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n “Elke schakel moet betrokken zijn bij ontwikkelingen in de sector

Transportbedrijf lid van Club van 100?
WUR n In november 2014 introduceerde Wageningen UR Glastuinbouw de ‘Club van 100’. Een groep bedrijven rondom de
tuinbouw die zich samen sterk gaan maken voor toegepast
fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wageningen UR
Glastuinbouw. De Bloemenkrant portretteert iedere maand
één van de deelnemers van deze ‘Club van 100’: Wie zijn ze,
waarom doen zij mee, en wat hopen zij te bereiken? In deze
editie: Wematrans.
Door Esdor van Elten

Hoewel de transportsector belangrijk is voor de tuinbouw, en ook
haar innovaties kent, zullen weinig
mensen een transportbedrijf als
‘kennisintensief’ betitelen.
Toch meldde Ab van Marrewijk zijn
bedrijf vol overtuiging aan bij de
Club van 100: “Wij zijn een deel van
de keten. En iedere schakel moet betrokken zijn bij ontwikkelingen in
de sector. Dus ook wij zijn er mede
verantwoordelijk voor dat de hele
keten up to date blijft en geld blijft
verdienen.”
Binnen de sector moet ieder zijn eigen rol bepalen én blijven vernieuwen, denkt Van Marrewijk. “Anders
overleef je het niet. Onze rol verandert ook. De tijd dat een transporteur alleen goederen van A naar B
bracht is echt wel voorbij.
We ontwikkelen nieuwe diensten.
Dat maakt dat ons bedrijf 24 uur
per dag doordraait en zichzelf
steeds weer opnieuw definieert.”

INNOVATIE EN VERBINDING

Innovatie is dus key voor Wematrans. “Ons beleid is dat we onze
prijzen niet verhogen als we niet
eerst hebben geïnnoveerd om die
prijsverhoging te voorkomen”, legt
Van Marrewijk uit.
Een goed voorbeeld is de inzet van
LZV (Lange Zware Voertuigen).
Wematrans deed mee met de eerste
proeven, met als gevolg dat het bedrijf inmiddels vrijwel helemaal is
overgeschakeld op de LZV. “Deelnemen aan zo’n proef levert heel veel
op”, aldus Van Marrewijk.
“Al doende leer je: wat is de beste
configuratie? Wat moet er veranderd worden aan je laad- en losplaatsen, en wat is de meest economische manier van inzetten?
Maar ook: welke nieuwe mogelijkheden krijg je waarmee je je voordeel kunt doen?” Wat duurzaam
ondernemen betreft maakt Wematrans ook andere ontwikkelingen
door.
“We zijn overgestapt op dual-fuel
vrachtwagens met LNG (Liquid Natural Gas) en we doen onderzoek
naar het gebruik van biogas.”
Wat Van Marrewijk met zijn voorbeelden eigenlijk wil zeggen is: als
transporteur hebben we voor een
groot deel te maken met dezelfde
issues als andere bedrijven in de
tuinbouw.
‘We’re in this together’. “Het gezamenlijk belang is een groter belang.” Van Marrewijk raadt de WUR
dan ook aan om zich ook te verdiepen in agrologistiek: “leer de be-

Transporteur Ab van Marrewijk, Wematrans: “Als tuinder word je coöperatief opgevoed.”

drijfstak kennen, zodat je kunt ontdekken waar innovaties te bereiken
zijn, en vraag je dan af wat je daar
als WUR in kunt betekenen.
De Club van 100 kan dienen als verbinding tussen alle geledingen van
de tuinbouw.”
COÖPERATIEF EN DUURZAAM

Waar zit dan de kennisbehoefte van
Van Marrewijk als het gaat om de
Club van 100?
“Onze interesse zit vooral in de zaken van algemeen belang. Maar ons
‘eigen’ deel van het budget zetten
we in voor iets anders: onderzoek
naar de mogelijkheden voor het
vestigen van een bedrijf in NoordItalië: Trento Flowers.
Binnen een 3 jaar wil ik samen met
mijn vrouw en zoon daar een agro

toerisme opzetten. Onderdeel hiervan is een innovatief kassen-complex waar wij gebruik willen maken
van alle nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van kassen, inrichting
en teelttechnieken.
Ons plan is om daar op een duurzame manier orchideeën, kruiden en
zacht fruit te gaan kweken. Daarna
willen wij de afzet middels marketing concepten en logistiek zelf

gaan opzetten.
We willen agrotoerisme daar op de
kaart zetten. De plaatselijke productie zichtbaar maken. Duurzaam
en local voor local. Deze plannen
verraden dat ex-tuinder Van Marrewijk nog steeds een kwekershart
heeft.
Misschien dat hij daarom de Club
van 100 zo waardeert: “Als tuinder
word je coöperatief opgevoed.”

Wematrans: duurzaam transport
KWEKER n Ab van Marrewijk was oorspronkelijk kweker
van onder andere chrysanten, lysianthus, santini en allerlei nieuwe soorten zomerbloemen in de kas. Uit dit bedrijf
kwam in 2000 Wematrans voort.
Een paar jaar later besloot Van Marrewijk om zijn kwekerij te verkopen en zich volledig op transport
en logistiek te richten.
Inmiddels is Wematrans uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 150
medewerkers en vestigingen op
alle grote veilingen in Nederland:
Aalsmeer, Rijnsburg, Naaldwijk en
een samenwerking op Rhein-Maas
in Herongen Duitsland.

De hoofdvestiging van Wematrans
ligt in het Westlandse Honselersdijk.
Duurzaamheid en professionaliteit kenmerken de bedrijfsvoering.
“Als logistiek dienstverlener in de
sierteeltsector willen wij voorop
blijven lopen op het gebied van
verantwoord en duurzaam ondernemen.”
Met een modern wagenpark, de inzet van LZV en onderzoek naar de

inzet van biogas loopt Wematrans
voorop qua duurzaamheid.
Door kwaliteitscontrole, efficiëntie én klantgerichtheid heeft
Wematrans zich bewezen als een
betrouwbare partner die niet gaat
voor snel gewin, maar voor lange

termijn-relaties. Door zijn kwekersverleden weet Van Marrewijk
waar de behoeftes van de tuinders
en exporteurs liggen.
Behalve vervoer legt Wematrans
zich dan ook steeds meer toe op
extra diensten, zoals KOA logistiek,

kwaliteitscontrole, verzendklaar
maken van exportladingen en het
voorraadbeheer van haar klanten.
Optimale inzet van mens en middelen garanderen uitstekende service, 24 uur per dag, 7 dagen in de
week.

