
“Ik heb de Britten gevraagd om ons te verkopen. 

Ruim twintig jaar lang werkten wij naar volle tevre-

denheid onder hun vlag, maar de laatste twee jaar 

was de klik weg. Zij hadden bijvoorbeeld niks met 

duurzaamheid, wij wel! Inter Primo uit Denemarken 

wilde ons 22 jaar geleden al hebben en we hebben 

altijd contact met de Denen gehouden. Onze speci-

aliteit is extrusion, daarmee waren we een vreemde 

eend in de bijt bij de Essentra Group. Primo is er net 

als wij in gespecialiseerd. Onze nieuwe eigenaar stel-

de voor onze oude naam weer te hanteren.” Primo is 

een wereldwijde speler, actief van Rusland en China, 

tot aan Polen en Scandinavië aan toe. “Wij passen 

daar perfect bij: wij richten ons vooral op Groot-

Brittannië, Frankrijk, de Benelux en Zuid-Duitsland. En 

we mogen weer doen waar we goed in zijn.” 

    DIRECTEUR HAN SCHOOTSTRA: 

‘Wij zijn gewoon weer Enitor’
Enitor is een begrip in Buitenpost. Het bedrijf dat kunststof halffabricaten maakt heette een aantal 

jaren Essentra. Maar nu boven de hoofden van de ruim tweehonderd werknemers niet langer een 

Brits bedrijf, maar een Deense multinational de scepter zwaait, is de oude naam terug. Directeur Han 

Schootstra is misschien nog wel het meest opgelucht van iedereen. 
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Van waterfilters tot keukenplinten

Enitor is goed in vele zaken, blijkt als Schootstra 

voorbeelden geeft van de producten die in de grote 

hallen worden gemaakt. “Schone lucht en schoon 

water is een groeimarkt waar wij bijvoorbeeld filters 

voor maken en kleine onderdeeltjes die water 

zuiveren in bassins op cruiseschepen en bij grote 

waterplants in de hele wereld. Onze membraantjes 

filteren continu vuil uit water.” Maar ook onderdelen 

voor lichtkoepels, keukenplinten voor IKEA, buizen 

voor LED-verlichting in de kassenbouw, kabelgoten 

en houders voor prijskaartjes in de detailhandel: je 

kunt het zo gek niet bedenken of men ontwerpt en 

fabriceert in Buitenpost een passende oplossing. 

“Kunststof is een ontzettend mooi product, want 

alles dat wij maken gaat heel lang mee. En als het 

zijn nut niet meer dient wordt het vermalen en 

verwerkt in nieuwe producten. Kunststof is enorm 

recyclebaar.” Het restmateriaal van Enitor zelf wordt 

bijvoorbeeld gebruikt voor entreematten. Met eigen 

ogen zien we dat in de fabriek, waar op vele produc-

tielijnen de meest uiteenlopende vormen worden 

gemaakt. Schootstra legt ons in een notendop uit 

wat extrusion inhoudt: “Wij kopen poeders en kor-

rels in, door wrijving en elektriciteit wordt daar een 

kauwgum van gemaakt. Deze wordt – nog warm 

- door een vorm gedrukt. Daarna wordt het gekoeld 

en wordt de vorm er uitgedrukt, waarna het op 

maat wordt gezaagd. Zo ontstaat bijvoorbeeld een 

kunststof profiel.” 

Goed voor elkaar

De werknemers die in deze hallen hun werk doen 

zijn specialisten. “We hebben ongeveer tweehon-

derd mensen in dienst, plus een flexibele schil 

inpakkers.” Enitor produceert 24 uur per dag, zeven 

dagen per week. En dat midden in Buitenpost. “Toen 

mijn opa begon in 1938 was dit de rand van het 

dorp. Inmiddels zitten we midden in de woonwijk. 

Maar we hebben ontzettend goed contact met onze 

buren en als er iets is, kloppen ze gerust bij mij aan.” 

In 2000 en 2006 werden er nieuwe hallen gebouwd 

en in 2017 werd het voorste deel van het oorspron-

kelijke pand afgebroken in ruil voor nieuwbouw. 

“Ons vooraanzicht is ontzettend netjes. We zijn blij 

dat we hier zitten, we hebben het goed voor elkaar. 

Dat vonden de Denen ook toen ze kwamen kijken.” 

Primo en Enitor hebben elkaar inmiddels goed leren 

kennen, wisselden werknemers uit om van elkaar te 

leren en trekken goed met elkaar op. “Ook met ge-

meente Achtkarspelen werken we goed samen, en 

met bedrijven in onze omgeving. Zo zijn we samen 

met Biddle een project aangegaan om onze bedrij-

ven beter te koelen: door de temperatuur ook in de 

zomer laag te houden, hoeven we niet meer zoals 

voorheen de deuren open te gooien voor koelte. Dat 

scheelt ook qua geluid naar buiten toe.” 

Naar buiten toe treedt Enitor overigens verder graag. 

“Wij werken in een hele mooie branche en zijn daar 

trots op. Ik geniet elke dag weer en ben blij met mijn 

team van echte Enitor-mensen. Dat is de kracht van 

ons bedrijf en we hebben er weer vertrouwen in dat 

dat zo blijft.” 
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