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Assemblagefabriek voor e-scooter
Carver in Leeuwarder PostNL-pand
Het bedrijf Carver kiest voor Leeuwarden
als locatie voor het hoofdkantoor en de
assemblage van zijn overkapte elektrische
scooter. Begin april moeten de eerste
bestellingen op transport gaan.
Peter Halbersma

Leeuwarden | Per januari 2019 zal
Carver zijn intrek nemen in het voormalige postsorteercentrum van
PostNL aan de Celsiusweg. Afgelopen
zomer werd al bekend dat het bedrijf
zich in Fryslân zou vestigen. Er waren
toen nog twee gemeenten in de race.
Welke de andere was, blijft onbekend.
De inspanningen van de gemeente Leeuwarden en ontwikkelmaatschappijen FOM en NOM waren bijzonder belangrijk, maar het pand
zelf had ook al de voorkeur van Carver. ,,Het is bij uitstek geschikt voor
productiewerk en heeft veel ramen,
zodat onze mensen in daglicht kunnen werken”, zegt ceo van Carver Anton Rosier. ,,En het pand heeft drie
fantastische laaddocks. Daar kunnen
we mooi de onderdelen uit Azië aanvoeren en de Carver vandaan versturen naar klanten in heel Europa.”
Volgens Rosier hebben gemeente,
provincie en NOM financieel bijgedragen, maar tevens het contact tussen Carver en een vastgoedpartij, die
de ruimte koopt en verhuurt, tot
stand gebracht én PostNL gewezen
op het belang van de komst van Carver. Het postbedrijf had nog een klein

ploegje aan de slag aan de Celsiusweg
en dat blijft voorlopig nog zo.
Het tien jaar oude pand van bijna
2100 vierkante meter met 6700 vierkante meter grond stond voor 1,15
miljoen euro te koop en gaat voor
920.000 euro naar vastgoedbelegger
Jaap Hoekstra uit Leeuwarden. Leeuwarden verstrekt aan Hoekstra een
lening van 150.000 euro voor de aankoop, uit een potje voor werkgelegenheid. Dat blijkt uit de crowdfundingsvoorwaarden die Hoekstra op
platform geldvoorelkaar.nl heeft geplaatst.
Hoekstra wil via crowdfunding zeven ton ophalen voor de financiering
van het pand. Voor de helft van het
bedrag is al ingetekend. Hoekstra
heeft meerdere panden op bedrijventerrein De Zwette en zegt 99 procent
daarvan verhuurd te hebben. Er is
met Carver eerst een huurcontract
voor vijf jaar getekend.
Carver investeert dik vijf miljoen
euro in de nieuwe locatie. Nu zit het
hoofdkantoor nog in ‘s-Gravendeel
(Z-H). Daar maakte het innovatieve
bedrijf een doorstart en wending.
Eerder was Carver Technology namelijk met een motor met de geroemde
kanteltechniek actief. Dat ging in
2009 fout. Na faillissement ging de
techniek over in de nu te produceren
elektrische overkapte scooter.

Het pand van PostNL aan de Celsiusweg in Leeuwarden, waar e-scooterproducent Carver zich vestigt.
Foto: Marcel van Kammen

We beginnen
waarschijnlijk met
vijf werknemers en
willen doorgroeien
naar twintig

Nederland telt recordaantal
kapperszaken
•

Aantal kappers stabiel, meer
mensen starten eigen zaak

Den Haag | Nederland telde volgens
het Centraal Bureau voor de Statistiek nog nooit zo veel kapperszaken
als in 2018. In totaal gaat het om
27.000 zaken, een toename van
10.000 ondernemingen ten opzichte
van tien jaar geleden.
Wie op zoek is naar een kapperszaak, heeft de meeste kans in en rond
de regio Rijnmond, waar 2165 zaken
te vinden zijn. In dit gebied kwamen
er het afgelopen decennium ook de
meeste kapsalons bij. In totaal ging
het om 885 zaken. Amsterdam en
omgeving en de regio Utrecht staan
wat toename betreft op respectievelijk de tweede en derde plek. Vorig
jaar was de kappersbranche goed
voor een totale omzet van 1,7 miljard
euro.
Net als landelijk het geval is, is ook
het aantal kapperszaken per duizend
inwoners in Fryslân in tien jaar sterk
toegenomen. In de noordelijke helft
van de provincie gaat het van 0,92
naar 1,69, in het zuidwesten van Fryslân van 1,04 tot 1,56 en in ZuidoostFryslân zijn er nu 1,58 zaken per duizend inwoners, terwijl het daar tien
jaar terug nog 1,09 waren.
In de drie noordelijke provincies
zijn relatief gezien de meeste kappersondernemingen gevestigd in het
oosten van Groningen en het zuid-

oosten van Drenthe, met respectievelijk 1,86 en 1,85 per duizend inwoners. Landelijk zijn van alle regio’s de
meeste kapperszaken per duizend inwoners te vinden in Zeeuws-Vlaanderen: 2,28 zaken.
Hoewel het aantal kapsalons flink
in de lift zit, is het aantal kappers de
afgelopen tien jaar ongeveer gelijk
gebleven. Zowel in 2007 als in 2017
telde Nederland ongeveer 45.000
mensen die in deze branche actief
zijn. De toename van het aantal zaken is volgens het CBS dan ook grotendeels toe te schrijven aan het aantal kappers dat als zelfstandige aan
de slag ging in plaats van in dienstverband. In 2007 ging het nog om 43 procent, terwijl tien jaar later bijna de
helft als zelfstandig ondernemer

