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De zaken gaan goed bij Transport van 
Overveld. Het bedrijf is druk bezig met 
de voorbereidingen om in Etten-Leur 
een nieuw distributiecentrum te gaan 
bouwen. Dit pand van zo’n 5.000 vierkante 
meter wordt naast het bestaande pand 
gebouwd en is naar verwachting in de 
loop van volgend jaar klaar voor gebruik. 
‘Daarmee willen we onze opslagruimte 
flink uitbreiden’, legt Rob Ligthart uit. 
‘Bovendien gaan we van 3 naar 14 docks. 
Wij werken voor diverse retail bedrijven, 
voor wie wij onder andere wijnen en 
olijfolie naar Nederland transporteren. Maar 
we vervoeren ook auto-onderdelen. Deze 
klanten kunnen wij in de toekomst nog 
sneller gaan bedienen.’

Eigen vloot
Het familiebedrijf uit Etten-Leur dat in 
1988 werd opgericht, heeft inmiddels 
de beschikking over een eigen vloot met 
zo’n 100 vrachtwagens en 185 getrokken 
eenheden. ‘Wij hebben een veelzijdig 
wagenpark met diverse types trailers en 
containers zodat wij ook geconditioneerd 
transport kunnen aanbieden. Daardoor 
kunnen wij ook producten als chocolade, 
olijfolie, maar ook chemicaliën op de juiste 
conditie  vervoeren voor onze klanten’, 

aldus Ligthart. Verder zijn alle koelers 
voorzien van temperatuurregistratie en kan 
de temperatuur ook via de boordcomputer 
nauwlettend gevolgd worden.’

Intermodale oplossingen
Naast haar eigen materieel werkt 
het bedrijf ook samen met meerdere 
intermodale partners. ‘Wij maken al 
zo’n 15 jaar gebruik van intermodale 
oplossingen en de verwachting is dat we 
dit in de toekomst steeds vaker gaan doen. 
Hiervoor hebben wij dit jaar een groot 
aantal nieuwe containers aangeschaft, die 
herkenbaar in onze bedrijfskleuren zijn 
gespoten. Deze nieuwe containers zullen 
veelal gebruikt gaan worden voor het 
intermodaal traject van Rotterdam naar 
Barcelona, Rotterdam naar Valencia en 
ook van Bettembourg naar Le Boulou en 

Barcelona. Voor alle trajecten geldt vice 
versa. In de toekomst zullen hier nog meer 
trajecten aan toegevoegd worden.’

ADR-transport
Een ander specialisme van Transport van 
Overveld is het transport van gevaarlijke 
stoffen (ADR). ‘Wij zijn ISO 9001 
gecertificeerd en een groot deel van onze 
chauffeurs heeft een geldig ADR diploma 
stukgoed. Daardoor zijn zij bevoegd 
om ADR transport te verzorgen. Verder 
voldoen onze trucks aan alle vereisten om 
gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren 
om de veiligheid van de goederen en de 
omgeving te kunnen garanderen.’

Continue in ontwikkeling
Transport van Overveld is continue 
in ontwikkeling op het gebied van 
transport naar Zuid-Europa, niet allen 
qua modernisering van het materiaal 
en de geleverde diensten; Transport van 
Overveld hecht ook waarde aan haar 
personeelsbestand en biedt alle medewerkers 
veel mogelijkheden tot persoonlijke groei 
en ontwikkeling. Kortom: een moderne 
werkgever die, zoals het in het transport 
behoort te zijn, altijd in beweging is!
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Transport van Overveld in Etten-Leur is al tientallen jaren lang 

gespecialiseerd in internationaal transport naar Zuid-Europa, met name 

van en naar Frankrijk, Spanje en Portugal. ‘Wij hebben ook vestigingen in 

Bilbao en Figueres’, vertelt Rob Ligthart van Transport van Overveld. ‘Door 

onze schaalgrootte zijn we in staat om dit gebied goed af te dichten.’
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