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Bate Wijnja en Oene Lageveen (de B en O in B&O)
zijn compagnons, die elkaar in 1997 leerden ken-
nen toen ze bij een grote bandenketen werkten:
Oene was er bedrijfsleider, Bate verantwoordelijk
voor de buitendienst. Samen begonnen ze voor
eigen rekening een bandenservicebedrijf in een
gehuurd pand. Het pand was al snel zo klein dat
de berm vol met auto’s stond en de monteurs op
straat werkten. In 2008 verhuisde B&O naar een
nieuw pand. Daar werken Wijnja en Lageveen
met vijf monteurs. Op zaterdag werkt er één vaste
kracht, die maandag vrij is, plus een aantal
 jongens extra, zodat er op de meeste zaterdagen
toch vijf man in de werkplaats rondlopen.
 Daarnaast doet Bate’s vrouw Joyce de financiën
en Oene’s vrouw Janneke de inkoopadministratie.

Winterbanden en oogsten: seizoenarbeid
De wereld van landbouwbanden draait om mini-
male slip, bodembehoud en brandstofbesparing.

Het bandenprofiel moet voldoende grip hebben,
want slip kan de bodem beschadigen. Maar het
profiel moet ook voldoende ‘lossend vermogen’
hebben, zodat de grond niet aan de band blijft
plakken. Bovendien moet de band de bodem
niet dichtdrukken, want bodemverdichting en
structuurbederf zorgen voor een lagere gewasop-
brengst. Voor landbouwers is dit allemaal van
groot belang, want een complete oogst kan zo
maar verrotten als het te drassig is om de rooi-
en oogstmachines het land op te rijden. Wijnja:
“Het is dan aan ons om een oplossing te beden-
ken. Als wij iets proberen met een ander profiel,
een minimale bandenspanning en een andere
hoogte-breedteverhouding, kan de machine
 misschien wél het land op. En als die bredere
banden niet onder de machine kunnen, passen
we de wielen ook aan”. Voor een grote aardappel-
rooier met een kapot wiel en uitgescheurde
 wielbouten, tilde B&O met een kraan de machine

op en  versterkte het wiel door aan beide kanten
van het wiel lasergesneden ijzeren platen vast te
lassen. Wijnja: “Een groot deel van de werkzaam-
heden kunnen we strak inplannen, maar dit soort
spoedklussen moeten direct worden opgelost. We
 moeten daarom erg flexibel zijn. Na de oogsttijd
hebben de boeren en loonwerkers meer tijd en
dan verleggen we de aandacht naar de banden-
wisselweken”. De meeste mensen denken pas over
winterbanden na als de eerste sneeuwvlokken
 vallen. Dan breekt een complete gekte uit, waarbij
de telefoons roodgloeiend staan en een stort-
vloed van afspraken de bandenservicebedrijven
overspoelen. Ook de bandenwisselweken hebben
het karakter van seizoenarbeid. Wijnja reserveert
drie bruggen om in zes weken tijd duizenden
banden te wisselen. Wijnja: “We zullen aan de
gekte  moeten wennen. Uiteindelijk zullen winter-
banden een standaard product in de prijslijsten
worden”.

Duurzaam bandenservicebedrijf
Groter magazijn en meer seizoenswerk

Bandenspecialist B&O richt zich op drie soorten klanten, die elk een derde van de omzet

voor hun rekening nemen: banden voor personenauto’s, banden voor vrachtauto's en banden

voor landbouwvoertuigen. Ze combineren dat met een efficiënte routing door het bedrijf en

gebruik van duurzame energie.

B&O levert banden voor personenauto’s, voor vrachtauto’s en voor
landbouwvoertuigen. Op de hoek zit het kantoor, rechts is de
werkplaats voor de personenauto’s en links de werkplaats (met
de hogere  deuren) voor de vrachtauto’s en landbouwvoertuigen.
De windmolen is niet van B&O en dat vinden Wijnja en Oenema
best jammer.
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Aardwarmte werkt net als een koelkast. Aan de achterkant heeft
elke koelkast een rooster, maar bij deze installatie zit het rooster
in de grond. In plaats dat het rooster warmte afgeeft, neemt het
warmte op. Zes boringen van 130 meter zouden genoeg zijn voor
de warmteopname. Onder het pand ligt echter een kleilaag en
om dat te compenseren (klei heeft weinig warmteoverdracht)
zou er tot 160 meter geboord moeten worden. De compensatie
werd daarom gevonden in tien boringen van negentig meter
diepte.