We juichen
ondernemerschap
toe, maar zijn
bezorgd over
de neveneffecten

werkt. Het gaat onder anderen om
thuiskappers en om kleine salons
aan huis.
De beroepsgroep bestaat voor de
overgrote meerderheid (91 procent)
uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd
van de kappers nam in de loop der jaren toe. Bijna 60 procent was in 2017
ouder dan 35 jaar. In 2003 was 65 procent nog jonger dan die leeftijd.
Wildgroei
Brancheorganisatie ANKO meldde
gisteren bij de presentatie van de cijfers bezorgd te zijn over de wildgroei
van thuiskappers, daarmee samenhangende leegstand in winkelgebieden doordat veel personeel een eigen
zaak begint en het verdwijnen van
opleidingsplekken in de praktijk.
,,De groei van het aantal zzp’ers is
een bekend gegeven in onze branche”, stelt de organisatie. ,,We zijn er
voor alle ondernemende kappers, in
alle soorten en maten. We juichen
ondernemerschap toe, maar zijn bezorgd over de neveneffecten.”
De ANKO is van mening dat alle
ondernemende kappers dezelfde
kansen verdienen en dus aan dezelfde wet- en regelgeving moeten voldoen. Dat is in veel gemeenten niet
het geval; voor kappers in winkelgebieden gelden strengere regels dan
voor thuiskappers. Daar waar wél dezelfde regels gelden, worden deze
vaak alleen gehandhaafd in winkelgebieden. Dit zorgt voor oneerlijke
concurrentie in de branche.

,,We zijn in Leeuwarden nu actief op
zoek naar mensen. Dat gaat van financiële mensen tot de handen in de
productie. We beginnen waarschijnlijk met vijf werknemers en willen
doorgroeien naar twintig.”
Rosier heeft ervoor gekozen de
ontwikkelafdeling niet te snel te laten overkomen, uit vrees dat de verhuizing een aantal engineers zal kosten. ,,Maar de focus zal met de tijd
steeds meer op Leeuwarden komen
te liggen.”
Naast ‘s -Gravendeel en Leeuwarden wil Rosier ook een aantal bele-

vings/testcentra in Nederland opzetten. De productie in Leeuwarden
moet eind april draaien. ,,We willen
vrij vlot naar drieduizend stuks op
jaarbasis. We richten ons eerst op
klanten uit Nederland. Orders uit Europa houden we voorlopig even af”,
zegt Rosier. ,,De bestellingen die we
al binnen hebben komen van mensen die een korte afstand van en naar
grote steden moeten afleggen, meestal voor werk. We hadden erop gerekend dat er vooral vraag uit de Randstad zou komen. Die is er ook wel,
maar verder is het heel gespreid.”

Kinderen komen
spelen bij Boer Bart
•

Bartele Holtrop begint
crowdfundactie voor
boereninfocentrum

Rotstergaast | Het melkveehouderijbedrijf van Bartele en Rianne Holtrop
(Boer Bart) in Rotstergaast wil komend
jaar een ontmoetingsplek voor gezinnen bij het bedrijf realiseren waar kinderen kennis kunnen maken met alle
aspecten van de boerderij. Doel is dat
dit nieuwe onderdeel bij het bedrijf op
6 april kan worden geopend.
De familie gaat zelf 75.000 euro in
de nieuwe opzet steken. De andere
helft van de benodigde 150.000 euro
moet komen van sponsoring en gelden
van overheden.
Op de boerderij van Boer Bart lopen
koeien van het ras Jersey. Vlees- en legkippen lopen in de wei, waar ze een
deel van hun voedsel bij elkaar scharrelen.
Met de ontmoetingsplek moeten
burgers weer gemakkelijker kennis
kunnen maken met een boerenbedrijf,
betoogt de eigenaar. ,,Vroeger speelden de meeste kinderen wel eens op
een boerderij. Simpelweg omdat de
boerderij midden in het dorp stond.
Spelenderwijs kregen de kinderen het
verhaal van de landbouw bewust en
onbewust mee. Nu zijn boerderijen
groter en staan ze niet meer midden in
het dorp.”
Om de deuren van het bedrijf voor

gezinnen met kinderen te kunnen
openstellen zijn er volgens de familie
veel aanpassingen nodig in verband
met de veiligheid en eisen die daarvoor gelden. ,,En dat is terecht”, laat
de veehouder weten. ,,Je wil niet dat
kinderen zomaar bij rijdende trekkers kunnen komen, of stiekem bij
een stier in een hok gaan staan. Veiligheid, kwaliteit en comfort zijn allemaal erg belangrijk.”

Vroeger speelden
de meeste kinderen
nog wel eens op
een boerderij
Het betekent dat de boomgaard, de
binnenplaats en de stelpboerderij rigoureus aangepakt moeten worden
om kinderen veilig te laten spelen, zo
moet er onder andere een omheining
komen. In het ontwerp is er rekening
mee gehouden dat de zichtlijnen
over de landerijen zo veel mogelijk
bewaard blijven, zodat het gevoel
van vrijheid blijft. Onder de bomen
worden plekken gecreëerd waar
mensen rustig kunnen zitten en producten kunnen nuttigen uit een eigen restaurant.

