
   

De Noorse visser Helly Juell Hansen 
kwam er in 1877 bij toeval achter dat 
hij langer bestand was tegen de ele-
menten als hij zijn kleding insmeerde 
met visolie. Hij verkocht boot en hen-
gels en begon een bedrijf in bescher-
mende kleding. Een succesvolle stap. 
Precies 135 jaar later is Helly Hansen 
een multinational met wereldwijd 600 
mensen in dienst en een jaaromzet 
van ongeveer 210 miljoen euro.

Born
Medio 2011 koos de onderneming 
voor Born als uitvalsbasis voor de 
belevering van Europa, Rusland en 
sinds kort ook Zuid-Amerika. “We 
hebben de magazijnen van onze twee 
divisies Sportswear en Workwear 
samengevoegd,” legt Bart de Rijke 
uit, Global VP Supply Chain en vesti-
gingsdirecteur in Born. “Met Sports-
wear zaten we in Echt, Workwear was 

gevestigd in Zweden. Samen met het 
management in Oslo is besloten om 
de twee divisies bij elkaar te zetten in 
één centrum op een centrale plek in 
Europa.”
De keus voor Nederland was snel 
gemaakt, maar uiteindelijk won Born 
het van de regio’s Venlo en Tilburg. 
“Om verschillende redenen,” vervolgt 
Bart de Rijke. “We kunnen hier voor 
een goede prijs een hal huren die ook 
nog eens groot genoeg is om door te 
kunnen groeien. Verder is de ligging 
in Europa voor ons van groot belang. 
We laten onze producten vooral in 
Azië maken. Per containerschepen 
komen kleding en schoeisel aan 
in Rotterdam waar ze meteen per 
binnenvaartschip doorvaren naar de 
bargeterminal in Born, die bij ons in 
de achtertuin ligt.  Via ons distribu-
tiecentrum bedienen we daarna heel 
snel onze winkels, distributeurs en 

zakelijke afnemers en consumenten 
in Europa. De ideale springplank.”

Mensen
Vierde belangrijke reden om te kiezen 
voor Holtum-Noord is de beschik-
baarheid van goed personeel. “We 
werkten in Echt al jaren met ervaren 
en gemotiveerde mensen. Deze zijn 
uiteraard mee verhuisd. In het voor-
jaar en najaar hebben we veel extra 
medewerkers nodig. Vooral heftruck-
chauffeurs en orderpickers. Vergis je 
niet, dan is het hier een bijenkorf. Op 
de drukste dagen werken hier meer 
dan 100 vrouwen en mannen. Speci-
alisten die we tijdelijk inhuren via een 
lokale uitzendorganisatie.”
Het nieuwe distributiecentrum van 
Helly Hansen is 20.000 vierkante me-
ter groot. De rekken reiken bijna tot 
het dak van het veertien meter hoge 
complex. Nog niet alles is gevuld met 

de dozen die allemaal het opvallende 
rode HH-logo dragen. “Dat komt wel. 
Eerst hadden we 13.000 vierkante 
meter, maar we hebben begin dit 
jaar besloten om ook de rest van het 
gebouw erbij te huren. We groeien 
jaarlijks met dubbele cijfers. Alle 
distributiekanalen dragen daar aan 
bij, ook onze webshop waarvan we 
de distributie vanuit Born verzorgen. 
Helly Hansen is een topmerk en heeft 
van de economische crisis weinig 
last.Voor de toekomst voorzien we 
een stevige groei voor de activiteiten 
in Born en voor ons DC in Seattle 
voor de Noord Amerikaanse markt. 
Kwaliteit verkoopt altijd.”

WWW.HELLYHANSEN.COM

Eind vorig jaar opende Helly Hanssen een splinternieuw distributiecentrum op 
Holtum-Noord. In de enorme hallen worden 23.000 verschillende producten 
van het topmerk opgeslagen om later hun weg te vinden naar klanten in heel 
Europa. Variërend van ski- en zeilpakken tot en met sportschoenen, sokken, 
thermisch ondergoed en beschermende bedrijfskleding. 

Born ideale springplank voor Helly Hansen


