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Recently Maasvlakte 2 was officially opened 
and the first container terminals will become 
operational in 2014. This causes the flow of 
containers in the port of Rotterdam to be 
fragmented even further. The philosophy 
behind the neutral Barge Service Centre is 
to bundle these little call sizes and to save 
money. www.bargeservicecenter.nl

Barge Service Center: neutral solution,
common benefit

Kramer Group B.V.
Missouriweg 17

3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
+ 31 (0) 181 362 880
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl

The replica, built in the 90�s by an enthusiastic team of 
volunteers operates as sail training ship for the Russian 
charity organisation Shtandart Project.  This project is
set up to encourage young people to develop leadership
skills by means of maritime activities like teamwork/spi-
rit, communication and to build up international contacts
aboard the historic sailing ship �Shtandart�.

Life is what you make it! Through team building events 'older' people are o�ered
the same experience, and the best thing is that you don't
have to be a skilful sailor! Shtandart Project receives no
�nancial support from governments and fully depends
on donations, sponsoring and gifts. To promote the ma-
ritime heritage and youth exchanges between Russia
and the Netherlands, 'Shtandart' is supported by the
Dutch foundation T.S. Shtandart.
contact: Els Heyboer, Laan van Nieuw Oosteinde 123a,
2274 ED Voorburg, e-mail: shtandart.nl@gmail.com

Welcome on board
of the true copy of Tsar Peter the Greats’

�agship from 1703.

Just try an experience of a

lifetime as trainee or

crewmember for just one

voyage and visit our website

www.shtandart.eu.
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Editorial
De verkeersminister en de binnenvaart

In alle EU-landen met een behoorlijke binnen-
vaartvervoersprestatie moeten de regeringsver-

tegenwoordigers rekening houden met kritische 
vooroordelen, vaak ook met hoon en spot. 

De binnenvaart zou beter af zijn, wanneer de po-
litiek deze belangrij-
ke vervoersmodaliteit 
overeenkomstig zijn 
infrastructureel belang 
zou taxeren. De uitda-
gingen verschillen regi-
onaal. 

In Europa’s oosten gaat 
het vooral om de uitdie-
ping en onderhoud van 
de benedenloop van 
de Donau en de nog 

steeds niet gerealiseerde verdieping van de Donau 
Straubing-Vilshofen. De vorderingen hier bestaan 
voornamelijk daarin dat er steeds weer nieuwe 
onderzoeken worden uitgevoerd en het politieke 
stempubliek met gelegenheidsargumenten steeds 
weer naar de mond gepraat wordt.

In het westen overschaduwt de uit structurele over-
capaciteit voortvloeiende slechte economische 
situatie de ontwikkelingspotentie van de sector, 
hetgeen zelfs voor visionaire ontwikkelingen als 
Seine-Nord-Europe zeker geen wind in de rug be-
tekent. Een dergelijke boodschappenmand aan 
factoren is contraproductief voor infrastructurele 
ontwikkelingen, waarvoor de politiek dan gemaks-
halve de “zwarte piet” (voor de VN: hier is een oud 
gezelschapsspel bedoeld) toegeschoven krijgt. 

Wanneer het economisch nut van de Donau voor 
de oeverstaten op de benedenloop tastbaarder 
en duidelijker wordt –waaronder ook het belang 
van een goede uitstroom bij incidentele neerslag-
pieken: zoals onlangs in Varna- dan zullen nut en 

noodzaak de stroperigheid uit het huidige proces 
halen. Voor Straubing-Vilshofen lijken vooralsnog 
alleen Mozaïsche ingrepen de overgebleven alter-
natieven te zijn. Het perspectief in het westen blijft 
overschaduwd door economische treurnis en ont-
brekende politieke moed en sectordynamiek.

De economische situatie en haperende infrastruc-
turele ontwikkeling doen de binnenvaart geen 
goed. Onwillekeurig komen de Europese alpen-
koeien in beeld, die met subsidie aangeschaft en 
inmiddels met andere subsidies weer afgeschaft 
worden. Ongetwijfeld met tal van goede redenen, 
maar evengoed met veel onbegrip in de sector en 
bij de belastingbetaler.

Ontwikkeling en onderhoud van waterwegen is van 
directe invloed op de economische ontwikkeling 
van de binnenvaartsector en onder de streep van 
de hele transportsector, ook wanneer dit niet bin-
nen verzuilde visies past.

In de binnenvaart spreken we niet, zoals bij het 
spoor, in de eerste plaats van personenvervoer, 
maar nagenoeg uitsluitend over goederentrans-
port. Ongelukkigerwijze zijn de vervoersprestaties 
van de binnenvaart over een periode van 30 jaar 
en langer nogal beschamend; voor het spoor geldt 
dat overigens ook. Terwijl binnenvaart en spoor el-
kaar in de vrachtsector nota bene ook nog jaren-
lang te vuur en te zwaard bestreden!

Anders dan de binnenvaart heeft het spoorvervoer 
door de publieke taak, verder versterkt door het 
investeringsvolume, nationaal overal een stevige 
politieke lobby.

Wanneer dit de uitgangspositie is, hoe kan een ver-
keersminister, ongeacht of dat in Roemenië, Hon-
garije of Nederland, dan wel in Duitsland, België of 
Frankrijk is zich positief voor de binnenvaart enga-
geren? 

De wegvervoersector heeft met de intrede in de 
„supply chain“ de signalen uit de markt onderkend: 
vereenvoudiging van industriële logistiek met re-
ductie van de logistieke kosten alsmede –soms 

vergaande- inter-
modalisering en 
daarmee ook de 
mi l ieuaspecten 
honorerend bin-
nen deze verbe-
terprocessen. Op 
die terreinen  be-
vindt de binnen-
vaart zich nog in 
een Doornroos-

jeslaap, zich ertoe beperkend elkaar lading af te 
snoepen en daarmee ook de prijsspiraal nog ver-
der op te rekken, in plaats zich bezig te houden 
met de ontwikkeling van nieuwe goederenstromen 
– een enkele uitzondering daargelaten.

Met de entrée van het binnenschip in de „supply 
chain“ is het bijvoorbeeld denkbaar om bron of 
produktielocaties te verbinden met Europese deel-
markten, zoals voor de  drankenindustrie, bier of 
melkprodukten, kunststofrecycling en -verwerking, 
houtpelletering, etc. of minstens -als eenvoudigere 
variant- het terugwinnen van goederenstromen die 
tijdens opeenvolgende crises aan het wegvervoer 
verloren gingen. Afgezien van een paar pioniers, 
niet zelden weinig lovend als „Willie Wortels“ aan-
geduid, is de sector, door de decentralisatie en ver-
snipperdheid van de sector,  hier beslist niet mee 
bezig.

Toch beklagen hun vertegenwoordigers zich te pas 
en te onpas, nemen ongeacht in welk land de ver-
keersminister of beleidsverantwoordelijken jamme-
rend onder vuur: De binnenvaart komt overal 
te kort terwijl juist deze sector zó veel po-
tentie heeft! Neemt men de tijd om juist 
op dat aspect wat door te vragen: Kan dat 
potentieel wat concreter gemaakt worden, 
met een enkel voorbeeld, dan wordt 
het akelig en benauwend stil.

De ontwikkeling van nieuwe goe-

derenstromen voor de binnenvaartsector, anders 
gezegd moed om concrete „research & develop-
ment“ te bedrijven, zou enerzijds documenteren, 
dat de sector in de eigen toekomst investeert en 
gelijktijdig de herhaald bezworen grote potentie be-
wijskracht geven. Als prettige bijwerking zou dan 
ook de prestatiestatistiek van de binnenvaart zich 
gaan verbeteren en daarmee feiten op tafel bren-
gen waar de politiek niet meer omheen kan en-
nuh....... misschien wel op zit te wachten!

Anyway, het is nog wel afwachten of Doornroos-
je uit eigen beweging ontwaakt of op de prins blijft 
wachten, die haar wakker kust….

Jos W. Denis

jos.denis@box-intermodal-containers.com
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Rotterdam zet in op  
het intermodale

 
hinterland netwerk
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Connected
 Terminals

Vervoer van lege containers 
verleden tijd; rederijen
sluiten massaal aan bij 
achterlandplatform
van Rotterdamse haven

Naar schatting is 25 procent (dat zijn 
thans 2,5 miljoen TEU) van de contai-
ners - die per truck, spoor of binnen-
vaartschip worden vervoerd - leeg. 

Het ‘vervoer van lucht’ is niet alleen kostbaar en 
inefficiënt, maar levert ook een onnodige be-

lasting van het milieu op. InlandLinks, het online 
intermodale platform van de haven van Rotterdam, 
heeft een applicatie ontwikkeld waardoor het ver-
voer van lege containers aanzienlijk wordt gere-
duceerd. Dit betekent een doorbraak in efficiency 
en duurzaamheid voor de gehele logistieke keten. 
Deze nieuwe ‘empty depot tool’ werd recentelijk op 
feestelijke wijze gelanceerd in aanwezigheid alle be-
trokken rederijen op de Kop van Zuid in Rotterdam. 

Empty depot tool

De online applicatie - ‘empty depot tool’ genoemd 
- toont per aangesloten rederij de inlandterminals 
waar verladers en logistieke dienstverleners lege 
containers kunnen oppikken en afzetten, om deze 
containers vervolgens te hergebruiken voor een 
nieuwe lading. Het is hierdoor niet langer nodig alle 
lege containers standaard terug naar Rotterdam te 
vervoeren. Een logische keuze, temeer omdat de 
containers regelmatig weer leeg terugkeren naar 
een verlader in het achterland voor de volgende 
vracht. Dit bespaart een grote hoeveelheid on-
nodige kilometers, wat leidt tot minder kosten en 
een lagere CO2-uitstoot. Er is veel vertrouwen in 
de nieuwe applicatie, wat blijkt uit het grote aan-
tal rederijen dat zich reeds heeft aangemeld bij het 
platform. Via InlandLinks geven zij verladers en ex-
pediteurs meer inzicht in hun intermodale diensten 
van en naar het achterland van Rotterdam. Hans 
Smits: “Door volop te investeren in de optimalisa-
tie van de logistieke ketens versterken we onze 
positie als grootste haven van Europa. Het ver-
groten van de efficiency voor onze klanten en de 
hele keten is daarom een belangrijk onderdeel van 
onze missie. Bovendien zijn goede en betrouw-
bare verbindingen met ons achterland netwerk 
een speerpunt waarmee Rotterdam zich wereld-
wijd onderscheidt van andere havens. De nieuwe 
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applicatie die InlandLinks ontwikkelde, verenigt 
deze twee punten op een innovatieve manier.” 

Samenwerking met marktpartijen 

Het in 2011 opgerichte InlandLinks platform bracht 
als eerste partij alle achterland terminals in Ne-
derland, België, Duitsland en andere Europese 
landen in kaart op basis van diverse criteria. Eer-
der dit jaar werd de service verder uitgebreid met 
een online intermodale route planner, waarmee 
bezoekers de meest duurzame en efficiënte rou-
te per binnenvaart of spoor van en naar Rotter-
dam kunnen uitstippelen. Donald Baan, Project 
Manager bij InlandLinks: “De nieuwe applicatie 
is de derde grote stap in de verdere optimalisatie 
van de hele logistieke keten. Van het begin af aan 
hebben we geluisterd naar de behoefte van alle 

marktpartijen – variërend van verladers tot inland 
terminals, rederijen en logistiek dienstverleners. 
In samenspraak met deze partijen hebben we de 
empty depot tool ontwikkeld en door de goede sa-
menwerking zijn we in staat geweest om te groei-
en tot een internationaal platform van dit formaat.”

