. foto Patrick Guitjens

HAVEN VAN ROTTERDAM

� en van de verpakkingen gemaakt door Dampack.
foto Dampack International BV

Midden-Brabant verder Europa in

� Directeur Rory Damen van Dampack: „Anno 2013 heb je iets uit te leggen
als je niet meedoet aan vergroening van de economie.”
foto Patrick Guitjens

Minder
‘plastic
soep’ in
oceaan

Open je ogen en word wakker...
...word wakker in een droom van een bed.

Rob Meysen Slaapcomfort
Maaskantje 32 Den Dungen  |  073 - 59 43 479

www.robmeysenslaapcomfort.nl

Bij Rob Meysen Slaapcomfort: 
Handgemaakte matrassen uit Engeland. 

Vervaardigd uit 100% natuurlijke 
materialen, met 

10 jaar onvoorwaardelijke garantie. 
De beste kwaliteit vanaf € 895,-!


