
Aan de Apolloweg in Lelystad (bedrijven-
terrein Flevopoort) wordt gewerkt aan drie 
verschillende bedrijven: Topcats, Topdek en 
Rammounts. Naast een aantal kantoorruim-
ten is er een 600 vierkante meter grote hal te 
vinden. De bedrijven groeiden de afgelopen 
jaren flink en snakken naar meer ruimte. 
‘Binnenkort zullen we onze bedrijfshal vergro-
ten’, vertellen ze.

Topcats
Topcats begon in 2002 met de import en 
distributie van katalysatoren. ‘In 2007 in-
troduceerden we de roetfilterreiniging als 
eerste organisatie in Europa. Tegenwoordig 
zijn we uitgegroeid tot de totale leverancier 
voor roetfilters, roetfilterreiniging, revisie en 
andere gespecialiseerde reparaties aan het 
uitlaatsysteem’, vertelt René.

In de hal staan grote roetfilters van vrachtwa-
gens klaar om schoongemaakt te worden. ‘We 
verwijderen as, roet en overige bestanddelen 
uit het filter. Hier hebben we speciale machi-
nes voor.’ Topcats heeft klanten van Finland, 
Duitsland, tot Italië en Spanje. In Nederland 
werkt het bedrijf onder andere voor KLM 
(pushwagens), Arriva (dieseltreinen) en HVC 
(vuilniswagens). 

De vraag naar hun producten stijgt. Dit komt 
mede doordat een slecht werkend roetfilter of 
het ontbreken van een roetfilter in dieselau-
to’s per 1 juli 2017 strafbaar is. ‘Dieselauto’s 
zonder roetfilter zijn zeer schadelijk voor het 
milieu.’

Topdek
Topdek is het tweede bedrijf. ‘We importeren 
en verkopen outdoor PVC voor op boten. Het 
is het alternatief voor teak en kan op vele 
ondergronden worden toegepast en is zelfs 
opschuurbaar als echt hout. Het materiaal is 
UV-gestabiliseerd en zoutwater bestendig.’

Ramses laat wethouder Jop Fackeldey het 
materiaal voelen. ‘We geloven echt in dit pro-
duct en verkopen het in rollen aan verschil-
lende leggers in Nederland. Tijdens de Hiswa, 
die in Lelystad plaatsvindt, brengen we het 
materiaal onder de aandacht. 

‘Er is veel interesse, vooral vanwege de prijs, 
slijtvastheid en het mooie uiterlijk. Bovendien 
is het materiaal licht en koel.’

Rammounts
Het derde en jongste bedrijf biedt houders en 

montagemogelijkheden voor smartphones, 
tablets en camera’s. Robuust en met levens-
lange garantie. ‘Het systeem bestaat uit de 
kogel, de arm en de houder. Deze zijn los 
verkrijgbaar en te combineren voor iedere on-
dergrond en elektronische toestel’, vertellen 
de ondernemers. 

In een speciale showroom en op de webshop 
kunnen klanten de verschillende mogelijkhe-
den zien. ‘Leuk om te vertellen is dat treinma-
chinisten van de NS en veel brandweerkorp-
sen gebruik maken van onze apparatuur. We 

kwamen als beste uit de test. Bij trillingen of 
een noodstop is het namelijk van levensbe-
lang dat apparatuur in de houder blijft. Onze 
houders zijn geschikt voor alles wat rijdt, 
vaart of vliegt.’

Jop Fackeldey bedankt de ondernemers voor 
hun enthousiaste verhaal. ‘Het is mooi om te 
zien hoe jullie kansen zien en inspringen op 
vragen vanuit de markt.’.

Foto links bovenin: René van Veen en Ramses 
Rens vertellen wethouder Jop Fackeldey hoe 
Topcats roetfilters schoonmaakt.

Foto midden: Topdek importeert en verkoopt 
outdoor PVC voor op boten.

Foto rechts boven: De ondernemingen snakken 
naar meer ruimte. Gelukkig wordt het magazijn 
binnenkort vergroot; hierdoor krijgen onder 
andere de order pickers meer ruimte.
 
Foto’s: 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 Fackeldey. ‘Het 

is de ligging en de steeds betere bereikbaarheid via weg, 

spoor, water en lucht in combinatie met onze ondernemers-

vriendelijke benadering die bedrijven helpt bij hun dagelijkse werk 

en het realiseren van verdere toekomstplannen.’ Onlangs bezocht de 

wethouder Topgroup. 

‘We zien kansen in de markt’ 

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

‘Onze kracht? We kunnen snel schakelen en we zien kansen in de markt’, zeggen Ramses Rens 
en René van Veen. Het tweetal is directeur van Topgroup, een veelzijdige onderneming dat 
duurzame producten importeert.

Topgroup is duurzaam, creatief en veelzijdig


