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VOORWOORD DIRECTIE

Beste lezer,
 
Voor u ligt weer een nieuwe Aankoppelen van Van der 
Werff Logistics. Vol met ontwikkelingen en plannen voor de 
toekomst. Ook staat deze uitgave in het teken van ons hon-
derdjarig bestaan. 7 November 2016 was de exacte datum 
dat we precies 100 jaar bestonden. Een prestatie waar we 
trots op zijn maar ook dankbaar naar alle betrokkenen die 
hieraan hebben bijgedragen.
 
Ter ere van ons jubileum organiseren we op 6 mei 2017 
een open dag voor iedereen om ons bedrijf te bekijken, 
maar ook om stil te staan bij dit heugelijke feit. Tijdens dit 
jubileum hebben we met respect teruggekeken naar het 
verleden maar is het aan ons om het bedrijf weer verder te 
brengen naar een volgende mijlpaal. We werken dan ook 
hard om ons klaar te maken voor de toekomst en denken 
hier goed op weg mee te zijn.
 
Een duidelijk profi el van ons bedrijf is ontstaan, we weten 
waar we ons in kunnen onderscheiden met onze diverse 
specialismes en richten ons daar dan ook op. Met suc-
ces, want ons bedrijf groeit elk jaar verder wat betreft 
opdrachtgevers, omzet, materieel en aantal werknemers.
 
Naast het constant willen leveren van kwaliteit en het na-
komen van afspraken die we maken met al onze stakehol-
ders wordt het succes van ons bedrijf toch echt gemaakt 
door ons personeel. We hanteren allemaal dezelfde 
kernwaarden en zijn dan ook trots op ons team. Niet voor 
niets uiten we dit ook in onze bedrijfskleding met daarop 
'Team Van der Werff Logistics'.
 
We wensen u veel leesplezier toe en hopen u van harte te 
mogen verwelkomen op onze open dag op zaterdag 6 mei 
in Heerenveen!
 
Hartelijke groet,
Theo van der Werff & Arjen Tulner
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AANKOPPELEN!

100 JAAR VAN DER WERFF  
LOGISTICS 1916-2016

Op 7 november 2016 vierde Van der Werff Logistics haar 100-jarig 
bestaan. Een mijlpaal voor ons bedrijf! Even terug in de historie. Op 
7 november 1916 verkreeg boerenzoon Jouke van der Werff van de 
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek in Wirdum melkrit nummer 13, het 
ophalen en vervoeren van de melkbussen van acht boeren (totaal 
136 melkkoeien). Het betekende de start van Jouke van der Werff als 
zelfstandig ondernemer en transporteur en het begin van Van der 
Werff Logistics. 

Nu vier generaties en 100 jaar ondernemerschap verder, een hele 
prestatie, zijn wij trots op ons bedrijf. Kwalitatief personeel, goed 
materieel, innovatie en het op tijd leveren en staan voor kwaliteit 
hebben ervoor gezorgd dat we ons kunnen blijven onderscheiden 
en ontwikkelen. Uiteraard hebben wij stilgestaan bij deze mijlpaal, 
en ook dit jaar zal er nog aandacht aan worden geschonken. Op 
de jubileumdag zelf, 7 november, was er taart voor alle medewer-
kers en opdrachtgevers. Ook de Leeuwarder Courant stond op 21 
november 2016 uitgebreid stil bij 100 jaar van der Werff Logistics. 
Uiteraard aandacht voor het verleden, maar vooral ook aandacht 
voor de sterke groei van onze onderneming in de afgelopen jaren.

Hoogtepunt was het jubileumfeest op zaterdag 17 december in 
Fryslân Fean Plaza in Heerenveen. Werknemers en partners hebben 
genoten van een feestelijke avond onder muzikale begeleiding 
van Grytz en Grize, Henk Wijngaard en Jelle B. Aan het eind van de 
avond hebben alle medewerkers het kerstpakket in ontvangst geno-
men met daarin onder andere het speciaal gemaakte jubileumboek 
“Wy dogge it gewoan. Al hûndert jier”.

Ten slotte zal er op 6 mei 2017 een open dag (zie pagina 4 van deze 
Aankoppelen) worden georganiseerd om het eeuwfeest van Van der 
Werff samen met alle betrokkenen en overige belangstellenden te 
vieren. 

Van der Werff Logistics wil hierbij nogmaals alle mensen hartelijk 
bedanken die afgelopen eeuw op enigerwijze hebben bijgedragen 
aan het tot stand komen van deze heugelijke mijlpaal.