Over InlandLinks 

De website InlandLinks is hét platform waarop in-
land terminals zich gezamenlijk aan de markt pre-
senteren. Op het platform staan inmiddels 75 termi-
nals in Nederland, Duitsland, België en een aantal 
andere Europese landen, die een binnenvaart- en/
of spoorverbinding met Rotterdam hebben. Be-
zoekers van de site kunnen op basis van uiteen-
lopende criteria, zoals voorzieningen, diensten en 
faciliteiten een keuze maken uit de verschillende 

terminals. Er is gekozen voor een betrouwbare en 
onafhankelijke informatievoorziening, daarom wor-
den alle elementen jaarlijks door Lloyds Register 
ge-audit. Het is een uniek instrument dat de logis-
tieke sector duurzame en transparante verbindin-
gen biedt van en naar Europa’s grootste zeehaven. 
InlandLinks.eu is ontwikkeld op initiatief van het Ha-
venbedrijf Rotterdam N.V. en in samenwerking met 
de Vereniging van Inland Terminaloperators (VITO). 

Gebruikers & containerrederijen

Grote containerrederijen als MAERSK, MSC, CMA-
CGM, CSAV, APL, MOL, NYK,  EVERGREEN en HAN-
JIN zijn al op het InlandLinks plattform aangesloten.
Bezoekers van de website kunnen aan de hand 
van voor hen belangrijke criteria een terminal kie-
zen. Lloyd’s Register beoordeelt middels een uit-

voerige vragenlijst de voorzieningen van de ter-
minal. Via InlandLinks presenteren zich inmiddels 
75 intandterminals uit meerdere landen in Europa 
aan de logistieke markt, die via binnenvaart- en/of 
spoorverbindingen met Rotterdam verbonden zijn.

Onze bevindingen 

De laatste zin in de vorige alinea geeft ook 
meteen de beperking van dit op zich goed 
opgebouwde en fraai ogende intermodale 
zoeksysteem: het is een “members only” ver-
haal en op de Port of Rotterdam georiënteerd.

Voor de duidelijkheid: geef je Genk als vertrek-
punt in, dan krijg je niet de containerterminal 
van de Haven van Genk (geen member) als op-
tie maar de terminal in Born (wel member).

©  Jan Oosterboer
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Het lid worden wordt aan de hand van een toetsing 
door Lloyd’s Register uitgevoerd; wat getoetst wordt 
is helder, maar de diepere zin van deze toetsing is 
niet helemaal duidelijk, omdat inlandterminals zeer 
divers [ontstaan, gebouwd, gelegen, etc.] zijn be-
staat zo het gevaar dat je appels met peren vergelijkt.

Je kunt uit het gebruik van de tool opmaken, dat 
een deelnemende terminal  verbindingen heeft op 
Rotterdam, maar met verbindingen op Rotterdam 
is een terminal nog niet automatisch deelnemer in 
InlandLinks en zonder verbindingen op Rotterdam 
lijkt opname of deelname niet opportuun.  Het is 
derhalve een “dedicated tool”  die je naast andere 
tools moet raadplegen, wanneer een compleet in-
termodaal overzicht  in een be-
paalde regio gewenst wordt.

InlandLinks heeft terminals 
in kaart gebracht die voor 
Rotterdam opportuun zijn, 
maar zoals blijkt niet alle: 
Dörpen is HUB tussen de 
noord- en de westhavens 
in de binnenvaartdiensten 
van ACOS met zo goed als 
dagelijkse afvaarten, maar 
ontbreekt in zowel de locatie-
zoeker als de routeplanner. 

Een dilemma lijkt ons, mem-
bership aan de ene kant en 
een terminallocatie met een 

hoogfrequente verbinding zonder 
membership aan de andere kant.

Maar ook  terminallocaties 
zonder verbinding en zonder 
membership kunnen op enig 
moment door een nieuwe ver-
binding opportuun worden. 
Een ander gevaar van deze  
benadering zijn de fluctua-
ties op het terrein van de fy-
sieke verbindingen: nieuwe 
verbindingen, gestaakte verbin-
dingen of frequentiewijzigingen. 

Wanneer een dienst op Rotterdam gestaakt wordt 
omdat een economische crisis het volume dusdanig 
terug doet vallen, dat voortzetting niet haalbaar is. 
Vliegt een huidige deelnemer dan uit het platform? 

De presentatie van de verschillende opties is op  
aankomstdatum in Rotterdam -wanneer geen 
aankomstdatum wordt ingevoerd -niet de CO2 re-
ductie of het laagste aantal wegkilometers-, dat 
verhoogt o.i. de druk op het onderhoud van dit 
systeem en met een groeiend aantal deelnemers 
alleen maar omvangrijker. Naast ongetwijfeld ook 
een groeiend aantal dwarsverbindingen: operator 
A neemt (soms) ook containers mee voor operator 
B hoewel, die ook eigen afvaarten heeft. En om 

dit met een nieuw dilemma hele-
maal ingewikkeld te maken: de 
een is member en de ander niet. 

Er zal ongetwijfeld ook binnens-
huis over gediscussiëerd worden 
en gezien de structuuropbouw lijkt 
het niet ondenkbaar, dat men op 
den duur ook met een oplossing 
zou kunnen komen voor de ove-
rige terminals of dat uit deze of 
soortgelijke structuur mogelijk een 
grotere Europa dekkende struc-
tuur gebouwd wordt, msschien wel 
iets waar meerdere zeehavens 
mee uit de voeten kunnen - wat 
gezien het onderhoud op dergelij-
ke systemen en de te verwachten 
groei van de intermodale opties 
zeker een overweging waard is. 
Het systeem werkt met minstens 

twee plaatsnamenreeksen. Bij het invoeren krijgt 
men suggesties en kan daaruit dan sneller kiezen, 
maar plaatsnamen waarbij geen suggesteis opdoe-
men, worden wel door het systeem verwerkt en met 
de intermodale opties ook op het scherm geplaatst. 

Wat mij -als eerste PDG van Prouvy- natuur-
lijk verraste, was de plaatsing van de terminal in 
Prouvy –volgens het persbericht onderdeel van 
InlandLinks-, maar wanneer men plaatsen invoert 
in de locatiezoeker die rondom deze terminal lig-
gen, dan verschijnen steevast terminals in de re-

gio, maar niet Prouvy. Verbaasd 
hierover verder doorspittend in de 
tool bleek, dat InlandLinks Béthune 
(ook een terminal van Contargo) 
als locatie heeft genomen (ca. 80 
km ten westen van Prouvy), terwijl 
de opgenomen adresgegevens 
toch eenduidig op Prouvy wijzen 
(behalve ook daar de plaatsnaam).
Prouvy (Béthune dus) is voorals-
nog de enige terminal in Frank-
rijk; bestemmingen in Frank-
rijk (zoals Strasbourg, Saverne, 
Metz) worden niet vanaf in de 

buurt liggende Franse, maar vanuit terminals 
in Nederland, België en Duitsland afgebeeld.

De verdere coördinaten

Meer informatie vindt u op de InlandLinks web-
site www.inlandlinks.eu en mocht u ver-
dere vragen hebben, dan zal Donald Baan 
d.baan@portofrotterdam.com of één 
van zijn collega’s u graag te woord staan. 
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Port of Antwerp
Connectivity platform
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Port of Antwerp
Connectivity platform
Een platform met focus op de hele ver-
voersketen: maritiem en intermodaal

Een groot deel van het vervoer van en naar Ant-
werpen heeft een directe maritieme oorsprong 

of bestemming. De koppeling van beide transpor-
tonderdelen op één platform ligt dan ook zeer voor 
de hand

Hoe het werkt - intermodaal
 
In het intermodale deel van dit platform voert de 
gebruiker een plaats van  bestemming in. Men kan 
ook eerst het land en daarna de bestemmings-
plaats invoeren – bij plaatsen zoals Bergen of 

Mülheim levert dat een kortere eindkeuzelijst. 
Daarop wordt de plaats of een lijst getoond van 
plaatsnamen, eventueel in meerdere landen, die 
aan de zoekopdracht zouden kunnen voldoen. Na-
dat men een keuze in de lijst bepaald heeft, ver-
gaart het platform razendsnel welke intermodale 
routes het kortste wegtraject opleveren en kan men 
met een klik het resultaat op het scherm vragen.
Het scherm toont dan bovenin twee kaarten – een 
kleine grijze totaalkaart linksboven en een grote-
re kleurenkaart met daarop een rode pin als aan-
duiding van de ingegeven bestemming, omringd 
door een aantal zwarte blokjes met daarin een 
wit cijfer. Die cijfers corresponderen met de cij-
fers in het overzicht verder beneden op de pagi-
na. Er zijn een drietal voorinstellingen [links op het 
scherm]: alle, alleen spoor of alleen binnenvaart. 

Het overzicht bestaat uit twee delen. In het bo-
venste deel staan de opties die actueel intermo-
dale lijndiensten hebben en meteen bruikbaar 
zijn. Klikt men op het linkse blokje aan het van 

de tekstregel “Terminals with a 
fixed connection” dan krijgt men 
van de getoonde opties de af-
vaarten en afvaartdagen te zien.     

Eronder staan optionele terminals 
die dicht in de buurt liggen, maar 
actueel geen  verbinding hebben 
op de gevraagde route; qua ligging 
zijn ze evenwel uitermate geschikt. 
Deze functie heeft bijzondere toe-
gevoegde waarde wanneer gezocht 

wordt naar een vestigingsplek voor importdistri-
butie of wanneer gevestigde bedrijven op zoek 
zijn naar transportalternatieven met lagere emis-

sies. Met deze functie krijgt men de intermodale 
terminals en hun regio’s in beeld, waarin naast 
het eigen volume, gezocht kan worden naar me-
destrijders [verladers en/of expediteurs] om de 
handen ineen te slaan en te onderzoeken of ge-
zamenlijk voldoende kritische massa bijeen ge-
bracht kan worden om een intermodale operator 
een spoor- of binnenvaartverbinding te laten star-
ten. Volgens het model dat Seacon Venlo met 
een aantal verladers op de transportas tussen de 
Benelux en Polen succesvol  ontwikkeld heeft.

