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Jaarverslag

Stichting Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant

Het MCA in 2015
Het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA) was in 2015
betrokken bij een aantal
in het oog springende
hoogtepunten. In dit jaarverslag is een deel daarvan opgenomen, met foto’s geïllustreerd.
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Niet alle activiteiten met betrokkenheid van het MCA speelden
zich af in de schijnwerpers. Sterker nog: vaak is ook bij gebeurtenissen die volop in de belangstelling stonden, niet onmiddellijk
duidelijk dat het MCA een rol heeft
gespeeld.
Het is voor een organisatie als het
MCA gebruikelijk om op de achtergrond te opereren. Bij alle in dit
jaarverslag belichte onderwerpen

en gebeurtenissen was het MCA
intensief betrokken. Soms door
een jarenlange intensieve lobby,
andere keren als verbinder van
partijen en transferpunt van kennis, maar ook als initiator of uitvoerder van projecten. Denk bij
het laatste aan het programma
Beter Benutten van Rijkswaterstaat.

Het MCA inventariseert nieuwe
gebruiksmogelijkheden, monitort
de werkzaamheden en draagt bij
aan de communicatie over de verbeteringen van de vaarweg tussen
Veghel en Eindhoven Het MCA
ondersteunt ook de stichting BERZOB (Bereikbaarheid Zuidoost
Brabant). Samen met de deelnemende bedrijven in BERZOB werkt
het MCA aan analyses van goederenstromen en onderzoekt nieuwe
mogelijkheden van vervoer over

water. Ook was het MCA in 2015
actief betrokken bij verschillende
nieuwe of verbeteringen van multimodale containeroverslag.
Bij al deze onderwerpen zet het
MCA in op zo effectief mogelijk
overleg en samenwerking tussen
overheden en bedrijfsleven, met
oog voor zowel private als publieke belangen.
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voorwoord

Een mijlpaal voor multimodaal transport
2015 werd een mijlpaal voor multimodaal transport, met de opening van het Máximakanaal en alle daarvan afgeleide gebeurtenissen zoals de ingebruikname van de kraan in Veghel en de
erkenning van de founding fathers die verantwoordelijk waren voor
deze ontwikkeling. U leest daar meer over in dit jaarverslag van de
Stichting MCA Brabant, waarin ook veel andere belangwekkende
gebeurtenissen die in 2015 plaatsvonden worden omschreven.
2015 was het jaar waarin het MCA zichzelf vernieuwde. Op 1 januari 2015 begon ik als directeur van het MCA. In april kreeg Myriam
van den Broek de leiding over het secretariaat en voegden zich
twee professionele projectleiders bij ons: Janneke Gramberg en
Ad Verhoeven. We hebben in 2015 ingezet op moderne, digitale
communicatie met een state-of-the-art website en een prachtige
maandelijkse nieuwsbrief.
Het bestuur van de stichting MCA Brabant werd deels vernieuwd
met de komst van Jan-Renier Swinkels, de CEO van de Bavaria
Bierbrouwerij en tevens voorzitter van de stichting BERZOB. En
om de link met het heden maar direct te leggen: per 1 januari 2016
trad Jacqueline de Rijk van het logistieke concern Jan de Rijk toe
tot het bestuur. De Raad van Advies van de Stichting MCA Brabant
werd versterkt met de komst van de wetenschappelijk directeur
van Dinalog, dr. Albert Veenstra.
Kortom: het MCA is op volle sterkte en zal die kracht ook de
komende jaren inzetten, zoals u van het MCA gewend bent. In
2015 werd gestart met een geheel nieuwe focus, niet louter gericht
op infrastructuur, de nadruk komt meer op samenwerken, lading
bundelen en clusteren. Dat is het beleid van het MCA voor de toekomst. We hopen in 2016 een mijlpaal te bereiken met BERZOB
en een doorbraak in de samenwerking tussen de containerterminalexploitanten in Brabacon en BIM. Tevens ondersteunen we in
woord en daad de spoorstrategie van de provincie een leveren we
multimodale input aan de studie Corridor-Zuid van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Er is genoeg te doen de komende
jaren. Ik kijk ernaar uit om samen met het MCA en alle relaties
daaraan te werken.

