Van roosterboer
tot international
Onlangs vierde de ﬁrma Nooyen uit Deurne haar 40-jarig jubileum. Waar Grard Nooyen met
zijn zes zonen het bedrijf in 1978 begonnen met het maken van stalen varkensroosters, geeft
zijn kleinzoon Gerben momenteel leiding aan een bedrijf dat is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf in diverse bedrijfstakken. Centraal staan nog steeds de roostervloeren voor varkens
welke met speciale coatings in de veehouderij worden toegepast. Inmiddels worden ze zelfs
toegepast als gevelbekleding voor onder andere parkeergarages voor gerenommeerde bedrijven als Schiphol. Daarnaast is het bedrijf actief in de productie van sierpoorten, hondenkennels, stalinrichting, keukenwerkbladen en hebben ze nog steeds varkens in Spanje.
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“Als Deurnenaren de naam Nooyen horen denken de meeste mensen aan varkens en varkensroosters. Maar het bedrijf
is uitgegroeid tot een international met onder andere productielocaties in Nederland, Belgie, China en de Verenigde
Staten. Innovatie en ondernemerschap is onze grondslag”,
vertelt Gerben Nooyen. Zo kan het zijn dat je in de Efteling
in de rij staat voor de achtbaan De Baron, waar we de hekwerken om de attractie getekend en geproduceerd hebben.
Evenals het speciale project in natuurgebied de Biesbosch.
Het bedrijf groeide sinds de jaren zeventig explosief. Eerst
nog gevestigd aan de Kanveldweg 5 in de Zeilberg. Toen
het bedrijf groeide en groeide, werd uitgeweken naar een
pand gelegen aan de Fabrieksstraat. Tegenwoordig vindt de
productie plaats in het Belgische Eksel en Pelt en daarnaast
in China en Kentucky (VS).
1978 startte Grard Nooyen op de Kanveldweg in Deurne
met de productie van roosters voor hun eigen kraam- en
biggenhokken. Samen met zijn zonen bedachten ze een
rooster dat paste in de tijdsgeest en waar ze hun varkens
24 uur per dag optimaal en comfortabel konden huisvesten. “Het werden gegalvaniseerde stalen
roosters, die al snel in trek bleken
want ook ‘de buurman’ wilde
die roosters van de Nooyen’s wel. Vervolgens voltrok
zich een ware revolutie
in varkensland: steeds
meer boeren wilden
onze
stalen

roosters hebben”, blikt zoon en voormalig directeur Tonny
Nooyen (70) terug. Samen met zijn broers Arie, Jan, Theo,
Wies en Benjamin (zie inzet) maakten ze het bedrijf groot.
Gerben Nooyen - zoon van Arie - stapte in 2009 in het
bedrijf. Onder zijn leiding werden de bedrijfsonderdelen gecontinueerd verder ontwikkeld voor de doorgroei van het
familiebedrijf.

Varkens in Spanje

Vandaag de dag is Nooyen niet meer alleen actief in de
productie van varkensroosters. Het familiebedrijf is onder
meerdere merknamen actief in een internationale omgeving op het gebied van vloersystemen, stalinrichting, architectuur en industriele toepassingen. Daarnaast is Nooyen
sinds begin jaren negentig actief in de varkenshouderij in
Spanje, waar de onderneming nu enkele varkenshouderijen runt met een totaal van 4.500 zeugen met de bijbehorende vleesvarkens. Daarnaast heeft het een eigen
slachterij, een hammen drogerij en een aantal winkels
(El Porquero) waar het bekende Spaanse
(Iberíco) varkensvlees wordt verkocht samen
met een eigen lijn van olijfolie en kazen.

Industrie en utiliteit

In de industriële sector is Nooyen actief met de productie van
sierpoorten en hondenkennels
(Fencing en Kennels) en
steenachtige
werkbladen
(Jetstone uit Deurne).
Tenslotte is Nooyen
ook actief in stalen
gevelbekleding onder de merknaam
TriBar, waar het

recentelijk de totale gevelbekleding leverde voor de Schiphol parkeergarages P1 en P3. Gerben Nooyen: “Dat onze
roosters nu ook toegepast worden in vooraanstaande projecten als Schiphol geeft aan dat we kwaliteit leveren en dat
er nog voldoende mogelijkheden zijn voor groei. De hoogwaardige kwaliteit, het robuuste karakter, de belijning en de
diversiteit in toepassingsmogelijkheden geeft veel mogelijkheden.
We willen de komende jaren ook ﬂink doorgroeien. Daarvoor
hebben we met onze directie een strategie uitgestippeld,
waarbij we inzetten op productontwikkeling en innovatie.
We zijn hier gekomen door slim te innoveren en te ondernemen en dat willen we toekomstbestendig doorzetten”.

Innovatie en ondernemerschap

“We zoeken graag de grenzen met scherpe discussies.
En niet zonder resultaat. Kenmerkend is de zogenaamde
Balance-vloer, die rond de eeuwwisseling werd uitgevonden. “Een zeug gaat in de kraamstal regelmatig staan en
liggen, waardoor de kleine biggen niet veilig zijn die onder
de zeug liggen. Door een beweegbare verhoging in de vloer
te maken - wanneer de zeug gaat staan – wordt voorkomen
dat de zeug op de biggen kan gaan liggen. Even simpel als
revolutionair met een heel positief resultaat op het gebied
van dierenwelzijn en een positief resultaat voor de varkenshouder. Deze innovatie is nu ook weer de kraamkamer voor
nieuwste laatste innovatie, waarbij de zeug vrij rond kan lopen in een hok mét een Balance-vloer. Dat is revolutionair
in de sector en is inmiddels ook al toegepast bij een aantal
vooraanstaande projecten in Europa.

Ontwikkelen

Nooyen zal zich de komende jaren doorontwikkelen en
meer gaan professionaliseren. “We zullen meer samenhang
gaan brengen in de technologisch aan elkaar gerelateerde
BV’s. Dat is een basis voor verdere groei die we op een
verantwoorde manier willen voortzetten”.

www.nooyen.com

