Van Heugten Transport
BLIJFT VOLOP IN BEWEGING

Van Heugten Transport kent
een rijke geschiedenis en
ontwikkelde zich sinds 1950 van
traditioneel familiebedrijf tot een
gerenommeerd internationaal
logistiek dienstverlener. Het
bedrijf opereert vanuit MiddenNederland. In 2010 werd het
transportbedrijf overgenomen
door de toenmalige bedrijfsleider:
Gijs van den Broek. Samen met zijn
team aan toegewijde medewerkers
werkt hij nu onverdroten door aan
het uitbouwen van de succesvolle
onderneming.
Van den Broek vindt een goed contact
en dito communicatie met de klant
erg belangrijk: ‘Daar zijn onze mensen
ook echt van doordrongen. Wij bieden
professionele service en dienstverlening
met een lach. Maar betrouwbaarheid
en kwaliteit staan bij ons voorop.
Voor ieder transport hebben wij een
excellente oplossing. Daarnaast tonen
we respect voor de generaties voor
én na ons aan de hand van diverse
duurzaamheidprogramma’s. Mensen,
middelen en milieu: daar draait het om.
We sturen aan op het zoveel mogelijk
beperken van CO2-uitstoot. Daarom
wordt er gekeken naar alternatieve
brandstoffen, hoe rijden we zo zuinig
mogelijk en ga zo maar door. Dat mes

snijdt aan twee kanten, want het werkt
ook kostenbesparend. Momenteel doen
we testen met een LNG-gasauto, waarbij
op aardgas gereden wordt in plaats van
diesel. De uitkomst is nog niet panklaar.
Het hangt er ook vanaf wat de overheid
gaat doen met subsidies op die trajecten.’
Innovatief
Van Heugten Transport hanteert enkele
oer-Hollandse principes, volgens Van den
Broek: ‘Wij rijden op tijd, veilig, duurzaam,
betaalbaar en snel. Vanuit het Gelderse
Scherpenzeel vervoeren wij alle soorten
droge goederen van en naar Frankrijk,
Engeland, Duitsland, Denemarken en
Oostenrijk. Natuurlijk doen we ook
gewone ‘Van A naar B’-transporten maar

ons hart gaat sneller kloppen als we een
innovatieve en flexibele oplossing weten
te bedenken voor een logistiek probleem.
Onze échte meerwaarde zit ‘m in het
flexibel meedenken- en bewegen met de
klant. Samen zoeken we naar de meest
innovatieve en duurzame oplossing en
vertalen deze door naar een efficiënte
planning volledig op maat.’
Modern wagenpark
Het Gelderse bedrijf beschikt over een
modern wagenpark van ruim 50 trucks en
100 trailers. Gezamenlijk met onze charters
rijden er dagelijks zo’n 75 Van Heugten
Trucks op de Europese wegen. Bij Van
Heugten Transport is afspraak altijd afspraak.
Van den Broek daarover: ‘Wij leveren echt
op tijd. Niet te vroeg, niet te laat maar
precies op tijd. Een uitgekiende planning
en optimale onderlinge communicatie is
daarvoor essentieel. Ruis op de lijn willen we
te allen tijde voorkomen. Daarom werken
we met een volledig Nederlands team.’
Nieuwbouw
Van Heugten Transport heeft ruim 22.000
vierkante meter terrein aangekocht aan
de Industrielaan 21 in Scherpenzeel. Daar
worden het nieuwe kantoor, expeditieruimte
en warehouse ter grootte van 9.500
vierkante meter gebouwd. De locatie
aan de Stationsweg blijft ook in gebruik.
Het nieuwe terrein biedt plaats aan 70
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vrachtwagens. Het nieuwe warehouse
kan 15.000 pallets herbergen en beschikt
over een verrijdbaar stellingsysteem. Het
ontwerp is gemaakt door architectenbureau
Middendorp uit Ederveen en de bouw
wordt gerealiseerd door aannemersbedrijf
Osnabrugge uit Scherpenzeel.
Van den Broek vertelt: ‘De verhuizing van het
kantoordeel vindt medio september 2019
plaats. Het warehouse willen we per 1 juli
operationeel hebben. Het betreft een stukje
uitbreiding om te voldoen aan de behoefte
van onze klanten Modiform & Interface
maar het is ook een stukje verplaatsing om
op de huidige locatie weer ruimte te maken
voor andere activiteiten. Een logistieke
herindeling dus.’
Rendement
Alhoewel er over het algemeen een vrij
positieve stemming hangt over het reilen
en zeilen van de economie, heeft Van den
Broek toch zijn twijfels: ‘Ik ervaar het toch
allemaal als redelijk onstuimig. Onzeker ook.
Ik heb toch het gevoel dat er ons iets boven
het hoofd hangt. Dat zal allemaal niet zo
ingrijpend zijn als de bankencrisis van 2008,
maar gezien de kostenstijging binnen de
logistieke dienstverlening waar we nu al
mee te maken hebben en bijvoorbeeld de
gekte op de huizenmarkt is het economisch
gezien lang niet zo stabiel als het lijkt.
Onze sector klaagt over rendement. Ook al
draait de economie op volle toeren en puilt
de orderportefeuille uit: het rendement
staat zwaar onder druk. Het idee is dat
de transportsector a-cyclisch is en klanten
zijn wel bereid om hogere transportprijzen
te betalen, maar dat weegt niet op tegen
de kostenstijging. En daardoor komt het
rendement dus onder druk te staan. En
wij zijn niet het enige transportbedrijf die
dat voelt; alle bedrijven met Nederlandse
chauffeurs en eigen wielen hebben daarmee
te maken.’

