
®

Magazine for intermodal exchange and development

IN
TE

RM
ODAL  BOX ®      CONTAIN

ER
S

    2
015

  17
4

Ligurische havens
efficiënte 'retroporti' concept 
krijgt met NEAT turbovleugels

van den Bosch
Erp, Afrika, Saudi-Arabië: 
qua patet orbis

MINIworld
een belevenis van formaat

ECS 20 jaar
in containercircus

 België en Nederland 



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

32 BOX BOX® ®2015 - 17 2015 - 17

Editorial
Samen met de Adriatische havens bieden ook 
de Ligurische havens inmiddels een indrukwek-
kend intermodaal servicenetwerk met spoor-
verbindingen tot naar het Ruhrgebiet en tot in 
Rotterdam. Allemaal ontwikkeld in een periode 
waarin de Alpenoversteek via de passen ver-
liep en daardoor vanuit koste-
noogpunt niet optimaal was. 
Met de opening van de Got-
thard basistunnel is een grote 
stap gezet deze hindernis te 
elimineren, maar de 
ontwikkelde verbin-
dingen stammen 
voorname-

lijk uit de tijd ervoor en dat geeft toch de denken. 
Hoever naar het noorden zullen deze havens 
dan nu wel qua penetratie gaan opschuiven? 
De prachtige maar voor containeroverslag alles 
behalve ideale kust (boven: Vernazza, vlakbij 
La Spezia) blijkt ook al geen belemmering voor 
efficiëntie in de container aan- en afvoer. Met de 
GBT, CBT en over een aantal jaren ook de BBT 
(Gotthard, Ceneri, Brenner) zullen de hoofdrou-
tes vlak zijn geworden. Met ook nog eens de 7 
dagen kortere reisduur op de ZO-Azië routes 
als positieve bijvangst zijn de perspectieven 
wat je zou kunnen noemen mediterraan en een 
Ligurische havendag in Frankfurt is zeker ook 

iets om naar uit te zien! 

                       
    Jos W. Denis 

We handle the world.
High performance Container Crane Technology by Kuenz.

Hans Kuenz GmbH |  6971 Hard - Austria

T +43 5574 6883 0   |  sales@kuenz.com | www.kuenz.com

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
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Ligurische
havens 
op koers
naar het
noorden
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La Spezia en Savona
Ligurische havens 
rukken op naar het 
noorden
NEAT als katalysator (Neue Eisen-
bahn-Alpentransversale)

Efficiëntie

Over Italië wordt snel en graag in superla-
tieven verslag gedaan en daarbij maakt 

het eigenlijk niet uit om welk aspect van het zo 
overdadig gevulde Italiaanse leven het gaat, 
echter, als het om efficiëntie gaat, wordt zo 
goed als zeker pas in de laatste plaats aan Ita-
lië gedacht. Waarom dat zo is, gaan we hier niet 
uitpluizen, maar dat dit een zorgvuldig gecon-
serveerd alsook hardnekkig misverstand is, zal 
aan de hand van de containerontwikkeling in La 
Spezia alsmede de ambities van deze haven en 
de in aanbouw zijnde nieuwe APMT Terminal in 
Savona (Vado Ligure) verduidelijkt worden.

Cinque Terre regio

De beroemde kustregio is over de hele wereld 
bekend voor zijn liefelijke, bontgekleurde be-
bouwing, die gewaagd en avontuurlijk aan de 
rotsen vastgelijmd lijkt, gebouwd in tijden waar-
in de secondelijm nog niet bestond. De kust 
en het aangrenzende binnenland worden ge-
kenmerkt door een afwisselingsrijk, rotsachtig 
berg- en heuvellandschap, met prachtige en ka-
rakteristieke vergezichten, maar dat zeker niet 
de ideale locatie is voor een zeehaven, en voor  
de containeroverslag, vanwege het structurele 
gebrek aan ruimte, al helemaal niet….. 

Tja, en precies dat wordt in La Spezia gedaan, 
met continu groeiende containeroverslagvolu-
mes, alsof de recente economische crisis com-
pleet aan deze regio voorbij getrokken is. 
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Efficiëntie 2.0

Gemeten aan de nieuwste („state of the art“) con-
tainerterminals op de Rotterdamse Maasvlakte 
II (APMT II en Rotterdam World Gateway), met 
een geplubliceerde produktiviteitsplanning van 
zo’n 32.000 TEU per hectare, heeft de terminal 
van Contship in La Spezia deze produktiviteit al 
ver overtroffen.

