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voorwoord

De bereikbare haven
Het Havenschap Moerdijk heeft voor het haven- en industrieterrein
ook voor de toekomst veel ambities. We gaan verder met groeien,
ontwikkelen en verbeteren. De komende jaren staan er weer veel
nieuwe plannen op de rol. Bereikbaarheid is daarbij een belangrijk
sleutelwoord.

voorwoord

Moerdijk, duurzaam bereikbaar

Van zandvlakte tot zeehaven
Haven- en industrieterrein Moerdijk, ooit begonnen als een uit
gestrekte zandvlakte is nu uitgegroeid tot een gebied dat ertoe
doet. Een bekend havengebied in binnen- en buitenland door de
interessante mogelijkheden en de uiteenlopende bedrijven die
het herbergt. Een vertrouwde thuishaven voor de vele schepen
die dagelijks hun producten aan- en afvoeren.
Moerdijk op de kaart! Niet alleen door de bijzondere kenmerken en
faciliteiten maar ook als nationaal voorbeeld van duurzaamheid,
veiligheid en unieke samenwerking tussen private en publieke
partners. Steeds een stap vooruit om voor het terrein en de omgeving
daarvan de optimale condities te creëren. Dat is waar wij elke dag
naar streven!
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Duurzaam bereikbaar
Als we kijken naar de toekomstplannen dan is het begrip duurzaamheid hierin net zo belangrijk als het begrip bereikbaarheid. Het gaat
hier dan niet alleen over het slim omgaan met energiebronnen of
reststromen. Duurzaamheid in Moerdijk heeft ook te maken met
onze manier van samenwerken met mensen en bedrijven binnen en
buiten de landsgrenzen. Het heeft te maken met kennis delen, met
leren van elkaar, met het verbinden van partijen en het blijven doorontwikkelen. De haven van Moerdijk in 2030 duurzaam bereikbaar,
daar gaan we voor!
Ferdinand van den Oever
Directeur Havenschap Moerdijk
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Geschiedenis

In het begin van de jaren zestig bundelen de gemeenten Zevenbergen,
Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe hun krachten. Zij willen jonge,
goed opgeleide mensen een uitdagend werkklimaat bieden om te
voorkomen dat deze jongeren naar de randstad vertrekken. Binnen dit
kader ontstaat het plan om een groot industrieterrein te ontwikkelen
nabij het Hollandsch Diep aan de monding van de Roode Vaart tussen
Klundert en Moerdijk.

geschiedenis

Haven- en industrieterrein in vogelvlucht

“Een groot industrieterrein
nabij het Hollandsch Diep
aan de monding van de
Roode Vaart.”
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Haven- en industrieterrein ontwikkelt zich
In de jaren zestig krijgt het gebied de naam Industrie- en Havenschap
Moerdijk en de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant treden
toe tot het bestuur.

Vanaf begin negentiger jaren neemt de activiteit en uitgifte van grond
op het industrieterrein snel toe en wordt Havenschap Moerdijk een
stimulerende gesprekspartner voor het bedrijfsleven.
Niet alleen industriële bedrijven komen naar Moerdijk maar ook stuwadoorsbedrijven en logistieke bedrijven. Het gebied groeit uit tot een
haven- en industrieterrein van betekenis.

geschiedenis

Eind jaren tachtig wordt het industrieterrein in een viertal thema
gebieden verdeeld: chemie, logistiek, energieopwekking/milieutechnologie en overige bedrijfsactiviteiten. Het thematische concept
slaat aan.

“Een haven- en

industrieterrein
van betekenis. ”
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Haven- en industrie
terrein Moerdijk

Haven- en industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen aan het
Hollandsch Diep in de Rijn-Schelde Delta tussen de wereldhavens
van Rotterdam en Antwerpen. Het is de vierde zeehaven van Nederland en de zeehaven die het meest landinwaarts gelegen is. Moerdijk
heeft vijf havenbekkens die bereikbaar zijn voor zeeschepen met een
diepgang van maximaal 8.40 meter +/- NAP.

