
   

De glimmende trucks van WG Salari. 
Wie kent ze niet? Maar vraag naar 
de vestigingsplaats van het trans-
portbedrijf en de meesten blijven het 
antwoord schuldig. “Sittard dus,” zegt 
Geert, verantwoordelijk voor de afde-
ling Warehousing oftewel opslag en 
verpakken. “Net zoals bijna niemand 
weet dat WG staat voor Willem Go-
dert, onze grootvader die het bedrijf 
in 1936 in Utrecht oprichtte. Hij heeft 
in de oorlogsjaren nog zelf de trek-
schuit door het kanaal getrokken, 
omdat de Duitsers auto’s en paarden 
in beslag hadden genomen.”

Ruimte
Dat is dus een dikke zeventig jaar 
geleden. Nu is WG Salari een mo-
dern transportbedrijf dat in de jaren 
zestig naar Limburg verkaste en de 
afgelopen twintig jaar groeide van 
veertig medewerkers naar 140. Zes 
jaar geleden verhuisde Salari met 
zijn hoofdkantoor naar een bijna 

gloednieuw pand met veel grond 
aan de Millenerweg. “We kwamen 
echt ruimte tekort,” legt Yolanda uit, 
als directielid belast met financiën, 
personeel en automatisering. “We 
willen namelijk in het weekeinde 
zoveel mogelijk van de ruim honderd 
combinaties op het terrein stallen en 
ze daar ook wassen en onderhouden. 
Dat vinden we belangrijk. We willen 
in alles kwaliteit bieden. Uitstraling 
is belangrijk. Zo schaffen we ook de 
meest milieuvriendelijke wagens aan. 
Klanten kijken naar duurzaamheid. 
We zitten in een vechtmarkt en dan 
moet alles kloppen. Planning, service 
en prijs. Dat bereik je door goede en 
betrokken mensen aan te nemen. 
Ook als het een tijd wat slechter 
gaat.”

Hard werken
John, ‘baas’ van de afdeling trans-
port, knikt. “We hebben in de crisis 
niemand hoeven te ontslaan. Sterker 

nog, we hebben nog mensen aan-
genomen. Wij voelen de crisis ook. 
Maar we zijn heel breed actief voor 
verschillende klanten. Salari is sinds 
de jaren zeventig gespecialiseerd 
in het vervoer van basisgrondstof-
fen voor plastic. Ooit begonnen voor 
DSM, nu voor meerdere producenten 
in de regio. We leggen ons vooral 
toe op Scandinavië, Duitsland en de 
Benelux. Met bulkwagens en con-
tainers. Voor klanten beheren we 
voorraden, verpakken de spullen en 
leveren maatwerk. En we verhuren en 
reinigen de bulkopleggers. Hier wordt 
hard gewerkt.”
Begin vorig jaar haalde Salari een 
nieuwe opdracht binnen van Sabic. 
“Sterker,” vervolgt John, “we zijn 
een van de officiële distributiecentra 
van Sabic in Europa. Daarom heb-
ben we die veertig silo’s van elk 308 
kuub gebouwd. Goed voor de opslag 
van 12,3 miljoen liter plastic korrels 
die wij met andere vervoerders naar 

de klanten van Sabic brengen. Een 
geweldige opdracht natuurlijk waar-
mee we twintig mensen aan een baan 
hebben geholpen.”

Vernieuwen
Mooi natuurlijk hoewel de miljoe-
neninvestering ook geld kost. “Na-
tuurlijk,” erkent Geert. “En het is ook 
een risico. Maar dat is ondernemen. 
De komende jaren willen we rustig 
blijven groeien, aan nieuwe klanten 
speciale service leveren en de porte-
feuille verder verbreden. En vernieu-
wen, markten verkennen.” Yolanda 
tenslotte: “Zoals onze ouders en 
grootouders dat ook gedaan hebben. 
Als een echt familiebedrijf.”
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Waar de meeste transporteurs de grootste moeite hebben om het hoofd boven 
water te houden, weet WG Salari nog te groeien. Zo bouwde het door Yolanda 
en haar broers Geert en John geleide familiebedrijf pas nog veertig reuzensilo’s 
voor de opslag van plastic grondstoffen op Industriepark Noord. “We houden 
vast aan kwaliteit. Daardoor overleven we de crisis.”

WG Salari groeit in Sittard