Deze hoge produktiviteit wordt niet gerealiseerd 
met een nieuwe overslagtechniek maar louter 
en alleen vanwege het feit dat de zeer beperk-
te bewegingsruimte een enorme efficiëntieslag 
afgedwongen heeft. Die weer als basis diende 
voor een sluitend totaalconcept, bestaand uit 
de overslag en de transportlogistiek vooraf (ex-
port) en achteraf (import).

De sprookjesachtig mooie kustregio is ondanks 
zijn landschappelijke beperkingen goed ontslo-
ten per spoor, zowel voor het personenverkeer 
als voor het goederenvervoer, en zo ontstond 
op enig moment het idee om uit deze twee com-
ponenten (structureel ruimtegebrek en goede 
spoorontsluiting) een totaalconcept te ontwik-
kelen, waarmee La Spezia als zeehaven ver-
sterkt en qua overslagvolume verder ontwikkeld 
kon worden.

Retroporti concept

Achter de zeehaven ontstond een „tweede ha-
ven“, om precies te zijn de eigen spoorterminal 
in Melzo bij Milaan. Melzo ligt ongeveer 250 
km van La Spezia verwijderd, dus ongeveer 
dezelfde afstand als het traject van de Maas-
vlakte in Rotterdam totaan Duisburg en goed 
vergelijkbaar met het toekomstige spoorknoop-
punt Lehrte (bij Hannover: de spoor Mega-hub 
voor Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmsha-
ven, waarover al zo’n 30 jaar gesproken wordt, 
maar die er nu eindelijk gaat komen). Alleen al 
op grond van de afstand tussen de zeehaven 
en de spoorterminal, is goed voorstelbaar, dat 
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Seacon Logistics is the number one logistics supply chain director with a
maritime character. In addition to overseas import, export and warehousing
activities, we also handle the distribution of your goods to and from any
destination in Europe. For more than 30 years, our business locations situated
at inland road, rail and water terminals have been the foundation of our
operations. We offer the best solution for every situation as regards price,
service, transit time and environmental quality.

More information?  Contact our sales department, T +31 (0)77 - 327 55 55, you can
also send an e-mail to info@seaconlogistics.com or see www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, P.O. Box 3071, NL - 5902 RB Venlo, The Netherlands
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world

The best transport solutions

to your clients throughout Europe

NEW: Multimodal Door-2-Door Service via Euro Tunnel from Poland to UK v.v.

Overseas Logistics

Multimodal Inland Locations

Supply Chain Solutions

We keep your cargo dry!

We reduce the risk of damage to your products from humidity and condensation. 
Canadaco is the leading provider in the best solutions for moisture control for 

international shipping and storage.

Canadaco B.V. • Hondelink 110 • 7482 KS Haaksbergen • The Netherlands 
+31 (0)6 22 78 78 77 • cor@droogzakjes.nl • www.droogzakjes.nl

The desiccant specialist
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veel conceptioneel werk verzet werd, overtui-
gingskracht en uithoudingsvermogen nodig ge-
weest zijn om de eerste kritische massa bijeen 
te krijgen. Deze krachtsinspanningen worden 
nergens op hun waarde getaxeerd, maar zijn 
van enorm belang voor het slagen van dit soort 
spoorprojecten. In dit geval kon Contship Ita-
lia uitsluitend met permanent stabiele kwaliteit 
en stiptheid overtuigen. Als de kritische massa 
dan eenmaal bereikt is, ontwikkelt het systeem 

vanuit zichzelf zoveel eigen dynamiek, dat het 
daarna continu verder kan groeien.   

Het concept zet in op identificatie van de con-
tainers. Op het moment waarop een container 
in La Spezia uit het zeeschip gelost wordt, moet 
bekend zijn of deze container per truck ver-
der gaat naar het achterland of voor de Hub in 
Melzo bestemd is. UFO’s, containers, waarvan 
pas na aankomst een keer duidelijk wordt wat 

ermee moet gebeuren (truck of Melzo) passen 
niet in dit systeem; in tegendeel ze verstoren 
de beoogde snelle terminalpassage en werken 
kostenverhogend.

