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● Na winnen Koning Willem I 
Plaquette hoopt Paques Balk 
nu op de Koning Willem I Prijs

n Theo Klein

Balk | Liefst twee Friese bedrijven 
maken volgende week kans op de 
Koning Willem I Prijs. Een daarvan, 
Paques Holding bv uit Balk, won in 
1999 al eens de Koning Willem I Pla-
quette (toen nog Ei van Columbus 
geheten) een prijs voor duurzaam 
ondernemerschap. Jos Pâques hoopt 
dat het nu lukt om de Koning Wil-
lem I Prijs te winnen. 

De grootaandeelhouder van 
Paques Holding bv, dat waterzuive-
ringssystemen ontwikkelt die met 
behulp van bacteriën energie uit 
afvalwater produceren en het water 
zuiveren, is nogal onder de indruk 
van de twee ‘concurrenten’. Naast 
het Schiedamse offshore bedrijf 
Huisman is ook FrieslandCampina in 
de race voor de ondernemingsprijs, 
die 13 mei door koningin Máxima 
wordt uitgereikt. 

De Koning Willem I Plaquette die 
Paques in 1999 won gaat naar onder-
nemingen die zich onderscheiden 
met hun duurzame innovaties. De 
Koning Willem I Prijs wil creatief 
en innovatief ondernemerschap 
stimuleren en let naast duurzaam-
heid ook op durf, daadkracht en 
doorzettingsvermogen. 

Dat dit jaar twee van de drie ge-
nomineerde bedrijven uit Fryslân 
komen, is volgens Gert van der Hou-
wen, secretaris van de Koning Wil-
lem I Stichting, te mager om te con-

cluderen dat het Friese bedrijfsleven 
inventiever en creatiever is dan de 
rest van Nederland. ,,Het is een inci-
dent. Voorgaande jaren lagen de ver-
houdingen heel anders. En Paques 
uit Balk is wel een door-en-door Fries 
bedrijf, maar dat valt van het fusie-
bedrijf FrieslandCampina, ondanks 
de naam, niet te zeggen.”

In zijn ruim vijftigjarig bestaan 
heeft Paques een enorme ontwik-
keling doorgemaakt. De grondslag 
werd gelegd met de verkoop van 
opslagsilo’s voor de landbouw. Het 
leverde een miljoenenomzet op. 
De markt stortte echter in door de 
energiecrisis in de jaren zeventig. 
Het bedrijf gooide het roer drastisch 
om en stortte zich op de energie- en 
milieumarkt. In 1978 werd de eerste 
mestvergistingsinstallatie verkocht. 
Een volgende stap was het ontwikke-
len van het reinigen van organisch 
verontreinigd water met bacteriën. 
Sindsdien is het bedrijf verderge-
gaan op de weg van waterreiniging 
en het terugwinnen van grondstof-
fen uit afvalwater. Het groeide in de 
afgelopen jaren uit tot een onderne-
ming met zo’n 400 werknemers.

Staat van dienst
Hoewel het bij deze nominatie niet 
alleen om duurzaamheid draait kon 
het bedrijf in de motivering bij de 
inschrijving op een mooie staat van 
dienst wijzen. Het verwijdert en 
behandelt jaarlijks meer dan 7500 
miljoen kilo organische vervuiling. 
Verder produceert het genoeg bio-
gas om twee miljoen huishoudens 
in Nederland van gas te voorzien en 
draagt het fors bij aan de reductie 
van CO2-uitstoot.

Een van de vragen die de genomi-
neerden moesten beantwoorden 
was hoe ze dachten er over vijf jaar 
voor te staan. Jos Pâques is optimis-
tisch over de toekomst. ,,Hoe we er 
over vijf jaar voor staan is natuurlijk 
lastig te zeggen. Maar onze branche 
heeft zeker toekomst. Ons bedrijf 
ontwikkelt op dit moment bijvoor-
beeld een methode om uit afval-
water polymeren te produceren. In 

tegenstelling tot plastic uit aardolie 
is deze kunststof biologisch afbreek-
baar. Dat gebeurt nu nog kleinscha-
lig in een proefopstelling, maar bin-
nen een jaar of vijf kan dat commer-
cieel worden toegepast. Ik denk dat 
er over twintig jaar geen afvalwater 
meer bestaat. Alle afvalstoffen wor-
den dan teruggewonnen en herge-
bruikt, dus worden het grondstof-
fen. En het water gaat dan ook niet 

meer de rivier in, maar wordt weer 
gebruikt als drinkwater.”

Mochten ze de prijs niet winnen 
dan is er volgens Jos Pâques geen 
man overboord. ,,Het zou jammer 
zijn, maar we zijn dan niet zwaar 
teleurgesteld. Zeker niet als je kijkt 
naar de twee andere genomineer-
den. Het is al een hele eer en presta-
tie om voor deze prijs genomineerd 
te worden.”

Jos Pâques: ,,Het zou jammer zijn als we de prijs niet winnen, maar we zijn dan niet zwaar teleurgesteld.” 
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Paques Balk vindt zichzelf steeds weer uit


