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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
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Missouriweg 17

3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
+ 31 (0) 181 362 880
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Voorwaarden & condities
Uitsluitend van toepassing zijn onze engelstalige voorwaarden, 
die we u op verzoek graag toezenden, en altijd in hun meest 
actuele versie. Het kopiëren, verspreiden of gebruiken van pu-
blicaties uit BOX intermodal & containers publicaties is alleen 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.

Editorial
Op alle fronten van de moderne maatschappij 
zijn de robots in opmars. In sommige onderde-
len van de logistiek kan men deze opmars goed 
zien, maar zich er ook over verbazen, dat op 
andere onderdelen nog niets gebeurt.

Is een handeling eenmaal beschreven, bere-
kend en gemechaniseerd, dan voert een robot 
die uit in hoog tempo en met grote accuratesse. 
Alsof dat nog niet genoeg is... dat alles ook nog 
eens met een vakantieloze continuïteit waar 
geen mens over wil nadenken.

De AGV bestaat al lang, alleen kon je die zo niet 

de weg opsturen. Maar met vrachtwagens staat 
dit te gebeuren en dan niet als de robotgras-
maaiers alleen het eigen gazon, maar eventu-
eel ook dat van de buren! De ontwikkeling van 
de “drones” is spectaculair, maar voor het lo-
gistieke werk op de grond, in het water, op de 
rails maar ten dele geschikt. De recent gepre-
senteerde rail-AGV gaat in de richting van een 
vervoerende robot. Zoals veel “stacking cranes” 
zijn de NGICT kranen van Koch adviesgroep 
landzijdig 100% automatisch, waterzijdig lijkt 
dat dan binnen reikwijdte te moeten liggen. In 
de intermodale logistiek zijn de hoofdassen en 
de terminals (interfaces) bij uitstek geschikt om 
vervoer en overslag door robots te laten doen. 
Sterker nog, dit kan een aardverschuivende 
werking hebben op de modal split. 

De container maakt het allemaal mogelijk, in 
samenspel met steeds fijnere GPS functies, ra-
dargestuurde afstandsbuffers tot andere vaar-
tuigen, lagere bewegingstolerantie bij de over-
slag en veiligheidsaspecten is een lijndienst van 
een robotschip van/naar een robotterminal de 
logische vervolgstap op de in Noorwegen ont-
wikkelde en zich nu in test bevindende ReVolt.

Een containerwasrobot werd al enige jaren ge-
leden gepresenteerd en daarom: de techniek 
zorgt  voor impulsen, naast de rekensommen 
die bij dergelijke vernieuwingen horen en hun 
voor de hand liggende uitkomsten, is alleen de 
gedachte eraan al bijna een zegen voor een ef-
ficiënter gebruik van bestaande en nieuwe in-
frastructuur. 

Robots – daar gaan we het vaker  over 
hebben!

                                                    Jos W. Denis
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Telefoon :  +49 40 380 433 91 
Email    :  info@logsure.de
Website  :  www.logsure.de

ogSure

LogSure GmbH

your umbrella for safe            logistic operations
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De overblijfselen smeulen 
nog na, iets bruikbaars is 
er niet meer!

Toegegeven, Wilhelm Busch heeft bij 
deze slotzin van zijn boek “De vrome 
Helena” niet aan LogSure gedacht. 

LogSure? 

Nee, het gaat hier niet over een nieuwe soera 
uit de Koran, die het logistieke reilen en zei-

len voor orthodoxe moslims beschrijft en regelt. 
Bedoeld is hier LogSure uit Hamburg, dat haar 
klanten niet tussen de smeulende overblijfselen 
in de steek laat, maar hen ver voor dergelijke 
verschrikkelijke gebeurtenissen een geschikte 
verzekeraar  adviseert, aan wie, na een gekwa-
lificeerde opname van de schade, de calamiteit 
overgedragen kan worden ter afwikkeling van 
de schade. Ja, ook toegegeven, in de laatste 
zin zitten niet alleen voor iedere terminalopera-
tor –tot wie LogSure zich in het bijzonder richt- 
een drietal gevoelig liggende woorden. 

Verzekeringen! 

Zeg eens eerlijk, wie heeft zich na jarenlange, 
min of meer schadevrije terminaloperatie bij 
bestudering van de eigen jaarstukken niet ver-
baasd over de toch niet onaanzienlijke hoogte 
van de jaarpremie, die de verzekeraars -omdat 
er niets geclaimd wordt- schijnbaar voor niets 
opstrijken? En, sterker nog, wie kent niet een si-
tuatie waarin de verzekeraar een bijna grenze-
loze creativiteit aan de dag legde, om het maar 
parlementair uit te drukken, om de afwikkeling 
van een schade maar vooral niet ter hand te 
hoeven nemen? Verzekeraars zijn natuurlijk 
niet als een liefdadigheidsinstelling georgani-
seerd. De reden hiervan is eigenlijk vrij eenvou-
dig en die wordt al ruim 2.000 jaar door verze-
keraars ge- en misbruikt, wanneer ze enerzijds 

de premie opstrijken en anderzijds de uitkering 
van een schade weigeren. Een voor allen, allen 
voor een, zoals de volksmond kort samenvat 
wat ook al in de oudheid gold. De „lex Rhodia 
de iactu“ – wat we vandaag de dag onder „ave-
rij grosse“ kennen – werd vermoedelijk al in de 
3e eeuw v.Chr. op Rhodos ingevoerd en later 
door de Romeinen overgenomen die de rege-
ling haar naam gaven. De regeling kwam erop 
neer dat alle bij een scheepsreis betrokkenen 
(scheepseigenaar alsook ladingseigenaren) 
een aandeel te dragen hadden in schade die 

door individueel betrokkenen geleden was voor 
zover de maatregelen het behoud van schip 
en lading beoogden. Een solidariteitsgemeen-
schap van identiek getroffenen noemen we dit 
nu. 

Tot op de dag van vandaag argumenteren 
afzonderlijke verzekeraars nog vanuit hun 
verplichting tegenover deze solidariteitsge-
meenschap, dus het totaal van de betrokken 
verzekeringsnemers, en niet vanuit hun eigen 
winstoogmerk, wanneer ze onderhandelen over 

premies of schadeuitkeringen. Maar we moeten 
ons wel realiseren, dat we ons in het tijdperk 
van het “beprijzen” bevinden en natuurlijk ver-
hogen verzekeringsmaatschappijen hun pre-
mies vanuit een winstoriëntatie en formuleren 
vanuit dezelfde optiek hun aansprakelijkheids-
uitsluitingen. Over het verzekeren van drie boe-
ren op Schiermonnikoog tegen vulkaanuitbar-
stingen met uitsluiting van waterschade, zullen 
ze niet lang nadenken. Toch, zegt Klaus Schulz 
van LogSure: „Zonder hen werkt het niet, maar 
wie zijn ogen en oren goed open houdt, komt 
ook met verzekeringsmaatschappijen door een 
deur, ook wanneer vaak ouderwetse structuren 
hun lange schaduwen tot in de huidige tijd en 
gang van zaken werpen. Vanzelfsprekend bete-
kent iedere aanpassing van een functionerend 
systeem dat er risico’s op de loer liggen, maar 
daar zijn wij voor om die tijdig te onderkennen 
en met de verzekeraars uit de weg te onderhan-
delen.”