Melzo & Hannibal

La Spezia en Melzo zijn met een spoorshuttle 
met elkaar verbonden, die dagelijks vier round-
trips aflegt. Melzo is aankomst- en vertrekpunt 

voor nationale en internationale treinverbindin-
gen. Actueel meer dan 100 treinen per week 
van/naar Italiaanse bestemmingen en 50 inter-
nationale treinen. 
Rotterdam en Venlo voeren met 17 resp. 10 
treinroundtrips de frequentielijst aan. In z’n to-
taliteit rollen jaarlijks 7.500 treinen van/naar de 
terminal in Melzo en met 9.000 treinen als am-
bitie, wil men dit volume in de komende jaren 
verder uitbreiden (+20%).
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La Spezia Melzo  4 trains daily                            4 trains daily       
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Genova, 
Savona, 
La Spezia
& Rail hub

La Spezia & Melzo

Door de gemengde samenstelling 
van de treinladingen, bestaand uit 
continentale laadeenheden en ma-
ritieme containers, kunnen in sa-
menwerking met europawijd actieve 
expediteurs steeds weer basisvolu-
mes voor verbindingen gegroupeerd, 
nieuwe verbindingen gestart of fre-
quenties aangepast (verhoogd of 
verlaagd) worden.

Hannibal is de nationaal en internatio-
naal opereerde spooroperator van de 
Contship Italia groep met Oceanogate 
als tractieleverancier, dat eveneens 
tot de groep behoort. Voordelen en 
toegevoegde waarde uit een hand!

  
Savona (Vado Ligure)

In Savona (Vado Ligure) ontwikkelt 
APM Terminals momenteel een nieu-
we terminal, die zonder diepgangbeperkingen 
ook de grootste schepen (20.000 TEU klasse) 
zal kunnen ontvangen. Wat betreft de efficiën-
tie is een overslagproduktiviteit gepland van 
meer dan  47.000 TEU per hactare waarmee 
APM Terminals de lat voor zichzelf op nog nooit 
gerealsieerde hoogte gelegd heeft. Het concept 
heeft nog het meeste weg van een combinatie 

van de bij APM Terminals Maasvlakte II Rot-
terdam voor het eerst toegepaste technische 
vernieuwingen (SS-kraan wordt op afstand be-
diend) met het “retroporti system” van La Spe-
zia, omdat de hinterlandconnectie vergelijkbaar 
gepland is (al ligt de railterminal aan de rand 
van de stad dus veel dichterbij dan Melzo t.o.v. 
La Spezia).
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© Corridor Rhine<>Alpine

De NEAT binnen de 
corridor Rhine <> Alpine 
wordt katalysator voor
zuid-noord verkeer

Als spooroperator voor de verbindingen vanaf 
de „off dock“ te ontwikkelen spoorterminal, is 
FerNet voorzien, die momenteel al verschillen-
de verbindingen onderhoudt vanaf Savona-Va-
do, Genua en La Spezia, met de spoorknoop-
punten Mortara, Mondovi en Rivalta Scrivia, 
vanwaar dagelijks diverse vaste intermodale 
treinen op Europese bestemmingen onderhou-
den worden.

Contact 

carlo.merli@apmterminals.com

Havens in het zuiden en noorden

De ontwikkeling van dit goed werkende con-
cept, alsook de aangetoonde en blijvend sta-
biele kwaliteit van de dienstverlening, spreken 
voor zich. Het concept kan verder uitgebreid 
worden en dienovereenkomstig hoog zijn in de 
tussentijd alleen al de containerambities aan 
de Ligurische kust (Genua, La Spezia, Savo-
na): 15 miljoen TEU totale overslagcapaciteit 
tegen 2030 en 
daarmee een ver-
vijfvoudiging van 
de actuele over-
slagprestatie van 
deze havenregio. 

Dergelijke ambi-
ties kun je moei-
lijk alleen met een hogere, regionale exportpro-
duktie en gebruikersvraag onderbouwen resp. 
hogere import- en exportvolumes (wanneer dat 
überhaupt denkbaar is), daar is toch wel iets 
meer voor nodig.

NEAT

Door de NEAT (Neue Eisenbahn-Alpentrans-
versale) wordt de Alpentransit vanaf 2016 via 
de Gotthardroute (in gebruikname van de GBT 

Gotthardbasistunnel) al deels en vanaf 2020 
(voltooiing van de CBT Ceneribasistunnel) vol-
ledig vereenvoudigd tot een spoortraject zon-
der alpine hindernissen.

