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Vervoer van A tot Z

Innovatief en
			 milieuvriendelijk
Tekst Rob Claesen fotografie Jan Sprij

Milieuvriendelijk ondernemen is een term die vandaag de dag
bij vrijwel iedere organisatie opduikt. Taxibedrijf van Alebeek uit
’s-Hertogenbosch heeft hier middels een volledig elektrisch
aangedreven taxi een nieuwe dimensie aan toegevoegd.
Regio Business had een gesprek met directeur Gerard van Alebeek, wiens vader het
bedrijf in 1968 startte met slechts één taxi.
Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een
professioneel en gerenommeerd taxibedrijf
dat de beschikking heeft over een eigen
werkplaats, een wasstraat en een wagenpark van maar liefst 26 voertuigen. De opvolging is ook geregeld, aangezien dochter
Jolijn van Alebeek en haar man Tom
Hofkens beiden in het bedrijf werkzaam zijn.

Personenvervoer
zonder omkijken
Luxe

“We houden ons bezig met alle soorten van
vervoer”, licht Van Alebeek toe. “Naast
deeltaxi-, gehandicapten- en ziekenvervoer
hebben we het nodige te bieden voor het
bedrijfsleven. We hebben verschillende
limousines van Mercedes, Volvo en Skoda
in ons bezit. Stuk voor stuk luxe wagens
met enorm veel beenruimte achterin. Het
is dan ook niet voor niets dat we al jaren
het vervoer voor diverse regionale ondernemingen verzorgen. Daarnaast zijn we
altijd al een bijzonder innovatief en milieuvriendelijk bedrijf geweest. Zo zijn we
ruim drieënhalf jaar geleden al begonnen
met de eerste taxi die op aardgas rijdt.”

Elektrisch rijden

Deze maand is Taxibedrijf van Alebeek
gestart met een tweetal projecten, waarbij
al hun expertise samenkomt. Enerzijds is
dit een pendeldienst tussen het Centraal
Station en het kantoor van Enexis, anderzijds een treintaxi voor bedrijven. Beide
services worden verzorgd met een volledig
elektrische auto. “Het is eigenlijk begonnen
toen we zijn gaan praten met Essent en
Enexis”, legt de directeur uit. “Een aantal
van hun medewerkers maakt gebruik van
elektrische auto’s voor het woon-werkverkeer. Ze waren echter op zoek naar een
project, waarbij de wagen extremer getest
zou worden. Je komt dan natuurlijk al snel
uit bij een taxibedrijf. Gezamenlijk met
het Rotterdamse bedrijf ‘Go About’ is toen
het project ´Green Invite´ op poten gezet.

Inspelen op nieuwe
ontwikkelingen
Gerard van Alebeek

Hierbij wordt het vervoer van medewerkers
of bezoekers van A tot Z verzorgd. We
zoeken nog Bossche bedrijven die willen
instappen in dit project; elk bedrijf dat weleens gasten ontvangt, die met het openbaar
vervoer reizen, kan zich aanmelden en
ervaren hoe gemakkelijk en groen reizen
kan zijn.” �
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