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HOE GEEFT U
 MULTIMODAAL

EEN GOED 
FUNDAMENT?

Oplossingen voor 
zwaarbelaste terreinen vindt 

u op standnummer 4.302
U bent van harte welkom.



Daar staan we dan. Na twee online edities mogen we 

eindelijk weer fysiek bij elkaar komen. Heeft u hier ook zo naar 

uitgekeken? Wij wel! En daarom hebben we samen met onze 

partners een extra uitgebreid programma voor u in elkaar gezet 

waarbij kennis delen en ontmoeten naadloos in elkaar overlopen. 

We presenteren maar liefst zes podia, een uitverkochte 

beursvloer en uiteraard volop netwerkmogelijkheden.  

Ontdek in dit programmaboekje wat u zeker niet mag missen. 

Geniet van deze bomvolle dag!

Programmamanager Transport

EINDELIJK!
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MAINSTAGE

 9.30 - 9.50   Jan Hendrik Dronkers, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Multimodaal Transport Expo wordt geopend met een interview met Secretaris-

Generaal Jan Hendrik Dronkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

door NT-hoofdredacteur Bart Pals.

 10.00 - 10.30  Leo Kemps, Directeur Logistics Community Brabant (LCB)
  Leo Kemps is in verschillende functies al ruim 30 jaar verbonden aan de Breda 

University of Applied Sciences met als specialisme de transport en logistieke 

sector. Hij stond vier jaar geleden ook aan de wieg van Logistics Community 

Brabant (LCB). LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit 

Eindhoven, Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of 

Applied Sciences. LCB werkt samen met regiopartners REWIN, Midpoint Brabant, Vijfsterren 

Logistiek en Supply Chain Platform Zuidoost-Brabant. Doel is om Ondernemers, Onderwijs, 

Overheid en Onderzoek bij elkaar te brengen om samen te komen tot logistieke innovaties in 

Noord-Brabant voor vandaag en morgen. Tijdens Multimodaal Transport Expo gaat Leo Kemps 

samen met Wando Boevé en redacteur Bart Pals in gesprek over de nut en noodzaak van 

samenwerken in de regio.

 10.00 - 10.30    Wando Boevé, Voorzitter stuurgroep Multimodale Corridors  
en lid topteam Topsector Logistiek

  Maar liefst 37 jaar werkte Wando Boevé in verschillende functies bij ECT in 

Rotterdam. Tegenwoordig gebruikt hij al zijn ervaring om bedrijven verder 

te helpen met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe concepten. 

Tijdens Multimodaal Transport Expo staat Boevé samen met Leo Kemps op het 

hoofdpodium.

 10.40 - 11.10  Elisabeth Post, Voorzitter TLN
  De ervaren politica Elisabeth Post is sinds 2019 voorzitter van Transport 

en Logistiek Nederland (TLN). Daarnaast is ze lid van het adviescollege 

Stikstofproblematiek en ze zit namens VNO-NCW in de Sociaal-Economische 

Raad (SER). Tijdens Multimodaal Transport Expo gaat Post op het hoofdpodium in 

gesprek met redacteur Erik Verheggen.

 10.40 - 11.10  Philippe Degraef, Directeur Febetra
   Al ruim 32 jaar is Philippe Degraef het gezicht van de Koninklijke Federatie van 

Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra), een van de drie 

brancheverenigingen die de beroepsgroep in België vertegenwoordigt. Degraef 

hoopt dat de Vlaamse overheid net als de Nederlandse overheid financieel over 

de brug komt om transporteurs te helpen bij de overgang naar een emissieloze logistiek. Wat 

kan hij leren van zijn Nederlandse collega Elisabeth Post?
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MAINSTAGE

 11.20 - 11.40  Nanouke van ‘t Riet-Visser, CEO DB Cargo Nederland
   Nanouke van ‘t Riet mag zich nu bijna twee jaar CEO van DB Cargo Nederland 

noemen. Zij begon haar loopbaan bij vervoerder NS en was daar op het 

laatst Directeur service & operaties NS Reizigers. DB Cargo Nederland is een 

dochteronderneming van de Duitse spoorgoederentak DB Cargo AG. Het bedrijf 

heeft als belangrijkste taak de Nederlandse zeehavens en industriegebieden te verbinden met 

het Europese railnetwerk van DB Cargo. Bij DB Cargo Nederland werken circa 700 mensen. 

Tijdens Multimodaal Transport Expo wordt Van’t Riet geïnterviewd door redacteur Rob Mackor.

 11.50 - 12.10  Jo Van Moer, CEO Van Moer Logistics
  In ruim 25 jaar groeide het bedrijf van Jo van Moer uit van een kleine transporteur 

met twee vrachtwagens naar een uitgebreide logistieke dienstverlener. Hoewel 

de vrachtwagens enorm belangrijk blijven, heeft Van Moer steeds meer 

aandacht voor alternatieven zoals binnenvaart, met meerdere schepen en acht 

binnenvaartterminals. ‘Want waar die vrachtwagen van de weg kan, doen we dat’, zo luidt het 

credo.

 12.20 - 12.40  René Buck, Directeur Buck Consultants International
   René Buck kent door zijn ruim 30 jarige ervaring de achtergronden en insteken van 

veel stakeholders en spreekt hun ‘taal’. Hij is gespecialiseerd in de transport en 

logistieke sector. Tijdens Multimodaal Transport Expo gaat hij met hoofdredacteur 

Bart Pals in gesprek over de trends en ontwikkelingen binnen logistiek vastgoed 

en de internationale supply chains.

 12.50 - 13.10  Jacob van der Meer, Teammanager Technology Milk Logistics at FrieslandCampina
   De tankwagens die voor FrieslandCampina rijden gebruiken nu nog 20 miljoen 

liter diesel per jaar. Daarom is de melkproducent druk bezig om te verduurzamen, 

onder meer via een waterstoftruck en zonnepanelen op de trucks. Wat zijn de 

ervaringen? Daarover vertelt Jacob van der Meer, Teammanager Technology Milk 

Logistics bij FrieslandCampina.

 13.20 - 13.40  Cuno Vat, CEO Neele-Vat Logistics
   Sinds 2016 staat Cuno Vat aan het roer van Neele-Vat Logistics. Het familiebedrijf 

is met 1.000 medewerkers, 27 vestigingen in 10 landen en een omzet van 395 

miljoen euro, een van de grootste dienstverleners in de Rotterdamse haven. Eind 

vorig jaar richtte Neele-Vat samen met een Duitse partner een expeditiebedrijf op 

in China om meer controle te krijgen op de afvoer van lading uit China over zee, door de lucht 

en met het spoor naar Europa.

 13.50 - 14.10   Daniël Mes, Europese Commissie
  Daniël Mes begon zijn loopbaan bij de Europese Commissie op de mededingings-

afdeling. Daar werkte hij aan transport- en digitale technologiedossiers. Sinds 1 

december 2019 werkt Mes in het kabinet van vice-voorzitter Frans Timmermans 

aan de digitale aspecten van de Europese Green Deal. Mes gaat op de mainstage 

in gesprek met Schuttevaer-hoofdredacteur René Quist.
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MAINSTAGE

 14.20 - 14.40  Jo De Wolf, CEO Montea
   Jo De Wolf is sinds 2010 Chief Executive Officer van Montea, een Belgische 

beursgenoteerde investeerder in logistiek vastgoed in België, Nederland en 

Frankrijk. Montea investeert onder andere mee in het project Blue Gate Antwerp, 

het eerste eco-effectieve en circulaire bedrijventerrein in België, met de bouw van 

de ‘Cityhub’ van DHL.

