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U W  PA R T N E R  I N  D U U R Z A M E  L O G I S T I E K

SMART HUB Logistics

Steeds vaker klinkt de oproep aan de 
logistieke sector om met alle spelers in 
gesprek te gaan over hoe je transport 
anders kunt inrichten. Met de huidige 
chauffeurstekorten, de steeds verder 
stijgende brandstofkosten, het toenemend 
aantal files en een groeiende vraag naar 
transport is dit HET moment om hierover 
na te denken. Het anders inrichten van je 
logistieke keten, door gebruik te maken 
van meerdere vervoersmodaliteiten, vereist 
kennis en ervaring. SMART HUB Logistics 
heeft niet alleen deze kennis en ervaring 
in huis, maar ook alle faciliteiten om 
bedrijven optimaal te ondersteunen en te 
ontzorgen in de stap van weg naar water.

Razendsnelle en complete 
dienstverlening
“Doordat ons warehouse direct grenst 
aan de containerterminal, is de lead time 
tussen de aankomst van het schip en het 
lossen van een container minimaal”, 
vertelt Frank Bruurs. “Onze speciale 
dockdeuren zijn zo ontwikkeld dat 
een container door een reach stacker 

wordt opgepakt en op de grond voor de 
docks kan worden neergezet. Goederen 
kunnen vervolgens razendsnel gelost en 
gepalletiseerd worden, waardoor ze binnen 
enkele uren na aankomst van het schip, 
al beschikbaar zijn voor uitgaande orders. 
Vooral voor goederen of onderdelen die, 
door vertraging ergens in de logistieke 
keten, eindelijk in Nederland aankomen, 
is deze snelle afhandeling cruciaal. En 
moet er vervolgens nog een ompak- of 
stickeractie plaatsvinden, dan verzorgen 
wij deze Value Added Service snel en goed. 
Ook het regelen van het transport naar 
de eindbestemming, al dan niet voorzien 
van douanedocumenten, behoort tot onze 
logistieke service.”

Omladen van containers
Steeds meer warehouses kampen met 
ruimtetekort en kunnen import goederen 
niet meteen kwijt. Een slimme oplossing 
hiervoor is om de goederen tijdelijk in de 
container te laten en deze veilig op te 
slaan. Maar een rederijcontainer is duur en 
dient, vanwege de hoge detentiekosten, 

liefst zo snel mogelijk leeg te worden 
afgemeld. 

SMART HUB Logistics biedt klanten in 
deze gevallen de mogelijkheid om de 
goederen, direct na aankomst van 
het schip, uit de dure rederijcontainer 
om te laden in een veel goedkopere 
huurcontainer. De huurcontainers worden 
vervolgens opgeslagen op het beveiligde 
BCTN terrein. Op het moment dat de 
goederen nodig zijn, worden ze op 
afroep naar de eindbestemming gebracht. 
SMART HUB Logistics verzorgt de 
volledige douaneafhandeling en verdere 
administratieve afwikkeling van deze 
omlaadservice. “Deze vorm van opslag 
komt, door het nijpende tekort aan 
opslagruimte, steeds meer in trek”, 
aldus Bruurs. “Wij hebben momenteel 
zo’n 5.000 pallets op deze wijze in 
containers in opslag staan. Je kunt het 
vergelijken met een warehouse zonder 
muren, waar vandaan je heel snel kunt 
uitleveren.”

Het komt zelden voor dat een logistiek dienstverlener zo dicht bij een inland terminal is gevestigd als 

SMART HUB Logistics in ‘s-Hertogenbosch. Sterker nog: het terrein van de Bossche BCTN terminal sluit 

naadloos aan op het SMART HUB warehouse. Dat maakt het mogelijk om importcontainers, direct vanaf 

het binnenvaartschip, met een reach stacker voor de docks van het warehouse te plaatsen. Zonder 

tussenkomst van een truck en zonder gebruik te maken van de openbare weg. “Duurzamer krijg je het 

niet”, aldus directeur Frank Bruurs. Voor MKB-ers die hun supply chain willen verduurzamen bieden de 

logistieke diensten van SMART HUB Logistics vele mogelijkheden. 

