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De ontwikkelingen gaan bergop
Onze industrie is in beweging, zowel letterlijk als figuur-
lijk. Ontwikkelingen op het gebied van wet- & regelge-
ving, veiligheid, milieu en last but not least de technische 
voortgang. Als één van de voorlopers in onze tak van 
sport vinden wij het niet meer dan normaal dat wij ons 
blijven ontwikkelen. Om het beste te bieden aan onze 
klanten en er te zijn voor onze mensen. Hoe we dat 
doen? Dat leest u hier; alles over veiligheid, ons nieuwste 
materieel, de voorgang op het gebied van intermodaal en 
ons MVO-beleid. Veel leesplezier!
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Samen 
de vloot 
verbeteren
Met de komst van de emissienorm Euro 6 
hebben transportbedrijven veel moeten 
investeren in nieuw materieel. Leo Schot, 
Accountmanager Trucks bij Hogenbirk 
Bedrijfswagens B.V., begeleidde Wemmers 
bij de aanschaf van in totaal 70 Actros 
trucks.

“Wij hebben al jaren een goede relatie met Wemmers. 
Zij denken bij iedere aanschaf na over de Total Cost 
of Ownership. Niet alleen de aanschafprijs geldt, zij 
nemen het verbruik en de restwaarde ook mee in hun 
overweging. Wemmers heeft gekozen voor de meest 
zuinige truck. Daarnaast speelt veiligheid van zowel de 
chauffeur als mede weggebruikers een belangrijke rol. 
Om hierin voorop te blijven lopen heeft Wemmers de 
trucks uitgerust met alle mogelijke veiligheidsopties.”

Hogenbirk is de enige Mercedes-Benz dealer in 
Nederland die zich volledig heeft gespecialiseerd in be-
drijfswagens waardoor ze optimaal op de markt kunnen 
inspelen. >>

AANGESCHAFTE 
VEILIGHEIDSPAKKETTEN ACTROS
• spoorassistent waarschuwt de 

bestuurder bij het overschrijden 
van de rijstrook

• afstandsregeling regelt de afstand 
tot verkeer voor de truck, ook in 
de file

• attentie assistent waarschuwt de 
bestuurder als de aandacht verslapt

• active brake assist brengt het 
voertuig automatisch tot stilstand 
in noodsituaties

• xenon verlichting
• airbag & gordelspanner

Leo Schot
Hogenbirk Bedrijfswagens B.V.



VFI
Productieve samenwerking sinds 1985

De Verenigde Fettwarenindustrie 
GmbH (VFI) is al meer dan 30 jaar een 
tevreden klant van Troll. Zij zijn een van 
de toonaangevende producenten van 
plantaardige oliën en vetten. 

Vanuit het hoofdkantoor in Wels (Oostenrijk) zorgen de 
150 medewerkers van dit zesde generatie familiebedrijf 
voor de inkoop, productie, kwaliteitszorg, ontwikkeling 
en verkoop van deze kwaliteitsproducten. Ze hebben het 
proces geheel in eigen hand: het verbouwen en aanschaf-
fen van oliezaden, de persing, raffinage, samenstellen en 
verpakken van producten tot de ‘just in time’ levering bij 
de klanten. 

Hierin speelt Troll een belangrijke rol. Dit Wemmers-
bedrijf transporteert twee tot drie keer per week 
palmolie vanuit de haven van Rotterdam naar Wels. 
Wemmers laadt de containers, waarna Troll de logistiek 
overneemt en zorgt voor het transport via spoor en weg 
naar Wels, waar de chauffeur van Troll de goederen af-
levert. De samenwerking is een langlopende. Het eerste 
transport van Troll voor VFI stamt al uit 1985! De reden 
dat deze samenwerking een succes is gebleven, is een-
voudig. VFI blijft sinds jaar en dag met overtuiging inves-
teren in de verbetering van haar ecologische voetafdruk. 
Zij investeren in het terugbrengen van energieverbruik, 
ecologische producten en verpakkingen en het vermin-
deren van emissies. Daarom kiezen zij voor intermodaal 
vervoer in samenwerking met Troll. 

