
opnieuw te krap. Inmiddels tellen we tach-
tig medewerkers en neemt de hoeveelheid 
werk onverminderd toe. Dit jaar maak ik 
mijn duizendste � uid bed.”

Hattem
“Wervelbedsystemen zijn volumineuze in-
stallaties waarvoor ook veel productieruim-
te nodig is. We kunnen daarom maar een 
paar miljoen omzet per duizend vierkante 
meter doen. De gestage groei maakte in 2021 
al duidelijk dat weer een � inke uitbreiding 
nodig was. Om uiteindelijk naar een omzet 
te kunnen gaan van 40 tot 50 miljoen euro, 
bouwen we momenteel op industrieterrein 
H20 in het nabijgelegen Hattem een com-
pleet nieuwe assemblagehal met kantoor, 
pal aan de kruising van de A50 en A28. In 
februari kunnen we er intrekken. Dan is de 
beschikbare ruimte verdubbeld tot in totaal 

Jubilerend TEMA Process 
verdubbelt productiecapaciteit

TEMA Process, producent van wervel-
bedsystemen, vierde 1 augustus 2022 
het 12½-jarig jubileum. “Tegelijk luid-
de dit de start in van een verdubbeling 
van onze productiecapaciteit”, zegt 
directeur Henk Dijkman. “Momenteel 
wordt de laatste hand gelegd aan de 
realisatie van een uiterst duurzame as-
semblagehal. We zijn op de toekomst 
voorbereid.”

“Na een he� ige voorbereidingsperiode is 
TEMA Process opgericht op 10 januari 2010”, 
zegt directeur mede-eigenaar Henk Dijk-
man, die al veertig jaar in de productie van 
wervelbedden actief is. “Op 1 februari 2010 
zijn we daadwerkelijk ingetrokken in onze 
aanvankelijke locatie in Heerde; zo’n 1.200 
m² groot. Dat begin lag afgelopen 1 augus-
tus 2022 dus precies twaalf en een half jaar 

Afb. 1 De assemblage van een lithiumhydroxide 

en een natriumsulfaat droger, bestemd voor de 

batterij-industrie.
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in het verleden. In die periode hebben we 
een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. 
Het eerste jaar, begonnen met vijf medewer-
kers, draaiden we al een omzet van 2,5 mil-
joen euro. Die vliegende start was mede te 
danken aan onze achtergrond bij Ventilex, 
waardoor we de markt goed kenden.”

Wapenveld
“TEMA Process groeide vanaf de start hard 
door; in Heerde tot een oppervlak van meer 
dan 4.000 m². In 2013 wonnen we de gouden 
Gazelle van het Financieele Dagblad voor 
het snelst groeiende bedrijf in Gelderland. 
De locatie in Heerde werd al snel te klein en 
in mei 2017 verhuisden we naar Wapenveld. 
Hier kregen we de beschikking over 1.800 
m² kantoren en 8.000 m² productieruimte. 
In de jaren daarop zijn er nog paar duizend 
m² bij aangesloten, maar het werd allemaal 
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Energieneutrale assemblagehal
De disciplines waarin TEMA Process in 
Wapenveld zelf excelleert (warmte- en pro-
cestechnologie) zijn ook de basis voor het 
ontwerp van de nieuwe assemblagehal 
in Hattem. “Onze gebouwen voldoen aan 
de strengste duurzaamheidseisen”, aldus 
sales manager Koen Egberts. “Ook onze 
nieuwe assemblagehal Hattem is energie-
neutraal en zonder gasaansluiting. Zonne-
panelen wekken de benodigde elektriciteit 
op. De medewerkers rijden met elektri-
sche auto’s die zij gratis bij het bedrijf kun-
nen opladen. We hebben zelf de klimaatre-
geling ontworpen. Met warmtewisselaars 
houden we de kantoren en de assembla-
gehal op de gewenste temperatuur. Onze 
klanten zijn zeer energiebewust, en we to-
nen aan dat zelf ook te zijn.”

ruim 20.000 m². De 12 meter hoge assembla-
gehal hee�  overspanningen van 20 meter 
en biedt alle ruimte om de wervelbedsyste-
men samen te bouwen, te isoleren en af te 
werken.”

