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Tot de Bolk-bedrijven behoren de
volgende werkmaatschappijen
en deelnemingen:

BOLK TRANSPORT BV
nationaal en internationaal huif-
en exceptioneel transport

BOLK CONTAINER TRANSPORT BV
nationaal en internationaal
(zee)containertransport

BOLK TANK/DISTRIBUTIE
TRANSPORT BV
distributie en uitbesteed vervoer

BOLK LOGISTICS BV
warehouse en logistieke
dienstverlening

COMBI TERMINALTWENTE BV
intermodaal vervoer van
zeecontainers

VOOR
WOORD
BESTE BOLK-GENOTEN,

In 1996 besloot NS Cargo om de onrendabele binnenlandse containertreinen te
staken waardoor de afdeling containertransport van Bolk dreigde stil te vallen.
Om dat te voorkomen besloot Henk Bolk om de verbinding met Rotterdam op
eigen kracht te gaan onderhouden. Daarvoor werd op 1 mei 1996 Combi Ter-
minal Twente BV opgericht.

CTT startte met een binnenvaartverbinding tussen Rotterdam en Almelo,
naar dezelfde stationslocatie waar al ruim 10 jaar de containers voor Twente
werden overgeslagen van trein op truck. Maar al snel bleek deze locatie niet
goed te voldoen. De schepen werden omgeleid naar Emmerich en intussen
werd gewerkt aan een nieuwe binnenvaartterminal in Twente. De chauffeurs
van Bolk Container Transport reden in de tussenliggende jaren vaak drie keer
per dag op en neer tussen Emmerich en Twente.

In nauw overleg met klanten en overheid werd gekozen voor een voormalig
opslagterrein van Akzo in Hengelo als locatie van de nieuwe Twentse
containerterminal. De terminal werd aangelegd met subsidie uit Brussel
en een lening van de Provincie. CTT kreeg de concessie om de terminal te
exploiteren, mits CTT zich onafhankelijker zou maken van moederbedrijf Bolk.
Drie nieuwe aandeelhouders stapten in en brachten het geld bij elkaar om te
investeren in de portaalkraan, heftrucks en een bescheiden kantoor.

Vanaf de eerste container in 2001 heeft CTT een onverwacht voorspoedige
ontwikkeling doorgemaakt. Redenen voor dit succes waren het grote bedie-
ningsgebied tot ver in Duitsland, het grote exportvolume in Twente dat helpt
om importcontainers opnieuw te gebruiken. En natuurlijk de bereidheid van de
aandeelhouders om de winst telkens opnieuw te investeren en het gedreven
en vakkundige team van CTT.

De onverwachte groei leidde tot ruimtegebrek. Tussen 2010 en 2012 kon CTT
de ruimte die vrijkwam door de sluiting van de Akzo-chloorfabriek overnemen
en mocht Willem-Alexander de vernieuwde terminal heropenen. Dankzij de
sterke basis in Hengelo groeide CTT verder naar Rotterdam en Almelo. De kort-
stondige terugkeer naar Almelo vanwege de sluisstremming in 2012 werd in
2016 definitief met de opening van de containerterminal op het XL Park.

De beschikbaarheid van een containerterminal is een belangrijke vestigings-
voorwaarde voor bedrijven in de logistiek, handel en productie. CTT heeft een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het succes van Port of Twente, het XL
Park en de ontwikkeling van Twente als logistieke hotspot. Mede daardoor is
veel nieuwe werkgelegenheid gecreëerd en zijn grote investeringen gedaan in
de sluizen en de verruiming van het Twentekanaal.

Niemand had in 1996 verwacht dat CTT zich zo zou ontwikkelen. Visie, durf en
ondernemerschap hebben een mooi succesverhaal opgeleverd met nieuwe
kansen voor de toekomst. CTT bedankt daarom alle betrokken klanten, mede-
werkers, overheden en andere relaties vanaf het prille begin tot nu voor hun
vertrouwen, inzet en bijdrage in de afgelopen 25 jaar!

