
l O O p B A A n

Ir. Piet Stoof staat te boek als een revolutionair op het gebied 

van zwaar transport. Een reputatie die deze TU/e-alumnus 

vooral te danken heeft aan enkele baanbrekende ontwerpen. 

Toch werden zijn ideeën lang niet altijd even enthousiast 

onthaald. Integendeel zelfs. ‘Deze sector heeft voor een groot 

gedeelte haar roots in de agrarische wereld. En wat de boer 

niet kent, dat vreet hij niet.’
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Ir. Piet Stoof (61) is een bekende naam 
in het wereldje van zwaar transport. Dit 
heeft hij te danken aan een lange en ge-
denkwaardige carrière met een heleboel 
hoogtepunten. Stoof begint zijn carrière 
in 1961 bij transport- en hijsbedrijf Stoof-
Breda; het bedrijf dat zijn vader mede heeft 
opgericht. ‘Op mijn vijftiende ben ik daar 
begonnen als vakantiewerker. Helemaal 
onderaan de ladder natuurlijk. Het was 
echt beulswerk. Destijds werden veertig-, 
vijftig ton zware transformatoren nog op 
een slede vervoerd. Vergelijkbaar met de 
wijze waarop de piramides zijn gebouwd. 
Van nieuwe technieken moesten ze niets 
weten’, vertelt Stoof. Dit heeft volgens hem 
vooral te maken met de herkomst van de 
zware transport- en hijsbedrijven. ‘Als er 
vroeger iets zwaars vervoerd moest wor-
den, dan ging men naar een boer. Want die 
hadden tenslotte ervaring met het versle-
pen van zware bomen. Zo zijn een groot 
aantal boeren het zware transport ingerold. 
Echter, wat de boer niet kent, dat vreet hij 
niet. Dat is waarschijnlijk een van de voor-
naamste redenen dat dit vakgebied zo lang 
in de kinderschoenen is blijven staan. En 
nog steeds staat eigenlijk.’

Theoretisch	gezwam

In 1973 behaalt Stoof zijn diploma 
Werktuigbouwkunde aan de TU/e en krijgt 
hij een baan aangeboden bij het bedrijf 
van zijn vader, dat op dat moment al is 
overgegaan is in Mammoet Stoof. ‘Ik werd 
in eerste instantie als een wonderboy bin-
nengehaald, maar twee maanden later bij 
wijze van spreken met de riek bijna weer 
afgevoerd. Mijn collega’s wilden aanvan-

kelijk niet veel van mij aannemen. Bijna 
alles gebeurde nog altijd handmatig en van 
berekeningen wilden ze niets weten. Dat 
was allemaal maar theoretisch gezwam. 
Een tekening noemden ze een krant, en als 
ik de ideale positie van een kraan aan de 
hand van enkele eenvoudige schetsjes had 
bepaald, wilden zij me niet geloven. Op 
een gegeven moment, toen ik hoofd van de 
gehele uitvoering werd, heb ik tegen een 
van die oude tegensputterende uitvoerders
gezegd: ‘Of je betaalt de verplaatsing van 
de kraan zelf, of je krijgt de zak. De keuze 
is aan jou.’ Niet lang daarna werd ik samen 
met mijn methodieken volledig geaccep-

teerd en vond men zowel de tekeningen 
als de berekeningen een geweldige steun’, 
zegt Stoof lachend.

In de jaren die volgen maakt Stoof zijn 
reputatie als innovator meer dan waar. 
Het bedrijf groeit hard en dit is niet in de 
laatste plaats te danken aan de inbreng van 
Stoof. Zo bedenkt hij een nieuwe metho-
diek die het mogelijk maakt om nog zwaar-
dere vrachten te transporteren. ‘Voorheen 
dachten we altijd dat de transportsector 
achter de fabricage aanliep, maar het is 
juist andersom. Zo ook in het geval van 
offshore booreilanden. Die dingen kosten 
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Aanvankelijk vond 

men zijn ideeën 

maar ‘theoretisch 

gezwam’.   
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‘Zonder geluk 
vaart niemand wel’
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zo veel geld dat als je het doet, je het beter 
ook meteen goed en dus groot kunt doen. 
De vraag om groot en massaal te transpor-
teren was dan ook enorm. Voor dergelijk 
vervoer zijn zogenaamde platformwagens 
ideaal. Maar deze waren aanvankelijk niet 
groot genoeg voor soortgelijk transport. Ik 
ben toen op het idee gekomen om hiervoor 
vier volledig onafhankelijk te besturen 
platformwagens te gebruiken. Op iedere 
hoek van het moduul één speciale plat-
formwagen met enkele ingebouwde tech-
nische snufjes. Dat was in die tijd een ware 
revolutie. Een simpele oplossing, maar 
zeer succesvol. Vooral omdat wij de enige 
waren die dit destijds zo aandurfden.’

