
Modernisering productielocatie Hoogkerk gericht op toekomst

Esha investeert
in Groningen
Op 27 mei j.l. werd de gemo-
derniseerde productiefacili-
teit van Esha in Hoogkerk offi-
cieel geopend. De moder-
nisering van de productielijn
stelt het bedrijf in staat om
op het gebied van specifie-
ke bitumen-toepassingen en
de recycling van bitumineu-
ze producten de modernste
technieken toe te passen.

king-producten zonder gebruik te
maken van open vuur. Deze zelf-
klevende dakbedekkingmaterialen
worden vanuit Hoogkerk aan heel
Europa geleverd.

De uitbreiding van de productie-
locatie heeft met name betrekking
op de schaalvergroting en optimali-
satie in productiecapaciteit van
zowel APP-, SBS-, POCB- als com-
binatieproducten. De productie
vindt plaats op vier volledig gemo-
derniseerde productielijnen. Esha
produceert onder- en bovenlagen
voor daken, cachering, brugdekiso-
latie en specialistische linings voor
industriële en civiele toepassingen.

Om de ontwikkelingen op het ge-
bied van modificatie van bitumen
en recycling van bitumineuze pro-
ducten te kunnen doorvoeren, is
geïnvesteerd in de modernisering en
schaalvergroting van de ‘bitumen-
keuken’. Hierin worden alle bitu-
mineuze recepturen geprepareerd,
voorafgaand aan de productie. Er
is separaat een specifiek aan KSK
(zelfklevende producten) gewijd lei-
ding- en blendsysteem gecreëerd.

Facelift
De totale modernisering heeft circa
vijf maanden in beslag genomen.
Esha Group maakt met deze inves-
teringen haar betrokkenheid bij de
markt zichtbaar, als ook de wil en
de kracht om het oude elan van het
bedrijf weer in ere te herstellen.

De officiële opening van de nieuwe
productielijn werd opgeluisterd
door een overzichtspresentatie van
het gemoderniseerde productenbe-
stand van Esha, zoals Total Roof
R e c y c l i n g ,
E c o v e r s a l ,
A q u a v e r s a l ,
I m m o b i l i s a t i e
technieken door
middel van bitu-
men en vernieu-
wende onder-
houdsconcepten
voor infrastruc-
tuur.
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Tijdens de opening sprak wethouder
mr. K.F. Schuiling (Economische Za-
ken) van Groningen zijn blijdschap
uit over het vertrouwen dat Esha
Group met deze nieuwe investerin-
gen toont. In bijzijn van vele geno-
digden, waaronder A. Allamanis
(Aandeelhouder Esha Holding B.V.
en Voorzitter Raad van Commissa-
rissen) en P. J. van Dommele
(Voorzitter Raad van Bestuur) werd
de modernisering van de produc-
tielijn nader toegelicht.

Nieuwe wegen
Met de nieuwe productietechnie-
ken die in deze productielijn wor-
den ondergebracht, kan de recep-
tuur van bitumenproducten tot in
de productielijn worden afgestemd
op de specifieke wensen van de
opdrachtgever. Zo verdiept het
bedrijf zich op dit moment bijvoor-
beeld in nieuwe technieken voor de
toepassing van al haar dakbedek-


