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. ‘Die keuze is niet voor niks’,
stelt wethouder economische zaken Jop Fackeldey.
‘Het is de ligging en de steeds betere bereikbaarheid
via weg, spoor, water en lucht in combinatie met onze ondernemersvriendelijke benadering die bedrijven helpt bij hun
dagelijkse werk en het realiseren van verdere toekomstplannen.’
Onlangs bezocht de wethouder Hakbijl Glass.

“De wereld verandert en wij veranderen mee”
Europees Marktleider Hakbijl Glass heeft modern logistiek centrum in Lelystad

Hakbijl Glass is een begrip in Lelystad. Het
bedrijf is Europees marktleider in design
en verkoop van decoratieve glasartikelen, zoals vazen, schalen en potten. Vanaf
industrieterrein Oostervaart worden de
geïmporteerde producten gedistribueerd
naar klanten in binnen- en buitenland.
‘Dit is het hart van het bedrijf’, zegt directeur
Gerard Gerrits. Hij loopt door het 12.000 m2
grote logistiek centrum van Hakbijl Glass.
‘Vanaf hier worden onze producten getransporteerd naar onze klanten. Dit centrum telt
ongeveer 18.000 palletplaatsen. De mensen
werken hier gestructureerd en dankzij slimme
software zijn we heel flexibel.’
De internationale onderneming, die ruim 80
jaar geleden werd opgericht door Jan Hakbijl en alweer decennialang vanuit Lelystad
opereert, betrekt haar producten uit meer dan
10 landen en genereert afzet in meer dan 80
landen. De logistieke operatie vindt volledig in
Lelystad plaats.

Lifestyle

Sinds het faillissement en de doorstart van
het bedrijf waait er een frisse wind. ‘We richten ons niet meer –zoals vroeger- alleen op
glas, maar op lifestyle. Een creatieve en ervaren art director focust zich niet alleen op het
ontwikkelen en importeren van glazen vazen
en schalen, maar ook op keramiek, kleden en
andere woonaccessoires’, legt hij uit.

‘De wereld verandert en wij veranderen mee’,
vertelt Gerard Gerrits. ‘Onze klanten (onder
andere woonwinkels, tuincentra en bloemisten) vragen dat van ons. Ons werk is trendgevoelig. Zo leverden we dit jaar veel glas- en
woonaccessoires in de kleuren blauw, zwart/
grijs en groen. De nieuwste trend? Bruintinten
zijn weer helemaal terug!’
In de gerestylede showroom, die tegenover
het kantoor en het magazijn te vinden is, kunnen klanten inspiratie opdoen. ‘Klanten die
onze producten willen zien en voelen, nodigen
we uit om naar Lelystad te komen. De ruimte
is verdeeld in verschillende inspiratieruimten
met elk een eigen kleurthema.’

volledig geautomatiseerd. Dat zorgt ervoor dat
wij onze productiviteit kunnen maximaliseren
en onze kosten kunnen beheersen.’
Gerard Gerrits, met jarenlange ervaring in de
glasbranche, houdt zich samen met collega’s
bezig met de sales. ‘We merken dat de markt
weer aantrekt. Samen met mijn enthousiaste
team zie ik de toekomst positief tegemoet’,
besluit hij.
Foto linksboven: Directeur Gerard Gerrits in
gesprek met wethouder Fackeldey: ‘… de markt
trekt weer aan…’
Overige foto’s: Hakbij Glass is Europees marktleider in design en verkoop van decoratieve
glasartikelen. (Fotostudio Wierd)

Wie geen tijd heeft om langs te komen, is van
harte welkom in de splinternieuwe stand op
de toonaangevende glas- en woonbeurzen
in binnen- en buitenland. Wij presenteren
Hakbijl Glass Lelystad o.a. op beurzen in
München, Frankfurt, Gorinchem, Hamburg en
Parijs. Ook een bezoek aan onze website met
webshop (www.hakbijl.nl) is de moeite waard,
al komen onze producten natuurlijk pas echt
tot hun recht als je ze in het echt ziet pronken.’

Trends

De kracht van het Lelystadse bedrijf? ‘We zijn
flexibel, focussen ons op nieuwe trends en
kunnen klanten snel en efficiënt voorzien van
hun producten. Onze logistieke processen zijn

Lelystads DNA
‘Het is knap hoe een bedrijf na een faillissement zo energiek weer een doorstart maakt.
Hakbijl hoort echt bij het DNA van het Lelystads bedrijfsleven. Maar ook de consument in
Lelystad kent “echt Hakbijl” uit bijvoorbeeld de tuincentra. Ik hoop en heb er alle vertrouwen in
dat het bedrijf na zware jaren weer een mooie groei mag doormaken in Lelystad,’ aldus
wethouder Jop Fackeldey.

Meer weten over ondernemen in
Lelystad?
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.
Of bezoek ons in het Stadhuis,
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad.
ondernemersplein@lelystad.nl
tel. 0320-278555

