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Friesland Porzellan maakt nog steeds porseleinen Melitta-koffiefilters.

EIGEN FOTO

Royal Goedewaagen gaat
met Duitsers in porselein
in Nieuw Buinen gaat samen met
Friesland Porzellan in het Duitse
Varel als Nederlands-Duitse combinatie verder.

‘Met Duitsland
krijgen we er
een interessante
exportmarkt bij’

Goedewaagen-directeur
Yvonne
Kooi is zeer in haar nopjes met de
overname: ,,Win-win’’, klinkt het al
snel en: ,,Alsof het zo moest zijn.’’
Kooi wilde altijd al heel graag een
porseleintak erbij en toen ze eens
vlak over de grens keek, vond ze in
Varel (bij Bremerhaven) precies wat
ze zocht. En Friesland Porzellan
bleek ook nog eens beschikbaar.
Kooi: ,,Het is een prachtige fabriek, maar men wilde ermee stoppen. De oud-eigenaar was overleden
en zijn vrouw ging door, maar ze is
op leeftijd. Je moet natuurlijk ook de
energie hebben om door te zetten.
Het paste meteen.’’
In anderhalve maand werd de

overname afgerond, waardoor Royal Goedewaagen vanaf nu een breed
pakket in keramiek en porselein kan
bieden, terwijl dochteronderneming Albarello in Menaldum daar
nog tegelwerk aan toe kan voegen.
,,Het past aan alle kanten’’, vindt
Kooi. ,,Met Duitsland krijgen we er
een interessante exportmarkt bij,
we scheppen omvang, waardoor we
minder kwetsbaar zijn, en we zijn nu
veel beter in staat het vakmanschap
te handhaven. We hebben nu zo veel
vaklui bij elkaar dat er ook uitwisseling van expertise kan komen. Dat is
alleen maar goed. Het is een win-win
voor ons.’’
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Friesland Porzellan telt 50 werknemers en is in Duitsland een begrip. Het bedrijf vervaardigt porselein voor bedrijven en consumenten. Grote warenhuizen zijn trouwe
afnemers van de Friesland-serviezen. Kooi: ,,Ze bedienen soortgelijke
markten als wij, want ook wij doen
kleinere producties en maatwerk.
De spullen van Friesland zijn wel traditioneler, minder modern.’’
Friesland Porzellan is ooit van
Melitta (koffiefilters) geweest. Kooi:
,,In Nederland kennen we het niet
eens. We hebben nu de kans om
breed samen te werken. Dat zal effect hebben op de decoraties, vermoed ik.’’
Er is in Nederland markt voor porselein, zegt Kooi. In totaal telt Royal
Goedewaagen Friesland Porcelain
Group straks 90 werknemers. Van
hen zitten 50 in Varel, 20 in Nieuw
Buinen en 20 in Menaldum. Op de
Nederlandse vestigingen kent men
een flexibele schil.

