
>LOGISTIEK 13/14<<< 28 AUGUSTUS 2009 p10

achtergrond

Hotspot nummer 1 West-Bra-
bant (Breda, Roosendaal, Oos-
terhout, Moerdijk en Bergen op
Zoom) scoorde de meeste pun-
ten op drie van de in totaal zes
criteria, op basis waarvan de
ranking tot stand komt. Het
panel van 25 experts waardeerde
West-Brabant het hoogst op de
criteria beschikbaarheid grond,
inzetbaarheid en motivatie per-
soneel en medewerking overheid
gemeenten. 
De beschikbaarheid van grond
heeft er vooral voor gezorgd dat
dit jaar veel logistieke bedrijvig-
heid tot wasdom is gekomen. In
met name Roosendaal (lees:
Borchwerf II) en Oosterhout
vestigden grote partijen hun dis-
tributiecentrum of EDC (Euro-

pees Distributiecentrum). Zo
wist de regio onder aanvoering
van ontwikkelingsmaatschappij
Rewin partijen als elektronica -
gigant LG (bouwt een dc in Oos-
terhout) en de Dylan Group
(start met de bouw van een
groot buizenmagazijn op Borch-
werf II) binnen te halen. De ope-
ning, afgelopen mei, van het
witgoed  RDC door de Rooy
Warehousing, geleid door Jan en
Theo de Rooy, liet West-Brabant
publicitair gezien ook weer in de
vaart der volkeren opklimmen. 

Consolideren   
Een ander aspect waarop West-
Brabant (lees: Rewin) succesvol
inspeelt, is het feit dat veel met
name Amerikaanse bedrijven

hun Europese logistiek consoli-
deren. Zo vestigt zich eind mei
Terex, een conglomeraat dat
kranen, graafmachines, bulldo-
zers, trucks en wegenbouwma-
chines produceert, op Borch -
werf II. Het Amerikaanse bedrijf
voegt hier de verschillende
Europese filialen samen in een

West-Brabant hotspot met dank
aan Topinstituut en Logistiek Park

De jaarlijkse uitverkie-
zing van dé logistiek
hotspot van Nederland
is voor de tweede ach-
tereenvolgende keer
een prooi is geworden
voor West-Brabant. Deze
logistieke regio nummer
1 heeft ook dit jaar,
ondanks de crisis, fors
aan de weg getimmerd
door aansprekende,
vooral Amerikaanse
bedrijven, binnen te
halen. “Met de komst
van het Logistiek
Topinstituut zal West-
Brabant moeten bewij-
zen waar de werkelijke
kracht ligt.”

EDC, van waaruit klanten in het
Midden-Oosten, Afrika en Rus-
land worden bediend. De komst
Terex levert ook nog eens twee-
honderd extra banen op. “Daar-
naast zijn we met nog vier
andere Amerikaanse bedrijven
tot overeenstemming gekomen
voor vestiging op Borchwerf II.
Ook voor deze vier geldt dat zij
hun activiteiten in Europa wil-
len consolideren”, zegt Cees
Nuijten, hoofd promotie en
acquisitie bij Rewin. Hij wil nog
niet zeggen om welke partijen
uit de VS het gaat. “We mogen
nog niets prijsgeven zolang het
personeel van die bedrijven nog
niet op de hoogte is gebracht.”
Ook de komst van deze bedrij-
ven zal de werkgelegenheid in

“Tilburg zal nog
belangrijkere
rol op de
 logistieke
markt krijgen”
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