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Geurt Wolsink (rechts) treedt op als de ‘operationeel directeur’ van het Nationaal Kunststof Congres. Samen met Henk Ymker (tweede van 
rechts) en Gerard Ardesch ( zittend links) vormt hij het bestuur van Stichting Steenwijk Kunststof Stad. In het midden Alexander Jansen van 
TechForFuture die als directeur van Centre of Expertise HTSM Oost ook betrokken is bij de organisatie van NKC 2018.

‘We rekenen op minstens 350 man’ 
Nationaal Kunststof Congres op 5 april 2018 gaat om het verbinden van alle betrokken partijen 
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Tien jaar geleden is het eerste kunststofcongres 
gehouden. Dit keer is de directe aanleiding dat het 

in 2018 dertig jaar geleden zal zijn dat de initiatieven 
zijn genomen voor het PolyPlasticum en dat in 2018 
het Lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool 
Windesheim tien jaar bestaat. Voor de regio Steenwijk 
is kunststof belangrijk want er werken zo’n vijfhonderd 
mensen in de kunststofbedrijven, schat Alexander 
Jansen van Tech for Future: “Als je Wavin in 
Hardenberg er ook bij betrekt zit je al op duizend man. 
En het zijn er nog veel meer want er zijn talloze toele-
veranciers die voor de kunststofbedrijven werken.” 
Henk Ymker: “Na defensie en de overheid is de kunst-
stofbusiness de grootste werkgever hier in 
Steenwijkerland.” 

                                                                                                     Minstens 350 man 
De organisatoren van het NKC 2018 rekenen op min-
stens driehonderdvijftig deelnemers. Geurt Wolsink: 
“Maar het mogen er natuurlijk best meer zijn want we 
kunnen er hier in De Meenthe zeshonderd 
kwijt.” Op de dag van het congres zijn er 
diverse parallelsessies waardoor meer 
keuze ontstaat voor de congresgangers. 
Wolsink daarover: “We hebben de grote zaal 
en we hebben een kleine vestzak-theatertjes 
voor parallelsessies. Bovendien komt in de 
evenementenhal van het theater het centra-
le horecaplein met daarom heen een beurs 
met plaats voor vijfentwintig tot dertig 
stands van bedrijven. Het is de ideale omge-

Het  Nationaal Kunststof Congres is een viering, 
zegt mede-organisator Henk Ymker. “Maar het 
gaat natuurlijk om meer. Het gaat erom de partijen 
met elkaar te verbinden: het bedrijfsleven, de 
overheid, het onderwijs, de provincie, de gemeen-
te, het gewest Zwolle. Al deze partijen doen heel 
nadrukkelijk mee aan het congres omdat zij het 
belang zien van het verbindende element dat ervan 
uit gaat. Het verbinden vinden zij heel belangrijk.” 
Bovendien is er het effect dat Overijssel als kunst-
stofprovincie en Steenwijk als kunststofstad op de 
kaart worden gezet. Het is een economisch belang, 
het gaat om werkgelegenheid. En daarin is ook de 
rol van het onderwijs weer heel belangrijk. 

‘We rekenen op minstens 350 man’ 
Nationaal Kunststof Congres op 5 april 2018 gaat om het verbinden van alle betrokken partijen 

Dagvoorzitter  
Tom van ‘t Hek
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Stand op beurs
Het centrale onderdeel van het congres vormt een beurs in de 
evenementenhal (40 x 25 meter) van De Meenthe waar de 
kunststofbranche zich kan presenteren. Hier worden ook de 
pauzes, de lunch en na afloop het afsluitende buffet gehouden. 
Het is dus bij uitstek een netwerkomgeving. Bedrijven met een 
eigen stand betalen 45 euro per m2 (excl. BTW).  Een gehuurde 
stand van 4 x 3 meter kost 890 euro, incliusief de wanden, 
frieslijst, verlichting, belettering, tapijt, elektra (220 Volt) en WiFi.

ving voor kennismaken en netwerken.” Het programma 
begint om 10.00 uur onder leiding van de bekende Tom 
van ’t Hek. Een uitstapje naar de nabij gelegen ‘smart 
factory’ van Kornelis Caps & Closures behoort ook tot 
het programma van NKC. Er zullen pendelbusjes rijden 
van De Meenthe naar de Kornelis-fabriek. 

In potlood
Het sprekersprogramma staat inmiddels in potlood 
geschreven, zegt Geurt Wolsink. “We verdelen de dag 
in blokken. We beginnen met het officiële blok met de 
burgemeester en de Commissaris van de Koning. 
Aansluitend hebben we een kunststofblok met onder 
meer het bezoek aan Kornelis, een rubberblok met 
veel aandacht voor automotive onderdelen (Vernay) en 
voor bandenrecycling. Ten derde is er een composiet-
blok met aandacht voor onder meer hergebruik van 
composieten en voor het nieuwe TPAC van Saxion in 
Enschede.   En inmiddels hebben we de toezegging 
van Jac Goofers van NRK om de afsluitende presenta-
tie te geven. We werken nu nog volop aan het pro-

Waterleidingbedrijf wordt Wavin 

Op deze foto zien we de directeur van Wavin bij een demonstratie 
van het vormbehoud van pvc-buis uit zijn fabriek nadat er met een 
auto overheen was gereden.  