OPEN DAG 
ZATERDAG 6 MEI 
van 11:oo tot 17:00 uur

voor meer info zie pagina 4
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NIEUW MATERIEEL
VAN DER WERFF LOGISTICS GROEIT SNEL EN HET WAGENPARK GROEIT UITERAARD MEE. ER WORDT DIT JAAR VEEL NIEUW 
MATERIEEL AANGESCHAFT. ALLEEN AL IN MAART 2017 WORDEN ER VOORTDUREND NIEUWE VRACHTWAGENS HET TERREIN 
VAN VAN DER WERFF IN HEERENVEEN OPGEREDEN. 

Halverwege maart gaat wagenparknummer 278 voor het eerst op pad, een nieuwe Scania R410. Deze Scania wordt gespoten in de nieuwe,  
begin 2017 ingevoerde huisstijl van Van der Werff. Het is de eerste van een serie van zeven Scania’s. Eind maart, begin april worden vier 
nieuwe DAF CF’s geleverd. 

Ook nieuw zijn 5 Mercedes-Benz Actrossen afgeleverd die wagenparknummers 285 tot en met 289 zullen krijgen. Ook in maart, voegt Van  
der Werff Logistics 7 nieuwe Moffett meeneemheftrucks aan de groeiende vloot (inmiddels meer dan 90) toe die de nummers 100 tot en  
met 106 krijgen. Daarnaast zijn er inmiddels een flink aantal Nooteboom uitschuiftrailers, WEB open opleggers, Krone opleggers en WEB  
tautliners en megatrailers aan het rollend materieel toegevoegd. In heel 2017 zal worden geïnvesteerd in 25 nieuwe trucks en 25 trailers. 
Door al deze investeringen blijft Van der Werff Logistics in staat een constante kwaliteit te leveren en afspraken na te komen. 

NIEUWE HUISSTIJL Van der Werff Logistics 
heeft begin 2017 een nieuwe huisstijl ingevoerd. Dat betekent 
dat het nieuw aangeschafte materieel in de nieuwe kleuren zal 
worden gespoten. De eerste wagens in de nieuwe kleuren zijn 
al de weg op!

L-boven: Vijf van de nieuwe 4-weg Moffett meeneemheftrucks. 
Links: 2 nieuwe Daf CF's low deck trekkers. 
L-onder: Scania volume combi in de nieuwe huisstijlkleuren. 

Boven:  Nieuwe Volvo FM met nieuwe Nooteboom uitschuif- 
trailer die ingezet wordt voor Rotocoat.

Rechtsonder: Mercedes Benz Actros.
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WWW.KOOIAAPTRANSPORT.NL

VAN DER WERFF LOGISTICS HEEFT NAAST DE BESTAANDE 
WEBSITE WWW.VDWERFF.NL DE SPECIALE WEBSITE  
WWW.KOOIAAPTRANSPORT.NL. ONLANGS ZIJN DEZE 
WEBSITES GEHEEL VERNIEUWD.

Van der Werff Logistics werkt al met de meeneemheftruck (de 
‘Kooiaap’) sinds het ontstaan hiervan. Een groot deel van de trucks 
van Van der Werff Logistics is uitgerust met een meeneemheftruck. 
Chauffeurs kunnen hiermee zelfstandig hun lading – veelal op 
bouwplaatsen – afleveren. Van der Werff beschikt inmiddels - in 
maart 2017 kwamen er weer zeven bij - over meer dan 90 meeneem-
heftrucks. Daarmee is van der Werff marktleider in de Benelux.

Onze opdrachtgevers kunnen direct aan de slag met het product en 
hoeven zich geen zorgen te maken over het beladings- of lossings-
proces. Wij kunnen de zending neerzetten waar men maar wil, wat 
een hoge mate van flexibiliteit geeft voor de opdrachtgever.
Al onze chauffeurs zijn in het bezit van een geldig heftruckcertifi-
caat en worden intern getraind om goed met heftrucks/meeneem-
heftrucks om te kunnen gaan. De machines worden in onze eigen 
werkplaats periodiek onderhouden. We zetten zowel 2- als 4-weg 
meeneemheftrucks in, afhankelijk van het type product dat gelost 
moet worden.

EVEN AANKOPPELEN  
MET . . . ROTOCOAT
IN MAART 2016 DOET VAN DER WERFF ÉÉN VAN DE GROOT-
STE OVERNAMES UIT HAAR GESCHIEDENIS: DE VERWERVING 
VAN DE AFDELING OPEN VERVOER VAN THOM MULDER 
TRANSPORT IN DONKERBROEK. HET GAAT OM DE OVER-
NAME VAN TWINTIG TREKKERS EN VEERTIG OPLEGGERS. 
TWINTIG CHAUFFEURS VAN THOM MULDER TRANSPORT 
STAPPEN OVER NAAR HET FRIESE BEDRIJF. DOOR DE OVER-
NAME VERKRIJGT VAN DER WERFF LOGISTICS AL HET  
VERVOER VOOR VERZINK- EN COATINGBEDRIJF ROTOCOAT 
DAT VESTIGINGEN HEEFT IN HEERHUGOWAARD, WOLVEGA,  
KAMPEN EN DIEREN. 
 
