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LANGE TERMIJN
De vierde generatie stroomt geleidelijk 
in. Bennie draagt zijn kennis over en 
past wat vaker op de kleinkinderen. 
Zoon Remko neemt straks het roer over, 
het voortbestaan van het familiebedrijf 
is verzekerd. Binnen het bedrijf wordt 
nagedacht over verduurzaming. “Onze 
kinderen en kleinkinderen hebben ook 
recht op een gezonde leefomgeving.” 
Al enige jaren liggen er zonnepanelen 
op de daken van de bedrijfsgebouwen; 
die leveren meer stroom dan nodig 
voor eigen gebruik. In combinatie met 
een zonnepark wil Ter Riele uiteindelijk 
waterstof maken. Het doel is om het 
wagenpark op waterstof te laten rijden. 
De investering in de lange termijn is 
ook terug te zien in het personeels-
beleid: medewerkers krijgen de kans 
om een vakopleiding te volgen. En in 
de manier waarop Ter Riele langdu-

rige relaties opbouwt met klanten en 
leveranciers. Bennie ter Riele: “Samen  
vooruit, dat is ons motto.”
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ter riele transporten in wilp:
‘Samen vooruit’

VEE EN EIEREN
Bart ter Riele koopt in 1924 een stukje grond in Wilp. Hij wil voor zichzelf begin-
nen en in mei 1927 start hij een eigen transportbedrijf.  Met zijn A-Ford vervoert 
hij vee, eieren en andere zaken voor boeren in de omgeving. In de oorlog worden 
al zijn vervoermiddelen gevorderd, maar hij laat zich niet kisten. Met opgekochte 
legervoertuigen zet hij lijndiensten op voor kruideniers, kledingzaken, molenaars, 
smeden en horecagelegenheden. Later richt hij zich met zijn zoon op het vervoer 
voor veeboeren en boerencoöperaties. Kleinzoon Bennie krijgt eind jaren tachtig de 
leiding over het transportbedrijf. Hij opent op de bedrijfslocatie een exportplaats 
voor vee. En hij blijft de blik verbreden: naast vuurwerk en gevaarlijke stoffen gaat 
Ter Riele ook planten vervoeren voor kwekers in de Achterhoek, Salland en op de 
Veluwe. In die tijd ontstaat het contact met Veiling Vleuten en later Bloemenveiling 
Oost Nederland.

TER RIELE ONTZORGT
Sierteelt- en geconditioneerd vervoer 
zijn de belangrijkste activiteit van Ter 
Riele, naast veevervoer en opslag en 
transport van gevaarlijke stoffen. Met 
ruim 50 medewerkers en 32 wagens 
is het bedrijf een van dé logistieke 
dienstverleners van Oost-Nederland. 
Met de geboden diensten kan Ter 
Riele de hele sierteeltketen ontzorgen. 
Dagelijks rijden er wagens naar 
veilingen, tuincentra, distributiecentra 
van supermarkten en bloemisten in 
Nederland, Duitsland en België. Waar 
nodig wordt samengewerkt met 
collega-vervoerders. Want snelle service 
en maatwerk voor elke kweker, dat is 
waar het om gaat. Bennie ter Riele: 
“Massa vervoeren, dat kan iedereen. 
Maar die ene monsterkar die speciale 
aandacht nodig heeft, dat is waarmee 
we ons onderscheiden.” 

Bart ter Riele (tweede van links) voor het huis waar hij zijn transportbedrijf begon. 
Zijn zoon Bernard (helemaal links) volgde hem op.