Veel leesplezier,
Directie Bolk en CTT

NIEUWS

SLIM BEDACHT!
Bolk vervoert met standaard- en
kraantrekkers op semi diepladers
diverse soorten haspels. Om deze
transporten qua benodigde tijd en
fysieke inspanning van de chauffeur
efficiënter te laden en lossen is door
Bolk-medewerkers het “GuPa
ladingsverzekeringssysteem”
bedacht, ontwikkeld én zelf geprodu-
ceerd. Dit door de TÜV gecertificeerde
systeem heeft mede voordelen op
het gebied van duurzaamheid. Aan
het vastspijkeren, verwijderen en
elders weer bevestigen van houten
balken op de trailers voor de in
grootte variërende haspels gaat geen
tijd meer verloren. En met dit uitge-
kiende en door Bolk gepatenteerde
systeem gaat het hout uit de vloer
van de trailer niet meer kapot; een
pluspunt voor het behoud van ons
materieel.

DE ONTWIKKELINGEN VAN
25 JAAR CTT
In ons voorwoord vertelden we over
het 25-jarig bestaan van Combi
Terminal Twente. CTT heeft in die
jaren gigantische ontwikkelingen
doorgemaakt. Een korte impressie:
de inlandterminal startte met 4 men-
sen op één vestiging in Hengelo op
een terrein van 2,5 hectare. Inmiddels
zijn daar de vestigingen in Almelo en
Rotterdam bijgekomen, behelst het
totale terrein nu 19 hectare en is het

personeelsbestand gegroeid naar
60 medewerkers. De kades zijn met
800 meter lengte uitgebreid. Waar
in de beginjaren 20.0000 container
handlingen plaatsvonden, zijn het
er nu 360.000. Het aantal trucks is
uitgebreid van 10 naar 75 en de
modaliteiten zijn van twee naar drie
gegaan: naast spoor en truck is het
vervoer per barge (binnenschip)
toegevoegd.

TEST MET DUURZAME
HVO-DIESEL
Voor Bolk én Grolsch telt duurzaam
transport en reductie van CO2.
Daarom vindt momenteel in nauwe
afstemming tussen beide bedrijven
een test plaats met HVO-diesel.
Drie maanden lang rijden twee
voertuigen van Bolk alleen op deze
brandstof. Zo proberen beide bedrij-
ven het effect van de meest duur-
zame dieselbrandstof van dit
moment op verbruik en vermogen
te achterhalen. De “Hydrotreated
Vegetable Oil” is gemaakt van afge-
werkte plantaardige oliën en rest-
afval zoals dierlijke vetten. Dat
maakt de brandstof volledig fossiel-
vrij, hernieuwbaar en emissiearm.
Met HVO-diesel wordt een CO2-
besparing van 89% gerealiseerd.
Een mooi alternatief voor traditionele
diesel. Voor het tanken van de
HVO-diesel gaan de chauffeurs naar
het AVIA Truck Enschede Transport-
centrum waar de diesel op twee
pompen beschikbaar is.

DE EFFICIËNTE, ZELFBEDACHTE EN ONTWORPEN LADINGSZEKERINGSRAIL

GROLSCH EN BOLK TESTEN GEDURENDE DRIE MAANDEN MET HVO-DIESEL

KLEURRIJKE ONTWIKKELINGEN BIJ CTT
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FOTO: INGMAR BUSSCHER, BOLK
BOLK LEVERT BEREGENINGSHASPELS AF IN NIEUWE PAND MEIJERING

Sed ut ipsum in lorem luctus viverra a eget dui mauris
lectus erat, auctor et erat sit amet, faucibus malesuada
tellus. Quisque non augue dignissim, scelerisque diam
sed, egestas orci. Nulla cursus est in elementum consec-
tetur. Sed venenatis vel odio mattis lobortis. Nulla gravida
a tortor a mollis. Mauris finibus egestas iaculis. Interdum
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Duis sed nulla mattis, pretium lectus et, venenatis velit.
Vivamus nibh lectus, semper non tincidunt eu, gravida a
enim.

Aliquam pharetra odio eu turpis aliquet, ac pulvinar felis
tristique. Nullam ullamcorper urna id sem laoreet lobor-
tis. Donec pellentesque facilisis nibh, a tempus quam frin-
gilla non. Aliquam eu lectus pretium, tempus arcu eget,
posuere leo. Duis fermentum dui tortor, sit amet ultrices
magna condimentum et. Maecenas pellentesque biben-
dum nisi, vel varius augue. Vivamus rhoncus, elit sit amet
fringilla feugiat, justo diam cursus ligula, nec consectetur
est est nec justo. Morbi eget suscipit justo, non vehicula
sem. Pellentesque ut tempus elit. Etiam sem nulla, inter-
dum quis lacus non, lacinia pulvinar turpis.
Quisque a augue massa. Cras at lacus ac sapien sagittis
facilisis vel eu nunc. Curabitur pellentesque purus non
pellentesque dapibus.