Verzekeringsexpert

Verzekeringsexpert is het tweede gevoelige 
woord. Expertiserapport en contra-expertisen 
en… „nog een gedicht“ zou je –Heinz Erhard 
citerend- kunnen zeggen. Politici houden hun 
kiezers dom met behulp van bestelde rappor-
ten, vooral wanneer ze, om welke reden dan 
ook, zelf niet in staat zijn een heldere visie neer 
te zetten. In de wereld van de schades lijkt het 
erop de zelfde wijze aan toe te gaan, daar ont-
wikkelt menig schadeexpert zich tot een taal- en 
woordkunstenaar, teneinde voor zijn opdracht-
gever tegenover de claimende partijen, regres-
spartijen en andere betrokkenen de opties om 
de claims af te wijzen zoveel mogelijk in tact te 
laten.

Vanzelfsprekend is ook sprake van economi-
sche afhankelijkheden en kunnen experts met 
de bulk aan kleine schades geen goed draai-
end expertisebureau in stand houden en dan 
kan een offerte van een bedrijf dat ten tonele 
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verschijnt om de betreffende schade te herstel-
len makkelijk de basis worden voor een exper-
tiserapport. Wanneer de schadeexpert zich al-
dus door de instemming van de opdrachtgever 
laat leiden, dan loeren er toch wel wat gevaren 
die nadelig kunnen uitpakken van de claimen-
de partij. Maar wie de business kent, weet zich 
ook te redden in de omgang met het bestaande  
expertengilde. Eigenlijk verwacht een verzeke-
ringsnemer, dat een schade aan de verzekering 
gemeld kan worden en het daarna klaar is en 
de rest –de uitkering van de claim- geruisloos 
en vanzelf naar hen toe komt. LogSure hier-
over: „Natuurlijk is het ook voor goede scha-
deexperts niet altijd gemakkelijk om onder alle 
omstandigheden het neutraliteitsbeginsel te 
garanderen, maar wij kennen goede schadeex-
perts, kunnen zelf ook expertiserapporten lezen 
en stellen onze ervaring en expertise uiteraard 
ter beschikking aan onze klanten. Daarmee be-
sparen onze klanten niet alleen zelf personeels-
kosten, ze kunnen er ook van op aan, dat ze 
niet bedonderd worden.“

Het derde gevoelige begrip in dit verband is de 
verzekeringsagent, vooral die onder hen die de 
premie casseren en als het echt serieus wordt 
in geen velden of wegen te signaleren zijn. 

Juist, nou die zijn in het voorgaande niet eens 
benoemd, omdat ze in de wijze van verzeke-
ren die LogSure voorstaat eenvoudig weg niet 
voorkomen. 

Verzekeringsagent

„Mocht het nodig zijn, dan adviseren we na-
tuurlijk ook de verzekeringsagenten van onze 
klanten.” Aldus Klaus Schulz. Voor de duidelijk-
heid ook LogSure biedt verzekeringen, maar 
precies dat niet alleen, maar communiceert aan 
de verzekeraar ook de risico’s die de verzeke-
ringsnemer onder de streep verzekerd wil heb-
ben en maakt zonder omhaal duidelijk dat de 
terminaloperator geen annuleringsverzekering 
van € 29,99 nodig heeft, maar daarvoor graag 
een paar uitsluitingsclausules voor regelmatig 
optredende schadeincidenten uit de polis ge-
schrapt ziet. 
LogSure stuurt verzekeringsnemers, termina-
loperators, havenbedrijven ook niet met een 
kluitje het grote „verzekeringsbos“ in, nu eens 
de aansprakelijkheids-, dan weer de transport-, 
gebouwen- of de machineverzekering en wat 
er zoal voor verdere smaken zijn, tot verzeke-
ringsnemers  door  de   verschillende   overlap-
pingen het  overzicht volledig kwijt zijn.

„Nee“, zegt Klaus Schulz van LogSure, „wij ver-
wachten niet, dat onze klanten vooraleer ze een 
verzekering afsluiten eerst verzekeringsrecht 
gestudeerd hebben. Wij verwachten ook niet, 
dat ze een verzekeringsjurist aannemen die het 
overzicht in de gaten moeten houden. 
LogSure neemt het complete risicopalet in het 
vizier, waaraan een terminaloperator of eige-
naar zich bloot gesteld ziet en wat hij verzekerd 
wil hebben en biedt daarvoor een maatwerk-
verzekering inclusief de bijbehorende regie en 
begeleiding in geval een optredende schade.”

Wij verzekeren alles.........

Maar goed, dat waren alleen de gevoelige ter-
men, die iedere verzekeringsnemer onmiddel-
lijk te binnen schieten. Uitsluitingsclausules 
zijn minstens net zo geliefd! Aanvankelijk wekt 
menige verzekeringspolis volgens het motto 
“Wij verzekeren alles!” de indruk, dat werke-
lijk alles, maar dan ook alles, verzekerd is, wat 
men graag verzekerd zou willen hebben. Leest 
men dan de polisvoorwaarden helemaal door 
en denkt alle bepalingen inclusief de kruisver-
wijzingen begrepen te hebben, dan ontstaat 
de indruk, dat men met deze prachtige polis 
beslist niet toereikend verzekerd is. Natuurlijk 

is sprake van risicoverzekeringen en niet van 
reservepotjes waarmee vervangingsïnveste-
ringen gefinancierd kunnen worden. Beslist is 
hiervoor ook een verzekeringsoplossing te vin-
den, maar ja, of dat dan nog werkelijk zinvol is 
voor een terminaloperator, eigenaar of haven-
bedrijf? Nee“, zegt Klaus Schulz van LogSure 
resoluut „wij hebben niet de ambitie om op de 
stoel van het bedrijfsmanagement van onze 
klanten te gaan zitten, maar we kunnen vanuit 
onze ervaring beoordelen welke risico’s beter 
binnen het bedrijf van bijv. een terminaloperator 
ondergebracht kunnen worden en wat het kost 
om bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen 
van verschillende verzekeraars uit een polis te 
schrappen resp. wat een dergelijke extra verze-
kering gaat kosten. Het belangrijkste voor ons 
is dat we samen met de klant de bedrijfsrisico’s 
zo goed mogelijk inschatten; alleen dan kunnen 
er goede oplossingen voor de dag komen. Ui-
teraard willen wij de klanten hun zorgen wegne-
men, zodat zij zich volledig op hun eigen busi-
ness kunnen concentreren, maar wij adviseren 
hen geen broekriem als extra zekerheid voor 
mogelijk defect rakende bretels.”Hoe schat je 
risico’s van een onderneming goed in? Beslist, 
een overstroming als gevolg van een buiten zijn 
oevers tredende rivier is een overstroming en 
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mogelijke schades aan het terminalmaterieel is 
onaangenaam, maar calculeerbaar. Maar hoe 
zit het met de bezittingen en belangen van der-
de partijen? De terminaloperator kent in de regel 
niet eens de materiële en vervangingswaarden 
van opgeslagen goederen. En is hij daarvoor 
wel aansprakelijk? Voorzover er een wettelijke 
aanpsrakelijkheid voor hem bestaat, is ook dat 
aspect calculeerbaar. Hoe zit het met contrac-
tuele afspraken? Als het om standaardcontrac-
ten gaat, dan zou de terminaloperator dit onder 
controle moeten hebben. Maar, geldt dat ook 
voor mondeling gedane toezeggingen tijdens 
een acquisitiegesprek en kan men zich in een 
dergelijk gesprek werkelijk tot in het laatste de-
tail over theoretische zorgen onderhouden voor 
het geval dat iets misgaat?  Klaus Schulz daar-
op „Je kunt in principe nooit zo krom denken als 
het in de praktijk vaak loopt. Dat kennen we uit 
jarenlange ervaring. Dat is de voornaamste re-
den van ons bij LogSure om onze klanten wer-
kelijk deze zorg weg te nemen.“ 