Verdere coördinaten

Het internetplatform vindt u drietalig onder de URL 
www.portofantwerp.com/nl/connectiviteit en 
verdere vragen over het platform zal Annick De-
keyser annick.dekeyser@portofantwerp.com  
of één van haar collega’s graag beantwoorden.
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Een groot intermodaal 
spectrum soepel en effi-
ciënt bruikbaar maken 
De recent gepubliceerde ambitie van de Zeeuw-
se port promotion council liegt er niet om: 400.000 
TEU in 2016 - Zeeland Seaports heeft alvast de 
bestaande intermodale structuren in kaart gebracht

Zeeland heeft een centrale ligging tussen meer-
dere containerhavens en dankzij de binnen-

vaart vaarwegen een unieke positie, die met een 
nieuwe Seine-Nord-Europe zeker niet verslechtert 
– ligt Amsterdam ver af van de heksenketel aan 
intermodale bedrijvigheid, liggen de Zeeuwse ha-
vens er juist middenin. Zeeland Seaports heeft 
door die positie al een geweldige intermodale infra-
structuur, voor wie er oog voor heeft, en de Zeeuw-

se handen moeten al lang gejeukt hebben om dat 
voor de buitenwereld zichtbaar te maken en in een 
soepel bruikbare vorm te gieten. 
Dit is vanuit intermodaal oogpunt grotendeels onbe-
kend terrein: intermodale structuren van meerdere 
zeehavens soepel bruikbaar in een totaalnetwerk 
bijeenbrengen! Ongekend! Dit betekent dus pionie-
ren en men moet “Chapeau!” zeggen voor wat er nu 
ligt, al is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. 

De intermodalplanner, de werkwijze

Op de website www.intermodalplanner.eu kiest 
men in het menu de optie PLANNER en dan krijgt 
men een scherm te zien met twee GOOGLE-kaart-
jes met onder elk twee invoervelden. Boven links 
voert men het vertrekpunt en rechts de plaats 
van bestemming in; beneden de maximale weg-
afstanden die bij het transport mogen ontstaan.

Zeeland Seaports
        Intermodalplanner

©  Jan Oosterboer
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De invoer van het vertrekpunt en de bestemming 
lijken overeen te komen met de manier waarop 
men een bestemming zoekt in GOOGLE-maps. 
Alleen met postcodes of plaatsnamen stuit men 
op nogal wat “no founds”. Bij “Bergen” ging de reis  
steevast naar Noorwegen en de Duitse postcode 
47119 (een postcode in Duisburg-Ruhrort) leidde 
naar Louisville in de Verenigde Staten, hetgeen 
niet helemaal strookt met het gebied dat als “catch-
ment area” voor de tool wordt getoond: 

grofweg Europa en 
de Middel-

l a n d s e 
z e e .

De leesbaarheid van een aantal menuschermen 
(INSTRUCTIONS, OPERATORS, DISCLAIMER) 
laat te wensen over, wanneer -net als bij de ta-
bellen- de tekst op een grijze transparant wordt 
gezet zal het euvel grotendeels verholpen zijn. 

Overweldigend aanbod

Bij de ingave Terneuzen > Dourges (in 
Noord-Frankrijk waar men op de Delta3 trimo-
dale terminal kan “overstappen” naar een groot 
aantal spoorbestemmingen) levert de intermo-
dalplanner een veertigtal intermodale opties; 
een verhoging van de wegafstand van 20 naar 
50 kilometer verandert daaraan niet veel meer.
Dit aantal is overweldigend en zal ongetwijfeld als 
doel hebben te documenteren dat de Zeeuwse zee-

havens kunnen bogen op puike intermodale verbin-
dingen. Daar is op zich niks mis mee, alleen vraag 
je je af: Kan het niet een beetje minder, wat gerich-
ter en/of preciezer en wat visueler? Een tabellen 
producerende intermodal planner is nou niet wat je 
noemt “rocket science”. Om intermodaal vervoer te 
kunnen plannen heb je een ondersteuning nodig, 
die buiten beeld (op de achtergrond) een (enor-
me) tabel produceert en daarin selecteert welke de 
beste opties zijn, binnen het kader van de gegeven 
zoekopdracht, en er dan een aantal uitkiest als al-
lerbeste opties en die naar het beeldscherm stuurt.

Terug naar de lijst met 40 opties: wanneer men 
door die lijst heen scrolt, rollen de afzonderlij-
ke regels met mogelijkheden voorbij, die per re-
gel ook weer een variërend aantal opties te zien 
geven: de hoogste score, bij de uitgevoerde 
zoekopdracht Dourges, waren 88 hits. Klikt men 
vervolgens op deze regel dan klapt de –al erg 
lange- lijst nog verder open en worden de 88 hits 
in een tweede, geïntegreerde lijst ook nog eens 
afzonderlijk en genadeloos in beeld gebracht.

Qua presentatie is het voor gebruikers handiger 
wanneer het systeem niet alles, maar een aantal 
(en bij voorkeur natuurlijk de beste) opties zichtbaar 
maakt en, met gebruik van een paar transportsym-
bolen, die opties helder op het scherm neerzet.

Onderhoud 

Dergelijke systemen vergen constant onderhoud, de 
geografie ligt vast, “namen en rugnummers” (opera-
tors en modaliteiten) veranderen nauwelijks, maar 
nieuwe en gestaakte verbindingen alsmede de fre-
quentie zijn toch wel dusdanig aan schommelingen 
onderhevig, dat een dergelijk fijnmazige opzet al 
snel over zijn eigen betrouwbaarheid kan struikelen.

Beslist een manco is het gegeven, dat het sys-
teemdesign van begin- en eindpunten uitgaat en 
geen rekening houdt met via de binnenvaart een-
voudig te realiseren tussenstops (bij het spoor 
lastiger tot onmogelijk), waardoor voorgestelde 
routes onnodig kostbaar en het Zeeuwse intermo-
dale concept daardoor inboet op de attractiviteit. 

Kwaliteit

Zorgwekkend zijn de aangeboden routes. Men kan 
daaruit afleiden, dat in het systeemdesign ervan 
uitgegaan is, dat Terneuzen en Vlissingen door de 
bestaande feeders van binnenvaart en spoor op 
de intermodale netwerken van de omliggende zee-
havens aansluiten en dankzij die aansluiting ook 
over de complete netwerken van die zeehavens 
beschikken. Dat is juist, theoretisch. Er is evenwel 
geen rekening gehouden met het feit, dat de route 
naar het zeehavenknooppunt niet altijd nodig is en 
wanneer die wel nodig is, werpt de terminalkeuze 
van de intermodalplanner ernstige vraagtekens 
op. De kostprijs van het totale intermodale plaatje 
lijkt daardoor namelijk van ondergeschikt belang, 
terwijl het tegendeel juist de dagelijkse praktijk is.  

Met nogmaals Terneuzen > Dourges als voorbeeld 
blijkt dat er veel onnodige omleidingen worden 
voorgesteld (eerst via Rotterdam of via Antwerpen 
met overslag en/of kort wegtransport en dan ver-

volgens via binnenvaart of spoor verder), terwijl 
diverse binnenvaartdiensten Terneuzen passeren 
en met een eenvoudig in te lassen stop contai-
ners kunnen meenemen of afleveren in Terneuzen. 
Voor Vlissingen geldt het “passeren” niet, maar 
dat is een kwestie van aantallen – vanaf bepaalde 
volumes zal dat vast en zeker ook mogelijk zijn.

Voorkennis

Een gebruiker met gedegen intermodale voorken-
nis, voor wie een dergelijke tool feitelijk niet be-
doeld is, komt er wel uit, maar zal zich toch ge-
regeld achter de oren krabben. Bij de volgende 
door het systeem voorgestelde route bijvoorbeeld 
Terneuzen [max. wegkilometers 20 km] > Parijs 
[max. wegkilometers 20 km]: via Turijn naar Parijs!

Past men, hierop anticiperend, de vraag aan: 
Terneuzen [max. wegkilometers 20 km] > Parijs 
[max. wegkilometers 125 km], dan past het re-
sultaat beter met wat logistiek logisch zou zijn.
De noodzaak van de invoer van de gewenste ki-
lometerafstanden is niet echt duidelijk en leidt 
eerder tot verwarring dan tot een overzichtelij-
ke selectie, waaruit in één oogopslag de indivi-
dueel passende variant gekozen kan worden. 

We hebben onze bevindingen met Zeeland Se-
aports gedeeld en kregen van Arno Dirkzwager 
onmiddellijk de volgende reactie: “De tool dient 
vooral vanuit de doelgroep bekeken te worden (re-
derijen, verladers, expediteurs). Het is geen sim-
pele routeplanner om je van A naar B te brengen 
maar een tool waarmee een vervoerder kan be-
palen hoe hij zijn goederen zo optimaal mogelijk 
kan vervoeren. De intermodale ontsluiting van de 
Zeeuwse havens is uniek ofschoon de container-
volumes (nog) niet in verhouding staan met die 
van andere havens, die eenmalige ontsluiting in 

een tool gieten is en zal vooralsnog een spannend 
project blijven, dat de toekomst van onze zeeha-
vens mede richting zal kunnen geven. De 0 ver-
sie van de intermodal planner heeft enige weken 
proef gedraaid en we hebben goede feedback uit 
de markt en van gebruikers gekregen, een verdere 
verfijning van de tool is nodig en zal ook in toe-
komst door de dynamiek in de intermodale wereld 
steeds weer voor nieuwe uitdagingen zorgen.” 

Verdere coördinaten

Het internetplatform is engelstalig te vinden on-
der de URL www.intermodalplanner.eu en 
vragen over het platform zal Arno Dirkzwa-
ger arno.dirkzwager@zeelandseaports.com 
of een van zijn collega’s graag beantwoorden.
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Vaart in je vracht 

   Voort op het spoor

Projectbeschrijving

Doelstelling 

De logistieke sector is uitermate belangrijk voor 
de verdere economische ontwikkeling van 

Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. De 
creatie van economische meerwaarde in deze en 
andere sectoren (extra arbeidsplaatsen, bedrijven 
de ruimte geven om te kunnen groeien, enz.) kan 
vandaag echter niet meer plaatsvinden zonder 

daarbij de maatschappelijke eisen (de leefbaarheid 
van de regio, enz.) uit het oog te verliezen. 
De economische en maatschappelijke relevantie 
van de logistieke sector voor de provincie Vlaams- 
Brabant werd tevens onderstreept door de oprich-
ting van het Logistiek Platform Vlaams-Brabant 
in 2009 binnen de schoot van POM Vlaams-Bra-
bant. In haar rol als “coördinator” is de stimulering 
en promotie van investeringen in “Slimme Logis-
tiek” een belangrijk aandachtspunt, zijnde het uit-
bouwen van logistieke processen op basis van: 

1. combinatie van kennis en technologie 
met een beperkter ruimtegebruik, 
2. een hogere toegevoegde waarde, 
3. optimale benutting van intermodale 
infrastructuur, 
4. betere beheersing van congestie. 

Deze website zet direct in op een grotere benut-
ting van de bestaande intermodale infrastructuur 
en het verminderen van de congestieproblema-
tiek voor de provincie Vlaams-Brabant. Vooral 
de congestieproblematiek is een belangrijk rem 
op de verdere ontwikkeling van de provincie. 
Een gebrek aan kennis bij verschillende logis-
tieke partners en de verhoogde complexiteit van 
intermodale transportmogelijkheden ten opzich-
te van het unimodale wegvervoer vormen gro-
te hindernissen om de bovenvermelde doel-
stellingen te bereiken (Macharis et al, 2011). 
Vandaar dat de specifieke doelstelling van dit pro-
ject is om verladers, logistieke dienstverleners en 
andere logistieke partners meer bewust te ma-
ken van de mogelijkheden van intermodaal trans-
port en daarmee aan te zetten tot het overwegen 
en gebruiken van alternatieve transportmodi in 

plaats van uitsluitend op wegvervoer te focussen. 
De onderzoeksgroep MOBI aan de Vrije Uni-
versiteit Brussel beschikt hiervoor over een 
bewezen en unieke modal shift tool LAMBIT, 
dat de bovenstaande hindernissen wegwerkt. 

