Lelystad is een zelfbewuste, moderne en trotse stad die ondernemende mensen van
harte welkom heet. In de serie ‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met bedrijven die
Lelystad als vestigingsplaats en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten hebben
gekozen. ‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij
geven graag samen met bedrijven vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus wethouder economische zaken Adam Elzakalai. Zijn
regelmatige bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een
wederzijdse uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten
over hoe ondernemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar
recht komt. Begin maart bracht hij een bezoek aan Tricover op
bedrijventerrein Oostervaart.

Product Tricover van Heynen Systems gaat de hele wereld over

LELYSTAD

‘Wij zijn misschien het
grootste onbekendste bedrijf
van Lelystad’
In de startblokken
Het begon allemaal in zijn fietsenschuurtje in de
Schouw. ‘Hoe is het bedrijf daarna verder gegroeid’,
vraagt de wethouder. ‘Ik kwam er al vrij snel achter dat je dit niet alleen vanuit de machinekant kunt
oplossen, dus ontwikkelde ik ook de grondstof.’ Inmiddels exporteert Tricover de hoezen en machines
naar 50, 60 landen. Met name in Europa, maar ook
naar landen als Zuid-Korea en Egypte. Zowel op de
machines als hoezen zit Europees patent.

Dion Heijnen laat wethouder Adam Elzakalai zien hoe de hoes om een kussen gaat.
Lelystad – Het product Tricover van Heynen Systems
gaat vanaf bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad
de hele wereld over. Al meer dan 40 jaar. Toch zijn
er weinig Lelystedelingen die dit weten.‘Wij zijn misschien wel het grootste onbekendste bedrijf van
Lelystad’, zei eigenaar Chris Heijnen lachend tegen
wethouder Adam Elzakalai.

ben wij een intern opleidingsprogramma voor onze
nieuwe teamleden.’

Het bedrijf zit alweer heel wat jaren aan de Staalstaat
en is inmiddels gerenoveerd. De oude werkplaats
is als laatste aan de beurt en wordt ingericht als
showroom.’ Hoogste tijd voor de volgende fase. Met
de dagelijkse gang van zaken bemoeit Chris zich
niet meer. De volgende generatie staat in de startblokken: zoon Dion en dochter Vione. Klaar voor de
uitdaging van de toekomst: de transitie naar volledig
recyclebare grondstoffen. ‘Mooi dat jullie dit bedrijf
zo hebben kunnen ontwikkelen. Lelystad heeft daar
zeker de ruimte voor. En dat allemaal op de polderklei, jullie hebben een prachtig bedrijf’, besluit de
wethouder enthousiast.

Heynen Systems produceert Tricover; een systeem
waarmee bij bedrijven over de hele wereld hoezen
over kussens en matrassen worden gemaakt. De
machines worden op de locatie aan de Staalstraat in
alle soorten en maten gebouwd. ‘Zoals je voor een
Senseo-apparaat een speciaal koffiepadje nodig
hebt, zo hebben wij een gaasdoek ontwikkeld’, legt
Chris Heijnen uit. ‘Zodat onze klanten makkelijk een
hoes om het matras of kussen krijgen. Zij maken de
matrassen, wij voorzien ze ter plekke van een hoes.’
Zestig breimachines
Deze hoezen waren van katoen, maar worden nu
van recyclebaar garen gemaakt. ‘Dat is de wens
van onze klanten, zoals Ikea.’ Chris en zijn zoon
Dion laten tijdens een rondleiding door de fabriek
aan de wethouder zien hoe dit wordt gemaakt. De
zestig breimachines draaien dag en nacht. Daarboven hangt een wereld van software, leggen vader en
zoon uit. Volledig zelf ontwikkeld en het proces is
volledig geautomatiseerd.
Een medewerker haalt een matrashoes van de machine. ‘Kijk, zie je al die verschillende laagjes’, zegt
Dion terwijl hij de stof zachtjes uit elkaar trekt. ‘Die
zorgen ervoor dat de hoes uiteindelijk gelijkmatig
over het matras wordt verdeeld. Het resultaat van
continu innoveren.’ Veertig jaar lang. ‘We zijn constant bezig om onze productiemethodes te verbeteren. Ons bedrijf heeft vijftig medewerkers, die in vijf
ploegen volcontinue werken. Per medewerker overigens niet meer dan 33 uur per week. Textiel wordt
in Nederland bijna niet meer gemaakt, daarom heb-

De combinatie is de kracht
Chris werkte bij een matrassenfabriek in Lelystad
en begon in zijn schuur voor zichzelf met het oplossen van het ‘inhoesprobleem’. Chris: ‘Eigenlijk
is het heel simpel wat wij doen: wij doen een sokje om een topper heen. Onze machine herkent de
diktes van de matrassen en voorziet ze van een
netje.’ De wethouder: ‘Hoeveel kilo produceren
jullie jaarlijks?’ Dion: ‘Dat was in 2021 860.000
kilo, we verwachten dat we dit jaar op 1 miljoen
kilo uitkomen.’
‘Onze kracht ligt in de combinatie. We maken van
garen een hoes en leveren daar ook de machine
bij.’ Chris: ‘Daarom gebruiken we de vergelijking
met het Senseo koffiezetapparaat. Wij leveren een
machine en maken de koffiepadjes. Die we ook
zelf hebben bedacht.’

Chris Heijen (rechts) en zijn zoon Dion geven
wethouder Adam Elzakalai een rondleiding.
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Meer weten over ondernemen in Lelystad?
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.
Of bezoek ons in het Stadhuis,
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad.
ondernemen@lelystad.nl tel. 0320-278555