Cees van Elk

MCA-directeur Cees van Elk in gesprek met minister van Infrastructuur
en MIlieu, Melanie Schultz bij de ingebruikname van het Máximakanaal.
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2015 werd het jaar van
het Máximakanaal
‘Een mijlpaal voor de Nederlandse binnenvaart’ noemde
het Bureau Voorlichting Binnenvaart de opening van het
nieuwe Máximakanaal en dat
was het zeker.
Vooral voor de provincie Brabant
was het een groots moment toen
Koningin Máxima op 5 maart het
naar haar vernoemde kanaal op
voer en zo de opening ervan officieel bevestigde.
Duizenden mensen waren er getuige van, er waren kinderkoren,
een fanfare en talrijke hoogwaardigheidsbekleders

Omlegging

Met de ingebruikname van het kanaal (het eerste schip voer er overigens al in december 2014) is de
omlegging van de Zuid-Willemsvaart rond ’s-Hertogenbosch een
feit geworden en kunnen schepen
van klasse IV tot aan Veghel varen. Daarmee kreeg de zowel de
containervaart als het bulkvervoer
naar Veghel een boost. Voor het
MCA was deze opening ook een
mijlpaal. De gesprekken over de
omlegging rond Den Bosch waren
al (tientallen) jaren voor de oprichting van het MCA aan de gang.
De doorslag gaven uiteindelijk de

door het MCA opgestelde en door
de Provincie Brabant vastgestelde visie Brabantse kanalen en de
publiek private financieringsconstructie.
“We vieren dat Nederland met het
Máximakanaal een prachtige waterweg erbij heeft”, aldus Melanie
Schultz bij de opening van het kanaal. “Om onze concurrentiepositie vast te houden, moeten onze
kanalen ook toegankelijk zijn voor
klasse IV schepen, met drie lagen
containers. Deze scheepsklasse
heeft de toekomst.
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Koppelverband op Zuid-Willemsvaart,
Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal
Een
klasse
II-koppelverband voer maandag 26 oktober voor het eerst van Veghel naar de Beatrixhaven in
Eindhoven. Het ms Eros is
speciaal verlengd tot koppelverband Eros/Eros II van 110
meter lang.
Een opvallende verschijning op
dat deel van de Zuid-Willemsvaart,
op het Wilhelminakanaal en op het
Beatrixkanaal. Het was tevens de
eerste keer dat in de opgewaardeerde sluizen 4, 5 en 6 een schip
werd geschut dat precies paste.
En het ging voorbeeldig.
Schipper en eigenaar Stefan Buil
stuurde het schip geroutineerd
langs de kunstwerken op de kana-
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len in Zuidoost Brabant. Aan boord
een klein gezelschap deskundigen
van Rijkswaterstaat, de provincie
Noord-Brabant, HKS Metals en
MCA.

Schroot

Opdrachtgever van dit transport
was HKS Metals in Eindhoven.
Frank van Bolderen, vestigingsmanager van HKS Metals in Eindhoven, bedacht samen met de
schipper de oplossing met het
koppelverband: “Ons tonnage
nam de laatste jaren sterk toe.
Verdere groei van de per vrachtauto zorgde voor logistieke problemen, waaronder het gebruik van
de weegbrug. Met de afvoer over
water tackelen we logistieke problemen en besparen we kosten.”

Frank van Bolderen (r) en Stefan Buil bij
de overslag in Eindhoven.