Deze “slimme” modal shift tool wordt op individue-
le basis succesvol gebruikt, door o.a. Colruyt maar 
ook door overheden, om inzicht te krijgen in de prijs 
alsook de maatschappelijke kosten (C02 uitstoot, 
geluidshinder, enz.) van de verschillende intermo-
dale transportalternatieven in vergelijking met het 
vervoer georganiseerd uitsluitend over de weg. 

Om bovenstaande doelstelling te realiseren heb-
ben de POM Vlaams-Brabant en de VUB een 
openbare, laagdrempelige, interactieve website 
ontwikkeld op basis van de modal shift tool LAMBIT. 

Vaart in je vracht
        Voort op het spoor
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LAMBIT

LAMBIT staat voor het Locatie Analyse Model 
voor Belgische Intermodale Terminals en is ont-
wikkeld door Prof. dr. Cathy Macharis (2000). 

Het model is een GIS (Geografisch Informatie 
Systeem) en baseert zich op een geo-locatiemo-
del. Het model bestaat uit een aantal verschillende 
netwerklagen die elk een transportmodus weerge-
ven en een netwerk van knooppunten die de loca-
tie van de intermodale terminals in België en de 
Haven van Antwerpen en Zeebrugge weergeven. 

Het model focust zich op intermodaal vervoer. Inter-
modaal vervoer maakt gebruik van meerdere trans-
portmodi om een standaard vrachteenheid van oor-
sprong naar bestemming te brengen. De standaard 
vrachteenheid of container laat toe om efficiënt over 
te slagen van de ene transportmodus op de andere. 

Naast de financiële haalbaarheid, berekent het LAM-
BIT -model ook de maatschappelijke kosten van het 
transport. Het overzicht van de CO2-uitstoot die ge-

bruikers van de website ontvangen kan een aanzet 
zijn om de sector Transport, Distributie en Logis-
tiek (TDL) en haar industriële gebruikers meer aan-
dacht aan het thema ‘Duurzaamheid’ te besteden. 

LAMBIT   is een uniek model, dat het mogelijk maakt om: 

· Het marktgebied te bepalen van intermo-
dale terminals 

· en dat gebruik maakt van marktprijzen en 
externe kosten. 

Dat maakt het model ook erg geschikt voor dit 
project aangezien de gebruikers een antwoord 
willen hebben op twee fundamentele vragen: 

· Is het gezien mijn locatie mogelijk en ren-
dabel voor mijn transport van containers ge-
bruik te maken van intermodale terminals? 

· Wat zal de marktprijs zijn ten opzichte van 
de huidige manier van werken en welke CO2 
besparing kan ik hierdoor bewerkstelligen? 

Website
 
www.vaartinjevracht.be
www.voortophetspoor.be

Elk bedrijf in Vlaams-Brabant kan nu door middel 
van de website de intermodale transportalterna-
tieven snel en eenvoudig voor zichzelf aftoetsen 
en de nodige gegevens (optimale terminal keuze, 
intermodale route, enz.) bekomen om het intermo-
daal transport daadwerkelijk op te zetten. Voor be-
drijven die reeds gebruik maken van intermodaal 
vervoer zal de website eveneens interessante in-
formatie geven over de maatschappelijke kosten. 
Een grote meerwaarde van het project is het feit 
dat deze website het mogelijk maakt aan grote be-
drijven alsook aan KMO’s om snel en eenvoudig 
de haalbaarheid van een modal shift op te zoeken. 
Hiermee komt het project tegemoet aan de ondui-
delijkheid die er momenteel bestaat over de even-
tuele haalbaarheid van intermodaal vervoer bij de 
bedrijfswereld. Een tweede 
probleem dat de bedrijfswe-
reld heeft aangegeven, is het 
feit dat er grote onduidelijk-
heid bestaat over wie men 
dient te contacteren om ef-
fectief over te gaan tot inter-
modaal transport. Op deze 
problematiek speelt het pro-
ject ook in door de relevan-
te contactgegevens steeds 
weer te geven bij de verschil-
lende opties. Er werd tevens 
bijzondere aandacht be-
steed aan de gebruiksvrien-
delijkheid van de website. 
Zowel Colruyt als Procter 
& Gamble hebben meege-
werkt om de gebruiksvriendelijkheid van de web-
site te valideren en de informatie af te stemmen op 
reële data. De gebruikte modelgegevens worden 
tevens voortdurend up-to-date gehouden om zo 
steeds realistische afwegingen te kunnen maken. 
Het LAMBIT model zich reeds bewezen zowel 
op wetenschappelijk vlak en als voor de praktijk. 
In de toekomst wordt het model nog verder uit-

gebreid met connecties naar andere Europese 
bestemmingen vanuit de Belgische terminals. 

Professioneel profiel team: MOBI

Het multidisciplinair team MOBI (Mobility, Logis-
tics and Automotive Technology) combineert in-
ternationale expertise op het vlak van transport 
en logistiek, intermodaal transport, elektrische, 
hybride en brandstofcel voertuigtechnologie en 
milieu-impact van transportconcepten. Het team 
maakt gebruik van geavanceerde technieken in 
operationeel onderzoek om oplossingen te ver-
schaffen voor de praktische logistieke problemen 
waarmee zowel managers in grote ondernemingen 
als beleidsverantwoordelijken bij de overheid wor-
den geconfronteerd. MOBI was en is betrokken bij 
verscheidene nationale, regionale en Europese on-
derzoeksprojecten omtrent milieuvriendelijke voer-
tuigen, verplaatsingsgedrag, intermodaal trans-
port, duurzame logistiek en verkeersveiligheid. 

BOX impressie

Het is een zeer prettig werkbare intermodale 
tool, die zelfs aan de uitgang fraai, overzichtelijk 
en verzorgd het zoekresultaat als pdf-document 
produceert. Erg handig, immers, bij alle groene 
ideologie en “carbon footprint” inspanningen, de 
professionele gebruiker zal vooraleerst in de prijs 
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geïnteresserd zijn. Met dit document, dat slechts 
een indicatieve prijsverhouding tussen de drie 
modaliteiten aangeeft, kan dan bij de door het 
systeem voorgestelde operators snel een prijs 
opgevraagd worden. Met de indicatieve prijsver-
houding heeft men een praktische en voor veel 
professionals acceptabele tussenoplossing ge-
vonden voor het dilemma: prijsloos (zegt dan net 
niet genoeg) of exacte prijs (onbereikbare ambitie). 

Een werkelijk groot nadeel is dat het operatione-
le gebied nog maar klein is – West-Brabant- en 
gevraagd naar de prijsindex en verdere –mis-
schien wel grensoverschrijdende, Europese- ont-
wikkeling, antwoordde Prof. Dr. Cathy Macharis: 
“Ja, we hebben geopteerd om te werken met de 
index. Dat is belangrijk want mensen willen toch 
een idee krijgen of het een interessante optie is. 
We hebben daarnaast in de website aangegeven 
dat de verdere prijsbesprekingen met de termi-
naluitbater dienen te gebeuren en we geven dan 
ook alle belangrijke contactgegevens daarvoor.”

En over de verdere ontwikkeling, voegt ze eraan 
toe: “Wij zijn erg vragende partij om de website ver-
der te ontwikkelen. Het pilootproject voor de pro-
vincie Vlaams Brabant heeft getoond dat het werkt 
en we hebben heel veel positieve reacties hierover 
gekregen. Ook de havens zien het belang van zo’n 
tool. We vangen echter bot op Vlaams en Belgisch 
niveau om dit verder te kunnen ontwikkelen. Het 
is mogelijk niet duidelijk wie zijn bevoegdheidsni-
veau dit is.  Ik vrees echter dat we zo in België de 
concurrentiekracht van de havens en de intermo-
dale transportsector verder laten achter op hinken.”

De verdere coördinaten

Onder de volgende URL vindt u de website www.
vaartinjevracht.be en verdere vragen beant-
woordt Prof. Dr. Cathy Macharis van de Vrije Uni-
versiteit Brussel, Faculty of Economic, Social and 
Political Sciences and Solvay Business School, 
Department MOSI-Transport and Logistics, Rese-
arch group MOBI – Mobility, Logistics and Auto-
motive Technology cathy.Macharis@vub.ac.be. 

Multimodaal Vlaams-Brabant
www.vaartinjevracht.be

www.voortophetspoor.be

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant • Provincieplein 1 • B 3010 LEUVEN • T +32 16 26 71 98 • F +32 16 26 71 89

EXPORT *
Oorsprong: .............. Vilvoorde
Bestemming: ........... Haven Antwerpen
TEU: ......................... 5

MOGELIJKE INTERMODALE TRAJECTEN

EXPORT BINNENVAART Contactgegevens Terminal:
van: .................... Vilvoorde Grimbergen
via: ...................... Grimbergen Danny Benoot
naar: ................... Haven Antwerpen +32 3 250 64 95
(met vrachtwagen van Vilvoorde naar Grimbergen) danny@vanmoergroup.com

EXPORT SPOOR Contactgegevens Terminal:
van: .................... Vilvoorde Charleroi
via: ...................... Charleroi Michel Randazzo
naar: ................... Haven Antwerpen +32 71 50 09 04
(met vrachtwagen van Vilvoorde naar Charleroi) michelangelo.randazzo@charleroidryport.be

PRIJSVERGELIJKING CO2-VERGELIJKING

In deze prijsindex zijn de behandelingskosten van de terminal en het voor- en
natransport van de intermodale keten inbegrepen.
Dit zijn indicatieve prijzen. Naargelang uw specifieke situatie kunnen er nog
betere en aangepaste voorwaarden aangeboden worden. Neem hiervoor
contact op met de terminaloperator of een transportdeskundige (zie website).

In deze CO2 vergelijking zit het voor- en natransport inbegrepen.

DISCLAIMER
De website werd met de grootste zorg samengesteld. Omtrent de inhoud van deze website wordt desalniettemin geen enkele garantieverklaring
afgeleverd, noch impliciet, noch uitdrukkelijk, met betrekking tot de accuraatheid, volledigheid, juistheid of actueelheid van de verschafte informatie
of enige andere informatie. De tarieven of prijsstructuren gebruikt op deze website zijn louter "indicatief", zij geven de richting van de marktprijzen
aan. Zij kunnen dus ook niet dienen als basis voor zakelijke onderhandelingen. De te gebruiken contacten met hun respectieve gegevens voor
een correcte prijsstelling van de verschillende transportmodi, worden specifiek vermeld op onderhavige webstek. De website wijst dan ook elke
aansprakelijkheid af, van welke aard ook, voor enige schade of verlies ten gevolge van (i) het gebruik van deze website, de wijzigingen eraan of
de erin opgenomen informatie, of (ii) het ontbreken van bepaalde informatie in dit document.
Dank u voor het gebruik van © LAMBIT (Vrije Universiteit Brussel, Mobi)

* IMPORT/EXPORT: Enkel de postcodes van de provincie Vlaams-Brabant zijn mogelijke opties.
TEU is de aanduiding voor de afmeting van containers. 1 TEU is een container van 20 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog. Voor meer informatie, zie de
Handleiding op de website.
Het spoor biedt ook heel interessante verbindingen aan naar verschillende Europese bestemmingen.
Het loont alvast de moeite om naar de desbetreffende "links" op de website te kijken.
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INFORIT
Alle mogelijkheden van vervoer via de weg, 
het spoor én zeevaart op een rij 

Om transportrou-
tes in Europa zo 

optimaal en duurzaam 
mogelijk te plannen, 
ontwikkelde INFORIT 
uit Oss een innovatief 
systeem. De software 
van de Intermodal Rou-
te Planner (IRP) is be-
schikbaar via de website www.intermodalroute-
planner.com. 
 
