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“Mĳ n grootvader startte ons familiebedrĳ f 
in 1937 aan de Graafseweg, tegenover 
de molen”, blikt Dirk terug. “Als garagist 
repareerde hĳ  auto’s, voor zover er in die 
tĳ d auto’s rondreden. Daarnaast was hĳ  
dorpssmid, hoefsmid en repareerde 
karren en boerenwagens. In de oorlog 
hield hĳ  zo goed en kwaad als het ging 
zĳ n bedrĳ f overeind en na de oorlog 
verlegde hĳ  zĳ n activiteiten naar de 
Engelse merken auto’s en trucks die 
waren achtergebleven. Zo werd hĳ  onder 
meer Leyland dealer en mĳ n vader zette 
het bedrĳ f voort. 

Ons herkenbare logo met de olifant die 
een auto aan een ketting omhoog takelt, 
stamt uit de jaren ’50. Mĳ n grootvader 
zag in een blad foto’s van een Braziliaans 
bergingsbedrĳ f met zo’n olifantenlogo. 
Dat leek hem ook wel iets voor De Kleĳ n 
in Wĳ chen: uniek, onderscheidend, 
symbool van kracht en betrouwbaarheid. 
We voeren dat herkenbare logo nog 
steeds, alleen is het in de afgelopen wat 
gemoderniseerd.”

SPECIALIST IN GECONDITIONEERD FOOD EN 
FARMA TRANSPORT
Een korte periode was het bedrĳ f 
gevestigd in Malden, maar groeide 
verder en verkaste in 2008 naar een pand 
op Wĳ chen Oost. Op dit moment is de 
onderneming gevestigd aan de Cornelis 
Drebbelstraat nummer 6. De directietaken 
zĳ n mooi verdeeld. Dirk houdt zich voor-
namelĳ k bezig met Auto & Bandenservice 
Dirk de Kleĳ n, Natasja is verantwoordelĳ k 
voor het reilen en zeilen binnen De Kleĳ n 
Logistics. “Het transportbedrĳ f ging 
2014 van start en begin 2015 hadden we 
onze eerste vrachtauto”, vertelt Natasja 
enthousiast. “Op dit moment hebben we 
12 vrachtauto’s en die zĳ n nagenoeg 
zeven dagen per week onderweg. 
Uiteraard hadden ook wĳ  last van de 
Corona-dip en tussentĳ ds kregen nog een 
fi nanciële tik toen een grote klant van ons 
failliet ging. Al met al zĳ n we echter de af-
gelopen jaren eigenlĳ k constant gegroeid. 
Aanvankelĳ k werden onze vrachtauto’s 
gecharterd, maar we doen nu alles zoveel 
mogelĳ k in eigen beheer. Daarvoor 

hebben we alle benodigde certifi caten en 
documenten in huis. We zĳ n FSSC 22000 
gecertifi ceerd, de wereldwĳ d erkende 
certifi cering voor het voedselveiligheids-
systeem. Dat certifi caat is essentieel voor 
bedrĳ ven die in de productieketen van 
foodproducten actief zĳ n. Ons specialisme 
is geconditioneerd transport van food en 
farma-producten. We rĳ den in principe 
naar alle Europese landen, maar vooral 
naar landen zoals het Verenigd Koninkrĳ k, 
Ierland en de Scandinavische landen. 
Het gaat daarbĳ  bĳ voorbeeld om 
vega-producten zoals diepgevroren 
vleesvervangers die in onze koelwagens 
worden vervoerd. In het land van 
bestemming worden er dan kruiden 
aan toegevoegd en de eindproducten 
winkelklaar verpakt. Ook vervoeren we 
hele ladingen verse sappen naar landen 
als Noorwegen, maar het kan ook om 
blikgroenten gaan. Uiteraard kunnen 
opdrachtgevers ook terecht voor transport 
van non-food producten. We hebben 
zowel vrachtauto’s met zeildoek, zoge-
heten taut-liners, als geconditioneerde 

vrachtauto’s voor gekoeld transport tot 
-25°C en verwarmd transport tot +25°C. 
Naast de food sector willen we ons ook 
meer positioneren in de farma sector 
met het geconditioneerde transport van 
geneesmiddelen. Indien nodig kunnen 
we onze laadruimtes modulair in compar-
timenten verdelen om zo verschillende 
temperaturen te kunnen regelen. Zo 
zorgen wĳ  voor betrouwbaar en nauw-
keurig transport en correcte levering op 
de plaats van bestemming. Voor dit soort 
internationale transporten van bederfelĳ ke 
goederen beschikken we over het zoge-
heten ATP-keurmerk, waarop de isolatie-
waarde, het temperatuurbereik en de aard 
van het voertuig staan vermeld.”