logistieke
hotspot

Een logistieke hotspot

Deze strategische ligging van de haven biedt vele mogelijkheden
om goederen vanuit de hele wereld naar Nederland te vervoeren en
van hieruit weer verder te transporteren naar andere Europese landen.
Een toplocatie door de optimale ontsluiting via rijkswegen, spoorverbindingen en water. Daarnaast kunnen bedrijven gebruik maken van
een ondergrondse buisleidingenstraat die de havens van Rotterdam,
Moerdijk, Zeeland en Antwerpen met elkaar verbindt.
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De totale oppervlakte beslaat ruim 2400 hectare waarvan meer dan
1100 hectare bestemd is voor bedrijfshuisvesting. Het terrein is verdeeld
in 5 deelgebieden: Industrial Park, Ecopark, Seaport, Tradepark &
Distriboulevard en Servicepoint. Op dit moment zijn er meer dan
400 bedrijven gevestigd. Deze industriële bedrijven, handelsondernemingen, zakelijke dienstverleners, stuwadoors, logistieke dienstverleners en transporteurs vormen tezamen een actief en veelzijdig
economisch cluster.

Het Havenschap Moerdijk is ontwikkelaar, beheerder en exploitant
van het haven- en industrieterrein en vervult een spilfunctie bij de
contacten tussen gevestigde bedrijven, overheden, nieuw te vestigen
bedrijven en andere organisaties. Het Havenschap ziet erop toe dat
de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van haven- en industrieterrein Moerdijk nu en in de toekomst gewaarborgd wordt.

logistieke
hotspot

Het industrieterrein kenmerkt zich door een verscheidenheid aan
bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet en goede gezamenlijke voorzieningen.

“De vierde
zeehaven van
Nederland.”
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Havenschap
Moerdijk

Het Havenschap Moerdijk is ingesteld op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De gemeente Moerdijk en de provincie
Noord-Brabant participeren samen in deze regeling.
Het Havenschap Moerdijk heeft een breed scala aan taken en aandachtsgebieden waaronder:

havenschap
moerdijk

Focus op een verantwoord
economisch vestigingsklimaat

• H
 et doen aanleggen, ontwikkelen, exploiteren en beheren van het
industrieterrein en de zeehaven.
• Het onderhoud van wegen en waterwegen, het op diepte houden
van de havenbekkens en het zorgen voor een nette uitstraling van
het terrein.
• Het actief meedenken met bedrijven over onder andere bedrijfshuisvesting, uitbreiding en de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen.
• Het zorg dragen voor gemeenschappelijke faciliteiten op het gebied
van veiligheid, beveiliging en onderhoudscontracten.
• Het secretariaat voeren van een aantal organisaties zoals van de
BIM en SBIM.
• Het bij elkaar brengen en verbinden van bedrijven, overheden en
instanties.
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Het Havenschap Moerdijk is een regieorganisatie met 25 medewerkers.
Het is een compacte en slagvaardige organisatie waar efficiënt gewerkt
wordt. De lijnen zijn kort en daar waar nodig kan direct actie ondernomen worden zowel richting bedrijven als richting overheden. Samen
met haar partners zorgt het Havenschap voor een bereikbare,
moderne en veilige haven die toonaangevend is op het gebied van
duurzaamheid.

Het Havenschap Moerdijk en de toekomst
Uitbreiding
Voor de groei van de activiteiten zoekt het Havenschap steeds naar
de juiste mix tussen ‘inbreiden’ en uitbreiden. Het gebied Roode
Vaart heeft mogelijk een uitbreidingspotentieel van ca. 95 ha.
Verzelfstandiging
Een andere uitdaging ziet het Havenschap Moerdijk in ondernemerschap. Is het Havenschap nu nog een overheidsinstantie, op termijn
wil zij de status verwerven van een verzelfstandigde onderneming
met overheden als aandeelhouders.

havenschap
moerdijk

• H
 et intensief betrekken van de omgeving bij de ontwikkeling van
het haven- en industrieterrein.
• Het inzetten op duurzaamheid onder andere door te streven naar
een intensief ruimtegebruik met het juiste bedrijf op de juiste plek,
het clusteren van bedrijven en ruimte scheppen voor natuur en
recreatie.
• Het creëren van een optimaal woon- en werkklimaat.
• Het sturen en stimuleren van de uitwisseling van energie, grondstoffen en water.
• Het monitoren van milieuaspecten.