Nieuw	hydraulisch	
transportsysteem

De eerste keer dat Stoof deze metho-
diek toepast, is bij een opdracht voor het 
transport van een aantal modules voor 
een platform in de Noordzee. Mammoet 
hoeft alleen het lokale vervoer tot op het 

zeeponton te regelen. Maar er zitten wel 
twee modules bij van maar liefst twaalf-
honderd ton per stuk. Op dat moment is 
het maximale vervoerde gewicht ongeveer 
driehonderd ton. Daarom bedenkt Stoof 
een nieuw hydraulisch transportsysteem. 
De ontwikkelingskosten moeten echter wel 
betaald worden uit het vervoer van deze 
twee modules; inclusief een vette bonus 
voor de nieuwe methode. Dus zit er een 
flink prijskaartje aan en kiest de opdracht-
gever uiteindelijk voor een Amerikaans be-
drijf. Maar deze krijgt het niet voor elkaar. 
‘Want Amerikanen kunnen blijkbaar wel 
een raket naar de maan sturen, maar van 
zwaar transport over land en zee hadden 
ze destijds weinig verstand. Daarom heeft 
de opdrachtgever ons alsnog ingeschakeld. 
Als gevolg van het tijdverlies kregen wij 
slechts vier weken de tijd om deze klus te 
klaren. De wagens die ik hierbij wilde gaan 
gebruiken waren wel al ontwikkeld, maar 
we hadden er nog nooit op deze manier 
mee gereden. Iedereen riep dan ook dat 

het onverantwoord en levensgevaarlijk 
was. Maar mijn methodiek met een plat-
formwagen op vier hoeken deed wonde-
ren. Achteraf gezien was het een berekend 
risico. Want uit de berekeningen bleek dat 
het moest kunnen. Deze manier van trans-
port hebben we daarna wereldwijd ingezet 
en dit was een absolute doorbraak voor het 
vakgebied. Mede hierdoor zijn er sindsdien 
al enkelvoudige transportgewichten van 
meer dan 10.000 ton vervoerd. Het vertrou-
wen in mij was daarna dan ook voorgoed 
bevestigd’, zegt Stoof.

Dronken	Poolse	kapitein

Na vijfenhalf jaar bij Mammoet gewerkt te 
hebben, besluit Stoof in 1979 voor zichzelf 
te beginnen. Hij start een eigen ingeni-
eursbureau onder de naam Hovertra. 
Ondanks alle goede bedoelingen, krijgt 
Stoof nauwelijks voet aan de grond in de 
zeer behoudende sector. ‘Klanten waren 
wantrouwend als ik bijvoorbeeld aanbood 
een klus voor drieëneenhalve ton te doen, 

Stoof verkocht zijn eigen bedrijf uiteindelijk aan het Australische Brambles.  ‘De jaaromzet was veel te 

afhankelijk van slechts een paar grote klussen. Mislukt er één, dan zit je zwaar in de problemen.’
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Berging	van	de	Koersk

in augustus 2000 zinkt de russische onderzeeër de Koersk. Direct na het zinken bedenkt 

stoof een uitvoerbaar plan om deze waterreus te bergen. Op dat moment is bergingsbedrijf 

smit (samen met Heerema) echter al door de russen benaderd, en heeft het bedrijf zelfs al 

subsidies gekregen van de nederlandse regering voor het ontwikkelen van een bergingsme-

thode. Daarom laat stoof zijn plan uiteindelijk maar varen. Maar poetin heeft het russische 

volk beloofd de Koersk voor eind 2001 te bergen. en Heerema heeft het juiste kraanschip op 

dat moment niet voorhanden. Dus wordt Mammoet alsnog benaderd. Op dat moment ligt 

stoof echter al flink in de clinch met zijn werkgever: ‘Vervolgens is Frans van seumeren met 

mijn idee aan de haal gegaan. Zelf noemt hij het een geniale ingeving in bad, maar de hijs- en 

transportbranche weet inmiddels wel beter.’

