
Zo vervoeren we voor een Belgische opdrachtgever 
zwembaden. Dat is kwetsbare, vaak brede lading, die bovendien 
vaak op moeilijke locaties gelost moet worden. Alle onze 
chauffeurs zijn gecertificeerd kraanmachinist én verhuizer.”

WERKEN JULLIE SAMEN MET ANDERE BEDRIJVEN?
Harm: “We werken samen met een groot aantal bekende 
bedrijven in uitzonderlijk vervoer. Het loont voor ons vaak niet 
om met een kraanwagen naar Groningen te rijden. En voor 
een bedrijf in Groningen is het niet rendabel om naar Zeeuw-
Vlaanderen te komen voor een ritje bijvoorbeeld van Terneuzen 
naar Antwerpen. Zo wast de ene hand de andere. Ook echt 
zware lading besteden we uit. Zelf hebben we niet genoeg 
klanten om voor die ritten een dure combinatie te kopen.”

EEN JANBOEL?
Harm begint te lachen. “Dat is een beetje een apart verhaal. 
Mijn vader heet Jan. Mijn broer ook en zijn zoon ook. De 
jongste is de achtste generatie ‘Jan’ in onze familie. Gekscherend 
noemen we onze familie wel eens een Janboel.” 

VOOR WELKE KLANTEN GAAN JULLIE 
DE ORMIG KRAAN GEBRUIKEN?
Harm: “Onze nieuwe Ormig pick & carry kraan is uniek voor 
deze regio. De kraan wordt volledig elektrisch aangedreven 
met twee 20 kW motoren. De standaardmast heeft drie secties 
met een maximale lengte van 13 meter. We kunnen deze kraan 
gemakkelijk in een gesloten trailer of op een semi vervoeren. 
De hoogte is slechts 2,4 meter en de Ormig weegt 21 ton. Het 
grote voordeel van een pick & carry kraan is, dat we met een 
last tot 35 ton op één meter voor de kraan gewoon rond kunnen 
rijden. De Ormig Electric Crane Indoor 40IE is zeer wendbaar, 
de stuurwielen kunnen zelfs 90 graden draaien. Voor het 
plaatsen van machines, maar ook voor fabrieksverhuizingen is 
dit een ideale kraan: wendbaar, sterk en milieuvriendelijk. In 
de kanaalzone tussen Terneuzen en Gent zijn veel industriële 
bedrijven gevestigd, maar we krijgen ook al aanvragen van de 
Zeeuwse eilanden.”

Harm Aarnoutse betreedt met de aanschaf van de Ormig 
Pick & Carry kraan een nieuw marktsegment. Industriële 
verhuizingen en het plaatsen van zware machines zijn 
groeimarkten, zeker in een straal van zo’n 50 kilometer rondom 
Oostburg, waar tal van nieuwe projecten worden bedacht en 
uitgevoerd. Harm: “Ik zal niet zeggen, dat de Ormig kraan 
al iedere dag ingezet kan worden, maar ons orderboek loopt 
gaandeweg aardig vol.” <

KANAALSPRONG TERNEUZEN
Naar aanleiding van de bouw van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen, die 
in 2022 klaar moet zijn, werd in 2017 een plan gemaakt onder de naam 
‘Kanaalsprong Terneuzen’. Het plan omvat een nieuw bedrijventerrein aan de 
westkant van het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook wordt een impuls verwacht 
voor de bedrijvigheid met een verbetering van de spoorwegverbindingen 
in de Kanaalzone en de opwaardering van de Schelde-Seine 
binnenvaartverbinding. De activiteiten in de haven van Gent groeien sterk 
en daarom wordt binnen het project ‘Kanaalsprong Terneuzen’ ook gekeken 
naar samenwerking met de haven en de bedrijven aan de andere kant van 
de grens. De regio heeft ook het milieu hoog op de prioriteitenlijst staan. 
Grote bedrijven zoals DOW en Yara werken hard aan het omschakelen op 
duurzame, niet-fossiele energiebronnen. 