“Het bij elkaar brengen en
verbinden van bedrijven,
overheden en instanties.”
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Havenschap
Moerdijk en
de bedrijven

Als beheerder van het haven- en industrieterrein onderhoudt het
Havenschap Moerdijk een goed contact met de gevestigde bedrijven.
Niet alleen individuele wensen van bedrijven maar ook de samenwerkingsvormen tussen bedrijven onderling worden door het
Havenschap waar mogelijk gefaciliteerd. Het Havenschap Moerdijk
stimuleert netwerken en samenwerken van de bedrijven.

bedrijven

Bedrijvenkring Industrieterrein
Moerdijk (BIM)

Niet alleen het Havenschap maar ook de bedrijven zien daar de voordelen van. Daarom hebben zij gezamenlijk een vereniging opgericht,
de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM). De leden zijn
gevestigde bedrijven binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk.
Meer dan 90% van de gevestigde bedrijven is lid van deze vereniging.
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“Samenwerking

De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om contacten tussen leden te
bevorderen. Het leren kennen van de andere bedrijven op het havenen industrieterrein kan leiden tot meer begrip tussen bedrijven
onderling en soms zelfs tot intensieve samenwerkingsverbanden.

bedrijven

Het doel van de BIM is het behartigen van de belangen van de leden
in de ruimste zin van het woord. Eens per kwartaal vindt een bijeenkomst plaats waar informatie gegeven wordt over actualiteiten op
haven- en industrieterrein Moerdijk. Daarbij worden vaak ook sprekers
uitgenodigd die relevante onderwerpen toelichten.

tussen bedrijven
onderling is een
belangrijk uitgangspunt. ”
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Haven van
Moerdijk

De haven van Moerdijk dankt haar succes vooral aan de strategische
ligging. Het is een knooppunt van modaliteiten en faciliteiten en dient
als draaischijf voor transporten van en naar het achterland. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat goederen uit de hele wereld naar Moerdijk
komen en van daaruit ook weer de hele wereld overgaan.

haven van
moerdijk

Knooppunt van modaliteiten en faciliteiten

Overslag
Het gebied ligt aan het Hollandsch Diep en heeft vijf havenbekkens:
de Westelijke Insteekhaven, de Centrale Insteekhaven, de Oostelijke
Insteekhaven, de Noordelijke Insteekhaven en Insteekhaven Roode
vaart. De haven van Moerdijk met de omliggende bedrijven is te
omschrijven als een multi-purpose haven. Per jaar zorgen zo’n 2100
zeeschepen en ruim 11.000 binnenvaartschepen voor meer dan 18,7
miljoen ton overslag.
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Faciliteiten
• Diverse kades met een totale lengte van 5 km.
• Diepgang 8,40 meter +/- NAP in zoetwater.
• Bereikbaarheid  voor zeeschepen met een maximale hoogte van 45
meter bij een waterpeil op NAP. De maximale lengte van zeeschepen
bedraagt 201 meter met een maximale breedte van 32 meter.
• 3 Ro-Ro kades.
• 22.000 m3 commerciële tankopslag.

Moerdijk biedt uitstekende mogelijkheden zoals distributiecentra,
op- en overslag terminals en heeft alle benodigde faciliteiten voor
zowel binnenvaart als zeevaart. Een aantal terminals biedt ook de
mogelijkheid voor ‘boord/boord’ overslag en om goederen vanaf
schepen direct over te laden op het spoor.
De havengerelateerde terminals beschikken over het volgende
equipment:
• Mobiele kranen met een maximale hijscapaciteit van 100 ton per
stuk.
• Drijfkranen voor de overslag van diverse soorten bulkgoederen.
• Mobiele kranen voor onder andere overslag van kunstmest, houtpellets en gebroken glas.
• Brugkranen voor de overslag van containers en metaalproducten.

Achterlandverbindingen
De unieke combinatie van verbindingen en aansluitingen op het
wegennet, spoor of zee- en binnenvaart en de internationale buisleidingenstraat zorgt ervoor dat een snelle doorvoer kan plaatsvinden
naar het Europese achterland. Het haven- en industrieterrein is gelegen
aan de A17 (Moerdijk/Roosendaal) met een aansluiting op zowel de
A16 (Rotterdam/Breda/Antwerpen) en de A58 (Breda/Roosendaal/
Bergen op Zoom).