 14.50 - 15.10  Pascal Vranken, CCO H. Essers
   Pascal Vranken is sinds 2011 werkzaam bij H.Essers waarin hij verschillende 

functies bekleedde als General Manager Eastern Europe, General Manager 

Transport en Chief Operations Officer. Sinds 2017 is hij Chief Commercial 

Officer. Als familiebedrijf met 6.960 medewerkers, 89 vestigingen in 19 landen 

en een omzet van 840 miljoen euro is H.Essers een begrip binnen de logistieke sector, met als 

specialisaties ondermeer chemie- en farmalogistieke. H.Essers voert een duurzame strategie 

en zet sterk in op synchro-modaliteit. Tijdens Multimodaal Transport Expo gaat Vranken op het 

hoofdpodium in gesprek met redacteur Erik Verheggen.

 15.20 - 15.40  Stephanie Feys, Managing Director Zuidnatie
  Stephanie Feys staat sinds 2018 aan het roer van familiebedrijf Zuidnatie dat sinds 

1870 gespecialiseerd is in de logistieke afhandeling van bulkgoederen zoals koffie, 

cacao, suiker en staal. Zuidnatie focust sterk op innovatie en duurzaamheid.

 15.50 - 16.10  Rob Harrison, Vice President - Europe & Russia at DP World
  De geboren Zuid-Afrikaan Rob Harrison heeft een imposante carrière achter 

de rug. In 2004 ontstond zijn liefde voor de transport en logistieke sector toen 

hij bij AP Moller Maersk Group aan de slag ging. Tot 2012 bekleedde hij daar 

meerdere functies in verschillende landen voor hij in dienst kwam bij DP World. 

Tegenwoordig is Harrison verantwoordelijk voor DP Worlds Inland-activiteiten in heel Europa. 

Dat doet hij tegenwoordig vanuit Rotterdam. Op de mainstage wordt Harrison aan de tand 

gevoeld door Flows-hoofdredacteur Bart Timperman.

 16.20 - 16.40  John Voppen, CEO ProRail
  John Voppen is op 1 december 2019 gestart als CEO van ProRail. Daarvoor (sinds 

april 2016) was hij COO. Na zijn studie aan de Universiteit van Twente is John 

jaren werkzaam geweest als senior manager bij Accenture. Sinds 2005 heeft hij 

diverse functies gehad binnen ProRail. Van Manager Control IM tot directeur 

Financiën, en van 2011 tot 2016 directeur Verkeersleiding. Naast zijn werk is John lid van de 

Raad van Toezicht van het Deventer Ziekenhuis en in zijn vrije tijd traint hij een basketbalteam.
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KENNISPAVILJOEN

 10.00 - 10.25  Shortsea
  ‘Het is een hele dynamische markt’, zegt Nils Minor van Unifeeder over de shortsea sector.  

Hoge brandstofprijzen, afgesloten handelswegen en een enorm capaciteitstekort in zowel 

personeel als materieel, zorgen voor uitdagende tijden. Hoe gaat de sector hier mee om?  

Welke oplossingen zijn er om toch te blijven groeien en te blijven verduurzamen?

  Aan tafel: Lieve Duprez (Zeebrugge), Nils Minor (Unifeeder); moderator: Rob Mackor

 10.35 - 11.00  (Joint) Corridors 

  Joint Corridors verbinden de zeehavens met het achterland door middel van gecombineerd 

transport over water, spoor en weg. In het kennispaviljoen gaan de deelnemers in gesprek over 

de nut en noodzaak van deze corridors en hoe deze bijdragen aan verduurzaming van de keten.

  Aan tafel: Dominique Vercauteren (Port of Antwerp), Frans van den Boomen (LCB), Jan Blomme 

(Gewestelijk Havencommissaris), Fred Compeer (Lineage/Kloosterboer); moderator: René Quist

 11.10 - 11.35   Containers in het achterland
  De wachttijd voor een container in Rotterdam is het afgelopen jaar gestegen naar 7-8 

dagen. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blokkeert een efficiënt 

afhandelingsproces op de terminals, en zorgt voor vertraging in het landzijdige transport. Hoe 

zorgen we ervoor dat de supply chain niet verstopt raakt? Welke rol spelen inland terminals 

hierbij?

  Aan tafel: Kees Verweij (Buck Consultants International), Jeroen van den Ende (Port of Zwolle), 

Luc Smits (CCT Moerdijk), Annemarie Terpstra (CTT); moderator: René Quist

 11.45 - 12.10  Zero Emissie Stadslogistiek (deel 1) 
  Vanaf 2025 voeren veel grotere gemeenten zero-emissie zones in. Toch is er ook nog veel 

koudwatervrees. Bedrijven zijn niet zomaar om en bovendien is de laadinfrastructuur er nog niet 

op ingericht. Kant-en-klare oplossingen bestaan niet. Hoe kun je als bedrijf toch voldoen aan de 

nieuwe vereisten? Marinus Hol vertelt hoe groothandel Bidfood dat aanpakt.

  Aan tafel: Bart Banning (ABN AMRO), Marinus Hol (Bidfood), Marjolein Aerts (RUG), Ruud 

Weijmans (LCB); moderator: Erik Verheggen

 12.20 - 12.45  Zero Emissie Stadslogistiek (deel 2)
  Vanaf 2025 voeren veel grotere gemeenten zero-emissie zones in. Toch is er ook nog veel 

koudwatervrees. Bedrijven zijn niet zomaar om en bovendien is de laadinfrastructuur er nog niet 

op ingericht. Kant-en-klare oplossingen bestaan niet. Hoe kun je als bedrijf toch voldoen aan de 

nieuwe vereisten? Welke innovaties zijn er al? Waarom kiest een bedrijf als Scania volledig voor 

elektrisch? Hoe kan een gemeente zich voorbereiden op de nieuwe regelgeving?

  Aan tafel: Bas van der Zanden (Scania), Anne Marie Nelck (TLN), Jan-Robbert Albrechts 

(Gemeente Rotterdam)

 12.55 - 13.20  Bouwlogistiek 
  Bouwlogistiek is één van de belangrijkste stadslogistieke stromen in Nederland. Het aantal 

inwoners in Nederlandse steden groeit en steden worden geconfronteerd met een stevige 

bouwopgave. De toelevering aan bouwprojecten is een complexe aaneenschakeling van veel 

direct en indirect betrokken partijen. De bouwsector heeft daardoor een substantieel aandeel in 

MULTIMODAAL TRANSPORT EXPO 2022  9INHOUDSOPGAVE



KENNISPAVILJOEN

de CO2-uitstoot en andere negatieve effecten van het goederenvervoer binnen steden. Welke 

slimme oplossingen zijn er? Hoe gaat het met de Eindhovense BouwHub?

  Aan tafel: Niels Sneek (TKI Dinalog), Sten Camps (SmartwayZ), Almar van Herk (KOTUG 

International); moderator: Kim van Dijk

 13.30 - 13.55  Spoor
  De situatie in Oekraïne is van grote invloed op het spoorgoederenvervoer via de Nieuwe 

Zijderoute. Wat doet dit met het vertrouwen in de modaliteit op de lange termijn? Hoe kunnen 

de multimodale ambities worden waargemaakt? En hoe ontwikkelt deze positie zich ten 

opzichte van andere modaliteiten?

