De Lithograaf
DE KRANT VAN DE LITHOGRAFEN UIT HAARLEM #1

Het team van de Lithografen helemaal happy in de
nieuwe omgeving. (vlnr) Rick Trenning, Roos van Dijk,
zoon Danny, schoondochter Laura en vader Hans de Wilde.

DÉ (NIEUWE) HUISDRUKKER VAN DE

W A A R D E R P O L D E R

De Lithografen is in 1991 gestart in Velserbroek en eind vorig jaar verhuisd naar het duurzaam gebouwde
bedrijven verzamelcomplex The View Haarlem in de Waarderpolder. In dertig jaar is de Lithografen
getransformeerd naar een moderne digitale drukkerij met een state-of-the-art sign-afdeling.

Professionele provider
Danny de Wilde weet als geen ander dat in dertig jaar tijd
de (print)wereld volledig is veranderd. Danny: ‘Dat klopt
helemaal. Wij zijn altijd in die veranderingen meegegaan
en uitgegroeid tot professionele provider van digitaal
drukwerk in klein- en grootformaat. Wij beschikken over
de modernste productiemiddelen en investeren continu
in nog betere oplossingen. Uiteindelijk met maar één
doel: om voor onze klanten een nog betere leverancier
van fysieke communicatie-uitingen te zijn. Want dat is
wat wij doen: klanten ontzorgen. En niet alleen tijdens
het productietraject. Dat begint al eerder. Met de klanten
aan tafel om de ideeën handjes en voetjes te geven.
Of het gaat om een folder, brochure, flyer, visitekaartje,
briefpapier, enveloppen of grootformaatprints voor
binnen of buiten? Wij hebben – in alle bescheidenheid –
verstand van kleuren, papier, media, vormgeving,
typografie en noem maar op. Bovendien weten we de
ideeën ook op de meest efficiënte manier te realiseren.
Dat kan betekenen dat we het niet zelf in eigen huis
produceren. Maar we regelen het wel voor onze klanten.
Met passie en plezier.’

Wat wij doen?
Klanten ontzorgen!

’

Service & gemak daar
draait het bij ons om
Aan de vakman overlaten

De founder van de Lithografen Hans de Wilde loopt
al meer dan een halve eeuw in het grafische vak mee,
waarvan dertig jaar als ‘eigen baas.’ Hans: ‘Toen ik
hier in Haarlem begon waren er in de Waarderpolder
tientallen drukkerijen. Waar zijn die gebleven? Veruit
de meeste zijn om uiteenlopende redenen gestopt.
Het grafische vak is veranderd en de vraag naar
traditioneel drukwerk in grote oplage is nog maar
mondjesmaat. Bovendien is drukwerk tegenwoordig
ook via het internet te bestellen. Toch wil lang niet
iedere MKB ondernemer daaraan. Zij concentreren
zich liever op hun business en laten het maken van
drukwerk, print- en signproducties graag aan de
vakman over. Dat is onze toegevoegde waarde. Dat was
ook een belangrijke reden om naar de Waarderpolder
te verhuizen. Nog dichter op business-to-business
als dé nieuwe huisdrukker om de hoek. Service &
gemak daar draait het bij ons om. Al meer dan
30 jaar maken wij dat waar, dag in, dag uit.’
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bedrijf groeide in rap tempo. ‘Onze dienstverlening is in
dertig jaar tijd natuurlijk totaal veranderd’, zegt Hans de
Wilde. ‘Van authentieke lithograaf zijn wij getransformeerd
naar een moderne digitale drukkerij met een state-ofthe-art afdeling Sign. Alleen onze naam ‘De Lithografen’
is gebleven en is ingeburgerd in de wijde omgeving van
Kennemerland en zelfs daarbuiten. Alweer ruim 18 jaar is
mijn zoon Danny hier werkzaam en zijn wij tegenwoordig
beiden verantwoordelijk voor onze bedrijfsvoering.’
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www.lithografen.nl

MODERNE DIGITALE DRUKKERIJ ME T EEN
STATE-OF-THE-ART AFDELING SIGN
Vanuit Velserbroek
naar de Waarderpolder

Het printerpark in de signroom voor grootformaat
prints met een breedte tot 160 cm, 110 cm en 60 cm
en een lengte van 30 meter.