De verwachting, dat alleen op grond van dit in-
frastructureel gegeven transportstromen   ver-
keersroutes zich gaan veranderen, is niet ver 
gezocht, maar zelfs voor de hand liggend, wan-
neer men zich wat intensiever in de verdere 
randvoorwaarden van dergelijke afwegingen 
verdiept. 

Alleen al het gegeven om de Alpenhindernis 
met één locomotief te passeren in plaats van 
met drie is op zich al een doorslaggevend eco-
nomisch aspect. 

Wanneer men vervolgens ook de transittijd 
erbij betrekt, dan is een importcontainer, die 
via de Ligurische havens naar Zwitserland of 
Zuid-Duitsland vervoerd wordt, door de aan-
zienlijk kortere maritieme route en de snellere 
transitroute onder de streep 7 dagen eerder 
bij de ontvanger. Bij exportcontainers hetzelf-

de maar dan omgekeerd: 
een verscheper heeft 7 
dagen langer de tijd en 
bereikt het in het noorden 
vertrokken schip nog ge-
makkelijk via Italië. Het Al-
penhindernis verdwijnt en 
dat zal de reikwijdte van 
de Ligurische havens sterk 

vergroten. Omdat via Melzo, maar ook andere 
spoorknooppunten in Noord-Italië, nu al talrijke 
treinen over de alpen rollen zal die gebiedsuit-
breiding voor wat betreft de Italiaanse havens 
zich snel kunnen ontwikkelen.

Contact

Alessandro Placa

alessandro.placa@contshipitalia.com
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IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N

Standard software for
intermodal transport & logistics
www.ixolution.com Zwijndrecht [NL] & Nettetal-Kaldenkirchen [D]
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Afrika 
bulkt
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Van den Bosch breidt 
opnieuw uit
‘Afrika en het Mid-
den-Oosten bieden 
volop kansen’
De markt voor bulktransport is volop in 
beweging. Waar de groei zich de laat-
ste decennia vooral voordeed binnen de 
Europese grenzen, breiden steeds meer 
bedrijven hun activiteiten uit naar groei-
markten als Afrika en het Midden-Oosten.

Eerst Dubai

Zo ook logistiek dienstverlener Van den 
Bosch. Vorig jaar opende Van den Bosch 

een vestiging in Dubai en binnenkort gaat 
een tankcleaning van start in Ghana. Onlangs 
werd tevens een joint venture gesloten met het 
Zuid-Afrikaanse bedrijf Aspen International. 
Van den Bosch heeft de markt sterk zien veran-

deren. “Vooral in de laatste tien jaar is het snel 
gegaan”, vertelt Marcel Wouterse, lid van het di-
rectieteam van Van den Bosch. “Onze hele on-
derneming is veranderd. Waar we vroeger vooral 
bekend stonden als wegvervoerder, is het aantal 
containers de laatste jaren hard gegroeid van en-
kele honderden naar ruim vierduizend stuks.” De 

groei is een gevolg van de groeiende vraag naar 
internationaal transport, verklaart Wouterse. 
“Met name de deep sea-transporten hebben de 
afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. 
Zo’n negentig procent van onze activiteiten be-
treft inmiddels internationaal transport en we ma-
ken gebruik van terminals over de hele wereld.”

Groeimarkten

Wouterse ziet deze mondiale focus ook terug 
bij relaties. “We merken dat steeds meer be-
drijven – groot en klein – hun vizier richten op 
groeimarkten als Afrika en het Midden-Oosten. 
Afrika bijvoorbeeld, heeft de snelst groeiende 



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

3534 BOX BOX® ®2015 - 17 2015 - 17

economie van de wereld. De mid-
denklasse groeit aanzienlijk en 
waar meer wordt geconsumeerd, 
wordt meer geproduceerd. Dat 
biedt volop kansen.”

Van den Bosch houdt de ontwik-
kelingen dan ook nauwlettend in 
de gaten en besloot vijf jaar gele-
den de sprong in het diepe te wa-
gen. “Als vervoerder van bulkgoe-
deren voor de levensmiddelen- en 
chemische industrie zagen we 
een enorm groeipotentieel”, ver-
telt Paul van de Vorle, lid van het 
directieteam van Van den Bosch 
en onder meer verantwoordelijk 
voor business development. “Sa-
men met onze klanten wisten we 
de eerste transportstromen van 
Europa naar Afrika op te zetten. 
Met succes; inmiddels versche-
pen we op grote schaal bulkgoe-
deren tussen Europa en Afrika.”

