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Voorwoord
Het transport van vroeger is niet meer te vergelijken met dat van
nu. Met de groei van de welvaart na de Tweede Wereldoorlog,
nam de behoefte aan het vervoer over lange afstand toe. Veel
bedrijven In Midden-Brabant gingen naast nationaal ook internationaal rijden. Stoere mannen met een grote vrijheid van handelen, reden door geheel Europa met auto’s waarin het comfort
ver te zoeken was.

De trend van modernisering, automatisering en het sneller moeten schakelen door veranderingen zullen ook in de toekomst een
grote rol blijven spelen in het voortbestaan van onze bedrijven.
Echter, als we terugkijken, ben ik van mening dat we in Midden-Brabant trots mogen zijn op alles wat we tot op heden met
elkaar hebben bereikt om onze regio zowel nationaal als internationaal op de “logistieke” kaart te zetten.

Het transport kreeg steeds meer te maken met regels en wetgeving over o.a. lengte, gewichten, uitstoot van uitlaatgassen, rijen rusttijden. Dit heeft de vrijheid, zelfstandigheid, charme en
afzien voor de chauffeurs ingrijpend veranderd. De chauffeur
wordt ook steeds meer gezien als het visitekaartje van de klant
waarvoor gereden wordt en er worden steeds hogere eisen aan
het beroep van chauffeur gesteld.

Met dit boek waarin hij een aantal familiebedrijven in de spotlights zet, laat Marcel van der Sluis ons een stuk historie uit de
Midden-Brabantse transportwereld herbeleven. Met het fotomateriaal uit zijn eigen archief en dat van vele anderen, laat hij
zien hoe de ontwikkeling van de vrachtauto’s en bedrijven is
geweest. Een boek waarin voor vele Brabanders bekende historische beelden te zien zullen zijn en voor anderen een stukje
transportgeschiedenis van Midden-Brabant inzichtelijk wordt.
In zijn geheel een leuk aandenken aan hoe het ooit was en hoe
met name het wagenpark en de uitstraling van onze branche is
veranderd.

Maar wat hebben deze ontwikkelingen betekend voor de Midden-Brabantse (familie)bedrijven die ooit gestart zijn met één
auto en door hard werken zijn uitgegroeid naar kleine tot
middelgrote regionaal bekende bedrijven? Van deze mooie
historische bedrijven zijn er nog maar enkele over en daarvan
zijn er dan nog maar een paar in eigendom van de opvolgers
binnen deze families. Steeds hogere eisen van opdrachtgevers,
snellere ontwikkelingen van automatisering en toenemende
investeringen in schonere en daardoor duurdere vrachtwagens,
hebben ertoe geleid dat het steeds moeilijker werd om als kleinere zelfstandige transportorganisatie door te gaan. Daardoor
zien we nu dat er nog enkele grotere bedrijven over zijn. Hier
komen we wel vaak de oudere (bedrijfs)namen, logo’s, bedrijfskleuren en mensen uit het vroegere transport tegen.

De trots van Transportbedrijf J. van der Linden B.V. is deze Volvo
N 720 die gekoesterd
wordt. De trekker uit 1978
heeft 210 pk en acht versnellingen. Het was de
eerste nieuwe Volvo bij
Van der Linden na de
verhuizing naar Waalwijk
en tevens de laatste nieuwe Volvo aangeschaft
door oprichter Jan van
der Linden sr. De truck is
gerestaureerd door Volvo
dealer BAS. De technische revisie is in 2002
gestart en afgerond met
de restauratie van de carrosserie in 2006. De
Volvo staat hier bij een
oldtimerevenement geflankeerd door de Scania
Vabis L 76 takelwagen
van Appels autobedrijven
uit Waalwijk. (MS)
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Inleiding
Zonder transport staat ook in Noord-Brabant alles stil
Met de uitvinding van het wiel kwam het transport aan het rollen over grotere afstanden. Ook de industrialisatie heeft gezorgd
voor het ontstaan aan een duidelijke behoefte voor transport.
Op lokaal niveau brachten bijvoorbeeld boeren eerst zelf melk
naar de fabriek en hun oogsten naar de veiling. Daarbij kregen
ze vaak hulp van diverse mensen. Een aantal personen besloot
om deze transportdiensten aan te bieden en gingen zich specialiseren in het vervoer van goederen. Dit gebeurde in het begin
vooral met paard en wagen en over korte afstanden. Zo ontstonden de eerste transportbedrijven. In ieder dorp of stad waren
meerdere kleine transportbedrijven gevestigd.
Nadat er vrachtwagens kwamen, schaften transportbedrijven
deze trucks aan om over grotere afstanden meer lading te vervoeren. Diverse bedrijven reden een bode- of lijndienst. Andere
bedrijven specialiseerden zich in een bepaalde vorm van transport.
In de jaren zestig nam, door de toegenomen welvaart, de vraag
naar goederen wereldwijd toe. Er kwamen grote zware vrachtwagens voor het internationale transport. Veel bedrijven in
Brabant gingen ook internationaal rijden en het aantal bedrijven
groeide gestaag.
De vorming van de EU en het verder openstellen van de grenzen voor personen en goederen in 1992, had als gevolg dat er
veel bedrijven fuseerden of helaas moesten stoppen. Hierdoor
verdwenen interessante, vaak familiebedrijven, uit het straatbeeld.

