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Activiteiten De Vries Cargo naar
Graaco
Drie voormalige managers van Van der Graaf Transport-groep hebben
samen met Husa Transportation en de H&S Groep een nieuw bedrijf
opgericht, die een deel van de activiteiten van De Vries Cargo overneemt:
Graaco BV.
Het drietal bestaat uit Joop van de Graaf, Jo Koop en Ben Blog. Volgens de
laatste wordt de komen dagen geïnventariseerd hoeveel omzet die activiteiten
genereren en wordt op basis daarvan een organisatie opgezet. Blog wil in dit
stadium geen enkele uitspraak doen over de werkgelegenheid die het nieuwe
bedrijf genereert.
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De oprichting van het nieuwe bedrijf vloeit voort uit de overname maandag van
de activiteiten van de gefailleerde De Vries Transport Groep door Husa
Transportation van 'spoorondernemer' Rob van Gansewinkel.
Van Gansewinkel liet toen al weten dat de Cargo-activiteiten, vooral
wegvervoer, niet aansloten op die van Husa en op afstand gezet zouden
worden.Met de oprichting van Graaco, is daar invulling aangegeven. De
activiteiten worden formeel overgenomen van IMS Veendam, dat Husa ten
behoeve van de De Vries-overname opzette.
In een zojuist uitgegeven persbericht zeggen de initiatiefnemers dat Graaco uit
moet groeien tot 'een toonaangevende, logistieke dienstverlener, die de kracht
van wegvervoer optimaal wil combineren met de multimodale mogelijkheden
van de terminal te Coevorden'.
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Gerelateerde berichten:
- Shuttlewise neemt Venlo op in Italië-dienst
- Inland Port Coevorden eindelijk van start
- 'DB Schenker schrapt 200 banen'
- ACTS verliest groot contract aan DB Schenker
- Shuttlewise start dienst Rotterdam-Mortara via Venlo
- Winnaars bekend van TLN-ondernemersprijs
- De Vries over naar groep van Rob van Gansewinkel
- De Vries Transport vraagt surseance aan
- Glasscherven per schip naar recycling
- DB Schenker wil praten over korting en toeslagen
Lees meer over: Van Gansewinkel Coevorden
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