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Haven Voerde-Emmelsum - Sterke partner 
voor geïntegreerde logistiek aan de Nederrijn  
 

Logistiek dienstverlener Contargo gaat zijn containerterminal in de 
haven van Voerde-Emmelsum met 11.000 m² uitbreiden. De 
uitbreiding zal in 2025 voltooid zijn. 

Wesel, 29 juni 2022 - Contargo GmbH & Co KG won een Europese 

aanbesteding van DeltaPort GmbH & Co KG voor de exploitatie van een 

11.000 m² groot terrein naast de bestaande terminal in de haven van 

Voerde-Emmelsum. Dit maakt uitbreiding van de terminal mogelijk. De 

kade wordt met 130 meter verlengd.  

Door de uitbreiding kan de logistiek dienstverlener zijn serviceportfolio 

aan de Nederrijn en in het noordelijke Ruhrgebied verder uitbouwen. 

Ook speelt Contargo hiermee in op de sterke ontwikkeling van het 

havengebied door DeltaPort. Door de vestiging van nieuwe, grote 

bedrijven zullen de overslagvolumes in de haven van Voerde-

Emmelsum en de Rijn-Lippe-haven van Wesel verder toenemen. 

In het ca. 300.000 m² grote havengebied gaan zich de komende jaren 

grote en bekende logistieke bedrijven vestigen. De contracten hiervoor 

zijn al ondertekend. De logistiek in de haven van Voerde-Emmelsum en 

de Rijn-Lippe-haven van Wesel zal hierdoor een boost krijgen. Er 

ontstaan zo’n 500 nieuwe banen. “Het vermarkten van de beschikbare 

terreinen verloopt voorspoedig en is bijna afgerond”, zegt Andreas 

Stolte, Managing Director van DeltaPort GmbH & Co KG. 

“Geïntegreerde logistieke concepten voor klanten vormen een van de 

belangrijkste voordelen van de haven.” 

Het trimodale karakter van de haven en de korte aanvoerroutes voor 

logistieke bedrijven zijn bovendien goed voor het milieu. “Wij zijn dan 

ook blij dat Contargo de containerterminal gaat uitbreiden. Door de extra 

opslag- en distributiecentra in onze haven hebben we ook meer 

overslagcapaciteit nodig”, aldus Stolte.  
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Uitbreiding van het dienstenpakket  

De containerterminal in de haven van Voerde-Emmelsum wordt sinds 

2017 geëxploiteerd door Contargo. “Met het oog op de door DeltaPort 

geïnitieerde ontwikkeling van de haven als vestigingslocatie voor talrijke 

nieuwe import- en exportgerichte opslagbedrijven lag onze deelname 

aan de aanbesteding en de uitbreiding van onze terminal voor de hand”, 

zegt Jürgen Albersmann, Managing Director van Contargo GmbH & Co 

KG. “Wij gaan zo’n 15 miljoen euro investeren in de uitbreiding van onze 

terminal en de overslagcapaciteit. In dit kader nemen we onder meer n 

tweede overslagkraan in gebruik.” 

Terminaluitbater Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH biedt sinds 2017 

uitgebreide containerlogistiek per binnenschip en spoor voor klanten 

aan de Nederrijn en in het noordelijke Ruhrgebied. “Door de uitbreiding 

kunnen we ons dienstenaanbod voor klanten aanzienlijk verruimen. In 

de toekomst kunnen we op onze terminal twee binnenschepen en een 

volledige trein parallel aan elkaar behandelen. Ideale omstandigheden 

voor zogenaamde hub-transporten", stelt Sascha Noreika, directeur van 

Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH. 

Naast de uitbreiding van de hub-transporten ontstaan ook 800 extra 

plaatsen om containers neer te zetten. Verder gaat Contargo elektrische 

vrachtwagens inzetten. “Duurzaamheid is tegenwoordig ontzettend 

belangrijk”, zegt Sascha Noreika. “Als Contargo zijn we hier al jaren 

actief mee bezig. Bijvoorbeeld door ons trimodale aanbod en de 

mogelijkheid om containers te vervoeren met elektrische vrachtwagens 

in plaats van met dieselvrachtwagens. Hierdoor kunnen wij onze klanten 

CO2-neutraal vervoer aanbieden.” 

 

Over Contargo  
Met een jaarlijks transportvolume van 2,1 miljoen TEU is Contargo een 
van de grootste logistieke containernetwerken in Europa. Contargo 
integreert het containerverkeer tussen de westelijke havens, de Duitse 
Noordzeehavens en het Europese achterland. Contargo heeft ruim 24 
containerterminals in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland en daarnaast 
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vestigingen in Duitsland, Nederland, België en Polen. Het bedrijf heeft 
eigen scheepvaart- en spoorlijnen. In 2021 behaalden de 1.200 
werknemers een jaaromzet van 566 miljoen euro. www.contargo.net 
 
Contactpersoon bij Contargo:  
Sascha Noreika  
Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH  
Schleusenstraße 42 
46562 Voerde-Emmelsum  
Tel.: +49 281 46098710  
snoreika@contargo.net  
 
Over DeltaPort Niederrheinhäfen  
DeltaPort Niederrheinhäfen is begin 2018 ontstaan uit de fusie tussen 
de DeltaPort-havens van Wesel/Voerde (Rijn-Lippe-haven van Wesel, 
Stadshaven van Wesel, haven van Voerde-Emmelsum), de haven van 
Emmerich en de NIAG-haven in Rheinberg-Orsoy. Het doel van 
DeltaPort Niederrheinhäfen is de verdere ontwikkeling en versterking 
van de binnenhavens aan de Nederrijn. Samen bieden de partners het 
totale pakket aan: van bulkgoederen tot stukgoed en zware lading, 
vloeibare goederen en gecontaineriseerde goederen. De DeltaPort-
havens aan de Nederrijn onderscheiden zich door hun trimodale 
infrastructuur, de geografisch zeer gunstige ligging dicht bij de havens 
van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, maar aan de rand van het 
congestiecluster Ruhrgebied/regio Keulen. Ze hebben beschikbare 
terreinen, veel ontwikkelingspotentieel, een flexibele administratie en 
nauwe partnerships met klanten. Met vuurtorenprojecten zoals de 
EcoPort 813 en het financieringsprogramma “Innovatieve 
haventechnologieën” zetten zij maatstaven op het gebied van 
duurzaamheid en digitalisering. 
 
Contactpersoon bij DeltaPort:  
Alexandra Nitsche  
DeltaPort GmbH & Co. KG  
Moltkestraße 8 
46483 Wesel 
Telefoon: +49 281 300230311 
alexandra.nitsche@deltaport.de 

 

http://www.contargo.net/

