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e DE NIEUWBOUW

Rabelink Logistics bouwt op Industrieterrein A18

Het draait allemaal 
om verdichting
Op het nieuwe A18 Bedrijven-
park in Doetinchem-Wehl 
bouwt Rabelink Logistics 
een nieuw transportcomplex. 
Het oude complex aan de 
Vlijtstraat is te klein gewor-
den. “Voor een efficiënte 
operatie heb je een goede 
crossdockruimte en veel 
 parkeer- en manoeuvreer-
ruimte nodig,” aldus direc-
teur Alwin Schweckhorst. Die 
krijgt Rabelink ruimschoots 
op het nieuwe terrein.

“We hebben hier het eind-
punt bereikt,” zegt directeur 
Alwin Schweckhorst van 
 Rabelink Logistics in zijn kantoor 
aan de Vlijtstraat in Doetinchem. 
“We zijn volledig up to date, 
operationeel, organisatorisch en 
qua IT. Maar het is het gewoon 
te klein.” Behoefte aan meer 
ruimte, dus. Want Rabelink 
is ondanks de recessie van de 
afgelopen jaren steeds met 
zo’n 5 à 10 procent gegroeid. 
Dat komt deels door de sector 
waarin Rabelink als logistieke 
onderneming sterk is, de food-
sector. “Zo’n 50% van onze 
business komt uit de foodsector. 
En dat is een constante factor, 
mensen blijven eten en drinken 
en vrolijk zijn, dus transport en 
distributie blijft een continue 
stroom”. 

Het sleutelwoord in het transport is ver-
dichting, zegt Schweckhorst. “Verdichting 
is simpel gezegd, hoe belaad je de wagens 
zo vol mogelijk en rij je zo weinig mogelijk 
kilometers. Ga maar na, tien kilometer 
meer per wagen/dag is 10 euro extra  kosten. 
Reken maar uit wat dat op jaarbasis is. 
 Vandaar dat verdichting zo belangrijk is. 
Daar heb je een hele strakke organisatie 
voor nodig, met een volledig geautomati-
seerd systeem en een kleine overhead.” 

SERVICELEVEL

Het is een harde business, zegt Alwin 
Schweckhorst over de logistieke sector.  
“De markt bepaalt de prijs en de marges 
zijn gering. De organisatie van je bedrijf 
bepaalt of je die marges haalt. Maar naast 
een strakke organisatie moet je het als logis-
tiek bedrijf vooral van het servicelevel heb-
ben”, aldus Schweckhorst. “Dat ligt bij ons 
hoog. We hebben veel Achterhoekse bedrij-
ven als klant, die al sinds jaar en dag met 
ons zaken doen. We zijn weliswaar gegroeid 
naar een groot bedrijf met inmiddels zo’n 
150 wagens, maar voor het klantgevoel zijn 
we klein gebleven, korte lijnen, veel direct 
contact, een persoonlijke benadering. De 
mensfactor is de belangrijkste schakel, ook 
in de logistiek. Je kunt alles dichttimmeren 
met automatisering, maar uiteindelijk moet 
er toch iemand aan de knoppen draaien. 
En communiceren. Dat geldt ook voor de 
chauffeurs.” Rabelink heeft de afgelopen 
jaren veel in IT geïnvesteerd. Niet alleen 
centraal, maar ook onderweg. Elke wagen 
is uitgerust met een boordcomputer. 
Schweckhorst: “Daardoor is er een constante 
informatieflow. We kunnen de klant via 
een tracksysteem van moment tot moment 
informeren waar zijn zending zich bevindt 
en wanneer die wordt afgeleverd.” 

NIEUWBOUW

De nieuwbouw aan de A18 is 
dus een uitbreiding van Rabelink 
Logistics. Het oude complex aan 
de Vlijtstraat blijft in gebruik, 
met name voor ‘Warehousing,’ 
de opslag en orderpicking. 
De nieuwbouw is vooral voor 
‘Transport’, de andere poot van 
Rabelink. Er is bewust gekozen 
voor de locatie aan de A18.  
“We zijn een Achterhoeks 
bedrijf. Hier liggen onze roots, 
hier wonen onze medewerkers, 
en hier bevindt zich tachtig 
procent van ons klanten bestand. 
De keuze was Zevenaar, 
‘s-Heerenberg of Doetinchem. 
Het is Doetinchem geworden, 
ook omdat de gemeente hier alle 
medewerking gaf en snel dingen 
mogelijk maakte.” De nieuw-
bouw zal volgens Schweckhorst 
leiden tot een flinke kosten-
reductie. “Het levert voordelen 
op in transportkosten, perso-
neelskosten en rangeeroperaties. 
Nu huren we bijvoorbeeld extra 
ruimte voor parkeerplaatsen. 
Dat wordt binnenkort allemaal 
geconcentreerd op de nieuw-
bouw. En met de smalle marges 
is elke minder gereden kilometer 
winst.” n

‘De mensfactor is de belangrijkste 
schakel. Ook in de logistiek’ !

i Alwin Schweckhorst, 
directeur van Rabelink 
Logistics, is blij met 
het nieuwe logistieke 
centrum van het bedrijf: 
“We zijn op onze 
huidige locatie aan de 
Vlijtstraat weliswaar  
volledig up tot date, 
operationeel, organisa-
torisch en qua IT, maar 
het is te klein. De nieuwe 
locatie levert voordelen 
op in transport- en 
personeelskosten en 
rangeeroperaties. Het 
pand aan de Vlijtstraat 
blijft overigens volledig 
in gebruik” 
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Rabelink Logistics 
bouwt in hoog tempo 
aan de nieuwbouw op 
het bedrijventerrein 
A18 in Doetinchem-
Wehl. Het complex 
is 23.000 m2 groot; 
Daarvan wordt 
6.000 m2 bebouwd, 
17.000 m2 is parkeer- 
en rangeerruimte. Er 
is voldoende ruimte 
voor de 150 wagens 
van Rabelink. Cen-
traal in het complex 
is het ‘crossdock’, 
de overslaghal waar 
de zendingen aan-
gevoerd en via vaste 
routes gegroepeerd 
en uitgezet wor-
den. Een crossdock 
heeft een standaard 
maatvoering, vertelt 
Alwin Schweckhorst. 
“Een trailer is altijd 
13,6 meter lang, van 
weerskanten moeten 
ze kunnen inrijden en 
geladen of gelost wor-
den, dus zo’n dock 
is altijd zo’n 40 tot 
50 meter breed. Dat 
van ons is 40 meter 
breed en honderd 
meter lang. Meer is 
niet efficiënt.” De 
nieuwbouw wordt 
op 1 december 2014 
opgeleverd en is dan 
direct operationeel. 
Het ‘oude’ complex 
aan de Vlijtstraat in 
Doetinchem blijft vol-
ledig in gebruik, net 
als de gebouwen op 
vijf andere locaties in 
de regio, die Rabelink 
gebruikt voor opslag 
van handelsgoederen 
en foodproducten.

NOVEMBER 2014 - AM