ze voor deze bedrijven is uit sentiment van de auteur. De trucks,
de bezoeken en herinneringen aan de bedrijven hebben een
fraaie reeks foto’s en verhalen opgeleverd. De vrachtwagenliefde en passie voor transport is mede hierdoor bij de schrijver ontstaan. Bij de bedrijven is ook een persoonlijke noot geplaatst
met een herinnering aan het betreffende bedrijf. Hierdoor is dit
boek door de schrijver voorzien van een persoonlijke tint.
Bij ieder bedrijf is een inleidend verhaal met de geschiedenis en
andere relevante en interessante zaken opgenomen. Daarna
komen de foto’s in een volgorde van oud naar meest recent. Er
is ook gekozen voor een mix van bestaande en niet meer bestaande transportbedrijven. Uit de vele beschikbare foto’s zijn
de meest bijzondere uitgezocht. Ook is er nadrukkelijk rekening
gehouden met de verschillende doelgroepen. Hierdoor zijn
zowel hele oude vrachtwagens te zien maar ook vrachtwagens
van twintig jaar terug. Van het ene bedrijf is meer bewaard
gebleven dan van het andere en ook oud medewerkers hebben
een rol gespeeld in het verstrekken van informatie en foto’s. Bij
een aantal bedrijven is er daardoor meer nadruk op een bepaalde periode vanwege het beschikbare materiaal. Er is wel
getracht om een zo goed mogelijke balans te vinden binnen de
hoofdstukken. Vanuit de huidige transportbedrijven is er veel
medewerking gekomen om dit boek tot een succes te maken.
Het uiteindelijke resultaat is een boek met interessante bedrijven, foto’s van paard en wagen tot de huidige Euro-6 trucks,
boeiende bedrijfsgeschiedenissen maar vooral een mooi beeld
van de ontwikkeling van zowel het transport als van de vrachtwagen door de jaren heen.

Noord-Brabant heeft een
gunstige ligging t.o.v.
Duitsland, België en de
havens van Rotterdam en
Antwerpen. Hierdoor is er
al zo’n twintig jaar een
gestage groei aan logistieke bedrijven die zich in de
provincie vestigen. De
regio West Brabant doet
het anno nu heel goed en
is de tweede logistieke
regio van Nederland. Op
de derde plaats staat de
regio Midden-Brabant.
De nummer 1 is al jaren
Venlo en omgeving. Door
de vestiging van al deze
logistieke bedrijven, zijn
er ook veel grotere transportbedrijven actief in de
provincie Noord-Brabant.
In dit boek komt een aantal bedrijven voorbij uit
de regio’s Waalwijk, Tilburg en andere plaatsen in
Midden-Brabant. De keu-

Drie Scania R 142 M vrachtwagens uit de eerste serie die werd gekocht na de introductie van de 2serie. De trucks staan op het parkeerterrein van Appels garagebedrijven aan de Laageindestoep in
Waalwijk. De voorste R 142 M uit 1982 met enkellucht sleepas, was een van de mooiste Scania’s uit
de 2-serie in het wagenpark. (MS)