Rotocoat (onderdeel van het in Uitgeest gevestigde ROTO met 
kernactiviteiten: staal en staalbewerking, roostertechnologie, 
oppervlaktebehandeling en strekmetaal) is gespecialiseerd in het 
thermisch verzinken van staal en het aanbrengen van bescher-
mende poedercoatings op verzinkt staal, staal, aluminium en RVS. 
De combinatie van thermisch verzinken en poedercoaten biedt niet 
alleen de meest duurzame bescherming in de strijd tegen corrosie 
van staal, maar zorgt er bovendien voor dat het materiaal er fraai 
uitziet. 
 
Doordat de Rotocoat bedrijven intensief samenwerken, kunnen zij 
het hele proces van verzinken, poetsen, poedercoaten en transport 
naar de klant in één hand houden waardoor alles gemakkelijker en 
sneller geregeld wordt. Rotocoat garandeert zijn klanten een hoge 
kwaliteit en betrouwbare en snelle levertijden. Van der Werff Logis-
tics vormt een onmisbare laatste schakel in dit proces.

Voor Rotocoat betekent de samenwerking met Van der Werff 
Logistics een verdere professionalisering van het transport met 
inzet van moderne communicatiemiddelen, benutting van one-way 
ritten en inschakeling van het overslagcentrum van Van der Werff 
in Heerenveen. Voor Van der Werff Logistics is de overname een 

mooie aanvulling voor de distributie van afwijkende maten, een 
dienstverlening waar het Friese bedrijf van oudsher sterk in is. Net 
als voorheen het geval was blijft het materieel dat voor Rotocoat 
wordt ingezet, rijden in de eigen Rotocoat huisstijl. De samenwer-
king met Van der Werff Logistics is Rotocoat het afgelopen jaar goed 
bevallen: het is prettig om samen te werken met een betrouwbare 
grote en flexibele partner die beschikt over voldoende materieel. 
Rotocoat heeft Van der Werff Logistics het afgelopen jaar leren ken-
nen als een logistieke partner die openstaat voor nieuwe ideeën, 
meedenkt en goed op de hoogte is van wat er in de markt speelt. 
Vier keer per jaar is er structureel overleg waarbij alle mogelijke za-
ken de revue passeren, plannen worden gemaakt voor de toekomst 
en eventuele problemen worden besproken en opgelost. 
 
De stalen producten die door Rotocoat worden verzinkt en gepoe-
dercoat het verzink- en coatingbedrijf voor zijn klanten bewerkt 
zijn zeer divers en van zeer uiteenlopende afmetingen: van kleine 
hekwerken tot grote, lange en zware staalconstructies. De dienst-
verlening die Van der Werff Logistics biedt is uitermate geschikt 
voor een onderneming als Rotocoat. Van der Werff Logistics 
beschikt over de juiste vervoersmiddelen: uitschuifbare opleggers, 
diepladers en trekkers met laad- en loskraan zodat producten ook 
op de bouwplaats afgeleverd kunnen worden. Kortom, voor elk 
denkbaar product is er een bijpassend transportmiddel. Boven-
dien zijn de chauffeurs van Van der Werff gewend hun lading op 
elke gewenste plek waar dan ook in Nederland met eigen laad- en 
loskraan of meeneemheftruck te lossen, zelfs op een bouwplaats. 
Daarnaast stelt Rotocoat strenge eisen aan zijn logistieke partner. 
Vooral gecoate producten zijn kwetsbaar tijdens belading, transport 
en opslag. Voor het transport van deze gecoate producten zet 
Van der Werff Logistics opleggers met schuifzeilen in zodat deze 
fraaie gecoate producten onbeschadigd worden afgeleverd bij een 
tevreden klant.
 
Want dat is waarin Rotocoat en Van der Werff Logistics elkaar moei-
teloos vinden: het zorgen voor een tevreden klant!

Met dank aan Marlie Janssen (ROTO).
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OPEN
 DAGvan 11.00 tot 

17.00 uur
ter ere van ons 

100 jarig bestaan

Van der Werff Logistics   I    it Dok 8   I   Heerenveen   I   www.vdwerff.nl 

Activiteiten voor 
jong & oud!