“We zouden meer ‘handel’ van particuliere en za-
kelijke rijders kunnen binnenhalen, bijvoorbeeld
door actief te adverteren met APK en auto-onder-
houd. Maar we willen ook graag voor de garage-
bedrijven in onze regio blijven werken. Met hen
hebben we een goede verstandhouding. Zolang
we de  consumenten niet te veel opzoeken, kun-
nen we die bedrijven goed bedienen”.

Probleemoplosser voor andere
 garagebedrijven
Veel van de grote bandenketens richten zich
 expliciet op de consument en zijn daardoor het
contact met het lokale garagebedrijf kwijtgeraakt.
Vroeger leverde een bandenservicebedrijf ook de
banden aan de lokale garagebedrijven, maar die
handel is nu naar de groothandel en dealerorgani-
saties gegaan; een dealer die niet via de eigen
 organisatie koopt, loopt zijn bonus mis. Wijnja:
“Garagebedrijven zien de Euromasters en Kwik-
Fit’s als een concurrent en daarom stellen wij ons
dienstbaar naar de garagebedrijven op. De strijd
om te grossieren is verloren, al verkoop ik best
een paar banden aan zowel dealer- als universele
bedrijven. Maar wij doen wel heel veel uitlijn- en
servicewerkzaamheden voor andere bedrijven.
Wij lossen problemen aan de onderstellen en
 bandentrillingen op”. B&O investeert als banden-

Uit elk boorgat komt een uit één stuk bestaande tyleenbuis. De
tien buizen komen in de boilerruimte bij elkaar en gaan ook weer
terug. De thermostaat doet de kleppen gelijk openen en sluiten,
maar het duurt een paar uur voor de temperatuurverschillen
merkbaar worden.

TEKST: JOHN MULDER / BEELD: JAN LIEFTINK

Bij de bruggen is het niet de zuiger, maar de cilinder die uit de
vloer omhoog stijgt. De stempelbruggen zijn ideaal voor het de-
en monteren van banden (een veelvoorkomende klus in een ban-
denservicebedrijf), omdat de wielen direct vrij zijn. Bovendien is
de bewegingsruimte rondom de auto heel groot. Zowel de stem-
pelbruggen als de vierkoloms brug hebben vierkante cilinders,
wat de stabiliteit ten goede komt.

Steeds meer voorraad
B&O zou in Bolsward (tienduizend inwoners) niet
alleen kunnen bestaan van de landbouwwerk-
zaamheden. Evenmin zou het kunnen bestaan
van alleen de verkoop van personenautobanden
of alleen van truckbanden. Maar met de drie
 activiteiten samen, en een mobiele 24-uurs pech-
service behorende bij een lidmaatschap van een
internationale pechserviceketen, ontstaat er een
gezond bedrijf. Het magazijn herbergt industrie-,
landbouw-, heftruck-, gazon- en vrachtautoban-
den, plus stalen en lichtmetalen wielen voor
 personenauto’s, landbouwvoertuigen en trucks.
Wijnja: “Twintig jaar geleden was een tiende van
de huidige voorraad genoeg om alle klanten te
bedienen. Autofabrikanten verzinnen elk jaar
nieuwe bandenmaten. Neem de Opel Insignia, die
standaard is uitgerust met 245/45 R18, maar in
 andere uitvoeringen weer andere maten heeft.
Maar de Vectra-maten moet ik ook op voorraad
hebben, zoals 185/60 R15, 195/65 R15 en 205/50
R16. Die banden moeten we als zomer-, winter- en
als runflatband op voorraad hebben. Daarnaast
zijn er nog andere Opel’s, nog heel veel meer
 andere personenautomerken en daar komen de
trucks en landbouwvoertuigen nog bij”. 
Het grootste deel van de voorraad betreft perso-
nenautobanden: zowel bandenopslag voor de
klanten als van de klanten, want B&O slaat ook de
winter- of zomerbanden voor hen op. Met de on-
derhoud- en APK-activiteiten voor personenauto’s
slaat B&O niet al te hard op de trommel. Wijnja:

