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CASE HISTORY

Nobels B.V. gevestigd in Noordwijkerhout ontwikkelt en produceert sinds 1955 

hoogwaardige specialistische machines voor de sierplanten- en bollenteelt.  

Nobels, van oorsprong een familiebedrijf en uitvinder van de eerste machines  

voor de bloembollenindustrie, verlegde zijn focus van het bedienen van een niche 

naar de internationale glastuinbouw. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een 

internationale marktleider actief in 60 landen met een vestiging in Atlanta,  

de Verenigde Staten. Het bedrijf levert een compleet assortiment machines  

volgens de hoogste eisen van kwaliteit en levertijd voor de volledige  

volautomatische inrichting van kwekerijen.

Van adhoc strategie naar 
internationale groei

Om de markt nog efficiënter te kunnen 
bedienen, verhuisde het bedrijf van 2 locaties 
in Katwijk en Noordwijkerhout naar een 
gloednieuw pand in Noordwijkerhout, waar de 
productie en verkooporganisatie samengevoegd 
zijn. Ber van Nobelen, eigenaar van Nobels 
vertelt over de ontwikkelingen in deze 
dynamische markt. “We zien dat de vraag naar 
volautomatisering en robottechnieken enorm 
toeneemt. Kostenbesparing en verbetering 
van efficiëntie in productieprocessen worden 
steeds belangrijker in de tuinbouwsector. 
Door het continue innoveren en vooruitkijken 
naar de marktontwikkelingen zijn we in 
staat een leidende positie in te nemen ten 
opzichte van de internationale concurrentie, 
denk hierbij ook aan de groeimarkten 
Noord-Amerika, Canada en Polen.”

Aantrekkelijk werkgeverschap 
en innovatie

Het fuseren van productiebedrijf en 
verkooporganisatie ging niet zonder 
slag of stoot. Het omschakelen van ‘oud 
naar nieuw’, rekening houden met twee 
verschillende bedrijfsculturen, reorganiseren 
en tegelijkertijd het productieproces doorgang 
laten vinden, vormden een behoorlijke 
uitdaging, aldus Van Nobelen. “We brengen 
onze productie- en logistieke processen in 
beeld op zoek naar efficiëntieverbetering. 
Hierbij is het belangrijk om personeel 
meer verantwoordelijkheid te geven en te 
investeren in opleidingen en trainingen. Ook 
zijn we altijd op zoek naar nieuw talent”. 

“Onze laser- en poedercoatingmachines 
veroorzaken veel warmte en vrijkomende 
dampen op de productievloer. Doordat 
het nieuwe gebouw extreem goed 
geïsoleerd is en vrijwel hermetisch 
dicht is blijft de warmte hangen in de 
ruimte.”, vertelt de heer Van Nobelen. 
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Om het werkklimaat voor de medewerkers 
zo aangenaam en productief mogelijk 
te maken ging Nobels op zoek naar 
een passend klimaatsysteem met 
‘adiabatische koeling’ voor de industrie. 
Samen met Peter Nederstigt, Bouwkundig 
Adviseur, kwam Nobels in contact met 
Gerton Oost, Technisch Adviseur bij 
Colt International. Nederstigt Bouw 
Management was verantwoordelijk 
voor de algehele voorbereiding en 
voorbereiding van alle bouwkundige 
werkzaamheden en planning en 
coördinatie tijdens de uitvoering. 

Een slim klimaatontwerp 
voor de mens 

“Op basis van tekeningen, een uitgebreide 
inventarisatieronde binnen het bedrijf en 
ervaringsgetallen werd een werkgebied 
binnen de hal afgesproken”, vertelt 
Gerton Oost. “Om zo slim mogelijk met 
de kosten om te gaan, hoef je namelijk 
niet elk hoekje van de hal mee te nemen. 
Bij het maken van een ontwerp is het 
essentieel om een goede analyse van de 
klimaatsituatie te maken. Denk hierbij aan 
het meest warme gebied in de fabriek, 
namelijk de moffeloven en spuitcabine. 
Hierbij heb ik een aanvulling op het 
ontwerp gemaakt door een CoolStream 
unit specifiek in deze ruimte te plaatsen, 
met aftakkingen voor de lashoek en de 
poedercoatingruimte, voorzien van een 
luchtverdeelslang voor de toevoer van 
verse frisse lucht, vooral noodzakelijk 
in verband met de vrijkomende lasrook. 
Een bijzonder detail aan dit project 
was de aanwezigheid van kraanbanen. 

Je kunt nergens zomaar van boven 
naar beneden monteren. Hierop heb 
ik aanpassingen gemaakt door een 
juiste verdeling van de units rondom de 
kraanbanen, met natuurlijke ventilatie in 
het dak voor afvoer”, aldus de heer Oost. 

“Deze installatie is echt bedoeld voor 
de mensen, hier leeft de Frisse Fabriek 
gedachte. Het aangename klimaat in 
de hal in combinatie met het licht door 
het dak zorgt voor meer werkplezier 
en hogere productiviteit. Wij zijn zeer 
te spreken over de samenwerking met 
Colt – met name de berekeningsgedachte 
achter het ontwerp en het ontzorgen 
tijdens onze bedrijfstransitie stelt ons 
zeer tevreden”, sluit Ber van Nobelen af. 