In het onlangs op initiatief van Dutch Polymer Institute 
verschenen boek ‘The Plastic Revolution, How The 
Netherlands Became a Global Player in Plastics’ (zie ook 
pagina 18) is een passage gewijd aan Wavin in 
Hardenberg. Hierin wordt beschreven hoe de regionale 
Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO) ertoe besloot 
zelf uit pvc waterleidingbuizen te gaan maken omdat de 
Nederlandse toeleveringsindustrie niet de gewenste aan-
tallen meters uit asbestcement kon leveren.        
‘Het regionale waterleidingbedrijf in de Overijssel 
zorgde in de jaren vijftig voor een innovatie. Voor de 
oorlog werden waterleidingen gemaakt van gietijzer 
en lood maar die hadden de neiging te corroderen 
door de gecombineerde invloeden van zand en water. 
Ondanks dat er wel alternatieven waren (koper of 
asbestcement) bestond ook de mogelijkheid kunststof 
buizen te maken. 
Toen het waterleidingbedrijf in het begin van de jaren 
vijftig de distributie van water in een van zijn districten 
moest uitbreiden, besloot men serieus te kijken naar 
de mogelijkheid de leidingen zelf te produceren. Het 

gramma, 5 april 
duurt nog even, 
maar het zal in 
ieder geval een 
dag worden die 
zo gevarieerd is 
dat er iedereen 
wat van zijn 
gading vindt.”

Meet & Greet 
industrie-stu-
denten
Ook komt er de 
mogelijkheid voor 
de industrie om 
studenten te ont-
moeten (en anders-
om natuurlijk)  door 
middel van de meet & greet aan het einde van de dag.   
Alexander Jansen: “De banden tussen onderwijs en 
bedrijfsleven worden steeds hechter. Hoogopgeleid per-
soneel voor de sector is een groot probleem aan het 
worden ondanks het feit dat er heel veel gebeurt.  Wat 
wij doen met Tech for Future deden we eigenlijk altijd 
al, namelijk werken in publiek-private projecten waarin 
het bedrijfsleven meebetaalt aan onderzoek. Maar de 
lat is in de loop der tijd hoger gelegd en de vrijblijvend-
heid van alleen publiek is er nu wel uit. De tegenwoor-
dige centers of expertise zijn allemaal publiek-private 
samenwerkingen bedoeld om een versnelling te krijgen 
in meer onderzoek, meer betrokkenheid, meer jonge 
mensen. Op mbo’s wordt deze formule nu ook ingezet 

Ytsen de Boer over de smart 
factory van Kornelis Capos & 
Closure

026-029_KR1112ART4P - NKC 2018.indd   28 21-11-17   11:23



29KUNSTSTOF & RUBBER #  11-12/2017 

NKC 2018 

30 jaar PolyPlasticum
10 jaar Lectoraat Kunststoftechnologie 

Het PolyPlasticum is een kennis- en informatiecentrum over 
kunststof. De doelstelling is het vergroten van het bewustzijn 
over de eff ecten van kunststof voor de samenleving, vergroten 
van kennis over oude en nieuwe technieken en toepassingen, 
het bieden van een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden 
en deskundigen het realiseren en bewaren van 
erfgoed. De betrokkenen bij het tot stand 
komen van het PolyPlasticum waren 
destijds directeur Wiebren Kornelis van  
Kornelis Caps & Closures, oud-directeur 
Jan Vloedbeld van Dyka Nederland en 
voormalig fi nancieel directeur Geurt 
Wolsink van Kornelis Caps & Closures. Het 
initiatief voor een kennis- en 
informatiecentrum voor de kunststof stamt uit 1988. 
De inspanningen van de initiatiefnemers en de fi nanciële 
bijdragen van EU, Provinie Overijssel en Gemeente 
Steenwijkerland maakten het mogelijk dat het PolyPlasticum 
zich in januari 2003 kon vestigen in  het voormalige 
postkantoor bij het NS-station van Steenwijk. Daar 
functioneerde het PolyPlasticum ook als museum. Er was 
onder meer een unieke historische bakelietverzameling te 
bezichtigen. Ook stond er een spuitgietmachine die ‘live’ 
draaide en een oude bakelietpersmachine. Wiebren Kornelis is 
tot zijn dood in 1999 voorzitter van het PolyPlasticum geweest.