Meneer Schulz voor de volgende uitgave van 
BOX intermodal & containers willen we praten 
over de vraag hoe terminaloperators met uw 
hulp hun risico’s goed kunnen inschatten. Ik 
hoop dat het ons lukt samen de vragenlijst op 
te zetten.

Claus Wilde

-  na  een  gesprek  met  dhr. Klaus  Schulz  van 
LogSure in Hamburg (redactie en vertaling BOX 
intermodal & containers)

L o g S u r e   Hamburg
Het concept

♦ Wij verzekeren alles wat binnen wettelij-
ke normen mogelijk is, vooropgesteld voor 
u is het zinvol en betaalbaar.
♦ Onze specialiteit is verzekeringstechni-
sche bescherming van operators en eige-
naren van intermodale terminals, havenbe-
drijven en logistieke activiteiten. 
♦ Na een risicoanalyse van de hoofdacti-
viteiten ontvangt u onze maatwerk aanbie-
ding. Geen dubbele verzekeringen, geen 
toeters-en-bellen. Daarin zijn de bekende ri-
sicoterreinen naar behoefte ondergebracht 
met de wettelijke en contractuele aanspra-
kelijkheid incl. eventuele gevolgkosten, 
waaronder vermogensschade aan derden, 
douaneboetes en juridische bijstand.
♦ Natuurlijk verzekeren wij ook eigen of ge-
huurde spullen en installaties, schade door 
bedrijfsonderbrekingen en milieuzaken.
♦ Wij supporten u bij het voorkomen en 
vermijden van schades alsook bij de afwik-
keling van schades, vanuit onze jarenlange 
ervaring, maar ook met goede schadex-
perts en juristen en specialisten op het vlak 
van schadevermijding.
♦ Wij brengen uw zorgen onder op de ver-
zekeringsmarkt, sure!

De ervaring leert dat ook niet-klanten graag 
onze hulp inschakelen, hiervoor bieden wij 
de volgende diensten aan

♦ Beheer van de verzekeringsportefeuille
♦ Regievoering bij regreszaken
♦ Schadeexpertise wereldwijd
♦ Behandeling van een schadeclaim 
    totaan de uitkering
♦ Schadeafwikkeling
♦ Ladingscontrole

alles op basis „no cure, no pay“ of een tevo-
ren overeengekomen “fee”.
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Klaus Schulz 
LogSure GmbH Hamburg

Geboren in 1955 en in 1975 zijn
middelbare school afgerond, na  
van 1975–1976 bij de marine ge-
diend te hebben, volgde en vol-
tooide hij de zeevaartopleiding 
voor de grote vaart. 
Sedert 1988 is Klaus Schulz on-
afgebroken actief in de verze-
keringsbranche; aanvankelijk bij 
verzekeringsagenten en inmid-
dels zo’n 20 jaar zelfstandig.

 
Claus Wilde 
voormalig hoofdredacteur
van het maritime vakblad HANSA

Geboren in 1942, volgde en vol-
tooide hij na de middelbare school  
twee beroepsopleidingen: de zee-
vaartopleiding voor de grote vaart 
en  rechten. Gehuwd en 2 kinderen.

Actief is verschillende maritime 
sectoren en tenslotte als hoofdre-
dacteur van HANSA.

 ©  Anton Oparin / Shutterstock.com
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RWI-ISL 
Container
overslagindex
Prof. Dr. Ronald Döhrn
van het RWI in Essen

Uitgangspunt: transport

Nagenoeg iedere economische activiteit 
is met transportbewegingen verbonden. 

Fabrieken krijgen grondstoffen geleverd en 
eindprodukten worden naar de eindgebrui-
kers gebracht. In zoverre zijn transportbe-
wegingen ideale conjunctuurindicatoren.
Alhoewel indicatoren uit de verkeerssec-
tor lange tijd nauwelijks een rol speelden 
in de conjunctuuranalyse, omdat de ge-
gevens deels met behoorlijke vertraging 

gepubliceerd worden. Pas de in recente 
jaren toenemende electronische registra-
tie van het transport en de standaardisatie 
van laadeenheden hebben tot een groeiend 
aanbod aan actuele en substantiële gege-
vens geleid.

Goederenuitwisseling

Dit geldt in het bijzonder voor de registratie 
van het internationale goederenverkeer. Die 
wordt voor het overgrote deel per zeeschip 
uitgevoerd, waarbij de container het meest 
gebruikte transportmiddel is.  Omdat veel 
havens hun containeroverslag   vrij snel 
melden (in veel gevallen al 15 dagen na het 
einde van een maand), leent  de container-
overslag in de grote zeehavens zich uitste-
kend als snel beschikbare en belangrijke 
indicator van de wereldhandel en daarmee 
ook de globale, economische activiteit.

Containeroverslag = 
 indicator van de wereldhandel

Hiervan maakt de containeroverslagindex 
van het Rheinisch-Westfälische Institut für 
Wirtschaftsforschung (RWI) en het Institut 
für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) 
dankbaar gebruik. De index interpreteert 
de door het ISL in het kader van zijn markt-
verkenning maandelijks verzamelde con-
tainertransportgegevens. In de RWI/ISL-In-

dex worden de meldingen van 75 havens 
verwerkt, die samen 60% van de globale 
containeroverslag representeren. Deze ha-
vens werden daarop geselecteerd, dat ze 
maandelijks en snel hun containeroverslag 
melden. Verder is ervoor gezorgd dat de 
verschillende herkomst- en bestemmings-
regio’s door een overeenkomstig groot 
aantal havens vertegenwoordigd zijn, om 
de gevolgen van volumeverschuivingingen 
binnen een regio te temperen.

