
PROGRAMMA

www.multimodaal.nl

ORGANISATIE:

GOLD PARTNERS:MEDIAPARTNER:

SILVER PARTNERS:

PLATINUM PARTNERS:

BRONZE PARTNERS:

http://www.multimodaal.nl


Beste deelnemer aan Multimodaal Online 2020,

We hadden u voor dit evenement graag de hand geschud in het 
WTC Rotterdam. Helaas is het alweer te lang geleden sinds we 
überhaupt van iemand de hand hebben geschud als begroeting. 
Gelukkig heeft corona ons er niet van weerhouden om u toch 
deelnemer te laten zijn van Multimodaal 2020, maar dan als 
online variant.

De doelstelling van Multimodaal is om de verschillende  
modaliteiten met elkaar te verbinden door kennis met elkaar te 
delen. En dat kan uitstekend op digitale wijze. Maak u daarom 
klaar voor een week met twee dagelijkse uitzendingen vanuit de 
Nieuwsblad Transport-studio waarin we diverse ontwikkelingen 
en vraagstukken uit de transportsector voorbij laten komen.  
Dat doen we via interviews, presentaties en interactieve  
discussies.

Ook een woord van dank aan de partners is op zijn plaats. 
Zonder hun vertrouwen in deze digitale variant hadden we het 
niet voor u kunnen organiseren. Ik nodig u van harte uit om actief 
deel te nemen aan de uitzendingen, bijvoorbeeld door mee te 
praten in de chat of direct vragen te stellen aan de experts. 

Veel plezier toegewenst!

VOORWOORD

Bart Pals
Hoofdredacteur 
Nieuwsblad Transport

LOGISTIEK VAN DE 
TOEKOMST MET O.A. 
TKI DINALOG
DINSDAG 23 JUNI  14:00 - 15:30

Hoe kun je data inzetten om je logistieke prestaties 
te verbeteren? Hoe kun je als verlader bekijken hoe 
duurzaam een vervoerder is? En welke mogelijkheden 
zijn er om de logistiek zoveel mogelijk zichzelf te 
laten organiseren, bijvoorbeeld door terminals met 
vrachtwagens te laten ‘praten’?
Laat u inspireren en informeren over vernieuwende kennis 
en geavanceerde technologieën om logistiek van de 
toekomst mogelijk te maken. Tijdens de sessie Logistiek 
van de toekomst, komt onder meer TKI Dinalog aan 
het woord. TKI Dinalog is een uitvoeringsorgaan van de 
Topsector Logistiek waarin bedrijven, kennisinstellingen 
en overheid werken aan het innovatieprogramma van de 
Topsector Logistiek. Zij bereiden de logistieke sector voor 
op de toekomst voor de middellange en lange termijn.

SCHRIJF U NU IN:
WWW.MULTIMODAAL.NL/REGISTREREN

Meer weten over TKI Dinalog 
en de Topsector Logistiek?  
www.dinalog.nl of 
www.topsectorlogistiek.nl

COLOFON
Multimodaal Online 2020 
wordt  
georganiseerd door 
Nieuwsblad Transport, 
een uitgave van:

ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam
T 010-280 10 00
E  arjenne.bastiaansen@

nieuwsbladtransport.nl

ORGANISATIE:

GOLD PARTNERS:MEDIAPARTNER:

SILVER PARTNERS:

PLATINUM PARTNERS:

BRONZE PARTNERS:



© Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.

Overvallen door de crisis,  
hoe pak ik risicomanagement  
nu anders aan?
Goeie vraag.®

Accountancy  |  Belastingen  |  Advies

grantthornton.nl/coronavirus grantthornton.nl/sectoren/transport-logistics

De situatie rondom het coronavirus COVID-19 blijft evolueren en het  
advies aan ondernemingen over hoe te reageren wordt voortdurend  
bijgewerkt. Lees verder en blijf als ondernemer op de hoogte via onze  
coronavirus hub of bel met ons crisisteam via +31 (0)88 676 92 99.