Spectaculair officieel  gedeelte 
van 14:00 tot 15:00 uur

zaterdag 6 mei
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OPEN DAG VAN DER WERFF LOGISTICS 
De bouw van een grote op- en overslagloods met daaraan gekoppeld een was- en tankstation, was de aanleiding om op 22 september 2012 
de eerste open dag in Heerenveen te organiseren voor relaties, leveranciers en verder iedereen die was geïnteresseerd. Het was een groot 
succes. Zowel bezoekers als medewerkers hebben goede herinneringen aan deze dag. Ter ere van ons 100-jarig jubileum organiseren wij op 
6 mei 2017 opnieuw een open dag. Rechts een impressie van de vorige open dag.
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NIEUWBOUW HEERENVEEN

In 2012 werd een grote op- en overslagloods van circa 2.500 m2 gebouwd met daaraan gekoppeld een was- en tankstation. Maar Van der Werff 
blijft groeien en investeren. En nu, vijf jaar later, is het noodzakelijk de loods uit te breiden met twee extra hallen van ongeveer 2.500 m2 en 
1.700 m2. De nieuwbouw zal medio 2017 van start gaan en in het najaar van dit jaar worden opgeleverd.

De nieuwbouw zal hoogwaardig worden neergezet en bestaat uit twee seperate loodsen, die van elkaar afgesloten kunnen worden en zijn 
bestemd voor de verhuur. Eén loods zal beschikken over een aantal dockshelters. De nieuwe loodsen zijn geschikt voor de opslag voor de 
meest uiteenlopende producten en kunnen naar de specifi eke wensen van de klant ingericht worden. De nieuwbouw zal worden opgeleverd 
volgens alle branchespecifi eke eisen.

LEAN AND GREEN STAR
VAN DER WERFF LOGISTICS IS AL MEER DAN DRIE JAAR IN BEZIT VAN DE LEAN AND GREEN STAR.

Lean and Green is Europa’s belangrijkste programma op het gebied van duurzame logistiek. Het stimuleert organisaties om met 
elkaar te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, 
maar gelijktijdig milieubelasting reduceren én tot een effi ciëntere inrichting van de bedrijfs-/logistieke processen leiden. Hier zijn we 
trots op! Deze erkenning hebben we ontvangen voor het realiseren van meer dan 20% CO2-reductie in 5 jaar. Van der Werff Logistics 
is hiermee één van de toonaangevende bedrijven die de Lean and Green-doelstelling heeft bereikt. De maatregelen die Van der Werff 
Logistics heeft genomen variëren van training en monitoring van de rijstijl, optimalisering van de planning, hogere beladingsgraad, 
inzet van schonere auto`s, automatische motorstop en effi ciënter werken (lege kilometers reduceren bij onze opdrachtgevers).

WAT IS MVO?
MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waar-
onder ook wordt verstaan duurzaam ondernemen. 

Wat doen jullie aan MVO?
Aandacht voor duurzaamheid en MVO staat bij ons hoog in het 
vaandel. Wij zijn het eerste bedrijf dat in 2010 het Keurmerk 
Transport & Logistiek met specialisatie bouwmaterialenvervoer 
heeft ontvangen. En na in 2010 de Lean & Green Award te hebben 
gewonnen, hebben we in 2014 de Lean & Green Star in ontvangst 
mogen nemen. Deze ster hebben we ontvangen omdat we in 5 jaar 
tijd meer dan 20% CO2 reductie hebben gerealiseerd. Hier zijn wij 
dan ook heel trots op.

Hoe brengen jullie MVO in de praktijk?
Uit onze CO2 footprint blijkt dat 97% van onze CO2 uitstoot wordt 
veroorzaakt door ons goederenvervoer c.q. ons dieselverbruik, wat 
natuurlijk ook niet vreemd is. Door het nemen van verschillende 
maatregelen hebben wij de afgelopen 4 jaar het dieselverbruik met 
5% terug weten te dringen. Zo meten en analyseren wij periodiek 
de motorprestaties van onze vrachtwagens, voegen het reini-
gingsmiddel TRAXX toe aan onze vrachtwagenbrandstof, hebben 
de automatische motorstop ingevoerd en geven onze chauffeurs 
rijstijltrainingen. 

Daarnaast kijken wij ook vanuit economisch belang zoveel mogelijk 
naar een optimale beladingsgraad voor ons wagenpark. Door het 
optimaal samen laden van deelpartijen en het creatief combineren 
van ladingstromen vanuit alle regio’s binnen het werkgebied, kan 
het aantal lege kilometers tot een minimum worden beperkt. 

Verder maken wij gebruik van duurzame groene energie uit water-
kracht en/of biomassa, hebben wij veel administratieve processen 
gedigitaliseerd waardoor de papierstroom sterk is verminderd, 
is ons bandenbeleid gericht op lage rolweerstand en hergebruik 
en wassen wij onze vrachtauto’s in onze eigen autowasstraat met 
regenwater. Het water wordt opgevangen vanaf het dak en opgesla-
gen in een kelder met een capaciteit van 60.000 liter.