De index wordt berekend in twee stappen. 
20 dagen na het einde van een maand zijn 
de overslag- cijfers van de 
helft van de in de index 
deelnemende havens be-
kend, die tus- sen de 70 en 
8 0 % 
v a n 
h e t 
in de 
i ndex 
s a m e n g e -
brachte over-
s l agvo lume 
represente-
ren. Deze 
g e g e v e n s 
zijn de basis voor een snelle schatting  van 
de voorafgaande maand. Hierbij worden de 
volumes voor de havens die totdantoe nog 
niets gemeld hebben geschat met behulp 
van tijdreeksmodellen. Alle meldingen wor-
den in Twenty Foot Equivalent Unit (TEU) 
bijeengebracht en in de Index op basis van 
2008 = 100 omgerekend.

Correctie in de maand erop

Een maand later hebben gezien de erva-
ringen 90% van de havens hun cijfer ge-

meld, dan wordt de eerste schatting herzien 
en een nieuwe snelle schatting voor de dan 
actuele maand gepubliceerd. Blijkens de 
opgedane ervaringen wordt de index dan 
0,7 indexpunten gecorrigeerd ten opzichte 
van de snelle schatting resp. het afwijkings-
percentage met het voorgaande jaar met 
0,6 procentpunten bijgesteld. In de daar-
opvolgende maanden volgen nog verdere 
in de regel geringe correcties van de index, 
omdat schattingen door de afzonderlijke ha-
vens door vaststellingen vervangen worden 
en meerdere havens hun eerdere meldin-
gen naderhand aanpassen. 

Typische variaties

De containeroverslag kent typische sei-
zoenswisselingen. Zo is februari een uitge-
sproken slappe maand, niet alleen vanwege 
de korte maand, maar ook door het meer-
daagse Chinese nieuwjaarsfeest, waardoor 
vaak plotseling verschuivingen in de con-
taineroverslag tussen januari en februari 
plaatsvinden. In mei bereikt de overslag een 
hoogtepunt en daarna nog eens in Augustus 
of September, tegen het einde van het jaar 
loopt het volume weer wat terug. 

ENSUS X12-ARIMA  
                 scheidt conjunctuur
                                           van fluctuaties

Om uitspraken over de internationale con-
junctuur te kunnen doen, moet het conjunc-
turele signaal van dergelijke seizoensinvloe-
den gezuiverd worden. Dit gebeurt doordat 
met behulp van een tijdreeksmethode, 
de internationaal wijd verbreide CENSUS 
X12-ARIMA methode, een seizoensgecor-
rigeerde index wordt berekend. Dat is dan 
de feitelijke indicator voor de wereldhandel.

Prof. Dr. Ronald 
Döhrn RWI Essen

Dubbelman Container Transporten bv

Nieuwlandsedijk 133       4926 AP Lage Zwaluwe       T:+31 168 480100        F:+31 168 4804038       www.dubbelmancontainertransporten.nl
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De RWI-ISL index loopt nagenoeg paral-
lel met de wereldhandelsindex, maar is 
veel vroeger beschikbaar

De RWI-ISL containeroverslag index loopt 
nagenoeg parallel met de ontwikkeling van  
de wereldhandel, maar is veel vroeger be-
schikbaar als alle andere door internatio-
nale organisaties beschikbaar gestelde ge-
gevens ten aanzien van het internationale 
handelsverkeer. Hierin ligt het eigenlijke 
voordeel van de index tegenover andere 
bronnen van soortgelijke informatie. 

Tijdens de financiële en economische crisis 
2008 - 2009, die mede de doorslag gaf  voor 
de ontwikkeling van de index, zou de index 
in december 2008, toen men nog vrij onze-
ker was over de ernst van de recessie, een 
historische terugval van de wereldhandel 
hebben laten zien. 

Wanneer de index destijds reeds bestaan 
had, had hij vermoedelijk tot een realisti-
schere inschatting van de conjunctuur ge-
leid in het bijzonder van exportafhankelijke 
economiën als Duitsland en Japan.

De RWI-ISL index heeft 3 zwakke punten

De containeroverslag index heeft natuurlijk 
ook zwakke punten - hierin kan men 3 as-
pecten onderscheiden: 

Rotterdam, Antwerpen ontbreken

Ten eerste maken niet alle voor voor de 
containeroverslag relevante havens deel uit 
van de index. In het bijzonder ontbreken de 
twee grootste europese havens: Rotterdam 
en Antwerpen, omdat zij geen maandgege-
vens publiceren. 

EU-handel nauwelijks per zeeschip

Ten tweede kan men met de index de re-
gionale structuur van de wereldhandel niet 
volledig reproduceren, omdat het zeer in-
tensieve interne europese verkeer van 
goederen maar voor een klein gedeelte per 
zeeschip wordt afgehandeld. 

Niet-gecontaineriseerde
handel ontbreekt

Ten derde worden niet alle goederen in con-
tainers vervoerd. De internationale handel 
in grondstoffen en auto’s is maar voor een 
klein deel (dat deel dat met containers ver-
voerd wordt) in de index opgenomen. 

Anyway: de index werkt!

Desalniettemin: een indicator moet per defi-
nitie niet het hele door hem beschreven fe-
nomeen afbeelden, maar in voldoende nau-
we samenhang daarmee staan. Welnu, dat 
is met de RWI/ISL containeroverslag index 
blijkens de ervaringen tot dusver beslist het 
geval!
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Vijfsterrenlogistiek

Logistiek in 
NO-Brabant 
in 3 getallen :
 35.000.000 ts
      200.000 TEU
        12.500 jobs

212014 - 0820 BOX®2014 - 08 BOX®
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Noordoost-
Brabant
logistieke 
hotspot?
Facts & figures:

Jaarlijks worden 35.000.000 ts goede-
ren gelost en geladen in deze regio; 
200.000 TEU verwerkt in ‘s-Hertogen-
bosch, Oss, Veghel en Cuijk; 12.500 
personen werkzaam in de logistiek; 
900 ha bedrijventerreinen en nog 
260 ha beschikbaar voor bebouwing 

Congres als startschot

Paul Bleumink, managing partner van Buck 
Consutants International en dagvoorzitter, 

zet te na het congres in Veghel in maart 2014 
wat conclusies op een rij:

♦ logistieke kwaliteiten 
van de regio moeten na-
tionaal en internationaal 
beter voor het voetlicht  

geplaatst worden;

♦ opleiden van personeel is cruciaal om op ver-
nieuwingen in de logistiek te kunnen inspelen;  
locale initiatieven regionaal vertalen;

♦ E-commerce leeft bij verladers en vervoer-
ders, maar vergt leertrajecten en pioniers;

♦ Bundeling van lading biedt kansen; samen-
werken of tools gebruiken;

♦ De zelf uitgeroepen AgriFood Capital is een 
eerste stap naar supply chain verbeteringen;

♦ Er moet een spoorvisie komen want er is be-
hoefte aan multimodale verbindingen naar be-
langrijke bestemmingen in Europa. 

