
De schatten van Cuppens

Molenstraat 62 is in ere hersteld. Cup-
pens+zn verving een lelijke winkelpui 
door stijlvol Jugendstil timmerwerk uit 
de eigen timmerfabriek. Het pand in de 
winkelstraat toont waartoe het aanne-
mersbedrijf zoal in staat is. Zo zijn er 
veel verborgen schatten van Cuppens+ 
zn. In Nijmegen en daarbuiten. 

Geworteld
De afgelopen veertig jaar bouwde Stef 
Cuppens het aannemersbedrijf uit tot 
specialist in onderhoud, verbouwing en 
restauratie van woningen en bedrijfs-
gebouwen, waarbij er ook nieuwbouw 
plaatsvindt in de utiliteit. Lokale op-
drachtgevers zijn onder andere gemeen-
te Nijmegen en woningbouwverenigin-
gen. ‘We zijn een bedrijf met het hart in 
Nijmegen’, vertelt mede-eigenaar Esther 
Ceelen. ‘Hier zijn we geworteld. Daar zijn 
we trots op.’ 

Alles in huis
Ceelen neemt het bedrijf binnenkort 
samen over met oudgediende Emiel Ban-
ken. Hij is ook mede-eigenaar. Banken: 
‘Wij hebben alles in huis: eigen schilders, 
metselaars, tegelzetters, timmerlieden 
en installateurs. Dat maakt ons bedrijf 
bijzonder. Medewerkers kennen het 
bedrijf. Met onze eigen vaklieden zijn wij 
in staat kwaliteit te waarborgen.’

Het bedrijf kan putten uit 60 jaar er-
varing. Harry Cuppens begon in 1962 
een timmerfabriek in het centrum van 
Nijmegen. Het familiebedrijf groeide 
onder zoon Stef uit tot een bouwonder-

Bij aannemersbedrijf Cuppens+zn geen poespas. Het familiebedrijf met 

‘het hart in Nijmegen’ werkt al zestig jaar in onderhoud, verbouwing, 

restauratie en nieuwbouw. Maar Esther Ceelen en Emiel Banken 

schreeuwen de verborgen schatten van Cuppens niet van de daken. 

‘Wij zijn doeners.’

TPN-West
bedrijvenvereniging

TPN-West is één van de grootste aan-
eengesloten bedrijventerreinen van 
Nederland.

Verenigd aan beide zijden van het 
Maas en Waal kanaal in Nijmegen en 
Weurt, watergebonden, met een grote 
binnenhaven. Hier komen industrie, 
wonen en werken samen. Een plek 
waar economische ontwikkelingen 
hand in hand gaan met een duurzame 
toekomstvisie. TPN-West biedt ruimte 
aan ongeveer 450 bedrijven en levert 
werkgelegenheid aan ruim 9000 
mensen. 

Het bedrijventerrein grenst aan 
de woonwijken in Nijmegen-West 
en Weurt. Daarom is er maximale 
aandacht voor een gezonde leef- én 
werkomgeving.

neming met zestig vaste medewerkers, 
een allround-onderhoudsploeg en 24/7 
calamiteitenservice en een eigen tim-
merfabriek en interieurbouw.

Pijlers
Samenwerking, degelijkheid, kundig-
heid, vertrouwen en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen vormen de 
pijlers onder het bedrijf. ‘Wij proberen 
met de klant ergens te komen’, zegt 
Esther Ceelen. ‘We vertellen over mo-
gelijkheden bij verbouw, restauratie of 
nieuwbouwwensen. Daarbij adviseren 
wij over het gebruik van milieuvriendelij-
ke bouwmaterialen en duurzame oplos-
singen. Die zijn soms wat duurder, maar 
we hebben er altijd een verhaal bij.’

Het opgebouwde vertrouwen bij klanten 
helpt. Banken: ‘We werken 90 procent 
voor vaste klanten. Door onze lang-
durige relaties kunnen we het verhaal 
vertellen en samen met de klant de 
beste mogelijkheid kiezen.’ Ceelen: 
‘Verduurzamen vergt een lange adem. 
Het scheelt als je je klant goed kent en 
andersom. Dat geeft vertrouwen.’

Elektrische bussen
Ook in de eigen bedrijfsvoering wil Cup-
pens+zn duurzaam werken. De energie 
voor het bedrijfspand en timmerfabriek 
aan de Lagelandseweg 46 wordt opge-
wekt door een nieuwe biomassaketel 
die minder stikstofuitstoot genereert 
en 300 zonnepanelen op het dak van 
het bedrijfspand. Binnenkort komen er 
nieuwe elektrische bedrijfsbussen in de 
herkenbare rode kleur voor het vast-
goedonderhoud ‘rondom de kerk’; 
in Nijmegen en Beuningen.

Samen oplossen
Voor restauratiewerk rijdt Cuppens+zn 
als Erkend Restauratie Bouwbedrijf, 
een van de 45 landelijk gecertificeer-
de bedrijven, verder van huis. Van het 
Airborne Museum tot het voormalige 
gemeentehuis van Horst. Mooi werk, 
vindt Banken. ‘Bij restauratie zoek je 
naar het beste resultaat. Is er al een 
oplossing of kunnen we het maken? Bij 
het Airborne Museum beviel fase een 
zo goed, dat we gelijk fase twee en drie 
mochten uitvoeren.’  

Anders dan in nieuwbouw is er bij 
verbouwingen en restauratiewerk geen 
dag hetzelfde, stelt hij. Banken: ‘Je weet 
nooit wat je tegenkomt, maar onze me-
dewerkers zijn gewend om in oplossin-
gen te denken.’ Ceelen: ‘Wij zijn allemaal 
doeners. We laten het liever zien. De 
directeur lost het bij ons mee op. We 
doen het samen.’ 

Familie
Ook na de overname blijft Cuppens+zn 
een familiebedrijf, stellen de nieuwe 
eigenaren. Ceelen: ‘We zijn als een fami-
lie. We kennen hier geen management; 
iedereen luncht gewoon in de kantine.’ 
Banken: ‘Veel medewerkers werken 
al lang bij ons. Dat zegt iets over het 
bedrijfsklimaat. We kennen onze mede-
werkers en hun families.’ 

Gemoedelijk
Cuppens+zn is een erkende leer-/werk-
plek voor leerlingen in de bouw en actief 
in Inclusief Ondernemen, om mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt een 
plek te bieden. Het bedrijf voelt zich 
thuis op bedrijventerrein Westkanaal-
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In tien verhalen laten we dit jaar de bedrijvigheid zien op TPN-West. Nijmeegse ondernemers 
aan het woord: Esther Ceelen en Emiel Banken van aannemersbedrijf Cuppens+zn. Cuppens+zn
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dijk. Ceelen: ‘De bedrijven zoeken elkaar 
op;  We onderzoeken nu mogelijkheden 
om met elkaar energie te delen. De ge-
moedelijkheid TPN-West past bij ons.’ 
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