5

Wed. J. van Casteren & Zonen B.V. Tilburg
Het begin
Het bedrijf werd niet, zoals vaak het geval was, opgezet door een
man, maar door een ondernemende vrouw. In 1888 startte de weduwe van Casteren met 10 paarden een slepersbedrijf. Men vervoerde
de producten die per spoor in Tilburg aankwamen.
Het familiebedrijf groeide met de jaren en er kwamen vrachtwagens
om de transporttaken van de paarden over te nemen. De zonen van
de weduwe van Casteren, Frans en Jan, werkten ook in het bedrijf.
De zoon van Frans, Piet van Casteren, had de ambitie om met zijn
vader en oom het transportbedrijf Wed. J. van Casteren en Zonen
voort te zetten. Op 17-jarige leeftijd kwam hij in dienst van het
bedrijf. Op 12 mei 1940, twee dagen na het begin van de oorlog, werden de vrachtwagens in beslag genomen. Aan het eind van de oorlog
was er dus nauwelijks nog sprake van een bedrijf.
De kunst was om zo snel mogelijk voormalige legertrucks te bemachtigen om weer te kunnen beginnen. Dat resulteerde die eerste
jaren in een allegaartje van vrachtwagentypen en uitvoeringen. Met
de zware GMC- en MACK-trucks werd overgeschakeld van voornamelijk landelijk naar meer internationaal transport. Er werd gereden
naar landen als België, Duitsland en Frankrijk en in Oost-Europa,
naar Polen, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Een lastig, maar uiteindelijk succesvol, project was het wegtransport naar Zweden. Tot dan
toe werden de goederen per schip naar Zweden vervoerd. Het bedrijf
was bovendien een van de eerste expediteurs met een geregelde
dienst naar Noord-Frankrijk.
Met de sluiting van grote textielfabrieken als Eras in 1957 en Brouwers in 1958 werd duidelijk dat de textielindustrie in Tilburg een
aflopende zaak was. Die sector was tot dan toe de specialiteit van de
Wed. J. Van Casteren.
Nieuwe ontwikkelingen
Een nieuwe ontwikkeling kwam met de overgang van het transport
als ‘expediteur’ naar logistieke dienstverlening. De opslag voor klanten van het gereed product, het klaarmaken van orders voor verzending en om- en verpakken van goederen werden zo onderdeel van het
dienstenpakket van Wed. J. van Casteren. Tevens werd er in 1960 een
nieuw transportbedrijf in Waregem (België), vlakbij de Frans/
Belgisch grens, onder de naam Castra N.V. gestart.
Het gevolg van de nieuwe activiteiten was dat er een fors ruimtegebrek ontstond op de Korvelseweg en Trouwlaan. De doorbraak in de
huisvesting kwam met de aankoop van het terrein van de voormalige ‘Nederlandsche Vlasspinnerij’ aan de Beukenstraat. In 1970 kon
Van Casteren dit terrein langs de Ringbaan-West, met gebouwen aan
de Beukenstraat 75, in gebruik nemen. Hier kon het bedrijf voorlopig
verder groeien.
De namen op het front van de cabines
Het wagenpark bestond begin jaren zeventig uit circa 75, voornamelijk DAF, vrachtwagens waarvan het grootste deel trekkers. Samen
met diverse Groenewegen aanhangers en Pacton opleggers vormde
het wagenpark zo’n 125 eenheden. De trucks waren allemaal voorzien van een Griekse naam op het front van de cabine. Het idee voor
de benaming is ontstaan helemaal in het begin. De paarden van het
bedrijf hadden allemaal een naam en toen kwamen de eerste trucks.
Om de trucks uit elkaar te houden, kregen ze namen met als voorbeeld de vliegtuigen van de KLM zoals de Uiver en de Pelikaan.
Omdat het wagenpark sneller groeide dan de vloot van de KLM,
werd overgestapt op namen uit de Griekse mythologie zoals Castor
en Pollux, de zonen van oppergod Zeus. De oom van Piet van
Casteren had dit bedacht. Diverse namen werden opnieuw gebruikt
na vervanging van de desbetreffende truck. De trucks kregen ook
oplopende wagennummers. In het personeelsblad werd iedere nieu26

