
Een ‘cool’ bedrijf. Dat is de juiste benaming voor 
Kloosterboer aan de Serpeling op bedrijventerrein 
Oostervaart. ‘Er waren tweeduizend heipalen nodig 
om deze “machine” neer te zetten’, zegt general 
manager Jasja Terweijden enthousiast. Hij leidt 
wethouder Janneke Sparreboom rond in het grote 
gebouw.

Het state-of-the-art volautomatisch hoogbouw 
vrieshuis is sinds eind 2018 in gebruik. De offici-
ele opening vindt plaats in juni 2019. ‘Het is snel 
gegaan. In september 2017 stonden we hier nog in 
manshoog gras. Nu staan er duizenden pallets te 
wachten om de wereld in te gaan’, legt projectver-
antwoordelijke Wilko Scholtens uit.

Slimme apparatuur
Slimme apparatuur zorgt ervoor dat de producten 
onder ideale omstandigheden op de meest ideale 
plek worden opgeslagen. Binnengebrachte pallets 
gaan over rollerbanen het vrieshuis in, waar ze met 
volautomatische kranen tot 40 meter de hoogte 
ingaan. ‘Er zit heel veel technologie achter en er 
komt in principe geen hand aan te pas. Pas bij het 
laden van de vrachtwagens, worden de pallets voor 
het eerst aangeraakt.’

In het vrieshuis is het -21 graden en het zuurstofge-
halte is (wegens brandveiligheid) omlaag gebracht 
naar minder dan 17 procent. ‘De omstandigheden 
zijn ongeveer gelijk aan die van het basiskamp van 
de Mont Everest’, lacht Jasja, die de wethouder 
meeneemt naar het hart van het bedrijf.

Volautomatische kranen
Janneke Sparreboom kijkt naar boven en volgt de 
volautomatische kranen die met een zoevend ge-
luid door de ruimte heen bewegen. ‘Indrukwek-
kend!’, zegt ze enthousiast. Jasja vertelt dat het 
gebouw een multi-user site is, voor met name 
McCain. ‘De aardappelen in deze dozen met friet 
werden een uur geleden geschild. Onze processen 
sluiten exact op elkaar aan.’

Wilko: ‘Soms vragen mensen ons wel eens, waar-
om bouw je een pand in Lelystad? Het antwoord is 
simpel. Lelystad is veel meer een logistieke hot-
spot dan men denkt. Met de ontwikkeling van de 
overslagterminal Flevokust Haven worden ook de 

multimodale vaarverbindingen op Rotterdam en 
Amsterdam heel interessant. Dit past binnen de 
Kloosterboer visie; veel van onze locaties zijn ge-
legen in de nabijheid van havens die zich richten op 
duurzame logistiek.’

‘Hoe gaat het met het aantrekken van personeel?’, 
vraagt de wethouder. ‘We zijn heel tevreden. We 
hebben nu een mooi team opgebouwd van mensen 
uit Lelystad en omgeving. 
Een diverse en leuke groep! Hun overeenkomst? 
Iedereen vindt het leuk om dit bedrijf op te bouwen, 
te leren en samen te werken. Kameraadschap en 
respect staan centraal. 

Duurzaam
Het gebouw is ontworpen volgens de duurzame 
principes van BREEAM. Het gebouw zelf en de 
opslag is energieneutraal. Het volautomatische 
vrieshuis gebruikt 50 % minder energie dan een 
conventioneel vrieshuis. Dit staat gelijk aan een 
reductie van 1551 ton CO2 per jaar. 

‘Het mooie van werken bij dit familiebedrijf is dat 
er gedroomd mag worden. En dromen mogen ge-
realiseerd worden. Zo dromen we ervan om in de 
toekomst volledig operationeel te zijn op schone 
windenergie en sluiten we niet uit dat het binnen 
nu en tien jaar al mogelijk is om tussen de Ser-
peling en McCain zelfrijdende vrachtwagens in te 
zetten’, besluiten ze.

Foto boven: Jasja Terweijden leidt Janneke Sparre-
boom rond in het splinternieuwe bedrijf langs de A6.  
(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          
29 maart 2019 bracht zij een bezoek aan Kloosterboer op bedrijven-
terrein Oostervaart.

‘Ons vrieshuis werkt als 
een natuurlijke accu. 
Het pand is perfect ge-

isoleerd en zolang je de deuren dichthoudt, 
blijft het er perfect op temperatuur. We zou-
den heel graag onze elektriciteit willen op-
wekken met onze eigen windturbine, maar 
door regelgeving blijkt dit lastiger dan we 
dachten. We zoeken heel graag naar andere 
mogelijkheden en hopen dat de gemeente 
met ons mee wil denken.’ Janneke Sparre-
boom legt uit dat Lelystad in 2025 energie-
neutraal wil zijn en dit soort initiatieven van 
harte ondersteunt. Ze zegt toe te onderzoe-
ken hoe de gemeente een rol kan vervullen 
in de duurzaamheidsambitie van het bedrijf.

Janneke Sparreboom: 
‘Kloosterboer is typisch 
een Nederlands familie-

bedrijf waar we in Lelystad trots op mogen 
zijn. Innovatief en duurzaam, maar ook so-
ciaal en met aandacht voor de individuele 
werknemer. Het bedrijf, dat wereldwijd 16 
vestigingen telt, heeft oog voor kwaliteit.

Bij Kloosterboer mag 
gedroomd worden

Volautomatisch vrieshuis opent officieel op 13 juni

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