Jaarverslag 2015

Nieuw aangezicht voor Veghel
Michel van Dijk kijkt als aanhoudend pleitbezorger voor
het Máximakanaal tevreden
naar de ontwikkelingen na de
opening van het kanaal.
Er is op de terminal in Veghel een
reusachtige portaalkraan voor
de containeroverslag verrezen in
2015. Maar het draait bij Inland
Terminal Veghel niet alleen om
containers. Michel van Dijk: “De
publiciteit richt zich vaak op het
containervervoer – maisgluten
zijn minder sexy dan die kleurige
containers – maar het bulkvervoer
heeft ook veel baat bij de schaalvergroting. De schepen die nu
voor de kant komen, nemen 2.000
ton mee. Dat is bijna viermaal zoveel als per kempenaar. We kunnen nu stromen koppelen. Bijvoorbeeld schepen die uit Eemshaven
naar Veghel komen, kunnen nu
terugvaren met recycling-asfalt

naar Heerenveen
of Muiden. Die
grotere schepen
hebben
rechte
zijden en een stalen vloer – dan
kan veel meer.”
Michel van Dijk
is business manager van ITV,
onderdeel
van
familiebedrijf Van Berkel. Het bedrijf bestond dit jaar 60 jaar en
Van Berkel Logistics, waaronder
de Inland Terminal Veghel bestaat
inmiddels tien jaar. Daar werd in
augustus bij de viering van het
60-jarig bestaan de nieuwe kraan
in gebruik genomen en dat was
dus een driedubbele viering.
Aanwezig waren onder andere
oud-minister van Verkeer & Waterstaat Karla Peijs, oud-gedeputeerde Eric Janse-De Jonge van
Brabant en de voorzitter van het

MCA Jan Kerkhof. Zij waren nauw
betrokken bij de definitieve beslissing om de Zuid-Willemsvaart te
verruimen, de sluizen aan te passen en de omlegging van de vaarweg. weg rond ’s-Hertogenbosch
te realiseren (het latere Máximakanaal). Zij symboliseerden de
jarenlange goede samenwerking
tussen het provinciebestuur, het
Rijk en het regionale bedrijfsleven
(samengebracht door de stichting
BERZOB en het MCA).
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Weert-Cranendonck
Ook kleinere vaarwegen bieden
mogelijkheden voor multimodaal
transport. Noord-Brabant loopt
daarin voorop. Binnenkort komt
er een (container)terminal aan
de Zuid-Willemsvaart in de regio
Budel-Weert zodat ook in die regio meer mogelijkheden voor vervoer over water ontstaan. Het plan

stamt al uit 2008, maar werd door
regelgeving opgehouden.
Dat was april 2015 voorbij. De
eerste proefvaarten hebben reeds
plaatsgevonden en in december is

met de eerste bouwwerkzaamheden begonnen.
Hierboven een artist impression
van de haven in Weert-Cranendonck.

Waardering voor ambassadeurs
De opwaardering van de Brabantse kanalen ging in het
najaar van 2015 de laatste
fase in. Met het totaal pakket
aan maatregelen is de bereikbaarheid over water van Brabant sterk verbeterd.
Voor Rijkswaterstaat en de Provincie Brabant was dit aanleiding om
de volhardende initiatiefnemers
te eren met de onthulling van een
‘Publieksbord’ aan de haven van
Veghel.

Woensdagmiddag 11 november
werden aan de Noordkade in Veghel, in aanwezigheid van HID Jannita Robberse van Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland,
gedeputeerde
Christophe van der Maat en burgemeester Ina Adema van Veghel
zes ‘ambassadeurs’ geëerd, die
zich lange tijd hebben ingezet voor
opwaardering van de kanalen. Helaas zijn drie van hen niet meer
onder ons: oud-burgemeester Ies
Keijzer van Veghel, oud-voorzitter
van het MCA André Schaart en

