Koninklijke Beuk:
“Het verse bloemetje in de bus”

V.l.n.r. Dolf Beuk, Monique en Eric Beuk. Op de achtergrond het blauwe wagenpark

N

oordwijk – Het valt in het oog, het terrein
van Koninklijke Beuk in Noordwijk. Een
grote parkeerplaats, een ruime garage, en een
relatief klein kantoorgebouw. Tachtig bussen kunnen
er op het terrein, maar die zijn bijna allemaal weg. Je
proeft meteen een duidelijke core-business, met korte
communicatielijnen. Voeg daarbij Beuk’s niet aflatende
zoektocht naar nieuwe markten en producten, en je hebt
de rode draad in de bedrijfsgeschiedenis te pakken. Zo
werkte Leen Beuk in 1906, toen hij in Noordwijk zijn
melkslijterij begon. En zo werken nu Dolf Beuk, zijn
kleinzoon, en diens kinderen Eric en Monique. Hun familiebedrijf, Beuk Touringcars, werd er begin dit jaar
Koninklijk mee.
Iets waar men erg blij mee is bij Beuk. “Er zijn meer dan
650.000 bedrijven in Nederland. Daarvan zijn er 150
koninklijk. Dat wij daarbij zitten is een bevestiging van
onze goede naam”, aldus Dolf Beuk, algemeen direc-
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teur en kleinzoon van de oprichter. “Daarbij zijn wij de
enigen in onze branche, de reis- en touringcarwereld”,
voegt zijn zoon Eric toe, “en daar krijgen we vaak heel
leuke reacties op. ‘Het klinkt wel chique’, hoor je dan.”
“Maar”, lacht Beuk senior, “we deden al zoveel voor het
hof, dat we ons al een beetje hofleverancier voelden.
Hoewel we natuurlijk wel gingen voor het predikaat
Koninklijk.”
Beuk Touringcars werkt al sinds jaar en dag voor ons
vorstenhuis. “In 1962”, zo vertelt Beuk senior in de garage, “vervoerden we al de gasten bij het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana en Prins Bernhard”. Kijk,
wijst hij in een hoekje, “daar staat l’Histoire, de bus waar
we toen mee hebben gereden. We hebben hem vorig jaar
laten restaureren.” Wie aan boord van de bus stijgt ziet
foto’s van onder meer de sjah van Perzië en de Britse koningin Elisabeth. Broederlijk naast deze fraaie old-timer
staat een van alle gemakken voorziene moderne bus met

een AA-kenteken. “Die is van de koningin, maar wordt
hier gestald en onderhouden”, vertelt Eric Beuk, die de
laatste jaren veelvuldig betrokken was bij het busvervoer
van gasten bij de huwelijken, maar ook de begrafenissen
bij ons Vorstenhuis. Zo zat hij ondermeer steeds in het
coördinerende veiligheidscomité.
Beuk heeft, zo blijkt, een heel gevarieerd aanbod in
touringcars. Monique Beuk, dochter van Dolf Beuk en
PR- en Marketing manager: “We verzorgen schoolreisjes
en vakantietochten, we hebben bussen die geschikt zijn
voor rolstoelen, maar we hebben sinds kort ook een touringcar, ‘la Victoire’, met naast de standaarduitrusting
speciale business-class stoelen, een eigen boordkeuken,
een vergadertafel, en een computersysteem waarmee je
onderweg op vier verschillende beeldschermen een presentatie kunt laten zien. Je kunt aan boord natuurlijk
ook on-line werken. Deze bus is speciaal ontwikkeld
voor het hogere marktsegment, denk aan de raad van be-

stuur van een bedrijf. Voor dat segment hebben we ook
limousines met chauffeurs voor VIP’s die Nederland komen bezoeken, of luxe busjes, voor kleinere groepen.”
Eric Beuk vult aan: “Daarbij vinden we innovatie heel
belangrijk. We hadden in de jaren zestig de eerste bus in
Nederland met microfoon, radio en w.c. aan boord, en
nu werken we in ‘la Victoire’ als eersten in Nederland
met Mediacat, een informatiesysteem, gebaseerd op het
Global Positioning System. Dat is heel geavanceerd: als
de chauffeur het activeert, waar dan ook, begint het uit
zichzelf te vertellen wat daar ter plaatse de highlights
zijn. Als je in Parijs komt hoor je dus vanzelf alles over
de bezienswaardigheden daar. Onze bussen behoren
daardoor tot de modernste in Europa.”
Inmiddels beëindigen we de rondgang door de garages
via de kleedruimte voor de chauffeurs. Wat daar opvalt
is een grote spiegel met daarnaast zes geheugensteuntjes.
Wie met een bus op stap gaat moet er netjes uitzien, dus
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de checklist gaat van het gekamde haar via de goedzit- eens dat we de Noordwijkers met vervoer hielpen van de
wieg tot het graf.”
tende stropdas naar de gepoetste schoenen.

