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VAN DRIE NAAR
VIJF CONTAINERTERMINALS
De komende jaren groeit de containerstroom van en naar de Rotterdamse haven. Dat levert
containervervoer per binnenvaartschip extra vracht en omzet, maar ook logistieke hoofdbrekens.
Want nu al is optimale logistiek een grote opgave, doordat gemaakte planningen in de praktijk vaak 
niet betrouwbaar blijken. Afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven wordt gekenmerkt door 
lange, matig voorspelbare wachttijden tussen de verschillende terminals. De doorlooptijd in de haven 
kan daardoor flink oplopen. Deze onvoorspelbaarheid geeft de containerbinnenvaart (barge operators) 
weinig controle over de kwaliteit die ze hun klanten kunnen bieden. 

Vanaf 2014 worden de problemen nog groter, als op de Tweede Maasvlakte twee nieuwe
containerterminals in bedrijf komen. Het aantal terminals op de Maasvlakte en het aantal 
aanlooppunten voor de binnenvaart verdubbelt nagenoeg (Figuur 2). Het resultaat is een verdere
versnippering van de containerstroom, die ongunstig uitpakt voor de binnenvaart en de 
containerterminals. Toch zijn er duidelijke modal split ambities: het aandeel van
containerbinnenvaart moet omhoog. 

Er zijn de voorbije jaren diverse initiatieven gestart om het modal split vraagstuk het hoofd te bieden. 
Een van de oplossingen die regelmatig naar voren is gekomen is het Barge Service Center (BSC). 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. De verblijftijd van een binnenvaartschip in de haven kan daarmee worden verkort en de
planning van vaarten wordt veel betrouwbaarder.

BARGE SERVICE CENTER
HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR
In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven nog verder, waardoor 
de wachttijden voor de binnenvaart verder gaan oplopen. Met het oog op duurzaamheid 
en bereikbaarheid heeft het Havenbedrijf Rotterdam uitdagende modal split ambities 
voor de komende decennia afgesproken (Figuur 1).
 
Uit onderzoek van strategie consultants Mercator Novus blijkt dat bundeling van
containeraantallen via een Barge Service Center (BSC) op de korte termijn een reële 
bijdrage kan leveren aan de modal split ambities en het verminderen van de wachttijden. 
De effecten daarvan zijn gunstig voor barge operators en containerterminals. Bovendien 
kan een BSC kostendekkend en zonder ingewikkelde afspraken direct van start gaan.

Figuur 1: Modal split ambities achterland Maasvlakte

Figuur 2: Toename containerterminals Maasvlakte vanaf 2014
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BSC OP LANGE ÉN KORTE TERMIJN
Er zijn meerdere studies naar het BSC-concept verricht. Daarin wordt een BSC vooral genoemd 
als een oplossing voor de lange termijn (na 2035), als de containerterminals op de Tweede 
Maasvlakte richting volledige capaciteit gaan. Op de korte termijn is er juist geen
capaciteitsgebrek en zou een BSC alleen bij pieken in de aanvoer een rol kunnen vervullen.
Een BSC met een incidentele overflow-functie zou waarschijnlijk economisch niet 
rendabel zijn. 

Toch heeft een BSC ook op de korte termijn waarde, zo blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek
uit 2010 in opdracht van de Kramer Group en het CBRB. Een BSC leidt tot een zodanige
productiviteitsverbetering bij de containerterminal dat daarmee het grootste gedeelte van 
de wachttijden voor binnenvaartschepen verdwijnt. De productiviteitsverbetering voor barge 
operators en containerterminals is zodanig groot dat de kosten van een BSC hiermee kunnen 
worden gedekt. Op basis van die conclusies hebben CBRB, VITO, LINC en Kramer Group
gezamenlijk een “Letter of Intent” ondertekend om het BSC-concept verder uit te werken. 