haven van
moerdijk

De haven van Moerdijk biedt alle faciliteiten voor het transporteren,
opslaan en overslaan van allerlei type goederen. Van containers tot
zout, van glas tot schroot. Miljoenen tonnen aan diverse goederen
worden jaarlijks op- en overgeslagen in Moerdijk. De belangrijkste
goederensoorten zijn:
• General Cargo
• Containers
• Chemicaliën
• Staal
• Agribulk
• Hout
• Bouwmaterialen

Tarieven
Voor het gebruik van de haven gelden haventarieven. Deze tarieven
zijn opgenomen in een tarievenreglement. Zie hiervoor het overzicht
van de ´Links`.
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Industrieterrein
Moerdijk

Haven- en industrieterrein Moerdijk is verdeeld in vijf deelgebieden.
Die indeling in gebieden zorgt ervoor dat gelijksoortige bedrijven bij
elkaar gevestigd worden (bedrijfsclustering). Bedrijven kunnen daardoor optimaal gebruik maken van elkaars aanwezigheid. Ze gaan op
zoek naar synergie en andere samenwerkingsvormen onder andere op
het gebied van veiligheid, duurzaamheid en Utility Sharing (gebruik
maken van elkaars reststoffen).

industrieterrein

Het juiste bedrijf op de juiste plek

“Haven- en industrieterrein
Moerdijk is verdeeld in vijf
deelgebieden. ”
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De vijf deelgebieden zijn:

1. Industrial Park

2. Ecopark

Het meest westelijke deel van het terrein is het Industrial Park. Hier zijn
chemische en industriële bedrijven in de zwaarste milieucategorieën
gevestigd. In dit deelgebied worden op grote schaal grondstoffen en
reststoffen uitgewisseld door de aanwezige bedrijven. Ook kunnen
bedrijven hier gebruik maken van de buisleidingenstraat voor het
ondergronds transporteren van stoffen zoals zuurstof, ethyleen,
aardgas en industriewater.

Midden op het haven- en industrieterrein aan de Westelijke Insteekhaven ligt het Ecopark. Het bestaat uit bedrijven met een hoog duurzaamheidpotentieel, zoals energiegerelateerde bedrijven of bedrijven
die recyclen. In het Ecopark is extra aandacht voor duurzaamheid,
voor ecologisch ondernemen.

daardoor optimaal
gebruik maken van
elkaars aanwezigheid.”

4. Distriboulevard en Tradepark

industrieterrein

“Bedrijven kunnen

3. Seaport
Oostelijk van het Ecopark ligt Seaport Moerdijk waar zich bedrijven
bevinden met watergebonden activiteiten waaronder op- en overslag
van stukgoed, bulk en containers. Via moderne centrale overslagterminals worden deze goederen naar achterliggende bedrijven
vervoerd. Daar vindt verdere bewerking en distributie van de goederen
plaats. In het aangrenzende gebied zijn nautische servicebedrijven
gevestigd zoals onder andere een scheepswerf.

Aan de Distriboulevard en het Tradepark, ten zuiden van het spoor,
zijn overwegend logistieke bedrijven gevestigd. Deze zichtlocaties
aan de A17 zijn dan ook bestemd voor weggebonden Europese
distributie- en productiebedrijven. Daarnaast is er een ambulancepost gestationeerd.

5. Servicepoint
In het Servicepoint zijn verschillende bedrijven en organisaties
gevestigd die werkzaamheden ten dienste van het totale haven- en
industrieterrein uitvoeren. Dit zijn onder andere de Douane, de
Marechaussee, het Havenschap Moerdijk en het Havenschap Moerdijk
Communicatie Centrum. Daarnaast zijn ook commerciële dienstverleners als uitzendbureaus en copy shops in dit deelgebied gesitueerd.
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Op het haven- en industrieterrein zijn meer dan 400 nationale en internationale bedrijven gevestigd die aan ongeveer 10.000 mensen
direct en ook nog eens 10.000 mensen indirect werkgelegenheid
bieden. Het terrein biedt nog volop mogelijkheden voor vestiging
van nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven.

