Topkwaliteit graniet
mooi en hufterproof
in openbare ruimte
Direct uit de natuur, duurzaam, hufterproof en mooi: voor de inrichting van binnensteden, parken en
andere projecten in de openbare ruimte is graniet een oplossing waar nog niet zo vaak aan wordt
gedacht. Koninklijke Hesselink in Zutphen wil daar graag verandering in brengen.
Het meer dan 100 jaar oude
familiebedrijf is van oudsher
een gevestigde naam als het
gaat om grafmonumenten.
Met Wellshine Granites
Holland bedienen ze ook het
bedrijfsleven met topkwaliteit
graniet uit India, dat in veel
kleurschakeringen leverbaar is.
Dat gaat naar steenhouwerijen
in Nederland, maar ook naar
aannemers die bijvoorbeeld voor
de aankleding van de openbare
ruimte kiezen voor graniet.
In september krijgt het
Gelderse Hengelo daar een
mooi voorbeeld van te zien.
Daar wordt een monument
met de vredesvlam geplaatst.
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Koninklijke Hesselink sponsort
het graniet met de belettering,
die deel uitmaken van World
Peace Flame Monument.Voor
banken, tafels, vloeren, bakken
voor planten en andere objecten
in de openbare ruimte wordt

niet in eerste instantie gedacht
aan uitvoering in graniet. Het
mag zich wat directeur Daniël
Veltmaat betreft wel wat meer
rondpraten dat graniet niet
alleen een mooie, maar soms
zelfs goedkopere oplossing

is als beton. “Zeker als het
om kleinere oplages gaat.”
Marinus J. Hesselink begon in
1908 in een houten werkplaats
aan de Verdistraat in Zutphen,
met uitzicht op de Berkel, met

tot de jaren 80 voornamelijk
uit Europese landen zoals
België en Zweden en uit Afrika.
Dat veranderde toen Roeland
Hesselink, die het bedrijf toen
leidde, in de zoektocht naar
de kwalitatief beste steen in
India terecht kwam. Hesselink
richtte in India samen met
Indiër Ravikumar Sunderarajan
een fabriek op waar het lokale
graniet werd verwerkt. “Hij
was de enige die dat toen
op die manier aanpakte. Ze
verklaarden hem voor gek,
maar hij had het wel goed
gezien”, zegt Veltmaat. “We
leveren nu met Wellshine Granits
Holland aan steenhouwerijen
in heel Nederland en ook
aan bedrijven in Engeland,
Zweden en Duitsland.”
het maken van grafstenen.
De steenhouwerij groeide en
bediende op den duur vanuit
Zutphen de hele Achterhoek. In
2009, tien jaar na de verhuizing
naar de huidige locatie aan de
Gerritsenweg op Industrieterrein
De Mars, kreeg Hesselink het
predicaat Koninklijk. Het graniet
voor de grafmonumenten
en andere producten van
Koninklijke Hesselink kwam
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met zandstralen. “Maar wij
beheersen het ambachtelijke
handwerk ook. Dat heb je nodig
bij bijvoorbeeld restauratie van
grafstenen. Ook kan een oudere
steen terugkomen omdat
er tekst bij moet in dezelfde
letter, na een overlijden.”
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Door de manier van werken
kan Koninklijke Hesselink
veel op maat gemaakte
monumenten verzorgen.
Op wens van de klant kan
ook ander materiaal zoals glas
hout of staal in het monument
worden verwerkt. Omdat in
India kinderarbeid nog steeds
voorkomt benadrukt hij dat dit
bij het bedrijf van Kumar niet
het geval is. Op foto’s die op
de Facebookpagina van
Wellshine Granites is te
zien dat ze dat ook naar
buiten toe uitdragen.

De grafmonumenten en
ornamenten voor openbare
ruimtes komen kant en klaar per
schip vanuit India. Uitzondering
zijn speciale opdrachten, waarbij
ter plekke in samenspraak met
de opdrachtgever het geheel
vorm krijgt. “Voor de meeste
opdrachten maken we hier
het ontwerp en sturen dan de
tekeningen naar de fabriek
in India. Om de 3 à 4 weken
komt een container met 25 ton
per schip deze kant op. Wij
doen hier de belettering, de
opbouw en de plaatsing.” Van
de opdracht tot de plaatsing
duurt dat 8 tot 10 weken. “Dat is
sneller dan bij sommige meubels
die je bij Eijerkamp bestelt”,
voegt Veltmaat daar met een
knipoog naar de overburen
aan toe. Het aanbrengen van
de belettering op de stenen
gebeurt grotendeels machinaal
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Net als in andere bedrijfstakken
was de crisis vanaf 2009 ook
voor het Zutphense bedrijf een
lastige periode. Kort daarvoor
was De Steenklip, een van
de grootste steenhouwerijen
in Nederland, ingelijfd na
een faillissement. Die had
vestigingen in het hele land.
Uiteindelijk is daar alleen

de vestiging in Sneek van
overgebleven. Daarnaast
kent Koninklijke Hesselink
een vestiging in Apeldoorn.
Veltmaat nam het bedrijf
vorig jaar over. De weduwe
van Roeland Hesselink, die
in 2013 overleed, zocht een
nieuwe eigenaar die het bedrijf
wilde voortzetten. De fabriek
in India werd door Kumar,
die er samen met Hesselink
begon, alleen voortgezet. De
overname van Koninklijke
Hesselink was wel met de
voorwaarden dat het personeel
kon blijven (10 mensen) en
dat de naam intact bleef.
“Dat was voor mij geen
probleem. Ik heb hier in de
productie gewerkt van 1994
tot 2007, kende alle collega’s
nog. Ik wist wat voor vlees
ik in de kuip had.” Veltmaat
werkte in de tussenperiode
bij andere steenhouwerijen in
de regio. “Ik wilde graag voor
mezelf beginnen. Dat is in deze
branche lastig, voordat je een
klantenkring hebt opgebouwd
ben je jaren verder. Toen ik deze
mogelijkheid kreeg heb ik snel
de knoop doorgehakt. Daar heb
ik nog geen dag spijt van gehad,
en geen nacht van wakker
gelegen.”
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