Bert Pauli Michel van 
Dijk Donald BaanFrank    

Verhoeven
Monique van 
Plateringen

Roel 
Schutten

Tjebbe 
Nabuurs

Randolf     
Richardson

Rabobank investeert 
met support op kennis
"Rabobank levert graag een kennisbijdrage, zo-
wel via ons (lokale) netwerk als via ons Kennis 
& Economisch Instituut Rabobank (KEO). We 
zien ook kansen in de ontwikkeling van nieuwe 
tools zoals een app waarmee je makkelijk bun-
deling kunt berekenen en afrekenen."
Monique van Plateringen, sectormanager
Transport&Logistiek Rabobank Nederland

Noordoost-Brabant 
moet zich meer laten zien
"Sterker imago: Noordoost-Brabant staat als 
logistiek interessante regio minder op ons net-
vlies dan concurrerende regio's. Daarvoor is de 
ontwikkeling van lokale naar regionale samen-
werking essentieel. Kijk over grenzen en maak 
gebruik van de kracht als netwerk!"
Donald Baan, sr. Business Manager Logistics 
Havenbedrijf Rotterdam

E-commerce: 
je kunt niet meer zonder
"Noordoost-Brabant heeft goede bereikbaar-
heid, zowel nationaal als internationaal uitste-
kend ontsloten. Investeer in clicks naast bricks; 
je overleeft niet meer zonder!"
Randolf Richardson, COO Nedis BV

Samenwerking met de drie O's, 
essentieel om te kunnen excelleren
"Binnen de AgriFood Capital gaan onderne-
mers, overheden en onderwijs gezamenlijk aan 
de slag met de thema’s duurzaamheid, voeding 
en gezondheid. AFC wil business creëren en  
oplossingen voor maatschappelijke vraagstuk-
ken ontwikkelen d.m.v. innovatie en door ruimte 
te creëren voor innovatie- en expertisecentra."
Drs. Roel Schutten, directeur AgriFood Capital, 
over het project Agrifood Logistics Board

Je moet bereid zijn tot openheid
"Het DUPLO-project bewijst dat verregaande 
samenwerking tussen concurrenten mogelijk is. 
DUPLO laat zien dat verladers en vervoerders 
grote stappen kunnen maken: verhogen van de 
beladingsgraad, leverfrequentie te verhogen en 
de voorraden in de keten te verlagen. We zitten 
allen in DUPLO om er beter van te worden."
Tjebbe Nabuurs, COO Nabuurs

Niet bang zijn, gooi zaken open!
"Naast fysieke innovaties in het goederenver-
voer, ontwikkelen we met de TU/E een virtueel 
netwerk, waarop intermodale vervoerders hun 
capaciteit kunnen tonen. Dit platform is straks 
open voor iedereen."
Michel van Dijk, Business Manager 
Inland Terminal Veghel

Versnippering voorkomen
"We willen graag meedenken over toekomstige 
ontwikkeling van spoorterminals in de regio. We 
moeten echter versnippering voorkomen. We 
kunnen beter focussen op één goede, centrale 
locatie, die veel treinen goed kan bedienen, dan 
meerdere kleinere."
Eric Nooijen, CEO 
OOC Terminals BV Oss

Sluit u aan, anders mist u de boot

"Brabant is bekroond voor de beste investe-
ringsstrategie van West-Europa. Ondernemers, 
onderwijs en overheid samen stimuleren inno-
vatief ondernemerschap. Hiermee is Brabant 
één van Europa's topregio's voor innovatie en 
kennis en dat resulteert in een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. Logistiek is een krachtige 
sector en ook enabler voor andere sectoren en 
een tool om congestie en milieuhinder te helpen 
bestrijden. De provincie investeert in verster-
king van de logistieke kracht van Brabant. Het 
programma van Vijfsterren Logistiek is een bron 
voor innovatie in de logistieke sector. Ga actief 
op zoek naar nieuwe kennis die beschikbaar 
komt, op alle niveaus en laat je ondersteunen 
door  BOM en NHTV."
Bert Pauli, Gedeputeerde Economische Zaken 
en Bestuur, Provincie Noord-Brabant

B
ee

ld
m

at
er

ia
al

 s
pr

ek
er

s 
©

 S
pr

an
ge

rs
 c

om
m

un
ic

at
ie

 O
ss



Intermodal & Containers BOX®BOX® Intermodal & Containers

2524 BOX BOX® ®
2014 - 08 2014 - 08

In het Brabantse initiatief Vijfsterrenlogistiek werken logistieke 
partijen samen om het logistieke kwaliteitsniveau van de regio 
naar een hoger plan te brengen en op die manier de bedrijvig-
heid in en de aantrekkingskracht van de regio te vergroten.

De containerterminals in deze regio hebben een sterke binnen-
vaartfocus, de recente opschaling van de  Zuid-Willemsvaart is 
dan ook een verdere versterking van die focus. Nu ook grotere 
schepen tot dit gebied toegang krijgen, neemt de attractiviteit 
van het binnenvaartvervoer verder toe.  

252014 - 0824 BOX®2014 - 08 BOX®

Marcel Wouterse - COO Van den Bosch Transporten

Wij hebben aan de wieg gestaan van het Logistiek Platform 
Noordoost-Brabant. Twee van onze medewerkers deden 
vele jaren het projectmanagement. Van dichtbij maakte ik 
mee dat samenwerken een proces is van lange adem en 
volhouden, zeker in de beginfase.
Gelukkig werd het steeds leuker. De opkomst en betrokken-
heid groeiden en er werden aansprekende programma’s 
ontwikkeld, zoals “Logistiekum leuk”, die er aan bijdroegen 
dat de groep van eigenaren en managers van de in de lo-
gistiek werkzame bedrijven steeds hechter werd. Tijd en 
moeite stoppen in een uiteenlopend aantal samenwerkings-
vormen begon ook voordeel op te leveren, zowel in kosten 
als in kennis.
Dat Brabant een logistiek powerhouse is, wordt  dus  beves-
tigd door het vijfsterrenmenu dat nu op de kaart staat: het  
Vijfsterrenlogistiek samenwerkingsverband. Het zou mij niet 
verbazen als er in de komende jaren nog meer sterren aan 
worden toegevoegd. 

marcel-wouterse@vandenbosch.com
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BerlicumSluis EmpelBrug BruistensingelN279 en aftakking bij Den Dungen

Zuid-Willemsvaart
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Meer fans voor de 
logistieke hotspot 
Door Irene van Dongen en Karel Vanroye 
van Buck Consultants International

Panel kiest jaarlijks 20 logistieke
hotspots in Nederland

We kennen de  Logistieke Kaart van Neder-
land met daarop de twintig belangrijkste 

logistieke hotspots. Jaarlijks rangschikt een pa-
nel van experts de Nederlandse regio’s die zich 
in meer of mindere mate logistieke hotspot mo-
gen noemen. De criteria die bij de beoordeling 
in ogenschouw worden genomen zijn zaken 

als de aanwezigheid en motivatie van logistiek 
personeel, de bereikbaarheid van het logistiek 
knooppunt, de beschikbaarheid van grond en 
panden alsook de rol van de gemeente en de 
regio bij het aantrekken van nieuwe logistieke 
bedrijvigheid. 