oud-directeur van CeHaVe Harry
Goijer. Hun naaste familie was wel
aanwezig bij de onthulling van het
Publieksbord op de kade van de
Veghelse haven.
Op de foto de andere drie ambassadeurs (vlnr) oud-directeur van
het MCA Bert Hilberts, oud-directeur Peter van der Meij van Intexo/
DHL en MCA-voorzitter Jan Kerkhof. In hun midden burgemeester
Ina Adema en HID Jannita Roberse.
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Oosterhout heeft er
een terminal bij
Industrieel smaakmaker van
levensmiddelen Döhler is de
eerste grote klant voor de
Openbare Laad- en Loskade
Vijf Eiken in Oosterhout, een
satelliet-containerterminal
van OCT.
OCT-directeur Arie Rietveld leidde
maandag 5 oktober de officiële ingebruikname van de nieuwe kade,
waar Brabants gedeputeerde
Christophe van der Maat met een
reach stacker de eerste 40-voeter
op een chassis plantte. Met de ingebruikname beschikt het bedrijventerrein Vijf Eiken in Oosterhout
over een eigen ‘terminal’, enkele
kilometers van de ‘moederterminal’ in Oosterhout.

Gedeputeerde met aandacht
voormultimodaal vervoer

In 2015 trad Christophe van der
Maat in Brabant aan als de nieuwe gedeputeerde voor Mobiliteit en Samenwerking.
Multimodaal transport is daarmee
één van zijn vele werkgebieden
en het heeft zeker zijn aandacht,
zo toonde hij bij verschillende gelegenheden. Onder meer

was hij actief deelnemer aan het
MCA-Jaarcongres in december,
gastheer tijdens de werkconferentie spoor met aandacht voor
spoorgoederenvervoer, deelnemer aan het debat met de Raad
van Advies van het MCA en op de
foto bedient hij de reach stacker
op de kade in Oosterhout.
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Donderdag 10 december
hield MCA het jaarcongres in
de voormalige CHV-fabriek
in Veghel. Onder de aanwezigen diverse (multimodale)
vervoerders en verladers,
vertegenwoordigers van gemeenten, de provincie en
Rijkswaterstaat, onder wie
gedeputeerde
Christophe
van der Maat.
Ook alle terminalexploitanten in
Brabant waren aanwezig. Er werd
diepgaand gediscussieerd over
multimodaal transport in het algemeen en de kansen en bedreigingen voor de Brabantse terminals
in het bijzonder.

Uitdaging

De gedeputeerde schetste in het
kort het overal mobiliteitsbeleid
van de Provincie en daagde de
aanwezigen uit om met signalen
te komen voor aanscherping van
beleid, maatregelen of gewenste
ondersteuning van gezamenlijke
initiatieven. De provincie heeft
volgens Christophe van der Maat
geen gebrek aan ambities. Daaronder schaart hij de bundeling van
ladingstromen en de verbetering
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Jaarcongres met inhoud
van de ketenregie. Hij ziet ook
een rol weggelegd voor de provincie bij de verbetering van de
containerterminals in Waalwijk en
Bergen op Zoom, het Rail Service
Centrum in Moerdijk en het spoor
Meteren-Boxtel en N65.

Spoor

Hij sprak bij het jaarcongres van
het MCA zijn zorg uit over de
veiligheid van het goederenvervoer met name op het spoor. Dit
is extra actueel, omdat tijdens de
aanleg van het 3e spoor voor de
Betuweroute in Duitsland meer

gevaarlijke stoffen per spoor over
Brabantroute gaan. De brede ambitie voor een duurzame samenleving zorgt volgens Van der Maat
voor een blijvende bredere inzet
van de multimodale vervoersmogelijkheden in Brabant. Dat was
een opsteker voor alle aanwezigen van het MCA-congres.

Op de foto de paneldiscussie onder
leiding van Cees van Elk (r) met de
panelleden (vlnr) Luc Smits van de
containerterminal in Moerdijk, wetenschappelijk directeur van Dinalog
dr. Albert Veenstra en gedeputeerde
Christophe van der Maat.

