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Twaalf opstelplaatsen met alle brandstoffen inclusief AdBlue, een 
gloednieuwe wasstraat met roll-over, vijf wasboxen, dogwash, 
textielwasautomaat, de Buren pakketservice, luxe toiletten en 
een online bestel- en bezorgservice. Maar dé blikvanger van BP 
Ziedewij is de 250 vierkante meter grote Dailyz Eten & Drinken. 
Ondernemer Gerard Verveer legt met ‘dé pitstop van 
Barendrecht’ de lat voor de ultieme tankshop opnieuw hoger. 
‘Wil je ook in de toekomst relevant zijn, dan moet je dit doen.’

• Tekst & fotografie: Paul Blonk

Dé pitstop van Barendrecht volledig vernieuwd
‘Wat we nu bieden is actueel en 
klaar voor de toekomst’

Wie denkt dat BP Ziedewij aan de 
Middelweg in Barendrecht (ZH), na 

een omvangrijke verbouwing waarin bijna 
alles werd vernieuwd, klaar is heeft het 
mis. Gerard Verveer wijst op de dag dat we 
hem spreken op de details die nog 
aangepakt moeten worden. “De wand 
achter de bakery krijgt nog heel mooie 
foto’s die de hele muur bedekken. Nu is-ie 
nog wat kaal. Ook de wasstraat heeft voor 
sommige gebruikers nog wat uitleg nodig. 
Maar de meeste aandacht vergt op dit 
moment de dagelijkse gang van zaken in 
de bakery. Het team is uitgebreid, er is 
nieuwe apparatuur geïnstalleerd en we 
hebben de bezorgservice uitgebreid. De 
dames en heren in de bediening weten van 
wanten al zijn de lijnen en de communica-
tie na de verbouwing iets anders en daar 
moet iedereen uiteraard aan wennen. Dat 
gaat zeker lukken, maar dat heeft tijd 
nodig. Willem Devilee helpt ons bij deze 
transitie om alles wat er in en rond de 
bakery gebeurt, zo soepel mogelijk te laten 
verlopen”, aldus Verveer.

Hét alternatief
“De bakery is eigenlijk nog maar net open 
maar nu al is duidelijk dat onze verwach-
tingen mogelijk snel zullen worden 
overtroffen”, zegt Willem Devilee. “Eerst 
hadden we hier een Délifrance. Die was 

een beetje verouderd, maar liep heel goed 
met een vaste, trouwe schare klanten en 
zakelijke afnemers in de regio. Tóch is 
gekozen voor een nieuw, eigen concept in 
een omgeving met meer ruimte en 
armslag. Een belangrijke overweging om 
compleet te vernieuwen was het kunnen 
aanbieden van een onderscheidend en 
goed afgewogen assortiment belegde 
broodjes, maaltijden en snacks. In de 
directe omgeving is qua aanbieders van 
alles aanwezig, maar vaak te specifiek en te 
eenzijdig. Dailyz biedt producten van 
uiteenlopende topleveranciers en zonder 
concessies. Dat was er nog onvoldoende en 
dus heeft men in de regio nu een betere 
keuze. Loaded Fries Brussel bijvoorbeeld 
met stoofvlees, spekblokjes, geraspte kaas, 
piccalilly en mayonaise. Maar ook 
smaakvolle belegde broodjes, bijzondere 
tosti’s, complete hotdogmaaltijden en 
hamburgers ook als menu en uitsmijters 
van de bakplaat”, aldus Devilee. De klanten 
waren er al, maar de verbouwingsperiode 
heeft veel geduld gevraagd. “Als je ziet wat 
er nu al weer dagelijks aan bestellingen 
van broodjes en snacks binnenkomt: dat is 
ongelooflijk. We hadden een prognose 
voor hamburgers, maar daar zijn we al 
enkele malen ruim overheen gegaan. 
Vooral op vrijdagen, dan is het alle hens 
aan dek. Als je ziet wat er dan aan friet 

‘‘Dat gaat niks worden’,  
zeiden ze, ‘je moet meer korting 

geven aan de pomp’’

wordt besteld… De omgeving heeft Dailyz 
Eten & Drinken al aardig omarmd”, aldus 
Devilee.