Werk maken van de eigen profilering

Meer en meer gemeenten en regio’s maken 
werk van de eigen profilering als logistieke hot-
spot.  Zo zetten organisaties als Vijfsterrenlo-
gistiek in Noordoost Brabant, Platform Trans-
port en Logistiek Rivierenland, Port of Twente, 
Midpoint Brabant en vele anderen zich in voor 
de uitbouw van de regio tot sterke logistieke 
hotspot. De Logistieke Kaart van Nederland 
wordt hierbij vaak als graadmeter gebruikt. De 
doelstelling van de profilering is het versterken 

van het logistiek (vestigings)klimaat. Het suc-
cesvol invullen van de doelstelling leidt hopelijk 
tot het aantrekken van nieuwe bedrijven en een 
stijging van de regio op de logistieke hotspot-
lijst. 

De regio Venlo/Venray staat al een tijdje op 1 
maar daaronder stijgen of zakken andere lo-
gistieke regio’s nog weleens een plaatsje. De 
logistieke regio Noord-Oost Brabant steeg de 
laatste jaren als nieuwkomer van de zevende 
naar de vierde plaats. Maar kunnen gemeenten 
en regio’s zich echt onderscheidend profileren 
als logistieke hotspot?  Wat gebeurt er dagelijks 
om ondernemers te verleiden bedrijfsactivitei-
ten te starten of voort te zetten in de logistieke 
hotspot?  We zetten graag een aantal observa-
ties en kansen voor u op een rij. 

Denken in Unique Buying Reasons 

Al snel kan een lijstje gemaakt worden van 
Unique Selling Points, de unieke kenmerken 
van de logistieke hotspot die potentiële klan-
ten mogelijk zal aanspreken. De USP-lijstjes 
van logistieke hotspots zijn vaak vergelijkbaar 
en bevatten zaken als de centrale ligging, con-
gestievrije routes, multimodale bereikbaarheid 
via (inland)terminals, veel bedrijfsruimte tegen 
een aantrekkelijke grond- of huurprijs en heden 
ten dage ook zaken als de aanwezigheid van 
gemotiveerd personeel en kennisontwikkeling 
in logistieke expertisecentra of een campus. 

Als gemeenten en regio’s echt onderscheidend 
willen zijn dan kijken zij niet zozeer naar omlig-
gende, concurrerende logistieke hotspots maar 
stellen zij het logistieke bedrijf centraal.  Den-

kend vanuit klantperspectief is het overigens 
beter om te spreken over ‘Unique Buying Re-
asons’ in plaats van Unique Selling Points.  De 
verschuiving van Unique Selling Point (USP) 
naar Unique Buying Reason (UBR) is zeker niet 
nieuw, maar wel een voorbeeld van andersom 
redeneren. Bij ‘Unique Buying Reasons’ den-
ken gemeente en regio’s niet vanuit het aan-
bod van grond en vastgoed en de (rationele) 
productvoordelen, maar vanuit het logistieke 
bedrijf als klant en zijn (emotionele) koopmotie-
ven. Een voorbeeld hiervan is dat een logistiek 
bedrijf geen kavel of vastgoed wil kopen tegen 
een aantrekkelijke grond- of huurprijs (USP) 
maar winstgevend wil zijn in handel en logistiek 
(UBR). 

2014
Logistieke hotspots
in Nederland

  1. Venlo-Venray
  2. Tilburg-Waalwijk
  3. West Brabant
  4. Oss-Veghel-Eindhoven
  5. Haven Rotterdam
  6. Schiphol
  7. Arnhem-Nijmegen
  8. Zwolle-Kampen-Meppel
  9. Roermond
10. Haven Amsterdam
11. Maasvlakte
12. Almere-Zeewolde
13. Delfzijl-Eemshaven
14. Tiel-Geldermalsen
15. Emmen-Coevorden
16. Hengelo-Enschede
17. Den Haag-Westland
18. Heerenveen
19. Vlissingen-Terneuzen
20. Heerlen

Hai!
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Investeren in reeds gevestigde 
bedrijven, daar zit groei!

Om bestaande logistieke bedrijven te binden 
aan de logistieke hotspot is het relevant meer 
business en toegevoegde waarde bij de reeds 
gevestigde logistieke bedrijven te realiseren. 
Hiervoor zijn een adequate (multimodale) infra-
structuur, goede logistieke opleidingsmogelijk-
heden, support bij innovatie en samenwerking 
tussen logistieke bedrijven noodzakelijk. Het 
blijvend investeren in de bestaande logistieke 
bedrijven is essentieel. Enerzijds omdat de be-
staande logistieke bedrijven de ambassadeurs 
(‘de fans’) van de hotspot zijn en anderzijds 
omdat de grootste groei in logistieke bedrijfs-
activiteiten toch nog steeds voortkomt uit reeds 
gevestigde logistieke bedrijven in de hotspot. 

Focus en samenwerking met behulp 
van het eigen ‘logistiek DNA’

Om te kunnen vaststellen wie die klant nu ei-
genlijk is kunnen gemeenten en regio’s grof-
weg afgaan op het eigen (logistiek) ‘DNA’ van 
de regio (Welke bedrijven zitten hier al en wie 
zijn belangrijke toeleveranciers of afnemers?) 
en de logistieke trends in verschillende secto-
ren. Welke (top)sectoren kansrijk zijn zal moe-
ten blijken uit deze analyse. Zonder keuzes in 
kansrijke sectoren en focus bij 
acquisitie is de profilering van 
de logistieke hotspot verspil-
de energie. 

Met focus en denkend in Uni-
que Buying Re-

asons gaan 
acquisiteurs 

op pad om 
reeds geves-

tigde bedrijven te 
binden en nieuwe 

Karel Vanroye

heeft een doctoraat in Business Adminstration be-
haald. Hij is Directeur van Buck Consultants Inter-
national België en werkt reeds heel wat jaren in de 
transport en logistieke 
markt.  Karel is gespe-
cialiseerd in intermo-
daal transport , logistiek 
en (binnen- en zee-)
havens. Bij BCI werkt 
Karel op het raakvlak 
van de privé en publie-
ke markten. Voor inter-
nationale verladers en 
operators vertaalt hij de 
internationale beleids-
doelstellingen in haal-
bare en marktconforme 
operationele concep-
ten. Voor nationale en internationale beleidsmakers 
vertaalt hij de noden van de private marktpartijen  in 
concrete en realistische beleidsdoelstellingen.

Contact via  irene.dongen@bciglobal.com
  karel.vanroye@bciglobal.com

Irene van Dongen 

groeide op in de binnenvaart. Na haar studie 
Logistiek en Technische Vervoerskunde werkt 
Irene sinds 2000 in het multimodale goede-

renvervoer. Als 
senior advi-
seur bij  Buck 
C o n s u l t a n t s 
Internat ional 
werkt Irene in 
opdracht van 
verladers, in-
landterminals, 
b innenvaart - 
en railopera-
tors. Met haar 
nuchtere kijk 
en praktijk-
ervaring over 

marktontwikkelingen in het multimodaal ver-
voer adviseert Irene ook overheden bij stra-
tegieën voor de ontwikkeling van vaarwegen, 
spoorlijnen, multimodale bedrijventerreinen, 
binnenhavens en spoor- en binnenvaarttermi-
nals.   

logistieke bedrijven te verleiden. Bij de uitvoe-
ring van de profilering wordt idealiter gebruik 
gemaakt van de inzet van verschillende par-
tijen. De acquisiteurs van gemeenten of spe-
ciaal daarvoor aangestelde kwartiermakers 
werken in de praktijk vaak samen met bestaan-
de logistieke dienstverleners, regionale ont-
wikkelmaatschappijen, brancheorganisaties, 
werkgeversorganisatie VNO NCW, makelaars, 
ontwikkelaars en organisaties als NDL en de 
NFIA om met de klant in contact te komen.  

