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Nabuurs
breidt magazijn uit
op locatie Wijchen
Met 23 vestigingen, 1100 medewerkers en een
jaaromzet van ruim 100 miljoen euro behoort
de Nabuurs Groep inmiddels tot de 25 grootste
logistieke dienstverleners van Nederland. Het
familiebedrijf is gespecialiseerd in de logistiek van
Fast Moving Consumer Goods, en ontwikkelt en
implementeert integrale supply chain oplossingen.
Nabuurs groeit. Niet alleen bedient Nabuurs meer
klanten ook het te verwerken productassortiment
breidt uit. De vestiging in Wijchen werd door deze
uitbreiding te klein. Het pand was snel gevonden.
Het herinrichten van het logistiek proces vormde
de uitdaging. MotracLinde werd gevraagd om mee
te denken en te adviseren over de inrichting van
het nieuwe interne logistieke proces.

begint Twan Fransman, plantmanager Nabuurs, vestiging
Wijchen. “Wij werken met twee logistieke stromen: het
orderpicken op stuksniveau en het opslaan en transporteren
van bulkgoederen. Met de herinrichting hebben we heel
goed naar dit logistieke proces gekeken. Dit moet efficiënt
verlopen en daarbij moeten je kosten beheersbaar blijven.
Samen met de consultant van MotracLinde Harm Keultjes
hebben we hier zeer nauwgezet naar gekeken.”
Logistieke inrichting
Met behulp van geavanceerde software is het logistieke
proces helemaal geanalyseerd. Alle relevante data zoals
de intern transport vloot, het aantal pallethandelingen, het
aantal orderpickhandelingen en de goederenopslag zijn
tot in detail bekeken. “Belangrijke aandachtspunten bij de
inrichting waren eveneens de vloerbelasting en de maxi-
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Het nieuwe pand
beslaat 28.000 m2 en
biedt plaats aan
25.000 palletplaatsen.

Drie weken
Na een aanbestedingstraject koos Nabuurs voor AR
palletstellingen via Begra Trading. De geboden prijs/kwaliteitsverhouding gaf hierin de doorslag. “De opbouwtijd was
razendsnel. In drie weken stond het grootste gedeelte van
het magazijn al en kon er definitief worden ingericht. In
totaal zijn er 25.000 palletplaatsen bijgekomen. Dat betekent 500.000 kilo aan stellingen.
Tevreden
Inmiddels draaien beide panden nu een half jaar in deze
nieuwe setting. Twan Fransman is tevreden: “Voor ons is
MotracLinde een onafhankelijk adviseur die met kennis van
zaken er aan heeft bijgedragen dat ons logistieke proces vlekkeloos verloopt. In vijf maanden tijd hebben we vijf nieuwe
klanten/logistieke pakketten geimplementeerd, waardoor
de vestiging Nabuurs Wijchen in een zeer kort tijdsbestek in
volume en through-put verdubbelde. De primaire doelstelling die we hadden om vanaf ‘het eerste uur’ alle leveringen
conform de wensen van onze klanten te laten plaatsvinden,
is glansrijk gehaald. Momenteel zitten we in de fase waar we
spreekwoordelijk ‘wat olie tussen de radertjes laten lopen’.
Immers een dergelijke golf van implementaties laat wel wat
spoortjes na. Neemt niet weg dat we tegelijkertijd ook weer
in gesprek zijn met partijen die eveneens interesse hebben
getoond in de ontwikkelingen in Wijchen voor wat betreft de
verdere invulling van ons shared-user-concept.”

Voor ons is Motraclinde
een onafhankelijk
adviseur met kennis
van zaken.
Bekijk meer praktijkcases op: www.motraclinde.nl/cases
Meer logistieke oplossingen vindt u op: www.motraclinde.nl/oplossingen
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