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Op de voorjaarsvergadering van de FNOI ontmoette ik Marc R. 

van Gerrevink, die tijdens deze vergadering indruk maakte op de 

wijze waarop hij met het bestuur discussieerde over het onder-

werp beveiliging. Na afl oop van de vergadering stelde ik me aan 

hem voor en sprak af, dat ik hem graag in zijn bedrijf zou bezoe-

ken voor een artikel in uw lijfblad.

Marc R. van Gerrevink

Huidig management.
Marc Reinier Van Gerrevink , zoals hij volledig heet, heeft inmid-

dels zijn studie werktuigbouw aan de universiteit Twente in Enschede 

afgerond. Zijn  afstudeerproject was bij Volkswagen AG in Wolfsburg 

(Duitsland), waar hij met name was belast met het berekenen van de 

sterkte van allerhande materialen, die voor de merken Volkswagen, 

Audi en Skoda worden gebruikt.

Een buitengewoon interessante job en hij had graag ook nog een 

tijdje bij andere bedrijven gewerkt om ervaring op te doen. Daar is 

het niet meer van gekomen en alweer een aantal jaren is hij als vijfde 

generatie aan het bedrijf verbonden. Zijn grote passie is zeezeilen 

en momenteel traint hij voor de internationale Fastnet Race 2019, 

waaraan hij met zijn team graag wil meedoen.

Equipment.
Van Gerrevink bezit een fl ink aantal machines, waaronder twee 

Bollegraaf persen, een Bollegraaf shredder, een Vecoplan-vernietiger, 

kranen, wielladers, elektrische vorkheftrucks, containerwagens en 

perskraakwagens. Het bedrijf doet voor tachtig procent oud papier, 

maar ook ijzer en non ferro, hout, elektronica afval, kunststof, 

bedrijfsafval en product vernietiging.

Onlangs heeft Marc een oude DAF CF 85 met Euro 3 terugge-

kocht. De wagen werd destijds nieuw aangeschaft, heeft daarna twee 

andere gebruikers gehad en zijn doel is deze wagen om te bouwen 

tot een elektrisch voertuig, dat op het bedrijfsterrein dienst kan 

gaan doen. Een creatief idee, en daarnaast nog origineel ook, is hun 

bedrijfswaaier. Geen brochure, maar een handig formaat kaarten, 

waar alle certifi caten en vergunningen zijn afgebeeld, maar ook 

alle containerformaten. Trots toont hij mij ook nog het Weelabex-

certifi caat, kwaliteitstandaard voor de verwerking van e-waste, dat 

voorziet in de controle op en naleving door onafhankelijke auditors.

Medewerkers.
In totaal werken er bij Van Gerrevink 35 medewerkers, waar-

van enkele namen in de branche goed bekend zijn. Zoals Peter 

Beusekamp, die binnenkort met pensioen gaat. Zijn werk wordt 

dan overgenomen door Erik Brandsen en Frits Franken. Dat het een 

familiebedrijf betreft, blijkt wel uit de relaties binnen het bedrijf. 

Zo leidt de zoon van Peter de schrootwerf, is de fi nancieel directeur 

Adriaan de Putter via zijn zwager binnengekomen en wordt de zoon 

van de inmiddels gepensioneerde Cees Hazeleger, Mike opgeleid tot 

accountmanager. Daarnaast zit Roy Land nog in de buitendienst.

Ook op de werf wordt het werk van vader op zoon overgedragen. 

Naast de vaste medewerkers, biedt Van Gerrevink ook twee dagen 

per week werk aan fysiek gezonde mensen met een geestelijk pro-

bleem, die als bijrijder functioneren en gigantisch gemotiveerd zijn. 

Ook worden geregeld proeven uitgevoerd met de Sociale Werkplaats 

Schuilenburg, om onder begeleiding gehandicapte personen eenvou-

dig werk te laten uitvoeren, zoals stekkers afknippen of folies afrollen.

Recentelijk moest er een productielijn van een verpakkings-

onderneming worden gesloopt. Ze waren bij Van Gerrevink niet de 

goedkoopste en hadden stevige concurrentie, maar men koos toch 

voor de onderneming uit Apeldoorn, die onder CA+ condities alle 

materialen van die productielijn kon afvoeren en vernietigen. Geen 

bout van deze installatie kwam bij de concurrent.

Resumé.
Anno 2018 is Van Gerrevink BV gepokt en gemazeld. Een bedrijf 

dat staat als een huis, voorzien van gemotiveerde medewerkers en 

een jong en modern management, die de uitdaging van alle dag 

met een sportieve en integere houding graag aanneemt. Op naar 

de volgende generatie!

 A ls ik Marc aan de telefoon krijg, vertel ik hem dat 

hij de derde generatie Van Gerrevink is, maar ik 

word onmiddellijk door hem verbeterd. Hij is de 

vijfde generatie in het bedrijf, dat al eeuwen lang 

in Apeldoorn is gevestigd. In de 17e eeuw bezaten 

zijn voorvaderen al diverse papierfabrieken, waaronder de Berghuizer 

papierfabriek in Wapenveld. In 1879 besluit Reinier van Gerrevink 

zijn laatste nog door een waterrad aan gedreven papierfabriek te 

veilen, omdat er in Eerbeek verschillende – voor die tijd – moderne 

papierfabrieken tot stand kwamen.

Een beslissing met visie en met de opbrengst van de verkoop 

werd een woonhuis met boerderij gekocht. Daar begon men de 

handel en bewerking van lompen, huiden, papier en oud ijzer. Dit 

bedrijf fl oreerde en rond 1900 werden een nieuw kantoor en pakhui-

zen gebouwd. Dit kantoor aan de Nieuwstraat in Apeldoorn staat 

er nog steeds.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de kleinzoon van Reinier 

actief in het bedrijf én het verzet. Hij werd in 1944 door de Duitsers, 

samen met zes andere mannen, gefusilleerd. De lijken lieten ze, als 

voorbeeld van wat er met verzetsmensen gebeurt, een week lang 

op straat liggen. Een begrafenisondernemer heeft ze later stiekem 

’s nachts weggehaald en hij zorgde voor een fatsoenlijke begrafenis. 

In Apeldoorn staat een monument met hun namen erop.

Reinier had tijdens De oorlog ook een functie voor Het Rode 

Kruis. Zijn witte band met rood kruis had hij afgestaan, zodat een 

ander kon vluchten. Die Rode Kruisband is later teruggevonden, 

vergezeld van een brief en prijkt nu achter glas aan de muur van zijn 

ontvangstkamer. Overigens zijn diverse verzetslieden gedurende 

de oorlogsjaren achter de oud papier balen verborgen gehouden.

Na de oorlog zet een andere kleinzoon van Reinier, Jacob Derk, 

het bedrijf voort. Zijn zoon Rinke kwam in het bedrijf en maakte 

zich verdienstelijk in de moderne bedrijfsadministratie, terwijl Dick 

Klein Geltink de commerciële kar trok. Veel te jong (58) stierf Rinke in 

2012, terwijl hij zijn zoon Rob in 2010 verloren had. Hierdoor kwam 

het bedrijf in handen van zijn zoon Marc, die al jaren hand- en span-

diensten verrichtte in het bedrijf.
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