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. ‘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
ondernemersvriendelijke benadering die bedrijven helpt bij hun
dagelijkse werk en het realiseren van verdere toekomstplannen.’
Onlangs bezocht de wethouder UXEM.

UXEM is duurzame en innovatieve
schuimproducent

‘Dag in, dag uit bezig met innovatie’

De klanten van het Lelystadse bedrijf variëren
van de sport- en spelwereld, de technische
industrie tot aan de verpakkings- en de transportbranche. Een Lelystadse klant is Tiamo,
een expert op het gebied van kinderspeelgoed.

‘Schuim is prachtig! Het bestaat voor 97 procent uit lucht’, zeggen Allard en zijn dochter
Suzanne Berghuis van UXEM. Het Lelystadse bedrijf maakt technische schuimen aan de
Artemisweg. De ruim 25 medewerkers werken met passie èn hebben oog voor het milieu.
Suzanne Berghuis, directeur van het bedrijf,
vertelt dat UXEM gaat uitbreiden. Volgende
week start de bouw van een splinternieuw
pand. De ruimte is hard nodig. We groeiden
de afgelopen jaren uit ons jasje.’ Suzanne
nam het bedrijf in 2010 over van haar vader,
die ruim veertig jaar geleden startte in
Amsterdam.
Halffabricaten
‘In de begintijd verwerkten we vooral schuim
voor bijvoorbeeld hondenkussens en camping
matrassen. Tegenwoordig zijn we gespecialiseerd in unieke en technische schuimen.
Hierbij kan je denken aan anti-statische,
brandvertragende, zelfdragende schuimen
en traagschuim. Ook als het juist water- en
luchtdicht moet zijn, hebben we verschillende
afdichtingsmaterialen.’
‘We produceren het schuim zelf en verwerken
het tot een halffabricaat’, vertelt ze. De halffabricaten worden gemaakt met vormings-

technieken zoals 2D computergestuurd
schuimsnijden, stansen, frezen en 3D-vormen
frezen. Ook kunnen we het schuim afwerken
door het te lamineren, verlijmen of coaten.’
UXEM onderscheidt zich vanwege haar ECOfoam. ‘We produceren ons schuim op schone
wijze. Zo laten we het blok door middel van
vacuüm rijzen (hierdoor hoeven we geen
schadelijke blaasmiddelen te gebruiken)
en meer dan de helft van de ingrediënten
bestaat uit natuurlijke producten. Dit is uniek.
Daarnaast verzamelen we al onze snijresten.
We vermalen dit met een ECO-polyurethaan
mengsel en houden uiteindelijk gerecycled
schuim over. Ons schuim is herkenbaar aan
de felle kleurtjes.’
Innovatie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) neemt een belangrijke plaats in. ‘Zo
houden we de omgeving schoon, gaan we
duurzaam om met energie, proberen we
onze machines alsmaar zuiniger te maken en
recyclen we zelfs koffiebekertjes’, legt ze uit.
Allard vertelt dat UXEM dag in dag uit bezig is
met innovatie. ‘We maken onze eigen machines
en ontwikkelen onze producten samen met
onze klanten.’
Voor Allard en Suzanne liggen stukken schuim
in verschillenden vormen, maten en kleuren.
‘Normaal nemen we deze kleurrijke artikelen
mee naar beurzen om te laten zien wat er
allemaal mogelijk is. Conclusie: er kan heel
veel!’ lachen ze. ‘Ons schuim kan worden
gebruikt als isolatie in een cv ketel, als geluidsisolatie, verpakkingsmateriaal, maar we
maken ook spelmateriaal voor zwembaden.’

Vlijmscherpe messen
Samen met wethouder Jop Fackeldey lopen
Suzanne en Allard door de hal, waar vers
geproduceerde stukken schuim in opvallende
kleuren worden verwerkt. Grote machines
snijden de blokken in ‘plakjes’ en maken
(geheel computer gestuurd) met vlijmscherpe
messen figuren. Uiteindelijk worden de
halffabricaten gestapeld, geseald en
getransporteerd.
Ze nemen een kijkje achter de bestaande
loods. ‘Op dit veld verrijst de komende maanden een nieuw gebouw. We kijken ernaar uit
om verder te groeien’, zegt Suzanne. Allard:
‘Dit doen we graag aan de Artemisweg. We
zitten hier op een perfecte locatie en we
hebben een goede band met onze buren.’
Foto linksboven: Rondleiding in de productieruimte van UXEM. Van links naar rechts:
Wethouder Jop Fackeldey, Caroline Gase
(bedrijfsacquisiteur gemeente Lelystad),
Suzanne en Allard Berghuis. (Fotostudio Wierd)
Foto linksonder: UXEM ontwikkelt haar
innovatieve machines zelf. (Fotostudio Wierd)
Foto rechtsboven: UXEM produceert meer dan
150 verschillende soorten flexibele schuimen, in
alle vormen, kleuren en maten.
(Fotostudio Wierd)

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