Zonder tussenkomst van een truck..... ...direct vanaf het schip voor de Smart Hub dockdeuren
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LCB HELPT MKB-ers VAN 
WEG NAAR WATER
Waar grootbedrijven, vanwege hun 
transportvolumes, meer vertrouwd zijn 
met de voordelen van multimodaal 
transport, ontbreekt deze kennis vaak 
bij MKB-bedrijven. “Aan Logistics 
Community Brabant de taak om hier 
verandering in te brengen”, zegt 
Frans van den Boomen, themamanager 
Multimodaal bij LCB. “Het is voor 
veel MKB-bedrijven onbekend dat 
zij eenvoudig en snel in hun eigen 
omgeving kunnen instappen op de 
binnenvaart of het spoor. Een MKB-
er kan zich totaal laten ontzorgen 
met een betrouwbare en efficiënte 
transportoplossing. Precies op tijd de 
export- en import goederen ophalen 
en afleveren, aansluitend op de 
eigen bedrijfsoperatie, is voor MKB-
bedrijven gewoon mogelijk, net als 
tijdelijke tussenopslag, controles en een 
correcte afwikkeling van douanezaken. 

Innovatie in de logistiek start altijd 
met samenwerking tussen echte 
ondernemers die verder kijken dan enkel 
het eigen belang. Dat zie je duidelijk 
terug bij SMART HUB Logistics en BCTN 
in Den Bosch. Zij brengen hun jarenlange 
kennis en ervaring bij elkaar en bieden 
samen buitengewoon krachtige en 
efficiënte multimodale transportoplossing 
voor MKB’ers met import en export. 
Bedrijven zijn welkom om aan te sluiten 
en kunnen eenvoudig instappen op 
deze gezamenlijke transportcorridors. 
Dit maakt ‘s-Hertogenbosch duurzaam 
ondernemend en sterk verbonden 
met een snel veranderende wereld. 
Met behulp van LCB is het mogelijk 
om kennis te maken met multimodaal 
transport door de inzet van een eerste 
testcontainer”.

De files op de Nederlandse wegen nemen weer enorm toe en zijn terug op het 
niveau van voor de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat het reduceren van slechts 
10% van het aantal voertuigen op de weg leidt tot aanmerkelijk minder files. Het 
goederentransport kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een modal 
shift te maken: het verplaatsen van het vervoer van weg naar water. 

Waar de wegen vollopen is op het water nog veel onbenutte capaciteit voor 
goederenvervoer. Nederland heeft ruim 4.800 kilometer vaarwegen en zo’n 
250 binnenhavens. Bovendien is energiezuinig vervoer over water, vanwege de 
hoge dieselprijs, nu economisch aantrekkelijk als alternatief voor vervoer over de 
weg. Een doorsnee schip gebruikt voor eenzelfde hoeveelheid lading gemiddeld 
een derde minder brandstof dan een vrachtwagen, wat neerkomt op zo’n 33% 
minder CO2 uitstoot. Voor hybride schepen, die nu al o.a. varen op de Joint Corridor 
’s-Hertogenbosch-Rotterdam-Antwerpen is de uitstoot nog aanzienlijk minder. 
In de toekomst, als de batterijtechniek en laadinfrastructuur verder ontwikkeld zijn, 
kunnen deze schepen de afstand geheel elektrisch overbruggen.

EEN NIEUWE NAAM: 
SMART HUB Logistics
Vanaf 1 juni 2022 gaan we verder 
onder een nieuwe naam: SMART 
HUB Logistics. In deze nieuwe 
bedrijfsnaam verankeren we onze 
allround logistieke dienstverlening - 
zoals we die voorheen onder de naam 
Spierings Smart Logistics uitvoerden 
- in combinatie met het Smart Hub 
concept. Een concept dat directeur 
Frank Bruurs jaren geleden lanceerde 
als blauwdruk voor een duurzame, 
toekomstbestendige en efficiënt 
aangedreven logistieke omgeving. 
Een concept dat steeds vaker in  de 
praktijk wordt toegepast en dat, ook 
buiten ’s-Hertogenbosch, nog vele 
mogelijkheden en kansen biedt. 

Opslag in containers: goed alternatief voor nijpend 

tekort aan warehouseruimte

Hybride schip Den Bosch Max Blauw