Weloverwogen keuze
Ondernemer Verveer heeft een lange staat 
van dienst in de tankstationbranche. “Mijn 
opleiding ligt in de detailhandel”, kijkt 
Verveer terug. “Agf om precies te zijn. Daar 
kriebelde dus ook mijn bloed: ik wilde een 
winkel, ik wilde ondernémen. Het had een 
groentezaak kunnen zijn, maar het werd 
een tankstation. Mijn eerste bemande 
station openden we in 1983 in Barend-
recht onder de vlag van Shell. Het was een 
locatie met één pomp plus een hokje van 
twee bij twee meter met autolampjes en 
landkaarten. Toen ik in 1989 het tankstati-
on waar ik werkte kon overnemen, had ik 
het aantal pompen en de shop al flink 
laten vergoten. Op die locatie was ik toen 
al uit m’n jasje gegroeid, waarna ik de 
gemeente vroeg naar een plek met meer 
ruimte. Dat werd in 1999 de Middelweg, 
waar we nu nog steeds zitten. Toen was er 
niet veel, maar inmiddels zijn er veel 
bedrijven en woningen. Een mooie, vaste 
klantenkring”, aldus Verveer. Bijna 20 jaar 
later stond hij voor de keuze wat te doen 
met zijn tankstation: investeren of 
consolideren. Hij koos voor de toekomst 
met een duurzaam karakter, tekende met 
de gemeente Barendrecht een nieuw 
huurcontract voor de komende twintig 
jaar en startte direct met investeren en 
het uitvoeren van de gemaakte plannen. 
Het tankstation ligt op een goede plek, 
even ten zuiden van Rotterdam, onder-

BP Ziedewij Baren-
drecht in cijfers

 – Terrein: 2000 m2

 – Dailyz Eten & Drinken: 250 m2

 – Aantal zitplaatsen: 26
 – AdBlue, LPG en CNG groen gas
 – 2 snelladers in voorbereiding
 – Istobal M’Nex roll-over (tot 
2.70 hoog en 8.30 meter lang)

 – 5 wasboxen
 – Dogwash
 – Textielwasmachines
 – deBuren pakketservice
 – Stikstof- en luchtbandenpomp
 – Inpandige toiletten
 – Afhaal- en bezorgservice
 – Aantal medewerkers: 32

Met de Dailyz Eten & Drinken legt BP-ondernemer Gerard Verveer de lat voor de ultieme tankshop opnieuw hoger.

Gerard Verveer: ‘Ik wil voor iedereen een aangename rustplaats zijn.’



SHOP

| POMPSHOP | JANUARI/FEBRUARI POMPSHOP | JANUARI/FEBRUARI |44 4544 45

aan de afslag A29 ‘Barendrecht’. De 
klandizie komt van bedrijven en 
bewoners in de buurt en vanuit de wijk 
Carnisselande dat aan de andere kant 
van de snelweg ligt. “En de gemeente 

voorkomen. “De shop heeft twee kassa’s 
waar men voor alle producten terecht 
kan”, licht Verveer toe. “Na negen uur ’s 
avonds , als Dailyz gesloten is, wordt de 
klant geholpen vanuit de beveiligde 
nachtkassa. Dan ook is de zelfservicezit-
hoek de plek waar men zelf een goede kop 
koffie kan tappen.”

Relevant zijn
Online bestellen en laten bezorgen van 
eten en drinken is ongekend populair en 
kan ook bij BP Ziedewij al enkele jaren 
“Men kan bij ons producten ter plekke 
laten bereiden en opeten, maar dit ook 
meenemen voor onderweg of laten 
bezorgen thuis en op kantoor”, zegt 
Verveer. “Lunchbroodjes, vergaderschalen, 
snackplateaus of overwerkmaaltijden; 
alles kan en wordt snel en vers bezorgd. De 
bezorgtijden zijn gelijk aan de openingstij-
den van ’s morgens zes tot ’s avonds negen 
uur.” Verveer heeft de afgelopen jaren heel 
goed in en buiten de tankstationbranche 
gekeken naar wat hij in zijn Dailyz wilde 
brengen. “Ja, we hebben enorm geïnves-
teerd, maar dat moet ook als je relevant 
wilt zijn en ook in de toekomst wil blijven. 
We hebben hier nu iets neergezet wat weer 

heel wat jaren meekan. Wat je hier ziet, is 
in mijn ogen de toekomst van de tank-
shop. De maatschappij draait 24 uur en 
daar moet je in meegaan anders red je het 
niet. Ik wil voor iedereen een aangename 
rustplaats zijn. Of je alleen maar komt 
tanken, als je iets voor onderweg zoekt of 
met het hele gezin iets lekkers wilt eten; 
met deze metamorfose bieden we voor 
iedereen wat. We hebben nu iets neergezet 
wat meegaat met de tijd. BP Ziedewij is 
weer fit for the future!”