Hoe betrekken jullie de medewerkers bij MVO?
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers oog hebben voor 
kwaliteit en veiligheid en plezier hebben in hun werk. Wij vinden 
opleiding en scholing belangrijk en hebben voor onze specialisatie 
“distributie afwijkende maten” en “bouwmaterialentransport” een 
bedrijfsspecifi ek opleidingstraject opgezet. Ook volgen onze chauf-
feurs HNR (Het Nieuwe Rijden) trainingen. De rijgedrag wordt gere-
gistreerd in de boardcomputer van de vrachtwagen en de chauffeur 
kan zijn prestaties wat betreft anticiperen, schakelen, stationair 
draaien en accelaratie voortdurend afl ezen. Ook is Van der Werff 
Logistics een erkend leerbedrijf en leiden wij op alle afdelingen van 
onze organisatie continue leerlingen op van verschillende scholen.
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VESTIGING WAALWIJK
Sinds begin 2016 beschikt Van der Werff Logistics over een vestiging 
in Waalwijk. Het was een lang gekoesterde wens om in dit deel van 
Nederland een volwaardig steunpunt in te richten zodat klanten 
een betere spreiding geboden kan worden wat betreft de Benelux. 
Van der Werff ziet een kans als het eind 2015 materieel bestaande 
uit 5 trucks en 17 opleggers met meeneemheftrucks, van een colle-
ga-vervoerder in Waalwijk kan overnemen. Deze vanuit Heerenveen 
aangestuurde vestiging dient tegelijkertijd als opslag en overslag 
van goederen. Voor zowel Van der Werff als haar klanten biedt deze 
vestiging mogelijkheid tot clustering van ladingsstromen zowel 
zuid- als noordwaarts. De vestiging aan de Vijzelweg in Waalwijk 
groeit inmiddels gestaag en heeft circa 14 auto's operationeel.

OVERBELADING VAN EEN VRACHTAUTO 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

hanteert een nieuwe aanpak om te zwaar 
beladen vrachtvoertuigen tegen te gaan. 
Overbelading veroorzaakt schade aan 
de infrastructuur en onveilige situaties 

op de weg. 85% van de voertuigen op de 
hoofdwegen houdt zich al aan de regels; 

15% dus nog niet. Wanneer is sprake van 
'overbelading'?

Een voertuig geldt als te zwaar beladen als:
•  het in totaal meer dan 50 ton weegt binnen Nederland;
•  het meer weegt dan is toegestaan volgens het kenteken;
•  als de asdruk per as groter is dan volgens het kenteken mag.

Het vrachtverkeer wordt gewogen bij de weegpunten die in de hoofdwe-
gen zijn aangebracht. Vrachtverkeer wordt automatisch gewogen als het 
over zo’n weegpunt rijdt. Het heet een 'weigh in motion data-inwinsta-
tion'. Van elke vrachtwagen met of zonder aanhanger, of combinatie van 
truck en oplegger, worden data verzameld: weegdata en foto’s van ken-
tekens. Bij Van der Werff zijn chauffeurs voortdurend op de hoogte van 
de belading en de asdruk via de boardcomputer en wageninformatie.

LOGISTIEK NIEUWS

2016: TOPJAAR VOOR SECTOR TRANSPORT & LOGISTIEK 
Het vertrouwen onder de transportondernemers neemt fl ink toe en 
zowel investeringen als de vraag naar chauffeurs groeien.  Dat blijkt uit 
de conjunctuurenquête die Transport en Logistiek Nederland onder 
leden heeft gehouden. De transport- en logistieksector is een van de 
belangrijkste pijlers in de Nederlandse economie en dus een goede 
graadmeter voor economische groei.
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VELSERTUNNEL (A22) WEER OPEN Na 9 maanden renovatie is 
de Velsertunnel op 16 januari weer open gegaan. De heropening van 
de tunnel zal de doorstroming van het verkeer in de IJmond aanzienlijk 
verbeteren. De Velsertunnel, met bouwjaar 1957 de oudste snelwegtun-
nel van Nederland, is van binnen compleet gemoderniseerd. 

Steeds meer klanten automatiseren hun orderentry. We importeren automatisch de aangeleverde digitale bestanden en reduceren hiermee 
arbeid, fouten worden geëlimineerd en we hoeven de orders niet meer op papier af te drukken. Het telefoonverkeer wordt enorm geredu-
ceerd wat tijd en dus geld is zowel bij onze klanten als onze organisatie. Kortom veel voordelen voor zowel de klant als voor ons. Op dit 
moment wordt 50% van onze orders digitaal aangeleverd; ons streven is om dit binnen afzienbare tijd nog sterk te laten groeien. Om dit te 
realiseren proberen wij het voor de klant altijd zo makkelijk mogelijk te maken. We kijken vanuit de huidige situatie hoe we dit proces kun-
nen automatiseren. Vaak zijn er kleine aanpassingen nodig. Als beide partijen willen dat het slaagt dan lukt dit ook meestal.