we naam voor een truck van uitleg voorzien. De benaming is volgehouden tot de overname door DB Schenker. In de loop van dit hoofdstuk zullen een aantal namen nader omschreven worden.
De verkoop van het bedrijf
Met de vele internationale activiteiten was er ook concurrentie vanuit het buitenland. Daardoor was een sterke groei en grootschaliger
aanpak noodzakelijk. In 1971 verkocht Piet van Casteren, mede door
het gemis aan opvolgers, zijn familiebedrijf aan de Holland Amerika
Lijn, maar bleef aan als directeur van de onderneming. Eind 1974
stootte de H.A.L. de gehele transportdivisie af naar Zweden en werd
van Casteren een onderdeel van Incotrans Rotterdam. In 1975 werd
voor de eerste keer het uiterlijk van de vrachtwagens aangepast. Het
logo was de schakel met de naam Van Casteren op de trucks en de
kleur was lichtgroen. Vanaf de Incotrans-periode werd een andere
nummering gehanteerd. De trekkers begonnen vanaf 200 en de bakwagens vanaf 300.
In 1978 nam Henri Jansen de algemene dagelijkse leiding over, maar
Piet van Casteren, dan 55 jaar, bleef nog actief betrokken bij het
bedrijf als president-commissaris. In 1980 verkochten de Zweedse
eigenaren het transportbedrijf door aan Skandia Transport te
Trelleborg in Zweden. Het logo werd opnieuw aangepast en op de
vrachtwagens kwam de vierkante S van Skandia Transport. Op de
trucks kwam de naam Van Casteren Transport en de kleur werd donker groen.
Door het ruime terrein aan de Beukenstraat kon er efficiënt geopereerd worden. Werkend in een drieploegendienst was het mogelijk
om voor het transport naar de Benelux en het Rijnland een 24-uurs
garantie te geven. Binnen de 1.000 km werd getracht een levertijd
van 48 uur te halen. Deze fijnmazige distributie binnen Europa was
in de jaren tachtig de specialiteit van het bedrijf. Totaal met alle
nevenvestigingen waren in 1985 al 250 werknemers in dienst, waarvan ca. 100 personen in administratieve functies.
In 1985 werd de vierkante S vervangen voor een moderne S en de
bedrijfskleur werd het frisse groen.
Het 100-jarig bestaan en de wijziging van de bedrijfsnaam
Bij de viering van het 100-jarig bestaan van het bedrijf in 1988 was
Piet van Casteren, samen met burgemeester Brokx, present als eregast. In 1988, na dit 100-jarig bestaan, werd de naam gewijzigd in
Scansped Holland BV. Piet van Casteren trad daarbij terug als president-commissaris. Alle dochterondernemingen van Skandia
Transport kregen de naam Scansped. Henri Jansen bleef algemeen
directeur.
In 1991 werd aan De Katsbogten in Tilburg een nieuw logistiek pand
in gebruik genomen. Eind 2001 nam Schenker Duitsland alle aandelen van Scansped AB Zweden over. Scansped Zweden zocht uitbreiding in Duitsland, maar werd uiteindelijk zelf overgenomen. Het
oude bedrijf Van Casteren ging verder onder de naam DB Schenker.
Met dank aan Jan de Witte.
Persoonlijke noot auteur
Op weg naar Baarle-Nassau reed ik als kind met mijn ouders door
Tilburg en kwamen we lang de bedrijfspanden van de Wed. J. van
Casteren aan de Ringbaan. Dit was meestal in het weekend en dan
waren de meeste trucks thuis. De lange rij met groene DAF trucks
maakte veel indruk op mij en ook in mijn schoolperiode kwam ik met
de bus langs het bedrijf en probeerde dan een glimp van de trucks op
te vangen. Mijn vader ging na zijn Appels-dienstverband werken bij
Stahl Chemie in Waalwijk en Van Casteren was een van zijn vervoerders. Dit leverde mij een mooie Lion Car DAF 2800 trekker met
oplegger op.

De 10 pk’s uit het begin van het bedrijf bij
elkaar voor een van de textielfabrieken in
Tilburg. (JW)

Met paard en pakwagen werden de
transporten aan het begin van de 20e
eeuw uitgevoerd. Het bedrijf was toen
gevestigd aan de Korvelseweg in Tilburg. (JW)

Inschrijving in het Handelsregister.
(JW)

