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Firma uit Balen start met commercialisatie
van nieuw product Terradec

“Met veilige bermen en onze
palen redden we levens”

Sidec maakt wegen
waterdoorlatend

Safety-Product wil na kreukelpalen ook veiligere verkeersborden en palen voor verkeerslichten maken

E
OLEN
Innovatie is werken
aan de toekomst. In
de Kempen weten ze
er alles van: onze
regio speelt een
voortrekkersrol in het
bedenken van
nieuwigheden om het
leven aangenamer te
maken. Gazet van
Antwerpen zocht die
pioniers op en stelt ze
twee weken lang aan
u voor.
Vandaag: De weg op

én op de drie doden in het verkeer
valt naast de weg en niet op de
weg”, zegt Carolien Willems,
bedrijfsleidster bij SafetyProduct
in Olen. Al jaren ijvert ze voor meer
kreukelpalen langs onze wegen. Bij een
aanrijding splijt de paal open en wordt
hij vervolgens platgewalst.

CAROLIEN WILLEMS
Bedrijfsfleider

b Safety-Product in Olen is een onderdeel
van de Groep Maes uit Pulle (Zandhoven)
dat gespreid over drie locaties 220 werknemers telt. Safety-Product zelf stelt vijf mensen tewerk.
De Kempense firma is de enige producent
van zogenaamde kreukelpalen in ons land.
“Een kreukelpaal is een stalen verlichtingspaal die sterk is als hij rechtop staat”, vertelt
Carolien Willems (39). “De uiteinden van de
plaat zijn niet gelast, maar met klinknagels
vastgemaakt. Bij een aanrijding schieten die
nagels los en wordt de paal vervolgens door
het voertuig platgewalst. Dat is ook de reden
waarom we ons product in het buitenland
promoten onder de naam ‘zippole’. Onze
paal wordt immers letterlijk open geritst.”
“Naast onze paal ligt na een aanrijding ook
het voertuig in de kreukels”, vervolgt Carolien. “Onze paal verliest bij een aanrijding zijn
sterke vorm en buigt om in een zacht lint.
Terwijl de mast zijn vorm verliest, remt hij al
buigend de snelheid van het voertuig op een
gecontroleerde manier af.”
Safety-Product maakt jaarlijks 3.000 tot
4.000 kreukelpalen. Ze worden geproduceerd in de vestiging in Lokeren. “In 2009
hebben we een volautomatische lijn geïnstalleerd. We geloven echt in ons product want
de capaciteit bedraagt 50.000 palen per
jaar”, zegt stichter Albert Maes (68). “Voor
de productie hebben we maar één werknemer nodig. Als je een kreukelpaal wil maken
aan de prijs van een gewone stalen mast, dan
mag de loonkost het verschil niet maken.”

ter deze bedrijfshal voldoende ruimte hebben. De baan is 100 meter lang. Bij een test
tegen een gewone paal, rijdt de auto - zonder
bestuurder - over de kabelbaan. Via een lier
wordt het voertuig naar de gewenste snelheid getrokken. De crashes tegen onze kreukelpalen doen we zelf. Mijn zoon Koen neemt
dan plaats achter het stuur”, zegt Albert. “Of
ik nooit schrik heb gehad? Toch wel, bij een
van de eerste testen kwam een voertuig pas
bij onze buren tot stilstand. ‘Ik heb liever dat
je gewoon aan de voordeur aanbelt’, zei onze
buur toen lachend. Nadien hebben we een
betonnen omheining en een bandenmuur
gebouwd.”

Eigen crashsite
Op het bedrijfsterrein aan Hoogbuul in Olen
beschikt Safety-Product over een
eigen crashsite. “De testbaan is
hier geïnstalleerd omdat we ach-

SAFETYPRODUCT

‘‘Het is een beetje zoals bij het
dragen van de gordel.
Aanvankelijk was ook niet
iedereen overtuigd van het nut.’’

