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Vistapaint nam eind juni 2022 het nieuwe pand in
Nootdorp in gebruik. De nieuwe locatie biedt ruimte voor
groei en innovatie en is uitgerust met diverse energieen kostenbesparende duurzaamheidsvoorzieningen.
“Wij zijn een leverancier van verfspecialiteiten, plamuren
en pleisters en produceren zelf niets. De focus ligt
op de ontwikkeling van duurzame recepturen voor
nicheproducten met een toegevoegde waarde”, zegt
mededirecteur Lodewijk Reichert.
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“Wij verkopen onze producten op techniek en prestatie.
Met onze nicheproducten vullen we de gaten in van de
grote verf- en stucfabrikanten”, zegt Lodewijk Reichert
in een vergaderzaal van het nieuwe pand in Nootdorp.
Samen met zijn broer Roderick nam hij in 2012 Vistapaint
over van zijn vader Leo Reichert. Die is inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, maar nog regelmatig aanwezig om zijn uitgebreide kennis van de sector en
klanten te delen. “Wij zijn een leverancier van verfspecialiteiten, plamuren en pleisters en produceren zelf niets. De
productie vindt plaats bij gerenommeerde fabrikanten in
het buitenland, deels onder eigen receptuur.”

Duurzaam pand
Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Daarom trok het
familiebedrijf vijf jaar geleden een R&D’er aan die zich bij
zijn vorige werkgever, een groot chemisch concern, richtte
op de ontwikkeling van biobased ingrediënten. Deze specialist onderhoudt de contacten met de belangrijkste grondstoffenleveranciers om biobased alternatieven in te kopen
voor de recepturen van Vistapaint. Er komen volgens Rei-

chert momenteel best wel wat biobased alternatieven op
de markt, maar die presteren soms slechter in vergelijking
met op fossiele grondstoffen gebaseerde producten.
“Dan moet je kiezen: wil je een duurzaam alternatief dat
iets minder presteert? Of minder duurzaam maar met
een betere prestatie?” De door Vistapaint gelanceerde
biobased concepten worden alleen geïntroduceerd als
het nieuwe product minimaal gelijkwaardig is aan het
fossiele alternatief.
Eind juni 2022 nam Vistapaint het nieuwe pand aan de
Reflectiestraat 20 in Nootdorp in gebruik. Ook hier is veel
aandacht voor duurzaamheid. Zo is het pand uitgerust
met warmtepompen, zonnepanelen en de nieuwste vorm
van ledverlichting. Aan de buitenkant komt een groene
gevel die water vasthoudt, bijdraagt aan luchtzuivering
en biodiversiteit. In de nieuwe kantine kunnen de medewerkers gezonde producten eten en darten om een
huiselijke sfeer te creëren.

Uitgebreid magazijn
Tijdens de rondleiding in het nieuwe magazijn sprin-
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gen de vijf nieuwe PGS-kluizen om grondstoffen op te
slaan in het oog. Bewegingssensoren zorgen ervoor
dat de lichten op de gang in het magazijn automatisch
aan- en uitgaan om geen energie te verspillen. Wanneer
de vrachtwagens zijn geladen, sluiten de speeddeuren
direct. Ze zitten voor 90 procent van de tijd dicht. Hierdoor blijft in de zomer de warmte buiten, en in de winter
de kou. “Wij doen er alles aan om onze CO2 -voetafdruk
zoveel mogelijk te reduceren.”
Vistapaint werkt met een vaste transporteur die ’s
avonds in de speciale nachtkluis terecht kan om de producten te verladen. “Hierdoor kunnen wij tot 15.30 uur
orders aannemen die wij de volgende dag in de gehele
Benelux kunnen leveren.”

Inspelen op toename houtbouw
Vistapaint speelt in op nieuwe ontwikkelingen, zoals de
toename van houtbouw. De medewerkers gaan speciale
trainingen volgen om de gebruikte houtsoorten goed te
herkennen en klanten van het juiste verfadvies te voorzien.
Reichert ziet steeds meer projecten met bamboe en kruis-
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laaghout. Het familiebedrijf staat volgens hem in de markt
bekend om zijn innovatieve verfconcepten. “Neem ons wegenverfconcept. Wij richten ons niet op snelwegen, maar
bijvoorbeeld wel op bepaalde parkeergarages.” Vistapaint
is eveneens actief in de wereld van de zwembaden.

Groothandels
Vistapaint heeft ruim dertig medewerkers. De helft werkt in
de buitendienst om groothandels te bezoeken. Daar komen
de vragen van de schilders over de producten vandaan en
de verfproducent kan hier zo snel op inspelen. “Drie jaar
geleden namen we een aantal bedrijven over. Sindsdien
richten we ons ook op de groothandels voor de bouwmarkt, stukadoors, ijzerwaren en hout”, aldus Reichert.
Vistapaint biedt alle losse nichemerken bij de verschillende groothandels aan. “Zo hebben ze bij ons een
onestopshop. We kunnen de verschillende nicheproducten van de verschillende fabrikanten in één vrachtwagen
vervoeren. Hierdoor is minder transport nodig en daalt
de CO2 -uitstoot in de keten. Dat past goed bij onze duurzaamheidsfilosofie.”
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