
JE STOND AL OP JONGE LEEFTIJD AAN HET ROER
Harm: “Ik ben de jongste van vier kinderen. Mijn broers en zussen 
hadden heel andere ambities. Ik was van jongs af aan al geïnteresseerd 
in transport. Een bezoek aan de BedrijfsautoRAI of de Salon van 
Brussel was een hoogtepunt waar ik al wekenlang naar uitkeek. 
Onderweg zat ik bij mijn vader in de auto en dan probeerden we van 
verre vrachtwagens te herkennen. Van de achterkant gezien natuurlijk, 
want van de voorkant vonden we veel te eenvoudig. Eigenlijk heb ik er 
niet zo lang over nagedacht. Ik wilde gewoon het bedrijf voortzetten 
dat door mijn vader was opgebouwd.”

KAN JE IETS VERTELLEN OVER DE HISTORIE 
VAN AARNOUTSE TRANSPORT?
Harm: “Mijn vader begon in 1967 als melkrijder. Hij nam het werk 
over inclusief een gebruikte Ford Thames Trader. De lading bestond 
uit melkbussen die met de hand bij boeren in de omgeving werden 
geladen. De route naar de melkfabriek in IJzendijke kon mijn vader 
wel dromen. Na een paar jaar zag mijn vader ook wel mogelijkheden 
in het kippertransport. Rond de haven van Terneuzen werd gebouwd 
en dat leverde werk op. Na een tijdje werd wel duidelijk dat in die 
sector geen droog brood te verdienen was, dus werd de Tatra met zijn 
brullende luchtgekoelde motor weer verkocht.”x

EN DAARNA?
Harm: “Voor Fundex Funderingen in Oostburg werd in 1975 de eerste 
vrachtwagen met een autolaadkraan gekocht. Het was, vergeleken 
met nu, maar een heel licht kraantje, maar het was wel een belangrijk 
moment in onze historie. Fundex is nog steeds een klant van ons 
bedrijf en het aantal autolaadkranen is sindsdien alleen maar verder 
uitgebreid. Mijn oom reed eerst meubels voor een bedrijf hier in de 
regio. Toen die opdrachtgever op omvallen stond heeft mijn vader 
besloten om zelf een afdeling verhuizingen op te zetten.”

STEEDS ZWAARDERE KRANEN
Harm: “Mijn vader zag al snel de voordelen van zware autolaadkranen. 
In 1991 kocht hij een 45 ton-meter Hiab kraan. In die tijd een 
geweldenaar, maar de capaciteit ging snel omhoog. Op dit moment 
hebben we vier trucks met een kraan van 50 tot 100 ton-meter.”

GEVORMD DOOR DE VORIGE CRISIS
Harm: “Ik nam het bedrijf over vlak voor de crisis in 2008. Destijds 

1  De elektrische Ormig pick & carry kraan hijst in stilte en zonder 
uitlaatgassen

waren we voor 80 % afhankelijk van de bouw. Twee jaar later stond 
de bouw bijna stil en ging – tot overmaat van ramp – een grote klant 
failliet. Maar crisis en kansen horen bij elkaar. Ik kreeg een telefoontje 
van DOW Chemical met de vraag of we een aantal kraanwagens 
konden leveren voor een onderhoudsstop. Dat moment markeerde een 
belangrijk moment: Aarnoutse Transport ging zich – voor een deel – 
richten op industriële bedrijven. Spreiding in verschillende sectoren 
én het vermijden van grote financiële risico’s: dat is mijn visie voor 
de toekomst. We gebruiken ons materieel heel lang. Dat kan omdat 
we veel regionaal werk doen. De oudste Scania heeft de respectabele 
leeftijd van 13 jaar, maar op de klok staat maar 5,5 ton. Investeren is 
goed, maar ik let ook scherp op bezettingsgraad en rendement. En 
daarom moet je soms de trucks en trailers langer gebruiken.”

VANUIT ROTTERDAM GEZIEN IS ZEEUWS-
VLAANDEREN EEN BEETJE EEN UITHOEK
Harm: “Des te meer reden misschien om af en toe naar Zeeuws-
Vlaanderen te komen, want de tijd dat het hier een regio was met 
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Harm Aarnoutse (37) uit Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen) was pas 25 jaar oud 
toen hij in 2008 het transportbedrijf van zijn vader overnam. Geen gemakkelijke 
tijd, want binnen een jaar zorgde de economische crisis voor een scherpe daling 
van het aantal opdrachten. In de afgelopen twaalf jaar heeft Harm het bedrijf 
volledig naar zijn hand gezet. Meer opdrachtgevers in verschillende sectoren 
- bouw, industrie, recreatie en verhuizingen – en aangepast materieel om ook 
in niche markten klanten te bedienen. In maart werd een volledig elektrische 
Ormig pick & carry kraan afgeleverd. Deze kraan werd de dag na de levering al 
ingezet bij de plaatsing van een 18 ton zware CNC freesbank. Harm richt zich 

niet op omzetgroei, maar op kwaliteit en een gezond rendement. 
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Kwaliteit is belangrijker dan groei
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