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.’ Op 1 juli 2016
bezocht wethouder Fackeldey het bedrijf Kuperus & Gardenier op
bedrijventerrein Noordersluis.

Timmermannen met passie voor hun vak
de bezaanmast. Bij de “Amsterdam”, een kopie van het VOC schip uit 1749, werkten we in
2001 in Den Helder en in 2011 in Amsterdam
mee aan een dokbeurt en groot onderhoud. In
een groot team keken we samen met tuigers
en schilders het schip van de kiel tot het topje
van de grote mast na en voerden we grote en
kleine reparaties uit.’

Designers

Maar ook de samenwerking met designers
als Christien Meindertsma, Aldo Bakker en
Dick van Hoff zorgt voor veel arbeidsvreugde.
Voor Meindertsma maakten de Lelystadse
ondernemers een unieke serie van 16 grote beukenhouten kristalmodellen, naar de
kleine perenhouten modellen in het Teylers
Museum. ‘Samen met Aldo Bakker ontwikkelden en produceerden we de “Stool” en de
“3down1up” en met Dick van Hoff werkten we
aan het “Leather project” voor Thomas Eyck.’
Jan Kuperus en Rienk Gardenier van Kuperus
& Gardenier zijn timmermannen met passie
voor hun vak. De Lelystedelingen werken
samen met vooraanstaande designers, doen
restauratiewerkzaamheden aan bijzondere grachtenpanden, kerken en kastelen en
maken boomhutten en stadsplanken. Een
bijzonder bedrijf om trots op te zijn!
‘En dit is nog maar een topje van de ijsberg’,
lachen de vakmannen. Jan Kuperus en Rienk
Gardenier staan in hun zelfgebouwde pand
aan de Bolderweg op bedrijventerrein Noordersluis. Een karakteristiek gebouw, waarin
de duurzaamheid en innovatie is gecombineerd met authenticiteit en eenvoud.
‘De spanten zijn gemaakt van stammen
Nederlandse populier, die verbonden zijn
met lange vuren balken’, vertelt Rienk. ‘De
schapenwol isolatie zorgt voor goede isolatie,
vochtregulering en geluidsdemping waardoor
een prettig binnenklimaat ontstaat. Zoals je
ziet is het hier heel licht. De vele ramen zorgen bovendien voor vrij zicht op onze werkzaamheden en nodigen mensen uit om binnen
te gluren.’

Ziel en zaligheid

De mannen werken aan vele projecten tegelijk. Zo zijn ze momenteel bezig met de restauratie van een boerderij in Bergen, een boot
in Katwijk en een 18e eeuws pand in Haarlem.
‘Het is fantastisch om te zien hoe collega’s
van vroeger zonder cirkelzaag en frees, zoals
wij die nu gebruiken, zulke mooie dingen konden maken. Hun hele ziel en zaligheid zit erin
en het is een eer om hun werk nu te mogen
restaureren’, vertellen ze.
Rienk en Jan hebben houtwerk gerestaureerd
bij Kasteel Groeneveld in Baarn. Eén van de
grootste projecten was het vervangen van de
balustrades op het hoofdgebouw en de bijgebouwen. ‘Van de oorspronkelijke balusters
was zo weinig over dat besloten is grote delen
compleet te vervangen. Verder hebben we de
klauwstukken op het balkon gerestaureerd
en tijdens de restauratie van het fronton een
nieuwe vergulde kroon geplaatst’, vertelt Jan.

‘Wij houden van ons werk, maar realiseren
ons dat vakmanschap in de huidige maatschappij onder druk staat. Handwerk duurt
langer en is dus vaak duurder dan productiewerk. Daarentegen is het resultaat fantastisch’, vertellen ze enthousiast. Volgens Jan is
de oplossing simpel. ‘Als je wil dat vakmanschap blijft bestaan, blijf dan producten van
vakmannen- en vrouwen kopen!’ besluit hij.
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restauratie- en authentiek timmerwerk
Foto boven: Rienk Gardenier en Jan Kuperus
en in gesprek met wethouder Jop Fackeldey.
(Fotostudio Wierd)
Foto midden: De timmermannen werken aan
veel verschillende projecten. Een van deze
projecten is de stadsplank, een tapasplank
gemaakt van Lelystadse bomen.
(Fotostudio Wierd)

Hout

Overal waar je kijkt, vind je hout. Van houten
balken op de grond, tegen muren en op zaagtafels tot prototypes van mooi vormgegeven
houten designmeubelen. Buiten ligt een aantal boomstammen te rusten. Deze stammen
krijgen een tweede leven als stadsplank, een
tapasplank gemaakt van Lelystadse bomen.
De stammen worden binnenkort in planken
gezaagd, waarna het hout wordt gedroogd. De
planken worden op maat gezaagd, geschuurd
en voorzien van unieke informatie. Zo is te
lezen van wat voor soort boom de plank is
gemaakt, waar de boom heeft gestaan en hoe
oud hij was. ‘Het zijn planken met een verhaal’, zegt Jan.

VOC schip

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
vraagt het bedrijf regelmatig voor onderhoud
aan de schepen. ‘Op de VL92 “Balder”, een
tweemast vislogger uit 1912, nu onderdeel
van de collectie van het visserijmuseum in
Vlaardingen, vervingen we de grote mast en

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