Praesent est orci, sagittis ut pretium sed, porta a
magna- Morbi vitae nulla eget metus pulvinar tristique a
eget- turpis. Donec tellus turpis, consectetur at ante a,
vulputate pellentesque urna. Curabitur sodales condi-
mentum tortor, vel sollicitudin ipsum vestibulum vel.
Etiam venenatis dignissim sollicitudin. Sed condimentum
blandit est- in pretium magna tincidunt et. Aliquam ultri-
ces sapien id hendrerit pellentesque. Nunc suscipit ali-
quet tincidunt. Nulla facilisi. Curabitur interdum nibh ut
magna dapibus, sit amet varius turpis egestas. Mauris sit
amet feugiat tortor. Nullam egestas libero vitae vulputate
auctor.

QUISQUE LECTUS ARCU
Praesent consequat pulvinar elit et elementum. Nam
scelerisque porta sapien, sed tristique orci egestas vel.
Maecenas vitae erat eros. Duis orci nisl, gravida in mi sit

amet, viverra dictum nulla. Mauris feugiat nibh in tellus-
sollicitudin. Sit amet sapien lacinia, ultricies cursus turpis.
Vestibulum et sapien quis velit varius placerat varius in
ex. Nulla at nibh ac neque congue blandit. Pellentesque
tincidunt libero ullamcorper arcu porta fermentum. In non
nisi sem. Praesent faucibus eros quis nunc tempus imper-
diet. Nullam mattis pharetra odio, vel consequat lorem
vestibulum in. Mauris sed mauris at libero facilisis facili-
sis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nam aliquam diam at massa pretium sodales.

Proin pellentesque tempor fermentum. Vivamus dictum
magna a nisl imperdiet, et placerat lorem vehicula. Duis
ligula purus, euismod at libero quis, hendrerit blandit
purus. Cras finibus condimentum interdum. Praesent con-
gue malesuada aliquam. Curabitur ultricies tempus scele-
risque. Cras faucibus id quam eget luctus. Phasellus
porta, leo eget mattis posuere, ipsum lectus rhoncus
justo, non faucibus est metus ut elit. Integer commodo
nec sapien vitae eleifend. Sed non odio pharetra, imper-
diet orci sit amet, accumsan erat. Donec sit amet tempus
arcu, id placerat ante. Integer condimentum erat tortor, ac
tincidunt tortor auctor sit amet.

CRAS NON EFFICITUR
Vivamus nec eleifend eros, placerat feugiat mi. Ut moles-
tie nisl lorem, eu ullamcorper quam pellentesque et.
Morbi sollicitudin magna quis sapien consequat, eu dic-
tum mauris maximus. Aenean sodales dignissim lorem.
Mauris non mi libero. Aenean tincidunt semper dictum.
Pellentesque ut dolor a massa aliquet rhoncus vel sit
amet lacus. Nullam sit amet facilisis arcu, eu sagittis dui.
Sed porta blandit elementum. Donec pharetra tortor in
purus lacinia, ut rutrum tellus sodales. In maximus gravi-
da efficitur. Aliquam consequat nulla tortor, ut tincidunt
nisi fermentum a. Morbi aliquam urna eget augue porta
bibendum in at libero. Suspendisse posu.

Ut ultrices nunc eu purus ultricies, et bibendum magna
pulvinar. Morbi sollicitudin augue sed urna dictum proin
pellentesque tempor fermentum. Vivamus dictum magna
a nisl imperdiet, et placerat lorem vehicula. Duis ligula
purus, euismod at libero quis, hendrerit blandit purus.

In mollis augue sed dolor tincidunt eleifend. Aliquam at orci dictum, semper urna id,

consectetur purus. Mauris tincidunt nibh ac augue ullamcorper, suscipit molestie eros

pellentesque. Integer vestibulum. Tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis

egestas. Morbi non ligulanec turpis vulputate efficitur. Donec et turpis congue, tincidunt nunc

nec, aliquam nunc. Nullam mi risus.

