
“We zijn zo blij als een klein kind 
met onze riante locatie aan de Klom-
penmakersstraat, waar we nu al weer 
11 jaar zitten. Want we hebben als 
bedrijf best wat omzwervingen ge-
maakt door Sneek voor we op deze 
goed bereikbare en ruime locatie op 
een steenworp afstand van de A7 / 
N7 terecht kwamen”.

HISTORIE
De geschiedenis van Veenstra ban-
den begint in 1946, toen haar opa 
Geert Veenstra zich inschreef bij de 
Kamer van Koophandel in Leeuwar-
den. “Opa was een echte rubberman”, 
vertelt Gerda. “Hij had zijn bedrijf 
aanvankelijk in de Friese hoofd-
stad, waar hij fietsbanden maakte. 
Daarvoor had hij een aantal jaren er-
varing opgedaan bij Dunlop Enerka 
een bedrijf in Drachten dat rubber 
transportbanden maakt”. De familie 
Veenstra woonde toen in Drachten 
waar Jelle Veenstra, de vader van 
Gerda en Geert Jelle ter wereld kwam. 
Het was sappelen in die periode. De 
familie kwam naar Sneek toen Geert 
Veenstra bij de Sneker Rubbercentra-
le aan de slag kon en later zijn bedrijf 
voortzette aan de Jollenstraat. 

“Daar was de buurt allesbehalve blij 
mee” weet Gerda uit de overleve-
ring, “Want aangezien het beperkte 
bedrijfsoppervlak was volgestouwd 
met banden in soorten en maten en 
gereedschap, moesten veel van de 
werkzaamheden op straat worden 
uitgevoerd. Dat resulteerde in een 
jarenlange strijd tussen de buurt 
en het bedrijf. In het begin was 
het allemaal nog wel te doen in de 
Jollenstraat, maar toen Veenstra 
banden het drukker kreeg en de 
vrachtwagencombinaties steeds 
groter werden, werd de strijd grim-
miger, met actiecomités, klachten 
over geluid en milieuoverlast. Niet 
leuk, verre van dat. Mijn vader, die 
het bedrijf in 1976 van mijn Opa had 
overgenomen, wilde daar wel weg 
maar het duurde nog 7 jaar voordat 
er een oplossing werd gevonden in 
de vorm van een verhuizing van het 
bedrijf naar de Pampuskade, waar 
Veenstra in de panden van Draco en 
Rijpkema terecht kon.

Daar kon het bedrijf even vooruit, 
hoewel de grote vrachtwagencombi-
naties, die door de Boeierstraat naar 
de Pampuskade moesten, ook verre 

van ideaal waren. “In 2005, toen ‘het 
Eiland’ meer woon- dan werkgebied 
werd, konden we verhuizen van de 
Pampuskade naar de Klompenma-
kersstraat, pal aan de ‘State As’ en 
vlakbij de A7. Daar werd het huidige 
pand neergezet op een dubbele 
kavel, met voldoende ruimte, mooie 
kantoren en een riante werkplaats. 
We waren daar in 2005 bijna het 
enige bedrijf en hadden de kavels 
dus voor het uitzoeken”. 

WEGENS 
OMSTANDIGHEDEN…
“De verhuizing van de Pampuskade 
naar de Hemmen heeft overigens 
behoorlijk wat voeten in aarde 
gehad en heeft al met al ruim zes 
jaar geduurd. We liepen al met kant 
en klare plannen rond, maar dan 
weer was de potentiele koper net 
niet de goede partij, dan weer kreeg 
iemand het financieel niet rond. 
In 2005 kwam dan de definitieve 
verhuizing. Dertig containers vol 
met banden, gereedschap en meer 
van die ‘onmisbare’ dingen die je in 
de loop van de decennia verzamelt. 
Dat wil je maar een keer in je leven 
meemaken”.

Wat overigens het Sneker bedrijf en 
de NLMP (niet lullen maar poetsen) 
mentaliteit kenmerkt, is dat het tij-
dens de verhuizing zegge en schrijve 
een half uur dicht is geweest. “De 
eerste container stond nog niet koud 
voor de deur” vertelt Gerda lachend 
“Of de eerste personenwagen kwam 
er al aanrijden. Die had zijn uitlaat 
eronder uit. ‘Waar is het lasapparaat’ 
klonk er over het terrein en de klant 
werd tussen de zich steeds hoger 
opstapelkende containers gehol-
pen. Dat was een strakke actie, wel 
lachen”.