  Aan tafel: Rob Morsink (Ministerie van IenW), Rik Poulus (TNO), Roland Verbraak (BTT 

Multimodal Container Solutions); moderator: Onno de Jong

 14.05 - 14.30  Multimodale digitalisering
  Terwijl de wereld steeds verder digitaliseert, gebruiken veel bedrijven in de transport en 

logistieke sector nog steeds Excel-sheets. Om een container te volgen worden soms nog wel 

tientallen telefoontjes per dag gepleegd. Om verladers te laten geloven in een modal shift, 

is verdere digitalisering noodzaak, maar veel bedrijven vinden het nog eng om data te delen. 

Bestaat er zoiets als één digitale oplossing?

  Aan tafel: Rianne Groffen (YellowStar), Bart van Riessen (Poort 8), Niels van Weereld (Metamaze), 

Françoise van den Broek (Topsector Logistiek); moderator: Kim van Dijk

 14.40 - 15.05  De weg naar een duurzame logistieke keten
    De transitie naar zero-emissie vervoer vraagt om gemotiveerd en innovatief ondernemerschap. 

Hoe kunnen we de verduurzaming van de logistieke keten nog verder versnellen? Op welke 

manier kunnen we het beste samenwerken? Ontdek het verhaal van Leen Bakker en Kwantum.

  Aan tafel: Debby klein (CEO Kwantum & Leen Bakker), Andries Vlot (directeur TSN Groen), 

Dirk van der Lee (programma manager Lean and Green NL & EU), Bart Banning (Sector Banker 

Transport en Logistiek ABN AMRO); moderator: Arie van Dijk

 15.15 - 15.40  Waterstof 
  Waterstof is onontbeerlijk in de energietransitie omdat het in belangrijke mate kan bijdragen 

aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van onder meer energie-intensieve industrieën. Niet 

voor niets investeren zoveel havens fors in de ontwikkeling van de infrastructuur voor waterstof. 

In hoeverre is waterstof als energiedrager ook geschikt voor gebruik binnen transport?

  Aan tafel: Peter Geertse (North Sea Port), prof. Harry Geerlings (Erasmus Universiteit),  

Antoon van Coillie (Zulu Associates); moderator: Kim van Dijk

 15.50 - 16.20  Containerlogistiek vanuit de havens
  De deepsea terminals draaien al bijna twee jaar lang op topcapaciteit, maar welke impact heeft 

de oorlog in Oekraïne op de containerlogistiek in de zeehavens? Wat doen de havens om 

de lange wachttijden te verminderen en wat gebeurt er om de modal shift richting spoor en 

binnenvaart nu echt snel te laten groeien? Luister naar het verhaal van deze drie zeehavens.

  Aan tafel: Matthijs van Doorn (Port of Rotterdam), Jayand Baladien (Port of Moerdijk),  

Philippe Beaujean (Port of Antwerp); moderator: Rob Mackor

MULTIMODAAL TRANSPORT EXPO 2022  10INHOUDSOPGAVE



WORKSHOPRUIMTE 1

 10.00 - 10.25  Metamaze
 Administratieve bottlenecks automatiseren aan de hand van Artificiële Intelligentie.

 10.30 - 10.55  Shippeo
  Hoe real time visibility het verschil maakt in complexe en multimodale supply chains.

 Wat u leert in deze presentatie:

 • Hoe moderne technologie multimodale visibility realiseert middels één enkel platform.

 •  Wat de voordelen zijn van multimodale end-to-end visibility voor verladers uit diverse 

sectoren.

 •  Hoe multimodale visibility Fressnapf, Europa’s grootste retailer van dierenartikelen, in staat 

stelt om distributeurs nauwkeuriger vooraf te informeren over de schapbezetting en om 

verkoopacties beter te plannen.

 11.00 - 11.25  TKI Dinalog Logistiek van de Toekomst
  Welke transities hebben invloed op de logistiek van de toekomst, daar gaan we op in tijdens 

deze sessie. Leiden de huidige verstoringen in de keten bijvoorbeeld tot herinrichting van 

logistieke netwerken? In welke mate kan digitalisering en automatisering bijdragen aan 

aansturing van robuustere ketens? Het punt op de horizon is dat ketens meer en meer met 

elkaar verbonden en zelfsturend zijn, maar hoe ziet de weg daar naartoe uit en welke stappen 

kunt u nu al zetten? Daarover informeren we u.

 11.30 - 11.55  Still Automatiseren light -> full.
  Automatisering van een logistieke operatie is dichterbij dan je denkt. Maak gebruik 

van gestandaardiseerde en schaalbare oplossingen. Op deze manier kunnen 

automatiseringsprojecten altijd eenvoudig worden uitgevoerd en kan ieder bedrijf – ongeacht 

de omvang – profiteren van geautomatiseerde transportprocessen.

 12.00 - 12.25   Vallenduuk Het Mobiliteitspakket: Duurzaam en Compliant Ondernemen
  De talloze maatregelen uit het mobiliteitspakket brengen voor de transporteur de nodige 

uitdagingen met zich mee. In deze workshop geeft Kevin Vierhout u een aantal praktische tips 

en oplossingen voor de meest prangende vraagstukken.

 12.30 - 12.55   TKI Dinalog You’ve got freight - een serious game over synchromodaliteit
  In het spel ‘You’ve Got Freight’ duiken spelers in de rol van logistiek dienstverlener en krijgen zij 

de verantwoordelijkheid voor het transport van containers van een haven naar het achterland. 

De containers verschillen van herkomst en bestemmingen en worden vervoerd via verschillende 

vervoerssoorten en via overslagpunten.

 13.00 - 13.25     RvB groep Geef Multimodaal een goed fundament:  
”Ervaar de kracht van creativiteit” 

 13.30 - 13.55   Globis Hoe kan het Globis platform de digitale ruggengraat worden  
van uw intermodale logistieke operaties?
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WORKSHOPRUIMTE 1

 14.00 - 14.25  LCB Digitale atlas: Leefbare stad
  De ‘3D Atlas Leefbare Stad’ biedt wegbeheerders, ondernemers en kennisinstellingen de 

gelegenheid om zelf aan de slag te gaan met inzichten vanuit publieke en private data. De Atlas 

Leefbare Stad biedt onder andere inzicht in: economische ontwikkeling van bedrijventerreinen, 

bereikbaarheid van top economische centra, logistieke functies, economie en gebruik van 

panden. In de workshop verkennen we welke kansen de Atlas Leefbare Stad biedt voor jouw 

onderneming.

 14.30 - 14.55  LCB Data gedreven logistiek: de resultaten
  Het projecten DALI (Data science voor Logistieke Innovatie) en DDSZ (Digital Data Square Zuid-

Nederland) zijn dé proeftuinen voor logistieke innovatie. Het ontsluiten en gebruiken van data 

moet resulteren in strategisch inzicht, de voorspelling van de vraag en de input voor planning. In 

de workshop worden de eerste resultaten gepresenteerd.

 15.00 - 15.25     Buck Consultants International In 5 stappen komen tot een waterstofhub  
in multimodale ketens - actie is nu nodig!