VAN
MODENA
NAAR
KLIJNDIJK

PRAESENT CONSEQUAT PULVINAR ELIT ET NAM SCELERISQUE PORTA SAPIEN
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FOTO: NAAM FOTOGRAAF FOTOGRAFIE
OMSCHRIJVING VAN DE AFBEELDING OF DUIDING HIERVAN

Onder de rook van Emmen ligt in de gemeente Borger-
Odoorn het dorp Klijndijk. In deze bos- en landbouwrijke
omgeving begon vader Albertus Meijering in 1984 in het
achterhuis van de huidige woonboerderij met het repare-
ren en verkopen van landbouwmachines. In 1990 werd
een nieuw bedrijfspand gebouwd. ‘En dat gebouw wordt
na 31 jaar onze opslagruimte’, vertelt Matthijs Meijering.
Matthijs houdt zich als middelste zoon van de familie
vooral bezig met de verkoop. Naast hem zijn ook de twee
andere broers Laurens en Joost iedere dag aan het werk
in het bedrijf. ‘We runnen inmiddels met zijn vieren ons
familiebedrijf.’

MEERDERE DEALERSCHAPPEN
Het mechanisatiebedrijf is dealer van onder meer Massey
Ferguson tractoren en oogstmachines en STIHL tuin-
machines. Met een hecht team van ongeveer tien mensen
zijn ze dagelijks bezig met het onderhoud, reparatie en
verkoop van tractoren, landbouwmachines en tuin- en
parkmaterieel. ‘We verlenen service aan agrariërs, over-
heden en hoveniers. Maar we doen meer’, vervolgt
Matthijs. ‘In onze regio hebben we door de jaren heen
een goede naam opgebouwd als specialist in berege-
ningstechniek. Mede door de droogte van de afgelopen
drie jaar is het importeren van OCMIS beregeningshaspels
en motorpompsets een kernactiviteit geworden. Onze
klantenkring voor de beregeningsinstallaties is divers;
naast agrariërs in Drenthe en Groningen zijn het ook
tuinders, kwekers en bijvoorbeeld sportverenigingen met
grote grasvelden. Vorig jaar hebben we ongeveer vijftig
beregeningshaspels en vijftig motorpompsets vanuit
Italië naar Nederland geïmporteerd. We verwachten niet
per se een toename van deze aantallen, maar goed, dat
dachten we vorig zomer ook. Het zijn klimaatafhankelijke
producten; het maken van een goede inschatting blijft
lastig.’

HELDER, SNEL EN EFFICIËNT
‘Up-to-date blijven op het gebied van landbouwtechniek
en meedenken met onze klanten vinden we belangrijk.

Dat geeft ons als ondernemer plezier. Daarom hebben
we goed ingespeeld op de ontwikkelingen op het gebied
van beregenen. Zo kwamen we jaren geleden terecht bij
het Italiaanse OCMIS. Voor het transport vanuit hun
fabriek in Noord-Italiaanse Castelvetro di Modena werken
we nu al ruim tien jaar met Bolk Transport samen. En ook
dat heeft een reden. Bij Bolk ligt de focus op transporten
van en naar Italië; zij weten alles van de regelgeving,
ontheffingen, meest geschikte routes afgestemd op de
hoogte van de lading. Momenteel nemen ze op weke-
lijkse basis als retourvracht de beregeningshaspels en
-machines voor ons mee. In de praktijk betekent dat
iedere vrijdag een telefoontje of mailbericht van Erik
Wessels of Emiel Slag van Bolk met de vraag of ze nog
transport voor ons moeten verzorgen. Die communicatie
verloopt goed; zij schakelen enorm snel en dat werkt
heel prettig. Zo komen wij niet voor verrassingen te staan.
Bolk heeft een groot aantal huiftrailers, tautliners, mega-
trailers, euro- en semi-diepladers. Ze kiezen altijd de voor
ons meest efficiënte wijze van transport.’

EIGENTIJDS BEDRIJFSPAND
Door de toename van de activiteiten en daarmee gepaard
gaande groei van onze medewerkers ontstond de behoef-
te aan een nieuw modern bedrijfspand op zichtlocatie.
Het huidige pand wordt opslagruimte. ‘Het ontwerp van
het nieuwe pand komt uit de koker van KR8architecten in
Borger. Mulder Hallenbouw uit Ter Apel heeft het pand
neergezet. Onze nieuwe werkplaats is voorzien van een
10-tons bovenloopkraan. Beregeningshaspels wegen
toch gauw zo’n vijf tot tien ton per stuk. Voor het lossen
hoeft nu geen telescoopkraan meer ingehuurd te worden.
De chauffeurs van de firma Bolk rijden nu zo met de
lading de werkplaats binnen. Het maakt ons werk makke-
lijker, we zijn flexibeler en het levert tegelijkertijd een
mooie kostenbesparing op.
Deze zomer wordt ons nieuwe pand opgeleverd.
We kijken ernaar uit, want vanuit dit eigentijdse goed
geoutilleerde bedrijfspand kunnen we onze klanten nóg
beter bedienen.’