Bate Wijnja (links) en Oene Lageveen zijn de B en O in B&O.
Samen begonnen ze voor eigen rekening een bandenservicebe-
drijf, dat sinds 2008 in een nieuw pand zit. Aandacht voor duur-
zaamheid vinden ze een kernwaarde voor hun bedrijf.
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daar niet om. Maar sinds de verhuizing naar het
nieuwe pand blijkt wel dat het aantal klanten
met personenauto’s snel groeit; die blijken de
nette uitstraling zeer op prijs te stellen. Wijnja en
Lageveen kochten grond op het industrieterrein
van Bolsward, maar de bouw werd een paar keer
met een half jaar uitgesteld, onder andere omdat
er archeologische vondsten werden gedaan. Het
voordeel daarvan is dat Wijnja en Lageveen
 ondertussen steeds meer leerden hoe een ideaal
pand er uit zou moeten zien. Ze kozen voor een
pand met twee vooraanzichten en twee werk-
plaatsen; de één aan de korte zijde van het pand,
de ander aan de lange zijde. Aan de binnenkant
van het pand zijn de werkplaatsen met elkaar
verbonden via een magazijn en een ruimte met
gespecialiseerde bandenapparatuur. Aan de
 buitenkant is op de hoek van de korte en lange
zijde het kantoor gevestigd, dat iets naar voren
springt en daardoor een goed overzicht biedt op
de binnenkomende klanten. Er is een werkplaats
voor personenauto’s en een werkplaats voor
vrachtauto’s en landbouwvoertuigen. De vracht-
auto’s rijden de ene kant van het pand binnen en
verlaten het aan de tegenoverliggende uitgang,
waar een afrit via een grote bocht terug loopt
naar de openbare weg. De afrit is afgesloten met
een hek, dat via een elektronisch oog automa-
tisch open gaat. De vrachtauto's hoeven geen
bochten te maken, te steken of te keren.

Warmte-installatie
Tja, en als je dan toch een ideaal pand wilt
 bouwen, waarom dan niet ook een aardwarmte-
installatie? Wijnja en Lageveen raakten al snel
 enthousiast over de duurzaamheid ervan. Via-via
kwamen ze in contact met iemand die hen
 voorrekende dat ze bij gelijkblijvende gasprijs de
meerprijs van een warmtepompinstallatie in een
jaar of zes zouden kunnen terugverdienen.
Wijnja: “Het is een forse investering en de
 subsidie is deels een sigaar uit eigen doos. Wij
vinden echter dat je zo’n investering altijd moet
doen, gelet op de toekomst en het feit dat je het
terug kunt verdienen”. Het is een gesloten sys-

specialist veel in uitlijn- en balanceerapparatuur.
De Hunter GSP 7900 is daar een voorbeeld van.
Daar kun je de rondheid van band en wiel mee
meten en wegkrachten mee opsporen. Ook
 andere investeringen zijn voor een gemiddeld
 garagebedrijf economisch niet haalbaar, zoals de
driedimensionaal uitlijnapparatuur van Hunter
en de grote luchtsleutels. Wijnja: “Elke keer als er
veerpoten, stuurhuizen, stuurkogels of draagar-
menen worden vervangen of gerepareerd, dan
 lijnen wij de auto uit. Dagelijks tien, twaalf keer.
De meeste garagebedrijven hebben geen uitlijn-
apparatuur om de achterwielen uit te lijnen,
 terwijl daar de meeste problemen ontstaan. Men
onderschat hoe belangrijk achterwielen zijn voor
de koersvastheid en stabiliteit. Garagebedrijven
lijnen te weinig uit. De monteurs doen er daar-
door te lang over en ze hebben niet de juiste
equipment. Uitlijnen is iets dat je regelmatig moet
doen: luisteren naar de klant, kijken naar de auto
en dan het probleem oplossen. Hoe vaker je dat
doet, hoe beter je er in wordt”.