Fins voorbeeld
De Groep Maes stortte zich eerder bij toeval
op de sector van de kreukelpalen. “Onze
hoogwerkers kopen we vaak in Scandinavië.
Toen we een fabriek in Finland bezochten,
hadden we gemerkt dat er speciale palen
langs de wegen stonden”, vertelt Albert. “Het
bleek om kreukelpalen te gaan. In 2003 hebben we de eerste palen vanuit Finland ingevoerd. Omdat de paal niet aan de hoogste
veiligheidsvoorwaarden voldeed en de productie te ingewikkeld was, besloten we in
2008 onze eigen paal op de markt te brengen.”
Bij Safety-Product worden regelmatig demonstraties gegeven. “In totaal hebben we al
45 palen in de prak gereden”, zegt Carolien.
“Mensen moeten vaak met de eigen ogen de
impact kunnen vaststellen vooraleer ze beseffen dat kreukelpalen en veilige bermen levens kunnen redden. Het is een beetje zoals
bij het dragen van de gordel. Aanvankelijk
was ook niet iedereen overtuigd van het nut
van die maatregel.”
“De meest gehoorde opmerking die wij tij-

dens een sessie krijgen, is: ‘Een paal springt
niet op de weg. Het zijn de bestuurders die
zich moeten gedragen’”, vertelt Carolien.
“Maar wil dat dan zeggen dat verlichtingspalen en bomen die op onveilige plaatsen staan
gewoon behouden moeten blijven? Wij streven naar meer vergevingsgezinde bermen.”
Vlaams gewest grootste afnemer
Bij het Vlaamse Gewest zijn ze intussen
overtuigd van het nut van kreukelpalen. “Het
Vlaamse Gewest is onze grootste afnemer”,
zegt Albert. “De helft van de palen die het gewest beheert zijn veilige palen. Voor de derde
keer op rij hebben we het contract voor die
palen voor een periode van drie jaar in de
wacht gesleept.”
Ook gemeentebesturen kiezen steeds vaker
voor Safety-Product. In de provincie Antwerpen staan er al kreukelpalen in Zandhoven,
Schilde, Rijkevorsel, Turnhout, Hoogstraten,
Beerse, Olen, Schoten, Westerlo, Herentals,
Kalmthout, Geel, Kasterlee, Meerhout, Grobbendonk en Mechelen. In heel Vlaanderen
staan er intussen ongeveer 5.000 exempla-

Boven en rechtsonder: Bij een aanrijding
buigt de paal om in een zacht lint,
waardoor de wagen gecontroleerd tot
stilstand komt. FOTO JOREN DE WEERDT

ren. De palen zijn tussen de 6 en 12 meter
hoog en kosten 350 tot 500 euro per stuk.
“We kunnen ze zelfs decoreren met een kleur
of sierarm”, zegt Carolien. “In Olen staan bordeaux palen, in Geel zwarte.”
De helft van de geproduceerde palen is bestemd voor het buitenland. Safety-Product
voerde al palen uit naar Nederland, Frankrijk, Italië, Engeland, Slovenië, Litouwen, Ierland en Zwitserland. “Onlangs hebben we
twee zeecontainers naar Uruguay verscheept. Nog dit jaar trekken we naar beurzen in Chili en Brazilië. En in Azerbeidzjan
mogen we vertellen over onze ervaringen”,
zegt Carolien. “We geloven echt in een internationale doorbraak.”
Verkeersborden en verkeerslichten
De productie van kreukelpalen is volgens
Carolien geen eindpunt. “De Franse overheid
heeft ons gevraagd om ook de verkeersborden vergevingsgezind te maken. De tekeningen zijn klaar. Er moeten nog sterkteberekeningen gebeuren”, zegt ze. “We hopen de verkeersborden in 2017 op de markt te brengen.
Verder denken we aan kreukelpalen voor verkeerslichten. Op dit moment beschikken we
over twee patenten: het ontwerp van ons product en het idee voor een hogere paal. In
Groot-Brittannië overwegen ze camera’s te
plaatsen op palen van 20 meter hoog.”
Op een container op het terrein staan steeds
enkele afgedankte voertuigen klaar om de
testen te doen. “We hebben een afspraak met
een metaalverwerker. We mogen de auto’s
gebruiken als we ze nadien terug brengen.
De hoeveelheid schroot blijft voor hem toch
hetzelfde.”
Achter het magazijn liggen de vernielde verlichtingspalen op een hoop. “Wat we er mee
gaan doen? We hopen ooit een kunstenaar te
vinden die er mee aan de slag wil. Het kunstwerk kan dan een plaatsje krijgen op een van
onze vestigingen”, zegt Carolien, die de liefde
voor haar vak niet verbergt. Ze draagt immers een armband in de vorm van een kreukelpaal, met nagemaakte klinknagel nog wel.
Hij is ontworpen door een zilversmid uit Herentals.
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Balen
Bij Sidec in Balen hebben
ze een product
ontwikkeld voor de
aanleg van
waterdoorlatende
wegen, opritten,
parkeerterreinen en
fiets en wandelpaden.
b Het product draagt de naam Terradec. Na
meer dan drie jaar onderzoek en ontwikkeling, is de firma vorige maand gestart met de
commercialisatie ervan. “Het gaat om een
combinatie van kwarts en een
speciaal bindmiddel”, zegt bedrijfsleider Yves Jonckers (44).
“Nadat we de juiste polyurethaan hadden gevonden, heb* Activiteit: Ontwikkeling en productie
ben we het spreekwoordelijke
van gecoate granulaten en kunsthars
peper en zout toegevoegd.”
vloeren
Laat water door,
* Aantal werknemers: 28
maar onkruid niet
Het verbod op het gebruik van
* Jaar van oprichting: 1986
pesticiden speelde mee in de
kaart van Sidec. “In 2010 bracht
* Omzet: 7 miljoen euro
de stad Hasselt een van onze
producten aan rond een deel
* In hoeveel landen aanwezig:
van haar bomen”, zegt Yves.
1 (Producten verkocht in 45 landen)
“Het resultaat was verbluffend:
water en lucht werden doorge* Adres: Industrieweg 10 in Balen
laten. En er groeide geen onkruid meer. Maar het product,
* Website: www.sidec.eu
dat wij normaal naast zwembawww.terradec.com
den aanlegden, was te duur.”
“Vervolgens hebben we bij leveranciers in Engeland verschillende waterdoorlatende producten opgevraagd en getest in ons laboratorium. Maar