In het Drentse Klijndijk is de bouw van het nieuwe bedrijfspand van Mechanisatiebedrijf

Meijering in de afrondende fase. Deze zomer betrekt de dealer van landbouwmachines en

tuin- en parkmaterieel met een specialisatie in beregeningsinstallaties dit moderne gebouw;

een klimaatneutraal pand met onder meer een showroom, winkel, kantoorruimtes, magazijn

en goed geoutilleerde werkplaats op een zichtlocatie aan de Hoofdweg 12a.

EEN
GROTE
KOP

MECHANISATIEBEDRIJF MEIJERING IMPORTEERT VOLOP BEREGENINGSINSTALLATIES
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SNEL EN KLIMAATVRIENDELIJK DOOR ZWITSERLAND. FOTO: KOMBIVERKEHR KG

Kombiverkehr werkt alleen rechtstreeks samen met expedi-
teurs en logistieke bedrijven, niet met de verladende indus-
trie. Daardoor profiteren klanten bij de afhandeling van
hun multimodale transporten van een unieke neutraliteit.
De Duitse onderneming is een zogenaamde commanditaire
vennootschap: de aandeelhouders zijn 230 nationale en
internationale expediteurs en transportondernemingen,

alsmede DB Cargo AG. Kombiverkehr heeft in 2020 in totaal
858.079 vrachtwagenzendingen (1,72 miljoen TEU) van de
weg naar het spoor overgeheveld. Zo werd het milieu de
uitstoot van meer dan een miljoen ton klimaatschadelijke
koolstofdioxide bespaard. Met 129 fulltime werknemers
genereerde het bedrijf in 2019 een omzet van
411 miljoen euro.

De transporten van Kombiverkehr worden in samenwer-
king met een groot aantal spoorwegondernemingen uit-
gevoerd. De ongeveer 170 dagelijkse rechtstreekse treinen
en pendeltreinen zijn met elkaar verbonden in zogenaam-
de gateway terminals en vormen samen meer dan 15.000
efficiënte pan-Europese verbindingen. Hierdoor ontstaat
intermodaal transport per klimaatvriendelijk spoor met
maximale flexibiliteit in de routing. Bijvoorbeeld van
Zweden naar Spanje of van Nederland naar de Aziatische
kant van Turkije. En in veel gevallen zelfs in het “one-
stop-shop proces”: zo snel mogelijk met slechts één
boeking via verschillende stations naar de bestemmings-
terminal. Dit leidt tot een verminderde inzet van trucks en
vrachtwagenchauffeurs.

VAN ROTTERDAM NAAR MORTARA
‘Naast andere zee- en landterminals in Rotterdam en
Moerdijk is CTT Rotterdam in het verkeer met Nederland
het centrale vertrekpunt voor spoorvervoer van en naar
Mortara in de regio Milaan in Noord-Italië’, vertelt Jouke
Schaap, hoofd Benelux bij Kombiverkehr. ‘CTT blijkt een
flexibele en betrokken organisatie te zijn. Sterke partners
zijn essentieel voor Kombiverkehr als het gaat om trans-
portafhandeling. En CTT is zo'n belangrijke partner. Het
CTT- team heeft een hands-on mentaliteit die indruk op
ons maakt en ons overtuigt.
Ze hebben oog voor de klant, denken mee op strategisch
niveau én op het commerciële vlak. Bij problemen wordt
gelijk geschakeld en naar een oplossing gezocht. Altijd,
zelfs ’s nachts en in het weekend, want juist dan rijden
onze treinen vaak. Daarna evalueren we. We benoemen
wat goed gaat en kijken waar verbeterpunten liggen.
Want we streven naar hetzelfde doel: altijd nét iets meer
doen om onze klanten enthousiast te maken voor onze

