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Kwaliteit en kwantiteit
Het blijft bergop gaan met Wemmers Tanktransport. Naast groei 
in materieel hebben we in 18 maanden tijd 50 nieuwe (Nederlandse) 
werknemers aangenomen. Daarnaast zijn er in het buitenland nieuwe 
collega’s voor u aan de slag. Gezien de uitbreiding van activiteiten was 
dit een welkome aanvulling. Wij zijn erg blij dat nieuwe én oude collega’s 
al staan te trappelen om met het nieuwe materieel aan de slag te gaan. U 
komt ze vast snel tegen, op de weg of bij het laden en lossen. We wensen 
iedereen veel plezier en werkvreugde deze zomer. 
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Reinigen naar hoogste 
standaard
AAK (AarhusKarlshamn) is één van de 
grootste producenten van plantaardige 
vetten. Deze kwalitatief hoogwaardige 
speciaalvetten dienen als basis voor 
voedingsmiddelen, cosmetica, diervoeders 
en als smeermiddel in de industrie. 

Eén van de productievestigingen van dit wereldwijde 
concern staat in Zaandijk. Zij zijn sinds tien jaar vaste 
klant van Wemmers Tanktransport. Beide bedrijven 
hebben elkaar gevonden in hun passie voor kwaliteit, 
service en transparantie van processen. Wemmers zorgt 
ervoor dat de producten van AAK ‘just in time’ bij hun 
klanten worden afgeleverd zodat de productie zo effici-
ent mogelijk kan verlopen.

Drie jaar geleden heeft de vaste samenwerking zich ver-
der uitgebreid. AAK en Wemmers hebben geïnvesteerd 
in een reinigingsstation op de eigen locatie in Zaandijk. 
Dit station voldoet aan de hoogste standaard voor hygië-
ne, (voedsel)veiligheid en sustainability. 

Marcus Bense, Technisch Directeur Supply 
Chain bij AAK, licht toe: “Er waren drie 
ijzersterke redenen waarom dit reini-
gingsstation er moest komen. Eén: het 
verkeer. Zoals je begrijpt hebben we in de 
Zaanstreek een logistieke uitdaging met 
al die files. Extern reinigen levert meer 
transportbewegingen en wachttijd op. Dat 
brengt ons bij reden twee: op eigen terrein 
kunnen we flexibel laden. De chauffeur 
hoeft niet te wachten terwijl er gereinigd 
wordt, hij kan meteen verder. >>

Marcus Bense, 
Technisch Directeur 
Supply Chain AAK

We willen de mogelijkheid om flexibel aan alle hoge eisen 
in de voedingsindustrie te voldoen



Wij staan voor kwaliteit
Afdeling Reiniging

Bij een transporteur van voedingsmiddelen 
is hygiënisch reinigen de eerste stap in een 
betrouwbare levering. Wemmers loopt hierin al 
jaren voorop, zowel in kwaliteit van de reiniging als 
transparantie van het proces. 

Sinds een aantal jaar zijn er twee locaties waar in eigen beheer wordt 
gereinigd: bij AAK in Zaandijk met een wasstraat en op de hoofdlocatie 
in Bleskensgraaf. Beide locaties zijn EFTCO-erkend, voldoen aan de 
laatste HACCP-normen en kunnen aan halal en koosjer-eisen voldoen. 
Na reiniging worden de tankwagens voorzien van zegels en een geborgd 
reinigingscertificaat. 

Leo van der Moere, Chef Reiniging: “Wij zijn het gehele jaar open, ie-
dere dag van 6 uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Met ons team van 
specialisten zorgen wij voor 12.000 reinigingen per jaar. We reinigen 
eigen tanks en materieel van externen, zolang het maar levensmiddelen 

zijn die vervoerd zijn. We voldoen aan alle strenge eisen 
rondom het vervoer daarvan, de rabbi komt bijvoor-
beeld iedere maand controleren. Zo is al het materieel 
bewijsbaar, traceerbaar en gecertificeerd schoon.” 

