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 ondernemen
in Lelystad wordt ervaren en het beste tot haar recht komt. In november
2019 bracht zij een bezoek aan Amex Logistics aan de Pascallaan in
Lelystad.
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Amex Logistics biedt naast koel- en vriestransport ook vriesopslag

Logistiek bedrijf zoekt
groeikansen in Lelystad

Amex Logistics is gespecialiseerd in transport van
voedingsmiddelen en medicijnen in binnen- en buitenland. ‘Onze kracht? We zijn heel flexibel’, zegt
directeur en oprichter Jaap Wisse. Bedrijfsleider
Ton Spijkers: ‘En vergeet de inbreng van Jaap niet.
Hij weet exact wat er speelt in de markt en is heel
ondernemend en benaderbaar.’

staand werken. ‘Vanuit dit kantoor verwerken we
zo’n 600 vrachten per week. We opereren voornamelijk in België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland
en in mindere mate in Scandinavië en Engeland.’

‘We hebben een goed en hecht team. Iedereen weet
waar hij of zij mee bezig is’, vertelt Jaap. Amex Logistics verhuisde half oktober 2019 van Amersfoort
naar Lelystad (Lelystad Airport Businesspark/Larserpoort). ‘De economie trekt aan, hiermee ook de
vraag naar koel- en vriestransport vanuit de klanten van Amex. Een vraag vanuit de klanten was of
we ook vriesopslag konden bieden, hiermee is het
idee ontstaan voor Amex Coldstore.’
Diepvriesloods
‘In Lelystad vonden we een ruimte met diepvriesloods voor 1200 pallets en een magazijn voor 1500
pallets, waar we de bewaartemperatuur kunnen
aanpassen. Daarnaast hebben we een optie op een
dichtbijgelegen kavel voor nieuwbouw. We kunnen
dus nog uitbreiden.’
Vanuit het kantoor aan de Pascallaan leiden de planners de vele transporten in goede banen. Zo zorgen
ze er onder andere voor dat jaarlijks miljoenen afbakbroden van producenten in België naar distributiecentra in Nederland worden vervoerd. Ton Spijkers: ‘De kans is groot dat het afbakbrood bij jouw
supermarkt door een Lelystads bedrijf is vervoerd.’

Daarna laat Jaap de magazijnen zien, waar momenteel veel producten van klanten opgeslagen
worden. ‘Wij bieden Unilever hier tijdelijke opslag
aan op de momenten dat hun eigen opslag vol is.
Nu zie je hier voornamelijk shampooflessen. Maar
eigenlijk is ons specialisme het vervoer en de opslag van temperatuurgevoelige producten, zoals
brood, pizza’s, snacks, kruiden, vis en ijs.’
Janneke Sparreboom informeert hoe de eerste weken in Lelystad zijn bevallen. ‘We zijn heel blij met
onze nieuwe plek. Je voelt de dynamiek van Lelystad. We zitten dichtbij Lelystad Airport en kijken
aan de achterkant van ons pand uit op Inditex. Het
is voelbaar dat Lelystad vooruit wil en dat is mooi.’

Pizza’s uit Napels
‘Daarnaast vervoeren we verse pizza’s’, zegt Jaap.
‘We brengen ze vanuit Napels naar distributiecentra
in Nederland, die er vervolgens voor zorgen dat ze
in de supermarktvitrines liggen. Naast ‘food’ transporteren we ook farmaceutische producten, zoals
medicijnen voor apotheken en drogisterijen. Deze
transporten zijn gekoeld. De klant kan de temperatuur van de opleggers op afstand volgen.’

Ondernemende stad
Janneke Sparreboom: ‘Lelystad is een ondernemende stad en we kijken serieus met elkaar én
met onze belangrijkste partners hoe we als gemeente de volgende stap kunnen zetten. Dit doen
we voor ondernemers onder andere door zelf danwel in overleg met provincie Flevoland en het Rijk
te investeren in infrastructuur, zoals het verbreden
van de A6 en de ontwikkeling van Flevokust Haven.’

Jaap loopt samen met wethouder Janneke Sparreboom naar de planningsruimte, een sfeervol ingerichte ruimte waar mannen en vrouwen zittend en

‘Wij willen ook vooruit. We hebben ambitie. Ik hoop
dat we elkaar hierin vinden’, besluit de ondernemer positief.

Jaap Wisse: ‘Houd de
flow als gemeente Lelystad vast en blijf open
staan voor de ondernemers.’
Janneke Sparreboom:
‘Ik heb kennisgemaakt
met een ambitieuze
ondernemer met een mooi en flexibel logistiek bedrijf. Een aanwinst voor Lelystad, als een van de logistieke hotspots van
Nederland. Amex is behalve klantgericht
ook maatschappelijk betrokken. Zo ondersteunt het Lelystadse bedrijf Unicef, Right
to Play en Oxfam Novib, maar ook een organisatie als IMC. IMC Basis zorgt ervoor dat
een groot aantal leerlingen van groep 7 en
8 twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les krijgen van bevlogen gastdocenten.
Leerlingen ervaren en ontdekken samen
met de gastdocenten vakgebieden als journalistiek, wetenschap, recht, geneeskunde
en beeldende kunst.’

Fotobijschriften:
- Jaap Wisse van Amex Logistics leidt wethouder
Janneke Sparreboom rond. Ze nemen onder
andere een kijkje in de diepvriesloods.
- Amex Logistics verwerkt zo’n 600 vrachten per week.
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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