State-of-the-art sign-afdeling

Rick bij de Ricoh full color printer op het formaat 32 x 45 cm (A3+).

We maken er A0-posters mee, maar we kunnen deze
ook gebruiken voor autobelettering, stickers, one-way
vision materiaal, etched glass, airtex en ga zo maar door.
Daarnaast hebben we ook een Summa snijplotter en
een KALA Mistral laminator, zodat we ook de verdere
afwerking, vaak van specifieke materialen, nog beter
onder de knie hebben en in huis kunnen afronden.
Ook hebben we geïnvesteerd in een JWEI snijplotter op
het grootformaat 800 x 600 mm. Daarmee hebben we
een all-round snij-, ril-, slit- en stansoplossing in huis.’

Alle ruimte om ons
verder te ontwikkelen
De Haarlemse Bakker

’

Hans: ‘We hebben in de loop der jaren een hechte
klantenkring opgebouwd. We zeggen weleens: “Eens
klant bij de Lithografen, altijd klant.” Het gebeurt
zelden dat klanten hun drukwerk en/of (grootformaat)
printopdrachten elders onderbrengen. Een voorbeeld
van zo’n trouwe klant? De Haarlemse Bakker. Daar
werken wij al jaren voor en die brengen hier iedere
week werk binnen. De Haarlemse Bakker is een keten
van 8 winkels, uiteraard in Haarlem en omstreken,
die ook leveren aan verzorgings- en ziekenhuizen,
hotels en restaurants. Wij produceren elke week
aanbiedingen op A0, A1, A2, A3 en A4 formaat.
Het bedrijf gebruikt voor die aanbiedingen nu onder
meer ook ronde stickers van 5 cm diameter, die wij
op onze Epson SureColor printer in serie plotten
en vervolgens op onze JWEI snijplotter stansen.
De bakkerijketen gebruikt verder een veelheid aan
reclame-uitingen die ons continu terugkerend werk
oplevert. Dat zijn mooie voorbeelden van loyale
klanten en daar hebben wij – en dat zeg ik met trots –
er best veel van.’

Voor De Haarlemse
Bakker produceren
wij wekelijks de
aanbiedingen op
A0, A1, A2, A3
en A4 formaat
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De Lithografen

Nieuwe talenten

Britney (links) en Amber

Ons team is onlangs versterkt met twee nieuwe
talenten: Amber Zijp en Britney Stockey. Dat was
hard nodig om de constante groei het hoofd te
kunnen blijven bieden. Amber heeft aan het Media
College in Amsterdam met succes haar DTP-opleiding
voltooid. Binnen Lithografen gaat Amber haar DTP
kennis en kunde inzetten. Voor Britney is alles nog
nieuw. Zij start met sign- en printproducties. Binnen
ons team zijn we allemaal allround. De ‘handjes
en voetjes’ worden daar ingezet, waar dat nodig
is om onze klanten te ontzorgen. Welkom Amber
en Britney!

Eens klant bij de
Lithografen, altijd klant
Roos bedient de nieuwste aanwinst: de KALA Mistral laminator.
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Concept & content: Peter Zwetsloot | PZC / Beelden en vormgeving: Giuseppe Toppers | Danto

Danny: ‘In deze nieuwe omgeving hebben we
de beschikking gekregen over twee keer zoveel
bedrijfsruimte als in Velserbroek en hebben we letterlijk
alle ruimte om ons verder te ontwikkelen. Dat doen
we ook. Sinds de verhuizing zijn er al heel wat nieuwe
productiemiddelen in gebruik genomen. Zo hebben wij
het nieuwste model Epson SureColor S80600L solvent
printer (naast de twee Epsons van 60 cm en 110 cm
breed die we al hadden). Deze kan op 160 cm breed
afdrukken (evenals de andere twee met een lengte
tot 30 meter) op een grote diversiteit aan materialen.

De Lithografen is verhuisd en gevestigd in het
duurzaam gebouwde bedrijven verzamelcomplex
The View Haarlem in de Waarderpolder. U bent
van harte welkom om een kijkje in ons nieuwe
onderkomen te komen nemen. Wij bevinden ons
in unit B05 op de begane grond. Daar kunt u goed
en overdekt parkeren. Binnen wordt de koffie altijd
vers gezet.