Door slimme oplossingen wordt ook gekeken naar wat 
duurzaam is. Leo: “We gebruiken zeep die biologisch 
afbreekbaar is en garanderen bacterievrij water door 
een UV-filter op de wateraanvoer. Ook hebben we geïn-
vesteerd in een extra koudwatertank. Deze maatregelen 
zorgen voor schone tanks en zijn tegelijkertijd milieu-
vriendelijk. Bovendien kunnen de klanten volgen wat we 
doen. Wij werken met Clean Secure, een systeem dat de 
gegevens rondom de reiniging verzamelt, analyseert en 
realtime inzichtelijk maakt aan ons en onze klanten. Een 
klant kan op ieder moment meekijken naar de reiniging. 
Daar zijn we maar wat trots op.” 

De laatste reden is bezuiniging op energie. Bij onze pro-
ductieprocessen komt veel restwarmte vrij, die wij nu 
inzetten voor de reiniging.” 

Het station is een echte coproductie. Het gebouw en de 
infrastructuur eromheen is van AAK, Wemmers levert 
de installatie en de specialisten die het station beman-
nen. In principe is dit station alleen voor eigen gebruik. 
Bense: “Het is niet de bedoeling om de concurrentie aan 
te gaan met commerciële aanbieders. Wat we wel willen 
is de mogelijkheid om flexibel aan alle hoge eisen in de 
voedingsindustrie te voldoen. Dat kan nu en we benut-
ten de capaciteit optimaal. Dus we gaan door!”



Troll koopt 40 nieuwe containers
Troll investeerde in 40 nieuwe containers die trimodaal zijn: inzetbaar voor wegtransport, per spoor en via water. Deze combinatie 
zorgt voor flexibele inzet van het nieuwe materieel. De nieuwe containers zijn licht van gewicht en kunnen tegelijkertijd zonder 
probleem 24.500 kg laden. Dit is meer dan gemiddeld in dit type transport en levert aanzienlijke CO2-reductie op, naast de brand-
stofbesparing door een laag eigen gewicht. Tevens zijn deze containers zeer veilig om mee te werken: de chauffeur kan alles vanaf de 
grond bedienen. De nieuwe containers zijn net geleverd en worden nu al vol ingezet.

Licht eigen gewicht levert aanzienlijke CO2-reductie 
en branstofbesparing op
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Hands on 
training bij de klant
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In mei was Wemmers te gast bij IOI Loders 
Croklaan voor een speciale training 

De afdelingen sales, transport en customer service kregen verdeeld 
in drie groepen een interactieve en educatieve sessie aangeboden. 
Sales manager Leon Bor en chauffeursopleider Anton van Amerongen 
maakten graag tijd vrij om de tankwagen- en transportkennis van de 
deelnemers te vergroten. Naast theorie kwam de praktijk uitgebreid 
aan bod: deelnemers bezichtigden diverse typen tankwagens – container, 
pomp en standaard – en leerden over losmethodes, filters, pakkingen en 
verzegeling. Het was aanleiding voor veel vragen én om ervaringen te 
delen. Kortom: een leerzame en interactieve dag. 

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

Wemmers in the picture
De gemeente Molenwaard heeft een promotiefilm gemaakt over de 
mooiste plekjes van de gemeente. Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan de historie en bedrijvigheid. Zoals u kunt zien is Wemmers nauw 
betrokken bij haar directe omgeving én maakt zij deel uit van de rijke 
historie van deze gemeente. Wilt u de film ook zien? 
Dat kan via: http://bit.ly/1jJwiah

Nieuw 
hoofdkantoor Troll
Sinds begin dit jaar is het hoofdkantoor van Troll geves-
tigd in een historisch pand in het centrum van Imst. Dit 
monument is meer dan honderd jaar oud en is in 2012 
volledig gerenoveerd. De meer dan drie meter hoge en 
lichte kantoren zorgen voor een prettige werkomgeving 
voor het team van Troll in Oostenrijk. Zoals Geschäfts-
führender Gesellschafter Ulf Schmid van Troll zegt: “een 
eenmalige kans!”