Van kleinverpakking 
naar bulktransport

Ook heeft Van den Bosch inmid-
dels diverse stromen binnen Afri-
ka opgezet. Van de Vorle: “Wij 
geloven in de potentie van de Afri-
kaanse markt en hebben de afge-
lopen jaren een groot netwerk opgebouwd dat 
ons en onze klanten helpt om deze groeimarkt 
verder te ontwikkelen. Daarbij vervullen we niet 
alleen de rol van vervoerder, maar gaan we 
nog een stap verder. Zo denken we met onze 
klanten mee over nieuwe manieren om relaties 
te bedienen en kosten te besparen. We weten 
verladers bijvoorbeeld te overtuigen vloeistof-
fen niet in kleinverpakking maar in ISO-tanks 
te verschepen. Dat biedt vele voordelen op 
het gebied van onder meer handling, heating 
en een besparing op de verpakkingskosten.”  

Binnenkort breidt Van den Bosch haar activitei-
ten in Afrika verder uit met een tankcleaning in 
de  haven  van  Tema (Ghana). “Met deze tank-
cleaning kunnen we bestaande transportstro-
men  aan elkaar koppelen en zo helpen we 
bedrijven de overstap te maken naar bulktrans-
port.”

Nieuwe vestiging in Dubai

en andere ontwikkeling op het gebied van deep 
sea-transport, is de opening van een nieuwe 

vestiging in Dubai. Vanuit deze nieuwe ves-
tiging – Van den Bosch DMCC – coördineert 
Van den Bosch sinds september 2015 de deep 
sea-transporten vanuit, naar en binnen Europa, 
Afrika en het Midden-Oosten. “Net als in Afrika 
zien we groeiende mogelijkheden in het Mid-
den-Oosten”, vertelt Marcel Wouterse. “Vanuit 
de nieuwe vestiging willen we beide markten 
verder tot ontwikkeling brengen. Dubai ligt op 
het kruispunt van drie continenten en is voor 
ons de ideale locatie om onze mondiale trans-
portactiviteiten verder uit te bouwen met een 

focus op Europa, het Mid-
den-Oosten en Afrika.”
Joint venture met 
Aspen International

Onlangs heeft Van den 
Bosch een nieuwe stap 
vooruit gezet op de Afri-
kaanse markt. Het bedrijf 
heeft een joint venture ge-
sloten met het Zuid-Afri-
kaanse Aspen International. 

Deze samenwerking re-
sulteert in het openen van 
twee nieuwe vestigingen: in 
Kaapstad en in Dubai. De 
nieuwe onderneming draagt 
de naam Aspen Internatio-
nal en levert een compleet 
pakket aan transportoplos-
singen vanuit en naar de 
Zuid-Afrikaanse markt. 

Daarbij ligt de focus op het 
verschepen van vloeibare 
bulkgoederen in tankcon-
tainers in samenwerking 
met Van den Bosch DMCC 
in Dubai. Daarnaast be-
staan de activiteiten uit het 
verschepen van vloeibare 
bulkgoederen in flexitanks, 

gepalletiseerde goederen in 20- en 40ft-contai-
ners en bederfelijke goederen in reefertanks en 
tankcontainers. 

“Dankzij het nieuwe kantoor in Kaapstad zijn we 
nu ook fysiek aanwezig op de Afrikaanse markt, 
waardoor we onze klanten nog beter kunnen 
ondersteunen bij het opzetten en optimaliseren 
van hun goederenstromen vanuit en naar de 
Afrikaanse markt”, besluit Marcel Wouterse. “Al 
met al positieve ontwikkelingen waarmee we de 
basis leggen voor verdere groei van onze deep 
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sea-activitei-
ten.”

Company   
profile

Van den Bosch is een toonaangevend internati-
onaal transportbedrijf. Met een jaarvolume van 
3,1 miljoen ton getransporteerd product behoort 
Van den Bosch tot de top tien van bulkvervoer-
ders in Europa. 

De activiteiten bestaan uit het inrichten van we-
reldwijde supply chain-activiteiten voor klanten 
in de levensmiddelen-, GMP+ en chemische in-
dustrie. 

De corebusiness bestaat uit het transporteren 
van vloeibare en droge bulkstoffen. Hierbij wordt 
gezocht naar slimme combinaties tussen trans-

port over de 
weg, per spoor 

en/of per water. 

