
Onderstaande bedrijven feliciteren Schut Flexible Packaging met de nieuwe bedrijfshal

ETTEN-LEUR - Zonder het te weten is de kans groot dat je als inwoner van Etten-Leur bijna dagelijks verpakkingsmateriaal in je handen hebt wat in deze plaats 
gemaakt is. Of het nu om een rol rijstwafels gaat, een pakje sigaretten of een snoepje, mogelijk is het dunne, flexibele verpakkingsmateriaal wat deze producten 
omhult bij Schut Flexible Packaging gemaakt.

DOOR FRANS VAN DER BOM

In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw veranderde Etten-Leur 
van een agrarische gemeente 
naar een meer geïndustriali-
seerde gemeente. Het allereer-
ste bedrijf wat zich in 1952 op 
het toenmalig nieuwe industrie- 
terrein Vosdonk vestigde was 
Superieur N.V.

Geschiedenis
Superieur N.V. werd in 1932 in 
Schiedam opgericht onder de 
naam Superieur Verpakkingen. 
De productie was onder andere 
gericht op papieren verpak-
kingsmiddelen, gegommeerd 
papier (papier met aan de bin-
nenkant een dun waslaagje 
om snoepjes gemakkelijk los 

te kunnen laten) en plakband. 
In 1958 ging het bedrijf verder 
onder de naam Schut Super-
ieur met hierin gehuisvest Su-
pertape, dat later verzelfstan-
digde. Sinds 1998 maakte het 
bedrijf onderdeel uit van de 
Flexible Package Holding en 
per 1 januari 2017 is Schut Flex-
ible Packaging opgenomen 
in het Spaanse familiebe- 
drijf Saica, een hoofdrolspeler 
op de markt van papieren en 
kartonnen verpakkingen. Met 
de divisie Saica-Flex wordt 
een groot aandeel in flexibele 
kunststofverpakkingen in Eu-
ropa veroverd.

Verpakkingsmaterialen
Flexibele verpakkingen worden 
hoofdzakelijk toegepast bij de 
verpakking van levensmidde- 
len en tabaksproducten. In su-
permarkten is 90 procent van 
de producten flexibel verpakt, 
te denken valt aan onder an-
dere zoetwaren, petfood, chips, 
koekjes, koffie enzovoorts. In 
Etten-Leur worden voor al deze  
producten continu grote rollen 
flexibel verpakkingsmateriaal  

bedrukt en bewerkt. Niet al-
leen door de Nederlandse 
wetgever, maar ook vanuit de 
Europese Unie worden steeds 
hogere eisen gesteld aan ver-
pakkingsmaterialen. Etikette- 
ring en voedselveiligheid zijn 
hierbij belangrijke onderwer-
pen.

Opslagcapaciteit
Volgens algemeen directeur 
Bert Teunissen zijn de kern-
woorden bij Schut Flexibele 

Verpakkingen kwaliteit en be-
trouwbaarheid. “We werken 
hier met zeventig mensen, 
die allen voor de zaak staan 
en ervoor zorgen dat we onze 
afspraken na kunnen komen. 
Omdat de verpakkingsindus- 
trie de laatste jaren zo’n enorme 
vlucht genomen heeft, hadden 
we veel meer opslagcapaci- 
teit nodig. Helaas was er op ons 
terrein geen ruimte om meer 
vierkante meters te bebouwen.” 
De oplossing luidde dan ook: 

dan maar de lucht in. 
Hiervoor werd de helft van de 
twee bestaande opslagloodsen 
gesloopt en werd met lokale 
aannemers een nieuwe loods 
gebouwd, die ruim tweemaal 
zo hoog was (elf meter). Dit was 
de enige manier om meer ku-
bieke meters opslagruimte te 
krijgen. Ook over de bouw van 
de palletstellingen is nage-
dacht: Alle stellingen zijn op 
rails verrijdbaar en tegen elkaar 
te schuiven, zodat er slechts 
één gangpad nodig is. Zo ont-
stonden 2400 palletplaatsen. 
Vanaf de heftruck zijn de pal-
letstellingen computerge- 
stuurd te verrijden. Bij de bouw 
van dit ultramoderne, hightech 
magazijn, is louter gebruik ge-
maakt van lokale aannemers 
en onderaannemers, waar 
Teunissen alleen maar vol lof 
over kan praten.

Felicitaties met ruim 2000 pallet locaties 
in verrijdbaar opslagsysteem en 

daardoor bijna 100% meer capaciteit 
dan met traditionele palletstellingen.
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Pottenbakkerstraat 18 
4871 EP Etten-Leur
Tel. 076 - 5019754

Bedrijf gaat voor uitbreiding de lucht in

Schut Flexible Packaging bouwt nieuw futuristisch magazijn

De Waterman 3, 4891 TL Rijsbergen  |  Tel. 076 5968290  |  Ossenhoofdstraat 30, 4461 CA Goes  |  Tel. 0113 215888

info@stukadoorsbedrijfvanbaal.nl  |  www.stukadoorsbedrijfvanbaal.nl

Voor traditioneel vakmanschap

Schut Flexible Packaging B.V.
Parallelweg 1

Etten-Leur
Tel.: 076-504 70 00

www.schutflexiblepackaging.nl

www.schoenmakersarchitectuur.nl

Minnelingsebrugstraat 4a
4885 KP Achtmaal
telefoon: (076) 599 03 40
info@schoenmakers-ontwerp.nl
www.schoenmakersarchitectuur.nl


