
In de ruime fabriekshal op Lelystad Airport 
Businesspark maken assemblagemedewer-
kers van kale frames technologische hoog-
standjes. De medewerkers zijn goed op elkaar 
ingespeeld. Met oog voor detail draaien ze 
schroeven aan, zetten ze remkabels vast en 
spannen ze de spaken van de wielen. 

‘Het is nu relatief rustig. De grootste drukte 
hebben we inmiddels achter de rug’, vertelt 
Eric Ramaekers, directeur van Giant Europe B.V. 
‘Tijdens piekdagen werken hier zo’n tweehon-
derd mensen. De lijnen draaien dan zes dagen 
per week, 12 uur per dag’, 

Dynamisch en participatief
Hij leidt burgemeester Margreet Horselen-
berg, zelf fervent fietser, en wethouder Jop 
Fackeldey rond in zijn bedrijf. Ze stoppen bij 
medewerkster Hanh Le die geduldig een velg, 
die zojuist is voorzien van stijlvolle zwarte 
spaken, naloopt en ze maken een praatje met 
Billy Petrov, die al 15 jaar bij Giant werkt.

De fabriekshal is dynamisch. Iedereen con-
centreert zich op zijn of eigen onderdeel van 
de fiets. Wanneer het ene onderdeel aan het 
frame is bevestigd, kan een ander verder 
met het volgende. ‘Om het productieproces 
te blijven verbeteren, worden werknemers 
aangemoedigd om mee te denken hoe be-
paalde handelingen nog beter gedaan kunnen 
worden’, legt Eric Ramaekers uit.

Wereldwijd produceert Giant zo’n 6 miljoen 
fietsen per jaar. Giant Europe, dat sinds 1986 
in Lelystad te vinden is, startte in 1996 met de 
productie van fietsen voor de Europese markt. 
Op deze manier vindt een besparing plaats op 
transport- en invoerkosten en kan beter wor-
den ingesprongen op de specifieke vragen van 
de Europese klant. Eric Ramaekers kijkt uit 
naar de komst van overslaghaven Flevokust. 
‘Hier liggen voor ons zeker kansen.’

500.000 fietsen
Het gaat goed met het bedrijf. ‘We begonnen 

met de productie van 300.000 fietsen per jaar. 
Op dit moment leveren we er 500.000 per jaar 
af en dit aantal blijft groeien. De vraag naar 
goede fietsen stijgt. Niet alleen in Nederland, 
maar vooral in de rest van Europa. Dit komt 
onder andere door de groeiende aandacht 
voor leefstijl en het milieu’, vertelt hij.

Giant houdt van pionieren. Dertig jaar geleden 
voorzag het bedrijf al een groeiende vraag 
naar mountainbikes en twintig jaar gele-
den produceerde Giant de eerste elektrisch 
aangedreven fietsen. Enkele jaren geleden in-
troduceerde het bedrijf het merk Liv, het zusje 
van Giant. Ontworpen door en voor vrouwen.

De ultieme stadsfiets
‘We merken dat steeds meer mensen op zoek 
zijn naar de ultieme urban bike, de stadsfiets. 
Daarnaast verwachten we veel van de ‘Public 
Bike Sharing’ programma’s. In Taiwan is de 
Youbike, waarvan mensen gedurende 30 mi-
nuten gratis gebruik kunnen maken, een groot 
succes. De rijwielen stimuleren de gebrui-
kers om vaker te fietsen en een rijwiel aan te 
schaffen. Ook in Europa zullen we dit concept 
gefaseerd uitrollen.’

Tour de France
Het drietal loopt door de showroom, waar 
zojuist de nieuwste modellen zijn gefotogra-
feerd voor de nieuwe brochures. Her en der 
hangen imposante foto’s van professionele 
wielrenners. ‘Binnenkort staan we weer met 
team Giant-Alpacin aan de start van de Tour 
de France. Mede door de feedback van deze 
toprenners zorgen we ervoor dat Giant voorop 
blijft lopen in de technologische ontwikkelin-
gen’, besluit hij.

 Foto boven: Directeur Eric Ramaekers vertelt 
wethouder Jop Fackeldey en burgemeester  
Margreet Horselenberg over de werkwijze van 
Giant. (Fotostudio Wierd) 

Foto linksonder: Het spannen van de spaken is 
precisiewerk. (Fotostudio Wierd)

Foto rechtsonder: Wethouder Jop Fackeldey en 
burgemeester Margreet Horselenberg krijgen 
een rondleiding door de fabriek. (Fotostudio 
Wierd)

Lelystad is een zelfbewuste, moderne 
en trotse stad die ondernemende men-
sen van harte welkom heet. In de serie 
‘Made in Lelystad’ maakt u kennis met 
bedrijven die Lelystad als vestigingsplaats 
en uitvalsbasis voor hun bedrijfsactiviteiten 
hebben gekozen. ‘Die keuze is niet voor niks’, 
stelt wethouder economische zaken Jop Fackel-
dey. ‘Het is de ligging en de steeds betere bereik-
baarheid via weg, spoor, water en lucht in combinatie 
met onze ondernemersvriendelijke benadering die 
bedrijven helpt bij hun dagelijkse werk en het realiseren 
van verdere toekomstplannen.’ Op 10 juni 2016 bezochten wet-
houder Fackeldey en burgemeester Horselenberg de fietsenfabriek 
van Giant op bedrijventerrein Larserpoort, dat deel uitmaakt van 
Lelystad Airport Businesspark.

‘Het gaat goed met Giant Europe. Het Lelystadse bedrijf zet in op groei en loopt voorop op het 
gebied van technologische ontwikkelingen. De grootste fietsfabrikant van de wereld houdt de 
koppositie graag vast’.

‘Giant houdt koppositie graag vast’
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