
De kans is groot dat wanneer jij kerstverlichting 
aanschaft, een nieuw servies of leuke outdoor gad-
gets koopt voor in de tuin, ze door een Lelystads 
bedrijf zijn geïmporteerd. HIT Trading in Lelystad 
importeert en exporteert ruim 5.000 verschillende 
huishoud-, outdoor- en kerstartikelen. 

‘We kopen onze producten voornamelijk in China 
en verkopen ze aan grootwinkelbedrijven, tuin-
centra, drogisterijen, supermarkten en de betere 
kookwinkels in binnen en buitenland. We richten 
ons op het prijsbewuste segment,’ vertellen mar-
ketingmanager Harm Plasmans en directeur Ben-
no Jakobs. Ze leiden wethouder Janneke Sparre-
boom rond in het bedrijf aan de Larserpoortweg. 

Naar China
Naast het voorraadhoudend magazijn beschikt 
HIT Trading over verschillende showrooms, waar 
klanten een breed aanbod aan producten kunnen 
bekijken en gemakkelijk een selectie kunnen ma-
ken. Samen met zijn team inkopers reist Benno re-
gelmatig af naar China om de fabrieken te zoeken 
waar de producten worden gemaakt. ‘Persoonlijk 
contact met de producenten is belangrijk’, zegt hij. 
‘Het is goed om elkaar in de ogen te kunnen kijken 
en duidelijke afspraken te maken. Wij, maar ook de 
Chinezen, vinden het prettig om langdurige rela-
ties op te bouwen.’

Per jaar worden honderden containers naar Neder-
land verscheept. Vanuit Rotterdam wordt een deel 
vervoerd naar een opslag in het zuiden van het land. 

De meeste producten komen via een binnenvaart-
schip en vrachtwagens naar Lelystad. ‘We maken 
nog geen gebruik van de overslaghaven in Lelystad, 
maar ik sluit niet uit dat we dit ooit gaan doen.’

Mat zwart is populair
De rondleiding start in de showrooms, die gro-
tendeels op de tweede verdieping te vinden zijn. 
Alles wat het koken leuk maakt en het eten aan 
tafel gezelligheid en sfeer geeft kan je er vinden; 
kannen, schalen, pannen, kopjes, glazen, borden, 
placemats in vele kleuren en met verschillende op-
drukken. ‘Momenteel hebben we meer mat zwarte 
producten. Daar is nu vraag naar,’ vertelt Benno 
Jakobs. Hij vertelt dat hij en zijn collega’s de trends 
nauwlettend in de gaten houden. 

Ze lopen door naar de showroom met kerstartike-
len, het walhalla voor kerstliefhebbers. Kerstver-
lichting in alle soorten en maten, knipperend, met 
verschillende kleuren, voorzien van led, sneeuw-
poppen, kerstmannen, elanden, knuffels… je kunt 
het zo gek niet bedenken en het is er!

Kerstsfeer
‘Wij zijn er inmiddels wel aan gewend, maar de 
meeste mensen die hier voor het eerst -soms mid-
denin de zomer- rondlopen kijken heel verbaasd 
om zich heen’, lacht Harm Plasmans. Hij loopt door 
naar het magazijn (20.000m²) waar de artikelen op 
pallets wachten om met vrachtwagens naar de 
afnemer getransporteerd worden. De wethouder 
kijkt geïnteresseerd naar de torenhoge stellingen. 

Het bedrijf groeit. HIT Trading verhuisde in 2000 van 
Barneveld naar Lelystad en vergrootte in 2007 het 
magazijn. ‘Waarin onderscheiden jullie je?’ vraagt 
Janneke Sparreboom. ‘We hebben een breed aan-
bod en zijn flexibel. Bovendien beschikken we over 
veel kennis en we zijn een voorraadhoudende im-
porteur en exporteur. Dit betekent dat bedrijven 
pas betalen bij afname van producten. Hierdoor 
lopen ze minder risico.’

Fotobijschrift: Marketingmanager Harm Plasmans 
leidt wethouder Janneke Sparreboom rond in de 
showrooms en het magazijn. Fotostudio Wierd
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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 Janneke Sparreboom. Haar regelmatige 
bezoeken aan Lelystadse ondernemingen betekenen een wederzijdse 
uitwisseling van informatie, ervaringen en gedachten over hoe onder-
nemen in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. Op          
10 mei 2019 bracht zij een bezoek aan HIT Trading op bedrijventerrein 
Oostervaart.

Hit Trading is vlakbij de 
A6 te vinden. ‘Een per-
fecte locatie’, zeggen 

Harm Plasmans en Benno Jakobs. ‘Met de 
komst van Inditex en straks bij de opening 
van de nieuwe luchthaven wordt het nog 
drukker op de weg. Het is goed dat er volop 
wordt geïnvesteerd (door onder andere de 
verbreding van de A6 en een extra afslag) 
in een goede doorstroming van het verkeer. 
Het duurt helaas nog wel even voordat we de 
eerste resultaten zullen zien. Hoe sneller de 
infrastructuur wordt aangepakt, hoe beter. 
Dat is onze tip aan de gemeente.’

Wethouder Janneke 
Sparreboom: ‘HIT Tra-
ding is een bedrijf om 

trots op te zijn. Wat ik, naast de leuke rond-
leiding door het bedrijf, bijzonder vond om 
te horen is dat Harm Plasmans en Benno 
Jakobs zich ook actief bezighouden met 
het verduurzamen van hun bedrijf. Zo is het 
kantoor inmiddels zelf voorzienend door het 
enorme aantal recent aangebrachte zonne-
panelen, is led verlichting doorgevoerd en 
zelfs het wagenpark wordt meer elektrisch 
gemaakt. Naast dat het goed is voor de aar-
de, beleven ze er ook plezier aan.”

Walhalla voor kook- en 
kerstliefhebbers

HIT Trading importeert en exporteert, van serviezen, borden, 
schalen en bbq’s tot ledlichtjes voor in de kerstboom

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


