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Vader en moeder Van Lierop namen eind 

vorig jaar officieel afscheid van het bedrijf. 

En onlangs heeft de tweede generatie van 

Lierop dus het nieuwe pand aan de Bree-

dijk betrokken. “Best veel veranderingen in 

korte tijd”, beaamt Manuela. “Maar”, bena-

drukt zij. “Onze manier van werken is niet 

veranderd. Het persoonlijke contact met 

klanten blijft voor mijn broer Gerrit en mij 

vooropstaan. Dat we nu vanuit een nieuw 

en groter pand werken, brengt alleen maar 

meer mogelijkheden met zich mee.”

“Alles draait in ons vak om het goed geïn-

formeerd zijn”, gaat Manuela verder. “Zo 

vragen we altijd heel precies wat er ver-

voerd moet worden en wat de bestemming 

is. En als het even kan, 

meten we de vracht 

graag zelf op. Een 

Op het gebied van houten verpakkingen is Gerrit van Lierop alweer veertig jaar een bekende naam in 

Helmond en omstreken. Of het nu gaat om een grote machine die verscheept moet worden of om een schilderij 

dat naar de andere kant van de wereld moet. Gerrit van Lierop heeft altijd een houten verpakkingsoplossing op 

maat. Sinds kort is het familiebedrijf te vinden op industrieterrein Hoogeind in Helmond. “Het voor velen 

vertrouwde adres aan de Pastoor van Leeuwenstraat waren we ontgroeid”, vertelt Manuela van Lierop. 
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Naast deze kennis speelt volgens Manu-

ela zeker ook de servicegerichtheid van 

Van Lierop een belangrijke rol als het gaat 

om het binden van klanten. “Klantgericht-

heid die zich uit in snelheid en flexibiliteit”, 

benadrukt ze enthousiast.  

Waar het Helmondse familiebedrijf veelal 

werkt voor industriële bedrijven, komen er 

ook steeds vaker opdrachten binnen van 

kunstenaars. Zo hebben Manuela en Ger-

rit al verpakkingen op maat gemaakt voor 

schilderijen en andere kunstwerken. Daar-

naast is er ook steeds meer vraag naar 

de zogenoemde flightcases. Dit voor het 

verpakken van bijvoorbeeld muziekinstru-

menten voor orkesten. 

Bij het verpakken en vervoeren van waar-

devolle en/of breekbare zaken komt vol-

gens Manuela vaak meer kijken dan je 

denkt. Als houten verpakkingsspecialist 

komt Van Lierop dan ook steeds vaker in 

beeld. Mond-tot-mondreclame speelt hier-

bij een heel belangrijke rol. 

Vervolgens noemt Manuela het voor-

beeld van transporteurs die door heel het 

land speciale vrachten verzorgen. “Dat 

zijn in feite onze bes-

te ambassadeurs”, 

besluit ze. “Zij weten 

immers wat er met 

een vracht kan 

gebeuren. En zij 

weten dus ook 

welke k lappen 

onze verpakkin-

gen steeds weer 

succesvol opvan-

gen.”

paar centimeter meer of minder kan voor 

transport per boot of vliegtuig honderden 

euro’s per vracht schelen. Daarnaast ver-

schilt de regelgeving voor het verzenden 

van vrachten heel veel per land. Regeltjes 

waarvan wij honderd procent op de hoogte 

zijn.”

 

ISPM 15-standaard

Van Lierop heeft dus alle kennis in huis om 

ervoor te zorgen dat een vracht op de juiste 

manier verpakt en verzonden kan worden. 

Niet voor niks voldoen alle producten van 

het Helmondse bedrijf aan de internatio-

nale ISPM 15-standaard. 

Hierin zijn de eisen voor 

de behandeling van 

verpakkingshout vast-

gelegd. 