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er, net als bij veel andere bedrijven, vrachtwagens uit de legerdumps in het wagenpark om
het transport weer op gang te brengen. Hier is een drietal fraaie Mack NR vrachtwagens te zien met de trotse chauffeurs. (JW)
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Het wagenpark in het begin van de jaren vijftig met vier sterren op een rij. Het juist in kaart brengen van deze fraaie Mercedes
Benz torpedotrucks is een hele puzzel omdat de fabrikant, na bijvoorbeeld een wijziging van het draagvermogen van de achteras,
bijna jaarlijks de trucks voorzag van een nieuwe typeaanduiding. Rik Meeder heeft zijn kennis en kunde hierover laten schijnen.
De tweede van links met wagenpark nummer 25 kan zowel een
LS3250 (1949) zijn als een LS3500. Gezien de ouderwetse klaprichtingaanwijzers en de wat onbeholpen beschildering, denk ik dat
het de oudste van de club was en dus nog een LS3250 met 85 PK.
Dit was dé MB vrachtauto in Nederland in die tijd. Ik houd het voor
Pluto op een L5000. Met deze truck hervatte MB de productie direct
na de oorlog nog met houten cabines. Hij was uitgerust met de 112
resp. 120 PK OM67 dieselmotor. Mooi dat de bouwers van die
schitterende wagenmakers cabines de ruimte verschaffen om de
naam erop te schilderen. Nummer drie van links is de nieuwere versie van diezelfde truck met het nieuwe front. Dit betreft een GVW
van 11 ton die is omgedoopt in L5500. Deze heeft net als nr. 25 een
fabriekscabine. Dit was al een zware truck voor 27 ton GTW.
Pegasus, nr. 14, lijkt mij wederom een LS3500, maar kan ook de
wat zwaardere nieuwe L4500 Sa zijn. Dat typenummer geeft verwarring met de oude L4500, maar het blijft de lichtere truck met de
inmiddels tot 100 PK ontwikkelde OM312- motor en hij heette vanaf
1955 LS312. Deze trekker was geschikt voor 16 ton GTW.
Een DAF uit de A 1500
serie met kenteken SB78-28 (1956) en de naam
Theseus. Of de truck een
benzine- of dieselmotor
heeft, is door de hoes
voor de grille niet te zien.
Theseus was de held
van Athene en Attica. Zijn
bekendste daad was het
doden van de Minotaurus, half mens, half stier,
op Kreta. (PJ)
De naam Pollux stond
groot op de neus van
deze DAF T 15 D trekker
met DAF schommelashuifoplegger. De DAF uit
begin 1958 is een van de
eerste met een fabriekscabine. Pollux werd onsterfelijkheid geschonken door de oppergod
Zeus. (ABE)
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Na het zwart/wit gebeuren nu wat kleur om zo de frisse kleurstelling uit de jaren zestig te laten zien. Hier is meteen goed te zien
hoeveel ruimte er beschikbaar was aan loodsen en parkeerruimte. Beide foto’s zijn gebruikt voor een artikel in het DAF-blad. De
DAF 2600 links op de linker foto met nummer 80 draagt de naam Pollux. Deze naam kwam al eerder voorbij. (JW)

Hier is de naam Pollux weer, nu toebedeeld aan een fraaie DAF FA 2200 DU bakwagen die “vers van de pers” is. De DAF heeft de eerste versie van de F 220 slaapcabine, herkenbaar aan het luikje boven het spatbord. (JW) Logo. (PJ)

Een DAF FT 2000 DH / FT 2200 DU trekker uit de eerste kantelcabine-serie, herkenbaar aan de spiegelsteunen, samen
met een Pacton huifoplegger voor het
pand aan de Beukenstraat. (ABE)
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Voor een folder werd het wagenpark op de parkeerplaats
aan de Beukenstraat vastgelegd. DAF 2800 trekker Persephone zou een belangrijke
rol gaan krijgen en op een
aantal folders de cover sieren.
De trekker was voorzien van
een DKSE-motor waarbij de E
staat voor Economy. Dit wilde
zeggen dat de motor binnen
een bepaald toerengebied
bleef en hierdoor zuiniger
was. De keerzijde was dat de
truck minder vermogen had.
Persephone was de godin van
het dodenrijk. (JW)
Een mooie foto van drie dappere DAF’s tegen een achtergrond van een donkere dreigende lucht. Twee stoere
trucks uit de 2800-serie waarbij Morfeus was voorzien van
een DKXE ATi motor en
Elektra de DKSE ingebouwd
had gekregen. Links op de
achtergrond de Benjamin van
het toenmalige DAF-programma, een FA 800 met de naam
Kalliope. Morfeus was één
van de Griekse goden van de
dromen. (JW)

In het jaar dat Van Casteren zijn 100-jarig bestaan
vierde werd ook de 500e DAF truck aangeschaft.
Zichtbaar trots neemt Piet van Casteren de sleutels in ontvangst van de DAF FT 95.310 die is
voorzien van een comfort-cab met vermoedelijk de
naam Proteus. (JW)
Uitnodiging. (JW)
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