Ambacht
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Tuinverlichting en
ornamenten
Nostalgische verlichting voor binnen en buiten, zelfgemaakt of gevonden in een
willekeurig Europees land. Van der Heijden in Best biedt een groot scala aan
industriële, vaak zelf ontworpen verlichting in een winkel/werkplaats waar je
uren kunt rondsnuffelen. Qualis Magazine sprak met eigenaar Eric, een
bevlogen selfmade ambachtsman.
Tekst: José van Hall
Foto’s: Arjan de Lange

Robuust, stoer en weerbestendig
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Zo’n 25 jaar geleden begon Eric van der

maten), vlaggenstokhouders, ornamenten,

gemonteerd op een forceerbank. Een

Heijden vanuit huis met het maken

houten zuilen, schilderijen, houtsnijwerk,

ronde plaat van het te forceren materiaal

van een ‘lantaarnpaal’. “En daarna nog

zonnewijzers en nog veel meer andere

wordt vastgeklemd tussen de losse

een, en daarna nog een. En zo is het

dingen die hier en daar op zijn pad

kop en de mal. De machine maakt een

langzamerhand gegroeid” lacht hij.
We zitten aan een grote zelfgemaakte
tafel, in een warme kantine. Het interieur
is robuust en stoer. Licht warm hout
zorgt voor een mooie sfeer. “Ooit was het
een kale hal”, legt Eric uit. “Die heb ik

De klanten kunnen kiezen uit materialen
als koper, zink en cortenstaal

helemaal zelf opgeknapt. Ik heb in vorige

komen. “Ik ben eigenlijk altijd wel een

jobs ervaring opgedaan in timmeren,

beetje een handelaar geweest”, zegt hij.

lassen, elektra en zo kon ik het hele

“En dan gaat het vooral om oude spullen

pand naar eigen wens verbouwen”. En

die ik tegenkom en restaureer, vernieuw

dat kunnen we beamen, de winkel in

of in de oude staat laat” gaat hij verder.

combinatie met werkplaats is uniek
en nergens anders te vinden. Veel

Verlichting en armaturen

natuurlijke materialen geven samen met
de zelfgemaakte houten meubels een

Hij maakt lampen voor zowel

eigen sfeer aan de winkel. De hoofdmoot

particulieren als de handel. Een aantal

is de verkoop van lampen voor binnen en

koopt hij kant-en-klaar in, maar de

buiten, veel lampen in alle soorten, maten

meeste maakt hij zelf. Voor elk model

en materialen. Tussen de lampen door

heeft hij een speciale (roestvrijstalen) mal

zie je ook nog andere artikelen die Eric

laten ontwerpen. D.m.v. van 'forceren'

verkoopt. Beelden, lantaarnpalen (in alle

(een speciale techniek) wordt deze mal
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draaiende beweging. Met behulp van

lampen waarbij hij de grote fittingen

speciaal gereedschap wordt in meerdere

moet demonteren en hiervoor kleinere

fasen de vastgeklemde plaat over de

moet plaatsen. Er moeten natuurlijk wel

mal heen vervormd waarna uiteindelijk

gangbare lampen in passen. Eens had

een holle of bolle kopie van de mal

hij een grote hoeveelheid grote ovale

ontstaat. Het liefst levert hij maatwerk.

industriële lampen waarvan hij dacht dat

Samen met de klant kijken wat de

klanten dat niets zouden vinden. Deze

wensen zijn en deze uitwerken. Voor de

heeft hij door kunnen verkopen aan een

zelfgemaakte kappen kunnen klanten

handelaar. Hierin zaten hele grote lampen

kiezen uit materialen als koper, zink en

met zelfs nog een trafo. Hij loopt de deur

cortenstaal (oranje roestbruin staal). Het

uit en komt even later terug met zo’n lamp.

glaswerk en de korfjes worden ingekocht,

Een joekel van een lamp met inderdaad

evenals de porseleinen fittingen. Partijen

een erg grote fitting en lamp (had ik nog

standaardlampen worden vaak in het

nooit gezien) met trafo. “Wanneer ik die

buitenland ingekocht. Ook vindt Eric nog

zou moeten ombouwen, zou dat veel tijd

wel eens mooie partijen oude industriële

en geld hebben gekost”, laat Eric weten.
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“Daarom is doorverkopen handiger.” Oude

die precies weet wat Eric wil. In de

fabriekslampen worden omgebouwd voor

winkel kunnen klanten ook zelf lampen

gebruik in huis, tuin, terras of weer in

samenstellen. Er zijn verschillende

oude hallen of panden. Regelmatig gaat

kappen, armaturen, glaswerk. Een lamp

hij hiervoor naar het buitenland waar deze

bestaat uit soms wel 30 onderdelen.

