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Continu in beweging zijn en kijken of het beter kan.  
Verder gaan dan goederen van A naar B verplaatsen  
of ze 'stil' op voorraad laten liggen in het warehouse. 
Dat is wat ons dagelijks drijft.

Door met antwoorden te komen vóórdat onze opdrachtgever de vraag heeft kunnen stellen, helpen 
we elkaar vooruit. En door voortdurend vooruit te blijven denken én accenten te leggen op onderlinge 
informatievoorziening maken we alle mogelijke logistieke oplossingen bereikbaar. 

Vooruit is zowel groot als klein. Vaak schuilt het in een detail waarmee we processen beter maken. 
Klanten succesvoller. En mensen gelukkiger.

VOORUIT IS ONZE DRIJFVEER

Uitdaging en 
efficiëntie

KANSEN

 

SAMEN  VERDER VOORUIT
PORTENA LOGISTIEK EN BULSTRA TRANSPORT GAAN

FEITEN & CIJFERS

BULSTRA TRANSPORT (ANNO1929)

43

10.000 m2, 15 dockdeuren, 2.900 m2 opslag, 2.000 m2  
overslag

1 (+1 hubs, 9 partners Teamtrans)

32 trekkende eenheden/combinaties

1 colli – 5 pallets 24 uurs levering

Noord-Nederland (Friesland, Groningen, kop van Overijsel/ 
Drenthe) en Midden/Zuid-Nederland, voornamelijk via netwerk 
Teamtrans

Iso 9001, Lean&Green

Mensen (fte)

Gebouwen & terreinen

Standplaatsen (netwerk)

Voertuigen

Zendingsprofiel

Bedieningsgebied

Certificering

PORTENA LOGISTIEK (ANNO 1932)
     
200

60.000 m2, 86 dockdeuren, 8.000 m2 overslag, 
60.000 palletplaatsen opslag

3 (+1hub)

100 trekkende eenheden/combinaties

1 pallet – volle wagen (33 pallets) 24-48 uurs levering

BeNeLux, grensgebied en sporadisch dedicated zendingen 
Europa (bv Denemarken)

Iso 9001, BRC storage&distribution, IFS Logistics, Skal, 
Lean&Green

WEDERZIJDSE UITDAGINGEN
•  Voldoen aan het steeds veranderende zendingsprofiel en specifiekere  

eisen (waaronder tijd, geluid, CO2, kwaliteitsnormen)
•  Efficiënte beheersing van de totale goederenstroom van fabriek  

tot consument
•  Bieden van een volledig ontzorgd en op maat gemaakt opslag- en 

distributie dienstenpakket zonder afhankelijkheid van derden
• Slimmer invullen van kleine cq grote zendingen

EN EFFICIËNTIE
•  Elkaars specialisme 

ten volle benutten
•  Minder schakels in de 

keten
•  Integratie 

bedrijfsprocessen
•  One-stop-shop voor 

volledige ketenregie

GEDEELDE WAARDEN

Portena Logistiek B.V. - Tinweg 12 - 8445 PD Heerenveen - 0513 - 63 97 97 - info@portena.nl - www.portena.nl

 Met de overname van Bulstra Transport maakt Portena Logistiek een belangrijke stap in haar ambitie tot verbreding  
in de logistieke keten. De expertise van Bulstra Transport met kleinere verzendhoeveelheden vormt een prachtige 

verrijking op het dienstenpalet van Portena waarin pallettransport en warehousing centraal staan. Het geheel is meer als 
de som der delen: de overname versterkt de concurrentiepositie van beide bedrijven door een uniek palet van vernieuwende 

en toonaangevende logistieke services. Primair zullen Portena en Bulstra onder eigen vlag blijven opereren.

•  Versnelling in het behalen van meer efficiency
•  Samengaan twee logistieke vakgebieden
•   Uitbreiden en verstevigen positie Noord- 

Nederland en BeNeLux netwerk
• Nieuwe markten veroveren
• Interessant voor meer opdrachtgevers
• Solide basis voor groei

• Familiebedrijf: al bijna 100 jaar continuïteit
•  Bewezen betrouwbaarheid
•  Flexibel
•  Nuchter
•  Betrokken
•  Positieve blik vooruit