10 jaar Lectoraat Kunststoftechnologie
In 2010 is het PolyPlasticum als een zelfstandige stichting 
onderdeel geworden van het Lectoraat Kunststoftechnologie 
van de Hogeschool Windesheim. De kennis en het cultureel 
erfgoed blijven daardoor bewaard. Dr. Hans Davidson werd 
benoemd als curator, hij reorganiseerde de tentoonstelling en 
voegde er voorbeelden van zijn collectie van kleurrijk 
Amerikaans en ander ‘vroeg plastic’ aan toe. Hij droeg ook bij 
aan de nieuwe website en schreef een monografi e voor 
bezoekers die meer willen weten over dit onderwerp.
Sinds de feestelijke heropening op 7 maart 2012 staat deze 
bijzondere collectie tentoongesteld op het Polymer Science 
Park in Zwolle. 

om vakmanschap op niveau te realiseren. Deltion bij-
voorbeeld heeft een centrum voor innovatief vakman-
schap (CIV) op kunststofgebied.”

Organisatie NKC 2018
De organisatie van het congres is in handen van de 
Stichting Kunststof Stad Steenwijk en de Stichting 
PolyPlasticum. In 2008 vond in Steenwijk ook een groot 
kunststofcongres plaats. “We willen andermaal laten 
zien dat in het nationale kunststoflandschap de 
provincie Overijssel en Steenwijk als kunststofstad 
markante posities innemen”, benadrukt Geurt 
Wolsink, die zijn leven lang actief was in de kunststof-
verwerking en nog steeds actief is voor het 
PolyPlasticum. Als oud-directielid van Kornelis Caps & 
Closures is hij een van de initiatiefnemers van het con-
gres. Met Gerard Ardesch en Henk Ymker vormt hij het 
bestuur van de Stichting Steenwijk Kunststof Stad. 

Participanten en sponsors 
Tot de participanten van het congres behoren behalve 
de Stichting PolyPlasticum en de Stichting Steenwijk 
Kunststof Stad ook de Provincie Overijssel, de 
Gemeente Steenwijkerland en de Federatie NRK, die 
zijn algemene ledenvergadering ook op 5 pril 2018 in De 
Meenthe in Steenwijk zal houden. De sponsoren zijn 
Beutech, Dyka, Kornelis Caps & Closures en Wavin.  
Partners zijn Business Club Steenwijkerland, Rabobank 
Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, dit vakblad 
Kunststof en Rubber en de branchevereniging NRK. 

www.nkc2018.nl 
www.polyplasticum.nl

probleem was namelijk dat Nederlandse fabrikanten 
simpelweg niet in staat waren de asbestcement buizen 
te leveren in de aantallen die men nodig had, terwijl 
buizen uit het buitenland veel te duur waren.  Het 
waterleidingbedrijf besloot daarom dat het onvermij-
delijk was dan maar zelf de buizen uit pvc te gaan pro-
duceren. Men riep de hulp in van Shell, dat sinds 1950  
al pvc produceerde. Samen zochten ze contact met 
fabrikanten van extruders in Parijs en Luxemburg. En 
hoewel de demonstraties die daaruit voortkwamen 
niet allemaal even succesvol verliepen,  besloot het 
bedrijf toch een extruder aan te schaffen .Een serie 
van experimenten volgde in Nederland met hulp van 
Shell. De productiekosten van pvc-buis bleken een 
derde van de marktprijs van koperbuis en de helft van 
de prijs van asbestcement. De besparingen die men 
realiseerde werden geïnvesteerd in een nieuwe serie 
van experimenten. Buizen met een grote diameter ble-
ken moeilijk te produceren en er werd besloten dat 
hiervoor een speciaal onderzoekprogramma noodza-
kelijk was.

 Al met al bleek de capaciteit van de productie veel 
groter te zijn dan de behoefte van het waterleidingsbe-
drijf. Nadat gesprekken met een andere fabrikant van 
plastic buizen geen succes opleverden, besloot men 
het teveel aan geproduceerde buizen dan maar 
gewoon zelf te verkopen en daarvoor zette men een 
verkooponderneming op. Elektriciteitsbuizen vormden 
een interessante markt en voor de distributie werd een 
contract gesloten met R.S.Stokvis & Zonen. Maar, er 
kwamen bezwaren tegen deze beslissing omdat de 
activiteiten een ongewenste verstrengeling van publie-
ke en commerciële belangen opleverden. In 1955 
stichtte men daarom een nieuw bedrijf met drie aan-
deelhouders, namelijk het waterleidingbedrijf, Shell en 
Stokvis. Dit bedrijf werd Wavin genoemd, afgeleid van 
de woorden water en vinyl.’

van kennis over oude en nieuwe technieken en toepassingen, 
het bieden van een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden 
en deskundigen het realiseren en bewaren van 
erfgoed. De betrokkenen bij het tot stand 

Wolsink van Kornelis Caps & Closures. Het 
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