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Akapp-Stemmann 
blijft met energie 
in beweging 

BARNEVELD - ,,We zijn specialist op het gebied van 
beweegbare energietoevoersystemen.” Aan het 
woord is Eugène Burgers, algemeen directeur van 
Akapp-Stemmann. Het bedrijf behoort mondiaal tot 
de drie grootste leveranciers van stroomrails en 
kabelhaspels. Automatisch zijn daar prestigieuze 
opdrachten aan verbonden. Akapp zorgt er onder 
meer voor dat het decor van de musical ‘Soldaat van 
Oranje’ rond kan draaien.

Akapp-Stemmann gaat na een 
verblijf van 28 jaar het huidige 
onderkomen aan de Nijverheids-
weg op bedrijventerrein Harselaar 
verlaten. In oktober wordt een 
nieuw pand betrokken op bedrij-
venterrein A12 in Ede. ,,We zijn 
uit ons jasje gegroeid. Omdat we 
ook niet verder kunnen groeien op 

de huidige locatie hebben we be-
sloten om te verhuizen”, verklaart 
Burgers. Bovendien zien de ver-
wachtingen er goed uit. Het in 
1953 opgerichte bedrijf was lange 
tijd onderdeel van de Fandstan 
Electric Group, dat begin juni 
weer is overgenomen door de 
Amerikaanse Wabtec Group. Bur-

gers: ,,Dat heeft natuurlijk conse-
quenties voor onze huisstijl, maar 
verder kunnen we als bedrijf heel 
zelfstandig blijven opereren.”
Het exportproduct van 
Akapp-Stemmann zijn de zelfont-
wikkelde stroomrails, die grofweg 
bestaan uit twee delen: een kunst-
stofrail en koperstrips. ,,Met name 
het koper is een heel belangrijke 
factor: daardoor is het mogelijk 
om elektriciteit en data te gelei-
den door een trolley die door de 
rails loopt”, schetst Burgers. Die 
toepassing biedt tal van mogelijk-
heden om intelligente stroomrail-
systemen te ontwikkelen. ,,Het 
voedingsysteem hoeft niet onder-
broken te worden, waardoor we de 
mogelijkheid hebben om de ko-

perstrip zo lang als noodzakelijk 
te maken. De strip wordt dus pas 
na montage van de kunststofrail-
kokers aangebracht. We trekken 
het er in één keer doorheen.”

Afstand geen probleem
Burgers benadrukt dat dit onder-
scheid belangrijk is. ,,Dat bete-
kent dat afstand voor ons niet het 
probleem is. We kunnen strips van 
honderden meters lengte aanleg-
gen.” Maar het doortrekken heeft 
nog meer voordelen: het is ook een 
duurzame oplossing. ,,Met onder-
brekingen is de kans op slijtage en 
vervuiling groter. En door die kans 
te verminderen, kan de data ook 
beter overgebracht worden. Er is 
namelijk minder kans op versto-
ringen.”
De stroomtoevoersystemen wor-
den bijvoorbeeld gebruikt in auto-
matische hoogbouwmagazijnen. 
,,Denk je een bekende fabrikant 
van diepvriespizza’s in. In het ma-
gazijn waar de pizza’s worden op-
geslagen, ligt de temperatuur ver 
onder het vriespunt. In de extreme 
weersomstandigheden is werken 
niet verantwoord. Door middel 
van onze stroomrails is het moge-
lijk om het magazijnwerk te auto-
matiseren”, legt Burgers uit. Op die 
wijze voorziet Akapp tal van klan-
ten wereldwijd. In ruim zeventig 
landen wordt samengewerkt met 
distributeurs.

,,We hebben 
met twee Duitse 
concurrenten 
de markt min of 
meer in handen’’

Dwarsdoorsnede van een energietoevoersysteem: het koper geleidt de 
stroom.

