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11 Follow up
Formaat Xl heeft toekomst, on-
danks tegenvallers.
13 Analyse   
kees Verweij over de razende 
groei van e-fulfilment. 
14 expert
Robert kusters ziet de me-
chanisatie van het warehouse 
dichterbij komen. Wat nu: WCs 
of WMs?
21 Science
jack van der Veen over de geva-
ren van teleopathie: een omweg 
brengt je vaak verder.
65 Productnieuws 
Yale introduceert nieuwe  
mastontwerpen. 
73 Talent 
Bert konings: e-commerce heeft 
behoefte aan ketenregisseur.

en  verder
5 AcTueel Overeenkomst 
tussen dinalog en effizienz-
cluster logistikruhr.

6 AcTueel voorraad vanuit 
cFO-perspectief op natio-
nale voorraaddag.

8 FOTO koningin Maxima 
opent ‘groene’ fabriek uni-
pro. 

22 inTervieW John van den 
berg volgt kees de rooij 
op bij Sligro. Zelfde koers, 
maar andere aanpak.

26 PrAkTiJk Active Ants 
aan het werk met Google 
Glass.

28 cOMMuniTy nieuws over 
het netwerk logistieklink.

56 Techniek linde organi-
seert eigen event met in-
novatieve technieken, zoals 
een beweegbaar glazen be-
schermdak.

58 PrAkTiJk Grote variatie 
machines op hyster hub, 
van zuinige reachstackers 
tot snelle reachtrucks.

60 vASTGOed rabelink  
logistics breidt uit in Wehl.  

62 rePOrTAGe Agristo ver-
dient zijn volautomatisch 
diepvriesmagazijn in vijf jaar 
terug. 

68 inTervieW Twee voorzit-
ters in één familie: Willem 
(dinalog en Tki logistiek) 
en Michael (Jln) heeren.

70 PrAkTiJk lekkerland 
bundelt optimaal met multi-
temptechnologie.

71 PrAkTiJk de groeiplan-
nen van nnr Global logis-
tics.

72 PrAkTiJk kennis dc 
nhTv is een echt onderne-
mersbolwerk volgens busi-
ness developer bas holland.

74 PrAkTiJk een logistiek 
insight bij radboudumc in 
nijmegen laat zien dat de 
zorglogistiek efficiënter 
wordt. 

Wie is verantwoordelijk voor de voorraad? Dat ligt niet 
altijd even scherp bij voorraadhoudende bedrijven. Soms 
zou sales er op afgerekend moeten worden, soms inkoop. 
Of is het toch een financieel directeur die werkkapitaal vrij 
wil maken voor nieuwe investeringen? In deze Logistiek 
uitgebreid aandacht in een apart katern voor dit onder-
werp, mede met het oog op de Nationale Voorraaddag. 
Verder ook een interview met de CFO van Manutan en een 
achtergrondverhaal over ERP en voorraadbeheer.

31 VooRRaadBeheeR  
45  CeMat 
53.000 bezoekers telde de beurs 
CeMAT dit jaar. Vier systeemleve-
ranciers geven hun visie op trends, de 
markt en hun positie daarin. Verder 
een verslag van de IFOY (heftruck 
van het jaar) en vier pagina’s novitei-
ten en doorontwikkelingen.

inhOud

16 hotspots
Regio Venlo-Venray is weer de logis-
tieke hotspot van het jaar en wil nu 
furore maken als Europese logistieke 
topregio. Tilburg-Waalwijk stoot 
West-Brabant van de tweede positie.
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