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Wemmers wint gevecht 
tegen de kilo’s
Wemmers Tanktransport is sinds 1880 gevestigd onder de rook van Rotterdam in 
Bleskensgraaf. Sinds het eerste transport met een trekschuit is Wemmers uitgegroeid 
tot een toonaangevende internationale transporteur. 

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
Onze klanten verwachten veel van ons. 
Kwaliteit, professionaliteit, persoonlijke 
pro-actieve planning, transparantie en 
hygiëne volgens de laatste standaards. 
Zij willen dat hun producten zo effi ciënt 
mogelijk zonder kwaliteitsverlies exact 
op tijd op de juiste locatie aankomen. 
De planning hiervan moet naadloos aan-
sluiten op hun eigen productieproces.

ONZE VISIE
Wemmers is een internationale transpor-
teur van vloeibare levensmiddelen met 
vestigingen in Nederland, België, Duitsland, 
Oostenrijk en Tsjechië. In onze branche 
geldt: hoe lager het eigen gewicht en hoe 
groter de inhoud van de wagen, hoe minder 
ritten wij hoeven te maken, des te kleiner 
onze CO2-footprint. Wij besparen energie en 
rijden lean & green. Dat komt onze klanten 
ten goede.

UW OPLOSSING
Wij lopen graag op de zaken vooruit. 
Wij blijven investeren in ons wagenpark en 
ICT om zo het beste te bieden aan de klan-
ten. We dagen onze leveranciers uit om 
wagens te leveren met een zo laag mogelijk 
eigen gewicht zonder concessies te doen 
aan chauffeurscomfort en betrouwbaarheid. 
Daarnaast zijn de mensen belangrijk. 
Wij trainen onze chauffeurs op het nieuwe 
rijden, voedselveiligheid, en ook onze plan-
ningafdeling is optimaal uitgerust met de 
modernste ICT-interfaces om wachttijden 
en leegrijden te voorkomen. 

QUICK SCAN

Met onder andere meer dan 220 
ultramoderne trucks, 250 gespecialiseerde 
tankopleggers, 60 tankcontainers, 300 

medewerkers en eigen reinigingsinstallaties zorgt 
Wemmers dat alles wat vloeibaar is gecertificeerd 
en op tijd op bestemming komt. Van olie tot wijn, 
van vruchtensap tot sneeuw, geen vloeistof is deze 
internationale transporteur te gek.

PROCES OOK VLOEIBAAR
Recent heeft deze innovator een nieuw track & 

tracesysteem ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met 
een IT-ontwikkelaar en 
grote verladers (klanten). 
Directeur Paul van den 
Nieuwenhuizen: “Na een 
korte ontwikkelingstijd van 
zes maanden zijn de eerste 
resultaten prima. Ons doel is 
niet alleen de transporten 
maar ook het proces vloei-
baar te houden. De klant kan 
zelf zien waar een transport 
is en wanneer het verwacht 
wordt. Zij kunnen flexibel 

op kleine veranderingen reageren. Dit is extra service 
naar de klant toe, waardoor zij op hun beurt weer 
dichter bij hún klant kunnen staan. Daar doen we 
het voor.” 

LEEGRIJDEN VOORKOMEN
De strijd om de kilo’s is groot in de bulktransportbran-
che. “Wij willen CO2-uitstoot beperken, lean & green 

rijden en leegrijden voorkomen. Dit resultaat behaal je 
alleen als iedereen meewerkt, zowel ons team als de 
klanten. En dat is gelukt, mede dankzij ons nieuwe 
track & tracesysteem. De beladingsgraad is met pro-
centen toegenomen, tot een van de hogere in onze tak 
van sport. We hebben 9% minder CO2-uitstoot door 
700.000 kilometer minder te rijden en tegelijkertijd 
32.000 ton meer te vervoeren. Dat is het equivalent 
van 40.000 liter fruitsap. En onze chauffeurs maken 
er een sport van om zo zuinig mogelijk te rijden.”

PUZZELS OPLOSSEN
Bij Wemmers staat een persoonlijke aanpak hoog op 
de agenda. Paul: “Iedere klant heeft een set specifieke 
eisen, van type wagen tot wat er voorafgaand aan de 
lading vervoerd mag worden. Dit zorgt voor een 
puzzel die wij iedere dag opnieuw oplossen. 
Daarvoor hebben wij de juiste mensen.” Naast strakke 
planning en innovatie in materieel speelt opleiding 
een belangrijke rol bij Wemmers. In het eigen oplei-
dingscentrum worden het gehele jaar praktijkgerichte 
opleidingen verzorgd voor alle chauffeurs uit 
binnen- en buitenland. 

Paul: “We hebben het opleidingenpakket zo 
samengesteld dat het voldoet aan alle Europese eisen, 
aansluit op de eigen werkzaamheden de chauffeurs en 
bij de praktijk zoals we die bij vloeibare transporten 
kennen. Neem bijvoorbeeld het arbeidstijdenbesluit. 
De klant en de chauffeur willen de toegestane 
werktijden zo goed mogelijk benutten. Door slim na 
te denken kom je een heel eind. En dat geldt eigenlijk 
voor alles wat we doen”, besluit hij met een tevreden 
glimlach.  «
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