
Over het bedrijf 

Wij laten mensen ontspannen en genieten buiten in de natuur.”

In 1990 kwam – de toen 5-jarige – Tom te wonen aan de Uilenweg. Een op dat 
moment leeg weiland met alleen een stacaravan, waar zijn ouders vanaf niks 
zorgboerderij De Huif opbouwden. Tom kreeg hier zijn sterke connectie met het 
outdoor leven en de natuur. Vissen intrigeerde Tom van jongs af aan: ‘hoe leeft een 
vis en hoe kan ik daar meer van leren?’. Vanuit deze intense passie begon Tom op 
zijn 17e met een visvijver in de paardenwei van zijn vader. Zijn droom: een groot 
vispark waar mensen genieten en grote, bijzondere vissen kunnen vangen. In 2014 
werd zijn droom realiteit en opende hij vispark Toms Creek Lelystad. 

Visvijvers 

In Nederland zijn er in totaal zo’n 50 visvijvers, waarvan de meeste in Oost-
Nederland zijn gevestigd. Toms Creek heeft op visgebied het grootste aanbod van 
Nederland en ligt relatief dichtbij de randstad. Toms Creek heeft intussen diverse 
visvijvers voor forelvissen, karper en of meerval- en steurvissen. De vissen bij Toms 
Creek variëren in afmeting en in de Monster Creek zwemmen zeer grote vissen tot 
wel 2,20 meter lang. In de zomer worden de Kwie Kwie Zwamps gevuld. De kleine 
Kwie Kwie vis die met bamboehengel wordt gevangen is voor Surinamers een van 
de meest geliefde vissen om te eten en een populaire traditie. 
Toms Creek verhuurt en verkoopt hengels en benodigdheden en ze geven vistips en 
clinics etc. Ze hebben een eigen productlijn van voer, lijnen en materialen specifiek 
gericht op het bijzondere vissen op hun locatie.

Breder aanbod

Een belangrijke andere tak van Toms Creek is de horeca. Ze hebben een eigen 
visrokerij en horeca met terras. Bezoekers kunnen tijdens het vissen via QR-codes 
eten en drinken bestellen en op hun visplek laten ‘bezorgen’ en je kunt eten thuis 
laten bezorgen. 

Bij Toms Creek kun je ook terecht voor groepsactiviteiten, kinderfeestjes en 
vrijgezellenfeestjes met o.a. boogschieten, buksschieten, E-chopper verhuur, 
wildgames etc. Om de rustige wintermaanden te overbruggen doen ze 
nevenactiviteiten zoals de verkoop van kerstbomen en openhaardhout.
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Maatschappelijke betrokkenheid

Hier begonnen met de eerste visvijver, is Toms Creek een echt Lelystads bedrijf 
met een sterke betrokkenheid met onze stad. Ze werken waar dat kan met lokale 
ondernemers. 

Toms Creek is een dagbesteding voor 20 jongens en meiden waar ze meehelpen 
met activiteiten als vissen, horeca en bouwen. Ook de zorgklas van Lelystad voor 
leerlingen die langdurig thuis zitten, krijgt hier les op locatie.

Werkgeverschap 

Toms Creek wordt gerund door een enthousiast team van medewerkers, 
vrijwilligers en zorgdeelnemers onder leiding van Tom Bremer, zijn vrouw Jedidja en 
bedrijfsleider Wouter Butterman. O.a. via Werkbedrijf Lelystad zijn er mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. 

Omdat Toms Creek tijdens corona open kon blijven, konden ze goede 
horecamensen aantrekken. Ook maakt de combinatie zorg en buitenleven het voor 
veel mensen aantrekkelijk om bij Toms Creek te solliciteren en werken. 

Inzet op duurzaamheid

Bij Toms Creek bouwen en onderhouden ze alles zelf met eigen mensen en met 
voornamelijk lokale producten of tweede leven spullen. Zo hebben ze een oude 
strandtent kunnen overnemen en omgebouwd met natuurlijke robuuste materialen 
tot accommodatie om te verhuren. Met hout uit de bosrijke omgeving bouwen ze 
bijvoorbeeld hun eigen picknicktafels. Hiervoor heeft Toms Creek contracten met 
Staatsbosbeheer en Flevolandschap.

De vissen zijn voor Tom een passie. Bij Toms Creek draait het erom de vissen zo 
goed mogelijk te behandelen. Daarom gebruiken ze uitsluitend weerhaakloos 
vismateriaal, matjes om de vissen op te dragen en speciale lijnen en netten. De 
medewerkers geven veel voorlichting aan de bezoekers hoe je goed met een vis 
omgaat en deze zo min mogelijk beschadigd. De vissen die na de vangst teruggezet 
worden, zijn het kapitaal van het bedrijf. Dus ook vanuit die gedachte is er veel 
aandacht voor de verzorging van de dieren. 

Twee jaar geleden hebben ze 80 zonnepanelen aangeschaft om onafhankelijker te 
worden van energielevering, alles is LED verlicht en er is geen gasaansluiting. Alle 
gebouwen worden verwarmd met eigen hout en alle onderhoud en bezorging op 
het park gaat met elektrische apparaten.



Innovatiekracht

Tom startte Toms Creek naast een baan als projectleider TMI-subsidie bij de 
Provincie Flevoland. In deze baan zag hij veel bedrijven van binnen en heeft hier veel 
van geleerd. Deze inzichten past hij zichtbaar toe in zijn eigen bedrijf.

In 2021 werd het park in Lelystad uitgebreid en de nieuwste vijvers aan de oostkant 
zijn aangelegd in de vorm van een vis. Tegelijkertijd kregen ze de kans om de 
bestaande forelvisvijvers H2O in Zwolle over te nemen. Inmiddels is Toms Creek 
Zwolle ook volledig omgebouwd in Toms Creek ‘stijl’ met houten bekleding, groen 
en nieuwe vijvers, waaronder avonturenvijvers.

En in datzelfde jaar startten ze vanuit hun horeca met thuisbezorging. 
Het verdiende geld wordt geïnvesteerd in het verder opbouwen en vernieuwen 
van beide locaties, qua parken, maar ook in het visbestand met grote vissen en 
nieuwe soorten. In 2023 zal Toms Creek verder uitbreiden met de overname van 
zorgboerderij De Huif en Surfschool Paradiso. Waardoor ook het strand en de 
boerderij aan het terrein en activiteitenaanbod toegevoegd worden. 

Geef jouw input

Vind jij dat Toms Creek de BKL Trofee verdient? Stuur dan een e-mail naar  
info@bedrijfskring.nl (t.a.v. Arnoud Booij) inclusief jouw motivatie. Alle input wordt 
meegenomen in het definitieve besluit van de jury. 

Meer over Toms Creek lees je op www.tomscreek.nl.  