Productielogistiek
De nieuwe assemblagehal, op zo’n 6 kilome-
ter afstand van de bestaande locatie, maakt 
het mogelijk om de productielogistiek e�  ci-
enter in te richten. De diverse installatie-on-
derdelen worden, na fabricage in de draai-
erij en plaatwerkerij in Wapenveld, door 
derden elders onder handen genomen en 
dan weer geretourneerd. Die externe behan-
deling betre�  bijvoorbeeld beitsen, verzin-
ken, passiveren en spuiten. Henk Dijkman: 
“In de nieuwe situatie gaat de stroom be-
handelde onderdelen niet meer terug naar 
Wapenveld, maar direct naar de assembla-
gehal in Hattem. Daar zetten we de wer-
velbedsystemen in elkaar en kunnen ze op 
transport naar de klant worden gesteld. Dit 
levert in Wapenveld veel minder logistieke 
bewegingen op. Er ontstaat zo de ruimte om 
te investeren in een uitbreiding van het ma-
chinepark, waardoor we onze productieca-
paciteit verhogen. Uiteindelijk kunnen we 
zo met hetzelfde personeelsbestand aan-
zienlijk meer werk verzetten.”

Breed portfolio
TEMA Process ontwerpt en bouwt zowel sta-
tische als schuddende wervelbedsystemen, 
direct of indirect verwarmd. De installaties 
worden ingezet voor de behandeling van 
bijvoorbeeld mineralen, kunstmest, bio-
massa en voedingsmiddelen. Het kan daar-
bij gaan om het drogen, maar ook om het 
roosteren, blancheren, strippen of koelen 
van grondsto� en en producten. Met de dro-
gers kunnen temperaturen worden gereali-
seerd tot wel 600°C.
Maar het portfolio is volgens sales mana-
ger Koen Egberts breder dan alleen wervel-
bedsystemen: “We leveren ook banddrogers 
en aanverwante apparatuur, zoals LiCl ont-
vochtigingssystemen. Hiermee richten we 
ons op onder meer de gelatine-industrie, 
maar ook op processen met langere droog-
tijden of grotere deeltjes die niet makkelijk 
� uïdiseren. Vorig jaar hebben in Voorscho-
ten een nieuw kantoor geopend voor de ver-
koop van banddrogers en LiCl-drogers.” Afb. 2 De nieuwbouw van TEMA Process in Hattem.
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Verbreding markten
“In het algemeen is sprake van een verbre-
ding van onze markten. We hebben wereld-
wijd klanten in de batterijenindustrie, aan 
wie we lithiumhydroxide-drogers leveren. 
Maar we zijn ook actief in de pyrolyse van 
gebruikte autobanden en in meer recy-
clingmarkten. Andere partijen leveren we 
apparatuur voor de droging van larven in 
het kader van de eiwittransitie, om maar 
enkele dingen te noemen. Een van onze ex-
pertises is het ontwerp en de levering van 
complete paneermeellijnen. Een andere 
ontwikkeling is dat we in bepaalde secto-
ren, zoals de zoutindustrie, steeds vaker in-
tegrale proceslijnen leveren. Niet alleen een 
wervelbedsysteem, maar ook een centrifuge 
of wasinstallatie, tot aan zee� nstallaties en 
maalmolens toe.”

Ondernemingsgroep
TEMA Process behoort tot een onderne-
mingsgroep van de familie Steinhaus. Deze 
groep is in de afgelopen honderd jaar uit-
gegroeid tot meer dan 50 bedrijven met in 
totaal zo’n 3.000 medewerkers. In dit in-
ternationale gezelschap bevinden zich be-
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drijven zoals Hein Lehmann, Siebtechnik, 
Steinhaus en de Zuid-Afrikaanse Multotec 
Group. TEMA Process BV is dankzij dit net-
werk in staat maatwerk te leveren op basis 
van gespecialiseerde technologie.
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