Gratis parkeren: U kunt parkeren
op het parkeerterrein bij het
Zaans Museum. Na afloop kunt
u het parkeerterrein gratis verlaten.

De Cornerbijeenkomsten worden gehouden
in het Zaans Museum, Schansend 7
1509 AW Zaandam (Zaanse Schans)
Telefoon 075 – 681 00 00

Jupiterstraat 16, 1562 WR Krommenie

Koole Tanktr
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In 2011 kreeg EQT, een private equity groep uit Zweden, een meer-

Koole Tanktransport, een Zaans bedrijf
met internationale allure
John Kraakman, CEO Koole

derheidsaandeel in Koole, terwijl een paar jaar later de vier Europese
terminals van het Amerikaanse Westway Group (onder andere in de
Amsterdamse haven, Polen en Engeland) werden overgenomen. Ten

17.00 – 17.30 uur

slotte werd in juni jongstleden Nova Terminals (Argos) aangekocht

Ontvangst

door EQT en de familie Koole. Deze terminal (tegenover de Pernisterminal van Koole) speelt een vitale rol met een opslagcapaciteit van

U heeft ze ongetwijfeld wel eens zien varen over de Zaan: de binnenvaartschepen

zo’n 900.000m 3, en is daarmee geschikt voor grote olieraffinaderijen

met de naam Volharding. Deze imposante schepen zijn van het Zaanse Koole, een

en handelshuizen.

Nederlands onafhankelijk internationaal opererend opslag en transportbedrijf, ge-

John Kraakman

PROGRAMMA
20 NOVEMBER 2014

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter
17.40 – 17.50 uur
Actualiteiten

specialiseerd in eetbare oliën en vetten, oliechemicaliën, waxen, biodiesels, basis

Vervoer

oliën en chemicaliën. Koole heeft haar grootste opslagterminal in de Rotterdamse

De gemiddelde Zaankanter kent Koole eigenlijk alleen als het bedrijf

17.50 – 18.40 uur

haven en bedient opdrachtgevers in West-Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika.

met die opvallende binnenvaartschepen. Zo heeft het bedrijf de beschik-

Presentatie door

king over twaalf moderne binnenvaartschepen met de alom bekende

John Kraakman

Geschiedenis

namen: Volharding. Daarnaast heeft het bedrijf drie coasters, die de

Vragen stellen en discussie

Koole is opgericht in 1943. In de oorlogsjaren begon Cornelus Koole in Schipluiden

havens van West-Europa bezoeken: de Star Aruba, Bonaire en Curaçao.

met het eerste schip: de Nooit Volmaakt van 40 ton. De hoeveelheid orders groeide en

Allemaal schepen ingericht door de technici van Koole.

in 1957 werd besloten het bedrijf naar de oevers van de Zaan te verplaatsen. Zo kwam

18.40 uur
Afsluiting door de voorzitter

CEO John Kraakman vertelt u meer

18.40 – 19.00 uur

industrie, met bekende namen van toen zoals Fricola en Croklaan. Vanuit Wormerveer werd het bedrijf

Als familiebedrijf is Koole, tot de overname, altijd geleid door de familie

Netwerken

verplaatst naar de Achtersluispolder in Zaandam, waar ook de mogelijkheid was voor opslag van de eetbare

Koole. Op dit moment zijn de broers Piet en Jaap Koole nog actief in

oliën. Later zou Koole enorme opslagcapaciteit op meerdere plaatsen in de wereld realiseren.

de organisatie aanwezig en wordt het bedrijf geleid door CEO John

19.00 uur

Kraakman. Hij zal u tijdens de Cornerbijeenkomst van 20 november

Een ‘hapje eten’ en netwerken

Koole terecht aan het Zuideinde in Wormerveer, dicht bij hun business; de voedings-

Rond het jaar 1997 werd de opslagterminal in Pernis gekocht. Zo kon Koole aan de toenemende vraag en

zeker een interessant en boeiend verhaal kunnen vertellen over dit

expansie van opslagcapaciteit voldoen. In 2014 is deze locatie uitgegroeid tot een van de modernste termi-

familiebedrijf, dat begon in die moeilijke oorlogsjaren en nu is uitge-

nals voor eetbare oliën als palmolie, soja, zonnebloemolie, visolie, lijnolie, et cetera. De kade kan zeeschepen

groeid tot een zeer grote speler in de branche. De eerstvolgende keer

aan met een loscapaciteit van 300.000 ton. De volledige capaciteit van Pernis is op dit moment 625.000 m3.

dat u weer een Volharding door de Zaan ziet varen, heeft u zonder

Gelijktijdig met Pernis werd de terminal in Nijmegen aangekocht en direct grondig gemoderniseerd.

twijfel een goed beeld van dit mooie en interessante Zaanse bedrijf.

Keukennieuws
Heerlijk verrassingsbuffet
Cornerprijs € 15,00

Digitaal netwerken?
Word ook lid van onze
LinkedIn groep.
Kijk op onze website.

1984 - 2014 ‘Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