GUIDO HAYEN 1940-2015

Oud-bestuurslid van het MCA
Guido Hayen overleed 21 mei
op 74-jarige leeftijd plotseling.
Guido Hayen was als director
corperate external relations en
speechschrijver een strateeg
bij Philips, vertelt oud-directeur van het MCA John Hondebrink. “En hij was ook een strateeg voor het MCA, die feilloos
aanvoelde hoe de “omgeving”
naar het MCA keek . Voor MCA
Brabant heeft hij veel betekend.
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Beatrixkanaal

Het Beatrixkanaal kreeg in
2015 een betere invaart.
Rijkswaterstaat werkte al
sinds 2013 aan het opknappen van de vaart tussen Veghel en Eindhoven.

Op de foto de verbetering van de
bocht bij Batadorp – de invaart van

Publicaties
Het MCA zorgde in 2015
voor diverse publicaties
in het Brabants Dagblad,
Nieuwsblad Transport en
de Binnenvaartkrant.

Ook het internationale magazine BOX Intermodal & Containers schonk in 2015 tot
tweemaal toe aandacht aan
het multimodaal vervoer in
Brabant en aan het MCA. Naar
aanleiding van het congres
‘Vijfsterrenlogistiek’ in Veghel
voorjaar 2015 werd op een rij
gezet wat met name de regio
Noordoost Brabant betekent
voor het intermodale containervervoer. Later in het 2015

het Beatrixkanaal vanaf het Wilhelminakanaal. Bij de werkzaamheden werd slim geanticipeerd
op toekomstbestendige verbeteringen gekoppeld aan groot onderhoud aan de vaarwegen. De
bochtverbreding zorgt voor een
capaciteitstoename,
waardoor
onder andere ook het koppelver-

band dat schrootvervoer verzorgt
vanaf Eindhoven deze bocht goed
kan passeren.

wijdde BOX Intermodal & Containers een apart hoofdstuk
aan het MCA zelf.

Brabant Magazine

Het Brabant Magazine (illustratie rechts) publiceerde een
originele ‘infographic’ over vervoer over water in Brabant. In
één oogopslag wordt duidelijk
hoe groot de impact is van multimodaal vervoer, met name
dat over water. Met name de
verruiming van de kanalen in
Brabant en de enorme toename daardoor van het aantal
containers dat een enkel schip
kan meenemen, springt in het
oog.
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Marktinventarisatie behoefte
bakkenhoeken

MIRT-onderzoek
In 2015 is een start gemaakt
met het MIRT-onderzoek goederencorridor Zuid.

Eind 2015 heeft MCA in opdracht van Rijkswaterstaat
een eerste marktinventarisatie bakkenhoeken uitgevoerd
voor Zuid-Nederland.
Met bakkenhoeken worden locaties bedoeld nabij vernauwingen
c.q. vaarwegovergangen, waar tijdelijk duwbakken kunnen worden
geparkeerd, dan wel langere duwcombinaties, al dan niet geladen,
kunnen worden ontkoppeld. Deze
bakkenhoeken maken het mogelijk om zowel efficiënt te varen met
grotere duwbakcombinaties op de
grotere vaarwegen, als bestemmingen aan kleiner vaarwater te
bereiken en vernauwingen onder-
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weg te overbruggen. Bij de ingang
van kleiner vaarwater kan de grote
duwcombinatie worden gesplitst in
kleinere combinaties.
Bij kleinere sluizen zoals sluis
Grave, kan de lange combinatie
worden afgekoppeld en door de
sluis gependeld. Rijkwaterstaat
heeft dit idee opgepikt in overleg
met verschillende marktpartijen.
MCA heeft vervolgens een eerste
marktinventarisatie
uitgevoerd.
Uit dit onderzoek is gebleken dat
meerdere bedrijven (verladers en
transporteurs) hier behoefte aan
hebben. In 2016 zal het idee in samenwerking met Rijkswaterstaat
en het bedrijfsleven verder worden
uitgewerkt.