lampen te koop zijn. Ondertussen weet Eric

Het glas komt uit Polen, het koper voor

precies waar hij mooie lampen kan vinden.

de kap komt uit Kosovo, het korfje uit

In die lampen zitten meestal grote fittingen

Nederland en porselein uit Bulgarije of

waar lampen van 500 Watt in moeten.

Italië. De inspiratie komt vaak uit het zien

leg ik ze buiten zodat er roest ontstaat

Dat is wel een beetje veel vermogen voor

van bestaande modellen die hij namaakt.

en dan zien ze er zo uit. Gietijzer en

in huis. Eric bouwt ze om zodat er een

Tegenwoordig is hij ook bezig om zelf

cortenstaal hebben de eigenschap niet

kleinere lamp in past. Onlangs heeft hij

ontwerpen te maken. Door te variëren

weg te roesten.” Hij laat me een prachtig

in Duitsland een soort inzetfittingen

met armaturen, kappen en materialen

verroest ornament zien en dat ziet er veel

gevonden. Deze draai je in een grote fitting.

ontstaan weer nieuwe uitvoeringen. Er

beter uit dan wanneer het net gegoten

Dat bespaart tijd want dan hoeft hij de oude

is altijd een wisselende voorraad van

is. Ornamenten met rozenknopjes,

fitting niet te verwijderen. Ondertussen

onderdelen zodat er voor iedere klant wel

met druiven, met gedraaid draadwerk,

is er een klant in de winkel gekomen die

iets te maken is. Ervaringen met klanten uit

allemaal stuk voor stuk kleine of grote

een zelfde lamp wil als een die ze een paar

het verleden hebben richting gegeven aan

jaar geleden heeft gekocht. Bij Eric is dat

wat Eric maakt. Hij weet wat de mensen

mogelijk. “Kijk”, zegt hij “daarom wil ik

mooi vinden. Zo kan er ook maatwerk

niet teveel afwijken met mijn lampen. De

ontstaan in uitvoeringen met gietijzer of

klanten kunnen zo altijd een zelfde lamp

gietaluminium het materiaal dat gebruikt

kopen.” Zijn er toch teveel afwijkingen

wordt voor armaturen. Vaak worden de

ontstaan, dan maakt hij zelf iets passends.

aluminium delen gepoedercoat en de

Veel onderdelen

gietijzeren delen met de hand geschilderd.

Lantaarnpalen

De winkel/werkplaats vindt Eric zelf een
leuke combinatie. Contact met klanten

De lantaarnpalen en ornamenten worden

en daarnaast werken met je handen en

bij diverse leveranciers ingekocht. Eric laat

ontwerpen bedenken met je hoofd. Het

me een ‘nieuw’ ornament zien. “Deze is

liefst doet hij alles zelf en als hij iets

nog grijs-zwart van kleur zoals gietijzer

uitbesteedt dan is het zeker bij iemand

eruit ziet wanneer het pas gegoten is. Dan

In de winkel kunnen
klanten ook zelf
lampen samenstellen
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kunstwerken. De lantaarnpalen staan

exclusieve en landelijke uitstraling kunnen

statig naast elkaar, klaar om voorzien te

geven. Ornamenten voor aan de muur

worden van een prachtige kap die Eric ook

of als inloop bij de deur. Lampen uniek

op voorraad heeft. Vele combinaties zijn

samen te stellen of te laten maken. Zelfs

mogelijk, waardoor je als klant het gevoel

ijzeren trappen die kelder of hal kunnen

krijgt dat je echt iets unieks hebt gekocht.

verfraaien. Hier krijgt rondstruinen iets

In overleg met Eric kan er natuurlijk nog

bijzonders, zeker wanneer je iets heel

van alles veranderd of toegevoegd worden

speciaals vindt voor huis of tuin.

voor de persoonlijke touch. Een winkel vol
met prachtige artikelen die uw tuin een

Meer informatie: www.vdheijdentuin.nl