klimaatvriendelijke transportoplossing. Bovendien heeft
CTT een actieve stimulerende rol in het bij elkaar brengen
van klanten. Juist doordat CTT een wat kleinere organisa-
tie is, werkt zij zeer klantgericht. Kombiverkehr daarente-
gen is een wat grotere organisatie, maar is opgedeeld in
verschillende bedrijfsonderdelen, zodat ook bij ons flexi-
bel en klantgericht werken gewaarborgd is.
En wij willen hier in de toekomst nog sterker in worden,
met als doel ook de toegang tot intermodaal vervoer te
vereenvoudigen voor nieuwe klanten die hun vervoer
voorheen over de weg afhandelden. De nadruk ligt hierbij
op advies en digitale toepassingen voor de start van het
vervoer. En als basis voor een succesvolle toekomst voor
onze Mortara-transporten, willen we CTT samen uitbou-
wen tot een hub van betekenis.’

FREQUENTIEVERHOGINGEN VOOR EEN
DUURZAME TOEKOMST
Kombiverkehr is van plan de frequentie van de “Rond-
loop Rotterdam-Mortara” verder op te voeren. Vanaf
september wordt de frequentie opgevoerd van vier naar
vijf vertrekken per week en richting; op de lange termijn
tot zes keer per week. ‘We hopen in de toekomst ook
meer extra spoorverbindingen van Rotterdam naar het
achterland tot stand te brengen.
De afgelopen maanden hebben wij een sterke opleving
gezien van de spoorvolumes. We komen uit de corona-
crisis en duurzaamheid geeft een boost aan het
spoorvervoer. Steeds meer klanten combineren ver-
voer over spoor, weg en water om de CO2-uitstoot
te verminderen.
Woorden worden omgezet in daden. Dit is een geweldige
ontwikkeling voor alle bedrijven die betrokken zijn bij
intermodaal transport!’, besluit Jouke Schaap tevreden.

Kombiverkehr KG is opgericht in Frankfurt am Main in 1969. Sindsdien ontwikkelt, organiseert

en commercialiseert de onderneming een internationaal spoorwegnet voor intermodaal

vervoer. Dit stelt expediteurs en transportbedrijven in staat de voordelen van spoor, weg en

water op intelligente wijze te combineren. CTT speelt hierin een belangrijke rol.

STERK
PARTNERSHIP
KOMBIVERKEHR EN CTT STIMULEREN INTERMODAAL DUURZAAM VERVOER
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JAMES DAHOE IS BLIJ MET DE OPSLAGRUIMTE
BIJ BOLK LOGISTICS IN ALMELO

James Dahoe uit Enschede is als Business Development
Manager samen met twee collega’s van EuroDev verant-
woordelijk voor de sales en marketing op het vasteland
van Europa. EuroDev helpt als Europese partner al ruim
20 jaar vanuit Almelo en Frankrijk meer dan 300 toon-
aangevende Noord-Amerikaanse bedrijven succesvol uit
te breiden in Europa.
‘De “groene” producten van Henry Molded Products zijn
gegoten van gerecycled papier. Vaak maak ik bij klanten
het vergelijk met papier-maché, want dat kent iedereen
nog van de kleuterschool. Dat werkt over het algemeen
goed voor de beeldvorming’, lacht James Dahoe. De toe-
passingen van papier-maché zijn ongekend. Dat gaat van
bloempotten, creatief decoratiemateriaal tot zelfs doods-
kisten en recyclebare koelboxen. Je kunt het zo gek niet
bedenken.’

STABIEL, GOEDKOOP ÉN GROEN STAPELEN
‘De meest populaire productlijn van Henry Molded Pro-
ducts is het zogenoemde “Stakker® Roll Cradle System”.
Onze focus ligt op deze producten, omdat ze enorm veel
voordelen opleveren. Deze “industriële papier-maché” of
vormvezelverpakkingen zijn een ideale oplossing voor de
opslag en transport van ieder cilindervormig product. Ze
worden veelal gebruikt in de papier-, plastic en textiel-
markt, maar ook voor buizen van bijvoorbeeld staal of
pvc. Met Stakkers® stapel je veel meer rollen op een pal-
let. Je bespaart opslagruimte- én kosten. Bovendien is het
een meer stabiele en veilige manier van stapelen. In een
container of vrachtwagen kan je tot twee en een half keer
meer volume verzenden, waardoor je ook de transport-
kosten drastisch verlaagt. En Stakkers® zijn duurzaam en
groen product; ze zijn volledig recyclebaar, niet-toxisch
en biologisch afbreekbaar. Dat is in toenemende mate van
belang voor de eindgebruiker.
Onze producten zijn in 42 verschillende maten beschik-
baar, voor rollen met een diameter van 5 tot 102 cm. Dit is
afgestemd op de vraag in de markt. Op aanvraag leveren
we ook speciale afmetingen.’