Langs een 5-tal lijnen wordt gewerkt aan het tot stand brengen
van een lange termijn visie op de
ontwikkelingen van de corridor en
de definitie van opgaven om de
ambitie waar te maken. Het MCA
is betrokken bij het deelonderwerp
logistieke knooppunten. Via de
nodige deskresearch, diepte-interviews en een 3-tal werksessies
werd in december 2015 een conceptrapportage opgeleverd. De
integrale behandeling in een synthese sessie moet leiden tot het
vaststellen van de bevindingen en
het definiëren van onderzoeksvragen voor de fase tot 1 juni.
In het onderzoek naar logistieke
knooppunten is het begrip knooppunten verbreed naar logistieke
regio’s. Het fijnmazige stelsel van
terminals zorgt ervoor dat ten aanzien van multimodaliteit in bijna
de hele corridor sprake is van een
uitstekende bereikbaarheid van de
zeehaven.
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Ontwikkelagenda
spoor Brabant
Het MCA werkte in 2015 mee
aan het verder vormgeven
van de ontwikkelagenda
spoor in Brabant.
Overleg werd gevoerd met, naast
DB Schenker, een aantal railoperators in Brabant, ProRail, Railcargo en de havenbedrijven Moerdijk
en in Rotterdam.
Dit als een vervolg op de Spoorvisie die in 2014 door de provincie
Noord-Brabant werd vastgesteld.
In de agenda is met een schuin
oog naar de lange termijn (ROBEL/VEZA-boog) vooral aandacht

voor korte en middellange termijn
maatregelen die tot een verbeterd
gebruik van het spoor voor goederenvervoer gaan leiden. Op korte
termijn gaat het om beter gebruik
van de bestaande voorzieningen
in o.a. Tilburg, en Moerdijk. Een
nader onderzoek met als vraagstelling; “hoe kan de verwachte
groei van continentaal spoorvervoer ook voor de middellange termijn gefaciliteerd worden”, zal in
2016 uitgevoerd worden.
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Tilburg

Een r

De werkzaamheden aan de
nieuwe sluis vorderen gestaag. De nieuwe sluisdeuren welke de grootste composietdeuren van Europa
zijn hangen intussen op hun
plaats.
Het aanpakken van de dreigende
lage waterstand in het Wilhelminakanaal bij de in gebruik stelling
van de nieuwe sluis baart de
nodige kopzorgen en zal extra
investeringen vergen.
Met gebruik van subsidie uit het
programma Beter Benutten is
in 2015 de elektrificatie van het
emplacement bij Railport Brabant
gerealiseerd. Hiermee kan het
moeten wisselen van locomotieven voorkomen worden. Dit is tijden kostenbesparend.
De betrokkenheid van het MCA bij
diverse projecten heeft de gemeente Tilburg overtuigt om weer
financieel bij te gaan dragen aan
het MCA.

ondje

Bergen
op Zoom

De besluitvorming en financiering van de aanleg van
een nieuwe containerterminal als vervanging van de nu
veel te kleine terminal aan de
Theodorushaven vergt wat
meer tijd dan gehoopt.
Door capaciteitsproblemen op de
terminal is een groot deel van de
potentiële groei niet gerealiseerd
en is een groot deel van transporten voor de huidige klanten
over de weg in plaats van via de
binnenvaart afgewikkeld. Met
de Provincie NB , de gemeente
Bergen op Zoom en de exploitant
Mepavex wordt nu overlegd over
mogelijke financiering van de
aanleg van deze nieuwe buitenhaven.

lang

Oss

In 2015 werd in Oss weer een
serieuze stap gezet voor Tri
modaal Oss. OOC zorgde met
steun van de gemeente en
Prorail voor een verbetering
van de spoorinfrastructuur.
Het is hiermee eenvoudiger geworden om lange treinen van het
hoofdspoor naar de terminal op
Elzenburg te rijden.
Oss was dit jaar gastheer voor één
van de Rail Cargo spoorcafés. Tijdens deze bijeenkomst gaven directeur J. Zeeman van Strukton, directeur E. Nooijen OOC Terminals
en burgemeester W. Buijs Glaudemans ieder op eigen wijze blijk van
vertrouwen in de toekomst van het
spoor goederenproduct. Wel zijn
er nog een aantal flinke uitdagingen ten aanzien van investeringen
en regelgeving.