SEINE – SCHELDE VERBINDING
In 2018 werd een overeenkomst getekend tussen Vlaanderen, Wallonië en 
Frankrijk voor de aanpassing van de Grensleie. Na de werkzaamheden wordt 
de waterweg geschikt voor schepen tot 4.400 ton en vervoer van containers 
tot drie hoog. De aanpassing van de Grensleie is een belangrijke stap in de 
aanleg van de Seine-Schelde verbinding, die in 2027 klaar moet zijn. Het 
project is bedoeld om zeven Europese havens via binnenwateren met elkaar 
te verbinden (Rotterdam, Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Le Havre, Rouen en 
Duinkerken). Het kanaal loopt van Terneuzen via Gent en Lille naar de Oise 
bij Compiègne. Vanuit Compiègne kunnen binnenvaartschepen verder naar 
Parijs en Le Havre. Een onderdeel van de Seine – Schelde verbinding is het 
Canal Seine-Nord, ook wel Liaison Seine Escaut genoemd. Het Canal Seine-
Nord wordt gegraven tussen Cambrai en Compiègne. Door allerlei oorzaken 
heeft de bouw van het kanaal al een jarenlange vertraging opgelopen, maar 
het is de bedoeling dat daar nog dit jaar verandering in komt. Voor het 
kanaal moeten – onder andere – drie aquaducten en 59 bruggen worden 
gebouwd. Eén van de oorzaken van de vertraging is de angst van Franse 
binnenvaartschippers, dat de markt wordt overspoeld door grote en 
efficiënte schepen uit Nederland en Duitsland. Toch zal de Seine – Schelde 
verbinding een impuls betekenen voor de bedrijvigheid langs het traject 
tussen Terneuzen en Noord Frankrijk.

hoofdzakelijk agrarische bedrijven ligt al lang achter ons. Zeeuws-
Vlaanderen heeft via de haven van Terneuzen een rechtstreekse 
verbinding voor de zeevaart. Vroeger was de grens met België nog 
een barrière, maar dan praten we inmiddels over bijna dertig jaar 
gelden. Zeeuw-Vlaanderen is een bruisende regio waar bedrijven 
graag naartoe komen vanwege de goede verbindingen over water, 
maar ook via de Westerschelde tunnel richting Rotterdam. Kortom: 
in de Kanaalzone liggen kansen.”

WERKT JE VADER NOG MEE IN HET BEDRIJF?
Harm: “Ik geloof in één kapitein op het schip. Mijn vader vindt 
het nog steeds leuk om af en toe eens te sleutelen, maar met de 
bedrijfsvoering bemoeit hij zich absoluut niet meer. De tijden zijn 
ook veranderd. Mijn vader had vooral belangstelling voor techniek 
van trucks en kranen. In die tijd kwamen de klanten bijna vanzelf. Ik 
ben veel meer bezig met een efficiënte bedrijfsvoering en het zoeken 
van nieuwe (niche)markten. We doen zelf bijna geen onderhoud 
meer. De Scania trucks gaan voor onderhoud naar AST in 
Terneuzen en voor de trailers heb ik een voorkeur voor Nooteboom, 
vooral vanwege de goede service in Zwijndrecht. Dat onderhoud 
valt overigens wel mee, want de trailers gaan één keer per jaar voor 
onderhoud, meestal in de zomer.”

HOE ZIET JULLIE KLANTENBESTAND ERUIT?
Harm: “Heel divers. We hebben vaste klanten in de industriële 
sector, bedrijven die zich hebben toegelegd op offshore en de 
windindustrie, maar we zijn ook actief in de recreatie sector. 
Daarvoor hebben we een speciale trailer waarmee we verhoogd 
kunnen laden. In grote lijnen zijn we actief in vijf sectoren: 
industrie, bouw, recreatie, verhuizingen en opslag. Klanten weten 
ons te vinden als iets moeilijker is dan regulier transport. 

 <

2  Hoogte, breedte en gewicht van de Ormig kraan: alles is 
afgestemd op eenvoudig vervoeren, op een semidieplader of 
gewoon onder zeil

3  Het grote voordeel van de Ormig: hij kan rijden met de last 
onder de haak. De kleinste hoekjes zijn bereikbaar omdat de 
kraan niet afgestempeld wordt.

4  De nieuwe zeesluis bij Terneuzen geeft een impuls aan de 
bedrijvigheid lang in Zeeuws-Vlaanderen en langs het kanaal 
naar Gent

5  De Schelde-Seine verbinding moet zeven havens bereikbaar 
maken voor schepen die drie hoog containers kunnen laden.
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