Een tweede fase onderzoek, in opdracht van 
CBRB en Kramer Group, heeft het BSC-concept 
verder uitgewerkt. Eerste doel van deze studie 
is het in kaart brengen van de waarde van een 
BSC kort na oplevering van de twee nieuwe 
containerterminals. Het gaat dus om de
marktsituatie die zich plotseling kenmerkt door 
een ruime capaciteit, zonder bottlenecks. 

Tweede doel is in kaart brengen in hoeverre een 
BSC kan bijdragen aan het succes van andere 
initiatieven die de doorstroming willen
verbeteren, zoals een centrale planning.
Partijen in de Rotterdamse haven werken op dit 
moment bijvoorbeeld aan het project Nextlogic,
voor efficiëntere afhandeling van de
containerbinnenvaart. 

BSC MET INGANG VAN 2014 GROEI VAN KLEINE CALLS
De gemiddelde call size van binnen-
vaartschepen (het aantal geladen of geloste 
containers per terminalbezoek) is van grote 
invloed op de efficiency van zowel de barge 
operators als de containerterminals. Simpel 
gesteld zijn kleine calls veel minder efficiënt 
dan grote. Dat gegeven is de drijvende kracht 
achter de rationele gedachte om vracht 
zoveel mogelijk te bundelen. 

Voor de gehele Maasvlakte ligt de gemiddelde 
call size van de binnenvaart op dit moment
op 41 containers. Belangrijker daarbij is het
percentage kleine calls, dat wil zeggen: calls 
kleiner dan 10 containers. Voor de gehele
Maasvlakte ligt het gemiddelde percentage 
kleine calls op vijftien procent, maar worden 
de terminals afzonderlijk bekeken, dan
varieert dit van 9 tot 20 procent
(Figuur 3).

Vanaf 2014 zal het aantal stops dat een
binnenvaartschip maakt tijdens een
havenbezoek (terminal calls) aanzienlijk
toenemen. Onder gelijkblijvende
marktomstandigheden zal dat een daling van
de gemiddelde call size opleveren en een
toename van het percentage kleine calls.
Die ontwikkeling heeft gevolgen voor zowel 
de barge operators als de containerterminals.
De studie heeft de kosten van kleine calls 
voor beide partijen in kaart gebracht. 

Figuur 3: Call sizes haven Rotterdam
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De omlooptijd tussen binnenhavens in het achterland 
en de Rotterdamse haven is bepalend voor de
productiviteit van de barge operators. Hoe sneller een 
binnenvaartschip zo’n omloop kan varen, des te hoger 
de productiviteit. 

De verblijftijd in de haven blijkt in de praktijk
bepalend te zijn: afhankelijk van de te varen route 
neemt het verblijf in de Rotterdamse haven een kwart 
tot de helft van de omlooptijd in beslag. Een deel van 
de tijd wordt besteed aan laden en lossen bij de
containerterminals. Maar die productietijd valt in het 
niet bij het aansluitverlies tussen terminals. 

Omdat het niet goed mogelijk is om bezoek aan
opeenvolgende containerterminals naadloos op elkaar 
te laten aansluiten, verliezen binnenvaartschepen
gemiddeld zes uur met wachten tussen verschillende 
terminal calls. Voor de barge operator betekent zes uur 
wachten op een call van 10 containers afhankelijk van 
het type schip een kostenpost van tussen de veertig 
en honderdtwintig euro per container. 

Naar schatting bedraagt het totale aansluitverlies 
in de Rotterdamse haven zo’n 300.000 uur per jaar.
Bij de gemiddelde kostprijs voor een binnenvaartschip 
van honderd euro per uur komt dit neer op een
totaalbedrag van 30 miljoen euro. De in het onderzoek 
doorgerekende scenario’s illustreren dat het vermijden  
van kleine calls met lange wachttijden zeer gunstig is 
voor de productiviteit van de barge operators. 

AANSLUITVERLIES VOOR
BARGE OPERATORS

PRODUCTIVITEITSDALING
VOOR CONTAINERTERMINALS 
De call size is bepalend voor de productiviteit van een containerterminal. Omdat het aan- en 
afmeren van een binnenvaartschip in totaal 30 minuten duurt, is die tijdsbesteding van grote 
invloed op de gemiddelde tijdsbesteding per container in een call. Het effect van de call size 
op de productiviteit van een containerterminal is dus aanzienlijk. 