Vestigen en Ondernemen
Aan nieuwe en gevestigde bedrijven kan grond in erfpacht worden
uitgegeven. Vestiging is gebonden aan bepaalde spelregels en moet
inpasbaar zijn in de clusterings-, milieu- en bestemmingsplannen
van haven- en industrieterrein Moerdijk.

industrieterrein

Om te beoordelen of vestiging of uitbreiding hierin past, is de
Commissie Vestiging in het leven geroepen. In deze commissie zijn
Havenschap Moerdijk (voorzitter + secretariaat), gemeente Moerdijk,
Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD), provincie Noord-Brabant,
Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat Zuid-Holland vertegenwoordigd.
Voor de gevestigde bedrijven staan de regels beschreven in de
Algemene voorwaarden Havenschap Moerdijk en is daarnaast de
Haven- en terreinverordening Moerdijk van toepassing. Zie hiervoor
het overzicht van de ´links´.

Parkmanagement, ARCADIS/ARCADIS AQUMEN
Facility Management (AAPM)
Het parkmanagement van het terrein is door het Havenschap uitbesteed aan AAPM. AAPM houdt de kwaliteit van de openbare ruimte in
stand. De gevestigde bedrijven kunnen AAPM ook beheeractiviteiten
laten uitvoeren van glasbewassing tot ongediertebestrijding en van
groenonderhoud tot gladheidbestrijding.
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“ Het terrein biedt nog volop

mogelijkheden voor vestiging van
nieuwe bedrijven of uitbreiding
van bestaande bedrijven.”
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Haven- en
industrieterrein
Moerdijk

Het Havenschap Moerdijk houdt zich voortdurend bezig met de
verbetering van de kwaliteit en uitbreiding van de mogelijkheden
op haven- en industrieterrein Moerdijk. De belangrijkste speerpunten
zijn bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Verrassend Bereikbaar

nu en in de
toekomst

Nu en in de toekomst

In 2010 bedraagt de overslag ruim 18,7 miljoen ton. In 2020 moet dit
uitgebouwd worden naar 30 miljoen ton. Deze ambitie om door te
groeien, kan alleen worden gerealiseerd als de gevestigde bedrijven
aansluiting vinden op de gewenste modaliteit. Qua vervoer over het
water zijn de zaken goed op orde. De zeehaven vervult een sterke
satellietfunctie voor de havens van Rotterdam en Antwerpen. Een
slag kan nog gemaakt worden met het spoornet. Voor deze modaliteit
bestaan nog voldoende expansiemogelijkheden.
Een andere doelstelling is bereikbaarheid. De bereikbaarheid van
haven- en industrieterrein Moerdijk is uitstekend en de bestaande
modaliteiten moeten optimaal benut worden. Het beleid wordt
daarom onder andere gericht op Modal shift om de transportbewegingen over de weg te verminderen en het vervoer via het spoor, het
water en het buisleidingennetwerk te vergroten.
32
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“De belangrijkste speerpunten

Maar bereikbaarheid betekent niet alleen een fysieke bereikbaarheid
voor het Havenschap. Haven- en industrieterrein Moerdijk moet
toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen. Hierbij gaat het om
het uitwisselen van informatie, het open staan voor de omgeving en
het actief en betrokken participeren in de samenleving.

Verrassend Duurzaam
Moerdijk staat te boek als een duurzaam haven- en industrieterrein
met een verantwoord vestigingsklimaat en uitstekende voorzieningen.
Als proactieve portmanager zet Havenschap Moerdijk zich dan ook
voortdurend in om de kwaliteit van het terrein verder te verbeteren.
Voorbeelden van duurzame activiteiten en projecten zijn:
• E coPorts: Netwerk van havens en havenprofessionals in Europa die
kennis en ervaring uitwisselen omtrent milieu-problematiek binnen
de havens.
• Green Award: Schepen die extra schoon en extra veilig zijn, krijgen
een Green Award certificaat. Met dit certificaat krijgen de schepen
in de haven van Moerdijk korting op de tarieven. Hierdoor wordt
schone en veilige scheepvaart gestimuleerd.
34

• O
 p Haven- en industrieterrein Moerdijk wordt door diverse bedrijven
warmte/stoom geproduceerd door het eigen productieproces of
door een eigen warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie. Deze
warmte wordt gebruikt in het eigen productieproces of wordt
doorgeleverd aan andere bedrijven die de warmte nuttig toepassen. Een voorbeeld is de warmtelevering van de BEWA groep aan de
bedrijven Drecht Coating Services en Bolsius.
• Milieumonitoring Moerdijk: Een jaarlijks uitgegeven rapport over de
milieusituatie op en rondom Haven- en industrieterrein Moerdijk,
de lopende projecten en de verduurzaming van het terrein.

nu en in de
toekomst

zijn bereikbaarheid, veiligheid
en duurzaamheid.”