Als klanten bereid zijn om een barcode te printen op de vrachtbrief, waarin hun eigen referentienummer zit, kunnen we deze automatisch 
scannen en koppelen aan een order en is de vrachtbrief altijd direct opvraagbaar voor de klant. In de door Van der Werff Logistics gelan-
ceerde webportal hebben klanten naast het track en trace - gedeelte tevens de mogelijkheid direct transportopdrachten in te sturen. Via het 
onderdeel Orderinvoer kunt u als klant uw orders doorgeven aan onze customer service. Middels een eenvoudig te doorlopen stappenpro-
ces geeft de klant de opdracht direct door aan de Customer Service van Van der Werff Logistics. Het mooie hierbij is reeds eerder ingevoerde 
adressen niet helemaal opnieuw hoeft in te voeren; deze worden namelijk automatisch aangevuld. Zodra de order akkoord wordt gegeven 
ontvangt u ter bevestiging een e-mail met daarin ordergegevens en de geplande laad- en losdata. Dit is een mooie toevoeging voor klanten 
die niet de mogelijkheid hebben om vanuit hun softwarepakket direct een XML- of CSV-bestand aan te leveren.

HEEFT U HIERVOOR BELANGSTELLING? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

AUTOMATISEREN VAN UW OPDRACHTEN

Terrein en loods [links] van onze op- en overslaglocatie in Waalwijk.
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DE REDACTIE VAN AANKOPPELEN GAAT EEN OCHTEND MEE 
OP STAP MET CHAUFFEUR DIRK JAN TAMMINGA, ALWEER 
DERTIEN JAAR WERKZAAM BIJ VAN DER WERFF LOGISTICS. 
‘EVEN AANKOPPELEN’ NOEMEN WE DAT. AFGESPROKEN IS 
BIJ EEN VESTIGING VAN BMN BOUWMATERIALEN IN HET 
AMSTERDAMSE HAVENGEBIED, OP EEN MOOIE DAG EIND 
MAART 2017. 

De 43-jarige Dirk Jan Tamminga, een flink uit de kluiten gewassen 
inwoner van Oldeboorn, is rond half acht ’s-ochtends bezig met het 
lossen van zijn eerste lading: een paar pallets hout. Hij is ongeveer 
half zes uit Heerenveen vertrokken, vertelt hij. Je kunt merken dat 
hij vertrouwd is met deze klant; moeiteloos vindt hij zijn weg over 
het terrein. Na een kop koffie wordt de tocht voortgezet naar Bad-
hoevedorp, waar een lading kozijnen en deuren afgeleverd moet 
worden. In de ruime chauffeurscabine van zijn Scania (opgeleverd 
mei 2016), opgesierd met foto’s van zijn drie zoontjes, blijkt Dirk Jan 
Tamminga een enthousiast verteller. 

Zijn vader was ook vrachtwagenchauffeur en als 5-jarig jongetje 
ging Dirk Jan tijdens vakanties al mee met zijn vader. Het leven op 
de weg beviel hem toen al goed. Hij heeft nooit iets anders willen 
worden dan vrachtwagenchauffeur. “En mijn zoontjes willen het 
ook; die vinden het prachtig dat hun vader vrachtwagenchauffeur 
is.” Via een kennis kwam hij in 2004 bij Van der Werff in dienst en al 
na een paar maanden kreeg hij eigen auto, een Daf CF. Het bevalt 
hem uitstekend bij het transportbedrijf uit Heerenveen. 

Tamminga is inmiddels ook mentor-chauffeur wat betekent dat 
hij jonge, nieuwe chauffeurs begeleidt tijdens hun eerste periode 
bij Van der Werff. Prachtig werk vindt hij het. “Ik rijd door heel 
Nederland en het is elke dag weer anders; ik kom echt overal. Soms 
op plekken waar je normaal gezien niet zo snel komt. Ik heb een 
keer dieselgeneratoren afgeleverd bij de Tweede Kamer. Die waren 
bedoeld als backup in het geval de stroom uitvalt.”

In Badhoevedorp, waar we iets voor half negen arriveren, is er bij 
de opdrachtgever, een fabrikant van etalagepoppen, nog niemand 
te bekennen. De eigenaar, die enkele minuten later arriveert, is blij 
met de kozijnen en deuren die worden afgeleverd. Een ploeg tim-
merlui staat al klaar om ze te plaatsen. Dirk Jan Tamminga gebruikt 
de meeneemheftruck om de twee pallets te lossen. Het klusje is 
binnen twintig minuten geklaard. Op naar het volgende aflever-
adres: de Sikkens verffabriek van Akzo Nobel langs de A44  
in Sassenheim.

