
 

Persbericht van 10.4.2018 

 
Pagina 1 van 2 

Perscontact: 
Medienbüro am Reichstag  Heike Nicolaisen  Reinhardtstraße 55  10117 Berlin 
Tel.: +49 30 2061413029   Fax: +49 30 30872995  contargo@mar-berlin.de 
 

Doellanding met containers 

Contargo opent terminals tijdens Dag van de Logistiek 

Duisburg, 10 april 2018 – Containerspecialist Contargo opent 

tijdens de Dag van de Logistiek op 19 april zijn terminals in 

Duisburg, Koblenz, Mannheim Neuss en Wörth voor bezoekers. 

Na aanmelding krijgt men tijdens een rondleiding 

achtergrondinformatie over de containerlogistiek, die er iedere 

dag voor zorgt dat goederen uit de hele wereld bij ons 

verkrijgbaar zijn. 

„Onze kraanbestuurders realiseren vrijwel elke minuut een 

doellanding”, zegt Heinrich Kerstgens, codirecteur bij Contargo. „Maar 

net zoals bij een maanlanding is deze prestatie altijd teamwerk. Tijdens 

de Dag van de Logistiek laten wij bezoekers zien dat ook 

administratieve medewerkers, vakkrachten voor havenlogistiek, 

opslagmedewerkers, commerciële specialisten, IT’ers en nog veel 

meer andere deskundigen eraan bijdragen dat de containers op het 

juiste moment op de juiste locatie aankomen.” 

Zonder al deze vakmensen zouden containers ondanks 

bouwwerkzaamheden op het spoor, vertragingen bij de afhandeling 

van containerbinnenschepen in de havens, files op de snelwegen en 

hoog- en laagwater niet tijdig hun bestemming bereiken. De komende 

jaren zullen megatrends zoals duurzaamheid en digitalisering de 

logistieke branche sterk veranderen. 

Megatrends digitalisering en duurzaamheid 

De containerterminal in de Rijnhaven van Koblenz is binnen de 

Contargo-groep een koploper op het vlak van digitalisering. Op de 

terminal wordt sinds enkele maanden een Terminal Operating System 

(TOS) getest en doorontwikkeld. Met deze software worden processen 

geautomatiseerd en verloopt de afhandeling tot aan de 

eindbestemming in de toekomst volledig digitaal. 
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De Duisburg Intermodal Terminal is dan weer een koploper op 

duurzaamheidsvlak. De terminal heeft een hybride reach stacker om 

de kosten en de CO2-uitstoot te reduceren. Van dit type reach stacker 

zijn er wereldwijd slechts drie in gebruik, waarvan twee bij Contargo. 

„De markt verandert steeds sneller. Het is dan ook onze uitdaging om 

trends en ontwikkelingen zo snel mogelijk te herkennen en ze te 

integreren in onze processen. Alleen zo kunnen wij ook in de toekomst 

doellandingen blijven maken”, aldus Kerstgens. 

Over de Dag van de Logistiek 

Logistiek is meer dan alleen transport, overslag en opslag. Tijdens de 

Duitse Dag van de Logistiek kun je bij tal van industriebedrijven, 

handelsondernemingen en logistiek dienstverleners een blik achter de 

schermen werpen. Het motto van de dag luidt „logistiek maakt het 

mogelijk”. Het gaat om een initiatief van de Bundesvereinigung Logistik 

(BVL). Verschillende bonden en organisaties nemen deel aan de Dag 

van de Logistiek. 

 

Over Contargo 
Met een jaarlijks transportvolume van 2,3 miljoen TEU behoort 
Contargo tot de grote logistieke containernetwerken in Europa. 
Contargo integreert het containervervoer tussen de westelijke 
zeehavens, de Duitse Noordzeehavens en het Europese achterland. 
De onderneming heeft in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië 
25 containerterminals. Op nog eens zeven locaties in Duitsland, 
Nederland en België is Contargo met een kantoor vertegenwoordigd. 
Bovendien exploiteert de onderneming eigen scheeps- en spoorlijnen. 
De 903 medewerkers realiseerden in 2016 een jaaromzet van 415 
miljoen euro. 
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