Sander Gunst
Partner
T 06 537 113 69
E sander.gunst@nl.gt.com

Navigate gives a complete overview 

of the most efficient routes via 

Rotterdam by deepsea, shortsea, 

train or barge. Not only will Navigate 

show the best transport route, 

it will also tell you the transit time 

and list the logistics companies you 

could partner up with. In addition, 

an empty depot planner has been 

built in to reposition your empty 

containers. Navigate has been 

specifically designed for companies 

who want to use container 

transportation in smarter ways for 

their supply chain.

portofrotterdam.com/navigate

Navigate

Allard Castelein opent de dag en zal ingaan op 
het belang van multimodaliteit, digitalisering en 
samenwerking. In een live studiogesprek met  
Albert Veenstra bespreekt dagvoorzitter  
Bart Pals hoe multimodaliteit kan zorgen voor een 
toekomstbestendige logistieke sector. Olaf Jonkeren 
van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid zal 
de vraag beantwoorden: wat kunnen we leren van 
modal shift projecten uit het verleden?  
Arwen Korteweg van Havenbedrijf Rotterdam 
vertelt hoe we congestie in de haven bij het 
achterlandvervoer kunnen voorkomen. 

Wat ging er mis in de supply chains tijdens corona?  
Hoe kunnen we dat de volgende keer opvangen? 
Daarover vertelt Robert van der Waal van Samsung SDS. 
Verder aandacht voor wat een goede businesscase in de 
logistiek maakt in de tijden na corona. En hoe richt je 
je bedrijf daarop in? Een sessie vol voorbeelden en tips. 
Verder zal Sander Gunst ingaan op toekomstbestendige 
supply chains. En vertelt Walther Ploos van Amstel meer 
over multimodale stadslogistiek. 

MAANDAG 22 JUNI

MET ONDER MEER:
•  Allard Castelein,  

Havenbedrijf Rotterdam
•  Albert Veenstra,  

TKI Dinalog
•  Olaf Jonkeren,  

Kennis instituut voor  
Mobiliteitsbeleid

•  Arwen Korteweg,  
Havenbedrijf Rotterdam

MET ONDER MEER:
•  Robert van der Waal, 

Samsung SDS
•  Henry Steenbergen,  

Rabobank
•  Sander Gunst,  

Grant Thornton
•  Walther Ploos van  

Amstel, Amsterdam 
University of Applied 
Sciences

10.00 - 11.30 UUR

14.00 - 15.30 UUR

Keynote Multimodaal

De sector tijdens en na corona
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De verschillende modaliteiten zijn volop bezig 
met vergroening. Zo werd onlangs het ZES-project 
gelanceerd: een project waarbij binnenvaartschepen 
elektrische varen door middel van accu-containers. 
Onder meer Port of Rotterdam, Wärtsilä en verlader 
Heineken zijn hierbij betrokken. Is dit de doorbraak 
die nodig is om het maritieme achterlandvervoer te 
verduurzamen? Tijdens deze sessie gaan we hierop in. 
En hoe staat het met de pilot met de super-ecocombi, 
een vrachtwagen van 32 meter die moet zorgen voor 
minder uitstoot per vrachtkilometer? Leer hier alles over 
tijdens Multimodaal Online 2020. Tevens geven diverse 
kenners hun visie op synchromodaal transport en 
gecombineerd vervoer. Welke voor- en nadelen brengt 
dit met zich mee? En hoe pas je dit toe in de praktijk? 

Hoe kun je data inzetten om je logistieke prestaties 
te verbeteren? Hoe kun je als verlader bekijken hoe 
duurzaam een vervoerder is? En welke mogelijkheden 
zijn er om de logistiek zoveel mogelijk zichzelf te laten 
organiseren, bijvoorbeeld door planningen door de 
computer te laten genereren? Tijdens de sessie Logistiek 
van de toekomst bespreken we deze ontwikkelingen 
met onder andere TKI Dinalog en kennisinstituut TNO. 
Ook zoomen we in op het wegtransport. Hoe ziet deze 
sector er over vijf jaar uit? Wat zijn de belangrijke trends 
en wat zijn de gevolgen hiervan? En hoe kun je hierop 
anticiperen? Bekijk deze sessie en leer alles over deze en 
andere onderwerpen.

