
Van den Anker GE Infrastructure 

Voor het transport van bulkchemi-
caliën is bijzonder vervoer noodza-
kelijk. Zo is het altijd geweest en
zo zal het altijd blijven. Of toch
niet? De divisie Water & Process
Technologies van GE Infrastructure
en logistiek dienstverlener Van den
Anker denken hierover anders. Via
een bijzonder en innovatief con-
cept slaagden beide partners erin
het transport van bulkgoederen tot
maximaal 1 cbm/1 ton te combi-
neren met de distributie van stuk-
goederen. “Het is een efficiënte
oplossing die besparingen en
andere voordelen met zich mee-
brengt”, oordeelt André Rekveld,
plantmanager van GE Infrastructure
in het Belgische Herentals.
In het verleden verzorgde GE

Infrastructure de transporten van
chemicaliën naar de klant altijd
zelf. Dat bleek echter een activiteit
die niet kosteneffectief was. “We
zijn van huis uit immers geen
transporteur. En omdat we ons
vooral bezig willen houden met
onze kerntaak, de productie van
chemicaliën, zijn we op zoek
gegaan naar een logistieke part-
ner”, vervolgt Rekveld. Die partner
werd Van den Anker. Sinds 2002
verzorgt de logistiek dienstverlener
de distributie van diverse produc-
ten naar de klant. 

Variabel door combinatie
Via een shuttleservice worden de
chemicaliën getransporteerd van
de productiefaciliteit van GE

Infrastructure in Herentals naar het
distributiecentrum van Van den
Anker in Son, van waaruit de goe-
deren op basis van bestemming
naar de verschillende overslag-
depots vervoerd worden.
“Alles gebeurt nu op een manier
die veel efficienter is dan in het
verleden”, weet operations director
transport Hendrik van den Anker.

“Doordat we distributievrachtwa-
gens hebben voorzien van een
systeem dat rechtstreeks gekop-
peld kan worden aan de bulkcon-
tainers zijn we in staat om de che-
micaliën bij de klant direct in de
moedertank te pompen. We zijn
daardoor nu in staat om zowel
stukgoed als bulkladingen in
dezelfde transportrit in te plannen.”
Naast de aanpassingen aan de
trucks werd ook geïnvesteerd in
het personeel en in de processen.
In gezamenlijk overleg stelden
beide partners veiligheidsprocedu-
res op voor het losproces. Alle
chauffeurs werden uitgerust met
de nodige beschermingsmiddelen
en volgden verplicht een VCA-
opleiding. “Dat is toch een vereiste
van steeds meer klanten. Het feit
dat Van den Anker hier zelf al mee
bezig was, geeft alleen maar aan
dat we de juiste keuze hebben
gemaakt. Twee zien immers meer
dan één en die extra expertise is
geen overbodige luxe. Zeker niet

in de chemie, waar je als versche-
pende partij toch altijd verant-
woordelijk bent”, vult Rekveld aan.

Meer voordeel
De voordelen liegen er dan ook
niet om. Voor GE Infrastructure zijn
de processen aanmerkelijk vereen-
voudigd. Afgezien van de shuttle-
service is er geen eigen transport-
planning meer nodig. “En dat
bespaart veel tijd en moeite”, weet
Rekveld.
Bovendien wordt in de nieuwe
distributiestructuur ook de retourlo-
gistiek verzorgt door Van den
Anker. Waar voorheen de lege
cans, vaten en IBC’s eerst naar de
vestiging van GE Infrastructure
werden gebracht, om daar te wor-
den gesorteerd, regelt nu de logis-
tiek dienstverlener deze stroom.

Hendrik van den Anker (l)
en André Rekveld: content
met nieuwe concept

Samen met logistiek partner Van den Anker ontwikkelde GE Infrastructure een nieuw 
distributieconcept. De flexibiliteit van het transport stijgt doordat naast stukgoed ook 
bulkgoederen in één transport kunnen worden ingepland. En dat levert weer nieuwe
voordelen op. Voor de partners én voor de keten.

“Twee zien
meer 

dan één”

Innovatief concept combineert bulk 
en stukgoed

Kenmerken
• Distributiecentra: Son,
Roosendaal, Meppel en
Charleroi (B)

• Aantal palletposities: 78.000
• Aantal medewerkers: 200

• Sku’s leverbaar: 5.400
• Aantal afnemers: 2.900
• Orderlijnen per maand: 3.000
• Orders per maand: 1.300

Resultaten & Beperkingen
• Alle informatie op papier gezet bij de overstap op logistiek dienstver-
lener Van den Anker. Voordeel voor GE Infrastructure is dat de kennis
en ervaring van eigen chauffeurs niet verloren is gegaan.

• Het was lonend om samen nieuwe projecten op te zetten en nieuwe
systemen in gebruik te nemen

• Actief meedenken met je partner én diens klant levert extra voordelen
op in de keten. Kijk daarom verder dan in de contracten is afgespro-
ken
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