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N. Oud en Zn Transportbedrijf trotse eigenaar 

van 2 nieuwe IVECO Stralis X-WAYS 
 

Met de aanschaf van twee nieuwe IVECO X-WAY bakwagens met verrijdbare kraan zijn Nico 

Oud en zijn vrouw Gusta Oud bijzonder in hun nopjes. Het advies voor de aanschaf van deze 

stoere bedrijfswagens liep via IVECO NLS die door Veekro Bedrijfswagens ingeschakeld werd. 

“Onze relatie gaat al veertig jaar terug, ”vertelt Jan Veeken van Veekro. “Even binnen lopen 

voor een kopje koffie is een gewoonte geworden.”  

   

Tijdens één van deze momenten kwam de vervanging van twee bedrijfsvoertuigen aan de orde. Als 

bouwmaterialenvervoerder, met als opdrachtvoerder o.a. BMN, was N. Oud en Zn Transportbedrijf 

toe aan nieuwe bedrijfsvoertuigen. De eisen en wensen werden onder het genot van een kopje koffie 

besproken. Al snel werd duidelijk dat Veekro voor deze ‘bijzondere’ bedrijfsvoertuigen IVECO NLS 

in wilde zetten. De expertise van IVECO NLS was in dit project meer dan welkom. “In onze branche 

stellen we specifieke eisen aan bedrijfsvoertuigen. Denk aan groot laadvermogen en een sterke 

chassisconstructie,” aldus Nico. Ook stalen bumpers, die in gedeelten vervangbaar zijn, stonden op 

het wensenlijstje van Nico en blijken uitermate geschikt te zijn voor bouwlocaties. Weinig ruimte, 

laden en lossen op een locatie met veel bedrijvigheid. Daar kan een standaard bumper niet zo goed 

tegen. Door deze van staal te maken én vervangbaar in gedeeltes is dit probleem opgelost. 

Veiligheid 

Onder de motorkap 360 PK, een Hi-Tronix geautomatiseerde 12-bak en een koppel van 1650 Nm. 

De robuuste X-WAY is als taaie off-road truck uitermate geschikt voor het vervoer van 

bouwmaterialen. Door een verrijdbare kraan kan er op locatie gelost en geladen worden. “Het 

camerasysteem wilde ik heel graag ingebouwd zien.” Gusta gaat glunderen als ze de camera aanraakt, 

het systeem dat geleverd werd door Brigade geeft de chauffeur goed overzicht. “Veiligheid is voor 

ons als bedrijf heel belangrijk. Met dit 360 graden camerasysteem kan de chauffeur de gehele wagen 

in de gaten houden. Dode hoek, maar ook de achterzijde en de zijkanten.”  

Familiebedrijf 

N. Oud en Zn Transportbedrijf bestaat al 110 jaar. Het familiebedrijf begon doordat opa Nicolaas 

Oud, door iedereen Klaas genoemd, met een hondenkar handel naar de markt bracht. Het ging 

vooral om agrarische goederen. Later werd een paard en wagen aangeschaft en vanaf 1920 kwam de 

eerste bedrijfswagen. Het bedrijf was toen nog gevestigd in Oosterblokker.  

De tweede generatie bestond uit Siem Oud (vader van Nico) en zijn broer Piet Oud, beiden namen 

het bedrijf over. Er werden toen nog ritten naar het buitenland werden gereden en vanaf 1943 

werden er bouwmaterialen vervoerd.  

De derde generatie staat op dit moment aan het roer en verhuisde in 1999 naar het industrieterrein 

van Zwaagdijk. Nico Oud en zijn vrouw Gusta werken zij aan zij binnen het bedrijf. Broer Jos Oud is 

chauffeur en de drie zonen van Nico en Gusta dragen hun steentje bij. Koos op kantoor, Eric in  
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onderhoud en Rob als chauffeur. Om het familieplaatje compleet te maken werken ook Robin (zoon 

van broer Jos) en neefje Thijs binnen het bedrijf.  

Opbouw 

De focus van het bedrijf ligt momenteel vooral op vervoer van bouwmaterialen. “Hier hebben we 

jarenlang ervaring mee. We weten precies wat onze opdrachtgevers nodig hebben en hoe we dit het 

beste kunnen aanvliegen.” Nico kijkt trots naar zijn twee nieuwe bedrijfsvoertuigen die naast elkaar 

staan geparkeerd op zijn terrein en kracht en klasse uitstralen. De opbouw, twee open laadbakken 

voorzien van kraanspoor, werd in dit project geregeld door carrosseriefabriek Roefs Middelbeers BV. 

Met de aanschaf van de Stralis X-WAYS kunnen Nico en Gusta weer jaren vooruit. Wendbaar, dus 

handig in druk stadsverkeer, krachtig en efficiënt met verrijdbare kranen en 360 graden 

camerasysteem. “Mooier kunnen we het niet maken,” lacht Jan Veeken van Veekro. Onder het genot 

van een wel heel speciaal gebakje wordt het, intussen zeer bekende kopje koffie, gedronken. Deze 

samenwerking wordt alleen nog maar mooier.  

 


