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STEF versterkt haar positie in Nederland 

 
 
STEF Nederland meldt de overname van 100% van de aandelen van NETKO dat voortaan onder 
de naam STEF zal opereren. Tot nu toe had de STEF-groep een minderheidsbelang van 40% in 
het kapitaal van deze onderneming.  
 
Deze operatie bevestigt de versterking van de aanwezigheid van de STEF-groep in Nederland en 
haar status als belangrijke speler in de transport- en logistieke sector voor verse voedingsproducten. 
 
STEF Nederland telt voortaan 350 medewerkers en bijna 20.000 m² aan opslag- en cross-
dockingruimte verspreid over drie locaties: 

 in het noordoosten in Raalte: een transport- en logistieke vestiging in koeling (+2 / +4 °C) van 
2.500 m² 

 in het zuidoosten in Eindhoven: een transport- en logistieke vestiging in koeling (+2 / +4 °C) 
van 2.000 m² 

 centraal in Bodegraven: een transport- en logistieke vesting in koeling en diepvries van 14.500 
m²  

 

Christian Dooms, directeur van STEF Nederland, zegt: "We zijn blij dat we het bedrijf NETKO 

binnen STEF Nederland kunnen integreren. Deze operatie stelt ons in staat ons territoriaal 

transportnetwerk te versterken en op een efficiënte manier alle productie- en consumptiegebieden van 

Nederland te bestrijken.”  

 

Willy Horenberg, directeur van Netko, die binnen STEF Nederland de functie van directeur  

STEF Raalte opneemt, voegt hieraan toe: "De volledige integratie binnen de STEF-groep is een 

natuurlijke voortzetting van onze samenwerking en biedt onze klanten een garantie voor continuïteit 

en kwaliteit van de dienstverlening in een erkend Europees netwerk.”  

 

NETKO werd opgericht in 1999. Het bedrijf heeft 100 werknemers in dienst in Raalte en een 
wagenpark van 50 voertuigen.  
 
 
 
 
Over STEF 
Vind ons op www.stef.com en twitter @STEFGroup 

 
STEF is de Europese leider op het gebied van transport en logistiek onder gecontroleerde temperatuur. Haar 
missie: de verbindende factor zijn tussen de voedingssector en de consument. Daarom vervoert de Groep verse, 
diepgevroren en temperatuurgevoelige voedingsproducten van hun productiezones naar de consumptiezones 
binnen de beste voorwaarden inzake gezondheid, doorlooptijd en kwaliteit.  
STEF stelt haar expertise in dienst van een klantenportefeuille bestaande uit de voedingsindustrie, de retail sector 
en de food service sector om de efficiëntie van hun supply chain zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. De 
Groep realiseert een omzetcijfer van bijna 3 miljard euro, telt ongeveer 18.000 werknemers en 240 vestigingen 
verspreid over 7 landen binnen Europa. Het STEF-aandeel is genoteerd op de Euronext in Parijs. 
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