
‘Wehouden van technologie en consistentie.

ManonStravens enHansVerbraeken
Balk

Hetbiotechnologischbedrijf Paques
is gevestigd inhet FriesedorpjeBalk,
vlakbij het Slotermeer. Er iswatersport-
toerisme, verderheerst er rust. Paques
boekt geenenormeomzet.Het verkoop-
cijfer schommelt al jaren tussende
€50mlnen€70mlnendewinst tussen
de€2mlnen€7mln.Wel gingdeomzet
in 2015met 20%omhoog tot een record
van€85mln,maar in 2016 zal die groei
weer lager uitpakken.

Ookhethoofdkantoor endeproduc-
tielocaties vanPaques inBalk zijnniet
indrukwekkend, somswat oud. In 2014
verlorennog twintigwerknemers inBalk
hunbaan. Paques stoptemetdeproduc-
tie van stalenonderdelen.

Tochkrijgt Paques elke tweeweken
wel eenovernameverzoek, zegt de in
2013 aangetredendirecteur Stephan
Bocken (53), Zuid-AfrikaanenBelg,
woonachtig inZuid-Duitsland. ‘Maar
we zijnniet te koop.’Het zijnbiedingen
vanuit dehelewereld.

Saillant is de vier jaar oude
20%-participatie vande rijkste vrouw
vanDuitsland, SusanneKlatten, via haar
beleggingsbedrijf Skion. ‘Zij belegt in
bedrijvenmet geavanceerdeduurzame
technologie’, aldusBocken.Vier vijfde
vanhet bedrijf is nog inhanden van
oud-directeur JosPâques (67), zoon van
oprichter JohanPâques.Hij heeft nu
zitting inde raad van commissarissen.

Bocken, voorheenwerkzaambij de
DuitsepapiermachinefabrikantVoith
(omzet €5mrd), prijst zich gelukkignu
werkzaamte zijnbij een familiebedrijf:
‘Het is een luxe, absoluut. Ikhoefme
niet druk temakenomdecijfers voor
het volgendekwartaal.Wekunnen logi-
sche langetermijnbeslissingennemen,
zonder acht te slaanopdekortetermijn-
effectenopde cijfers.’Hij roemtookde
focus— ‘de liefde’—vanhet bedrijf op
technologie en consistentie. ‘Groei is
geendriver.’ Denettoschuld—schulden
minuskas—vanPaques is nul, denetto
liquiditeitspositie is ‘prima’.

Biotechnologisch bedrijf Paques
vernieuwt constant en ziet toekomst
in het winnen van hoogwaardige
producten uit reststromen en
zuivering, zoals bioplastic

Paquesmagdannogal onderde radar
vliegen, het staat bij tal vangrote indus-
trieën indehelewereld ophetnetvlies.
Het bedrijf levert zijn klanten reactoren
waardoordie via biologische zuiverings-
methoden—metmicro-organismen
—bij hunprocessenminder zoetwater
verbruiken, hunCO2-emissie verminde-
ren en reststoffen terugwinnen.Bocken
geeft er eenmooiemilieudraai aan: ‘Al-
leswatwedoen is voorhetmilieu. Alles.’

Ooit bouwdehet in 1960gestarte
Paques silo’s.Het schakelde inde jaren
zeventig over opmestvergisting enmet
hulp van technologie vandeUniversiteit
vanWageningenbegin jaren tachtig op
verkoop van zuiveringsreactorenmet
micro-organismen voor organisch ver-
vuildwater.Deondernemingbouwt ze
zelf,maar laat ze ook in licentiemaken.

Klanten vanPaques zijn ondermeer
de voedingsindustrie, chemie, farmacie,
depulp- enpapierindustrie,mijnbouw,
brouwerijen, destilleerderijen ende

Het FD belicht de
komende maanden
samen met BNR
vernieuwende
bedrijven waarvoor
Nederland te klein
is geworden.
De Nieuwe Kampi-
oenen zijn innova-
tieve groeibedrijven
met een blik over
de grens. Met een
nieuw product, een
nieuwe dienst of
technologie dagen
deze bedrijven con-
currenten uit, maar
de start-upfase zijn
ze voorbij. Ze zetten
hun bedrijfstak op
zijn kop. Vandaag
biotechnologisch
bedrijf Paques.

