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Bpost Hightech!
Vandaag las ik in het Het Laatste 

Nieuws “Bpost verhuist 200 jobs naar 

India: Dit zal niet leiden tot extra werk-

loosheid bij ons!”. Nee hoor, het gaat 

om IT-ers. In België tegenwoordig een 

knelpuntberoep. Het is niet de eerste 

keer dat onze nationale trots Bpost in 

het nieuws komt. Of hoe een oubollig 

bedrijf met lange wachtrijen, dreunen-

de stempels en norse postbodes zich 

kan ontpoppen tot een moderne part-

met de tijd, of zelfs vóór op hun tijd, 

vind ik zelf.

Mijn vader spaarde in de jaren zeventig 

postzegels. Fraaie afbeeldinkjes van 

dieren, koningen of brievenbussen met 

vier gekartelde randjes en met een lijm-

laag waaraan je nog moest likken, wer-

den zorgvuldig rijtje per rijtje verzameld 

in grote boeken. Ik heb als kind menig 

avonden gekeken hoe de “timbers”, 

die je uiterst nauwkeurig positioneerde 

met een pincet met grote afgeronde 

punten, mijn vaders verzameldrang 

bevredigde.

De postzegel is natuurlijk meer dan een 

verzamelobject. Het is de bescheiden 

bijdrage die je betaalt om een complex 

mechanisme in gang te steken van 

brievenbussen tot sorteercentra waar-

van de laatste handeling op vandaag 

door sympathieke mensen in kleine 

camionnetjes of elektrische fietsen 

wordt uitgevoerd. Vol vertrouwen stop-

pen we genormaliseerde zendingen in 

die vertrouwde rode postbus, netjes 

voorzien van een uurrooster, bestand 

tegen alle weersomstandigheden en 

duurzaam in elk milieu.

Het gemoderniseerde Bpost heeft 

goed nagedacht over de nieuwe post-

bus. Eens de brief erin zit, mag enkel 

de postbeambte die er weer kunnen 

uithalen, niemand anders. De bus moet 

ook zogenaamd “hufterproof” zijn of 

bestand tegen vandalisme en graf-

fiti. De bus is goed herkenbaar met het 

tweekleurenlogo van Bpost. Elke bus 

etaleert zijn eigen lichtingsmomenten 

Waar kwaliteit hét belangrijkste is!

Mini-packs

Poeders bestellen in kleine hoeveelheden. 

Poeders van 2.5kg, 5kg en 10kg worden de volgende werkdag geleverd.

Grote voorraad, korte levertermijn

Alle gebruikelijke RAL-kleuren in polyesterkwaliteit 

voor buitentoepassingen worden de volgende werkdag geleverd.

op metallisatie en thermisch verzinkt staal.

Make-to-order
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en plaatsnaam. Ik zag dat zelfs Sinter-

klaas tijdens de afgelopen november- 

en decembermaand beroep deed op 

Bpost. Postbussen met mijter en baard 

pronkten als referentie voor stiptheid 

en leverbetrouwbaarheid. Je gaat toch 

de kinderen niet teleurstellen!

Hoe goed Facebook ook is, het kan 

nooit tippen aan het papieren kaartje 

met nieuwjaarswensen. Een persoon-

lijk handgeschreven boodschap die 

wat lang op je kast blijft staan, vertel-

len de kracht van de moderne postduif. 

Met hart en ziel wordt gewerkt aan 

stiptheid en betrouwbaarheid. Voor zij 

die nog niet elektronisch factureren is 

de rode metalen brievenbus de start 

van geldstromen om uw rekening weer 

aan te vullen, en voor anderen om uw 

rekening te pluimen.

aanwezig van op de Grote Markt tot 

in het kleinste dorp van ons land eist 

duurzaamheid zonder compromissen. 

De metalen brievenbussen hebben 

een geheel nieuw design en functio-

naliteit gekregen. De afgeronde vorm 

met beveiligde toegangsgleuf ver-

langt van de plaatbewerker bijzondere 

competenties en een state-of-the-art 

machinepark. MT Dottignies nam deze 

bijzondere taak op zich. De kasten 

worden laser gesneden en gelast; op 

zich al geen makkie voor de opper-

vlaktebehandeling die volgt, in eigen 

beheer, in eigen huis.

Aangezien de postbussen zowel in lan-

delijk als agressief industrieel of zee-

klimaat worden geplaatst, koos men 

voor een superdurable UV bestendig 

twee-laag systeem met sterke corro-

sieweerstand. De bouwstenen van het 

coatingsysteem daagden zowel ons 

als de lakker uit. Daar houden we van! 

Als voorbehandeling koos Bpost voor 

een chroomvrije voorbehandeling die 

minstens 1000 uur zoutneveltest haalt. 

De eerste laag polyesterpoedercoating 

biedt corrosie- en UV bescherming en 

is drager voor uitgesneden niet-ver-

kleurende witte vlakken die het logo 

van Bpost vormen. De hechting tus-

sen beide, ook na het uitharden van de 

topcoat is een conditio sine qua non. 

Daarvoor werd de receptuur van de 

basiscoating aangepast om dit moge-

lijk te maken. Na het minutieus kleven 

van de witte vlakken reinigt de opper-

vlaktebehandelaar de kasten opnieuw 

om dan af te lakken met een polyu-

rethaan poedercoating die bijkomend 

als UV filter werkt voor de onderliggen-

de lagen. Deze transparante topcoat 

bezorgt de graffiti-spuiter slechts een 

kort genot. Grensoverschrijdend en 

multidisciplinair werd ook een oplos-

sing gezocht met natlak, maar poeder-

coating gaf de hoogste bescherming, 

krasvastheid en duurzaamheid voor 

de postbussen. Bpost paste hiervoor 

haar lastenboeken aan om zo tot het 

gewenste “hufterproof” resultaat te 

kunnen komen.

In het ruime aanbod van graffiti verwij-

deraars ging HaTwee ook op zoek naar 

het geschikte schoonmaakmiddel. Het 

viel ons op dat er toch producten op de 

markt zijn die zich zeker geen graffiti 

verwijdermiddel mogen noemen. Ook 

is niet elke polyurethaan een anti-graf-

fiti coating, maar dat wisten wij wel. De 

geselecteerde coating is zonder reuk-

hinder gemakkelijk verwerkbaar en 

combineert kleurstabiliteit van de witte 

ondergrond met uitstekende anti-graf-

fiti weerstand na het afbakken.

We zijn trots op het resultaat, op de 

samenwerking tussen HaTwee, MT 

Dottignies en zijn opdrachtgever, op 

de uitvoering van de oppervlaktebe-

handeling en de kwaliteit van de toe-

gepaste producten. Het was een start 

met een niet eerder geziene zoektocht 

naar werkbare combinaties, leveran-

ciers en resultaat. Het afgewerkte pro-

duct mag er zijn en zal jarenlang het 

straatbeeld van Koksijde tot in Eupen, 

van Hoogstraten tot in Virton sieren. 

Netjes afgestempelde postzegels glij-

den elke dag de nieuwe postbussen 

-

ten weer schitteren en facturen de eco-

nomie aanzwengelen. Het is een mooi 

voorbeeld van jobcreatie in België. De 

zeldzaamste postzegels gaan we er 

met stoom uit de fluitketel weer afwe-

ken en stop ik in het verzamelboek van 

mijn vader.

Wenst u meer info over coatingsyste-

men voor zwaar belast milieu of heb je 

andere uitdagingen in gepoedercoat 

precisieplaatwerk, weet ons dan te vin-

den.

Voor meer informatie:

HaTwee

Hans Hooyberg
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