Op milieugebied wordt veel aandacht besteed aan recycling, reductie
van CO2-uitstoot, luchtkwaliteit en milieuklachten en in de toekomst
zal duurzaamheid ook hoog op de agenda staan. Een voorbeeld
daarvan is de vorming van een chemiecluster op het terrein. Door de
inrichting van een chemiecluster kan het Havenschap bedrijven nog
beter faciliteren in hun core-business en in verregaande samenwerking.
Deze samenwerking bestaat onder andere uit de uitwisseling van
reststoffen en het delen van voorzieningen bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid. Een andere ambitie is het realiseren van een
ringleiding voor het uitwisselen van reststoffen op het hele terrein.
35

Havenschap Moerdijk: Verrassend Veilig

Ook sociale duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van het Havenschap Moerdijk. De omgeving wordt nauw betrokken bij de bedrijvigheid op het haven- en industrieterrein. Het zijn deze verbindingen
tussen bedrijven, mensen in de omliggende woonkernen en het
buitengebied en onderwijs die het Havenschap toekomstbestendig
maken.

Op een terrein van deze omvang en met deze milieucategorieën is
veiligheid van wezenlijk belang. Het Havenschap doet er dan ook alles
aan om de veiligheid optimaal te houden.

Een eerste initiatief was de oprichting van de Burenraad om de
bewoners uit de omgeving te kunnen betrekken bij de ontwikkelingen
van het haven- en industrieterrein. De Burenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de bedrijven in Moerdijk, het Havenschap Moerdijk,
bewoners en bewonersorganisaties uit nabijgelegen woonkernen
en de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk. Eens per kwartaal
komt de Burenraad samen en wordt er zoveel mogelijk informatie
uitgewisseld. Zo kan rekening gehouden worden met de wensen of
ideeën van de omwonenden en kan er begrip ontstaan voor de manier
waarop het haven- en industrieterrein zich duurzaam ontwikkelt.
Om de sociale duurzaamheid nog steviger te verankeren heeft het
Havenschap elk jaar een programma met vier doelgroepen, ‘de jonge
jeugd’, ‘jongeren in het voortgezet onderwijs’, ‘werkzoekenden’ en
‘overig geïnteresseerden’. Deze groepen worden uitgenodigd om
ieder op een unieke manier kennis te maken met haven- en industrieterrein Moerdijk. Bedrijven stellen hun poorten open, geven gastcolleges en participeren in projecten. Het Havenschap verzorgt het
gehele programma met een banenmarkt en een rondleiding.
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Integrale veiligheid
Haven- en industrieterrein Moerdijk is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen KVO-B. Het KVO is een structuur voor het
opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente,
politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en
de veiligheid in het gebied wordt vergroot. Moerdijk is de eerste
zeehaven in Nederland die het KVO-B certificaat heeft ontvangen.
Clustering van bedrijven
In dat kader van veiligheid past ook de clustering van chemische
bedrijven. Door een dergelijke clustering kunnen extra risicobeperkende maatregelen genomen worden en wordt de veiligheid vergroot.
Een voorbeeld van zo’n maatregel is een gezamenlijke ambulance.
Ook een gezamenlijke brandweer staat nog op het verlanglijstje.

nu en in de
toekomst

Sociale duurzaamheid

Zien en gezien worden
Daar waar mogelijk worden kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen van de veiligheid aangebracht. Het project ‘Zien en gezien
worden’ is daar een voorbeeld van.
In dat kader heeft Havenschap Moerdijk een aantal maatregelen
genomen, waaronder kentekenregistratie, weeg- en telregistratie,
waterzijdige camera’s en overzicht camera’s.
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ISPS (International Ship and Port Facility Security) code
De ISPS code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen.
De ISPS code regelt de veiligheidssituatie aan boord van schepen en
op plaatsen waar schip en kade samenkomen.
Alle bedrijven die aan de ISPS code moeten voldoen, moeten ook
een veiligheidsofficier hebben. In Moerdijk zijn er 22 Port Facilities
die voldoen aan de ISPS code. Indien een bedrijf niet in het bezit
is van een goedgekeurd Port Facility Security Plan mag deze geen
zeeschepen behandelen.