Alle transportpartijen

Zowel aanbieders als afnemers van transport- en 
logistieke diensten, hebben veel baat bij de IRP. 
De IRP geeft een compleet beeld van de verschillen-
de routes of modaliteiten voor het goederenvervoer. 
Daarnaast stelt de software planners in staat de 
beste route te selecteren op basis van prijs. In de 

doorontwikkeling van IRP komen hier 
nog meer criteria bij, zoals CO2-uit-
stoot, tijd, filevorming en truckinzet.
 
Stroomlijnen Europees 
transport 

De IRP is onderdeel van het om-
vangrijke Europese project Weast-
flows. Weastflows heeft tot doel het 
goederenvervoer in West-Europa te 
stroomlijnen. Dat kan door transpor-
troutes uit West-Europa met elkaar 
te verbinden en te koppelen aan 

het grotere vrachtnetwerk binnen Europa en Azië. 
In het kader van Weastflows werd INFORIT 
benaderd voor het bouwen van een geschik-
te IT-oplossing. Samen met CQM consultan-
cy uit Eindhoven realiseerde INFORIT de IRP. 

Scoop van het pro-
ject was het ontwik-
kelen van een route 
planner voor intermo-
daal verkeer op basis 
van opensource en 
met automatische 
data input van uit de 
service providers.

Dit laatste bleek helaas een utopie om te realiseren. 
Zelfs grote overkoepelende organisaties werden door 
hun leden teruggefloten voor het delen van die data. 

Blijkbaar durft men de directe concurren-
tie nog niet aan in een onafhankelijke tool. 
Opmerkelijk want hier zou je een organisa-
tie of dienst juist herkenbaar kunnen maken. 

De data die nu gebruikt is in de demonstrator 
is prive eigendom van een transport onderne-
ming en is ontdaan van commerciële informatie.

“De IRP is voor specifieke wen-
sen ook op maat te maken.” 

Onze bevindingen

BOX bekeek de demonstrator op een aantal rou-
tes (Antwerpen-Parijs, Rotterdam-Nistelrode, 
Terneuzen-Dourges) en kreeg alleen een weg-
transport aangeboden. Ook wanneer van een 
demonstrator maar “halve kracht” verwacht mag 
worden is het geen overbodige luxe om te ver-
melden welke terminals als opstap- en eindpun-
ten in de demonstrator verwerkt zijn – het wordt 
anders een grabbelton met heel weinig prijsjes!

Als we de persinformatie goed begrijpen dan 
is vooralsnog weg-, spoorvervoer en shortsea 
ondergebracht, maar nog geen binnenvaart.
De beeldschermpresentatie van de routes die 

in het systeem verwerkt zijn, zien 
er fraai en “state of the art” uit. 
De toevoeging van tarieven is ofwel 
een te hoog gegrepen doel of niet 
passend in een door de EU gesubsi-
dieerd project, omdat intermodale ta-
riefstelling een individueel verhaal is. 
Intermodale tarieven zijn individu-
ele afspraken tussen operator en 
opdrachtgever. De parameters voor 
de prijsstelling zijn uiteenlopend en 
vaak erg verschillend daarom is er 
niet zoiets als een standaardtarief 
voor een bestemming; met stan-
daard, volume en “last-minute” va-
riaties. Er bestaat niet eens een 
bandbreedte, omdat dat wat men als 
zodanig zou kunnen bestempelen 
vaak afwijkende parameters heeft 
en derhalve geen vergelijkbare in-
termodale transportprodukten zijn.

Toepassingsmogelijkheden voor dit instrument zijn 
er legio, maar die krijgen dan wel een zeer individueel 
karakter en komen dan niet vrij beschikbaar zoals dat 
in de regel van EU-projecten verwacht mag worden.

Over INFORIT 

INFORIT ontwikkelt oplossingen voor IT-vraag-
stukken en bouwt onder andere software op 
maat voor bedrijven actief in de transport- en lo-
gistieke sector. INFORIT is gespecialiseerd in 
cloudoplossingen voor het mkb en maakt de ver-
taalslag voor klanten: van vraag naar oplossing.

De website van INFORIT vindt u onder de URL 
www.inforit.nl en de intermodalrouteplanner via 
de URL www.intermodalrouteplanner.com. 
Lambert van Schadewijk beantwoordt graag al 
uw verdere vragen lvanschadewijk@inforit.nl.
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Intermodal Links
Overheden hebben al miljarden euro’s ge-
investeerd in nieuwe spoorlijnen en water-
wegen, met als doel goederen uit de truck 
in treinwagon of schip te krijgen, mede van-
wege belangrijke milieuvoordelen van deze 
vervoerswijzen.

Waarom geen effect?

Het succes valt echter tegen. Waarom? Een 
belangrijke oorzaak is het gebrek aan infor-

matie voor degene die de goederen wil vervoe-
ren. Er is geen mogelijkheid om snel te bepa-
len wat de beste oplossing is. Tot nu toe althans.

Intermodal Links (www.intermodallinks.com) 
van Ecorys is de eerste web-based tool voor ie-
dereen in Europa die goederen per container 
moet vervoeren. Het is een gratis online zoek-
machine voor intermodale transportdiensten, die 
de logistieke sector veel tijd en dus geld kan be-
sparen, en het energieverbruik in de transports-
ector sterk kan verminderen. Intermodal Links 
stelt hen in staat snel de beste vervoerwijze per 
spoor, binnenvaart en short sea of een combina-
tie daarvan te kiezen én direct in contact te komen 
met de aanbieders van deze vervoersdiensten.

Intermodal Links bespaart de lo-
gistieke sector tijd en kosten
Partijen die gebruik maken van gecombineerd ver-
voer (verladers) of dat voor hun klanten regelen 
(logistieke dienstverleners) beheren nu vaak een 

eigen databestand. Dit bestand moet regelmatig 
worden geactualiseerd. Het zoeken naar intermo-
dale routeinformatie en het vinden van de beste 
intermodale operator kost veel tijd en dus geld. 

Met één druk op de knop

Intermodal Links biedt gebruikers met één druk op 
de knop actueel inzicht in transportduur, frequentie, 
vertrekdagen en contactinformatie van ongeveer 70 
aanbieders van containertransportdiensten per bin-
nenvaart, spoor en short sea, tussen 600 terminals 
in 40 landen in en rond Europa. Naar verwachting, 
zal vooral het Europese MKB door de toegenomen 
transparantie vaker voor intermodaal transport  
gaan kiezen, als alternatief voor  wegverkeer.

Reductie van zowel 
energieverbruik als CO2-uitstoot 

Daarnaast kan Intermodal Links bijdragen aan een 
de vermindering van energieverbruik en CO2-uit-
stoot in de transportsector, door het terugbrengen 
van zwaar wegverkeer ten faveure van intermo-
daal transport. Een rekenvoorbeeld toont de po-
tentiële maatschappelijke waarde aan, bovenop 
het gebruiksgemak en de besparingen voor de 
directe gebruikers.  Als elk van de directe verbin-
dingen die te vinden is via Intermodal Links iedere 
keer één extra container meeneemt, dan worden 
jaarlijks 500.000 containers van de weg gehaald. 
Dat komt overeen met een hoeveelheid vrachtwa-
gens die achter elkaar een file zouden vormen van 
Rotterdam naar de Noordkaap en terug. De net-
to energiebesparing zou gelijk zijn aan 20% van 
het jaarverbruik van Rotterdamse huishoudens.

Snel groeiende dekking en gebruik

Bij de lancering van Intermodal Links in mei van 
dit jaar omvatte de zoekmachine het aanbod van 
45 operators, die bij elkaar 6.000 directe verbindin-
gen hadden tussen 450 terminals in Europa. In nog 
geen half jaar tijd is dit gegroeid naar 70 operators 
met gezamenlijk ongeveer 8.000 directe verbin-
dingen tussen 600 terminals in Europa en enkele 
aangrenzende landen (waaronder Rusland, Israël, 
Egypte, Tunesië en Marokko). Daarmee dekt Inter-
modal Links de Europese markt al aardig af. De ver-
wachting is dat het intermodale dienstenaanbod in 
de toekomst ongeveer 100 operators zal omvatten.

Dedicated internetplanners voor 
zeehavens en logistieke regio’s

Naast het gratis gebruik van de intermodale plan-
ner op de website, ontwikkelt Ecorys rond Inter-
modal Links ook dedicated, web-based intermo-
dale planners voor bijvoorbeeld zeehavens.  Zo 
ondersteunt Intermodal Links momenteel Zeel-
and Seaports bij het in kaart brengen van de da-
gelijkse verbindingen via binnenvaart, spoor en 
shortsea die de beide zeehavens Vlissingen en 
Terneuzen hebben met het Europese achterland. 

Als onderdeel van zijn commerciële strategie is Zee-
land Seaports bezig om het intermodale netwerk 
van en naar het achterland verder te ontwikkelen. 
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Een belangrijke stap hierbij is om de huidige 
intermodale oplossingen van de havens van 
Vlissingen en Terneuzen helder te presenteren 
en toegankelijker te maken. Zeeland Seaports 
heeft gekozen voor een oplossing op basis 
van Intermodal Links vanwege het grote aantal 
verbindingen in de Intermodal Links database. 

Met ongeveer 8.000 directe verbindingen 
tussen 600 terminals in 40 landen bleek In-
termodal Links uitermate geschikt voor een 
op maat gemaakte intermodale planner voor 
Zeeland Seaports. Via Intermodal Links levert  
levert Ecorys daarbij niet alleen de intermo-
dale route-informatie (via API-technologie), 
maar ontwikkelt samen met Charta Software 
ook de webapplicatie voor Zeeland Seaports. 
De havenautoriteit zal de webapplicatie naar 

verwachting in het eerste kwartaal van 2014 lanceren 
als instrument voor expediteurs, logistieke dienstver-
leners en verladers in en rond de Zeeuwse havens.

Andere Intermodal Links producten

Naast op maat gemaakte, web-based intermodale plan-
ners kan Intermodal Links benchmarks uitvoeren waar-
in bijvoorbeeld het aanbod van intermodale diensten 
van zeehavens of logistieke regio’s wordt vergeleken. 