Jaarverslag 2015

gs de

overig

Helmond

Het vraagstuk van de renovatie van de sluizen in relatie tot toekomst bestendige
vestiging van enkele watergebonden bedrijven heeft de
volle aandacht van gemeentebestuur en het betrokken
bedrijfsleven.
De MKBA-toets ,samen met de
business case van de betrokken
bedrijven vormen belangrijke
onderliggers voor verdere bespreking/onderhandeling.

e veld

en

Waalwijk

In 2015 is in eerste termijn
gestart met de aanbesteding
van een nieuwe buitenhaven
in Waalwijk.
Hiermee beoogt de gemeente
Waalwijk als aanbestedende partij
een Inland-terminal op een oppervlakte van ca 2,5 ha te realiseren
in combinatie met de uitgifte van
ca 9 ha industrieterrein.. Door
middel van een DBFMO constructie is een 25-jarig contract in
de markt gezet. De inschrijving
sloot in oktober 2015. Het resultaat van de inschrijvingen en de
beoordelingen zijn nog net bekend.

Moerdijk

In 2015 heeft het MCA de
contacten met het havenschap Moerdijk en enkele
multimodale overslagbedrijven op Moerdijk nieuw leven
ingeblazen.
De rol van Moerdijk op zowel de
binnenvaartrelatie met Rotterdam
als de potentie voor continentaal
multimodaal goederenvervoer
waren hier de aanleiding voor.
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Strategisch netwerk
Onderdeel van de MCA-werkzaamheden vormt sinds jaar
en dag het containervervoer.
In de zomer van 2015 is een
informatieve pagina over Brabacon, een slim en krachtig
netwerk van containerterminals (binnenvaart en spoor)
in Noord-Brabant, toegevoegd aan de MCA-website.
Het netwerk van terminals van
de Brabacon-leden is strategisch
gespreid over Brabant en heeft
perfecte aansluitingen op de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Brabacon verenigt de logistieke kracht van zeven innovatieve
ondernemingen. Met duurzame,
milieuvriendelijke en kwalitatief
hoogwaardige multi- en intermodale vervoersoplossingen ontsluiten zij effectief het West-Europe-
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se achterland voor internationaal
opererende organisaties. Het Brabacon netwerk bestaat uit: • 10
containerterminals in Brabant. • 20
binnenvaartschepen voor containertransport van en naar de zeehavens. • Dagelijkse containertreinen met 80 of meer containers van
en naar de zeehavens.
• Continentaal containervervoer
op maat via water, weg of spoor.
• Containerkranen en reach stackers voor meer dan 20.000 containerhandelingen per dag • Opslagcapaciteit voor meer dan 60.000
TEU. • Meer dan 400.000 m² eigen
warehousecapaciteit. • Meer dan
200 rechtstreekse medewerkers
voor de containerlogistiek • In totaal meer dan 1.500 medewerkers
bij de deelnemende bedrijven.

Succes

Noord-Brabant blijft succesvol
in multimodale oplossingen. Dit
blijkt uit cijfers van Brabacon.
In 2015 was de multimodale
overslag bij de Brabantse inland
containerterminals – exclusief
Moerdijk 676.000 TEU. Meer
dan 95% van het multimodale
vervoer is vervoer van en naar
Rotterdam. Omgerekend ging
zoveel lading over water en
spoor dat 40 miljoen kilometers
minder werden gereden door
vrachtwagens.
In Moerdijk werd in 2015 meer
dan 450.000 TEU overgeslagen
op de MCT en CCT
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Samenwerken in de

Eveneens opgenomen in de
communicatie van het MCA
is een pagina op de website
van het MCA over BERZOB
(Bereikbaarheid
Zuidoost
Brabant).
Voorzitter Jan-Renier Swinkels –
tevens CEO van Bavaria in Lieshout – legde op de MCA-website
uit waar BERZOB voor staat: “Als
één bedrijf kun je niets voor elkaar krijgen. Daarom werken we
samen in BERZOB. We hebben
allemaal hetzelfde probleem: hoe
houd je de regio bereikbaar? Het
vervoer is over water goed te regelen. BERZOB is de kracht van
het gezamenlijk optreden van de
bedrijven. Het bedrijfsleven hoort
hierbij betrokken te zijn.” BERZOB

is opgezet om de vaarweg tussen
Veghel en Helmond, het Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal op
te waarderen.

