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Betreft: Overname Bakker Winsum Heftrucks

Per 1 mei zijn de bedrijfsactiviteiten van Bakker Winsum Heftrucks overgenomen door Erik Jansen.
Erik Jansen is directeur en eigenaar van Siderius Heftrucks in Berlikum & Groningen en Bultena
Verreikerverhuur in Groningen & Alphen a/d Rijn. De huidige activiteiten van Bakker Heftrucks komen
overeen met de voornoemde bedrijven.
Bakker Heftrucks is opgericht door Ulbe B. Bakker en is gestart in 1988 in het Friese Winsum. De
voornaamste activiteiten zijn de service en onderhoud van alle intern transportmateriaal. De klanten
zitten met name in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Bakker Heftrucks is uitgegroeid tot
marktleider in het noorden met de verhuur van zware vorkheftrucks (8 – 20ton) en is in de loop van de
jaren steeds meer actief en gespecialiseerd in de verhuur van heftrucks t.b.v. de olie en gassector. De
activiteiten en de drie medewerkers van Bakker Heftrucks Winsum worden ondergebracht bij Siderius
Heftrucks, dat met haar vestigingen in Berlikum en in de stad Groningen actief is in heel Noord
Nederland.
Door de overname van Bakker Heftrucks ontstaat een brede en strategische basis voor toekomstige
ontwikkelingen in de logistieke markt in Noord Nederland. Erik Jansen koos voor het ondernemerschap
in 2007 door de overname van Bultena Verreikerverhuur BV. In 2010 gevolgd door de overname van
Siderius Heftrucks BV en in 2013 volgde de inlijving van de bemande verreiker verhuur afdeling van
Vlasman Sloop en Beton BV uit Alphen a/d Rijn. De diensten en producten die Bakker Heftrucks levert
sluiten naadloos aan op het leveringsprogramma van Siderius en Bultena.
Erik Jansen: “Ondernemen is vooruitkijken en proberen met weloverwogen risico’s te blijven groeien.
Zowel een bedrijf als haar medewerkers moeten continue veranderen, verbeteren en groeien. Anders
blijf je er niet anno 2015. Door de schaalvergroting zullen onze bedrijven nog beter in staat zijn om
kwaliteit en service voor een markconforme prijs te leveren. Dat zijn allemaal belangrijke voorwaarden
voor succes”.
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