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Combex Bouwlogistiek en Driessen Speciaaltransport onder 

één naam verder 

Eén sterk merk in bouwlogistiek: Combex 

 

Eastermar, 8 september 2022. Combex Bouwlogistiek en Driessen Speciaaltransport zetten een 

volgende stap in hun samenwerking en gaan onder één naam verder: Combex.  

 

De gezamenlijke kernwaarden van beide bedrijven hebben geleid tot een nieuwe huisstijl die de rol als 

sterke (internationale) speler, leidend door zijn expertise, capaciteit en flexibiliteit in bouwlogistiek 

weerspiegelt. 

  

In 2021 bundelden Combex Bouwlogistiek en Driessen Speciaaltransport hun krachten, na de 

overname van Driessen Speciaaltransport door AB Transport Group. Beide bedrijven hebben veel 

kennis en ervaring in het transport van (prefab) beton- en bouwmaterialen en exceptioneel vervoer. 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de integratie en optimalisatie van processen om nog beter in te 

kunnen spelen op de groeiende en veranderende vraag vanuit de markt. Vanaf nu doen beide 

bedrijven dat onder één naam: Combex. Met een nieuw logo dat is ontwikkeld vanuit de gezamenlijke 

kernwaarden: Onze trots, Alleen samen, Veiligheid voorop, Gewoon doen en Eigen koers. 

 

Combex is in Nederland, België en Duitsland dé partner in bouwlogistiek, die een totaaloplossing 

levert voor maatwerktransport. Efficiënt, flexibel, duurzaam en verzekerd van continuïteit door kennis, 

data en eigen wielen.  

 

Combex directeur Frank van Kerkhof:  

”Deze bundeling van krachten stelt ons nog beter in staat om onze bestaande en toekomstige partners te 

bedienen. Dit doen we vanuit één naam, één visie en één team! De combinatie van capaciteit en 

flexibiliteit helpt ons om onze dienstverlening naar onze partners continu te verbeteren en onze 

betrokken medewerkers een uitdagende en inspirerende werkomgeving te bieden.” 

 

Driessen Grondwerken blijft een zelfstandig bedrijf en is geen onderdeel van AB Transport Group. 

 

 

Bijlage: afbeelding nieuw logo 

 

 



 

 

 

Noot voor de redactie: 

 

Over Combex 

Combex is de onafhankelijke (kennis)partner voor bouwlogistiek in Nederland, België en 

Duitsland, die een totaaloplossing levert voor maatwerktransport en bouwlogistiek. Efficiënt, flexibel, 

duurzaam en verzekerd van continuïteit door kunde, data en eigen wielen. 

 

De onderneming is onderdeel van AB Transport Group en heeft sinds 1 oktober 2021 de krachten 

gebundeld met Driessen Speciaaltransport. De Combex groep telt zo’n 300 trekkende eenheden, ruim 

500 opleggers, 375 medewerkers en meerdere vaste charters. Bij AB Transport Group werken 2.500 

medewerkers, de vloot telt circa 1.600 trucks en 2.500 opleggers.  

 

 

Voor meer informatie: 

 

Combex 

Frank van Kerkhof 

Directeur 

 

E f.vankerkhof@combex.nl 

M +31 6 33 58 94 57 

 

 