Dit geeft per zeehaven of regio inzicht in de geografische 
omvang van het achterland, dat bijvoorbeeld in een of twee 
dagen is te bereiken met intermodaal vervoer (intermodal 
catchment area). Door dit te vergelijken met het achter-
land van concurrerende havens of regio’s, ontstaat inzicht 
in waar verbetering van het intermodale aanbod nodig is.

Logistieke dienstverleners kunnen ook een op maat ge-
maakt databestand aanschaffen. Van een relatief eenvou-
dig databestand met de belangrijkste routeinformatie, zoals 
plaats van vertrek en aankomst, transporttijd, frequentie, 
operator (ideaal voor bijvoorbeeld presentatie op eigen 
website) tot een zeer uitgebreid databestand (inclusief in-
formatie over terminals van vertrek en aankomst, vertrek-
dagen, terminal coördinaten, contactgegevens operator, 
et cetera) waarmee men veel sneller en nog gedetailleer-
der informatie over de beste intermodale oplossingen kan 
vinden (zeer geschikt voor logistieke dienstverleners).

Intermodal Links: top innovatie

Het innovatieve karakter van Intermodal Links is in-
middels niet onopgemerkt gebleven. De tool is re-
centelijk uitgeroepen tot een van de beste 18 innova-
ties uit ruim 300 innovatieve concepten die hebben 
meegedongen naar de Accenture Innovation Awards 
2013 in de categorie consumer goods and services. 

Toekomstige ontwikkelingen

Naast de voortdurende uitbreiding van het aantal opera-
tors, havens en verbindingen, staan er nog diverse ver-
nieuwingen op stapel rond Intermodal Links. Zo zal de 
tool in de nabije toekomst worden uitgebreid met  infor-
matie over tarieven van de aangeboden diensten, het ac-
tuele capaciteitsaanbod van intermodale transport opera-
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tors en de CO2-besparing die vervoerders kunnen 
realiseren door gebruik te maken van intermodale 
diensten ten opzichte van unimodaal wegvervoer.

Verdere coördinaten

De  website van  Intermodal Links vindt u onder 
de URL www.intermodallinks.com en de he-
ren Jeroen Bozuwa jb@intermodallinks.com 
en Marius van der Flier mf@intermodallinks.
com beantwoorden graag al uw verdere vragen.

Cofano
Cofano brengt overzicht 
in het intermodale transport

Het Sliedrechtse softwarebedrijf Cofano Soft-
ware Solutions heeft als doel het Nederlands 

(en internationale) intermodale transport naar een 
hoger niveau te tillen, door middel van een aantal 
applicaties die het hele proces rond 
schepen en containers moeten 
versoepelen.

Kort overzicht

De zogenaamde Control Tower van 
het bedrijf is een verzameling van 
applicaties met specifieke functies 
om containerinformatie beter te ge-
nereren en gebruiken. Van het bij-
houden van wachttijden bij sluizen 
met de Sluizenmonitor, tot het à la 
Google Maps of Vliegtickets.nl plannen en reserve-
ren van containerplaatsen met de Intermodale Reis-

planner. De Control Tower beslaat het hele traject. 
Het gebruik van de modules moet het geheel van 
intermodaal transport gaan moderniseren. Volgens 
Cofano wordt er nog te vaak teruggegrepen op on-
doorgrondelijke spreadsheets en rigiditeit in de plan-
ning. Als het intermodale transport en de binnenvaart 
in het bijzonder op een toekomstbestendige manier 
wil groeien, moet er worden overgestapt naar slim-
me systemen en de daar bij passende flexibiliteit.

Bij InlandLinks –www.inlandlinks.eu- en Euro-
pean Gateway Services –www.eu-
ropeangatewayservices.com- zijn 
modules van Cofano in operatio-
neel gebruik. Naast de modules en 
samengestelde systeemmodules 
zijn een aantal modules ook mobiel 
benaderbaar met “mobile apps”.

Opgericht in 2010 en gericht op or-
ganisatie advies met logistiek en 
intermodaal vervoer als “core busi-
ness” leidde deze focus tot een aan-
tal logistieke applicaties op, waarbij 

het bedrijf een geïntegreerd aanpak voorstaat resp. 
een geïntegreerd product biedt: kennis op het inter-
modale terrein, advies en applicatie ontwikkeling.

Verdere coördinaten

De website van Cofano vindt u onder www.cofa-
no.nl en eventueel verdere vragen zal de mana-
ging partner van Cofano, Marco Huijsman, graag 
beantwoorden marco.huijsman@cofano.nl
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Wanneer de container de motor 
is van de wereldhandel, dan was 
die zonder IT al lang stil gevallen.
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InterTransIS
Informatievoorziening  
in de logistieke keten anno 2014

Het begint met inefficiëntie

De logistieke keten kenmerkt zich, zelfs in deze 
tijd van internet en social media, door grote in-

efficiënties. Iedereen kent de verhalen van lange 
wachttijden en de suboptimale beladingsgraad van 
de modaliteiten. 

Oorzaak? Er zijn veel initiatieven om de verschil-
lende deeltrajecten in de logistieke keten te opti-
maliseren. Deze initiatieven kenmerken zich echter 
door ‘eiland politiek’ waarbij telkens naar een relatief 
klein onderdeel van de keten wordt gekeken. Deze 
separate onderdelen zijn dan ook veelal behoorlijk 
geoptimaliseerd. Waar het echter aan ontbreekt 

is een overzicht en optimalisatie van het geheel.
Als voorbeeld het zeevaarttraject

Stel dat u wilt weten waar uw container zich be-
vindt tijdens het zeevaarttraject van uw trans-
port. Allereerst is voor u van belang te weten op 
welk zeeschip uw container zich bevindt. Door 
het bezoeken van verschillend containertracking 
websites kunt u deze informatie wellicht vinden.

Vervolgens verstrekken verschillende informatie-
providers informatie over de positie van zeesche-
pen. Het resultaat is de zgn. ‘wiebertjeskaarten’ 
waarop de positie van schepen of, in het meest 
optimale geval, het schip waarin u geinteresseerd 
bent wordt weergegeven op een wereldkaart. 

Hierna wordt het aan de gebruiker overgelaten om 
deze informatie te interpreteren hetgeen niet zo’n 
eenvoudige taak is. Veelal is de positie van het 
gevraagde zeeschip niet actueel en zoekt de ge-
bruiker bij verschillende bronnen om een actuele 

positie van het schip 
waarin hij is geinte-
resseerd te vinden. 
Voor specieke be-
stemmingen be-
staat een aanvullen-
de dienstverlening 
waarbij bijvoorbeeld 
de verwachte aan-
komsttijd van het 
schip in een bepaal-
de haven wordt ver-
strekt. Hierbij geldt 
echter dit meest-
al geldt voor één 
specifieke haven, 
bijvoorbeeld Rotter-
dam, waar de be-
treffende informatie-
dienstverlener zich 
op concentreert. 

Wil men informatie 
over de aankomst-
tijd in een ande-
re haven hebben, 
dan dienen opnieuw verschillende informatiepro-
viders te worden geraadpleegd. Een tijdrovend 
proces. Deze informatie wordt vervolgens vaak 
in lange lijsten gepresenteerd waarin opnieuw 
het betreffende schip moet worden opgezocht.

Conclusie

Kortom; u krijgt deelinformatie en dient 
deze zelf te combineren tot bruikbare infor-
matie voor uw besluitvormingsprocessen. 

Wat wilt u werkelijk weten?

Afhankelijk van uw activiteiten bent u vaak niet 
geinteresseerd in de positie van een zeeschip of 
de verwachte aankomsttijd van dit schip in een be-
paald haven. U bent bijvoorbeeld geinteresseerd 
in  wanneer uw lading beschikbaar is voor verder 
transport of wanneer uw lading wordt afgeleverd 
op de eindbestemming. Simpel, door het invoe-

ren van uw contai-
nernummer met als 
resultaat en ver-
wachte vrijstellings-
tijd van de container 
op de zeeterminal. 

InterTransIS, een 
jonge innovatieve 
informatieprovider 
opgericht door vijf 
specialisten op het 
gebied van logistie-
ke informatie en op-
timalisatie, levert u 
juist deze informatie. 
Niet voor uitsluitend 
zeevaart maar voor 
alle modaliteiten en 
niet voor een be-
perkt aantal havens 
maar wereldwijd. 

Big data

Door het koppelen 
van een groot aantal wereldwijde informatieprovi-
ders en het combineren van de resultaten, aangevuld 
met specifiek proceskennis, is InterTransIS in staat 
u informatie te verstrekken die meteen bruikbaar is 
in de besluitvormingsprocessen van uw systemen.

Het DIKUW model

InterTransIS gebruikt bij haar dienstverlening het 
DIKUW model. DIKUW staat voor: Data, Infor-
mation, Knowledge, Understanding en Wisdom. 

Data en Informatie zijn op het internet ruimschoots 
voorhanden. Bijvoorbeeld; ‘waar is mijn schip’ 
en ‘wat is de resterende vaarafstand naar de ha-
ven’. Door deze data en informatie realtime op 
te zoeken, te combineren en aan te vullen met 
proceskennis wordt de toegevoegde waarde ver-
hoogd en ontstaat er kennis, begrip en wijsheid.  

Waar data en informatie nog steeds interpreta-
tie van gegevens door uzelf vereisen vormen 
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“....koppelen van wereldwij-
de informatieproviders....”

“....combineren van resultaten, 
aangevuld met proceskennis....”
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kennis, begrip en wijsheid direct toepasbare in-
gredienten voor uw besluitvormingsproces. 
Een voorbeeld: U wilt weten wanneer uw con-
tainer wordt vrijgesteld bij de zeeterminal
Om tot een betrouwbare vrijstellingstijd van uw con-
tainer bij de zeeterminal te komen is data noodza-
kelijk. Deze data wordt door InterTransIS realtime, 
in een fractie van een seconde, opgezocht bij ver-
schillende providers.  
Door middel van 
container tracking 
achterhaalt Inter-
TransIS voor u op 
welk schip uw con-
tainer zich bevindt. 

Om een betrouw-
bare voorspelling 
te doen van de 
aankomst van het 
schip in de losha-
ven gebruikt In-
terTransIS meer-
dere dataleveranciers en via een 
berekening, waarbij maritieme en nautische in-
formatie en kennis wordt toegevoegd, bepaalt In-
terTransIS de meest actuele ETA van het schip. 
In de laatste fase wordt nagegaan wanneer uw con-
tainer wordt vrijgesteld,  hierbij maakt InterTransIS 
gebruik van de meest recente terminalinformatie. 

Het Tram4U platform

Het bovenstaande voorbeeld is slechts bedoeld om 
een indruk te geven van de kracht van het Inter-
TransIS platform. De vele informatiebronnen waar-
over InterTransIS over beschikt bieden een schat 
van mogelijkheden om afstemming in de logistieke 
keten te optimaliseren. Naast een directe integratie 
van uw operationele processen (bijvoorbeeld via 
webservices) biedt InterTransIS het Tram4U plat-
form. Door middel van een overzichtelijke interface, 
opgebouwd volgens het DIKUW model, kunt u zelf 
bepalen op welke vragen u een antwoord wenst.