  Door overheden wordt fors ingezet op verduurzaming van multimodale ketens. Waterstof gaat 

hierin een belangrijke rol spelen. Afwachten tot alle technologische en financiële uitdagingen 

zijn opgelost kan niet meer. Marktpartijen, overheden en logistieke knooppunten gaan stappen 

zetten om op tijd klaar te zijn en mee te kunnen gaan in de energietransitie. Eric Mekenkamp 

gaat tijdens de workshop met u in gesprek over de concrete stappen die op de korte en 

middellange termijn genomen moeten worden om waterstofhubs te kunnen ontwikkelen.

 15.30 - 15.55    H.Essers Van offsetting naar insetting: nieuw concept voor koolstofneutraal 
transport

 16.00 - 16.25   TKI Dinalog Bulkstromen over water
  Het wegvervoer is voor bedrijven de modaliteit waarmee goederen worden vervoerd. Er zijn 

ook andere mogelijkheden om goederen te vervoeren, zo biedt transport over water grote 

voordelen voor het vervoeren van vrijwel alle producten. Het is betrouwbaar, betaalbaar, 

efficiënt en geeft een forse CO2-reductie. Miranda Volker zal tijdens de workshop in gaan op 

succesvolle modal shift voorbeelden van partijen die hun goederen hebben laten shiften van 

weg naar water.
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WORKSHOPRUIMTE 2

 10.00 - 10.25   Peripass Best practices in yard management om logistieke processen te 
automatiseren en real-time visibiliteit te creëren

 10.30 - 10.55   Cellnex ‘De noodzaak voor een efficiënte, toekomstgerichte telecom 
infrastructuur’

 11.00 - 11.25  MCA Brabant Brabant als draaischijf van Europa

 12.30 - 12.55   Port of Rotterdam Smart Sustainable Port. Initiatieven voor een efficiënte & 
duurzame keten (Deel I)

 13.00 - 13.25   Port of Rotterdam: Smart Sustainable Port. Initiatieven voor een efficiënte & 
duurzame keten (Deel II)

 14.30 - 14.55   BTT & Port of Moerdijk Recente ontwikkelingen rondom de China verbindingen, 
LCL en warehousing

 15.00 - 15.25  LPP Overnames in transport

 15.30 - 15.55  MCA Brabant & LCB Bulkstromen en bietentransport
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WORKSHOPRUIMTE 3

 11.00 - 11.25   P&O Ferrymasters ‘Unlocking the potential of a full European network coverage 
in multi-modality by combining 3 unique value propositions’

 11.30 - 11.55   Beurtvaartadres Realtime inzicht in uw zendingen met de eCMR TransFollow

 13.00 - 13.25   Fiton ‘Freight Forwarding Workflow engine’

 13.30 - 13.55   Tcomm Telematics IoT in de praktijk van Multimodaal Transport

 14.00 - 14.25    Topsector Logistiek Toewijzen van CO2, wat kan ik ermee? 
  De logistieke sector heeft een groot aandeel in de CO2-uitstoot en speelt daardoor een 

sleutelrol in het toewijzen en delen van deze uitstoot in de gehele keten. Carbon Footprinting 

helpt de relatie te bepalen tussen een activiteit en de bijdrage aan de CO2-uitstoot: het laat 

zien hoe “CO2-effectief” iets is. Dat CO2 belast gaat worden is onomkeerbaar. En dat gaat een 

steeds grotere invloed op de resultaten krijgt. Meten is weten, en dan is de volgende stap om 

systematisch de CO2-uitstoot van die activiteit terug te brengen. Tijdens de workshop vertelt 

Leon Simons van Topsector Logistiek over alle mogelijkheden en ontwikkelingen rondom 

Carbon Footprinting.

 14.30 - 14.55  SmartPort Talking Trucks
  SmartPort presenteert samen met TNO de resultaten van drie praktijkproeven waarin 

zelforganiserende vrachtwagens zijn vergeleken met het werk van een planner, en gaan 

we in gesprek over de resultaten; is dit ook voor andere modaliteiten toepasbaar en zijn er 

vervolgvragen voor onderzoek?
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TOPSECTOR LOGISTIEK

Topsector Logistiek Joint Corridors Off-Road (zaal Bonte Park)
Deze ruimte bevindt zich op de eerste verdieping.

 10.45 - 11.15   Joint Corridors voor de agri- en foodsector

 11.45 - 12.15   Joint Corridors voor maatschappelijke en bedrijfseconomische doorbraken

 11.45 - 13.30   Quick-scans en instapsubsidies voor Joint Corridor Off Road

 13.30 - 14.00  Joint Corridors via het spoor

 14.30 - 15.00  Joint Corridors via het water

 15.30 - 16.00   Joint Corridors voor duurzaam multimodaal Transport
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Logistics Community Brabant (LCB)  stand: 6.203 

Logistics Community Brabant (LCB) 

versterkt de logistieke kracht van 

Brabantse bedrijven door samenwerking, 

innovaties en slimme toepassingen. Ons oog is daarbij 

altijd gericht op de uitdagingen van vandaag en een 

duurzame logistiek voor morgen. In onze presentaties, 

workshops en in onze stand leggen wij graag aan je uit 

wat LCB praktisch voor jóuw bedrijf kan betekenen en 

hoe je hier eenvoudig gebruik van kan maken!

lcb.nu

Joint Corridors Off-Road  zaal Bonte Park 

Het Joint Corridors Off-Road Programma 

wordt ondersteund door de Topsector 

Logistiek. Het programma helpt verladers en 

vervoerders om meer gebruik te maken van binnenvaart, 

rail en short sea. Het programma richt zich daarbij op 

Joint Corridor Development voor Beschikbaarheid, 

Schaalbaarheid, Bereikbaarheid en Duurzaamheid van 

wereldklasse. Dit doel wordt bereikt door het faciliteren 

van samenwerking tussen verladers, vervoerders en 

stakeholders, dichtbij de ondernemers in hun eigen 

regio, met toegankelijke tools.

go-off-road.nl

TKI Dinalog  stand 5.102 

Wil je weten hoe een 

duurzame toekomst voor 

jouw bedrijf eruit ziet? Maak kennis met de Topsector 

Logistiek en TKI Dinalog. Wij hebben samen met 

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de 

Logistieke Alliantie een gezamenlijke ambitie voor een 

concurrerende, emissievrije en veilige logistiek in 2050. 

Vanuit de Topsector en TKI Dinalog zetten we in op 

verdere innovatie en opschaling, ook op multimodaal 

gebied. We werken toe naar een optimale benutting 

van het gehele netwerk van alle modaliteiten en 

knooppunten inclusief modal shift. TKI Dinalog is het 

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. Wij zijn altijd op zoek 

naar partijen die samen willen werken op het gebied van 

multimodaal transport en innovatie. Zoek ons op in onze 

stand 5.102 en maak kennis.

dinalog.nl

Topsector Logistiek  stand 5.102.1 

Hoe ziet een duurzame toekomst 

voor jouw bedrijf eruit? Maak 

kennis met de Topsector Logistiek 

en TKI Dinalog. Samen met ondernemers, overheden 

en onderzoeksinstellingen werken wij aan de ambitie 

voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek 

in Nederland. Dit doen we met onderzoek, innovaties, 

kennis- en toolontwikkeling en opschaling. Tijdens de 

beurs (stand 5.102) informeren wij u graag over wat 

te doen met CO2 toewijzing, de nieuwe Modal Shift 

regeling 2022, ons Off Road programma (hoe maak je 

meer gebruik van binnenvaart, rail en short sea) en de 

mogelijkheden en uitdagingen in Bouwlogistiek.

topsectorlogistiek.nl

North Sea Port  stand 7.101 

North Sea Port is het multimodale en 

congestievrije havengebied dat zich uitstrekt 

van het Nederlandse Vlissingen over 

Terneuzen tot Gent, in België. Tijdens de Multimodaal 

Transport Expo zullen de experts van North Sea 

Port u op sleeptouw nemen en u het multimodale 

netwerk, de globale en Europese verbindingen, 

investeringsmogelijkheden, synergieën en andere 

troeven die de haven te bieden heeft doen ontdekken. 

