
Continuïteit gewaarborgd 
bij TBMA

Afb. 1 V.l.n.r. Bart Houben, Stefan Schumann  

en Wim van Parijs.
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Na ruim een halve eeuw als familiebe-
drijf gaat TBMA Europe verder onder 
Belgische leiding. Continuïteit was key 
bij de zoektocht naar een geschikte op-
volger. Een gesprek met Bart Houben, 
tot voor kort directeur/eigenaar en zoon 
van de oprichter, en Wim van Parijs en 
Stefan Schumann van TBMA België.

Op 1 november 1967 richtte de vader van 
Bart Houben het Technisch Bureau voor 
Mechanisatie en Automatisering (TBMA) 
op, met als doel het importeren van de En-
gelse Westinghouse Derion doseersluizen 
en het leveren van pneumatische trans-
portsystemen. Vanaf de start werd dus al 
op twee pijlers ingezet: componenten en 
systemen. Dat bleek een sterke combina-
tie, omdat de kennis opgedaan bij het ont-
werpen en leveren van systemen goed van 
pas komt bij het aanbieden en inzetten van 
de juiste doseersluizen, wissels en andere 
componenten.

Componenten en systemen
In het begin werd voor de sluizen samen-
gewerkt met dorpsgenoot DMN, waarbij 
TBMA de verkoop en marketing deed en 
DMN de sluizen assembleerde. “Die sa-
menwerking eindigde begin jaren 70, waar-
na TBMA met de eigen ontwikkeling en 
productie van doseersluizen begon”, zegt 
Bart Houben. “Later kwamen daar wissel-
kleppen en monsternemers bij en werden 
we de exclusieve dealer en het servicepunt 
voor de Moduflex beladingsbalgen. Ook de 
systemen werden uitgebreid, met mecha-
nisch transport, big bag-lossers en -vul-
lers, doseersystemen, silo-opslagsystemen 
en de Galahad zakkensnij- en leegmachi-
ne. Van de laatste zijn sommige exempla-
ren zelfs 40 jaar na levering nog volop in 
gebruik.”

Verantwoordelijk
In 1992 kwamen Bart en zijn broer Frits 
door het plotselinge overlijden van hun 
vader onverwachts aan het roer te staan. 
“Ik werkte al bij TBMA maar opeens wa-
ren we samen verantwoordelijk voor het 
bedrijf en voor de broodwinning van ruim 
20 werknemers. Ik was begin 30 dus dat 
was wel wat. Die verantwoordelijkheid 
heb ik eigenlijk altijd meegedragen, zelfs 

nu. Na een paar jaar is Frits uit het bedrijf 
gestapt om van zijn hobby fotografie zijn 
werk te maken. Hij heeft daarna nog jaren 
de vormgeving en productfotografie voor 
TBMA gedaan.”

TBMA België
Op 7 juni 2000 startten Bart, Wim van Pa-
rijs en Stefan Schumann samen TBMA Bel-
gië, met als eerste doel het verkopen van 
de TBMA Europe producten en systemen 
in de Belgische markt. Stefan Schumann 
vertelt: “Wim en ik begonnen als 2-mans-
bedrijf in een gehuurd kantoor, dat echter 
al vrij snel te klein werd. In het eerste ei-
gen pand in Wondelgem was vanaf 2004 
ruimte om de engineeringafdeling uit te 
bouwen en werden een kleine werkplaats 
en opslagruimte ingericht. Het succes zette 
door en in 2016 volgde de verhuizing naar 
het huidige pand in Evergem, met ruim-
te voor toekomstige groei en een comple-
te proefopstelling. Ook zijn er gescheiden 
werkplaatsen voor rvs- en staalconstruc-
ties en voor de assemblage van machines.”

