
Pieterjan, Sven en Thijs, eigenaren van 
Holland Composites in Lelystad, zijn een 
bevlogen team. Met een passie voor techniek 
en composiet, ontwikkelen en produceren ze 
technisch geavanceerde composiet-
constructies. 

Voorbeelden? De gevel van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam, het FletcherHotel bij 
Amsterdam en de snelle G4 catamaran, die 
deze zomer te bewonderen was in Batavia-
haven. De eindproducten hebben een over-
eenkomst; ze zijn innovatief en gemaakt met 
liefde.

De wanden van de werkplaats op industrie-
terrein Oostervaart zijn voorzien van grote 
foto’s van de producten die Holland 
Composites de afgelopen jaren maakte. ‘Het 
ziet er niet alleen mooi uit, het werkt ook 
motiverend. Alle mensen die hier werken, zien 
dagelijks waar ze het uiteindelijk voor doen’, 
vertelt Sven Janssen.

Foilingboot
‘We doen bijna alles zelf; van het denk- en 
tekenwerk tot de productie. Het voordeel is 
dat je alles zelf in de hand hebt’, zegt hij. Hij 
stopt bij een grote catamaran, waar spuiters 
de laatste puntjes op de i zetten voordat het 

peperdure schip te water wordt gelaten. ‘De 
G4 is een foilingboot en is voorzien van roeren 
en zwaarden die ervoor zorgen dat het schip 
als het ware uit het water wordt gelift.’

‘Hij heeft de snelheid en puurheid van een 
kleine racecatamaran en het (basis)comfort 
van een groter schip om langere afstanden en 
meerdaagse verblijven mogelijk te maken’, 

vertelt hij. ‘Het is een boot voor de rijken. Ze 
zijn jong en werken hard. In de weekenden 
willen ze graag samen met vrienden eiland 
hoppen. Maar dan wel op een spectaculaire 
manier.’
Holland Composites ontwikkelde de catama-
ran onder de vlag van dochteronderneming 
DNA Performance sailing. ‘In eerste instantie 
was het Amerikaanse Gunboat de partij waar 
we de G4 voor ontwikkelden. Dit bedrijf ging 
helaas failliet. Sindsdien gaan we zelfstandig 
met het project verder. De eerste pennenstre-
ken zijn in 2013 gezet. Na een uitvoerig ont-
wikkelingstraject kon het eerste prototype in 
april 2015 worden getest. In 2016 laten we de 
tweede G4 te water.’

De verwachtingen zijn hooggespannen. ‘Het is 
een uniek raceschip dat in de zeilwereld voor 
enige opschudding heeft gezorgd. De reacties 
zijn positief en we verwachten dat het aantal 
geïnteresseerden en aanvragen de komende 
tijd zal toenemen.

Badkuip
Nog een spraakmakend project: de gevel van 
het Stedelijk Museum in Amsterdam, ook wel 
‘de badkuip’ genoemd. ‘Het was vanaf het 
prille begin duidelijk dat dit een technisch 
zeer uitdagend, maar wel realiseerbaar, 
project zou worden. Een 2700 m² groot, wit, 
glanzend en naadloos oppervlak wat boven 
het Amsterdamse Museumplein zweeft; dat 
was het idee van Benthem Crouwel Architek-
ten’, vertelt de ondernemer.
‘Het Stedelijk Museum is naar ons weten het 
grootste kunststof object ter wereld. In ieder 
geval is het de grootste naadloze structurele
composiet bouwconstructie tot nog toe. 
De combinatie van de gekozen aramide en 
koolstofvezels zorgt dus voor een minimale 
uitzetting en krimping van het materiaal bij 
temperatuurverschillen.’

FletcherHotel 
De gevel van het ronde FletcherHotel bij 
Amsterdam komt ook uit Lelystad. De glazen 
buitengevel werkt als het ware samen met 
de composieten binnengevel. Het composiet 
weegt weinig, maar is in staat de glazen schil 
volledig te dragen.

‘We zijn trots op wat we maken en blijven 

ons voortdurend ontwikkelen. We vinden het 
belangrijk en leuk om onze kennis over te 
dragen. Dit doen wij aan onze eigen werk-
nemers (momenteel ongeveer dertig), aan 
mensen die via het Werkbedrijf Lelystad hier 
aan de slag zijn en aan stagiaires’, besluit de 
bevlogen ondernemer.

Foto links boven: Holland Composites doet bijna 
alles zelf; van het denk- en tekenwerk tot de 
productie. (Fotostudio Wierd)

Foto links: Sven Janssen laat de G4 (die 
onlangs in Bataviahaven lag) zien aan wethouder 
Jop Fackeldey. ‘Deze bijzondere boot heeft de 
snelheid van een kleine racecatamaran en het 
(basis)comfort van een groter schip.’ 
(Fotostudio Wierd)

Foto rechts boven: Nog een mooi product van 
Holland Composites: de gevel van FletcherHotel 
bij Amsterdam. (Holland Composites)

Lelystad is een zelfbewuste, moderne 
en trotse stad die ondernemende men-
sen 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 on-
dernemersvriendelijke benadering die bedrijven helpt bij hun 
dagelijkse werk en het realiseren van verdere toekomstplannen.’ 
Onlangs bezocht wethouder Fackeldey Holland Composites.

Passie voor techniek en composiet
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