Met behulp van stroomrails wordt magazijnwerk geautomatiseerd.
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  Naast de magazijnen worden de 
stroomrails onder meer toegepast 
in de logistiek, kraan- en takelin-
stallaties, de gevelreiniging, tuin-
bouw, de betonindustrie en de the-
atertechniek. Het in beweging 
brengen van het decor van ‘Sol-
daat van Oranje’ spreekt bij de 
musicalliefhebbers het meest tot 
de verbeelding. De musical is een 
kaskraker, mede dankzij 
Akapp-Stemmann. Een andere 
theaterproductie waarin het be-
drijf de techniek mede vormgeeft 
is ‘Anne’, over het leven van Anne 
Frank. Burgers: ,,Daar moeten 

drie verschillende decors continu 
gewisseld worden. Voor alles dat 
moet bewegen met behulp van 
stroom, hebben wij een toepassing 
in huis. Of we proberen dat na-
tuurlijk te vervaardigen.” Daarbij 
benadrukt hij de algemene rol van 
de engineers van Akapp-Stem-
mann. ,,Het gaat niet alleen om 
een technische oplossing, maar 
het economische resultaat voor 
onze klanten houden we natuur-
lijk ook in het oog. Aan een inno-
vatie die niet te bekostigen is, heb 
je immers niets.”   
Met de economische voordelen is 

een belangrijke ontwikkeling ge-
noemd. ,,In heel veel sectoren 
neemt de vraag naar bewegende 
energievoorzieningen toe. Door 
processen te automatiseren, zijn 
besparingen op personeel en tijd 
mogelijk. Die ontwikkeling gaat 
nu heel rap, zeker nu er steeds 
meer mogelijk is met de IT.” Bur-
gers benadrukt dat wereldwijd de 
vraag naar Akapp-producten 
groeit, maar dat ook dicht bij huis 
de ontwikkeling gaande is. 
,,Steeds meer boeren hebben in 
hun melkveestal een automatisch 
voersysteem van het merk DeLa-
val. Daarmee krijgen de koeien 
vaker verschillend voer per dag, in 
kleinere porties. Er wordt steeds 
beter gelet op de individuele voed-
selinname en samenstelling van 
de koe. Uit allerlei onderzoeken 
blijkt dat met een volautomatisch 
voersysteem de melkproductie 
ook toeneemt.” Daarmee draagt 
Akapp-Stemmann een klein 
steentje bij aan de automatisering 
van het boerenleven. ,,De techniek 
gaat voort. Een agrariër wordt 
meer een technisch operator.”

Vraag uit China
Met het oog op de mondiale ont-
wikkelingen kan het bedrijf de 
komende jaren verdere groei ver-
wachten. ,,We hebben met twee 
Duitse concurrenten de markt 
min of meer in handen”, weet Bur-

gers. De meeste opdrachtgevers 
van Akapp-Stemmann komen uit 
Nederland, maar sinds het begin 
van deze eeuw timmert de fabri-
kant van de stroomrailsystemen 
vooral aan de buitenlandse weg. 
Daarbij beschikt het ten opzichte 
van de Duitse concurrentie over 
een gunstige uitgangspositie: ,,Als 
enige van de drie bedrijven be-
schikken wij over alle certificerin-
gen die benodigd zijn om in China 
te mogen leveren. En de vraag uit 
dat land neemt hard toe.”

In het nieuwe onderkomen in Ede 
krijgt Akapp-Stemmann de moge-
lijkheid om die groei daadwerke-
lijk te faciliteren. De vloeropper-
vlakte groeit van 5000 naar 7000 
m2, terwijl de plafondhoogte ook 
met twee meter groeit. ,,Daarnaast 
hebben we de mogelijkheid om het 
nieuwe pand nog uit te breiden 
met een extra verdieping kantoor-
ruimte. Al die ontwikkelingen 
hebben tot dit besluit geleid.” 
Niettemin zal Burgers het pand 
aan de Nijverheidsweg met een 
goed gevoel verlaten. ,,In een klei-
ne dertig jaar tijd hebben we als 
bedrijf een gestage groei doorge-
maakt, ook tijdens de economi-
sche crisis hebben we projecten 
gedraaid die tot de verbeelding 
spreken. In Ede willen we de vol-
gende stap zetten in de ontwikke-
ling van Akapp-Stemmann.

Barneveldse onderneming verhuist in oktober naar Ede

Eugène Burgers, algemeen directeur van Akapp-Stemmann: ,,Voor alles dat moet bewegen met behulp van stroom, hebben wij een toepassing in huis.” 

De (hier rode) stroomrails van Akapp-Stemmann is in diverse kleuren 
leverbaar.