Gaan de zeeschepen die onderweg zijn naar mijn 
terminal hun terminalwindow halen? Gaan de bin-
nenvaartschepen die onderweg zijn naar mijn ter-
minal hun terminalwindow halen?  Zijn er poten-
tiële conflicten t.a.v. de kade planning? Waar zijn 
de verschillende modaliteiten die de lading van het 
zeeschip komen ophalen? Waar zijn de trucks of 
barges met ‘mijn containers’? Wat is hun geschatte 
aankomsttijd? etc. 

Conclusie

Het realtime en ra-
zendsnel ontsluiten 
van de grote vari-
eteit aan informa-
tiebronnen op het 
internet, aangevuld 
met hoogwaardige 
proceskennis, biedt 
mogelijkheden tot 
het genereren van 
informatie op een 
hoger kennis- en 
begripsniveau. Door 
het afsluiten van  

contracten met informatieproviders is InterTransIS 
in staat u deze hoogwaardige informatie te leveren. 
Kijk voor meer detailsop www.intertransis.com. 

“....container in Vancouver 
awaiting departure....”
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IXOLUTION
Nieuwe naam, lange historie

IXOLUTION is de nieuwe naam voor al uw inter-
modale transport- en terminal -management soft-

ware. 

Binnen IXOLUTION is kennis, ervaring en soft-
ware samengebracht uit diverse andere bedrijven.
Dit garandeert continuïteit, stabiliteit én haal-
bare vernieuwing onder één vertrouwd dak. 
De IXOLUTION organisatie is com-
pact, snel en klantgericht waardoor kos-

ten en doorlooptijden laag kunnen blijven. 
Als onafhankelijk bedrijf met een heldere stra-
tegische visie zijn wij in staat efficiëntie en klant-
gerichtheid te verbinden. Voor ons staat voor-
op dat we de klant in staat stellen zijn groei 
ambities te realiseren en zowel bestaande klan-
ten als nieuwe relaties optimaal te bedienen.

Modules voor het hele intermodale spectrum 
Binnen het intermodale vervoer is de be-
hoefte aan IT-ondersteuning zeer divers. 
Er zijn operators die behoefte hebben aan 
enkelvoudige modules voor de terminal- of 
truckplanning, anderen willen complexe com-
binaties van alle denkbare modaliteiten. 

IXOLUTION software dekt al deze behoeften 
af en door de modulaire opbouw passen de ver-

schillende bouwstenen naadloos aan elkaar. Dit 
maakt het mogelijk om vanuit een relatief een-
voudige oplossing voor één modaliteit probleem-
loos door te groeien naar een totaaloplossing. 
IXOLUTION bewijst dit dagelijks op de na-
tionale- en internationale markt. IXOLUTI-
ON heeft klanten door heel Europa die met de 
teams vanuit vestigingen in Nederland (Zwijn-
drecht) en Duitsland (Nettetal) worden bediend. 

Een greep uit het aanbod

In IXSuite System is de “synchromodale visie”  
(idere containerlading heeft individuele parame-
ters)doorgevoerd: de klant kan bij iedere indi-
viduele transportvraag de modaliteiten selecte-
ren die de vereiste geoptimaliseerde logistieke 
kwaliteit leveren. Daarbij zijn de opties weg, rail, 
barge en inlandterminals volledig geïntegreerd. 

SCHEEPVAARTBEDRIJF

Modern fleet containerbarges from 100 upto 500 TEU
Rhine, Main, Danube, Mosel, Maas.... where ever you need us!
Email  info@daribv.nl                             Phone +31 78 7501630

Scheepvaartbedrijf DARI BV, Aventurijn 300, 3316 LB Dordrecht
www.daribv.nl
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Dubbelman Container Transporten bv

Nieuwstraat 17         4926 AW Lage Zwaluwe       T:+31 168 480100        F:+31 168 4804038      www.dubbelmancontainertransporten.nl

Antwerp

Rotterdam

Moerdijk

Ludwigshafen

Karlsruhe

Wörth Strassbourg

Ottmarsheim

Neuf-Brisach
Weil

Basel

Birsfelden

Intermodal upper Rhine operator
Nijmegen

Willebroek

Venlo
Deurne

Born

Oosterhout

Meerhout

Ridderkerk

Den Bosch Wanssum

Mainz

possibly including “door to door” deliveries

Mannheim

IXSuite 
hogere productiviteit
en verbetert resultaat

IXSuite System realiseert een 
hogere productiviteit en ver-
betering van het financië-
le resultaat bij de operator. 

Het intermodale planproces 
wordt vereenvoudigd en mi-
lieuverantwoordelijk inge-
richt en zichtbaar gemaakt. 
In de planning en uitvoering van 
de verschillende processen en 
ketenonderdelen spelen mobiele 
communicatiemiddelen een snel 
toenemende rol van betekenis.
IXSuite System is ook ingericht 
op de Smartphone met verschil-
lende ondersteunende en  Apps.

Details op alle niveaus

Op alle terreinen en modu-
les zijn de gewenste detail-
niveau’s instelbaar. Ze worden 
steeds begrijpelijk weergegeven. 

Details zijn belangrijker dan ooit in een sector 
waarin de prijsdruk vanuit de globale markten in-
tegraal tot in het “Hinterland” wordt doorgegeven. 

De tijd van “fun for freaks” ligt inmiddels ver ach-
ter ons, maar een prijsverhoging van € 0,10 
per TEU lijkt gering maar tikt aardig aan als 
een operator jaarlijks 100.000 TEU verwerkt. 

Het is heel relevant om precies te weten 
wat die € 0,10 per TEU in de kostenstructu-
ren uitmaken, zeker wanneer die niet op één 
maar op meerdere plekken in het bedrijf be-
spaard of gerationaliseerd kunnen worden.

De met onze  lange ervaring ontwikkel-
de applicaties binnen het  IXSuite Sys-
tem maken dit “out of the box” mogelijk.

Referenties

SAMSKIP, van Bentum, Kuijken Logistics Group 
(KLG), Anhalt Logistics, HAANPAA, Van Op-
zeeland, SUTTONS, MOVE intermodal [voor-
heen EWALS intermodal], Herik Rail, Spediti-
on Bäumle, Schenk logistics, Van den Bosch.
 
Managemen en visie

Het IXOLUTION 
management team 
wordt gevormd door 
Ton Stuit, algemeen 
directeur, en Kor-
nee Sterrenburg, 
technisch directeur. 
Ton Stuit heeft een 

lange staat van dienst in de branche en was voor 
IXOLUTION meer dan 8 jaar actief bij de orga-
nisaties waaruit IXOLUTION is ontstaan. Daar-
naast heeft hij ook nog eens meer dan 20 jaar 
ervaring in de rederijwereld, een waardevolle ba-
sis en aanvulling in onze intermodale expertise. 

Kornee Sterrenburg is sinds 
1990 betrokken bij software ont-
wikkeling voor en management 
van bedrijven in de logistiek. 

Verdere coördinaten 

De website van IXOLUTION vindt u on-
der de URL www.ixolution.com en het ma-
nagement beantwoordt graag uw verde-
re vragen Ton Stuit stuit@ixolution.com en 
Kornee Sterrenburg sterrenburg@ixolution.com. 

IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N
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Oranje de lading,
           België de leiding
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50 jarig 
afwezigheidsjubileum 
beroepsopleiding 
intermodale logistiek
 
In het beroepsonderwijs worden de zuilen 
wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart-
logistiek niet geïntegreerd aangeboden, 
waardoor het beroepsonderwijs geen “in-
termodale operators en managers” aflevert. 

Het combineren van de verschillende modalitei-
ten wordt naderhand in de praktijk aangeleerd 

– met vallen en opstaan en op een voor iedere be-

drijfssituatie individuele wijze. In het hoger onder-
wijs is deze situatie minder relevant. Via een aantal 
masters wordt al enigszins in de vraag voorzien en 
daarnaast is de opgebouwde kennis in naburige 
disciplines meestal voldoende om de ontbrekende 
in zelfstudie of werkomstandigheden aan te vullen.
 
Oorzaak en oplossing?

Het ontbreken van dergelijk onderwijs vindt zijn ver-
klaring vermoedelijk vooral in het internationale ka-
rakter van deze logistiek: jaarlijks een klas vullen in 
Antwerpen, Hamburg of Rotterdam zal waarschijn-
lijk nog net lukken, maar in Tilburg, Emmerich, Va-
lenciennes of Genk zal dat nauwelijks enige kans 
van slagen hebben, wanneer we het Olympische 
model van 1 leergang per 4 jaar buiten beschou-
wing laten. Bedrijven scholen daarom al sinds het 

begin van de eerste intermodale activiteiten op het 
spoor, de binnenvaart en de shortsea zelf, voort-
bouwend op de aanwezige vaardigheden, kwali-
ficaties, ervaring en individuele mo-
tivatie. Deze vorm van scholing is 
natuurlijk niet gratis, het is zelfs een 
stevige kostenpost binnen bedrijven 
– het bindt minimaal 2 personen: een 
ervaren en een aspirant medewerker.
 
Het afwezigheidsjubileum 
zorgt wel voor initiatieven

Gestimuleerd en deels gefinancierd 
vanuit Brussel bestaat inmiddels een 
aantal internetplatforms, waar geïn-
teresseerden kennis kunnen opdoen 
en deze ook kunnen toetsen. Helix 

Learning uit Middelburg heeft aan een aantal van 
deze platforms meegewerkt [www.ewita.eu] en 
mede door haar wortels in het beroepsonderwijs 
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de opzet van de lesmodules en de toetsen ontwor-
pen en vorm gegeven. Ongeacht om welke vak-
kennis het gaat, het overbrengen van kennis is ook 
een vak en moet je beheersen, als je het goed wilt 
doen met een duurzaam effect.
 
E-learning kom je inmiddels op allerlei terreinen 
tegen en wordt steeds vaker toegepast. Uiteraard 
op universiteiten en hogescholen, maar ook in het 
middelbaar en beroepsonderwijs zijn er tal van toe-
passingen aan te treffen, daarbij is “blended learn-
ing” -  een mix van e-learning en traditioneel onder-
wijs – een variant of tussenvorm.
 
Voor bedrijfsspecifiek gebruik is e-learning een 
perfect en kostenbesparend medium bijvoorbeeld 
voor introducties, bepaalde verrichtingen of han-
delingen, veiligheidstrainingen, vastleggen, actu-
aliseren en trainen van procedures. Daarnaast is 
het ook borgend voor de kwaliteit omdat alle deel-
nemers [cursisten] exact dezelfde stof doorwerken 
met steeds wisselende toetsen.

Helix learning 
levert u meer kwaliteit en productiviteit
 
Naast het ontwikkelen van lesmateriaal biedt Helix 
Learning ook de mogelijkheid voor begeleidende 
workshops, waarbij iemand van een bedrijf bege-
leid wordt in een aantal sessies om het beoogde 
lesprogramma op een heldere en didactisch ver-
antwoorde wijze op te bouwen met voldoende va-
riatie [diashows, animatie, videoclips, etc.] om er 
ook een aantrekkelijke leerpakket van te maken 
voor de bedrijfscursisten. Omdat 
de omvang en de diepgang zeer 
uiteen kunnen lopen zijn deze be-
geleidende workshops bedrijfs-
gericht of voor een bedrijfsteam. 