Havenschap Moerdijk Communicatie Centrum (HMCC)
Het Havenschap Moerdijk Communicatie Centrum (HMCC) speelt
een sleutelrol als het gaat om beveiliging. Alle vervoersbewegingen
op het terrein over de weg en het water worden permanent gevolgd.
Zo kunnen calamiteiten tijdig gesignaleerd worden en waar nodig
kan de beveiligingsdienst in actie komen en kunnen hulpdiensten
worden ingeschakeld. Ten tijde van calamiteiten kan het HMCC
dienst doen als crisiscentrum voor de betrokken partijen. De alarmcentrale wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week bemand.

nu en in de
toekomst

Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM)
Veiligheid en beveiliging heeft op haven- en industrieterrein Moerdijk
hoge prioriteit. De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk
(SBIM) zorgt ervoor dat de integrale veiligheid gewaarborgd wordt.
Dit doet de stichting door preventieve maatregelen uit te voeren om
de risico’s op het gebied van criminaliteit en overlast te beperken.
Daarnaast worden innovatieve ontwikkelingen op het gebied van
beveiliging onder de aandacht gebracht bij de gevestigde bedrijven.
Diensten van de SBIM bestaan uit het inzetten van surveillancediensten, het bewaken van toegangswegen/vluchtwegen (afsluiting
met ‘speedgate’ en schuifhekken), cameracontrole, calamiteiten
alarmering alsmede het geven van preventieadviezen.
Bedrijven die zich vestigen op haven- en industrieterrein Moerdijk
zijn verplicht om deel te nemen aan de collectieve beveiliging. Met
de contributiegelden initieert de SBIM projecten die een bijdrage
leveren aan de integrale veiligheid op het terrein.
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“Veiligheid en beveiliging
heeft hoge prioriteit. ”
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Links en adressen
De onderstaande links zijn ook direct te benaderen via de website
www.havenschapmoerdijk.nl onder het kopje Port of Moerdijk Handbook.
Algemene voorwaarden
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/havenschap_publicaties_algemene-voorwaarden.
htm

Moerdijk Express Mobiliteitsservice
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/regio_vervoer.htm

Beloodsing
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/haven_nautisch_beloodsing.htm

Richtlijnen & Checklist voor de Binnenvaart
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/haven_nautisch_binnenvaart.htm

Cargo en stuwadoorsbedrijven
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/haven_bedrijven_cargo-en-terminals.htm

Richtlijnen & Checklist voor de Zeevaart
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/haven_nautisch_zeevaart.htm

Commissie vestiging voor vragenlijst en toetsingskader
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/business-to-business_vestigen-en-ondernemen_
vestiging.htm

Scheepvaartberichten en waterdata
www.rijkswaterstaat.nl/water/scheepvaartberichten_waterdata

Feiten en cijfers; Moerdijk Monthly
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/havenschap_feiten-en-cijfers-2010.htm
Gronduitgifte
www.havenvanmoerdijk.nl/nl/business-to-business_vestigen-en-ondernemen_
uitgeefbaar-terrein.htm
Havendiepte
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/haven_nautisch_diepte-havens.htm
Jaarverslag Havenschap Moerdijk
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/havenschap_publicaties_jaarverslag.htm
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Lijst met gevestigde bedrijven
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/business-to-business_bedrijven_bedrijven
index.htm

Tarieven/ tarievenreglement
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/havenschap_publicaties_tarieven
reglement-2011.htm
Verordeningen op haven- en industrieterrein Moerdijk
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/havenschap_publicaties_verordeningen.htm
Wet- en regelgeving & Vrijstelling en vergunning
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/haven_nautisch_reglementen.htm
Zorg voor de omgeving; Monitoringrapporten
www.havenschapmoerdijk.nl/nl/havenschap_publicaties_monitoring
rapport.htm
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INFORMATIE
Afvalwater
(informatie inzake o.a. waterkwaliteit en –kwantiteit)
Waterschap Brabantse Delta
www.brabantsedelta.nl

Duurzame verbindingen
Moerdijk (DVM)
www.duurzameverbindingen
moerdijk.nl

ProRail One Stop Shop
Mail: oss@prorail.nl

Provincie Noord-Brabant
www.brabant.nl

Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM)

