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Van oudsher is Spierings een stuwadoors-
bedrijf. Toen ondernemer Frank Bruurs 
het bedrijf in 2005 overnam van zijn 
schoonvader, had hij het concept van een 

Even buiten de logistieke topregio 

Tilburg-Waalwijk timmert 

Spierings Smart Logistics (SSL) flink 

aan de weg met het SMART HUB 

concept. Niet alleen op het eigen 

terrein aan de Rietveldenkade 

in Den Bosch bruist het van de 

logistieke activiteiten; het bedrijf 

trekt ook de regio in om met eigen 

teams op locatie gespecialiseerd 

stuwadoorswerk uit te voeren.

SMART HUB al in zijn hoofd: een logistiek 
terrein rondom een containerterminal, waar 
bedrijven terecht kunnen voor tijdelijke 
of structurele logistieke oplossingen en 
passende bedrijfsruimtes. Alles heel flexibel, 
zonder vast te zitten aan langdurige 
contracten. In het afgelopen decennium 
maakte het bedrijf onder leiding van Bruurs 
een enorme ommekeer: van jarenlang als 
stuwadoor voor één grote klant te hebben 
gewerkt werd het bedrijf een allround 
logistiek dienstverlener voor een groeiend 
aantal klanten. Waarbij het vakmanschap van 
het stuwadoren, op eigen terrein maar ook 
op locatie bij de klant of bij andere logistieke 
dienstverleners, zeker niet verloren is gegaan.

Dagelijks van Den Bosch naar Tilburg
In Tilburg zijn de stuwadoors van 
Spierings Smart Logistics actief op de 
railterminal, waar de exportcontainers 
voor een bierproducent geladen worden. 
Dagelijks rijden zo’n vijf teams, ieder 
bestaande uit twee stuwadoors en één 
heftruckchauffeur, met bedrijfsbusjes van 
Den Bosch naar Tilburg om de werk-
zaamheden ter plekke uit te voeren. 
‘Stuwadoren is een vak apart’, aldus Frank 

Bruurs. ‘Wij kunnen hiermee, als specialist 
op dit gebied, waarde toevoegen aan het 
logistieke proces van klanten of andere 
logistieke dienstverleners.’

Flexibiliteit als grote kracht
Binnen het SMART HUB concept is flexi-
biliteit hét sleutelwoord dat in alle onder-
delen van de logistieke dienstverlening 
terug te vinden is. Op het gebied van 
huisvesting kan SSL, met 120.000 m² aan 

logistiek vastgoed in eigen beheer, snel en 
flexibel inspelen op vragen uit de markt, 
ook voor tijdelijke opslag om pieken op 
te vangen. Door de unieke ligging aan de 
waterzijde, met een directe verbinding naar 
containerterminal BCTN, is de afstand tussen 
schip en dockdeur minimaal. Binnen 2 uur 
na aankomst van een container, kunnen 
de goederen al beschikbaar zijn voor de 
klant. Het uitgebreide dienstenaanbod in 
VAL activiteiten binnen de SMART HUB 
heeft veel klanten al doen besluiten hun 
goederenstroom via Den Bosch te leiden. 
Daar kunnen, meteen na het lossen van 
een container, de benodigde activiteiten 
rondom in-/verpakken of labelen worden 
uitgevoerd. Bij grote volumes kan er, dankzij 
de nauwe samenwerking met diverse 
uitzendbureaus, snel worden opgeschaald. 

De directe nabijheid van internationale 
service points als DHL, TNT en GLS maakt 
het mogelijk om goederen vervolgens weer 
razendsnel aan te bieden in de internationale 
pakketdienstenstroom. En bij dat alles 
hebben de producten nog geen 500 meter 
over de weg afgelegd.

Verduurzaming van de supply chain
Naast flexibiliteit is duurzaamheid een 
constant aandachtspunt binnen SMART 
HUB. Binnen het gebouwenbeheer, 
maar ook in de logistieke processen 
wordt voortdurend gezocht naar ‘groene 
verbetering’. Ook met klanten wordt 
gekeken hoe hun supply chain efficiënter 
en duurzamer kan worden. Frank Bruurs 
vertelt: ‘Veel van onze klanten kwamen 
aanvankelijk bij ons met een ‘noodkreet’: ze 

hadden snel een tijdelijke oplossing nodig 
voor een logistiek probleem. Bijvoorbeeld 
extra vierkante meters om een piek in 
hun opslagvolume op te vangen of extra 
mankracht om een grote repack order er 
snel doorheen te krijgen. Wij zorgen dan 
op heel korte termijn voor een oplossing. 
Klant blij, probleem opgelost. Maar daarmee 
stopt het bij ons niet. Wij verdiepen ons 
vervolgens in de totale supply chain van de 
klant. Wat is de oorzaak van dit plotselinge 
capaciteitsprobleem? Kan de aanvoer van 
de goederen niet slimmer? Is de gebruikte 
opslagmethode wel de juiste? Kunnen 
bepaalde stappen uit het hele logistieke 
proces niet samengevoegd worden? Heel 
vaak zijn er verbeterslagen te maken, 
zowel op het vlak van duurzaamheid als op 
kostenbeheersing. Wij adviseren de klant 
hoe de supply chain efficiënter en duurzamer 
ingericht kan worden. Vaak zijn onze 
adviezen eyeopeners voor een klant: waarom 
hebben wij daar nooit eerder aan gedacht?’

Samenwerking met andere logistieke 
dienstverleners
Zo loopt een eenmalige vraag om hulp 
regelmatig uit op een structurele samen-
werking, waarbij de klant kan blijven 
vertrouwen op de grote flexibiliteit van 
SMART HUB. ‘We zien tegenwoordig steeds 
vaker dat, naast verladers, importeurs en 
producenten, nu ook andere logistieke 
dienstverleners voor bepaalde onderdelen 
van hun proces een beroep doen op de 
diensten van SMART HUB’, zegt Frank 
Bruurs. ‘Dat vind ik een mooie ontwikkeling. 
Zo kunnen we elkaar versterken, van elkaar 
leren en uiteindelijk voor de klant het 
allerbeste eindresultaat bewerkstellingen. 
Die samenwerkende kracht willen we ook 
buiten de grenzen van Den Bosch verder 
ontwikkelen: richting Oss en Veghel in het 
oosten, maar zeker ook in westelijke richting 
met de logistieke dienstverleners in Waalwijk 
en Tilburg.’
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Middels een slimme verbinding tussen het 
SMART HUB terrein en de containerterminal 
kunnen containers direct vanaf het schip voor de 
laaddeur gezet worden.

Het SMART HUB terrein in Den Bosch  
bruist van de logistieke activiteiten.

Frank
Bruurs 