Zo levert een call size van tien 
containers een productiviteit van elf 
containers per uur, terwijl een call 
size van 41 containers een
productiviteit oplevert van 25
containers per uur. Een kleine call 
van 10 containers kost daardoor 
grofweg twee keer zoveel als een 
gemiddelde call van 41 containers 
(Figuur 4). 

De in het onderzoek doorgerekende 
scenario’s laten zien dat het
terugbrengen van het aantal
kleine calls gunstig is voor de
productiviteit van de zeehaven-
terminals. De studie heeft de kosten 
van calls voor beide partijen in kaart 
gebracht. 

Figuur 4: Invloed call size op kostprijs container

Call size 10 moves

Gemiddelde call size: 41



BUNDEL KLEINE CALLS OP BSC
Bundeling van kleine calls biedt dus winst voor containerterminals en barge operators. 
De besparing voor containerterminals zit in het vermijden van kleine vrachtvolumes, 
waardoor de productiviteit van de terminal toeneemt. 

De binnenvaart bespaart kosten en wint aan bedrijfszekerheid. Doordat er per bezoek 
aan de haven minder terminals worden aangelopen, geeft een BSC binnenvaartschepen 
kortere, beter te plannen vaarten met veel minder kans op aansluitverlies. Gebundelde 
afhandeling op een BSC pakt gunstig uit, juist op korte termijn in een markt die wordt 
gekenmerkt door een ruime capaciteit en een daling van de gemiddelde call size. 

De besparingen die bundeling onder deze omstandigheden oplevert, wegen op tegen de 
kosten van centrale afhandeling en distributie. Een BSC is daardoor niet alleen op de 
lange termijn, maar ook op de korte termijn rendabel te exploiteren. 

BSC: NEUTRAAL & BETROUWBAAR
 
Afgezien van besparingen in tijd en geld, levert een BSC een kwalitatieve verbetering 
van het Rotterdamse barge product. De containerbinnenvaart wordt aantrekkelijker 
voor verladers. De barge operator kan bijvoorbeeld frequentere afvaarten op iedere 
containerterminal gaan bieden, door een dagelijkse dienst op een BSC. Zo’n verbetering 
stimuleert de gewenste verschuiving van een toenemend deel van de containerstroom 
richting de binnenvaart. 

Uit het onderzoek blijkt dat een BSC-concept goed scoort op voor de Rotterdamse 
haven belangrijke criteria en het positioneert zich daarmee als één van de kansrijke 
oplossingen voor het bundelingsvraagstuk.

NEUTRAAL
Het BSC is een neutrale bundelingsoplossing 
voor alle barge operators en containerterminals. 
Realisatie is mogelijk zonder complexe
afspraken. Bij barge operators bestaat een grote 
behoefte aan een neutrale oplossing omdat naar
verwachting in de toekomst niet iedereen over 
een in house oplossing kan beschikken en
bundeling liever niet doet in samenwerking met 
een concurrent. 

CONTROLEERBAAR
Barge operators kunnen met een BSC een con-
tractuele relatie aangaan, die op dit moment 
met de containerterminals ontbreekt. Dit is een 
duidelijke verbetering; via bindende afspraken 
kan de sector de kwaliteit van het barge product 
controleren en bevorderen. 

EFFICIËNT
Voor het bundelen van kleine calls op een BSC 
in de Rotterdamse haven zijn in tegenstelling tot 
bundeling in het achterland beperkt extra
handelingen nodig. Ook is het vanuit
vaar-oogpunt kostenefficiënt omdat voor
bundeling niet omgevaren hoeft te worden.

RESPONSIEF
Een BSC is voor barge operators flexibel
inzetbaar: binnenvaartschepen kunnen zonder 
vergaande planning vooraf last minute besluiten 
om er gebruik van te maken. 