En kom zeker om 15.00 uur naar onze stand, want 

dan serveren wij de beste oesters voor u tijdens onze 

speciale oesterparty!

northseaport.com

DFDS  stand 7.101.1 

dfds.com

Distrilog  stand 7.101.2 

distrilog.be

EXPOSANTEN
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MG Real Estate  stand 7.101.3 

mgrealestate.eu

Promotion Council North Sea Port   stand 7.101.4 

pc-nsp.com

Stukwerkers  stand 7.101.5 

stukwerkers.com

Tailormade Logistics  stand 7.101.6 

tailormade-logistics.com

ABN AMRO  stand 3.101 

De weg naar een duurzame 

logistieke keten: alleen als we 

allemaal een stap voorwaarts willen zetten. ABN AMRO 

gaat de uitdaging van de transitie samen met u aan.

abnamro.nl

BTT Multimodal Container Solutions  stand 5.201 

BTT multimodal Container solutions is dé 

specialist op het gebied van duurzaam 

transport en handling van containers, zowel 

nationaal als internationaal. Vanuit onze eigen barge-

en railterminals in Nederland hebben wij wekelijks vele 

tientallen verbindingen van en naar de zeehavens in 

Rotterdam en Antwerpen. Jaarlijks besparen we zo meer 

dan 20 miljoen trucking kilometers en dragen wij bij aan 

een forse reductie van CO2-uitstoot. Onze internationale 

treinverbindingen met Oost-Europa en een groeiend 

aantal bestemmingen in China bieden u een duurzame, 

veilige en efficiënte oplossing voor containertransport op 

lange afstanden.

bttilburg.nl

West-Brabant corridor  stand 5.201.1 

bttilburg.nl

DHG  sponsor keycords 

DHG belegt in vastgoed en ontwikkelt 

hoogwaardige vastgoedprojecten. DHG 

heeft een portefeuille opgebouwd met een waarde van 

circa € 600 miljoen. DHG werd in 1997 opgericht. De 

onderneming kenmerkt zich door de sleutelwoorden 

passie, creativiteit en dynamiek. Initiatief nemen, onze 

kennis toevoegen en zaken bij elkaar brengen: met die 

drie pijlers voegt het bedrijf waarde toe voor de klant. 

Met het warehouse-concept DHG Smartlog ontwikkelt 

en realiseert DHG kwalitatief en duurzaam logistiek 

vastgoed op logistieke toplocaties. U zult DHG de hele 

dag zien tijdens de beurs. Het bedrijf sponsort namelijk 

de keycords!

dhg.nl

DP World  stand 3.301 

Ontdek ons Europese 

netwerk op de Multimodaal 

Transport Expo! Via twaalf inlandterminals in Duitsland, 

Zwitserland, België en Frankrijk, biedt DP World Logistics 

Europe een uitgebreid scala aan logistieke oplossingen. 

Van het aansluiten op de wereldwijde handel tot het 

verzorgen van de lokale last mile en alles daar tussenin. 

Onze inlandterminals zijn trimodaal verbonden met 

de belangrijkste Europese havens. Via binnenvaart en 

spoor profiteert u van talrijke betrouwbare en duurzame 

transportopties.

dpworld.com

P&O Ferrymasters  stand 3.301.1 

poferrymasters.com

Unifeeder Group  stand 3.301.2 

unifeeder.com

EXPOSANTEN
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EWS Group  stand 4.103 

EWS Group is uw 

professionele en innovatieve 

partner voor alle vormen van ongediertebestrijding, 

begassingen, gasmetingen, ventilaties en 

biobehandelingen van goederen in transport en opslag. 

Wij heten u van harte welkom op stand 4.103!

ews-group.nl

Port of Antwerp  borrelsponsor 

Als tweede grootste haven van 

Europa is Port of Antwerp een 

belangrijke toegangspoort tot het Europese continent. 

De haven behandelt jaarlijks ongeveer 240 miljoen ton 

internationale maritieme goederen en is de thuisbasis 

van Europa’s grootste geïntegreerde chemische cluster. 

De centrale ligging in het hart van Europa maakt van 

Antwerpen een kostenefficiënte transporthub.

De haven wil haar unieke positie als logistiek, maritiem 

en industrieel centrum inzetten om het voortouw te 

nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme 

economie. Samen met de havengemeenschap, klanten 

en andere partners gaat Port of Antwerp actief op 

zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame 

toekomst.

portofantwerp.com

Port of Rotterdam  stand 3.201 

Havenbedrijf Rotterdam kan en wil 

impact maken en richt zich daarom 

op de versnelling van de verduurzaming in en om de 

haven. In samenwerking met diverse partners willen 

we de haven continu verbeteren en zo de meest 

efficiënte, veilige en duurzame haven ter wereld te 

zijn. Gezamenlijk investeren we in de digitalisering van 

de haven en logistieke keten. Op onze stand laten 

wij u kennismaken met een aantal van onze digitale 

applicaties zoals ‘Routescanner’. www.routescanner.

com toont de optimale door-to-door verbinding voor 

container transport: de snelste, kortste óf de route 

met de minste CO2-uitstoot. Probeer het zelf! Al 150 

operators delen hun schedules met Routescanner op dit 

moment.

portofrotterdam.com

Port of Zwolle  stand 6.302 

Port of Zwolle is het logistieke 

knooppunt van Noordoost 

Nederland. De havenregio ligt gunstig ten opzichte 

van de North Sea – Baltic corriodor en is de verbinding 

tussen de grote zeehavens Rotterdam, Amsterdam en 

Antwerpen en het gelegen achterland, Noord-Europa en 

de Baltische Staten. Als toegangspoort voor regio Zwolle 

kennen wij de logistieke belangen van ondernemers, 

overheden en onderwijsinstellingen. Als havenbedrijf 

behartigen we deze belangen en zetten we ons in voor 

een sterkere bedrijvigheid in onze regio.

portofzwolle.nl

Scania  stand 2.101 

Scania Benelux, met het hoofdkantoor 

in Breda, is een toonaangevende 

producent van zware bedrijfsauto’s, 

bussen en scheepsmotoren. In Nederland telt de Scania-

organisatie ca. 4.000 medewerkers verdeeld over de 

fabrieken in Zwolle en Meppel. De fabriek in Zwolle is 

de grootste Scania-fabriek ter wereld. Scania heeft het 

breedste programma motoren op de markt. De zuinige 

Euro 6-verbrandingsmotoren zijn reeds geschikt voor een 

breed pallet aan hernieuwbare brandstoffen zoals HVO, 

ethanol, biodiesel/FAME en vloeibaar of gecomprimeerd 

biogas. Scania focust op elektrificatie met een volledige 

elektrische of (plug-in) hybride uitvoering van trucks 

en bussen. Of u nu een complete vloot of een klein 

transportbedrijf runt, wij helpen u bij de transitie naar 

elektrificatie op een manier die duurzaam is voor uw 

business.

