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Het Antwerpse Ahlers draagt zijn container baantransporten vanuit Duitsland en Frankrijk over 

aan BE-Trans, sinds vorige week in de handen van Jost. 

 

Strategische keuze 

“Het overdragen van deze activiteit past in onze strategische focus op niche-activiteiten”, aldus Carl 

Peeters, CFO van de Groep Ahlers en Country Manager België. “Deze ligt in Belgie vooral op chemie. 

Het gaat hier over een dertigtal klanten buiten de chemie die we overdragen. Ze worden dankzij deze 

transactie rechtstreeks bediend door een  ervaren partij met wie wij in de toekomst verder zullen 

samenwerken.” 

Ahlers wenst zich verder toe te spitsen op  geïntegreerde supply chain oplossingen. “We willen het 

supply netwerk van onze klanten slimmer maken door het te optimaliseren en te coördineren, o.m. 

door data-analyse.  Uiteindelijk bieden we voor deze klanten meer toegevoegde waarde door het 

minimaliseren van de verschillende schakels en tussenpartijen in de supply chain” voegt hij nog toe.  

BE-Trans 

BE-Trans uit Geel, in 1998 opgericht door Bert Vranckx en nu een dochter van JOST, is vooral 

gespecialiseerd in het wegtransport van containers in ‘one way’. “Dankzij onze gemotiveerde 

medewerkers hebben we sinds 1998 een stevige reputatie binnen het beroepsgoederenvervoer weten 

op te bouwen. Vandaag zijn we nog steeds in volle uitbreiding.  Onze toekomstplannen blijven echter 

niet beperkt tot vervoer. Aanvullend op het container- en huifwagentransport bieden wij ook extra 

logistieke diensten. Zo kunnen onze klanten op ons beroep doen voor op- en overslag, maar ook 

stuffen, strippen en de einddistributie kunnen zij aan ons overlaten” , zegt Bert Vranckx, zaakvoerder.  

https://www.flows.be/nl/topics/shipping


“Met meer dan 200 trekkers en 350 opleggers, zoals containerchassis, huifwagens en platte wagens, 

kunnen we een volledig geïntegreerde logistieke service aanbieden en aldus een solide basis 

neerzetten met een groter team. Ook het klantenbestand dat wij overnemen van Ahlers is interessant. 

Wij hebben de ambitie om te groeien in een interessante markt en om een topspeler te worden”, 

voegt hij verder toe.  

 

 ***  

 
Over Ahlers 

Reeds meer dan 110 jaar helpt Ahlers zijn klanten met logistieke dienstverlening over de gehele wereld. Ahlers is 

actief in Europa, Azië, Rusland en het GOS en biedt innovatieve en efficiënte oplossingen op maat van de klant. 

Ahlers biedt een breed gamma aan traditionele en innovatieve diensten zoals internationale expeditie, opslag van 

goederen, project cargo management, beveiligde transporten van hoogwaardige of diefstalgevoelige goederen, het 

faciliteren van handelsactiviteiten, het afhandelen van douaneprocedures en data-analyse. 
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