‘Ik wilde een winkel, ik wilde ondernémen.  
Het had een groentezaak kunnen zijn,  

maar het werd een tankstation’

De Dailyz Eten & Drinken werd 135 m2 groter en toont zich als het paradepaardje van BP 
Ziedewij.

De Dailyz valt op door een prachtig lichtplan en de 
zwart-witverlichting met daarin het Ziedewij-logo, 
een knipoog naar het tankstation als pitstop. 

Ondernemer Gerard Verveer heeft de afgelopen 
jaren heel goed in en buiten de tankstationbranche 
gekeken naar wat hij in zijn Dailyz wilde brengen.

BP Ziedewij biedt een lunchroom met stoelen en zitbanken, maar ook een saptap en wand met 
cadeaus.

Koffie kan bij BP Ziedewij zelf worden getapt 
of wordt bereid door een barista.

Online eten en drinken bestellen en laten 
bezorgen is populair en dit kan dus ook bij 
Dailyz Eten & Drinken.

groeit nog steeds!”, onderstreept 
Verveer.

Overtuigd
Ondernemer als Verveer is, zag hij al in de 
jaren negentig dat de shop de toekomst 
van de branche was. “In die tijd gingen de 
supermarkten om zes uur dicht en was er 
vanaf dat tijdstip aan verse producten niks 
meer te krijgen. Daarom kwamen ze 
allemaal naar mijn nieuwe  Shell-tankstati-
on waar ik niet alleen tot na zes uur open 
was, maar ook verse groenten, fruit en 
brood verkocht. Dit duurde tot 2009 toen 
ik besloot me nog meer te gaan richten op 
verse broodjes en snacks. In het tankstati-
on heb ik vervolgens een Délifrance 
gerealiseerd”, aldus Verveer volgens wie de 
mensen van Shell er toen weinig in zagen. 
“‘Dat gaat niks worden’, zeiden ze, ‘je moet 
juist meer korting geven aan de pomp’. Ze 
raadden me aan meer liters te gaan maken. 

Maar ik geloofde daar niet in. De oplossing 
is toegevoegde waarde, kwaliteit, service 
en gemak. De Délifrance liep vanaf het 
begin fantastisch. Maar de consument is 
veeleisend, wil verrast worden en zoekt 
nog meer onderscheidende en verse 
producten van topkwaliteit. De nieuwe 
koers van Délifrance in combinatie met 
Kwalitaria paste niet in mijn visie. Daarom 
besloot ik afscheid van de formule te 
nemen, onder eigen naam verder te gaan 
en samen met toppartners het allerbeste 
wat er aan eten en drinken te krijgen is op 
de kaart te zetten. Dat is Dailyz Eten & 
Drinken, powered by Ziedewij dé pitstop 
van Barendrecht”, aldus Verveer.

Niets bij het oude
Bij de verbouwing en vernieuwing van BP 
Ziedewij is niets bij het oude gebleven: 
Mokobouw vernieuwde alle pompen, er 
kwam een nieuwe vloeistofdichte tank-

vloer, tanks werden gekeurd, er werd een 
aparte lane met duurzamere brandstoffen 
waaronder Adblue aangelegd, er kwamen 
meer parkeerplekken, een nieuwe extra 
hoge en lange Istobal roll-over wasstraat, 
nieuwe toiletten, verplaatsingen van de 
Buren pakketservice en een textielwasau-
tomaat. Een belangrijke verbetering is een 
tweede directe entree vanaf de wasstraat 
en de wasboxen naar de shop. De veelge-
bruikte Dogwash is uiteindelijk wel op z’n 
plek blijven staan. De shop van Ziedewij 
met daarin  Dailyz Eten & Drinken werd 
135 m2 groter en toont zich als het 
paradepaardje van de tanklocatie. 
Opvallende items in de shop -waarin met 
zwart-witte signing een subtiele hint naar 
de racerij wordt gedaan- zijn onder meer 
de sfeervolle verlichting, de sinaasappel-
pers, de wand met cadeaus, de ruime 
zithoek met wifi en Franke koffiemachine 
en uiteraard de forse bakery met een keuze 
aan verse broodjes, snacks, hotdogs, 
‘loaded fries’, hamburgers, pastaschotels, 
uitsmijters, sappen en barista koffie. 
Handig bij binnenkomst is de bestelzuil 
waar, net als bij onder meer McDonald’s, 
bestellingen kunnen worden geplaatst en 
waarmee eventuele wachttijden worden 