scania.com

STILL  stand 3.302 

STILL heeft zich sinds 1920 

ontwikkeld tot de toonaangevende 

leverancier voor intelligente techniek voor de interne 

logistiek. De sleutels tot het succes van STILL zijn de 

zeer efficiënte producten, variërend van complete 

branche specifieke oplossingen voor grote en kleine 

bedrijven tot computergestuurde logistieke programma’s 

en automatisering voor efficiënt magazijn- en 

materiaalstroombeheer.

still.nl

EXPOSANTEN
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Beurtvaartadres  stand 2.103 

Beurtvaartadres is uw specialist 

in de digitale vrachtbrief, im- 

en export en vervoersdocumenten. Op onze stand en 

tijdens onze presentatie praten wij u graag bij over 

onze digitale vrachtbrief, ook wel eCMR Transfollow 

genoemd. Op één uniform platform kunnen alle 

betrokken partijen in de supply chain op eenvoudige en 

gebruiksvriendelijke wijze realtime zendingen volgen en 

met elkaar communiceren. Breng een bezoek aan onze 

stand en volg de workshop.

beurtvaartadres.nl

Buck Consultants International  stand 6.102 

Buck Consultants International 

is een Forbes genomineerd 

toonaangevend adviesbureau actief voor private en 

publieke klanten op het gebied van economie, ruimte, 

infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, manufacturing 

footprints, logistiek en goederenvervoer. Bij een 

bezoek aan onze stand kunt u op managementniveau 

enthousiaste experts en partners van ons bureau 

ontmoeten die u verder helpen met uw vraagstukken 

over logistieke ketens, intermodaal transport en 

infrastructuur.

bciglobal.nl

Cellnex  stand 3.202 

Cellnex is de belangrijkste infrastructuur 

provider voor telecommunicatie in 

Europa. Nu de vraag naar ultrasnelle connectiviteit 

groeit, zijn we de partner bij uitstek voor zowel bedrijven 

als mobiele netwerkoperators (MNO’s).

cellnextelecom.nl

H.Essers  stand 1.101 

H.Essers voert als logistieke dienstverlener 

een duurzame strategie en zet sterk 

in op synchromodaliteit. Met onze 

eigen binnenvaart- en treinterminals bieden wij een 

totaaloplossing voor de decarbonisatie van uw transport 

en het verduurzamen van uw supply chain. Met ons 

nieuw, innovatief insetting concept gaan we een stap 

verder door op interne compensatie in te zetten om 

de CO2-impact op uw supply chain rechtstreeks te 

verminderen. Ontdek op onze interactieve stand hoe wij 

koolstofvrij transport mogelijk maken.

essers.com

Euro-Rijn Global Logistics  stand 6.402 

Euro-Rijn Group staat met meer 

dan 40 jaar ervaring in de logistiek 

bekend om kennis en kunde, maar bovenal vanwege de 

persoonlijke aandacht voor de klanten. Onze bedrijven 

opereren binnen verschillende markten, waardoor wij 

een complete logistieke oplossing kunnen bieden. 

Bezoek onze stand op Multimodaal Transport Expo en 

ga het gesprek aan met Euro-Rijn Global Logistics, Euro-

Rijn XL Logistics en AWL Moerdijk om erachter te komen 

wat wij voor u kunnen betekenen.

eurorijn.com

AWL Moerdijk  stand 6.402.2 

awlmoerdijk.com

Euro-Rijn XL Logistics  stand 6.402.1 

eurorijnxl.com

Fiton  stand 3.502 

Fit on Customs – Fit on Warehousing 

– Fit on Forwarding – Fit on Tracking. 

Fiton levert en ondersteund een uniek geïntegreerd 

logistiek executie platform Fit on Suite. Krachtige 

ERP functionaliteiten en volledig geïntegreerde 

logistieke processen ter ondersteuning van warehouse 

management, freight forwarding, douane afhandeling en 

PO management. Bij zo’n 200 logistiek dienstverleners is 

Fiton de succesfactor voor ketenoptimalisatie, paperless 

en visibility.

NeeleVat – Geodis – DB Schenker – BF Global Logistics 

– KLG Europe gingen u voor.

fiton.nl

EXPOSANTEN
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Globis  stand 5.101 

Globis is een LogTech bedrijf dat 

een data-gedreven state-of-the-art 

cloud platform heeft ontwikkeld 

voor logistieke spelers op intermodale markt

Wilt u ontdekken hoe uw organisatie een boost 

kan krijgen op het vlak van efficiëntie, inzicht en 

klanttevredenheid met het Globis platform als digitale 

ruggengraat van uw operaties? Kom gerust langs voor 

een verkennend gesprek.

globis-software.com

Logistics Platform Partners  stand 6.104 

Logistics Platform Partners (LPP) is een nieuw 

investeringsfonds dat de consolidatie in de 

logistieke sector een impuls wil geven. Die 

consolidatie is essentieel om noodzakelijke investeringen 

in duurzaamheid en digitalisering mogelijk te maken. 

LPP wil via een meerderheidsbelang investeren in de 

toekomst van logistieke bedrijven. De initiatiefnemers 

hebben hiervoor 50 miljoen euro bijeengebracht. 

Vooral kleinere en middelgrote ondernemingen hebben 

onvoldoende middelen om de benodigde investeringen 

te doen. Daar komt bij dat veel ondernemers grote 

beslissingen moeten nemen over opvolging in hun 

bedrijf. Gaan ze nog 10 jaar door, met alle onzekerheden 

die op hen af komen? Of is dit misschien een goed 

moment om het bedrijf te verkopen of aan te sluiten aan 

een grotere branchegenoot? LPP helpt bedrijven graag 

bij het nemen van deze beslissingen.

linkedin.com

MCA Brabant  stand 6.201 

MCA Brabant is een 

kennisorganisatie die zich als 

verbinder inzet om het multimodaal 

en duurzaam goederentransport in de provincie Brabant 

te bevorderen. Op de Multimodaal Transport Expo 

zoomen we in op de intermodale verbindingen vanuit 

heel Brabant. Dit onderwerp komt ook aan bod tijdens 

onze workshop: Brabant als draaischijf van Europa.

mcabrabant.nl

Metamaze  stand 2.102 

Metamaze is een Intelligent 

Document Processing 

(IDP) SaaS-platform dat 

logistieke bedrijven helpt om op basis van artificiële 

intelligentie documentverwerking en inkomende 

e-mails te automatiseren. Het platform traint zichzelf 

om documenten te herkennen, de juiste informatie te 

verwerken, en die in de juiste vervolgprocessen om te 

zetten. Onze missie is om repetitief manueel werk de 

wereld uit te helpen, zodat mensen kunnen focussen 

op hun sterktes en waardevol werk. Wat te verwachten 

van onze stand? Kom bij ons langs voor in-depth case 

studies in de sector, een demo van het platform en 

een brainstorm over mogelijke use cases binnen uw 

organisatie.

metamaze.eu

Peripass  stand 3.601 

Peripass staat bekend om zijn 

expertise in Yard Management voor 

Productie, Food & Beverage, Logistiek en Retail. Op 

de beursvloer: Digitaliseer verschillende bezoekers- en 

logistieke stromen, waardoor je efficiëntie verhoogt, 

kosten bespaart en verbeteringen realiseert op vlak 

van veiligheid en beveiliging. Ervaar het gemak van 

automatisering en verzeker jezelf van een zorgeloze 

logistiek en een verbeterde visibiliteit. Ontdek hoe 

je logistieke documenten contactloos en digitaal kan 

beheren.

peripass.com

Port of Moerdijk  stand 7.103 

Port of Moerdijk is de meest inland-

gelegen zeehaven van Nederland, 

de open verbinding met zee en 

de maximale keuzevrijheid voor shortsea, binnenvaart, 

spoor, weg of buisleidingen brengen Europese 

bestemmingen binnen handbereik. De komende 

jaren zetten we in op het uitbouwen van onze unieke 

knooppuntfunctie. Uitgangspunt is dat people, planet 

en profit in balans zijn. Daarom stimuleren we ons 

bedrijfsleven om verder te verduurzamen. Benieuwd 

hoe? We zien u graag op onze stand!

portofmoerdijk.nl
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Pure Services  stand 2.104 

Pure Services biedt 

op maat gemaakte 

toepassingen en oplossingen voor container en material 

handling bedrijven. 