DINSDAG 23 JUNI

MET ONDER MEER:
•  Dirk-Jan de Bruijn, 

Rijkswaterstaat
• Hanno Reeser, H.Essers
•  Willem Dedden,  

Zero Emission Services 
(ZES)

MET ONDER MEER:
•  Christian van 

Ommeren, TNO
•  Bas van Bree,  

TKI Dinalog
•  Henry Steenbergen, 

Rabobank
•  Daan Meboer, UTURN

10.00 - 11.30 UUR

14.00 - 15.30 UUR

Verduurzaming transport

Logistiek van de toekomst
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Logistiek
Limburg
Van multimodaliteit naar
synchromodaliteit:
LIOF is uw partner

www.liof.nl



PROGRAMMA MULTIMODAAL ONLINE 2020

MAANDAG 22 JUNI DINSDAG 23 JUNI WOENSDAG 24 JUNI DONDERDAG 25 JUNI VRIJDAG 26 JUNI

10.00 - 11.30 uur
Keynote 
Multimodaal

10.00 - 11.30 uur
Verduurzaming 
transport

10.00 - 11.30 uur
Efficiënter transport

10.00 - 11.30 uur
Nieuwe Zijderoute

10.00 - 11.30 uur
Nieuwe regelgeving

14.00 - 15.30 uur
De sector tijdens  
en na corona

14.00 - 15.30 uur
Logistiek van de 
toekomst

14.00 - 15.30 uur
Havens en terminals

14.00 - 15.30 uur
Modal Shift

14.00 - 15.30 uur
Distributiecentrum 
van de toekomst

Elke dag van 10.00 - 11.00 
uur en van 14.00 - 15.00 uur  
staan twee thema’s op het 
programma. 

Aansluitend heeft u de 
mogelijkheid om verder te 
praten met collega’s uit het 
werkveld in onze online 
netwerkomgeving.  

Ieder blok bestaat uit 
presentaties, interviews en 
interactieve discussies.

GOLD PARTNERS:

BRONZE PARTNERS: MEDIAPARTNER:SILVER PARTNERS: ORGANISATIE:

PLATINUM PARTNERS:



Wat is de haalbaarheid van 740 meter lange 
goederentreinen? Hoe is het om hiermee in praktijk aan 
de slag te gaan? Spoorgoederenvervoerder LTE draait 
op dit moment een pilot met deze langere treinen en 
deelt de eerste ervaringen tijdens Multimodaal Online 
2020. Ook is er aandacht voor de opkomst van digitale 
vrachtplatformen. Welke rol is weggelegd voor deze 
platformen in de nabije en verre toekomst? Hoe kunnen 
vervoerders en verladers optimaal gebruikmaken van 
dit nieuwe fenomeen. Daarnaast is er aandacht voor 
het digitaliseren van transportdocumenten. Hoe doe je 
dat in de praktijk? Welke mogelijkheden zijn er en waar 
moet je rekening mee houden als je dit implementeert 
in je bedrijf?

Havens en overslagterminals zijn het scharnierpunt van 
multimodaal vervoer. Daarom is tijdens Multimodaal 
Online 2020 uitgebreid aandacht voor ontwikkelingen 
in deze twee sectoren. Zo zoomen we onder meer in op 
de North West Central Corridor, waarbij samenwerking 
zorgt voor grote callsizes van binnenvaartschepen, 
minder congestie bij terminals en lagere vervoerskosten. 
Ook digitalisering van havenprocessen in Rotterdam 
en Zwolle en de verbetering van het achterland 
komen aan bod. Tevens kijken we naar de meest 
recente ontwikkelingen omtrent de verbreding van de 
Kornwerderzandsluis. 

WOENSDAG 24 JUNI

MET ONDER MEER:
•  Jolanda Plomp, LTE
• Daan Meboer, UTURN

MET ONDER MEER:
•  Herman van Loo,  

Port of Zwolle
•  Jeroen van den Ende,  

Port of Zwolle
•  Michael van Toledo, 

TMA
•  Jan ten Caat, TMA
• Havenbedrijf Rotterdam

10.00 - 11.30 UUR

14.00 - 15.30 UUR

Efficiënter transport

Havens en terminalsPort of Zwolle 
verbindt voor:

   succesvol ondernemen
      het realiseren van kansen
   goede multimodale 

verbindingen
   digitalisering van de haven
   het creëren van een 

duurzaam havengebied

Port of Zwolle is partner van Interreg North Sea Region DUAL Ports | NON STOP

www.portofzwolle.nl



Ton van den Hanenberg zal uitgebreid ingaan op de 
vraag: wat is de invloed van de Nieuwe Zijderoute op de 
Nederlandse logistiek? Wat zijn de marktontwikkelingen 
en vooruitzichten? Verder aandacht voor goederen die 
onder sancties vallen en toch via het Russische spoor 
naar China worden vervoerd. Daar vertelt Hanno Reeser 
van H.Essers alles over. Bert Roona van LIOF gaat in op 
de effecten van de Nieuwe Zijderoute op de Limburgse 
logistiek. 

