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In 2019 vierde Las- en Konstruktiebedrijf Niekamp, gevestigd aan de Nikkelstraat, haar 

40-jarige jubileum. Een mooie mijlpaal waar de ietwat bescheiden directeur Gerton 

Niekamp stiekem echt wel trots op is. In 1979 door zijn vader Gerrit in Swifterbant gestart 

vanuit de achtertuin, sinds 1989 gevestigd in Lelystad en in 2003 overgenomen door 

Gerton. Toen 6 medewerkers, nu 25. Het nuchtere bedrijf heeft als core business het 

plaatsen van brandblusinstallaties en het maken (en plaatsen) van kleine constructies bij 

bedrijven. In Lelystad staat de werkplaats, maar het bedrijf rijdt met 11 bussen rond vanaf 

de Franse grens tot aan de Waddeneilanden.  

 

Las- en Konstruktiebedrijf Niekamp 

Vader Gerrit, van oorsprong elektricien, begon het bedrijf in 1979 vanuit de tuin en kwam 

al gauw in contact met het in Lelystad gevestigde ANSUL Solutions; een bedrijf 

gespecialiseerd in het adviseren, ontwikkelen, installeren en onderhouden van blus- en 

brandmeldinstallaties. Hier ontstond een samenwerking en vanaf dat moment verschoof 

de focus van het bedrijf meer naar leidingen, ‘draadfitting’ (een hulpstuk dat leidingen aan 

elkaar verbindt) en het installeren van blusinstallaties. Dat laatste kan in allerlei vormen, 

denk bijvoorbeeld aan sprinklerinstallaties en watermist. Het motto van Niekamp? ‘Het is 

wat het is, gewoon doen waar je goed in bent’. En dat blijft niet onopgemerkt; door de 

jaren heen heeft het bedrijf een indrukwekkend klantenbestand opgebouwd, denk 

bijvoorbeeld aan elke McDonalds, KFC en Burger King die je in Nederland tegenkomt. De 

installaties worden geleverd door externen, Niekamp is verantwoordelijk voor het leveren 

van geschikt leidingwerk en verzorgen van de installatie. 

 

Innovatie en duurzaamheid 

Las- en Konstruktiebedrijf Niekamp blijft innoveren. Bijvoorbeeld door de aanschaf van 

nieuwe materialen, maar ook houden ze oren en ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Een voorbeeld hiervan zijn blusgasinstallaties; automatische blussystemen die bij een 

beginnende brand het zuurstofgehalte naar beneden brengen. In tegenstelling tot een 

sprinklerinstallatie of watermist, gebruikt dit systeem geen water. Het grootste voordeel 

hiervan is dat er geen risico is op waterschade.   

 

In 2012 is Gerton samen met zijn compagnon een ingenieursbureau begonnen. Hier 

worden 3D tekeningen gemaakt van volledige sprinklerinstallaties. Een kerncentrale in 

België en een ziekenhuis in Curaçao zijn mooie voorbeelden van eerste klanten. Inmiddels 

zijn er 5 personen bij deze innovatieve onderneming betrokken.  

 

Qua duurzaamheid draagt het bedrijf waar mogelijk haar steentje bij. Denk aan kartonnen 

bekers op de werkvloer, veel digitaal (geen print) en elektrische heftrucks. Zonnepanelen 

staan op de planning.  

 

Betrokkenheid Lelystad 

Niekamp zit al ruim 30 jaar in Lelystad. Onlangs heeft Gerton het naastgelegen pand 

overgekocht, voor een mogelijke uitbreiding. Het bevalt hier goed. Omdat Gerton en zijn 

vrouw woonachtig zijn in Swifterbant, sponsoren ze daar een aantal lokale doelen en 

organisaties. Van de voetbalclub tot een zorgcentra. Maar met een score van ruim 80% 

‘Lelystads personeel’, kan natuurlijk ook de Lelystadse gemeenschap op de steun van 

Niekamp rekenen. Denk aan sponsoring van Aviodrome, het VOC-schip in Batavia Haven 

en diverse sportverenigingen. Ook biedt het bedrijf (Lelystadse) studenten stageplekken 

aan, onder andere in de vorm van BBL – een combinatie van leren en werken.  

 

http://www.niekamp-lelystad.nl/


Betrokkenheid medewerkers 

Er werken veel jonge Lelystedelingen bij het bedrijf. Los van het bieden van een werkplek, 

bieden Gerton en zijn vrouw deze – veelal - jongens ook een stukje maatschappelijke hulp. 

Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel en wordt onder andere gerealiseerd aan 

de hand van cursussen en trainingen. Denk aan tiltrainingen en hijs- en heftruckcursussen.  

 

Vind jij na het lezen van dit verslag dat Las- en Konstruktiebedrijf Niekamp tijdens het BKL 

Gala op 11 januari 2020 met de BKL Trofee naar huis moet? Stuur dan een e-mail naar 

r.dijkstra@okkerse-schop.nl (t.a.v. Rosanne Dijkstra) inclusief jouw motivatie. Alle input 

wordt meegenomen in het definitieve besluit van de jury. Je hebt tot en met woensdag 8 

januari 12.00 uur! 
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