Gevraagd naar het grootste verschil met dertien jaar geleden, 
noemt Tamminga de boardcomputer. En het feit dat Van der Werff 
zo is gegroeid. “Ik vind het echt knap dat ons bedrijf tijdens de 
crisis alleen maar sterker is geworden, met al die overnames.” Op 
weg naar Sassenheim rijden we over de A5 die dwars door Schiphol 
snijdt. “Dat had ik ook wel willen worden, piloot,” bekent Tamminga 
lachend. “Die lui maken ook veel mee.” Zijn cabine heeft ook wel 
wat weg van een cockpit met al die knopjes en displays. Hij raad-
pleegt regelmatig de boardcomputer. 

Alles staat er in,” legt Dirk Jan Tamminga uit. “En op kantoor kunnen 
ze precies zien, waar ik ben, tot op 50 meter nauwkeurig.” 

In Sassenheim aangekomen, weet Tamminga weer feilloos de weg 
op het uitgestrekte bedrijfscomplex van verfproducent Akzo Nobel. 
Op dit adres lost de opdrachtgever de lading (deksels voor verfblik-
ken) zelf. En al is het een jaar geleden dat hij hier voor het laatst is 
geweest, de magazijnbeheerder herkent Tamminga direct. 

Terug op weg naar Amsterdam, komt de rustige rijstijl van Tammin-
ga ter sprake. Rotondes en bochten worden met beleid genomen. 
“Een plastic bekertje koffie, geplaatst op de bodem van de cabine, 
moet gewoon blijven staan,” legt hij uit. “Dan doe je het goed en 
het is ook beter voor de wagen. Als mentor let ik daar ook goed op 
bij nieuwe chauffeurs.” De rijstijl is ook belangrijk in het kader van 
HNR (Het Nieuwe Rijden), waarbij een chauffeur zijn rijstijl zodanig 
aanpast dat het brandstofgebruik optimaal is. Ook dit is allemaal 
via de boardcomputer te volgen. 

Als we afscheid nemen in Amsterdam, heeft Dirk Jan Tamminga nog 
een flinke rit voor de boeg via Alkmaar, Schagen en Wieringerwerf. 
In die laatste plaats moet hij een grote landbouwfrees ophalen en 
in Tollebeek in de Noordoostpolder afleveren. En dan weer terug 
naar Heerenveen. Een rondje IJsselmeer, noemt hij deze werkdag. 
Waar zijn Scania hem morgen naar toe brengt, krijgt hij eind van de 
dag van de planning te horen. “Maar dat vind ik juist leuk, die afwis-
seling. Ik kom echt overal.”

EVEN AANKOPPELEN MET . . .
CHAUFFEUR DIRK JAN TAMMINGA

Ik kom echt 
overal . . .

7



EVEN TERUGKOPPELEN 
JUBILEUMUITGAVE VERSCHENEN

EIND 2016 IS ER EEN SPECIALE JUBILEUMUITGAVE 
VERSCHENEN OVER HONDERD JAAR VAN DER WERFF 
LOGISTICS, MET ALS TITEL “WY DOGGE IT GEWOAN. AL 
HÛNDERT JIER”. EEN BOEK OVER DE ONTWIKKELING 
VAN EEN EENMANSZAAK TOT GROTE LOGISTIEKE 
DIENSTVERLENER. OOK HET VERHAAL VAN VIER 
GENERATIES VAN DER WERFF, EEN FAMILIE VAN ECHTE 
FRIESE ONDERNEMERS, VAN DOORZETTERS DIE OOK 
IN MOEILIJKE TIJDEN HET BEDRIJF STEEDS OP DE RAILS 
WISTEN TE HOUDEN EN TE LATEN GROEIEN. 

Omdat Van der Werff Logistics niet beschikt over een goedgevuld 
en compleet bedrijfsarchief - twee verhuizingen hebben wat dat 
betreft hun sporen achtergelaten - kon de historie van het bedrijf 
toch worden achterhaald door middel van gesprekken met fami-
lieleden, (oud-)werknemers en klanten. Bijzonder in dit opzicht is 
de bijdrage van Will van Diejen-van der Werff, een dochter van de 
oprichter, en getuige van de vroegste geschiedenis van de honderd-
jarige Friese transportonderneming. Bij het samenstellen van deze 
jubileumuitgave is naast het bedrijfsarchief, literatuur, ook het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel, Tresoar in Leeuwar-
den en het Historisch Centrum Leeuwarden in de Friese hoofdstad 
geraadpleegd. 

Zoals het een echt familiebedrijf betaamt, was de betrokkenheid 
van de gezinnen van de opeenvolgende eigenaren groot. Het 
hele gezin leefde en werkte mee in de zaak en er was weinig 
verschil tussen zakelijk en privé; dat gold zeker voor de eerste 
generaties en de tijd dat Van der Werff gevestigd was in Wytgaard 
en Reduzum. 