Continuïteit
“Twee jaar geleden vond ik het tijd worden 

Afb. 2 Illustratie van een recent opgeleverde PACAS-installatie (Powdered Activated Carbon in Activated 

Sludge) voor een biologische waterzuiveringsinstallatie van Waterschap Aa en Maas. De installatie 

bestaat uit onder andere een opslagsilo met weegapparatuur, doseersluis, schroeftransporteur, LIW-

feeders, Vortex-vaten en ejecteurs. TBMA deed het ontwerp, engineering, levering van de componenten 

en de opbouw van de installatie.
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om over mijn toekomst en die van TBMA na 
te denken”, hervat Bart. “Na bijna 55 jaar 
TBMA Europe onder leiding van een Hou-
ben was er in mijn familie geen belangstel-
ling om me op te volgen. Dus heb ik ver-
schillende scenario’s overwogen en hier 
en daar advies ingewonnen. Voorop stond 
voor mij de continuïteit van TBMA Euro-
pe, zowel voor het personeel als voor onze 
klanten. Wim en Stefan waren al mede- 
eigenaar van TBMA België, dus de voort-
zetting van het Belgische bedrijf zat wel 
goed. In de afgelopen 22 jaar hebben zij 
met veel kennis en ervaring in de stort-
goedwereld een mooi bedrijf in België op-
gebouwd. Daarom was het niet meer dan 
logisch ook met hen te gaan praten over de 
toekomst van TBMA Europe.”

Perspectief
Wim van Parijs gaat verder: “Natuurlijk 
vonden we het heel prettig dat Bart bij 
ons kwam. Het geeft ons de kans over de 
landsgrenzen van België te kijken en de 
TBMA-groep verder te laten groeien. Stefan 
en ik zijn inmiddels samen eigenaar van 
TBMA België en we hebben een meerder-
heidsbelang in TBMA Europe. Eind 2025 
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Afb. 3 Big bag afvullijn inclusief palletdispenser en conische triltafel.

Afb. 4 Volautomatische Galahad zakkensnij- en leegmachine met multi head robot.
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nemen we de resterende aandelen van Bart 
over. We zijn nu bij elkaar met ruim 50 col-
lega’s, dus dat biedt een mooi perspectief 
voor de toekomst.” “Afgelopen december 
hebben we met z’n allen in een oude sa-
lonboot in de Amsterdamse grachten het 
Light Festival bezocht en daarna een gezel-
lige avond in het oude REM-eiland gehad”, 
vult Bart aan. “Het was mooi om te zien 
dat iedereen het ook leuk vond om elkaar 
- vaak voor het eerst - in levenden lijve te 
zien en spreken. Een prima basis voor de 
komende jaren.”

Koers uitzetten
Stefan: “We zijn erg content dat Bart nog 
even aanblijft als managing director voor 
de dagelijkse leiding van TBMA Europe. 
Intussen zijn we wel alvast op zoek naar 
een opvolger voor deze functie. Dat geeft 
ons ook voldoende tijd voor de overdracht. 
De twee TBMA’s verschillen wat van focus: 
TBMA Europe richt zich duidelijk op twee 
gebieden, namelijk (losse) componenten 
en systemen. Natuurlijk is er ook overlap: 
de componenten worden regelmatig inge-
zet in de eigen systemen. TBMA België is 
nu vooral sterk in systemen, waarbij we al-
tijd bij onze collega’s in Noordwijkerhout 
terecht kunnen voor sluizen, wissels, etc.” 
Wim gaat verder: “De overgangsperiode 

geeft ons de tijd om te kijken wat de kracht 
van elk bedrijf is en hoe we de synergie 
kunnen optimaliseren om zo nog sterker te 
worden. Daarmee gaan we de koers uitzet-
ten voor de komende 5 tot 10 jaar.”

Vrije tijd
Na ruim 45 jaar straks ‘je bedrijf ’ achter je 
te laten zal niet makkelijk zijn. “Oh nee, 

zeker niet”, lacht Bart. “Ik heb gelukkig 
nog even om af te bouwen. Of misschien 
moet ik ‘af te kicken’ zeggen. Het voelt 
wel heel goed dat Stefan en Wim op deze 
manier met TBMA doorgaan. En ik ga me 
zeker niet vervelen: ik ben van plan lan-
ge reizen en de nodige zeemijlen te gaan 
maken met mijn zeilboot. De horizon te-
gemoet!”
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