NEDERLANDSE CHAUFFEURS EN 
NEDERLANDSE KENTEKEN
De concurrentie in de transportsector is 
groot, met name van bedrĳ ven die werken 
met buitenlandse chauffeurs tegen lagere 
loonkosten. “We hebben gelukkig veel 
klanten die het duurzaamheidprincipe 
hoog in het vaandel hebben staan. De 
meeste opdrachtgevers komen uit deze 
regio en die willen het liefst samenwerken 
met een lokale transporteur die zĳ n mede-
werkers betaalt volgens de hier geldende 
CAO-regels en hen goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden biedt. Onze vracht-
auto’s rĳ den met Nederlands kenteken, 
we hebben uitsluitend Nederlandse 
chauffeurs in dienst, beschikken over alle 
certifi caten en documenten en hebben 
voor onze chauffeurs de training en 
nascholing in het kader van de verplichte 
Code 95 prima op orde. In onze 
bestemmingslanden zĳ n transporteurs 
met West-Europese chauffeurs dan ook 
meer dan welkom”, aldus Natasja.

Dirk vult aan: “Naast oneerlĳ ke concurrentie
door lage lonen uit de nieuwe lidstaten en 
de hoge brandstofkosten, is diefstal een 
groot probleem waarmee we helaas vaak 
in onze sector te maken hebben. Ondanks 
allerlei veiligheidsmaatregelen worden op 
parkeerplaatsen bĳ voorbeeld tanks open 
geboord en leeggepompt. Hier op ons 
terrein zĳ n onlangs nog vier vrachtauto’s 

opengebroken en spullen als navigatie 
en laptop gestolen. Onze chauffeurs zĳ n 
onderweg altĳ d waakzaam en alert.”

De Kleĳ n Logistics heeft 15 medewerkers 
in dienst, het merendeel zit op de weg. 
Natasja en Dirk willen verder groeien 
met hun transportbedrĳ f. “Met onze twee 
nieuwe vrachtauto’s kunnen we nog meer 
vrachten aan en willen we ons daarom 
vooral nog meer op de farma-sector gaan 
richten. Verder volg ik een opleiding 
Douane-declarant, zodat we alle export-
papieren zelf als verlengstuk van de 
douane al in huis kunnen regelen. De 
chauffeurs kunnen na het laden dan 
meteen met alle benodigde documenten 
gaan rĳ den. Zo hebben we het hele traject 
effi ciënt in eigen hand. Wĳ  zĳ n fl exibel, 
hebben hele korte lĳ nen en kunnen het 
hele transport van A tot Z regelen. We 
krĳ gen steeds vaker verzoeken voor op- 
en overslag van producten, maar ons 
huidige pand is hiervoor te klein. We zĳ n 
op zoek naar een groter pand en kunnen 
dan bĳ voorbeeld ‘value-added logistic 
services’ aanbieden, zoals het verpakken 
van foodproducten. Zo kunnen we de 
klant volledig ontzorgen op transport-
gebied. Als familiebedrĳ f willen we verder 
groeien, voor 2022 hebben we een groei 
van 20% begroot. Belangrĳ k hierbĳ  is dat 
we onze principes over klantenservice, 
betrouwbaarheid en goed werkgever schap 
centraal kunnen laten staan”, be  nadrukken 
Natasja en Dirk nog eens afsluitend.

“De roots van ons transportbedrĳ f liggen op Alverna”, opent Dirk de Kleĳ n. Samen met zĳ n echtgenote Natasja runt hĳ  

De Kleĳ n Logistics op het bedrĳ venpark Wĳ chen Oost. In het pand ernaast is het zusterbedrĳ f Auto & Bandenservice 

Dirk de Kleĳ n gevestigd. Een enthousiast interview met een energiek ondernemersechtpaar.

De Kleijn Logistics rijdt 
rechtstreekse route naar succes

Cornelis Drebbelstraat 6  –  Wĳ chen
  024 6791 428

www.dekleĳ nlogistics.nl
info@dekleĳ nlogistics.nl

MEER WETEN

Natasja en Dirk de Kleijn

De Kleijn Logistics heeft 
12 vrachtauto’s op de weg

“Wij zijn fl exibel, 
hebben hele korte 
lijnen en kunnen het 
hele transport van 
A tot Z regelen.”
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