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Polem stelt proces 
van klant centraal 

“Een composiet silo is niet slechts een 
opslagvat, maar een cruciaal onderdeel 
van een productieproces”, stelt Stefan 
Andersson, managing director van Po-
lem. Accountmanagers Piet Smits en 
Sjouke Miedema benadrukken het be-
lang van een gedegen silo-ontwerp, 
rekening houdend met het proces, het 
product en de eisen van de klant.  

Polem in Lemmer zet als bedrijf, met 
ruim 45 jaar ervaring op het gebied van 
composiet silo’s en tanks, sterk in op de 
meerwaarde van kennis en kunde bij het 
ontwerp, de realisatie en toepassing van 
opslagsystemen. “Het is de combinatie van 
competenties die Polem in haar markt on-
derscheidend maakt”, zegt Stefan Anders-
son, die in januari 2018 bij Polem als ma-

naging director is aangetreden. “Het draait 
om de expertise en betrokkenheid van 
mensen, en daarin heeft Polem veel geïn-
vesteerd. We zijn trots op onze technische 
skills en de kennis van de producten en 
grondstoff en die in onze silo’s worden op-
geslagen. Deze assets zijn essentieel voor 
het succes van onze klanten.”

Samenwerking
Het leveren van maatwerk met toegevoeg-
de waarde vraagt volgens Andersson om 
een intensieve samenwerking met de klant. 
“Persoonlijke contacten en partnerschap 
vormen de basis. Vanuit het perspectief 
van de klant zoeken we de best mogelijke 
oplossing. Graag brengen wij onze experti-
se al in bij de eerste ontwikkeling van een 
productieproces. We zijn dan in staat om 

een optimale bijdrage aan zijn proces te 
leveren.”

Oplossingen
Accountmanagers Piet Smits en Sjouke 
Miedema hebben de afgelopen tientallen 
jaren veel ervaring opgedaan bij de reali-
satie van uiteenlopende opslagprocessen. 
“Op basis van eerdere, vergelijkbare appli-
caties is soms al snel een passend ontwerp 
voor een silosysteem te maken”, vertelt Piet 
Smits. “Maar in veel andere gevallen moet 
worden gelet op bijzondere omstandighe-
den, bijvoorbeeld vanwege producteigen-
schappen,  procesparameters, de beschik-
bare ruimte of andere omgevingsfactoren. 
Het is onze kracht om juist dan te voorzien 
in een maatwerk opslagsysteem.”
Sjouke Miedema bevestigt dat een silo een 
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Over Polem
Polem in Lemmer beschikt over acht mo-
derne productielijnen (spuit/wikkelmachi-
nes) voor het vervaardigen van composiet 
tanks en silo’s. De opslagsystemen vin-
den hun weg naar de food en feed-sec-
tor, maar worden ook breed toegepast in 
bijvoorbeeld de agroindustrie, zout- & pe-
kelverwerking, renewable energy en de 
papierindustrie. De silo’s worden vervaar-
digd met diameters tot ruim negen me-
ter. Wat de hoogte van de silo’s betreft, 
is niet zozeer de productietechnologie een 
beperking. Meer bepalend zijn de trans-
port-restricties en de bouwvergunningen 
van de klant. Polem heeft ook een eigen 
staalwerkplaats voor de productie van bij-
komende onderdelen, zoals staalconstruc-
ties, kooiladders, bordessen, relingen en 
leidingen. Polem is in 1972 opgericht. Er 
werken circa 120 mensen.

Polem stelt proces 
van klant centraal 

integraal onderdeel is van het productie-
proces van de klant; of het opslagsysteem 
nu aan het begin of het eind van de lijn 
staat, of er tussen in: “De grondstoff en, 
halff abrikaten en eindproducten moeten 
steeds probleemloos worden opgeslagen 
en uitgedragen, waarbij de kwaliteit ervan 
volledig intact blijft.”

Voedingsmiddelen
Uit de veelheid van Polem-projecten 
noemt Miedema als recent voorbeeld van 
zo’n turn-key oplossing de realisatie van 
een opslagproces bij een mondiale produ-
cent van onder meer granendranken: “Het 
ging om de levering van zes silo’s met stei-
le trechters voor de opslag van grondstof-
fen. Onze contractpartij was een system 
integrator die ook het downstream-proces 
van de eindklant voor zijn rekening nam. 
We hebben met deze systeem integrator al 
sinds 2012 veel projecten gerealiseerd, in 
diverse landen en zelfs in de USA, steeds 
in de voedingsmiddelenindustrie. Hoewel 
men daar lokaal geproduceerde composiet 
silo’s zou kunnen inzetten, gaat vanwege 
de eisen op het gebied van levensmidde-
lengeschiktheid, de aan Polem toegeken-
de food approval-certifi caten en het hygi-
ënisch ontwerp toch de voorkeur uit naar 
Polem-silo’s.” 
Polem wordt vanwege de jarenlange relatie 
met deze system integrator al in een vroeg 
stadium betrokken bij de realisatie van pro-
jecten. “We kunnen daarom de meest op-
timale opslag-oplossingen leveren”, aldus 

Miedema. “Denk aan stromingsgedrag, ont-
menging, hoogte/diameter-verhoudingen, 
uitdraagapparatuur en stoffi  lters.”

Mineralenpoeders 
Voor een voorbeeld uit de mineralensec-
tor wijst Smits naar een project bij een 
eindklant die een compleet nieuwe fa-
briek bouwde voor de verwerking van 
mineralen: “Hier hebben we in totaal 36 
silo’s neergezet, met diameters van 1900 
tot 3500 mm. De grondstoff en en produc-
ten hebben slechte loopeigenschappen en 
daarom heeft bijna de helft van de silo’s 
excentrische trechters, terwijl andere zijn 
uitgevoerd met trilbodems. Een aantal si-
lo’s is vanwege de brandbaarheid van de 
opgeslagen materialen voorzien van explo-
siepanelen en -kanalen. Een deel van de si-
lo’s wordt pneumatisch gevuld. Hierop zijn 
persluchtgereinigde stoffi  lters geplaatst. 

Ook hebben we de vulleidingen aangelegd. 
Verder zijn negen silo’s door ons voorzien 
van een weegsysteem.”
Bij de voorbereidingen van de bouw van de 
nieuwe fabriek heeft de eindklant Polem al 
in de arm genomen, nog voordat een sys-
teem integrator was aangewezen. “Dit bete-
kende dat we in het vroegst mogelijke sta-
dium met alle betrokken partijen konden 
samenwerken aan de best mogelijke oplos-
sing. En dat heeft geleid tot de realisatie van 
een fabriek die volledig voldoet aan de eisen 
van de klant.” ■
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