Gedenkplaat 40-jarig
jubileum
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Maar op 10 mei 1940, in het holst van de nacht. Kwam
plotseling een telefoontje. Leo Beuk, een oom van de
huidige algemeen directeur vertelt erover in het jubileumboek1: “Ik sliep bij mijn ouders en die hadden telefoon. Een majoor van vliegveld Valkenburg woonde
vlakbij, maar had geen telefoon. Dus als ze hem moesten
hebben, belden ze ons. Nou, toen werd er midden in de
nacht gebeld. Ik moest aan de majoor doorgeven dat de
Duitsers vliegveld Valkenburg aanvielen. Ik ben hem dat
gaan vertellen. En toen zei hij droog: “Dan zal ik er maar
gauw naar toe gaan.” Dat telefoontje leidde moeilijke
tijden in voor Beuk. De Duitse bezetters wilden steeds
weer de bussen vorderen, wat een goede bedrijfsgang erg
moeilijk maakte. Gelukkig konden er bussen verstopt
Koninklijke Beuk bestaat dit jaar precies honderd jaar. worden in naburige bollenschuren.
Dolf Beuk: “Mijn grootvader, Leen Beuk, begon in 1906
in Noordwijk met een melkslijterij, en hij pakte alles aan Zo kon men na de oorlog weer aan de gang. Nederland
wat er op zijn pad kwam. Hij kocht een open ‘victoria’, herrees, en ook Beuk groeide gestaag. Belangrijk was in
en daarmee haalde hij badgasten op aan het station van die dagen de bedevaartmarkt. Op een foto uit de jaren
Noordwijkerhout. Later ging hij met een ‘janplezier’ vijftig zijn vijftien bussen van Beuk te bewonderen voor
rondritten voor toeristen organiseren. En we verhuisden de Sint Pieter in Rome. In die tijd trok het bedrijf ook
mensen, we hielpen bij uitvaarten, op een bepaald mo- de aandacht van de internationale filmwereld: zo zijn
ment kregen we ook ambulances en taxi’s. Als het maar
wielen had dan pakten wij het aan en keken we wat we
ermee konden doen. Je kon als Noordwijker niet meer 1 Geboren tussen de wielen, Beuk 100 jaar 1906-2006. Noordom Beuk heen als het om vervoer ging. We zeiden wel
wijk 2006. Pagina 51
Dat koninklijke Beuk niet alleen in touringcars zit is te
zien als je het kantoor ingaat. Daar zie je niet alleen een
ruimte vol met planners die soms al een half jaar tevoren
weten waar welke bus naar toe gaat. Ook Beuk Travel is
hier gevestigd. Monique Beuk: “Als Beuk Travel zijn we
een inkomend en uitgaand touroperator voor de zakelijke markt. Dus wij kunnen volledig ingevulde reizen
plannen naar het buitenland, maar wij verzorgen ook
een compleet programma, inclusief vervoer, overnachting, gidsen en eventueel educatieve bestemmingen voor
buitenlandse opdrachtgevers.” Ook het garagebedrijf,
waar we net vandaan komen, is in een aparte B.V. ondergebracht.
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Het bedrijvenpand in Noordwijk

sterren van het witte doek als Clark Gable, Lana Turner,
Antony Quinn, Kirk Douglas en last but not least het fameuze filmechtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton
te zien in bussen van Beuk in films als ’Betrayed’, ‘Lust for
Life’ en ‘Secret Ceremony’.
Jarenlang was Beuk zo de grootste werkgever van Noordwijk, tot ver in de jaren tachtig, toen het Europees centrum voor ruimteonderzoek en technologie Estec zich
daar vestigde. Beuk’s touringcars werden gaandeweg
een begrip op de weg. Maar al sloeg Beuk de vleugels
uit, het is en blijft een Noordwijks bedrijf. Dolf Beuk:
“Noordwijk is een begrip voor ons en dat willen we ook
zo houden. We zijn hier geboren en getogen. Hier liggen onze roots.” Zoals veel koninklijke bedrijven neemt
Beuk dan ook zijn verantwoordelijkheid als het gaat om
maatschappelijk ondernemen. Het steunt menige vereniging in Noordwijk en omstreken, maar het is ook in
de Derde Wereld actief . Naar aanleiding van het honderd-jarig jubileum zet het zich in in Afrika, voor het
project “Kick AIDS out of Kenya”. Bovendien is het in
India verantwoordelijk voor de bouw van een tehuis
waar 45 gehandicapte kinderen kunnen wonen.

de rode draad die door al die generaties heenloopt. Dat
is onze bedrijfsfilosofie. Het lijken maar details, maar
toen we nog een stalhouderij hadden was het tuig van
de paarden altijd goed gepoetst. Nu is het het verse bloemetje in de bus.” Eric Beuk: “En we hebben een flexibele, platte organisatie: no nonsense, erg to the point, en
daarmee heel efficiënt qua uitvoering.” En hoe kijkt Koninklijke Beuk naar de toekomst? Eric Beuk: “We willen
beperkt groeien en de beste blijven, en we proberen met
die beperkte groei in alle segmenten vertegenwoordigd
te blijven.” Monique Beuk: “Met name dat, maar we
willen ook innoverend en onderscheidend bezig blijven,
want dat heeft Beuk sterk gemaakt.

Wat maakt Koninklijke Beuk nu anders dan anderen?
Beuk senior aarzelt geen moment: “Kwaliteit en veiligheid. Maar het is ook net dat beetje extra dat wij meer
doen dan de concurrent. We willen boven de markt
uitsteken, we willen onderscheidend bezig zijn. Dat is
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