
Smart Hub: 
De oplossing voor iedere 
logistieke uitdaging
Al vele tientallen jaren levert Spierings Smart Logistics 
BV maatoplossingen voor iedere logistieke uitdaging. De 
introductie van de Smart Hub medio oktober is de nieuwste 
tak van de Bossche onderneming. “Veel mensen denken bij het 
woord ‘logistiek’ niet direct aan Den Bosch. Wij tonen dat hier 
wel degelijk een logistieke hotspot gerealiseerd wordt.”

De Smart Hub is een groot logistiek centrum 

waar bedrijven terecht kunnen voor 

passende bedrijfsruimtes, een uitgebreid 

scala aan logistieke diensten, warehouses, 

douanefaciliteiten en een binnenhaven. Het 

idee voor de Smart Hub komt uit de koker 

van Frank Bruurs, directeur van Spierings 

Smart Logistics BV. “Spierings is 38 jaar 

geleden opgericht als stuwadoorsbedrijf 

(een stuwadoor is belast met het laden en 

lossen van (zee)schepen en kan ook voor de 

opslag van de goederen zorg dragen, red.). 

Wij zijn daar goed in, nog steeds, maar de 

markt vraagt erom dat je als bedrijf meer 

kunt bieden. Vandaar dat wij onze diensten 

en werkzaamheden zijn gaan uitbreiden”, 

aldus Frank Bruurs. Hij schreef al in 2005 

een businessplan dat door de jaren heen 

in de praktijk werd uitgewerkt. In 2009 

veranderde de naam van stuwadoorbedrijf 

Spierings in Spierings Smart Logistics, 

vooral ook om aan te geven dat de term 

‘stuwadoorsbedrijf’ bij lange na niet meer 

toereikend is.  

Met de drie bouwstenen van de organisatie 

- Slim Laden en Lossen, Slimme Opslag 

en Slimme Diensten  - wordt al jarenlang 

een passende constructie voor iedere klant 

gebouwd. Of het nu gaat om de volledige 

supply chain of om slechts één onderdeel 

van de logistieke keten; de klant bepaalt 

welke logistieke stappen door Spierings 

Smart Logistics worden verzorgd. 
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De Smart Hub maakt het plaatje compleet. “De 

afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan ons 

groeiscenario door te investeren in nieuwbouw 

en door gronden en leegstaande panden aan te 

kopen”, legt Frank Bruurs uit. Hierdoor is aan de 

Rietveldenkade, direct aan het water, een enorme 

Smart Hub Area van 90.000 vierkante meter 

ontstaan, die bruist van de activiteit. Het is een 

plek waar zowel beginnende als reeds gevestigde 

ondernemers kunnen profiteren van de grote 

flexibiliteit en jarenlange logistieke knowhow van 

Spierings Smart Logistics. Het gaat om opslag 

en/of vervoer en alles wat daarbij komt kijken. 

Flexibiliteit is daarbij volgens Frank Bruurs het 

trefwoord. “Zo bieden we passende huisvesting 

aan die aansluit bij de ontwikkelingsfase van 

een bedrijf. Bij groei kan de huisvesting worden 

aangepast aan de nieuwe situatie. Binnen ons 

eigen terrein, maar ook in de directe omgeving 

op industrieterrein De Rietvelden in Den Bosch. 

Daarmee wil ik aangeven dat de Smart Hub niet 

alleen geschikt is voor de goederenstroom van 

grotere bedrijven. Ook startende ondernemers 

ondersteunen wij met onze logistieke diensten en 

huisvesting in de belangrijke fase van hun bedrijf.”

Met eigen gebouwen in de eigen regie, met een 

eigen team van mensen en in nauwe samenwerking 

met partners, kan Smart Hub tegemoet komen aan 

een vergaand pakket van klanteisen. Frank Bruurs: 

“Het is simpel: bedrijven ‘droppen’  hun logistieke 

uitdaging, goederen of huisvestingsbehoefte bij ons 

en Smart Hub regelt het!” 
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