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Nieuws en updates uit de haven van Rotterdam
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ALTIJD OP DE HOOGTE. MAKE IT HAPPEN.

Haven Rotterdam volledig operationeel in eerste helft
2020, COVID-19 pandemie drukt goederenoverslag
De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2020 een
overslag gerealiseerd van 218,9 miljoen ton. Dat is 9,1% minder dan in het
eerste halfjaar van 2019, hetgeen destijds een overslagrecord was. Ondanks
de ontwrichtende impact van de COVID-19 pandemie op economie, productie
en logistiek, bleef de Rotterdamse haven 100% operationeel.
LEES DE HALFJAARCIJFERS EN BEKIJK DE VIDEO

Kloosterboer start bouw van Cool
Port II
Kloosterboer start met de bouw van een nieuw
volledig automatisch multi-customer
hoogbouwvrieshuis met een opslagcapaciteit van
60.000 palletplaatsen op City Terminal Rotterdam.
Naar verwachting wordt het gebouw in januari
2022 opgeleverd.
LEES MEER

s530024848.t.en25.com/e/es?s=530024848&e=20575&elqTrackId=ECAEBA6B94B1FADEBB6089A6EB52E78C&elq=447f23e9abaf43f3a73bd4…

1/4

2-9-2020

Haven in Bedrijf nieuwsbrief juli 2020

Rotterdamse haven start proef met
containerafhandeling zonder pincode
Deze week start een proef in de Rotterdamse
haven voor containerafhandeling zonder de in
deze transport zeer gangbare pincode. Daarvoor
zal een nieuwe applicatie getest worden: de
zogenaamde Secure Container Release. Deze
applicatie vervangt de pincode door een minder
fraudegevoelig digitaal signaal, die de
containerafhandeling niet alleen efficiënter, maar
ook veiliger moet maken.
LEES MEER

DistriRail: 'Als vervoerder willen we
digitaal goed vindbaar zijn.'
Voor spooroperator DistriRail, een onderdeel van
de D&R Group, is digitalisering belangrijk om de
concurrentiepositie te handhaven en versterken.
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren fors
geïnvesteerd in de optimalisatie van de IT en
software. 'Dit maakt ons beter vindbaar voor
verladers, expediteurs en rederijen.'
LEES MEER

EU-subsidie voor waterstofproject
binnenvaart
Het transport van goederen met binnenvaartschepen op waterstof op de transportcorridor
tussen Rotterdam en Genua is een stap dichterbij
gekomen. Het samenwerkingsverband RH2INE
met daarin onder andere het Havenbedrijf
Rotterdam, heeft van de Europese Commissie €
0,5 miljoen subsidie gekregen voor verder
onderzoek.
LEES MEER

Feestelijke ingebruikname extra truck
parkeerplaatsen Maasvlakte Plaza
Truck parking Maasvlakte Plaza heeft er 210
nieuwe parkeerplaatsen bij. Dankzij deze
uitbreiding telt Maasvlakte Plaza nu 567 plaatsen
en is daarmee de grootste beveiligde
vrachtwagenparkeerplaats ter wereld.
BEKIJK DE VLOG
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7 bouwstenen haven
van de toekomst
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Efficient inland
container transport
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Waalhaven: stad meets haven
HAVENKRANT ONLINE

De haven verdwijnt steeds meer uit de stad, maar
dat geldt niet voor de Waalhaven. Sterker nog: de
haven keert terug in het Waalhavengebied. Zware
industrie maakt hier plaats voor nieuwe
bedrijvigheid.
LEES MEER

Meer nieuws
» Beleef de zomer in FutureLand
» Air Liquide en Havenbedrijf: wegtransport op waterstof
» Wereldhavendagen presenteert de ‘Digital Port Day’ op 5 september
» PortXL Startup Herstelplan voor Rotterdamse haven
» Amerikaanse eenheid met 80 helikopters via Rotterdam naar huis
» Nieuw Willemsponton open
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