ontwerpt Stoof alle onderdelen van de 
MSG in containerafmetingen. De MSG-
kraan kan daardoor met containerschepen 
mee en dat scheelt enorm veel reistijd. 
Daarnaast is het nieuwe ontwerp ook zeer 
praktisch. De containers waar deze kraan 
in wordt vervoerd, worden ter plaatse met 
zand gevuld en fungeren vervolgens als 
contragewicht. De nieuwe kraan is een 
groot succes en opdrachten stromen bin-
nen. Zo is de MSG-kraan en/of onderde-
len hiervan, onder meer gebruikt bij het 
plaatsen van het Millennium Wheel in 
Londen en later ook voor de berging van de 
Russische onderzeeër de Koersk. Dankzij 

het enorme succes van de MSG besluit 
Mammoet in 1998 de resterende vijftig 
procent van de aandelen op te kopen. 
Stoof wordt voor een periode van tien jaar 
benoemd tot technisch directeur en deze 
samenwerking verloopt de eerste twee jaar 
prima. Totdat Nedlloyd, op dat moment 
eigenaar van Mammoet, het bedrijf in 2000 
verkoopt aan de Van Seumeren Groep; 
een van origine grote schrootboer en ver-
huurder van hijskranen. Van Seumeren is 
volgens Stoof wars van techniek en theorie, 
en hij raakt dan ook al snel in conflict met 
zijn nieuwe werkgever. Een conflict dat tot 
op heden niet is opgelost. 

in plaats van vijf. Een dergelijk aanbod zou 
toch aantrekkelijk moeten zijn, maar velen 
durfden het niet aan. Vooral omdat in hun 
ogen een ingenieursbureau de eindverant-
woordelijkheid niet zou kunnen dragen.’ 
Daarom richt Stoof dochterbedrijf Lastra 
op, een zwaar transportbedrijf met eigen 
middelen. De eerste opdracht is een zwaar 
transport per schip naar de omgeving van 
Trondheim in Noorwegen. Met dank aan 
een dronken Poolse kapitein wordt dit 
ook bijna meteen de laatste scheepsreis. 
Want de dronken man ramt in zijn roes 
het schip van Stoof. De botsing slaat een 
enorm gat in de romp en ze slagen er maar 
net in dit gat boven water te houden. Maar 
was het weer slechter geweest, dan was de 
boot inclusief zijn kostbare lading vergaan. 
‘En dat had het einde betekend van mijn 
onderneming. Maar zo zit het leven nu 
eenmaal in elkaar. Zonder geluk vaart nie-
mand wel’, zegt de TU/e-alumnus.

In 1990 verkoopt Stoof zijn onderneming 
aan het Australische Brambles. Hij kiest 
hiervoor omdat het in zijn ogen een te 
risicovolle onderneming is. ‘De jaaromzet 
was veel te afhankelijk van slechts een paar 
grote klussen. Mislukt er één, dan zit je 
zwaar in de problemen. Zo was er een klus 
in Egypte, vlakbij Luxor, voor het achter 
elkaar plaatsen van zeven bruggen over 
de Nijl. De opdrachtgever was Interbeton. 
Zoals gebruikelijk, ontwikkelden we daar-
voor een nieuwe methodiek. Maar één 
van de pijlers zakte weg en wij werden 
daarvoor aansprakelijk gesteld. De scha-
depost bedroeg zo’n veertig miljoen euro. 
Gelukkig bleek de oorzaak echter niet bij 
ons te liggen. Want dat had ons anders 
zeker de kop gekost.’ Stoof blijft nog tot 
1995 in dienst en besluit dan te vertrekken. 
Hij krijgt een aanbod van Mammoet om 
terug te komen, maar dat ziet Stoof niet zo 
zitten. Daarbij heeft hij plannen voor een 
nieuwe en revolutionaire hijskraan ont-
wikkeld en ook gepatenteerd. Mammoet 
heeft hier oren naar en samen richten ze 
het nieuwe bedrijf Stotra op. Stoof eist 
vijftig procent van de aandelen, zodat zijn 
zeggenschap tijdens de bouw niet in het 
geding komt. 

Conflict	Van	Seumeren

Samen ontwikkelen ze de hypermoderne 
MSG-kraan (Mammoet Sliding Gantry). 
Een lichtgewicht hijskraan die eenvoudig 
en snel te transporten is. De echt grote 
hijskranen worden gewoonlijk met sche-
pen van de wilde vaart vervoerd. Maar dit 
kost veel tijd en vooral ook geld. Daarom 

Piet Stoof: ‘Ik	werd	als	een	wonderboy	binnengehaald,	maar	twee	

maanden	later	met	de	riek	bijna	weer	afgevoerd.’
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