Als er klanten in beeld zijn vervullen logistie-
ke dienstverleners met hun lokale kennis en 
logistieke netwerkontwikkeling een uitsteken-
de ambassadeursrol. Uitstekende ambassa-
deurs bij het aantrekken van nieuwe bedrijven 
zijn bijvoorbeeld inlandterminaloperators. In 
Noordoost Brabant zijn de inlandterminalope-
rators gezamenlijk actief in Vijfsterrenlogistiek. 
Bij concrete acquisities van nieuwe bedrijven 
in de regio positioneert de Osse Overslag 
Centrale zich aan verladers als een One Stop 
Shop voor bulk en containers en Van Berkel 
Logistics in Cuijk en Veghel als een fullservice 
logistiek dienstverlener met terminals, 
eigen schepen en vrachtwa-

gens in 

Cuijk en Veghel. Hierdoor 
ontstaat meerwaarde bij het op het 

netvlies krijgen van de logistieke regio bij 
geïnteresseerde bedrijven.   

Maak van ‘vreemden’ geen klanten 
maar echte  ‘fans’

Een stap voorwaarts gaan gemeenten en re-
gio’s die structureel (logistieke) bedrijven be-
trekken bij het ontwikkelen en aanbieden van 
grond, vastgoed en bijbehorende dienstverle-

ning. Logistieke bedrijven zijn namelijk niet al-
leen afnemers, maar juist ook idee-generators, 
co-researchers en co-promotors. (ambassa-
deurs). 

Samenwerkingsmodellen bij het aan-
trekken van nieuwe logistieke bedrij-
vigheid 

Logistieke bedrijven zijn op zoek naar ruimte en 
willen snel geholpen worden. Een gemeente of 
regio kan deze ruimte in de logistieke hotspot 
bieden:

♦ in bestaande warehouses van logistieke 
dienstverleners (door samenwerking in acquisi-
tie met logistieke dienstverleners);

♦ in bestaand vastgoed (door samenwerking 
in acquisitie met makelaars, ontwikkelaars en 
beleggers);

♦ in de vorm van greenfield locaties (door in-
tensieve samenwerking in acquisitie tussen ge-
meenten en ontwikkelaars) .

Om nieuwe logistieke bedrijven aan te trek-
ken met hopelijk een stijging van de regio op 
de logistieke hotspotlijst tot gevolg is het be-
langrijk om de bedrijven te laten veranderen 
van “vreemden” naar “klanten” en zelfs “fans”. 
Gemeenten en regio’s moeten willen verdienen 
dat anderen (‘de fans’) het verhaal van de logis-
tieke hotspot vertellen. 

Dit kan via mond-op-mond reclame maar be-
langrijker nog is tegenwoordig de kracht van 
social media zoals Linked-In, Youtube en Twit-
ter.  
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Fullservice logistiek 
dienstverlener in het 
hart van Oost-Brabant

Inland Terminals Veghel en Cuijk:
logistiek met vijf sterren 

In het hart van Oost-Brabant, aan de Zuid-Wil-
lemsvaart en de snelweg A50, vinden we een 

van de grootste overslaglocaties van de Vijf-
sterren Logistiek-regio: Inland Terminal Veghel. 
Even verderop ligt Inland Terminal Cuijk aan de 
Maas en de A73. Beide terminals opereren on-
der de vlag van Van Berkel Logistics, dat zich 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een 
sterke speler in een krachtige regio. 

Inland Terminal Cuijk bestaat sinds 1 januari 
2013. Toch zijn hier al ruim 18.000 containers 
overgeslagen. De terminal heeft een gunstige 
ligging op de grens van Noord-Brabant en Gel-
derland, dicht bij het Ruhrgebied in Duitsland. 

Inland Termi-
nal Veghel is 
al jaren een 
belangrijk in-
t e r m o d a a l 
k n o o p p u n t 
met een over-
slag van zo’n 
25.000 contai-
ners per jaar. 
“We zitten op 
fantast ische 
locaties in 

een regio die volop in ontwikkeling is”, vertelt 
Hanneke Bruinsma, projectmanager business 
development. “De agro-/foodbusiness, handel, 
industrie, en innovatieve zorg zijn hier sterk ont-
wikkeld en blijven groeien.”

Frequente afvaarten

Tal van grote spelers transporteren hun pro-
ducten via de terminals van Van Berkel Logis-
tics. Van Nutricia en SCA Hygiene Products, 

tot Bavaria, Sligro, Schneider Electric,  Friesland-
Campina en Mars. Bruinsma: “Wekelijks zijn er 
vanaf beide terminals tientallen afvaarten naar 
Rotterdam en vice versa. Deze worden deels ver-
zorgd door Van Berkel Shipping, onze eigen bin-
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nenvaartschepen. We hebben overigens ook 
een shortsea-service, met dagelijkse afvaarten 
vanaf Veghel en Cuijk naar Rotterdam Shortsea 
Terminals.”

Totaalpakket

Van Berkel Logistics is een onderdeel van de 
Van Berkel Groep, een familiebedrijf met een 
rijke historie. “Die solide basis draagt bij aan 
ons succes”, stelt Bruinsma. “Onze bedrijfsvoe-
ring is altijd gericht op continuïteit op de lange 
termijn en duurzame investeringen, ook in rela-
ties.” En dat werkt, zo blijkt. Want met 2 inland 
terminals, eigen binnenvaartschepen en 25 

trucks mag Van Berkel Logistics zich met recht 
een fullservice logistiek dienstverlener noemen. 
Het bedrijf verzorgt zowel container- als bulk-
overslag, en biedt bovendien diverse services 
aan op de terminals, zoals containerconditione-
ring, ladingbehandeling en gasmetingen.

Opwaardering Zuid-Willemsvaart

De opwaardering van de Zuid-Willemsvaart 
naar vaarklasse IV, die inmiddels afgerond is, 
betekent een extra impuls voor het intermo-
daal vervoer in de regio. Inland Terminal Veghel 
wordt daarmee bereikbaar voor grotere sche-
pen tot en met 108 TEU. “Dit is een belangrij-

ke ontwikkeling voor ons”, vertelt Bruinsma. 
“We hadden 9 schepen van 24 TEU op Veghel 
varen, dat verschuift op dit moment naar 2 à 
3 grotere schepen en 2 à 3 kleinere schepen. 
Daardoor kunnen we snel inspelen op de vraag, 
makkelijk op- en afschalen en flexibel reageren 
op onvoorziene situaties. De transportwereld zit 
vol uitdagingen. Onze oplossingsgerichtheid is 
onze kracht.” In 2015 viert Inland Terminal Ve-
ghel haar 10-jarig bestaan, dat zal niet onop-
gemerkt voorbij gaan. Juist omdat de Zuid-Wil-
lemsvaart de terminal nú een extra impuls zal 
geven is er reden voor feest. 

