
A.S.F. Fischer BV is een van de oudste (familie)be-
drijven van Lelystad. In ruim 50 jaar tijd uitgegroeid 
van schroevenfabriek tot wereldwijde importeur, 
groothandel en conceptleverancier van bevesti-
gingsmaterialen. Er liggen maar liefst 40.000 ver-
schillende bouten en moeren op voorraad. ‘Als het 
niet meer in ons magazijn ligt, ligt het nergens’, ver-
telt directeur Arnoud Booij enthousiast. 

Iedere dag komen er minimaal drie zeecontainers 
vol bevestigingsmaterialen binnen aan de Zilver-
straat 1 op bedrijventerrein Oostervaart. ‘We kopen 
onze materialen in het Verre Oosten in en verdelen 
het vanaf hier naar alle delen in de wereld. Waar-
van 60 procent in Nederland en daarbuiten zijn met 
name Duitsland en Scandinavië belangrijke export-
landen voor ons. Klanten bellen vandaag en willen 
het morgen in huis hebben. We moeten dus zorgen 
dat we álles op voorraad hebben liggen.’ 

Nieuwe producten en concepten
En dat heeft het bedrijf dan ook.  ‘Van een boutje 
voor een bril tot een moer voor een windmolen. Die 
is zo groot dat ik hem niet eens hier op tafel kan leg-
gen’, zegt Arnoud tegen wethouder Adam Elzakalai. 
Hij is deze vrijdagmiddag op bedrijfsbezoek. ‘Mijn 
hele huis hangt vol met jullie producten, zegt hij 
lachend. Arnoud: ‘Dat hoor ik vaker. Mensen weten 
vaak niet dat wij hier zitten.’ 

Begonnen als producent in bouten en moeren kwam 
vanaf 1970 de import vanuit China op gang. ‘We heb-
ben een bepaald belang in de fabrieken, zij produce-
ren exclusief voor ons. Daarnaast zoeken we continu 
naar nieuwe producten en concepten. Onze Woodies 
en FIS-concepten zijn hiervan een mooi voorbeeld.’ 

Het nieuwe land
A.S.F. Fischer werd vlak na de Tweede Wereldoorlog 
opgericht aan de Bloemgracht in Amsterdam. Een 
ingelijste foto van het prachtige pand hangt in de 
hal. ‘Er was toen natuurlijk heel veel vraag naar be-
vestigingsmaterialen. Mijn vader werkte bij meneer 
Fischer en nam het bedrijf over.

De oprichter bleef in het pand in Amsterdam wo-
nen, dus A.S.F. Fischer zocht een nieuwe locatie. 
Het werd uiteindelijk Lelystad. ‘Hij kon deze kavel 
van maar liefst 22.557 vierkante meter (2.2 hectare) 
kopen voor een prijs die je nergens anders zag.’ De 
keuze was snel gemaakt. ‘Het was hier één grote 
zandvlakte, de A6 was er nog niet en mijn vader reed 
iedere dag over de dijk van Amsterdam naar Lely-
stad.’ 

Volautomatisch magazijn
Het lage magazijn met houten stellingen werd al 
snel te klein en er werden meerdere bedrijfshallen 
bijgebouwd. De oudste hal uit 1970 wordt momen-
teel volledig gerenoveerd en is straks CO2-neutraal. 
‘Het is mooi dat we vanaf het begin zoveel grond 
hadden. Dat is het geluk van Lelystad: als we wilden 
uitbreiden, hadden we altijd de ruimte. 

Onder Arnouds leiding is het familiebedrijf ver-
der gegroeid. Niet alleen in aantal medewerkers, 
ook de manier van werken veranderde. Het voor-

raadbeheer is volledig geautomatiseerd en er is 
ook een volautomatisch hoogbouwmagazijn voor 
bulkopslag. ‘Ondernemerschap komt niet vanzelf. 
Letterlijk begonnen met het slaan van een kop op 
een draad, uitgegroeid tot het bedrijf zoals het nu 
is’, zegt de wethouder. ‘Als gemeente kunnen we dat 
natuurlijk alleen maar toejuichen. Een stad wordt 
gedefinieerd door de ondernemers die er zitten. 
Jullie zijn een lichtend voorbeeld hoe je als bedrijf 
kunt groeien in wat je doet.’ 

Trots op Lelystad 
Arnoud: ‘Ik ben de eerste generatie die in Lelystad 
is geboren en getogen. Ik draag de stad dan ook een 
warm hart toe.’ De wethouder: ‘Letterlijk made in 
Lelystad dus.’ Arnoud: ‘Ja, dat klopt. We hebben hier 
zoveel mooie bedrijven. Daar mogen we als Lelystad 
trots op zijn en dat meer uitdragen, vind ik.’ 

Adam: ‘Lelystad is ontstaan vanuit het niets en 
je merkt dat het pionieren in het DNA van de stad 
zit. Ik ben trots op de lokaal gewortelde bedrijven.’ 
Arnoud: ‘A.S.F. Fischer staat voor Amsterdamse 
Schroeven Fabriek, maar inmiddels is er niet zoveel 
Amsterdams meer aan.’

LELYSTAD

Lelystad is een zelfbewuste, moderne en trotse stad die ondernemende mensen 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. 
‘Lelystad is een stad van en voor ondernemers. Wij geven graag samen 
met bedrijven vorm aan Lelystad als ondernemende stad,’ aldus 
wethouder economische zaken Adam Elzakalai. Zijn regelmatige 
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse 
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe 
ondernemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht 
komt. Eind februari bracht hij een bezoek aan A.S.F. Fischer BV op 
bedrijventerrein Oostervaart.

‘We krijgen alle ruimte om 
te ondernemen’ 

A.S.F. Fischer BV is een van de oudste bedrijven van Lelystad 

Meer weten over ondernemen in Lelystad?  
Kijk op www.lelystad.nl/ondernemen.  
Of bezoek ons in het Stadhuis,  
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad. 
ondernemen@lelystad.nl tel. 0320-278555

Algemeen directeur Arnoud Booij van A.S.F. Fischer leidt wethouder Adam Elzakalai rond in zijn bedrijf.
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A.S.F. Fischer heeft ruim 40.000 verschillende bouten en moeren op voorraad.
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