Initiatieven

Met succes is de opwaardering
naar een verlengd klasse II gerealiseerd. “Maar dat is niet het einddoel geweest. De ambitie is om
dagelijks honderden vrachtauto’s
van de weg af te halen. Door de
crisis is het potentieel voorlopig
kleiner geworden. Het valt zeker
niet mee om alle bedrijven samen
te laten werken voor de bereikbaarheid van Zuidoost Brabant.
Er moet gewoon veel meer over
water worden vervoerd. Er zijn
initiatieven genoeg. Dat zie je aan
het koppelverband dat nu tussen

Veghel en Eindhoven vaart met
schroot. BERZOB-bedrijf Diervoedercoöperatie ABZ Diervoeding
in Eindhoven (foto onder) heeft
voor de aanvoer van grondstoffen de focus op vervoer over water. Sinds 2011 is die aanvoer per
binnenschip naar de vestiging in
Eindhoven met sprongen gestegen. De relatief jonge coöperatie
levert pluimveevoer, varkensvoer,
rundveevoer en geitenvoer.
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Wisseling van de wacht
bij het MCA
Cees van Elk begon op 1 januari 2015 als de nieuwe
directeur van het MCA. Hij
volgde John Hondebrink op.

Myriam van den Broek is op
woensdag 1 april begonnen als
opvolger van Martje van Zon die
sinds de start van MCA Brabant
het secretariaat heeft beheerd.
Martje nam in mei afscheid. Op de
foto rechts worden beide dames bij
die gelegenheid geflankeerd door
directeur Cees van Elk (l) en voorzitter Jan Kerkhof. Op de drukbezochte receptie werden er bij het
afscheid speeches gehouden door

zowel de directeur
als de voorzitter. Ook
oud-directeur
Bert
Hilberts was voor de
gelegenheid
naar
Liempde
gekomen
voor het afscheid van
zijn loyale medewerkster met wie hij vanaf
het begin had samengewerkt.

Verhuisd

Het MCA is in 2015 – op de valreep – verhuisd. Het secretariaat heeft
nu een mooie professionele ruimte in een zijvleugel van het Provinciehuis aan Brabantlaan 3 in ‘s-Hertogenbosch. Tel: 073-6104752,
Fax: 073-073-6131054 E-mail: info@mcabrabant.nl.

Nieuwe gezichten in het bestuur

Directievoorzitter Jan Renier
Swinkels
van
bierbrouwer
Bavaria NV in Lieshout is op 1
januari 2015 toegetreden tot het
bestuur van het MCA Brabant.
Hij volgde oud-MCA-directeur
Bert Hilberts op.
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Jacqueline de Rijk uit Roosendaal neemt vanaf 1 januari 2016
plaats in het bestuur van MCA
Brabant. Zij is directeur van het
logistieke concern Jan de Rijk
in Roosendaal. Zij is tevens bestuurslid van Nederland Distributie Land, lid van de Raad van
Bestuur van NIWO en lid van
Taskforce Triple Roosendaal.

Prof. Dr. Albert W. Veenstra,
wetenschappelijk directeur van
Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics), is toegetreden tot de Raad van Advies van
MCA Brabant.
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Nieuwe communicatie
Het MCA Brabant communiceert met het veld via de website en de maandelijkse nieuwsbrief.
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Bezoekadres
Stichting MCA
Brabantlaan 1
5216 TV ‘s-Hertogenbosch
Postadres
Brabantlaan 3
5216 TV ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6104752
Fax: 073-073-6131054
E-mail: info@mcabrabant.nl
KvK: 17101061
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