
In	1912	begon	de	overgrootvader	van	
Evert	Blom	met	het	opkopen	van	schroot	
en	het	bewerken	ervan,	om	het	klaar	te	

maken	voor	vervoer	en	verdere	verwerking	op	de	(in-
ternationale)	markt.	In	de	jaren	dertig	kwam	daar	de	
handel	in	houten	vaten	bij.	

FLEXIBELE SCHAKEL IN DE SCHROOTVERWERKING 
“Schroot	heeft	altijd	een	wat	negatieve	naam,	maar	
het	grappige	is,	dat	het	de	enige	vorm	van	‘afval’	is	
waar	je	geld	voor	krijgt!	Het	heeft	dus	letterlijk	altijd	
een	positieve	waarde	gehad.	Overigens	is	schroot	geen	
afval.	We	noemen	het	‘secundaire	grondstof’.	Het	is	
de	oerbron	van	recycling.”
Blom	verzamelt	schroot	uit	het	havengebied.	“Het	
gaat	bijvoorbeeld	om	restmaterialen	van	metaalver-
werkende	bedrijven	en	gebruikte	apparaten.	Wij	
maken	het	schroot	op	maat	en	leveren	het	af	bij	onder	
andere	exporteurs	en	smelters,	die	het	weer	bewerken	
voor	hergebruik.	Zo	vormen	we	een	‘schakeltje’	in	de	
recycling	van	ferro-	en	non-ferrometalen.”	Met	de	
meeste	leveranciers	van	schroot	en	met	de	afnemers	
van	de	bewerkte	materialen	werkt	Blom	al	heel	lang	
samen.	Daarnaast	leveren	ook	particulieren	hun	
schroot	bij	hem	af.	“We	hebben	onze	eigen	facilitei-
ten:	een	kraan,	vrachtwagen	en	weegbrug.	Daardoor	
kunnen	we	heel	flexibel	inspelen	op	de	wensen	van	
onze	klanten.”	

ENIGE VATENGROOTHANDEL IN DE REGIO
In	de	jaren	dertig	begon	H.	Blom	&	Zonen	ook	met	de	
handel	in	houten	vaten.	Dat	heeft	inmiddels	een	be-
hoorlijke	omvang	gekregen.	“Sinds	2000	hebben	we	
hiervoor	diverse	aangrenzende	terreinen	erbij	gekocht	
en	daarop	opslagloodsen	geplaatst.	We	leveren	nu	
voornamelijk	stalen	en	kunststof	vaten	en	IBC-
containers.	Industriële	verpakkingen	van	1	tot	1.000	
liter	die	worden	gebruikt	in	de	voedings,	chemische,	
farmaceutische	en	afvalsector.	We	hebben	een	grote	
voorraad,	waardoor	we	direct	kunnen	leveren.	
Daarnaast	reinigen	we	vaten	voor	hergebruik.	
Hierdoor	geven	we	op	milieuvriendelijke	manier	ver-
pakkingen	een	tweede	leven.”

EVENEMENTEN
De	vaten	van	Blom	worden	tegenwoordig	ook	steeds	
meer	gebruikt	in	de	evenementenbranche.	“Sinds	een	
paar	jaar	verhuren	we	vaten	voor	allerlei	evenemen-
ten	en	festivals.	Ze	worden	bijvoorbeeld	gebruikt	als	
decor,	met	of	zonder	verlichting	erin.	Ze	zijn	zelfs	ge-
bruikt	voor	het	opbouwen	van	een	dj-booth.”

En	zo	zijn	Evert	Blom	en	zijn	vijf	medewerkers	dage-
lijks	bezig	mee	te	denken	met	de	klanten.	“Snel	scha-
kelen	is	ons	handelsmerk,	zowel	bij	de	in-	en	verkoop	
van	ferro-	en	non-ferrometalen	als	bij	industriële	ver-
pakkingen.”		«

“Snel schakelen is ons handelsmerk, zowel bij de in- en verkoop van 
ferro- en non-ferrometalen als bij industriële verpakkingen.”

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Of je nu als bedrijf af moet van 
restmaterialen of gebruikte apparaten of als 
je vaten nodig hebt, wilt laten reinigen of 
ze kwijt moet, je wilt het graag snel en goed 
geregeld hebben. 

ONZE VISIE
» H. Blom & Zonen B.V. gaat voor 
langdurige relaties met zijn klanten en ziet 
persoonlijk contact en flexibiliteit daarvoor 
als absolute voorwaarde. De kennis en 
ervaring in beide branches maakt H. Blom 
& Zonen B.V. tot de ideale partner.

UW OPLOSSING
» Al meer dan honderd jaar houdt de familie 
Blom zich in het Amsterdamse havengebied 
bezig met de in- en verkoop en verwerking 
van ferro- en non-ferrometalen, als schakel 
in de recycling van schroot. Ruim tachtig 
jaar geleden is daar de handel in vaten voor 
industriële toepassingen bijgekomen. H. 
Blom & Zonen B.V. beschikt over de mensen, 
het materieel en de ruimte om snel te 
kunnen inspelen op de wensen van de klant.
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H. Blom & Zonen B.V. combineert twee bedrijven in één: metaalrecycling en 
vatenhandel. Al vier generaties lang is de familie Blom actief in het Amsterdamse 
havengebied.

TWEE BEDRIJVEN IN ÉÉN:

Metaalrecycling en 
vatenhandel
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