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Achtergrond tbv doelstellingen 

 

De topsector logistiek heeft voor ketenregie activiteiten de doelstelling dat in 2020 deze activiteiten 

voor € 17,3 mrd bijdragen aan het BBP. Ook de export van ketenregie activiteiten draagt hieraan bij. 

Deze omzet kan komen uit ketenregie activiteiten in Nederland voor buitenlandse klanten al dan niet 

van stromen die door Nederland gaan waardoor cross-border ketenregie noodzakelijk is: Dit is in het 

belang van Nederland als doorvoerland. Hierbij kunnen crossborder uitdagingen een specifieke rol 

spelen.  

 

Marktpotentie Duitsland 

 

Grootste exportmarkt van Nederland is Duitsland. Met name de regio Nordrhein Westfalen is voor 

Nederland het belangrijkste achterland. Dit komt mede door de grote economische activiteit aldaar.  

Voor Nederland is Duitsland de grootste markt voor internationaal goederenvervoer. In 2009 werd 50 

miljoen ton vervoerd tussen Nederland en Duitsland, wat de helft van het totale internationaal 

wegvrachtvervoer is van Nederlandse distributeurs. Van dit tonnage werd de helft vervoerd van en 

naar de staat NordRhein-Westfalen. Nederlandse distributeurs reden ongeveer 26000 keer per week 

naar Nordrhein-Westfalen met gemiddeld 9 ton vracht per keer. Gezien de Nederlandse ‘Gateway to 

Europe’ functie is het Duitse achterland onontbeerlijk; menig Nederlandse logistieke partijen maken 

samenwerkingsverbanden of investeringen in het Duitse achterland. De Betuweroute is het meest 

aansprekende voorbeeld qua infrastructuur. En ook de binnenvaart verbindingen vormen een 

belangrijke modaliteit. Op deze goederenstromen, biedt het Duitse achterland een goede markt voor 

ketenregie-activiteiten.  

 

Naast dat het een grote markt is, is Duitsland een uitdagende evenknie van Nederland op het gebied 

van logistieke prestaties: in de Logistics Performance Index 2014 stond Duitsland op 1, boven 

Nederland. De grote wereldwijde logistiek dienstverleners hebben voor een groot deel hun 

hoofdkantoor in Duitsland.  

 

Duitsland heeft een goed ontwikkelde infrastructuur, maar investeringen zijn opportuun. De 

haveninvesteringen zijn nodig om de grotere containerschepen te kunnen accommoderen. 

Investeringen in spoorinfrastructuur zij nodig om bepaalde knelpunten in knooppunten op te lossen. 

En de wegen met name in dichtbevolkte gebieden met grote economische activiteit zijn overvol met 

congestie tot het gevolg. Het gebrek aan financiering noopt tot het prioriteren van investeringen in 

infrastructuurprojecten en het beter benutten van bestaande infrastructuur. (Roland Berger, 2014) Hier 

biedt ketenregie kansen. Daarnaast is planning nog maar een klein deel van de omzet in logistiek 

(3%) en biedt kansen voor groei. (Fraunhofer SCS, 2014) 

 

Grensoverschrijdende bijeenkomst 

 

Voor het identificeren van volgende kansen en challenges van export van ketenregie diensten is in dit 

project ingezet op de organisatie van een aftastende grensoverschrijdende bijeenkomst. Hierbij is het 

uitgangspunt geweest om aan te sluiten bij bestaande netwerken, niet in het minst voor het bereiken 

van een doelgroep.  

 



 

2 TKI Dinalog – PTL08.006 – D1D 

Gesprekken zijn geweest op dit gebied met het Fraunhofer Instituut in Dortmund waar het 

Effizienzcluster LogistikRuhr is gevestigd. EffizienzCluster LogistikRuhr is een toonaangevende 

onderzoek- en innovatiecluster van logistiek in Europa goedgekeurd cluster van het Federaal 

Ministerie voor onderwijs en onderzoek. Meer dan 160 bedrijven en 12 academische instellingen 

ontwikkelen toekomstgerichte oplossingen. In 2015 heeft hier een reorganisatie plaatsgevonden en is 

er beperkte capaciteit, wat zijn weerslag had op de samenwerking ten behoeve van deze bijeenkomst.  

 

Na beraad, is besloten om verder te gaan met gezien het onderwerp en netwerk op verwijzing van het 

Fraunhofer Instituut met LOG-IT Club e.V. die het projectmanagement van het LogistikRuhr cluster nu 

voert. Na lang overleg met betrekking tot het onderwerp en de insteek is een opzet van de 

bijeenkomst vastgesteld. De datum voor de bijeenkomst was initieel voorzien einde van 2015. Door de 

wijziging van partner en de evenementen agenda van LOG-IT, is de planning van de bijeenkomst 

vooruit geschoven naar 10 mei 2015. Alle voorbereidingen zijn getroffen met betrekking tot de 

detaillering van locatie en agenda. 
 

Cross-border opportunities in supply chain coordination 
 
Today’s logistics industry is faced with challenges in terms of infrastructure congestion, operational 
cost reduction, asset optimization and sustainability. Supply chain coordination with bundling of 
transport flows and optimized use of multimodal transport infrastructure offers opportunities for 
optimized logistics services. In both Nordrhein Westfalen in Germany and the Netherlands, 
innovation in supply chain coordination leads to the implementation of new solutions. Given the 
large trade volumes in the cross-border logistics between these regions, there are challenges and 
opportunities for cross-border implementation of supply chain coordination.  
 
LogistikRuhr, the Dortmund Chamber of Commerce and TKI Dutch Institute for Advanced Logistics 
(Dinalog) would like to invite you to a cross-border exchange event on supply chain coordination on 
Tuesday, May 10th in Dortmund. The objective is to exchange best practices in innovation and 
solutions of supply chain coordination and identify obstacles and opportunities for cross-border 
supply chain coordination in the Netherlands and Germany.  
 
Agenda Tuesday May 10th: 
12.30 Registration   
13.00 Welcome 
13.15 Supply chain coordination in Nordrhein Westfalen  

- NRW supply chain coordination developments – Fraunhofer Institute 
- German case of supply chain coordination – Part Load Alliance 

14.15 Supply chain coordination in the Netherlands 
- Dutch supply chain coordination developments – TKI Dinalog 
- Dutch case supply chain coordination – Jan de Rijk (tbc) 

15.15 Coffee break 
15.45 Panel discussion followed by interactive discussion with the audience – moderated by 

Logistik Ruhr 
16.45 Conclusions and wrap-up – TKI Dinalog 
17.00 Closing and networking 
 
Location: 
Industrie- und Handelskammer zu Dortmund 
Märkische Str. 120, 44141 Dortmund 
 

 
Uitnodiging 
De uitnodiging wordt door de organiserende partijen TKI Dinalog, LogistikRuhr en de Kamer van 
Koophandel van Dortmund uitgestuurd naar hun netwerk. Tevens worden het consulaat van 
Düsseldorf en de innovatie en I&M attaché van de Nederlandse ambassade in Berlijn betrokken.  
 

 