Overweegt u voor uw bedrijf 
e-learning en/of blended learning 
in te zetten,  neem dan vrijblij-
vend contact met ons op. Wellicht 
kan een onderstaande  workshop 
u goed op weg helpen en u voor 
valkuilen behoeden.

Workshop 
“Trainen met meer effect en efficiency”

Verder willen wij polsen of er belangstelling bestaat 
voor een praktijkgerichte E-learning dag. Op deze 
dag willen we, op een centrale locatie in de Bene-
lux,  met het volgende programma het terrein van 
E-learning en “blended learning” methoden en ge-
reedschappen inzichtelijk maken. Hier komen o.a. 
de volgende onderwerpen aan de orde:

- Waarom digitaal leren binnen je onderneming?
- Hoe verloopt een implementatietraject?
- Effectiviteit en efficiency

- Compliance en kennisborging
- Meten en registreren
- Zijn er ook valkuilen?
- Wat win je ermee?

Met een aantal praktijkvoorbeel-
den  van bedrijven die u voorgin-
gen in digitaal leren en trainen.

Welkom op donderdag
25 september 2014
Locatie Van der Valk Hotel 
’s-Hertogenbosch-Vught

Programma

13.30 uur  Ontvangst
14.00 uur  Welkomstwoord Co van Reijen,  
  directeur Helix Learning
14.05 uur “Weten wat Werkt en Waarom”
  Michael Jongkamp,
  projectmanager Helix Learning
14.30 uur Training van productiemedewerkers 
  in blended vormen - relatie van HL
15.00 uur “Hier zijn uw tools, gebruik ze:  
  E-learning en blended learning” 
  Frans Kamp Manager Helix Learning
15.30 uur Pauze
15.50 uur Training inleenkrachten met digitale 
  leervormen, Kloosterboer Vlissingen
16.20 uur Opleiden voor Intermodale logistiek,  
  Jos W. Denis Editorial director BOX  
  intermodal & containers
16.40 uur Paneldiscussie: Biedt digitaal leren,  
  wat u verwacht?
17.00 uur Slotwoord en netwerkborrel

Aanmelden via www.box-intermodal-containers.
com of www.helixlearning.nl De deelname is 
kosteloos, maar het aantal deelnemers is beperkt; 
wacht bij belangstelling niet te lang met aanmelden. G
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Marcel Wouterse - COO
 
Sinds 2005 werkzaam bij Van den Bosch 
Transporten en sinds 2007 lid van de direc-
tie als COO. Carrière begonnen in de lucht-
vaart, 11 jaar werkzaam bij diverse lucht-
vaartmaatschappijen in binnen en buitenland. 
Econoom, sportman, Einzelgänger en team-
player tegelijkertijd, met een onophoudende 
en oneindige interesse in alles.

Contact via 

marcel-wouterse@vandenbosch.com

Iedereen kent 
het gezegde 
‘Achter iedere 
succesvolle..’

Wat is ‘sterk’?
Iedereen kent het gezegde 
‘Achter iedere succesvolle man 
staat een sterke vrouw’. Maar 
hoe zit het eigenlijk met elke 
succesvolle container? Ook al 
zal de container in de toekomst 
misschien wel zelfsturend zijn, 
het is en blijft mensenwerk. 
Dus ook achter elke succes-
volle container staat een ster-
ke vrouw, of man. Maar wat 
betekent dan ‘sterk’ eigenlijk?  

Andere werkgelegenheid 

In ieder geval wat anders dan 
dat het vandaag de dag be-
tekent. Er komt namelijk een 
ander soort werkgelegen-
heid met een ander soort con-
tainergerelateerde functies. 

Hoe zich dat zal ontwikkelen 
is spannend en dit besprak 
ik onlangs met groep logis-
tieke talenten afkomstig van 
diverse samenwerkende be-
drijven. Wat voor soort sterke 
mens staat nu eigenlijk ach-
ter die succesvolle container 
en dat bespraken we aan de 
hand van de technologische 
ontwikkelingen die zich nu en 
zeer binnenkort gaan afspelen. 

Michio Kaku

Michio Kaku, een gevestigde 
naam binnen de Natuurkunde, 
beschrijft op pakkende wijze 
de vier fases die technologieën 
doormaken. In de eerste fase is 

de technologie zeer zeldzaam 
en heeft een nagenoeg onbe-
taalbare prijs. In fase twee komt 
de toepassing voor een klein 
publiek tegen een hoge prijs ter 
beschikking om vervolgens gra-
tis voor iedereen beschikbaar te 
zijn in fase 3. 

In de laatste fase, fase 4 wordt 
de toepassing aangewend voor 
een ander doel dan hij aanvan-
kelijk bedoeld was. 

Vier fases

Denk aan licht als toepassing 
om te kunnen zien in het donker, 
versus de lichtshows met vele 
effecten tijdens evenementen.

Nu de computer en de logistiek

Als we deze fases loslaten op de computer en diens 
toepassingen in de logistiek, zien we dat we mis-
schien al wel in de derde fase zitten. Vroeger was 
de boordcomputer haast onbetaalbaar en nu is ze 
als gratis App te downloaden op iedere smartphone. 

Het wordt echt leuk werken in de logistiek met 
alle nog op hand zijnde ontwikkelingen. Maar 
het vergt wel wat van de toekomstige logistie-
ke professionals, chauffeurs en kantoorperso-
neel, die veel sneller moeten kunnen schake-
len. En ook in staat moet zijn om met veel meer 
technologische toepassingen om te kunnen gaan 
en daarbij bereid zijn om zelf te veranderen. 
 
De sector staat te trappelen om deze nieuwe ‘ster-
ke’ mensen in te zetten om te innoveren met con-
tainers om die ook in de toekomst succesvol te la-
ten zijn. In de tussentijd zal ik het gezegde maar 
vast innoveren...: ‘Achter iedere succesvolle man 
staat een sterke maar bovenal innovatieve vrouw.’  

 
Met vriendelijke groeten,
 
Marcel

Dit soort banale taferelen zijn dan allemaal verle-
den tijd..... om precies te zijn: voltooid verleden tijd!
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Peter Wolters – Secretary general EIA

Een schoolvoorbeeld van ‘I did it my way’. Studie 
voltooid aan de Academie Mens en Arbeid in Tilburg 
(1996). In de weekenden werkzaam bij bedrijven in 
het transport bij de Nederlands-Duitse grens in Venlo, 
waar Peter vandaan komt. Hij bleek te Europees om in 
Nederland te blijven. Via omwegen bij de Nederlandse 
Kamer voor Koophandel voor België & Luxemburg en 
enige tijdelijke jobs,  waaronder de Stichting Intermo-
daal Transport,  kwam hij terecht bij de European Inter-
modal Association –EIA- in Brussel (1997). Peter klom 
op van stagiair tot Secretaris-Generaal van de EIA in 
ongeveer 10 jaar. Eerst in het diepe gegooid: allerlei 
Europese researchprojecten, die inzicht gaven in het 
intermodale werkveld en de politieke processen. Na 
die zwempartij nu uitgenodigd als lid van de ‘advisory 
board’ voor tal van initiatieven.

Contact via peter.wolters@eia-ngo.com
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BESTFACT –www.bestfact.net- is een vanuit het 
Brusselse SFP (Seventh Framework Program) 

gecofinancierd project. Dit project inventariseert lo-
gistieke en intermodale innovatie, verdeeld over een 
drietal hoofdgebieden: [1] stedelijk vrachtvervoer, 
[2] groene logistiek en co-modaliteit en [3] e-freight. 
Per onderdeel zijn inmiddels indrukwekkende 
overzichten van projecten bijeen vergaard. Voor 
ieder project vindt men op de website van BEST-
FACT een korte, gestandaardiseerde beschrijving.

De eerste BESTFACT conferentie werd on-
langs gehouden in de Grande Arche de la Dé-
fense in Paris op uitnodiging van het Fran-
se ministerie voor ecologie, duurzaamheid en 
energie, dato ok transport in portefeuille heeft. 

Tijdens het event kwamen logistieke en intermoda-
le marktspelers bijeen om hun ervaringen te delen, 
terwijl wetenschappelijke projectdeelnemers voor 
de kwaliteit van de onderzochte voorbeeldprojec-
ten op het vlak van het vrachtvervoer garant staan.

De focus van het congress was gericht op “smart lo-
gistics” projecten teneinde een beter gebruik van de 
bestaande infrastructuur te bewerkstelligen. Omdat 

het merendeel van de bevolking tegen 2030 in ste-
delijke gebieden zal leven, werken en (goederen) 
bewegen, zijn oplossingen voor de “last mile” (na 
een voorgaand lang internationaal transport) niet 
alleen wenselijk, maar zelfs dringend noodzakelijk.

De Europese commissie (DG MOVE) presen-
teerde haar transport en logistieke beleid en 
strategie, gerelateerd aan uitdagingen ten aan-
zien van de concurrentiekracht, milieuaspecten 

en slinkende natuurlijke grondstoffen. Maatre-
gelen om de sector te ondersteunen bij de te 
overwinnen uitdagingen warden eveneens ge-
presenteerd in de vorm van tools, standaarden, 
infrastructuur, bestuursstructuren en smart pricing.
 Een verscheidenheid aan sprekers, waaronder eni-
ge EIA-leden, droegen  bij aan de verdere kwaliteit 
van het event: East-West Transport Corridor Asso-
ciation, Hewlett-Packard (over intermodale & logis-
tieke technologiën in realistische marktsituaties) 
alsook Procter & Gamble. In andere presentaties 
werden infrastructuurthema’s aan de orde gesteld 
(TEN-T, Green Corridors & Logistics) gepresenteerd 
door PANTEIA, VTT, Grand Paris des Marchandi-
ses Group en BESTFACT project coordinator PTV. 

Tijdens het event werd de eerste 3 Sustainability 
Awards for Freight Transport & Logistics uitgereikt.

Urban logistics: DISTRIPOLIS (Geodis) 
voor hun stedelijke distributiecentra en elec-
trische voertuigen waarmee dagelijks 13.000 
“last mile” afleveringen gerealiseerd worden.

Green Logistics & Co-modality: VIKING Train, een 
gemeenschappelijk project van de spoorwegen van 
Litauen, Oekraïne und Wit-Rusland, stuwadoors en 
havens, die hiermee het Baltische gebied verbinden 
met de Zwarte, Kaspische en Middellandse zee. 

eFreight: KoKoBahn, een uitwisselingsplat-
form tussen zeehavens, intra-port acteurs en 
hinterland spooroperators opgezet door DBH 
Logistics IT en Travemünder Datenverbund.

Verdere coördinaten

De website van BESTFACT vindt u onder 
de URL www.bestfact.net en verdere vra-
gen, aanmelding van uw project of inlichtin-
gen kunt u richten aan info@bestfact.net.

BESTFACT

Doe mee en maak kans op de volgende award!
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• Handling & storage
• Barge connected
• Repair & modi� cation
• Reefers including pti facilities
• Flexitanks & linerbags
• Sales & rental
• Service vans for repairs on site
• Decontamination (R40) reefers

CONTAINERS FOR SALE 
ALL OVER EUROPE
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