OPSLAGCAPACITEIT IN NEDERLAND
‘Henry Molded Products beschikt over 300.000 vierkante
meter fabrieksoppervlak in Amerika. Om wereldwijd snel-
le levering te waarborgen is daarnaast gekozen voor
warehousing in Europa. In eerste instantie gebeurde dit
vanuit in Engeland, maar de Brexit was een drijfveer om
ook voor Nederland te kiezen. Zo vermijden we complexe
exportprocedures en blijft levering tegen lage kosten aan
onze eindgebruikers op het vasteland mogelijk. Voor ver-
pakkingsproducten is dat heel belangrijk. In onze zoek-
tocht naar opslagcapaciteit hebben we twee onderzoeken
uitgevoerd. Bolk Logistics kwam beide keren als beste uit
de bus. Daarbij kwam dat de locatie van Bolk Logistics
dichtbij het kantoor van EuroDev ligt en collega’s van
EuroDev ook gebruik maken van hun faciliteiten voor
warehousing. Het team van Bolk Logistics regelt het voor-
raadbeheer en de in-, op- en uitslag. Desgewenst is
transport mogelijk. Het contact verloopt makkelijk, ze
schakelen tijdig en de service is goed.
We werken volop aan verdere expansie op de Europese
markt. Wat ons betreft betekent dat automatisch een
toename van de logistieke diensten die wij naar volle
tevredenheid afnemen bij Bolk Logistics.’

Henry Molded Products is wereldleider op het gebied

van ontwerp, ontwikkeling en productie van

milieubewuste verpakkingsoplossingen. Het in 1962

opgerichte familiebedrijf met een hoofdkantoor en

twee productielocaties in de Verenigde Staten brengt

innovatieve, hoogwaardige gerecyclede papiervezel

producten over de hele wereld op de markt. Vanuit

een kantoor in Engeland worden de Britse eilanden

bediend en vanuit Almelo het vasteland van Europa.

INDUS
TRIELE
PAPIER
MACHE
MILIEUBEWUSTE VERPAKKINGSOPLOSSINGEN VAN
HENRY MOLDED PRODUCTS OP VOORRAAD IN ALMELO
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FOTO: MAARTEN AKKERMAN
WINDPARK GOLS, OOSTENRIJK. BOLK-COMBINATIES
LEVERDEN O.A. 117 TORENDELEN.

Veelzijdige projecten zijn het. Bij de bouw van windmolen-
parken komt enorm veel kijken. Zo vraagt het transport
van de diverse onderdelen van windturbines om veel
variëteit in de transportmogelijkheden voor open vervoer.
Want het gaat om bijvoorbeeld het transport van zware
torendelen en bladen met een lengte van 77 meter. Een
uitstekende voorbereiding en planning is vanzelfsprekend
essentieel.

Het project “Windpark Gols” in Oostenrijk is in maart dit
jaar gestart en in juni opgeleverd. In dit park zijn 30 wind-
turbines geplaatst. Vanuit Duitsland, Tsjechië en Slovenië
is met zes Mega Wind adapters en de nieuwe Bladdolly’s
van Bolk het vervoer van 117 torendelen en 30 sets wind-
bladen verzorgd. Ook het lossen van de schepen en
handling in de haven van Koper in Slovenië is door Bolk en
Bolk Austria verzorgd. Daarbij kwamen nog 45 vrachten
20ft containers en 120 huifvrachten vanuit Duitsland en
Polen. In augustus neemt Bolk ook deels het project
“Windpark Gattendorf” met vier windturbines op zich.

Vanaf juni heeft het windteam van Bolk het vizier gericht
op transport richting Zweden. Van juni tot augustus gaat

het om de bouw van windparken in Blabergsliden en
Raftsjöhöjden met respectievelijk 26 en 11 turbines. De
onderdelen zijn zwaar: zogenaamde Machine Heads van
93 ton, Drive Trains van 77 ton en Hubs van 51 ton worden
wekelijks vanuit het Duitse Spelle via Terneuzen naar
Piteå verscheept.

