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Een Rotterdams bedrijf dat succesvol opereert in Amsterdam?  
Ja, dat kan. Meer precies, Broekman Logistics doet het al decennia. 
‘We moeten als nationale havens denken in samenwerkingen,  
niet in tegenstellingen.’

Amsterdam staat  
scherp op onze radar

W A Y S  T O  S E A

Wie meer wil weten over Broekman, knoopt 

een gesprek aan met Jaap van Zevenbergen. 

De General Manager van Broekman Shipping 

trad als twintiger in dienst van de logistieke 

dienstverlener - we spreken ergens halverwege 

de jaren tachtig - en kan heerlijk kletsen over 

de historie van wat ooit eens familiebedrijf 

was. Zijn tongval verraadt weliswaar zijn 

Rotterdamse roots, het weerhoudt hem 

er niet van om vol lof te spreken over de 

Amsterdamse haven. Natuurlijk, die regio biedt 

de onderneming waarvoor hij werkzaam is ook 

bedrijfseconomische mogelijkheden.

Dealers
Maar eerst neemt Van Zevenbergen ons 

mee naar 1960, het jaar waarin Broekman 

wordt opgericht. Het waren de dagen dat Aad 

Broekman zich bezighoudt met het vervoeren 

van auto’s voor dealers. ‘De auto’s kwamen 

dan binnen in Amsterdam en Rotterdam 

met de Zweedse rederij Wallenius’, vertelt 

Van Zevenbergen. ‘Dat ging toen nog met 

conventionele schepen, waarbij de auto’s nog 

een voor een van het schip werden getild en 

later door een geïmproviseerde ramp van boord 

werden gereden. De samenwerking bevalt 

Wallenius kennelijk goed, want alras vraagt de 

rederij of Aad Broekman als z’n scheepsagent 

wil optreden. Broekman heeft van dat hele 

concept nog even geen idee, maar belooft wat 

mensen om zich heen te verzamelen – en is 

de oprichting van Scheepvaartmaatschappij 

Broekman Motorships een historisch feit. 

‘Eigenlijk is Broekman dus begonnen als 

cargadoor’, vat Van Zevenbergen samen.

Evergreen en Grimaldi
In de jaren die volgen, bekwaamt Broekman 

zich in het vak van cargadoor en trekt een 

handvol rederijen aan. Als hoogtepunt noemt 

Van Zevenbergen het Taiwanese agentuur 

Evergreen. Daarmee dijde Broekman verder 

uit, om uit te groeien tot het wereldwijd 

opererende logistieke bedrijf dat we nu kennen 

(‘Global reach, with a personal touch’). Anno 

2022 is Broekman actief als scheepsagent 

voor een palet aan rederijen die Rotterdam en 

Amsterdam aandoen. Zevenbergen: ‘Of eigenlijk 

alle zeehavens in Nederland en België.’ Daarbij 

valt de naam van de Franse containerrederij 

Marfret, maar ook die van Grimaldi. Dat 

Italiaanse bedrijf speelt een sleutelrol in de 

ontwikkeling, want is de rederij waarmee 

Broekman vaste voet in de Amsterdamse  

haven krijgt. 

Ter Haak
Van Zevenbergen legt uit dat Broekman 

met Grimaldi eind jaren tachtig aanvankelijk 

alleen in Rotterdam zat en een joint venture 

onderhield met de Belgische rederij Cobelfret. 

‘Die liepen de Rotterdamse breakbulkterminals 

aan. Maar omdat Rotterdam zich op containers 

wilde richten, moesten we uitkijken naar een 

alternatief: dat werd Amsterdam. Omdat 

Broekman al een goede relatie had met de Ter 

Haak Groep kreeg Richard dus een telefoontje 

met de vraag of hij klaar was voor iets groots.’ 

Hij herinnert zich die tijd niet alleen als een van 

bloei voor de betrokken partijen, maar ook een 

van coöperatie en een hartelijk welkom. ‘Alle 

partijen hier zagen Grimaldi natuurlijk graag 

naar Amsterdam komen. En voor ons geldt: 

waar de business is, daar gaan wij ook naartoe.’ 

010-020
Met die sluimerende 010-020-rivaliteit heeft 

Van Zevenbergen niets. ‘Ze vragen me nog 

weleens: wat moet je als Rotterdammer nou 

in Amsterdam? We moeten als nationale 

havens denken in samenwerkingen, niet in 

tegenstellingen. Wat telt, is dat we gezamenlijk 

en zo goed mogelijk Grimaldi bedienen. Maar 

we zijn hier bekend en voelen ons gewaardeerd. 

Jazeker, Amsterdam staat scherp op onze 

radar.’

Heel veel containers
Gevraagd naar de huidige activiteiten legt de 

General Manager uit dat die veelal bestaan 

uit het verschepen van tweedehands ro/ro; 

auto’s, busjes, trucks, trailers, Maar er gaan 

ook high & heavy equipment en containers 

naar West-Afrika en Zuid-Amerika. Tijdens het 

cacaoseizoen, dat loopt van oktober tot en met 

april, heel veel containers met cacao uit West-

Afrika. Dan heb je nog Broekman Logistics 

Amsterdam, waarvan een kantoor op Schiphol 

staat, inclusief warehouse-mogelijkheden. 

‘Die richt zich dan weer op luchtvracht naar 

wereldwijde bestemmingen. Maar hier ontstaan 

ook weer mooie samenwerkingen uit. Zo 

behandelt het Amsterdamse kantoor reserve-

onderdelen voor de scheepvaart welke weer 

contacten zijn van Broekman Shipping.’

Jaap van Zevenbergen,  
General Manager Broekman Shipping
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De holding Broekman 

Logistics bestaat uit  

drie divisies: Warehousing 

& Distribution, Breakbulk 

Terminals, en Forwarding 

& Shipping. Van de laatst-

genoemd is Broekman  

Shipping één van de 

werkmaatschappijen.
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Alle partijen hier 
zagen Grimaldi 
natuurlijk graag 
naar Amsterdam 
komen.




