FRISIA

KOOIKER 75 JAAR EEN BEGRIP OP D:E WEG
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VAN ME~KRJJDER
TOT RESPECTABEL
TRANSPORT·EUR
In mei 1919 weet ·ene Abe Kooiker de hand te leggen op een Lucratieve melkrit jn de omgeving van
Crou.
Anno 1994 is deze m~Lkrit uitge~roeid tot een
omvangrijk transportbedrijf met diverse nevenaktiviteiten. In vogelvLucht volgen we de ontwikkeLingen in de tijd.
Suikerbiet, hout en melkkoeltanks

Meer nationale verlader dan internationaal geo-

kwam her vervoer van machines ·en ander st~k

riënteerd

goél Ten rijde van de zware economiscll~ crisis
eind {aren '70, begin jaren '80 werd in 1982 het
transport gebeui·en uitgebfeid met een aurobe·drijf, dat her sub-d~alerschap verwierf~an •Ford,
Volkswagen/Audi en Mazda. In 1984 volgde de
overname 'van een Limburgse rranspolëonderne-

combinaties, m~t daarnaast nog eenzelfde aantàl , tieve o,ntvangst- en vergaderruimte compleet met
'
in Neer. Met deze vloor .-allemaal eigen auto's, · re~eprioniste enz.·

ming, Kuypers in Neer. Nog weer later :verd de
behoefte gevoeld om alle akriv ireiren ~ndcr \e
brengen in een holding, met a l ~ gevolg de
·geboorte van Exploitatie Maatschappij Kooiker.
Deze mij. nam-daarna feitelijk de holdingfunkt ie
van Kooiker Transport over.

Her torale wagenpark besraat overigens uit 16

positie- wordt een uir~enlopende groep cliënten
in eigen land en in België bediend . E~n ècht
internationaal georiënteerde verlader kun je
Kooiker niet noemen. De keuze 0111 niet uit te
zwerven over heel Europa,. is na rijp beraad en
weloverwogen genomen. Immers, buitenlandse
uitstapjes berekenen her nemen van grotere risico's merdoorgaans verminderde ~ i nsrkansen.

De derde generatie: ·autonome groei en
opnieüw een overname

Technisch goed geoutilleerd stagebedrijf

de gehe le agrarische sektor van steeds gro tere
betekenis. Zo gebeurde het dar Kooiker in de
campag n e met bieten op. de Gron ing se

In l988_volgd'e opnieuw een wisseling van de
wacht. Nu was het de beur~ aan Abe's kleinzoo n
en naamgenoot om samen met Lurzetl' Melein de

Onderhoud van de vloot vindt in eigen huis
plaats; Kooiker beschikt dan ook over een ;uitstekend geoutilleerde werkplaats mer' een technisch

Beetwortelfabrieken reed , . veevoer distribueerde
voor. de CAF en zuivelproJukten van de Frico
vervoerde. Van meet af aan werd tevens het
houmansport ter hand genomen, een ontWikkeling die alles te maken-had met de aanwezigheid
van Ha:lbertsma's houtverwerkende bedrijven.

kar re gaan trekken. Van dit duo neemt Kooiker .
alle technische aangelegenheden voor zijn rekening, terwijl Melein de commerciële sektor tor
zijn aandach;sgebied mag rekenen.

begaafde crew. Regelmatig is er sprake van overcapaciteit, die ·echter voortdurend wordt opgevuld door onderhouds- en hersrelwerkzaamheden aan vrachtauto's. van derden.
Door j.er veelvoud aan aktiviteiten en (begeleid in gs)moge lijkheden wordt Kooiker g~zien als
een perfect stage-adres. En omdat· men daar open
. voor staa t, zal her wel niemand verbazen dat er
continue ~i er ch;uffeurs-in-opleiding in en .om

Samen geven zij de aanzet tot ni euwe ideeën en
initiatieven, die vervo lgens door de werkn emers
verder wordt uitgewerkt. Her r'ransport van hout
en houtprodukren werd, door· de invloed van
in de zuivelindustrie een klant gevonden in Stork . Halbertsma steeds belangrijker. Men dacht l~gis
tiek sterk met de laatste mee. Qe opgedane kenVolma, producent van melkkoeltanks.
. nis in hout werd in ·1992 te gelde gema~kt door
de overname van de Noord Nederlandse Hout
De tweede generatie: uitbreiding en overname
Import B.V. Een jaar daarvoor sleepte Kooiker
echter al her vervoer van de bierbrou-~er
In diezelfde jaren Vl:'erd het roer overgenomen
Ult die tijd starrit nog een originelé nota aan de
laatste; eert nota die als reiik~i e zorgvuldig in het
archief b~waard wordt. Na 1945 werd (alweer)

Zij hebben in de na-oorlogse periode met v~orr
varendheid her bedrijf verder vor~gegeven ..

Heineken in de wa·chr.
Dagelijks rijden nu 9 trucks voor deze gigant en
. háar distributeur Hcrgarden.

alleen in meer. en nieuwe combinaties, maar ook
· · iri . op- en oversla15,capaciteit, 'nieuwe · rui~e kanworgebouwen en werkplaatsen, een representa-

hergeen d.u idt op ee~· sterke eigen vermogens

De melkrit was niet her enige transport, waarmee
de energieke Abe Kooiker een boterham wist re
verdienen. Het wegvervoer. werd jn die rijd voor

door Abe's beide zoons Wyrze en Sjoerd
Kooiker.
-

Daarom is en wordt er flink geïnvéstc;:erd; rüer

De melkrit verdween, maar daarvoor in de plaats

de p;mden te vinden zijn ..

Hoger· rendement door samenwerkiO:gsverbanden
Daarnaast is Kooiker mede-aandeelhotider in de
Stichting Wegvervoer F ri e~land . Samen met zes
andere co!Iega's wordt verregaand sam.engewerkt
om de in rotaal 150 vrachtwagens nog meer rendabel re laten rijden. Herverdeling van vrachten,
di~ per onderneming 'over' zijn, is daarb ij· vap
doorslaggevend belang. Een andere belangrijke
doelstelling achter die samenwerkin g is om op
deze ~ijze de vingers te krijgen ach te~ omvangrijke projekten, dievoor ieder van de aangesloten
partners alléén niet re behappen zouden zijn.
Hierdoor wordt voor iedereen een . g~nstige
prijs/prestatie verhouding gerealiseerd: de ron/km-prijs komt als gevolg van die efficiency
op een aanmerkelijk lager peil te liggen.
De 'concU:rrehtieve.rhoudingen nemen hierdoor
een gunsrige_wending: men kan goedkoper werken d~n de concurrentie!
Tenslotte prÖbeerr Kooiker ha.a r positie in· de
Randstad te versreiken door nauw samen te werken met een expediteur in Ridderkerk.

De wil om door te groeien
Kooiker Transport heeft an no 1994 een keerpunt bereikt, dat noopt rot her ner:nen \!an ingrijpende beslissingen. Als relatief kleine transporteur koestert men amb ities en is feitelijk al her
besluit genomen dóór te willen groeien naar een
, middelgrote organisatie.

Voor nadere informatie:
Kooiker Transport B.V.
Sta tionsweg 36
9001 EH Grou
Telefoon 05662-1661
Telefax 05662-2543