   50 jaar 
transport historie

Een halve eeuw transporthistorie 
Van den Bosch werd in 1964 opgericht door Ad 
van den Bosch. Met één auto ging hij van start 
vanuit het Brabantse Erp. 

In de daarop volgende jaren is het transportbe-
drijf uitgegroeid tot een internationaal transport-
bedrijf, gespecialiseerd in bulktransport. Zijn 
zoon en huidig eigenaar Peter van den Bosch 
heeft het  familiebedrijf in 1998 overgenomen 
en onder zijn bewind is Van den Bosch verder 
gegroeid tot een logistiek dienstverlener met 
internationale faam. Geleidelijk is de focus ver-

schoven van wegtransport 
naar intermodaal transport. 
Op dit moment telt Van den 
Bosch 8 vestigingen, waarvan 5 
in Europa en 1 in het Midden-Oos-
ten (Dubai). Binnenkort komt daar 
een tankcleaning in Ghana, Afrika 
bij. Ook heeft Van den Bosch on-
langs een joint venture gesloten met 
Zuid-Afrikaanse bedrijf Aspen In-
ternational, wat resulteert in twee 
nieuwe vestigingen: in Kaapstad en 
in Dubai.

Contact

Dimphy van Boxtel

dimphy-vanboxtel@vanden-
bosch.com

www.vandenbosch.com
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your umbrella for   safe logistic operations
ogSure

Telefoon: +49 (0) 40 380 433 91 
Email:  info@logsure.de
Internet:  www.logsure.de

LogSure
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ECS 20 jaar

ECS European  Containers Zeebrugge, spe-
cialist in "full container loads", heeft het alle 

records brekende boekjaar 2015 afgesloten 
met een nog nooit vertoonde containershow.

De 2015 records waren:

    Dubbele groeicijfers +15%
    Aantal full loads per dag: +1000
    Omzet: +260m€
    ECS medewerkers: +800
    Investeringen in 2015: +30m€
    EBITDA: +20m€

ECS, met als hoofdactiviteit "full container 
loads" door heel Europa met een specialisatie  
op short sea verbindingen tussen het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, de Baltische staten, Grie-
kenland, Turkije en het continent, exploiteert 
een vloot van 6.000 ECS 45' containers (33 
EU plts) en 1.000 ECS reefercontainers (33 EU 
plts), waarmee intermodaal vervoer op grote 
schaal mogelijk is.

ECS is hierdoor een van de grootste spoor- 
aanbieders, verbindingen ontwikkelend waar 
mogelijk - conform de eigen CSR filosofie (Cor-
porate Social Responsibility). De "last mile" 
vanaf de haven of inland terminal wordt gere-
den met de beschikbare 1.000 trucks waarvan 
350 eigen trucks.

Vanuit de CSR: min-
der CO2, minder 
wegvervoer, minder 
leeg rijden, een 
beter milieu en 
een perfecte plek 
om te werken. 

Contact

www.ecs.be
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Criaturas
Een uniek, innovatief concept van een 
event agentuur met internationale allure

De event agentuur Criaturas is gespeciali-
seerd in de complete organisatie van een 

event; het conceptdesign en de ontwikkeling 
van stijl en thematische events zowel voor be-
drijven als voor privépersonen. Daarnaast is 
Criaturas ook een uitstekend animatiebedrijf, 

met haar eigen locatie ‘The private loft’ in Gent, 
België, met meer dan 15 jaar ervaring in het 
bedenken en ontwikkelen van orginele en me-
morabele events, thematische feesten en ani-
maties. 

"Voor het event “20 years ECS” kwamen we op 
het idee om een gebouw te maken met de ei-
gen containers en dat nota bene tijdens de eer-
ste bespreking over het event. Uiteindelijk werd 
het een uniek tijdelijk theater, opgebouwd uit 75 
ECS containers."

Behalve de fraaie en indrukwek-
kende constructie uit containers, 
werd het event een grootse show 
door de gerealiseerde mix van 
culinaire afwisseling, dans, acro-
batiek, circus acts en een mu-
ziekfestijn. 

Iedere container herbergde een 
ander type "street food" keuken, 
cocktail bar, art galery, tattoo 
shop, lounges en themarestau-

rants. In het centrum een 
rond toneel met continu 
spectaculaire acts. "Met 
grote aandacht voor details, 
creëerden we een totaalbe-
leving waarin de werelden 
van Criaturas en ECS per-
fect samen smolten."