FREQUENT 
Een dagelijks bezoek aan een BSC maakt het 
voor barge operators mogelijk aan klanten een 
hoge frequentie op alle containerterminals 
aan te bieden. Deze substantiële verbetering van 
de huidige frequentie bevordert de doorlooptijd 
van containers. Afhankelijk van het vaargebied
kan de doorlooptijd worden gehalveerd. 

COMPLEMENTAIR
Integratie van een BSC-concept kan bijdragen 
aan succes van andere initiatieven die de
doorstroming willen verbeteren. Deelname van 
een barge service center aan Nextlogic draagt 
ook bij aan verdere optimalisatie. 

BETROUWBAAR 
Een BSC is een robuuste oplossing die aansluit 
bij de bestaande praktijk. Het concept is
beproefd en kan zonder investeringen, pilots of 
complexe afspraken van start gaan. Geen
experimenten, geen verrassingen. 



RCT: EEN OPTIMALE LOCATIE
De Rotterdam Container Terminal (RCT) van de Kramer Group komt uit het onderzoek 
naar voren als een geschikte kandidaat voor een BSC. Tussen Hartel- en Amazonehaven 
ligt RCT gunstig ten opzichte van de bestaande en nieuwe containerterminals. Een 
bezoek aan RCT zit voor veel barge operators nu al in het vaarschema, vanwege het
ophalen en wegbrengen van lege containers (empties). Er hoeft dus niet te worden
omgevaren. 

RCT biedt de mogelijkheid om de interne logistiek van een BSC efficiënt in te richten en 
kan zeer flexibel aanleveren (3 teu truck, MTS, terminal truck en chassis) aan de 
verschillende terminals op de Maasvlakte (Figuur 5). Voor een interne transportoplossing 
moet RCT wel worden aangesloten op de toekomstige gesloten transportroute richting 
alle containerterminals. 

SYNERGIE EN SAMENWERKING
Geen enkele technologie of logistieke methode kan de 
totaaloplossing bieden voor de groei en versnippering van de
containerstroom in de Rotterdamse haven. Een BSC bij RCT kan wel 
direct een wezenlijk aandeel gaan leveren. Een BSC dat meedraait in 
de Nextlogic planningstool kan de frequentie en doorlooptijd
beschermen en zelfs verbeteren. 

CONCLUSIES
Een Barge Service Center heeft ook op de korte termijn een concrete 
meerwaarde voor barge operators en containerterminals door
kostenbesparing via het bundelen van kleine calls. De besparing die dat 
oplevert in de keten, maakt rendabele exploitatie van een BSC mogelijk. 

Een BSC op de Rotterdam Container Terminal kan snel operationeel zijn. 
Dit is een gunstige bijkomstigheid omdat in 2014 de containerstroom 
verder versnippert door de komst van twee nieuwe containerterminals. 
Het aandeel kleine calls en de daarbij horende problemen zullen daarmee 
gaan toenemen. 

Vanuit het gemeenschappelijk belang van de haven van Rotterdam,
containerterminals en barge operators moeten snel afspraken worden 
gemaakt over de operatie van een BSC. 

RCT: BEWEZEN EN STARTKLAAR
RCT heeft naast de beschikbare infrastructuur ook de benodigde
capaciteit en ervaring om direct met een Barge Service Center te 
starten. RCT heeft ruime ervaring met inter terminal transport (meer 
dan 80.000 containers per jaar), en is gespecialiseerd in barge
afhandeling (meer dan 200.000 containers per jaar). Bovendien heeft 
RCT met barge operators een pilot gedraaid met ruim 20.000
containers voor de APM Terminal op Maasvlakte 1. 

De RCT-locatie beschikt over meer dan voldoende capaciteit (meer dan 
500.000 teu) om het BSC-concept te kunnen accommoderen en heeft 
verschillende mogelijkheden om deze capaciteit in de toekomst
minimaal te verdubbelen. Op korte termijn is dit niet nodig:
het BSC-concept kan zonder tijdrovende investeringen op de RCT
locatie van start gaan. Figuur 5: Vervoeren containers via interne baan naar containerterminals
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