Daar worden de onderdelen afgezet op “potten”, zodat de
trailers en transport mafi’s met hetzelfde schip teruggaan
voor de volgende verscheping.
In juli start in Markbygden in Zweden vervolgens de bouw
van windpark “Aura” met in eerste instantie 30 windturbi-
nes. Hiervoor worden semi-trailers en bladdolly’s ingezet.
Later volgen mogelijk nog 107 turbines.

Bolk Austria neemt voor alle drie projecten het transport
van de bijna 300 huifvrachten vanaf Polen en ongeveer
100 vrachten 20ft containers vanaf Duitsland grotendeels
op zich.

Voor de diverse projecten zijn onderaannemers uit onder
andere Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en
Finland ingezet.

Bolk organiseert de meest uitzonderlijke

transportprojecten. Het vervoeren van de

onderdelen van windmolens is een actueel

voorbeeld van dit soort exceptioneel en

zwaar transport. Dit jaar werkt het

zogenoemde ‘windteam’ van Bolk met hulp

van meerdere Europese onderaannemers

volop aan vijf windmolenparken verdeeld

over Oostenrijk en Zweden.

VANDE
ALPEN
TOTDE
POOLCIRKEL

GÉ WESTEMEIJER

Gé woont met zijn vrouw Tanja en hun zoon Robin en
dochter Ileen in Oldenzaal. Hij is gek op zijn gezin en op
zijn drie pony’s die rondlopen op een eigen stuk grond bij
zijn ouderlijk huis. Elke dag gaat hij voor en na het werk
even langs. ‘Voor de verzorging en voor een stukje ont-
spanning.’

Jarenlang was Gé monteur. ‘Op de LTS deed ik de metaal-
opleiding en een jaar automontage. Wat ik precies wilde
wist ik nog niet. Ik startte in de metaal, doorliep mijn
dienstplicht en vervolgde mijn werk in de metaal. Na een
jaar hield ik het voor gezien; ik werd vrachtwagen-
chauffeur bij Schopman. Op zaterdag deed ik de mon-
teursopleiding bij de SOMA in Ede. Vervolgens zocht ik een
baan waarin ik het chauffeurs- en monteurswerk kon
combineren. Dat lukte deels bij de Twentse Weg- en
Waterbouw. In de avonduren ging ik naar de MTS. Met dat
diploma op zak werd ik monteur bij Knol Papierrecycling.’

Na een reorganisatie kwam Gé terecht bij Bolk. ‘De vracht-
wagens van Knol bracht ik voor de APK naar Bolk. Daar-
door kende ik de toenmalige chef Erik. Hij hoorde van de
ontslagronde bij Knol en zei me dat ik altijd welkom was
bij Bolk. Omdat ik het een mooi en stabiel bedrijf vond,
greep ik gelijk mijn kans. In januari 2013 startte ik hier als
monteur. Na het vertrek van Erik werd Gert-Jan Grobbink
zijn vervanger en ik al snel zijn “assistent”. Sinds Gert-Jan
de overstap maakte naar onze werkplaats in Almelo,
stuur ik onze Hengelose werkplaats aan. Een gevarieerde
spilfunctie, waarin ik contact heb met chauffeurs, de
directie en natuurlijk met “mijn jongs” de monteurs.

Ik heb veel ontzag voor wat Henk Bolk heeft opgezet.
Ons bedrijf is dynamisch, veelzijdig en onze huidige
directie heeft de intentie te blijven groeien. Dat vind ik
mooi. Wat ze doen, doen ze goed. Dat past bij mij, ik houd
ook niet van half werk. Daarom hoop ik dat ik hier nog
jarenlang zit.’

Een truck weer rijklaar maken. Dat vindt Gé

Westemeijer mooi aan het sleutelwerk. Een

beetje tijdsdruk mag erop zitten. Even de

schouders eronder zetten, zodat de

vrachtwagen door de APK komt en weer veilig

en volgens planning op weg kan. Dat voelt

goed voor de 55-jarige bescheiden chef

werkplaats in Hengelo. ‘Maar dit lukt alleen

samen met de monteurs.’

HOUDTNIET
VAN
HALFWERK

GÉ WESTEMEIJER IS CHEF WERKPLAATS
BIJ BOLK FLEETSERVICE IN HENGELO
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