Leo: “In de negen jaar dat ik nu met 
Wemmers samenwerk heb ik het bedrijf 
leren kennen als een professionele orga-
nisatie.  Ik heb veel bewondering voor het 
feit dat ze tegen de stroom in toch kans 
zien om te groeien. Het resultaat van 
goed ondernemerschap. Daarnaast hangt 
er in het bedrijf, ondanks de grootte, 
een persoonlijke sfeer en staat de mens 
voorop.” 



Intermodaal: ter land, ter zee 
en op het spoor
Wemmers en Troll transporteren ook 
intermodaal door heel Europa. Bij Troll 
heeft een grote uitbreiding op dit gebied 
plaatsgevonden.

Zij hebben geïnvesteerd in 40 nieuwe lichtgewicht levens-
middelen tankcontainers die aan de nieuwste eisen vol-
doen. Zo zijn ze swap-body, geschikt voor zeetransport, 
spoor en weg. Tevens zijn ze voorzien van verwarming, 
en zijn ze steriel- en bodembediend in verband met hygi-
ene en veiligheid.

De transporten vinden door heel Europa plaats: van 
de havens in Rotterdam en Hamburg naar Oostenrijk, 
Zwitserland, Italië, België en Duitsland. Hiermee is een 
nieuw type klant aangetrokken, die het transport tot 
dusver alleen via het spoor kon afwikkelen. Door de 
aanschaf van de swap-body heeft de klant meer keuze en 
flexibiliteit in het inzetten van transporten. Daarmee was 
de keuze voor Troll een feit.

Naast flexibiliteit is deze uitbreiding vanuit Troll ook 
ingezet om minder emissies te veroorzaken. Zo wordt 
bijgedragen aan de groene status van dit Wemmers-
bedrijf. 

Door de aanschaf van de swap-body 
heeft de klant meer keuze en 
flexibiliteit in het inzetten van 
transporten. 
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Wemmers 
steunt KWF
Naast zorg voor klanten en personeel is Wemmers zich 
zeer bewust van haar rol in de maatschappij. In het kader 
van haar MVO-beleid kiest Wemmers er daarom voor 
om ieder jaar een goed doel te steunen. 

Dit goede doel voldoet aan een aantal eisen: 
• het sluit aan bij het internationale karakter 
 van Wemmers 
• staat voor goede zorg voor mensen 
• is gericht op veiligheid en/of gezondheid
• ANBI/CBF keurmerk 

Voor 2015 is de keuze gevallen op KWF Kankerbestrijding. 
Jaarlijks krijgen 91.000 mensen de diagnose kanker, dat 
zijn 10 mensen per uur. Daarom steunt Wemmers als 
KWF Zakenvriend de actie tegen deze ziekte. Mede door 
deze bijdrage kunnen talentvolle jonge onderzoekers er-
varing opdoen in wetenschappelijk kankeronderzoek en/
of de specialistische behandeling van kanker. 

Wilt u meer weten? 
Neem dan contact met ons op.

De ultieme stageplek
Bij Wemmers werken meerdere stagiaires van 
het STC in Rotterdam, dé MBO-vakinstelling 
voor scheepvaart, transport, logistiek en de 
procesindustrie.  

Wij laten onze stagiaires graag zelf vertellen hoe het is om bij ons te 
werken. Aan het woord: Rudolf Vlot, Magazijn. 

WAT HEB JE GELEERD? 
“Al met al heb ik een zeer geslaagde stageperiode gehad. Tijdens het 
eerste leerjaar heb ik veel theorie gehad over verschillende processen, 
en nu heb ik die tijdens mijn stageperiode in praktijk mogen uitvoeren. 
Doordat ik veel vrijheid kreeg heb ik goederenstromen kunnen volgen 
vanaf het bestellen tot aan de uiteindelijke factuur.” 

WAT WAS JE LEUKSTE MOMENT?
Na overleg met mijn chef hebben we besloten het magazijn op te 
schonen. Hierbij vonden we oude onderdelen van de Scaniaserie. We 
konden deze artikelen retour sturen wat nog geld opleverde ook. We 
hebben ook geïnvesteerd: dankzij een aantal leveranciers hebben we 
alle artikelen kunnen voorzien van barcode’s.” 

Cees Breedveld 

‘40 jaar werk aan de 
winkel bij Wemmers’

Rudolf Vlot 
Magazijn Wemmers