Pure Services is official dealer voor de Benelux en levert 

nieuwe Sany containerhandling machines. Pure Services 

heeft ook een nieuw innovatief concept ontwikkeld 

waarbij bestaande machines worden geconverteerd 

tot full electric machines. Deze duurzame ontwikkeling 

die de energietransitie een boost zal geven leeft voort 

onder de naam Pure Electric. De Pure Services’ service 

organisatie levert niet alleen machines en oplossingen 

maar ontzorgt ook klanten zodat deze in een veilige 

en betrouwbare conditie worden gehouden. Ook voor 

tijdelijke invulling van een logistieke behoefte heeft men 

oplossingen in de vorm van verhuur en leasing.

pure-services.eu

RvB Groep  stand 4.302 

Heeft u een terrein voor container op-  

en overslag? Of slaat u gevaarlijke 

stoffen op uw terrein op? Dát vereist 

een terrein dat bestand is tegen zware en intensieve 

belasting en dat voldoet aan alle eisen voor uw activiteit. 

De RvB Groep is gespecialiseerd in het ontwerpen 

en realiseren van zwaarbelaste terreinen, zoals op- 

en overslagterreinen en terminals. Onze kracht: het 

ontwerpen van unieke oplossingen voor de meest 

complexe situaties.

rvbgroep.nl

Shippeo  stand 6.401 

Shippeo, een Europese specialist 

in supply chain visibility, helpt 

organisaties om onderscheidendeklantenservice en 

operationale efficiëntie te realiseren met behulp van  

real-time logistieke data. Het Shippeo platform 

biedt directe toegang tot real-time leveringsdata, 

automatiseert klantprocessen en biedt ongeëvenaarde 

ETA-nauwkeurigheid dankzij een toonaangevend 

algoritme dat inhouse is ontwikkeld. Shippeo is 

opgericht in 2014 en volgt ruim 28 miljoen ladingen per 

jaar in 75 landen voor meer dan 100 klanten, waaronder 

Coca-Cola HBC, Carrefour, Eckes-Granini, Faurecia, 

Saint-Gobain, Schneider Electric en TotalEnergies.  

Meer weten? Kom langs op de stand.

shippeo.com

SmartPort  stand 6.403 

Wat zijn de uitdagingen van de toekomst 

voor de Rotterdamse haven? Om transities 

te realiseren is het versnellen van innovatie 

in de Rotterdamse haven essentieel. SmartPort bundelt 

de kracht van onderzoekers, het havenbedrijfsleven en 

overheden samen in een kennishub. Er wordt intensief 

samengewerkt aan wetenschappelijk onderzoek om 

de innovaties van morgen succesvol te laten landen. 

Nieuwsgierig naar de innovaties die je de komende 10 

jaar kunt verwachten op het gebied van multimodaal 

vervoer? Kom langs (stand 6.403) en we vertellen je er 

graag meer over. Kom ook langs bij onze Workshop 

Talking Trucks.

smartport.nl

T Comm Telematics  stand 4.301 

Met onze passie voor transport en 

logistiek willen we helpen inefficiëntie 

te elimineren door Internet of Trailer-gegevens bruikbaar 

te maken. In onze visie: IoT betekent Internet of 

Trailers! Onze geverifieerde online ‘Internet of Trailer 

oplossing’, bestaande uit hardware en draadloze 

sensoren, maakt alle relevante data ‘actionable’ op 

ons gebruiksvriendelijke backend platform. T Comm 

Telematics stelt u in staat om te werken met alle 

relevante data van uw waardevolle transportoplossingen 

en lading. Graag verwelkomen wij u op onze stand.

tcommtelematics.com

Yellowstar  stand 6.301 

Yellowstar bundelt brede 

kennis over IT en logistiek in 

onderscheidende software voor ketensamenwerking. In 

de Yellowstar-stand kunt u zich als bezoeker uitgebreid 

laten informeren over de softwareoplossingen waarin 

ketensamenwerking altijd centraal staat. Of het nu 

is voor uw informatie-uitwisseling met klanten of 

vervoerders, het aansturen van uw inlandterminal of het 

organiseren van uw intermodale transportstromen.

yellowstar.com
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BigMile en Lean & Green  stand 4.102 

CO2 bootcamp: Word “Fit for 55”. 

De uitstoot van broeikasgassen 

moet in 2030 met 55% omlaag ten 

opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling 

wil de Europese Commissie realiseren door haar ‘Fit 

for 55’-pakket. Strengere CO2-emissienormen voor 

voertuigen en rapportageplichten in de logistiek zijn 

in aantocht. Om bedrijven te helpen, hebben Lean & 

Green en BigMile een speciaal programma ontwikkeld 

om versneld je CO2-uitstoot te kunnen reduceren. We 

begeleiden je om in 55 dagen inzicht te krijgen in je 

vervoersgerelateerde CO2 uitstoot en een reductieplan 

op te stellen. Aan het eind van het traject worden je 

inspanningen beloond met een Lean & Green ster. Wil 

jij ook “Fit for 55” worden? Kom dan naar de stand 

van Lean & Green en BigMile en geef je op voor “CO2 

bootcamp”.

lean-green.nl

De Lobel & Partners  stand xxx 

De Lobel & Partners is een 

adviesbureau in commercieel 

vastgoed, met kantoren in 

Breda en Rotterdam. Wij adviseren investeerders, 

banken, vastgoedeigenaren en gebruikers over hun 

vastgoedvraagstukken. Dit doen we zowel nationaal als 

internationaal, met een duidelijke focus op Logistiek 

vastgoed!

delobelpartners.nl

Descartes  stand 3.404 

Descartes helpt bedrijven 

om concurrerend te zijn 

met slimme logistieke oplossingen zoals rittenplanning, 

transportmanagement, douaneoplossingen, ecommerce, 

EDI messaging & global trade intelligence. Wilt u 

controle over logistieke proces, toegang tot het grootste 

logistieke netwerk en inzicht in uw zendingen? Kom dan 

bij ons langs voor meer informatie.

descartes.com

GreenDino  stand 7.102 

De Truck Simulator is de grootste 

simulator van Green Dino. Met 

65 inch displays wordt een realistisch beeld om de 

bestuurder geprojecteerd. Er is gekozen voor een 

metalen modulaire constructie om ruimte en kosten te 

besparen. Bovendien passen de onderdelen door een 

standaard deur. Het is uiteraard mogelijk de simulator 

aan te passen aan de wensen van de klant, bijvoorbeeld 

met een echte cabine. De Truck Simulator kan ook 

ingesteld worden als bus of alarmvoertuig. Maak een 

proefritje tijdens Multimodaal Transport Expo!

greendino.nl

Jan de Rijk Logistics  stand 6.103 

Jan de Rijk Logistics ziet een 

veelbelovende intermodale toekomst, 

met een hoofdrol voor rail. Wij bieden 

transport naar landen als Italië, Polen, Turkije en Spanje. 