Electra

www.bimmoerdijk.nl

Essent Netwerk B.V.		
www.essent.nl

RailNetEurope

Gas

Rijkswaterstaat

Intergas (Netbeheerder)
www.intergasnetbeheer.nl

www.rijkswaterstaat.nl

www.railneteurope.com

Bouwzaken/ Milieu
Gemeente Moerdijk (Afdeling Vergunningen en Handhaving)
www.moerdijk.nl/53399/Vergunningen-_en_Handhavingloket.html

Buisleidingenstraat
www.buisleidingenstraat.nl

Shortsea vervoer
Gemeente Moerdijk

www.shortsea.nl

www.moerdijk.nl

Burenraad

Telefoon

Mail: Burenraad@havenschapmoerdijk.nl

Heffingen/belastingen

Calamiteiten en incidenten

Gemeente Moerdijk
www.moerdijk.nl 		

Havenschap Moerdijk Communicatie Centrum (HMCC)
Tel: 0168-38 88 81 of mail: HMCC@havenschapmoerdijk.nl
(7 dagen per week 24 uur per dag)

Informatie inzake
arbeidsvoorwaarden

www.sbim.nl

Veterinaire inspectie

Drinkwater 				

Centrum voor Werk en Inkomen
www.werk.nl

Brabant Water (Netbeheerder)		
www.brabantwater.nl

Koninklijke Marechaussee

Waterpolitie

www.marechaussee.nl

www.politie.nl/KLDP

ProRail

Waterschap Brabantse Delta

www.prorail.nl

www.brabantsedelta.nl

KPN Telecom B.V. (Netbeheerder)
www.kpn.com

Veiligheid en beveiliging

www.vwa.nl

Douane
www.douane.nl
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Draught to and at Moerdijk
Schematic Route to the Port of Moerdijk and Restrictions
Port of Moerdijk can receive ships at some berths in
the Centrale Insteekhaven and Noordelijke Insteekhaven with a maximum draught of 89 dm in fresh
water under certain restrictions and tidal conditions.
Other berths in Roode Vaart, Westelijke Insteekhaven and Zuid-Hollandsch Diep remain to be
reached with a maximum draught of 84 dm under
certain restrictions and tidal conditions. The actual
waterdepth at the berths can vary from the aimed
depths in the harbours and are the responsibility
of the owners of the facilities.
Nieuwe Waterweg

The maximum height of ships (air-draught)
going to Moerdijk is restricted to 45.00 mtr at
a waterlevel of NAP. The maximum sizes of
ships allowed to proceed to Moerdijk are:
L.o.a. 201.00 mtr, width 32.00 mtr.
Apart from the restrictions issued by Havenschap Moerdijk there are other restrictions
applicable in the fairways Oude Maas and
Dordtsche Kil. These are under responsibility
of Rijkswaterstaat (Ministry of Transport) and
Havenbedrijf Rotterdam.
For ships proceeding to and from Moerdijk
with a l.o.a. > 175 mtr a special permit must
be obtained from the Ministry of Transport.

Explanation of system used to
obtain the maximum draught
to/from Moerdijk.

Rotterdam

NAP is a reference level in use in nautic publications. UKC is Under Keel Clearance.

Oude Maas

Bridges
Oude Maas

Centrale Insteekhaven and
Noordelijke Insteekhaven:

Dordrecht

In Situation 1: The actual waterlevel is NAP.
The maximum draught 85 dm.

Dordtsche Kil
Power cables
Tunnel

The UKC in the port of Moerdijk is minimum
5% from the actual draught being here 4.5 dm.

Port of Moerdijk
Situation 1
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Note: the rise X can be negative!

Max air draught
at NAP 45.00 mtr
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In Situation 2: The actual waterlevel is NAP +
Rise X. The maximum draught is now 85 dm
+ X, with a maximum of 89 dm in fresh water.

UKC

In Situation 1: The actual waterlevel is NAP.
Max draught is 80 dm max.
In Situation 2: The actual waterlevel is NAP
+ Rise X. Max draught is 80 dm + X, with a
maximum of 84 dm.
Note: In the Port of Moerdijk a minimum UKC
of 5% from the draught is applicable in all
fairways and harbours.
Note: the rise X can be negative!

P. +31 (0)168 38 88 88
F. +31 (0)168 38 88 99
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