Het goederenvervoer in Nederland moet volgens het 
kabinet drastisch veranderen. Alleen door veel meer 
over water en spoor te vervoeren kan een verkeersinfarct 
worden voorkomen. De overheid zet daarom volop in op 
de modal shift. Maar wat heeft dat opgeleverd tot nu 
toe? En is dat wel toekomstbestendig? Of worden rail en 
spoor inmiddels ingehaald door de ontwikkelingen bij 
het wegvervoer? Daarover vertelt Jaco van Meijeren van 
TNO. Verder een panelgesprek met Steven Lak over de 
gevolgen en vraagstukken voor verladers. En Jeroen van 
den Ende van Port of Zwolle gaat in op de effecten  
van een toenemende modal shift voor binnenhavens.  
Hans-Willem Vroon gaat in op de belemmeringen voor 
een groeiende spoorgoederenvervoersector. 

DONDERDAG 25 JUNI

MET ONDER MEER:
•  Ton van den Hanenberg, 

Rotterdam University of 
Applied Sciences

•  Hanno Reeser, H.Essers
• Bert Roona, LIOF

MET ONDER MEER:
•  Jaco van Meijeren, TNO
•  Fred Hooft, Swinkels 

Family Brewers
• Steven Lak, evofenedex
•  Jeroen van den Ende,  

Port of Zwolle
•  Hans-Willem Vroon, 

Railgood

10.00 - 11.30 UUR

14.00 - 15.30 UUR

Nieuwe Zijderoute

Modal Shift

speciale actie

*Eerste 3 maanden, daarna regulier tarief.
Abonneer nu via www.nieuwsbladtransport.nl/abonneren 

Maak kennis met Nieuwsblad Transport voor een mooie introductieprijs.  
Als kijker van Multimodaal Online 2020 ontvangt u een speciaal aanbod.

NT met korting!

DIGITAAL COMPLEET

19,99 p.mnd*
30,00 regulier tarief

29,99 p.mnd*
42,95 regulier tarief

   Wekelijks de papieren krant 
    Onbeperkt toegang tot   nieuwsbladtransport.nl      Op werkdagen de   nieuwsbrief in uw mailbox 
    Digitale versie van de   papieren krant online 
   3 online gebruikers

    Onbeperkt toegang tot   nieuwsbladtransport.nl

    Op werkdagen de   nieuwsbrief in uw mailbox

    Digitale versie van de   papieren krant online

   3 online gebruikers



Nieuwe Europese regels voor het wegtransport, ook 
wel het Mobiliteitspakket genoemd, staan op het punt 
definitief goedgekeurd te worden. Daarin worden 
onder meer de mogelijkheden voor het uitvoeren van 
cabotageritten beperkt, komen er nieuwe regels voor de 
tachograaf en komt er een terugkeerverplichting voor 
zowel vrachtwagens als chauffeurs. Wanneer worden 
deze verschillende regels van kracht? Welke invloed 
heeft dit op wegvervoerders? Hier gaan we uitgebreid 
op in tijdens deze sessie. Ook kijken we naar de nieuwe 
controlemethodes van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd 
voor het controleren op afstand. Welke gevolgen heeft 
dit voor transportondernemers?

Worden dc’s in de toekomst nóg groter? Zo ja, wat is 
daarvoor nodig? Of hebben we het maximum qua 
werkbaarheid bereikt? En waar komen die eventuele 
xxxxl-dc’s dan te liggen? Kees Verweij van Buck 
Consultants International zal de laatste inzichten delen. 
Verder een gesprek met Manhattan Associates over 
automatisering bij dc’s.

VRIJDAG 26 JUNI

MET ONDER MEER:
•  Elmer de Bruin, TLN
•  Marcel Kikkert,  

Vallenduuk Advocaten

MET ONDER MEER:
•  Kees Verweij, 

Buck Consultants 
International

•  Pieter Van den Broecke, 
Manhattan Associates

10.00 - 11.30 UUR

14.00 - 15.30 UUR

Nieuwe regelgeving

Distributiecentrum van de toekomst

Een WMS dat nooit meer  
hoeft te worden geüpgraded.
Schitterend.

manh.nl

PROMOTIONS



Ook investeren in
vernieuwing?
Ondernemen = vernieuwen. Heb je al plannen? We denken graag met
je mee, met vernieuwende �nancieringsmogelijkheden.

Bekijk hoe op Rabobank.nl/groei


