
Vele Lelystedelingen rijden er regelmatig langs: 
mechanisatiebedrijf De Nieuwstad op bedrijven-
terrein Oostervaart. Hoewel het bedrijf zich 
voornamelijk op boeren, hoveniers en in groen-
onderhoud gespecialiseerde bedrijven/organisaties 
richt, kunnen particulieren er ook goed terecht. 

De Nieuwstad richt zich van oudsher op de verkoop 
en reparatie van tracktoren en landbouwmachines. 
Daarnaast kun je er terecht voor blinkende gras-
maaiers, hakselaars, kettingzagen en bladblazers in 
alle maten voor tuin en park. Het bedrijf wordt ge-
rund door Tonny, Rian en Rick Weevers, een onder-
nemende familie met oog voor kwaliteit en service.

Begonnen als smederij
Ze begroeten wethouder Janneke Sparreboom 
enthousiast. Zowel de familie Weevers als de wet-
houder zijn opgegroeid in Marknesse. Ze kennen 
elkaar van vroeger en dat schept een band. ‘Mijn 
opa en oma zijn ooit begonnen met dit bedrijf in 
Marknesse. Ze hadden een smederij, besloegen 
paarden en verkochten haarden en kachels’, vertelt 
Tonny enthousiast.

Hij laat oude foto’s zien, met daarop zijn opa en oma, 
zijn ouders (die het bedrijf in 1966 overnamen) en er 
is zelfs nog een glimp te zien van de vader van Jan-
neke Sparreboom. Het bedrijf in Marknesse bestaat 
nog. Deze wordt gerund door twee broers van Tonny. 
Tonny en zijn vrouw zijn sinds 1 april 1989 eigenaar 
van de Lelystadse vestiging.

Beregeningsinstallaties
De Nieuwstad verkoopt er sinds 1989 nieuwe en 
gebruikte landbouwmachines en tractoren. ‘Een 
specialisatie is de verkoop en reparatie van be-
regeningsinstallaties’, zegt Tonny. Hij loopt via de 
ruime showroom en de overzichtelijke werkplaats 
naar een aantal modellen die klaarstaan om afge-
leverd te worden.

‘Ze zijn heel erg geschikt voor Flevolandse boeren.’ 
‘Waarom?’, vraagt Janneke Sparreboom geïnteres-
seerd. ‘In Flevoland hebben we te maken met grote 
akkers en is er altijd een sloot in de buurt. De slang 
die het water aanzuigt is relatief kort en de slang 

die over het land wordt uitgerold is 550 en soms 
wel 680 meter lang’, legt hij uit.

‘Met behulp van een ingebouwde computer kun je 
allerlei dingen instellen, zoals de hoeveelheid mil-
limeters en de tijdsduur.’ Hij drukt op een knopje. 
De grote machine maakt een ronkend geluid. ‘Deze 
jongen zorgt er straks voor dat de gewassen ge-
noeg water krijgen. Vorig jaar, toen het zo droog 
was, was de vraag naar deze installaties groot’, 
zegt Tonny.

Reparaties
‘Een ander belangrijk onderdeel van ons werk zijn 
de reparaties’, zegt Rick. ‘Een boer met een kapot-
te tractor wil snel en goed geholpen worden. Er 
moet namelijk gewerkt worden. Onze medewer-
kers hebben veel kennis in huis. Iedere machine is 
anders uitgevoerd. Dat maakt het werk soms inge-
wikkeld, maar aan de andere kant is dat ook juist 
leuk en uitdagend.’

De Nieuwstad is een bloeiend familiebedrijf met 
vakbekwame medewerkers. Rick, die het bedrijf 
van zijn ouders wil overnemen, vindt het dienstver-
lenende karakter van De Nieuwstad fijn. ‘We leve-
ren kwaliteit en vinden het een uitdaging om voor 
ieder probleem een oplossing te zoeken.’ 
Rian: ‘En als er aan het eind van de rit meer geld 
binnenkomt dan eruit gaat ben ik ook tevreden’, 
lacht ze.
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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 Janneke Sparreboom. Haar regelmatige 
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse 
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe onder-
nemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. Op          
29 maart 2019 bracht zij een bezoek aan De Nieuwstad op bedrijven-
terrein Oostervaart.

‘Het is goed om te horen 
dat de familie Weevers 
tevreden is over het con-

tact met de gemeente Lelystad. De gemeen-
te koopt er regelmatig machines, die we 
gebruiken voor het onderhoud van parken 
en groen. De aanbestedingen die we als ge-
meente uitschrijven zijn volgens de familie 
Weevers omvangrijk. Tonny Weevers geeft 
me als tip mee hier eens kritisch naar te 
kijken. Ik zal het onderwerp met de afdeling 
inkoop bespreken en het resultaat ervan aan 
hem terugkoppelen.’

‘De Nieuwstad is een 
familiebedrijf met oog 
voor kwaliteit. De me-

dewerkers zijn blij als hun klanten blij zijn. 
Innovatie en duurzaamheid staan hoog in 
het vaandel. Het mechanisatiebedrijf is 
klantvriendelijk. Zelfs op Koningsdag blijft 
er iemand in de buurt van de telefoon om 
acute vragen en problemen te beantwoor-
den en op te lossen. We mogen trots zijn op 
dit soort familiebedrijven, die al zolang be-
staansrecht hebben in onze mooie stad.’

Familiebedrijf heeft oog 
voor kwaliteit en service 

Mechanisatiebedrijf De Nieuwstad: specialist in 
beregeningsinstallaties
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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


