
BARGE SERVICE CENTER BUNDELT EN BESPAART

STUDIE BRENGT VOORDELEN IN KAART VAN CENTRALE
AFHANDELING DUNNE CONTAINERSTROMEN

Binnen twee jaar versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven nog verder. 
Bundeling via een Barge Service Center biedt hiervoor al op de korte termijn een
oplossing, toont een studie in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en
Binnenvaart (CBRB) en de Kramer Group.

+++

In 2014 komen op de Tweede Maasvlakte twee nieuwe containerterminals in bedrijf: 
APMT2 en RWG. Het aantal containerterminals en het aantal aanlooppunten voor de 
binnenvaart verdubbelt nagenoeg Het resultaat is een verdere versnippering van de 
containerstroom, die ongunstig uitpakt voor binnenvaartschepen en 
containerterminals. 
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Voor binnenvaartschepen stijgt de 
kans op vertragingen nog verder.
Op dit moment zijn wachttijden
tussen het aanlopen bij
opeenvolgende terminals vrijwel 
onvermijdelijk en vanaf 2014 wordt de 
planning dus nog ingewikkelder. Het is 
een vraagstuk waarvoor partijen in de 
haven al langer een oplossing zoeken. 

Ook containerterminals kunnen
moeilijk uit de voeten met verdere
versnippering van de containerstroom 
in de binnenvaart. Bij het afhandelen 
van kleine plukjes containers op
telkens verschillende
binnenvaartschepen stijgen de kosten 
per container. Het overslaan van
minder dan tien containers is per
container ongeveer twee keer zo duur 
als bij een aantal van veertig
containers.

Invloed call size op kostprijs container



Bundeling van deze ‘dunne’ containerstromen op een Barge Service Center (BSC) 
biedt een oplossing. Op zo’n locatie kunnen containers van een binnenvaartschip, 
bestemd voor verschillende containerterminals, in één stop worden gelost.
Vervolgens worden ze over land naar de omringende containerterminals gebracht.
 
In opdracht van het CBRB en de Kramer Group bracht onderzoeksbureau
Mercator Novus de effecten van een Barge Service Center in kaart. De studie rekent 
met verschillende scenario’s aan de gevolgen en kosten van toenemende
versnippering. 

Het onderzoek laat zien dat gebundelde afhandeling op een BSC gunstig uitpakt. 
De besparingen wegen op tegen eventuele extra kosten van centrale afhandeling en 
distributie.

De voordelen voor de binnenvaart zitten in tijdsbesparingen en grotere
bedrijfszekerheid. Een BSC geeft binnenvaartschepen beter te plannen rondlopen en 
afvaarten met minder vertragingen (nu zo’n vijf à zes uur per containerterminal, met
regelmatige uitschieters tot meer dan 48 uur) en een kortere doorlooptijd door de 
haven. De besparing voor containerterminals zit in het vermijden van aanlopen van 
binnenvaartschepen met kleine overslagaantallen. 

Afgezien van besparingen maakt een BSC de containerbinnenvaart aantrekkelijker 
voor verladers. De barge operator kan frequentere afvaarten op iedere
containerterminal gaan bieden, door een frequente dienst op een BSC. Zo’n
ontwikkeling stimuleert de gewenste verschuiving van een deel van de
vrachtstroom richting de binnenvaart. 

Mercator Novus signaleert daarnaast andere pluspunten op het gebied van planning, 
uitvoering en samenwerking.

HET BSC-CONCEPT KOMT UIT DE ANALYSE NAAR VOREN ALS: 

– complementair : integratie van een BSC-concept kan bijdragen aan
succes van andere initiatieven die de doorstroming willen verbeteren, zoals   
centrale planning en bundeling van vracht in het achterland. Partijen in de   
Rotterdamse haven werken op dit moment binnen het project Nextlogic aan   
efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Deelname van een   
Barge Service Center aan Nextlogic draagt bij aan verdere optimalisatie. 

– een neutrale oplossing: het vraagt geen complexe afspraken of
samenwerking tussen concurrenten. Barge operators kunnen bovendien met   
een BSC een contractuele relatie aangaan, die op dit moment met de
containerterminals ontbreekt. 

– technologisch veelzijdig: aansluitend transport is niet afhankelijk van een   
specifieke transportmodus.
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– flexibel inzetbaar: binnenvaartschepen kunnen last minute besluiten om er   
gebruik van te maken. 

– bewezen en startklaar: het BSC-concept is al beproefd en kan zonder    
ontwikkeltraject van start gaan. 

De Rotterdam Container Terminal (RCT) van de Kramer Group komt uit het onderzoek 
naar voren als een geschikte locatie en een neutrale kandidaat om een BSC te
exploiteren. Tussen Hartel- en Amazonehaven ligt RCT gunstig ten opzichte van de 
containerterminals. De RCT is ontsloten met alle modaliteiten en heeft ruime ervaring 
met MTS transport. Bovendien is eerder al een BSC-pilot verricht in samenwerking 
met APMT op Maasvlakte 1. 

Omdat de nieuwe containerterminals op de Tweede Maasvlakte in 2014 gaan starten, 
suggereert het onderzoek betrokken partijen (Havenbedrijf, containerterminals en de 
binnenvaart) om op korte termijn afspraken maken over de operatie en de verdere 
ontsluiting van een BSC. 

RCT centraal gelegen op de Maasvlakte
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OVER DE KRAMER GROUP
De Kramer Group is een Rotterdams familiebedrijf, ruim veertig jaar geleden
opgericht door Marcel Kramer senior. De onderneming is actief in vrijwel alle
onderdelen van de containerdienstverlening. Bij de uitbreiding van de
overslagcapaciteit op zowel de huidige Maasvlakte 1 als op Maasvlakte 2 ambieert 
de Kramer Group door een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bij te dragen aan 
een optimale containerlogistiek. 

OVER CBRB
Het CBRB is een brancheorganisatie voor de binnenvaart, en vertegenwoordigt het 
overgrote deel van de containerbinnenvaart operators. Ongeveer 90% van het
containerbinnenvaartvolume op de Rijn en op het Rotterdam-Antwerpen-traject wordt 
georganiseerd door barge operators die bij het CBRB zijn aangesloten. Daarnaast 
vormt het CBRB samen met de VITO, waarbij vooral de containerbinnenvaart binnen 
Nederland is aangesloten, het samenwerkingsverband LINC. LINC vertegenwoordigt 
daardoor zo’n 90% van de totale containerbinnenvaart in geheel noord-west Europa.  

++++++++++++Noot voor de redactie, niet voor publicatie++++++++++++++++++

Voor meer informatie:

André Kramer, directeur Kramer Group. Telefoon: 0181-355155, e-mail: a.kramer@kramergroup.nl

Maira van Helvoirt, CBRB. Telefoon 010-7989800, e-mail: m.van.helvoirt@binnenvaart.nl

Foto’s en grafieken kunt u vinden (onder downloads) op de website www.bargeservicecenter.nl
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