
Een betrouwbare partner  
in bescherming van  
persoon, plant en product. 

For safe keeping.



Wij zijn een safe keeper

Houweling Group adviseert en ontwikkelt. We zijn een waarborger 
van groei en bewaker van kwaliteit. Met verpakkingen die producten 
en hun omgeving beschermen, of met kleding die de drager veilig 
laat werken. Diensten die fossiele grondstoffen besparen of middelen 
die plantgroei stimuleren. En dat doen we al sinds 1925.

Kwaliteit, milieu en veilig 
en gezond werken 

We zijn gecertificeerd: ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018. 
Deze normen waarborgen dat 
we kwalitatieve producten en 
diensten aanbieden, het milieu 
zoveel mogelijk beschermen en 
onze arbeidsomstandigheden 
optimaliseren.

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

We streven naar duurzame groei voor 
toekomstige generaties. Door circulaire 
producten zelf te ontwikkelen en ze 
te verkopen, dragen we bij aan het 
behoud van waardevolle grondstoffen, 
vermindering van het gebruik van 
fossiele grondstoffen en verkleining van 
de afvalberg. Ook verminderen we onze 
eigen milieu-impact met onder andere 
zonnepanelen en opvang en hergebruik 
van regenwater.



Geproduceerd van 100% 
gerecyclede grondstof 

De Houweling Group werkt al jaren aan het verbeteren en het 
in omloop houden van kunststof producten. We beschikken 
over de expertise en de machines om kunststof producten te 
produceren en te leveren met 100% gerecyclede grondstoffen. 
Hiermee zijn we uniek en doen we niets af aan de technische 
eigenschappen ten opzichte van virgin producten.

Verpakking van PCR en R-HDPE

Door een gespecialiseerde sortering van ingezameld kunststof afval en 
een grondige reiniging en bewerking, ontstaat de gerecyclede korrel. 
Dit granulaat, verkrijgbaar in R-HDPE en R-PP, heeft dezelfde technische 
eigenschappen als virgin granulaat én een vergelijkbare prijs. Met deze 
ontwikkeling kunnen we een product van 100% gerecycled afval realiseren.

In House productie van R-HDPE verpakkingen

Onze loods in Bleiswijk is speciaal ingericht op de productie van verpakkingen 
uit 100% gerecycled verpakkingen. Samen met u kunnen we een optimale 
mix maken die nodig is voor de productie van je kunststof verpakkingen. We 
kunnen variëren van 2,5 liter t/m 25 liter verpakkingen. Uiteraard zijn custom 
moulds ook bespreekbaar en inpasbaar. Zo is nu ook een 5 liter jerrycan 
met zichtstreep uit 100% gerecycled R-HDPE mogelijk. We hebben zelfs 
een jerrycan geproduceerd met Ocean Clean Up-grondstof gerealiseerd. 
Onze duurzame fabriek produceert met volledig elektrische machines. 
De machines draaien op groene stroom, opgewekt door onze eigen 
zonnepanelen. En met de restwarmte verwarmen we ons kantoor.

Graag onderzoeken we samen met u of het gebruik van 
groene verpakkingen binnen uw bedrijf mogelijk is!



Verpakkingen

Onze producten beschermen wat van waarde is, beperken risico’s 
en zorgen voor een veilige omgeving.

Blikverpakkingen 

Flessen 

Medisch afval-verpakkingen 

Potten 

Vaten 

Containers 

Emmers 

Gebruikte verpakkingen 

Jerrycans 

IBC Containers

Kratten

Bakken

Palletboxen



Waterbehandeling 
Meting, onderzoek en 
behandeling van de 
kwaliteit van water voor 
glastuinbouw.

Transport 
Internationaal vervoer met 
Euro 6-motoren.

Recoservice 
Duurzaam en circulair 
ondernemen wordt 
eenvoudiger door gebruik 
te maken van onze 
recoservice. We halen lege 
gebruikte verpakkingen, 
werkkleding, en persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
bij u op en zorgen voor 
hergebruik of verwerking van 
de materialen. 

Wat voor u in de huidige 
vorm niet meer bruikbaar 
is, kan vaak nog wel op een 
andere manier van waarde 
zijn. 

Onze recoservice heeft u 
geen omkijken meer naar uw 
afvalstroom.

Productontwikkeling 
Ontwikkeling van private 
label producten en unieke 
bedrijfskleding. 

Personaliseren 
Ontwerp van verpakkingen 
en bedrijfskleding in huisstijl.

Opslag 
Flexibele opslag en value 
added services op diverse 
locaties.

Kledingbeheer 
Samenstelling en beheer van 
persoonsgebonden kleding 
en pbm’s. 

Ademluchttechniek 
Test en controle, 
onderhoud en keuring van 
adembescherming. 

Diensten

Onze diensten zorgen voor een veilige en gezonde 
werkomgeving.



For safe keeping.

Houweling Group is een familiebedrijf die 
persoon, plant en product beschermt. 
Wij zorgen voor een veilige omgeving, 
nu en in de toekomst.

België

Nieuwlandlaan 141
3200 Aarschot
+32 16 50 20 05
info@houweling.be

Aarschot

Nederland

Klappolder 104
2665 LP Bleiswijk
+31 88 1210 400
info@houweling.nl

Bleiswijk HQ

Sinds 1925

In 30+ landen

180.000 producten