Contact
www.criaturas.eu
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Miniworld 
Rotterdam 
een unieke beleving 
in miniatuur

Leukste uitje 
van Zuid-Holland

Al drie keer in de afgelopen 
vier jaar is Miniworld Rot-

terdam gekozen tot Leukste 
Uitje van Zuid-Holland. Ook in 
2016 is Miniworld weer geno-
mineerd voor deze publieks-
prijs van het Land van ANWB. 
Inmiddels ontvangt Miniworld 
zo’n 85.000 bezoekers per jaar 
en staat daarmee op de zeven-
de plek in de top tien van Rot-
terdamse attracties. Miniworld 
is de grootste overdekte mini-
atuurwereld van de Benelux, 
gelegen in het hart van Rotter-
dam. Sfeervolle en uitgestrekte 
polderlandschappen worden 
afgewisseld met de moderne en historische 
architectuur van ons “Rotterdam in miniatuur”, 
inclusief de grootste overdekte miniatuurhaven 
van Europa. Miniworld is hiermee letterlijk een 
unieke attractie in Nederland. 

Unieke beleving
Wat eens begonnen is als een droom van een 
avontuurlijke hobbyist is door het enthousias-
me, maar ook het harde werken van de onder-
nemer, uitgeroeid tot een onvergetelijke be-
leving voor jong en oud. Voor ouderen is het 
een feest van herkenning door de cultuur his-
torische gebouwen die door het eigen atelier 
zijn gefabriceerd. Voor kinderen is  een bezoek 
aan Miniworld een ware beleving, mede dankzij 
een speurtocht die in de miniatuurwereld is uit-
gezet. Want niet alleen zijn de maquettes een 

bijzonder onderdeel van deze miniatuurwereld, 
maar ook de 27.000 inwoners die allerlei (gek-
ke) avonturen beleven. En overal waar u kijkt 
rijden treinen en vrachtauto’s. In de stad rijden 
de trams en de bussen van de RET. De land-
schapsbouw brengt alles nog verder tot leven. 
En dan zijn er nóg wat extra verrassingen: zo 
valt elke 24 minuten de nacht in de miniatuur-
wereld in een reeks prachtige avond- en och-
tendkleuren. Duizenden lampjes verlichten het 
donkere landschap. En met drukknoppen kunt 
u zelf de wereld in beweging zetten, van piep-
kleine kippetjes tot een grote actie in de Kuip.

Thema’s in miniatuur

Rotterdam is een prominent onderdeel van de 
miniatuurwereld (in totaal zo’n 600 m2), met 

ruim 50 moderne en vooroorlogse Rotterdam-
se maquettes. Van de Erasmusbrug tot Hotel 
New York, van het allereerste Station Delftsche 
Poort tot aan het nieuwe Rotterdam CS en van 
Diergaarde Blijdorp tot de Euromast. Het is hier 
allemaal in miniatuur te bekijken. Aan de hand 
van alle informatiebladen zijn ook veel leuke 
verhalen en feitjes te ontdekken over alle ma-
quettes. 

Geïnspireerd door de Rotterdamse haven is in 
Miniworld eveneens de grootste miniatuurha-
ven in Europa gebouwd. Bijna alle typen ha-
vens die te vinden zijn in en rond Rotterdam 
zijn in onze miniatuurwereld ook te vinden. Be-
drijven als de ECT, EMO, IHC Merwede en BP 
zijn hier aanwezig. Ook worden begrippen als 
overslaghaven, doorvoerhaven, mainport, pe-

trochemische industrie, TEU en 
dry-bulk uitgelegd aan de hand 
van de miniatuurwereld.  Mini-
world biedt een leuke manier om 
kennis te maken met de Rotter-
damse haven. 

En natuurlijk ontbreekt een 
typisch Nederlands kust- en 
polderlandschap niet in de mi-
niatuurwereld. Hier zie je een 
druk bevolkt Hollands strand, 
uitgestrekte polders en Kinder-
dijk in miniatuur. Net als in het 
groot zie je dijken, sloten, vaar-
ten, kanalen, molens, gemalen 
en sluizen. Watermanagement 
is een belangrijk thema in onze 
miniatuurpolder. Dan zijn er nog 
de voorsteden van Rotterdam, 
zoals bijvoorbeeld Schiedam, 
Vlaardingen, Capelle aan den 
IJssel, Hoogvliet en Spijkenisse. 
Deze steden hebben model ge-
staan voor dit bijzondere stukje 
miniatuurwereld.  In onze voor-
stad voegt de havenspoorlijn uit 

de miniatuurhaven zich samen met de hoofd-
spoorlijn. De Randstadrail verzorgt de verbin-
ding tussen de voorsteden en de stad. Ook de 
hogesnelheidslijn (HSL) ontbreekt niet. 