SIDEC

niet één product voldeed aan onze eisen”,
zegt Jonckers. “Uiteindelijk hebben we zelf
Terradec ontwikkeld. Op stalen hebben we
wel honderd vries- en dooitesten uitgevoerd.
In één uur tijd werd de temperatuur van -20
graden naar +40 gebracht. Nadien hebben
we ook druk-, buig- en slijtagetesten gedaan,
alsook UV-testen.”
In 2013 werd het product opnieuw uitgetest rond de bomen in Hasselt. “We leveren
enkel de grondstoffen. Een half jaar geleden
is Terradec in Libanon gebruikt bij de aanleg
van opritten van hotels”, vertelt Yves. “En in
Engeland is ons product al gebruikt bij de
aanleg van openbare parkeerterreinen.”
In oktober is Sidec gestart met de commercialisatie. “We mikken vooral op opritten,
parkeerplaatsen, wandel- en fietspaden
waarbij het esthetisch aspect en de waterdoorlaatbaarheid van belang zijn. Het is niet
onze bedoeling om standaard bestrating aan
te leggen. Terradec is immers 20 tot 25%
duurder dan waterdoorlatende klinkers”,
zegt Yves. “Met verschillende kleuren natuurkwarts is het wel mogelijk om tekeningen of een logo aan te brengen in de verharding.”
Samen met de Universiteit Gent werkt Sidec aan een nieuw product voor de vloerindustrie. “Het gaat om een superinnovatie die
over twee tot drie jaar op de markt komt.”
Sidec werkt ook aan de regionale verankering. “We zijn nog altijd een familiebedrijf.
Dankzij de inzet van onze medewerkers en
procesverbeteringen zijn we wereldmarktleider in het kleuren van granulaten”, zegt
Yves. “Op het terrein aan de overkant van de
straat bouwen we een nieuwe hal waardoor
onze productiecapaciteit wordt verdubbeld.
Omdat het milieu voor ons belangrijk is,
wordt de hal uitgerust met een warmtepomp
en vloerverwarming.” (ima)

Linksonder: Carolien en
Albert bij een verzameling
geteste kreukelpalen, ze
hopen dat er ooit nog een
kunstwerk van wordt
gemaakt FOTO JOREN DE WEERDT
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* Activiteit: ontwerpen en produceren
van kreukelpalen
* Aantal werknemers: 5
* Jaar van oprichting: 2003
* Omzet: 1,7 miljoen euro
* In hoeveel landen aanwezig:
1 (al in 10 landen kreukelpalen verkocht)
* Adres: Hoogbuul 16 in Olen
* Website: www.safetyproduct.eu

Morgen: Gras
Bedrijfsleider Yves Jonckers: “We mikken vooral op opritten, parkeerplaatsen, wandel en
fietspaden waarbij het esthetisch aspect en de waterdoorlaatbaarheid van belang zijn.” FOTO BDD

