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      14 DECEMBER 1968 –                                                        
      HOE HET ALLEMAAL BEGON

Toen de centrale verwarming in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw gaandeweg de vertrouwde kachel 
verving, speelde oprichter Tammo Nijburg met zijn 

broers Geert en Johan slim in op de toenemende 
vraag naar luchtkanalen. Tammo nam ontslag 
in zijn huidige baan als bedrijfsleider bij Mans 
Kliro Roden en, aanvankelijk met zijn tweeën, 
startten Geert en Tammo (nog niet officieel), op 
de verjaardag van hun moeder, op 24 oktober 1968 
met “Gebroeders Nijburg Luchtkanalen”. Een paar 
maanden later sloot ook jongste broer Johan aan. 

 

13 JUNI 1983 – JAN NIJBURG                      
KOMT IN DIENST

In 1983 komt zoon Jan op 21-jarige leeftijd in dienst 
bij “Plaatbewerking Sappemeer BV”. Dit gaf hem de 
gelegenheid om zowel de productiewerkzaamheden als 
het management van binnenuit te leren kennen.

1986 – OPRICHTING SOLID AIR          
LUCHTVERDEELTECHNIEK

Op 1 januari 1986 stopt Nijburg de productie voor haar 
Amerikaanse / grootste afnemer. Samen met drie 
topverkopers van Barcol Air bedenkt Tammo een plan. 
Samen richten ze Solid Air op voor de Nederlandse markt. 
Ieder wordt voor een kwart aandeelhouder. Op 6 januari 
staat het kwartet echter al voor de rechter. Gedaagd door 
de Amerikaanse afnemer. Tammo weet echter dat er geen 
octrooi voor Nederland geldt. 
De periode tijdens de rechtszaak is een harde periode. 
Maar uiteindelijk sprak de rechter recht en kreeg Solid Air 
de mogelijkheid om binnen vijf jaar naar marktleiderschap 
te groeien.

1988 – AANKOOP VELU                       
VENTILATIETECHNIEK

Solid Air groeide gestaag en bleef voor nationale begrippen 
toonaangevend. In mei 1988 deed zich weer eens een kans 
voor die voldoende potentie bood om het avontuur aan te 
gaan. Nijburg was de grootste klant van groothandel Velu 
in Oldenzaal en nam de gespecialiseerde leverancier over. 
Een klein deel bleef in handen van het Zweedse bedrijf 
Stifab. Met deze deal haalde Nijburg ook de productie van 
ronde luchtkanaalstukken in eigen beheer. Jan Nijburg 
wordt directeur van Velu.

50 JAAR 
NIJBURG INDUSTRY GROUP

14 DECEMBER 1968 –                                                
OFFICIËLE INSCHRIJVING KVK

Op 14 december 1968 schreven ze zich als vennootschap 
onder firma officieel in bij de Kamer van Koophandel.   Al 
op 1 juni 1970 trad de eerste werknemer aan.

1972 – AANSCHAF GROND AAN DE 
KLEINEMEERSTERSTRAAT                        
IN SAPPEMEER

In 1972 stonden ruim tien mensen op de loonlijst. 
Meer mensen betekent tegelijkertijd meer benodigde 
werkruimte en zo geschiede het: de gebroeders Nijburg 
kopen een lap grond van 3.500 m2 in Sappemeer aan de 
Kleinemeersterstraat 158. De loods werd door de mannen 
zelf gebouwd!

1978 – OPRICHTING PLAATBEWERKING 
SAPPEMEER BV

In 1978 startte Tammo een bedrijf naast het oor-
spronkelijke bedrijf. Figuurlijk maar ook letterlijk, 
namelijk bij de buren op Kleinemeersterstraat 160. 
Van “Plaatbewerking Sappemeer BV” werd hij de enige 
aandeelhouder. In opdracht van Barcol Air assembleerde 
het bedrijf roosters. 



1998 – SOLID AIR INTERNATIONAL

Nog geen drie jaar na de verhuizing naar de Vosholen 
in Sappemeer breidde de fabriek uit naar 7.000 m2. Het 
bedrijf gaat internationaal! De allereerste vestiging wordt 
gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. 

2000 – NIJBURG INDUSTRY GROUP
WINT GRONINGER                                     
ONDERNEMINGSPRIJS!

2006 – NIEUWE DIRECTIE

In 2006 wordt de bedrijfsleiding aan een driemanschap 
over gegeven.

1 JANUARI 1993 – NIJBURG GROEP

Op 1 januari 1993 kocht Jan Nijburg en een maand later 
volgde het meerderheidsbelang in Solid Air. De Nijburg 
Groep is een feit!

1996 – VERHUIZING                             
NAAR DE VOSHOLEN

In 1996 verhuisde de onderneming van de 
Kleinemeersterstraat naar nieuwbouw op een naburig 
bedrijventerrein van 5.000m2 aan de Vosholen. 

2016 – TERUGKOMST 
JAN NIJBURG  ALS DIRECTEUR

Sinds september 2016 is Jan Nijburg terug 
als algemeen directeur bij de Nijburg In-
dustry Group. “Ik heb geleerd dat Nijburg 
geleid moet worden als familiebedrijf. 
Dit bedrijf met z’n geweldige potentie, 
juiste productenmix, gemotiveerde 
mensen en mooie fabriek in Sappe-
meer, hier past geen overbodige struc-
tuur!”.

2019 - 50 JARIG BESTAAN!!

2020 - NIEUWE DIVISIESTRUCTUUR

Sinds oktober 2020 kent de Nijburg Industry Group een 
divisiestructuur. Divisie Verkoop staat onder verantwoor-
delijkheid van Michel Luesink. Divisie Installatie staat on-
der de verantwoordelijkheid van Alex Walraven. Divisie-
Productie staat onder verantwoordelijkheid van Thomas 
Nijburg.