Uitbreiding

Sinds 2015 bouwt Miniworld aan een nieuwe 
uitbreiding met ruim 190 m2:  Groot-Brittannië in 
miniatuur. Van de krijtrotsen van Dover, via de 
glooiende heuvels van midden Engeland, tot de 
spectaculaire bergen in de Schotse Highlands 
wordt dit een bloemlezing van alles waar Groot 
Brittannië om bekend staat. Van de Keltische 
legendes en steencirkels, via de woelige mid-
deleeuwen, de industriële revolutie tot het he-
den. En natuurlijk komt de rijke spoorhistorie 
ruim aan bod met vele spectaculaire viaducten, 
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bruggen en (historische) spoorlij-
nen die Engeland en Schotland 
kenmerken.

Bijzondere locatie voor 
uw bedrijf

Verras uw gezelschap… 
Verras uw gezelschap met een 
ongebruikelijk en inspirerend 
evenement!  We bieden u de ge-
legenheid om uw personeel of 
klanten op unieke wijze te ont-
vangen midden in onze operatio-
nele miniatuurwereld. Spectacu-
lair en uniek in Nederland! Hierbij 
valt te denken aan een  netwerk-
borrel, bedrijfsborrel, vergaderen 
of een bedrijfsuitje.

Zalen
 
Miniworld Rotterdam heeft twee 
zalen ter beschikking: De ‘Mini-
atuurwereld’ en het ‘Restaurant’.

Het restaurant heeft een capaciteit van zo’n 80 
personen voor een vergadering, presentatie, 
lunch en/of diner. In de miniatuurwereld kunnen 
zo’n 250 personen borrelen, netwerken en van 
een hapjes- en drankjesbuffet gebruik kunnen 
maken. Wij verzorgen vele vormen van cate-
ring. 

Rondleiding
 
Uw arrangement kan worden uitgebreid met een 
rondleiding achter de schermen. Tijdens een 
rondleiding wordt u persoonlijk te woord gestaan 
door één van onze deskundige en enthousiaste 
medewerkers. Er gaat een wereld voor u open!

Bedrijf profileren?
 
Wilt u uw bedrijf profileren?  Dat kan. Via  Mini-
world bereikt u een brede doelgroep op een 
leuke en verrassende wijze. Is uw Interesse 
gewekt? Adverteren in onze miniatuurwereld? 
Breng uw boodschap op een verrassende en 

sympathieke manier onder de 
aandacht van onze duizenden 
bezoekers per maand!  Miniworld
Rotterdam is een wereld in het 
klein en geeft daarmee bedrijven 
de kans om zichzelf in deze mini-
atuurwereld te presenteren. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een 
maquette van een bedrijfspand, 
billboards in miniatuur, model-
vrachtauto’s met bedrijfslogo, en/
of miniatuur videoschermen.

Wilt u meer weten over een ar-
rangement of adverteren bij Mini-
world  Rotterdam? 

Neem dan vrijblijvend met ons 
contact op via mail sales@mi-
niworldrotterdam.com of telefo-
nisch: +31 10 2400501. Wij den-
ken graag met u mee. 

Contact

Tamara Boulée

marketing@miniworldrotterdam.com

Website

www.miniworldrotterdam.com 
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Universal growth model for container transferia nearby deep-
sea terminals. Picture shows a transferium for a throughput 
of 500,000 TEU/year.

4 stack lanes, 8 OHC's, quay length 150 m1

Handling speed: 
- shuttles 100-160 moves / hour (200-320 TEU/h)
- trucks    100-120 moves / hour (200-240 TEU/h)
  
Terminal area: ± 3,0 hectare
Stack capacity: 3.300 - 4.100 TEU

6160 BOX®2015 - 17 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2015 - 17

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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 Think 20% less weight.

Think 1.5 times more stability.

Think 30% cheaper.

Think new.

BeeComp
Technologies Inc.www.beecomp-inc.com
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