Tariefsverhoging
Een oplossing lijkt niet heel snel in zicht. ‘Dat
is best een lastige. Die tariefsverhoging is
nodig. Per 1 januari 2019 is dat ook breed
geaccepteerd. Maar je kan bij je klanten niet
aankomen met verhogingen van 8 tot 9
procent. Sommige collega’s van mij hebben
dat wel gedurfd, maar ik heb dat niet
gedaan omdat ik niet het gevoel heb dat dat
realistisch is. Daarom moeten we ook nog
meer op de kosten gaan letten en efficiënter
gaan werken,’ aldus Van den Broek.
Het landelijke beeld van een tekort aan
chauffeurs speelt bij Van Heugten niet zo.
Van den Broek daarover: ‘In onze regio hier
op de Veluwe, valt het wel mee. We kunnen
hier nog redelijk aan nieuwe chauffeurs
komen. Dat komt ook omdat wij een goed
imago hebben en men weet dat wij altijd
goed zijn voor ons personeel. Bovendien
is ons materiaal goed op orde en zijn we
in mindere tijden goed voor onze mensen
gebleven.’
Op het gebied van onderwijs en stages
levert Van Heugten Transport ook graag
een maatschappelijke bijdrage. ‘Wij
hebben altijd een aantal BBL-plekken in

het kader van ‘bedrijfsbegeleidend leren’.
Momenteel zijn dat er vier. Dat doen
we in samenwerking met VTL en een
aantal ROC’s. Daarnaast hebben we ook
altijd wel een Hbo-student die hier zijn
afstudeerstage loopt.’
Een goede samenwerking met organisaties
uit de regio is voor Van Heugten ook van
groot belang. Van den Broek vertelt: ‘Zo
hebben we bijvoorbeeld een samenwerking
met Foodvalley, lopen er contacten
met overheidsinstanties, Sectorinstituut
Transport en Logistiek en verzekeraar TVM.
Bij het overleg met Foodvalley gaat het dan
bijvoorbeeld over onze nieuwe huisvesting,
klankborden over het industrieterrein
met de ondernemersvereniging en
werkgelegenheid voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.’
De keuze voor het Regio in Bedrijf-netwerk
is volgens Van den Broek tweeledig: ‘Het
gaat ons om een stukje naamsbekendheid
in de regio en actuele content over
onze activiteiten die we genereren door
regelmatig artikelen te laten maken. Zo
wordt onze vindbaarheid verbeterd en
wordt ook onze website dynamischer.’
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