Als grote logistieke speler beschikken we over een groot 

Europees netwerk. De contacten met betrouwbare lokale 

partners zijn er vaak al. De trein is de meest duurzame 

vorm van gemotoriseerd transport: klanten besparen 

gelijk 80% CO2 ten opzichte van wegvervoer. Meer 

informatie? Kom vooral bij ons langs op de Expo! We 

vertellen je het graag.

janderijk.com

PTC Particuliere Transport Coöperatie  stand 6.101 

PTC | Particuliere Transport 

Coöperatie b.a. | Samen sterk 

in duurzame binnenvaartketen | Coöperatie van 

binnenvaartondernemers, welke gezamenlijk het vervoer 

over water verzorgen in het droge lading segment. 

Wij zijn Samen Sterk in ketensamenwerking in de, 

zowel horizontale als verticale, transportketen. Zo 

bieden we gezamenlijk met de aangesloten schippers 

vervoersgarantie, waarmee we grote transportvolumes 

binnen langdurige relaties met verladers tegen eerlijke 

tarieven uit kunnen voeren. Bij ons staan de verlader 

en zijn transportbehoefte centraal en ontzorgen wij 

door actief mee te denken in, en mee te werken aan, 

efficiënte logistieke en duurzame oplossingen waarmee 

de gehele keten zich kan blijven verbeteren. Daarnaast 

ondersteunen wij startende binnenvaartondernemers 
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om voldoende aanbod en verscheidenheid van de 

diverse scheepstypen te kunnen behouden en om de 

verkopende schipper van zijn welverdiende oude dag te 

kunnen laten gaan genieten.

ptcba.nl

QuinteQ Energy  stand 3.401 

QuinteQ ontwikkelt het meest geavanceerde 

vliegwiel ter wereld. Deze robuuste 

kinetische batterij kan de elektrificatie van 

terminal processen mogelijk maken waar dit anders 

niet zou lukken door bijvoorbeeld netcongestie. Te 

kleine aansluiting voor uw elektrische of hybride kraan? 

QuinteQ wil een uitweg bieden in de problematiek van 

haven congestie door als schokbreker te fungeren voor 

de energietransitie.

Klinkt dit bekend in de oren? We nodigen je graag uit 

voor een kopje koffie in onze stand!

quinteqenergy.com

RPPC  stand 4.101 

Het havenbedrijfsleven in de zeehavens 

Rotterdam, Moerdijk en Dordrecht 

biedt in samenwerking met het 

directe achterland een ijzersterk 

logistiek netwerk. De onderlinge verbondenheid 

van deze bedrijven zorgt voor een onverslaanbare 

logistieke propositie. Gezamenlijk ontwikkelen onze 

leden logistieke concepten die hun nationale en 

internationale klanten succesvoller maken. RPPC 

verbindt leden met ladingbelanghebbenden door 

middel van promotiereizen, collectieve beursdeelnames 

en netwerkbijeenkomsten.

rppc.nl

Schouten Zekerheid  stand 3.403 

Als bestuurder van een transport- en 

logistiek bedrijf, maar ook als wagenpark 

beheerder of expediteur, staat u elke 

dag voor een heleboel uitdagingen. Hoe biedt u deze 

uitdagingen het hoofd? Hoe zorgt u ervoor dat de 

risico’s van uw vervoer tijdens een reis zo veel mogelijk 

beperkt worden? Hoe houdt u uw personeel, waarvan 

een groot deel veel (zittend) onderweg is nu én in de 

toekomst duurzaam inzetbaar? Schouten Zekerheid 

helpt u graag bij deze uitdagingen op het gebied van 

risicomanagement en employee benefits, zodat u zich 

kunt focussen op uw core business: het bieden van snel 

en efficiënt transport. Maar eerst koffie! Op onze stand 

(3403) bieden wij u een heerlijke verse kop koffie aan bij 

onze mobiele Barista koffiekar en praten wij u bij over 

alles wat met transportverzekeringen te maken heeft. 

Hoe drinkt u de koffie? Wij hopen gezellig bij ons in de 

stand.

schoutenzekerheid.nl

Stream Software  stand 3.102 

Stream Software levert software die 

douane- en logistieke processen 

naadloos integreert met de bedrijfseigen ERP-

systemen. De Customs Streamliner® is de one-

stop softwareoplossing (douane en accijnzen) voor 

elke customs professional in de Benelux, die uw 

douaneprocedures en administratie automatiseert. Op 

onze stand bespreken we graag welke voordelen het 

voor u op kan leveren.

streamsoftware.eu

SupplyStack  stand 3.603 

SupplyStack’s modern 

Transportation Management 

apps are shaking up the TMS 

industry, giving shippers of all sizes the opportunity to 

truly redefine the way they manage transportation. They 

offer 1 single tool for all your transport modes, including 

embedded visibility. Recently acquired by Transporeon, 

they combine the largest connected carrier network 

with the smartest Transportation Management Apps. 

Their multimodal platform is designed to make logistics 

professionals thrive at what they do, leading to increased 

efficiency, cost reductions, and overall better logistics 

service towards their customers. Currently, numerous 

leaders in the industry, including Sony, stow Group, DHL, 

Duracell, and Atlas Copco, are relying on SupplyStack’s 

TMS apps to automate their logistics and transportation 

flows on a daily basis.

supplystack.com
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UTURN  stand 4.303 

Sinds 2017 maakt UTURN de 

wereld van containertransport 

efficiënter en duurzamer. Inmiddels zijn we marktleider 

in Europa met meer dan 600 verladers die dagelijks 

de gemakken van ons platform ervaren. Met één druk 

op de knop kun je ook zelf capaciteit opvragen bij 

een van de 2.200 aangesloten vervoerders. Zodoende 

bepaal je zelf wie er rijdt tegen welke prijs. We gaan 

tijdens de Multimodaal Transport Expo graag met je 

in gesprek over alle uitdagingen die je ervaart omtrent 

containertransport. Heb je capaciteit te kort, zijn de 

kosten te hoog of zie je inefficiëntie in de markt? Wij 

luisteren graag en zoeken de oplossing die je nodig 

hebt.

uturn-now.com

Vallenduuk Advocaten  stand 3.402 

Vallenduuk Transport Advocaten 

is dé juridische dienstverlener 

gespecialiseerd in de sector transport & logistiek. 

Wij praten u graag bij over onderwerpen als het 

mobiliteitspakket, de CAO Beroepsgoederenvervoer, 

ladingclaims en weg- en bedrijfscontroles. Wilt u 

weten wat de laatste ontwikkelingen zijn en hoe u uw 

bedrijfsvoering compliant en duurzaam kunt maken? 

Kom dan op 22 april 2022 naar onze stand of onze 

workshop op Multimodaal Transport Expo in Breda.

vallenduuk.nl
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