De Nieuwe
Kampioenen

olie- engassector, over dehelewereld.
Het bedrijfwerkt voor grote concerns als
Coca-Cola,Unilever, Carlsberg,Grolsch,
papierfabrikant SmurfitKappa enShell.

Paques realiseert 90%van zijn omzet
inhet buitenland. Vande vierhonderd
werknemers zijn er 270werkzaamopde
productievestigingen inChina (Sjang-
hai), India (Chennai, in opbouw), Brazi-
lië (Piracicaba) endekantoren inKuala
Lumpur (Maleisië) enWilmington (VS).
DeSjanghai-productievestiging is groter
dandie inBalk.

‘Dankzij die lokale vestigingenkun-
nenwegoed concurreren.Wegebruiken
in alle vestigingendezelfdeNederlandse
technologie,maardeoplossingenont-
wikkelenwe lokaal. Vooral de concur-
rentie van lokale bedrijven is flink. Ze
acteren erg snel,worden vaak zwaar ge-
financierd en zijn agressief. InChina en
elders inAziëwordt in éénklapheel veel
geld in zulkebedrijvengestoken.’

Medemethet oogopde concurrentie

Paques-medewerkers aan
het werk in het testlab in
Balk.
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Het projectDeNieuweKam-
pioenen is financieelmede
mogelijk gemaakt door
GrantThornton. De sponsor
heeft geen enkele invloedop
de journalistieke keuzen en
redactionele inhoud.

Paques levert zijn klanten
reactorenwaardoor die via
biologische zuivering bij
hun processenminder
zoet water verbruiken

Groei is geendriver’

vrijkomendeproducten, diemeer op-
brengendande zuiveringkost.Dehelft
vanmijnR&D is gericht ophet proberen
deze vraagop te lossen. Ikbener abso-
luut vanovertuigddat eengroot deel van
de toekomst opdat terrein ligt.’

Zowerkt Paques serieus aanhet
winnen vanhet bioplastic PHA, ‘poly-
hydroxyalkanoaat’, uit reststromen,
te gebruiken voor verpakkingen.De
hamvraag volgensBocken: ‘Wie gaan
inde toekomsthet geldmaken?De ver-
kopers van installaties of diegenendie
bioplastics produceren?Westellenons
die vraag,maarwetenhet antwoordnog
niet.’

Staat dat voor een ingrijpendewijzi-
ging vanhet businessmodel?Waarvoor
veelmeer kapitaal nodig is? ‘Eendrama-
tischewijziging’, stelt Bocken. ‘Maar ik
wil niet speculeren,mijn aandeelhou-
ders vrees aanjagen. Voor onzeproduc-
tiemethoden iswel veelminder kapitaal
nodigdan voor chemischeprocessen.’

—ook inNederland—vernieuwthet
bedrijf constant.Hetwerkt nauwsamen
met eenhele reeksNederlandseuniver-
siteiten,waaronderdie vanWagenin-
gen,Delft, Twente, Eindhoven, enmet
het internationaal gezaghebbendewa-
terkennisinstituutWetsus inLeeuwar-
den.Dat kenniscentrum is in2003mede
doorPaques opgericht en vormt samen
metdeWatercampusdaar de spil vande
inFrieslandontwikkelde ‘Watervalley’
vanwatertechnologischebedrijven.

Paques ‘spot’ het technisch talent
—mensenenbedrijven—zo vroeg
mogelijk. Technologenkunnenzichbij
Paques verder specialiseren enkrijgen
ookeen commerciële opleiding.Met
anderepartijenheeft het dit jaarBeStart
opgericht, een faciliteit die start-ups
indebiobased encirculaire economie
versneldhelpt groeien.

EnBockenoverweegtnieuwe stappen.
‘Degroei komt vannieuwe terreinen.
Wezoekennaar bij zuiveringsprocessen
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