GEEN BAAS MAAR WEL EEN 
TERRIËR
De 45-jarige Gerda Veenstra be-
schouwt zichzelf in de verste verte 
niet als een echte ‘baas’. “Ik werk met 
de mannen mee en moet weleens 
een beetje plooien en mensen een 
zetje geven, maar een echte baas, 
in de zin van opdrachten uitdelen, 
controleren en zo, dat kan ik niet. 
Ik ben wel een doorzetter, als ik 
iets echt wil dan gebeurt het ook”. 

Veenstra banden & autoservice heeft 
vijf man personeel, naast de twee 
directieleden Gerda en Geert Jelle, 
die overigens net zulke vieze handen 
krijgen als hun personeel. 

Gerda werd 45 jaar geleden geboren 
in de Jollenstraat en ging na het 
basisonderwijs naar de LTS, want ze 
wilde automonteur worden. Dat was 
geen onverdeeld succes. “Het man-
nensysteem was nog niet klaar voor 
een meisje, dat op de LTS kwam”, 
vertelt ze. “Het stilzitten op de WG 
Baardaschool was ook niets voor 
mij, zodat ik op mijn achttiende aan 
het werk ging bij Woningstichting 
Patrimonium. Ik was zoiets als de 
assistente van de telefoniste en de 
koffiejuffrouw. Zodra het vrijdag 
12:00 uur was, brak ik me bijkans 
de benen om thuis te komen. Even 
in het busje bestellingen afleveren 
of banden halen en een ‘rondje Ne-
derland doen’ langs de leveranciers. 
Dat geeft ongeveer aan hoe ik toen 
in het leven stond. Bij Patrimonium 
overdag, bij de zaak zo vaak als maar 
mogelijk was en in de avonduren 
heb ik mijn studie gedaan: compu-
teropleidingen, managementoplei-
dingen en de vakdiploma’s die we 
nodig hadden.

“Toen ik 21 was ben ik in het bedrijf 
gekomen. Aanvankelijk als een 
soort vliegende keep, zowel in de 
werkplaats als op de administra-
tie. Uiteindelijk belandde ik op 
kantoor en ging ik me steeds meer 
met het management bemoeien, 
terwijl Geert Jelle zich bezighield 

met de werkplaats. Toen pa na een 
werkzaam leven van bikkelen een 
hersenbloeding kreeg, hebben Geert 
Jelle en ik het bedrijf overgenomen. 
Gelukkig is hij daar goed van her-
steld, komt hij regelmatig langs en is 
hij apetrots op wat wij doen”. 

“Waarin ons bedrijf zich onder-
scheidt van andere bandenleveran-
ciers?”  Zonder aarzeling: “Ten eerste 
het feit dat we niet in hokjes denken 
en niet constant op ons horloge 
staan te kijken of het al vijf uur is. 
Als het nodig is, staan we er in het 
weekend ook en lopen we ons het 
vuur uit de sloffen voor een klant 
die ons dan echt nodig heeft. Verder 
dat we beslissingen nemen voor de 
lange termijn. We investeren veel in 
onze toekomst, zowel extern in com-
municatie en naambekendheid als 
intern in apparatuur. Zo hebben we 
als een van de weinigen in Neder-
land een uitlijnservice voor trucks. 
We proberen de beslissers over de 
wagenparken ‘aan het verstand te 
peuteren’ dat een goed uitgelijnde 
truck niet alleen minder bandenslij-
tage oplevert, maar daarnaast een 
flinke besparing op de brandstof-
kosten”. 

“We willen dus meer zijn dan een 
leverancier van banden, maar ook 
met onze klanten meedenken, een 
soort adviseursfunctie vervullen. En 
daar ligt onze volgende uitdaging 
voor de komende jaren. We houden 
de spanning er in.”

“Je bent de dochter van een ondernemer, werkt bij wijze van spreken 
vanaf het moment dat je kunt lopen bij je ouders in de zaak mee. Daar 

heerst een sfeer van niet ‘lullen maar poetsen’ en zeker geen ‘negen 
tot vijf’ mentaliteit. Hokjes-denken is bij ons niet aan de orde”.  Gerda 
Bergsma-Veenstra, die samen met haar broer Geert Jelle aan het hoofd 
staat van Veenstra banden & autoservice, zet de toon van het gesprek. 

Dit jaar viert het familiebedrijf haar 70-jarig jubileum.

GERDA BERGSMA-VEENSTRA 

IS GEEN 
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70 JARIG JUBILEUM VEENSTRA BANDEN
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