Omgekeerde brug
Als uitlijnbrug heeft B&O een vierkoloms brug
met twee rijbanen. Deze brug heeft in de grote
kelder vier onafhankelijke pompen. Sensoren
meten constant of de brug waterpas staat en
 indien nodig passen de pompen de stand van
de brug aan. Daarnaast heeft B&O drie stempel-
bruggen, waarbij de zuiger in de brugput is
 afgestempeld en de cilinder omhoog komt. Het
is dus niet de zuiger, maar de cilinder die stijgt.
Wijnja: “De zuiger wordt afgedicht met een keer-
ring. Mocht de zuiger beschadigen - en dat kan
snel - dan heb je lekkage. Maar door de cilinder
omhoog te laten komen kan de afdichting niet
beschadigen”. B&O heeft voor Maha-bruggen
 gekozen; drie stempel-cilinderbruggen en de
vierkolommer voor het uitlijnen. B&O vond
 stempelbruggen handiger dan bruggen met
 kolommen, omdat het makkelijker is tussen
de auto’s/bruggen door te lopen. Het scheelt
per positie een meter vloeroppervlak. Wijnja:
“Stempelbruggen zijn ideaal voor werkzaamhe-

den aan banden, remmen en wielophanging,
want je hebt gelijk de wielen vrij. Een snelle
 inspectie duurt met een stempelbrug echter iets
langer, want je moet altijd even naar de kriksteu-
nen onder de auto zoeken. We houden van
 kwaliteit en doen liever andere investeringen
niet of  stellen die uit. Er zit voor meer dan een
ton in de grond. Wat we doen, doen we goed”.

Elk nadeel heeft een voordeel
Het grote voordeel van nieuwbouw is dat B&O
helemaal opnieuw kon beginnen. Het oude
pand had volgens Wijnja geen enkele uitstraling.
Dat was overigens ook geen probleem, want
transporteurs, boeren en loonwerkers malen

B&O investeert veel in specialistisch uitlijn- en balanceerappara-
tuur. Links een banden de- en monteerapparaat, dat ook geschikt
is voor runflatbanden. Rechts een Hunter GSP 7900 balanceerap-
paraat, waarmee je de rondheid van band en wiel kunt meten en
wegkrachten kunt opsporen.

Tussen de beide werkplaatsen - links de vrachtauto- en landbouwbandenwerkplaats, rechts de
 personenautowerkplaats - is een serviceruimte, waar modern de- en montage- en balanceerappa-
ratuur staat. De bereikbaarheid vanuit beide werkplaatsen is ideaal.

Uitlijnen moet je regelmatig doen. Deze driedimensionele vierkoloms brug stelt zichzelf continu wa-
terpas. B&O is vooral scherp op het uitlijnen van de achterwielen. Veel garagebedrijven hebben daar
geen apparatuur voor en zijn zich niet bewust hoe belangrijk achterwielen zijn voor de koersvast-
heid en stabiliteit.
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wisselaar uit en pompen alleen koele vloeistof
rond. Als het buiten 33°C is kunnen we het hier
binnen zo koud maken, dat je een dikke trui aan
moet”. Voor warm water is nog steeds een hoog-
temperatuurverwarming nodig en daarvoor heeft
B&O een warmtepomp/boiler gemonteerd. Een
luchtpomp onttrekt lucht uit douche, keuken en
toilet, haalt daar warmte uit (koele lucht wordt
 teruggeblazen) en verwarmt daarmee water in
een boiler. Wijnja: “Een warmtepomp/boiler kost
tweeduizend euro, een goede boiler duizend euro
en ik krijg duizend euro subsidie. Het kost 25
 procent van de energie van een gewone boiler.
Al met al hebben wij geen gasaansluiting en lage
energiekosten, want we gebruiken ook overal
 ledverlichting, dat een goed licht en minimaal
energieverbruik geeft in combinatie met bewe-
gingssensoren”. Wat Wijnja tegenvalt is dat de
 informatievoorziening van dit soort systemen
slecht is en alleen van ‘praktijkjongens’ is te leren.
Wijnja: “Aannemers, installateurs en overheid
 verdiepen zich weinig in aardwarmte en andere
duurzame technieken. Wij hebben bijna alles
zelf moeten uitvinden. Zelfs de provincie, die
hier  overigens wel is komen kijken, heeft er
 nauwelijks verstand van. Gezien de enorme
 voordelen van de aardwarmte-installatie, de
warmtepomp/boiler, maar ook de ledverlichting,
is dat een gemiste kans”.