Vernieuwing

De blik van Van Berkel Logistics is voortdurend 
gericht op de toekomst. Dat leidt tot interes-
sante innovaties en samenwerkingsverbanden. 
Een mooi voorbeeld is het ontwikkelde aanbod 
van zogeheten Inland CY-producten, onder an-

dere in samenwerking met de rederijen MSC 
en CMA CGM. Hiermee wordt de zeehaven, in 
administratieve zin, als het ware ‘verlegd’ naar 
het achterland. De verregaande samenwer-
kingsafspraken, ook op commercieel vlak, die 
hiervoor nodig zijn, weerhouden veel partijen 
ervan deze stap te zetten. Maar dat geldt niet 
voor Van Berkel Logistics. “We stellen alles in 
het werk om intermodaal vervoer voor zo veel 
mogelijk partijen zo interessant mogelijk te ma-
ken”, besluit Bruinsma. 

Contact via Hanneke Bruinsma

hbruinsma@vanberkellogistics.eu

Website www.vanberkellogistics.eu
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OOC Terminals biedt 
“One-Stop-Shop” 
via Oss
OOC Terminals realiseert de tri-modale 

ontsluiting van de “Agrifood Capital”. Ge-

situeerd aan de A50/A59, het spoor Nijmegen 
– Den Bosch met goederen emplacement naar 
de haven en ontsloten met “de weg van de toe-
komst” heeft Oss in de regio een unieke positie. 
De lokale en regionale politiek heeft de afgelo-
pen jaren naast de al aanwezige maakindustrie 
nu ook de logistiek warm omarmt. Samen met 

het Logistiek Platform Oss is deze bijzonder ac-
tieve regio daardoor inmiddels naar plaats 4 op 
de nationale lijst van logistieke hotspots geste-
gen. 

En dat is nog maar het begin…

OSS de One-Stop-Shop

OOC terminals staat voor “Connecting moda-
lities, Combining different types of transport-
modes, Coordinating intermodal solutions and 
Cooperate with other specialists and customers” 
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om de best realiseerbare modal 
shift te bieden. De langdurige re-
laties met onze opdrachtgevers 
zijn een getuige van de klantge-
richtheid en prijs-kwaliteitsver-
houding van onze services. De 
terminal biedt dan ook niet alleen 
overslag maar een groot aantal 
toegevoegde waarde diensten 
zoals o.a.,  opslag, gasmeting, 
ontgassing, reefer inspecties, re-
paraties en aansluitingen, stuf & 
strip van grote ladingen en bulk 
ladingen enz.
Waar OOC Terminals ophoudt 
bieden we graag onze relaties 
aan om de One-Stop-Shop voor 
de verlader compleet te maken. 
Binnen het gezamenlijke www.
logistiekplartformoss.nl worden 
warehouse, stuf&strip, distribu-
tie, wegtransport, packing en 
co-packing, re- assemblage en 
tal van aanvullende diensten ge-
boden, die naar wens als One-
Stop-Shop service in één “Con-
trol Tower” worden geregisseerd.

Netwerk ontwikkeling

OOC Terminals is participant in het EGS ach-
terland netwerk waarmee de maritieme ont-
sluiting een zeer hoge betrouwbaarheid en 
logistieke efficiëntie tussen de zeehaven en 
het achterland biedt. Dat komt tot uitdrukking 
in grotere schepen met een snellere rondloop-
tijd, en unieke extended gate voordelen voor 
m.n. importeurs. Een samenwerking met grote 
meerwaarde voor onze klanten.  
Over het EGS achterland netwerk kan OOC 
Terminals nu ook continentale containertrans-
porten aanbieden. Kijk voor meer informatie op 
de site www.europeangatewayservices.com of 
neem direct contact met ons op, we zijn al in 
de buurt!

Verder werkt OOC Terminals al geruime tijd aan 
de intermodale spoorontsluiting van de regio 
(voor containers en trailers). Samen met keten-
partners in het spoorvervoer onderzoeken we 
directe spoor-verbindingen op diverse Europe-
se steden van en via Oss. De infrastructuur en 
de terminal liggen voor de opstart klaar. Het is 
aan de markt om de komende nieuwe voorstel-
len te omarmen.

Meer trimodale ontsluiting

Tussen de containerterminal en de bulkterminal 
is een 5 hectare groot tri-modaal ontsloten ter-
rein aangekocht voor de ontwikkeling van een 

intermodale tri-modale hub met  spoor- en bin-
nenvaartontsluiting.  Met deze nieuwe locatie 
wil OOC Terminals de voor deze regio de unie-
ke combinatie van grote binnenvaart (klasse 
Vb, 180 x 11,40 en 360 teu) en tot 750 m spoor 
lengte onder de kraan realiseren. 
 
Reefer logistiek

OOC Terminals bouwt aan een brede reefer 
Hub in Oost Nederland door meerdere (Agri 
Food) verladers via haar terminal te bedienen. 
Als reeferdepot voor meerdere rederijen en 
verladers bied OOC Terminals de mogelijkheid 
om inkomende en uitgaande reeferstromen in 
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het binnenland met elkaar te verbinden. Een 
reductie van lege kilometers, toenemende mo-
dal-shift, en een hogere rotatie snelheid van 
reefercontainers via het achterland zijn het 
resultaat. Daarbij wordt de kwaliteit van het 
equipment en het transport door nauwgezette 
controles geborgd. De ervaring van onze men-
sen op dit gebied en de nauwe samenwerking 
met www.smith-europe.eu bied de rederij en de 
verlader de meest optimale logistieke mogelijk-
heden voor hun kostbare equipment en lading.
Bulkcontainers

Een logische Cross-over voor een bulk- en 
container terminal is de bulk container. OOC 
Terminals biedt de mogelijkheid van bulk op-
slag in haar loodsen en op haar vloeistofdich-
te vloeren. Duidelijke procedures en stringente 
controles verankerd in ISO 9001, GMP+, AEO 
en AGP certificeringen bieden een breed scala 
aan mogelijkheden om bulkproducten te ont-

vangen en op- en over te slaan tussen auto, 
trein en schip maar ook van en naar zeecontai-
ners. Ook hier een One-Stop-Shop, zelfs als de 
lading bijvoorbeeld per bulktrein vanuit Tsjechië 
kan vertrekken om uiteindelijk in containers per 
schip in Rotterdam aan te worden geleverd!

OOC Terminals BV - Waalkade 17c Oss
+31 412–636302
       Uw partner in trimodale logistiek!

 enooijen@ooc.nl
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Eemhavenweg 123, Rotterdam
Phone: +31 10 42 91 800 
Direct contact: Ad van Hoff
+31 65 24 73 202
E-mail: sales@progecoholland.nl
Internet: www.progecoholland.com
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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

PROGECO


