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Bedrijf uit Terneuzense Kanaalzone al 20 jaar een begrip 

Verhelst Transport blikt 
duurzaam naar de toekomst

D o o r :  H e n k  va n  d e  Vo o r d e

,,Milieu is iets wat ons allen bezig-

houd. Strenge regelgeving vanuit 

de EU en overheid dwingt ons om na 

te denken hoe we mede de uitstoot 

van CO2 kunnen verminderen. Ons 

wagenpark is vrijwel volledig voor-

zien van schone EURO 6 motoren”, 

aldus het ondernemersechtpaar 

Jacky en Lydia Verhelst. De moto-

ren die de hydraulische laadkranen 

aandrijven op de kraanopleggers 

draaien op GTL (een speciale diesel-

brandstof die nagenoeg geen roet 

produceert tijdens de verbranding), 

omdat dit beter is voor het welzijn 

van de chauffeur en het milieu. Toch 

onderzoekt Verhelst Transport hoe 

dit in de toekomst nog beter kan. 

Voor regionaal vervoer is een elektrisch 
aangedreven bestelwagen een optie, maar 
hoe kan men bijvoorbeeld een transport 
met een elektrische bestelwagen naar 
Barcelona binnen gestelde tijden rea-
liseren? Daarom start er binnenkort in 
samenwerking met Hogeschool Zeeland 
een onderzoek, hoe men als transport-
bedrijf zich duurzaam in kan zetten en 

voldoen aan de nieuwe normen. ,,We zijn 
erg benieuwd naar de uitkomst hiervan!”

Kanaalzone Terneuzen-Gent
Verhelst Transport is al 20 jaar een begrip 
in Zeeuws-Vlaanderen en ver daar-
buiten. Het transportbedrijf is geves-
tigd in Sluiskil,  centraal gelegen in de 
Kanaalzone Terneuzen-Gent.  De Zeeuws-
Vlaamse onderneming verzorgt logistieke 
dienstverlening voor met name de bouw 
en haven & industrie door heel Europa. 

Kernwaarden van dit familiebedrijf zijn 
flexibiliteit, slagvaardigheid en betrouw-
baarheid. ,,Kan niet, kennen we niet! We 
bieden een compleet pakket. We vinden 
namelijk dat we meer moeten doen dan 
goederen van A naar B transporteren. 
Meedenken met de klant en hem advi-
seren is een belangrijk aspect van onze 
dienstverlening. De verwachtingen van 
onze klant willen wij het liefst overtreffen 
in kwaliteit, innovatie en betrouwbaar-
heid”, aldus Jacky.
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Het ondernemersechtpaar Jacky en Lydia Verhelst.

Tandwielkast
Zo verzorgde Verhelst Transport onlangs, 
in opdracht van een petrochemisch bedrijf, 
het transport van een 20 ton wegende 
tandwielkast naar Italië. ,,Een heel gespe-
cialiseerd transport waarbij haast gebo-
den was. Het uitvallen van een fabriek kost 
de klant namelijk een vermogen. We ver-
voeren (machine) onderdelen en materia-
len voor fabrieken in landen als Engeland, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, 
Italië, Zweden. We gaan geen enkele aan-
vraag uit de weg en werken volgens het 
principe ‘u vraagt, wij draaien’.”

Groei
Het  bedrijf is ook in de crisisjaren blijven 
groeien. ,,Ook 10 jaar geleden hebben we  
geïnvesteerd in ons wagenpark. Natuurlijk 
zijn we in die moeilijke periode wel eens 
ongerust geweest, maar tegen alle verwach-
tingen in maakten we een gestage groei 
door.  Achteraf gezien hebben we tijdig 
doorgepakt en na de crisis is de ontwikke-
ling  hard gegaan”, onderstreept het onder-
nemersechtpaar Jacky en Lydia Verhelst.

www.verhelsttransport.nl

Continuïteit
De continuïteit van het bedrijf staat voor-
op. Vandaar dat Verhelst Transport  inves-
teert in langdurige relaties met opdracht-
gevers en medewerkers. Het uitgebreide 
wagenpark bestaat uit diverse vrachtau-
to’s, (semi) diepladers, kraanopleggers, 
kraanauto’s en bestelauto’s. Door regel-
matige investeringen blijft het wagenpark 
up-to-date. Ook voor bijzondere trans-
porten is men bij Verhelst aan het juiste 
adres. 

Spoed
De transportonderneming beschikt zelf 
over 10 vrachtauto’s. Wanneer meerdere 
auto’s noodzakelijk zijn, worden  zelfstan-
dige transporteurs ingehuurd. Zo is er 
altijd sprake van de noodzakelijke flexi-
biliteit. Verhelst Transport wordt vaak 

ingeschakeld als haast geboden is. ,,Bij 
deze spoedgevallen gaat het de klant in 
eerste instantie om kwaliteit, snelheid en 
betrouwbaarheid. Door de platte organi-
satiestructuur, kenmerkend voor dit fami-
liebedrijf, kunnen beslissingen en plan-
ning snel op elkaar worden aangepast. 
Hierdoor kan snel actie  worden onderno-
men”, zegt Lydia. 

Zekerheid
Een andere kenmerkende factor voor 
Verhelst Transport is de ‘van deur tot deur’ 
zekerheid. ,,Of het nu gaat om buizen, 
pompen, tandwielkasten of een schroefje, 
de klant wil zekerheid dat een product zo 
snel mogelijk wordt opgehaald en op het 
juiste adres wordt afgeleverd. Wij kunnen 
waarmaken wat we beloven”, vult Jacky 
aan. 