teem, waarbij een pomp water met antivries naar
 beneden pompt en diezelfde vloeistof iets war-
mer weer op pompt. Een warmtewisselaar haalt
er warmte uit, soms een halve graad, vaak meer
als het buiten koud is. In Bolsward is gekozen
voor tien boringen van negentig meter diepte,
die elk een meter of vijf van elkaar liggen. Een
 boring kost zo’n vier- à vijfduizend euro. In elk
boorgat wordt een uit één stuk bestaande
 tyleenbuis afgezakt, waarbij de toe- en afvoer aan
elkaar gekoppeld zijn. De tien buizen komen bij
elkaar in één aanvoer- en één afvoersysteem en
gaat in een dikke leiding naar een centraal punt.
De gaten worden opgevuld met ‘big bags’ fijn
grind. De bron op negentig meter is heel
 constant: in de zomer 14,8°C en in de winter 13°C.

Duurzaam en aangenaam
Via de warmtewisselaar gaat de warmte over naar
de vloerverwarming; een zogenaamde laagtem-
peratuurverwarming. Deze warmte is aangenaam
en veel duurzamer dan een heater (al dan niet in
combinatie met een airco), zeker als de garage-
deuren vijftig, zestig keer per dag open en dicht

gaan. Vloerverwarming geeft een goed en
 behaaglijk werkklimaat. Als het sneeuwt is het in
de werkplaats al snel één grote sneeuwbende.
Vooral van vrachtauto’s vallen enorme hoeveelhe-
den sneeuw. Maar als je even de zwabber pakt is
het volgens Wijnja een half uur later al weer
droog. Wijnja: “De temperatuur wordt per vertrek
draadloos aangestuurd. Zo staat de verwarming
in de vrachtautowerkplaats iets lager, omdat het
werken aan vrachtauto’s en landbouwvoertuigen
intensiever is. In de zomer zetten we de warmte-

Dit is de grote landbouw- en vrachtautowerkplaats. Rechts op de voorgrond wordt een landbouw-
band gedemonteerd. De vrachtauto van B&O staat boven de smeerkuil. De vrachtauto’s kunnen
daarna rechtdoor rijden en rijden dan het bedrijf weer uit, zonder te keren, draaien of te steken.

Twintig jaar geleden was een tiende van de magazijnvoorraad genoeg om alle klanten van banden
te voorzien. Het magazijn herbergt industrie-, landbouw-, heftruck-, gazon- en vrachtautobanden,
plus stalen en lichtmetalen wielen voor personenauto’s, landbouwvoertuigen en trucks. Ook win-
ter- of zomerbanden voor klanten worden hier opgeslagen.

Grote vrachtauto's rijden aan deze kant het bedrijf binnen, rij-
den rechtdoor over de smeerkuil en verlaten aan de tegenover-
gestelde kant het bedrijf. Dankzij de efficiënte routing door het
bedrijf hoeven de auto’s niet te draaien of te keren.

B&O doet behalve bandenservice, ook onderhoud- en APK-acti-
viteiten voor personenauto’s. Maar om ook te blijven werken voor
de garagebedrijven, slaat B&O niet te hard met die activiteiten
op de trommel. Zolang ze de consumenten niet te veel opzoeken,
kunnen ze die bedrijven goed bedienen.
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