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50 jaar!

Tekst: Lennaert van Hoogdalem

Op 15 mei 1961 startte de toen 55-jarige Jan van Lierop met 20 jaar ervaring een eenmanszaak in het bestrijden van ongedierte in Alphen aan den Rijn. Hij liet al snel de muizen- en
kakkerlakkenbestrijding voor wat het was en richtte zich op de bestrijding van houtaantastende insecten en de oorzaken daarvan in gebouwen. Inmiddels is Van Lierop een begrip in
de restaurtie- en renovatiewereld op het gebied van onderzoek, bestrijding, constructief houtherstel met epoxytechniek en vochtwering.
Toen Jan van Lierop het familiebedrijf startte vanuit twee
garageboxen te Alphen aan den Rijn had hij nooit kunnen
bevroeden dat 50 jaar later een bloeiend bedrijf zou bestaan
met 50 medewerkers werkend vanuit 6 vestigingen door heel
Nederland en België. Door de combinatie van onderzoek,
conservering en restauratie heeft Van Lierop zich gedurende
50 jaar weten te onderscheiden en zich als betrouwbare
restauratiepartner weten te profileren.
Van links naar rechts Michon, Bart, Guus en Michel van Lierop

Uitbreiding in Nederland en naar België
Grotere landelijke bekendheid werd bewerkstelligd met de
komst van zoon Roland in 1963. Hij ging het eerste jaar op
zijn Batavus brommer naar potentiële klanten in het hele land
en sliep in kloosters en herbergen op zijn vaak meerdaagse
tochten. In 1974 werd tweede zoon Piet ingelijfd. De toegenomen naamsbekendheid maakt het mogelijk om in 1979 een
tweede vestiging te openen in het Brabantse Liempde, waar
broer Piet de marktpositie verder versterkte. In 1984 werd het
mogelijk de opdrachtgevers in Noord-Holland sneller te bedienen
doordat er in Heerhugowaard een vestiging werd opgestart door
Chris Thiel, de zwager van Roland en Piet. Nieuwe vestigingen
in Assen en Echt volgden in de jaren 90.In 2003 werd onze
eerste buitenlandse vestiging Mechelen (B) geopend en Van
Lierop opereert daar sindsdien als geregistreerd en erkend
aannemer.

Uitbreiding dienstenpakket
In de jaren 80 vonden veel ontwikkelingen plaats. Zo werd het
dienstenpakket uitgebreid met zwambestrijding, optrekkend
vochtbestrijding, en gevelimpregnering. Ook werd de voor die
tijd in Nederland nog onbekende houtinjectietechniek exclusief
geïntroduceerd. In 1994 werd besloten om houtrestauratie
met epoxytechniek als dienst te gaan ontwikkelen. Met deze
techniek kan plaatselijk verzwakt hout worden vervangen door
een combinatie van hars, versterkt met glasvezelstaven.
Hierdoor is het niet noodzakelijk om oude balken te vervangen
door nieuwe en kan zoveel mogelijk hout met monumentale
waarde worden behouden.
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Duurzaam monumentbeheer door goed onderzoek
Om in de toekomst beter in te kunnen spelen op de tendens
van duurzaam beheer van historische gebouwen, werd in 2003
onderzoeksbureau De Houtarts opgericht. Er zijn veel monumenten waar De Houtarts jaarlijks of tweejaarlijks het houtwerk
onderzoekt en de opdrachtgever adviseert over het te verwachten
onderhoud op korte of lange termijn. Deze vorm van monitoren
biedt de mogelijkheid een aantastingsprobleem in de kiem smoren
en geeft input voor een meerjaren instandhoudingsplan.

Kennis en kunde getoetst
Behalve dat Van Lierop lid is van de NVPB, hebben alle
technisch adviseurs een bouwkundige achtergrond en is de
uitvoering KAD-opgeleid en EVM-gediplomeerd bestrijdingstechnicus. Van Lierop was niet alleen als eerste in de branche
ISO 9002 en VCA* gecertificeerd, 15 april jongsleden is ons
bedrijf gehercertificeerd conform de laatste normversies, te
weten ISO 9001:2008 en VCA* 2008/5.1

Vertrouwen in de toekomst
Van Lierop is optimistisch over de toekomst. Van Lierop is
tijdig begonnen met het ontwikkelen van en investeren in
milieuvriendelijke bestrijdingstechnieken. Hierdoor hebben
wij voor ieder bestrijdingsvraagstuk een passende oplossing
zoals; Zuurstofarme luchtmethode, geschikt voor kwetsbare
goederen (2002, eigen ontwikkeling), Hete luchtmethode, daar
waar hout geschilderd is ofwel de aantasting diep in het hout
zit (2006, deels eigen ontwikkeling)en Microgolven techniek
(2008, marktintroductie in Nederland). Sinds 2010 is het
bedrijf geheel in handen van de derde generatie. Guus en Bart
voeren directie in de regio Noord vanuit de vestiging Alphen
aan den Rijn en hetzelfde doen Michel en Michon voor de
regio Zuid vanuit de vestiging Liempde. “Er is altijd plek voor
een onderneming die beschikt over kennis en kunde m.b.t.
restauratie van de historische houtconstructies en die beschikt
over duurzame conserveringmethodes ” aldus de neven. In
verband met het vele werk zijn we zelfs op zoek naar gediplomeerde bestrijdingstechnici, liefst met timmerervaring, voor
zowel Alphen aan den Rijn als Liempde.

