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Nieuw warehouse voor Van Maanen in Barneveld. 
 
De winnaar van de ondernemersprijs Transport en Logistiek 2008 – Van Maanen 
Transport BV te Barneveld – neemt vandaag zijn nieuwe hoogbouw-warehouse 
officieel in gebruik. 
 
Binnen één maand de prijs voor beste transport en logistiek ondernemer in de wacht 
slepen, en een uiterst modern warehouse in gebruik nemen, is zelfs voor Van Maanen 
Transport BV bijzonder te noemen. Langs de A1 in Barneveld, op industrieterrein de 
Harselaar is door Van Maanen Transport BV de bestaande opslagcapaciteit verder 
ontwikkeld en uitgebreid. Naast het twee jaar geleden geopende hoogbouw-warehouse 
van 14.000 palletplaatsen wordt nu het nieuwe warehouse, met een capaciteit van 
11.000 palletplaatsen, in gebruik genomen.  
 
Het magazijn is 20 meter hoog en geschikt voor de opslag van gepallettiseerde 
goederen. Voor de in- en uitslag wordt gebruik gemaakt van inductiegestuurde 
smallegangentrucks. Het magazijn wordt aangestuurd door een geïntegreerd warehouse 
management systeem dat de bedrijfsleiding en klanten tevens informatie kan verschaffen 
over logistieke prestaties. Aan veiligheid van mens en goederen is veel aandacht besteed 
bij de bouw: naast een sprinklersysteem wordt ook gebruik gemaakt van 
camerabewaking en toegangscontroles. Er zijn acht docks voor laden en lossen van 
vrachtauto’s. 
 
Naast de twee hoogbouw-warehouses voor pallets, beschikt Van Maanen ook nog over 
circa 6.500 m2 vloer opslagruimte. 
 
Eerder deze maand won Van Maanen de Ondernemersprijs van Transport en Logistiek 
Nederland in de categorie Grote Ondernemingen. Het thema van de onderscheiding was 
personeelsbeleid. De jury had lof voor de manier waarop Van Maanen zijn personeel 
behandelt. Daarbij werden onder andere genoemd de transparantie binnen de 
onderneming, het aansturen op eigen verantwoordelijkheid en de aanwezigheid van een 
eigen trainingsbureau, het Van Maanen College. 
 
Van Maanen Transport BV, gevestigd in Barneveld, is bijna 80 jaar lang een begrip in 
transport en logistiek. De onderneming heeft zich ontwikkeld naar een veelzijdige 
dienstverlener op gebied van im-, en export binnen Europa, 24 uurs distributie in de 
Benelux, open en speciaal vervoer binnen Europa en natuurlijk warehouse- en logistieke 
activiteiten. Naast de reguliere verpakte lading is Van Maanen gespecialiseerd in het 
vervoeren en behandelen van moeilijk hanteerbare goederen en bijzondere objecten. 
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