Wie nog geen exemplaar heeft kan er één aanvragen bij Arjen 
Tulner: arjen@vdwerff.nl.

IN MOEILIJKE TIJDEN HET BEDRIJF STEEDS OP DE RAILS 

Omdat Van der Werff Logistics niet beschikt over een goedgevuld 

it Dok 8    8447 GL    Heerenveen    tel +31(0)513 - 648 788    info@vdwerff.nl    www.vdwerff.nl    www.kooiaaptransport.nl

AANKOPPELEN!

VAN DER WERFF: 
LOGISTIEK DIENSTVERLENER
VAN DER WERFF LOGISTICS IS EEN LOGISTIEKE DIENSTVERLENER 
WAARBIJ DE ACTIVITEITEN TRANSPORT, OP- EN OVERSLAG GERE-
KEND KAN WORDEN TOT HAAR HOOFDTAAK. DEZE OPERATIONELE 
TAKEN VINDEN PLAATS VANUIT DE HOOFDVESTIGING IN HEEREN-
VEEN EN NEVENVESTIGING IN WAALWIJK. DAARNAAST BESCHIKKEN 
WIJ OVER STANDPLAATSEN IN WOLVEGA, STEENWIJK, KAMPEN, 
HARDERWIJK, HEERHUGOWAARD, DIEREN, WINTERSWIJK EN TEGE-
LEN. OP ONZE HOOFDVESTIGING IN HEERENVEEN BESCHIKKEN WE 
OVER EEN EIGEN VOLLEDIG GEOUTILLEERDE WERKPLAATS VOOR 
ONS EIGEN MATERIEEL, TANKSTATION EN AUTOMATISCHE WAS-
STRAAT. WIJ ZIJN VOORNAMELIJK ACTIEF IN DE BENELUX, FRANKRIJK 
EN DUITSLAND, MAAR OOK BUITEN DEZE LANDEN VERZORGEN WIJ 
ALLERHANDE TRANSPORTEN. 

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in de volgende 
marktsegmenten: Bouwmaterialen groupage  •  Groupage (zendin-
gen met afwijkende maten)  •  Volume transport  •  Exceptioneel 
transport  •  Trucks met kranen  •  Meeneemheftrucks  
•  Warehousing  •  Op- en overslag  •  Orderpicking .

Het bedrijf exploiteert verschillende type vrachtwagens te weten:
•  Trucks en opleggers met kranen  •  Open vlakke opleggers en 
semidiepladers  •  Open megatrailers  •  Uitschuiftrailers  •  Euro-
diepladers  •  Eigen begeleiding speciaal vervoer  •  Citytrailers  
•  Gesloten schuifzeilen opleggers 80 m3 tot 100 m3 (tautliners en 
megatrailers)  •  Volume combinaties (120 m3)  •  LZV (lange zware 
voertuigen (160 m3) 

Een groot gedeelte van dit wagenpark is uitgerust met 
losmogelijkheden zoals bijvoorbeeld een meeneemheftruck of 
hydraulische kraan. Als belangrijkste deelmarkten/producten 
kunnen worden genoemd:  •  Bouwmaterialen  •  Groupage 
diverse producten (afwijkende maten)  •  Agrarische producten 
en machines  •  Isolatiemateriaal  •  Verpakkingsmaterialen  
•  Rubber en kunststoffen  •  Prefab elementen (beton en hout)  
•  Staalproducten  •  Houtproducten  •  Betonproducten  
•  Industriële producten  •  Pallet goed (afwijkende maten)  
•  Volume transporten  •  Distributie vervoer  •  Dedicated vervoer  
•  Exceptioneel transport

Tevens exploiteren wij een 70 ton weegbrug en beschikken over 
ruime opslagvoorzieningen zowel buiten- als binnenopslag.

WAAROM VAN DER WERFF LOGISTICS?

   Afspraak is afspraak

   Uitstekend transport materieel

   Enorme diversiteit in transport materieel

   Ervaren, betrokken, gecertifi ceerd en vakkundig personeel

   Actief meedenken in de beste transportoplossing
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Zoals het een echt familiebedrijf betaamt, was de betrokkenheid 

COLOFON: 

Aankoppelen! is een uitgave van: Van der Werff Logistics en wordt 
verstuurd als gedrukte versie.

Aan en afmelden: Aan of afmelden van de nieuwsbrief kunt u 
doen door een bericht te sturen naar arjen@vdwerff.nl met als 
onderwerp Aan of afmelden. U kunt natuurlijk ook bellen met Arjen 
Tulner op 0513 - 657 871

Vormgeving en productie: Maris Media te Noordwijk. 
Eindredactie: Arjen Tulner, Van der Werff Logistics 
Fotografi e: Ronald de Jaeger, Van der Werff Logistics


