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BCTN barge terminal
Met een totale capaciteit van meer dan 1,2 miljoen TEU’s per jaar, is BCTN de 
grootste eigenaar en exploitant van binnenvaartterminals in de Benelux. Via haar 
binnenlandse terminalnetwerk – 8 terminals in Nederland en België en 2 terminals die 
binnenkort operationeel zullen zijn – vervoert BCTN containers van en naar de havens 
van Rotterdam, Antwerpen, Zeebrugge en Vlissingen.   

BCTN Rotterdam-Oost 
Rotterdam-Oost, de BCTN binnenschipterminal in Alblasserdam, bundelt vracht 
van de 8 BCTN terminals om een efficiënte verbinding te waarborgen met de 
diepzeeterminals op de Maasvlakte. Fixed windows voorkomen congestie in de 
zeehavens en garanderen een optimale dagelijkse doorstroom en korte transittijden.  
Bovendien werd BCTN Rotterdam-Oost recent geclassificeerd als zeehaven, wat 
bijkomende opportuniteiten biedt.

3 sterren lean and green certificering 
BCTN kreeg in 2019 een derde Lean & Green Star, waarmee het zich verbindt aan 5% 
CO2-reductie binnen een tijdsspanne van 2 jaar. BCTN staat bovendien op het punt 
een vierde Lean & Green Star te ontvangen. 

Fixed windows 
Om betrouwbaarheid en efficiëntie te garanderen voor containertransport over 
water, biedt BCTN een vast vaarschema tussen Rotterdam-Oost en de belangrijkste 
zeehavens: 

Diepzeeterminal Dag Export cargo 
cut-off

Import data 
cut-off

Import  
beschikbaar

APM-T/APM-MVII woe di: 18h00 di: 12h00 do: 15h00

zo za: 12h00 vrij: 12h00 ma: 15h00

ECT Delta di ma: 18h00 ma: 12h00 woe: 15h00

za vrij: 12h00 vrij: 12h00 zo: 15h00

ECT EMX ma za: 18h00 vrij: 12h00 di: 15h00

do woe: 18h00 woe: 12h00 vrij: 15h00

RWG di ma: 12h00 ma: 12h00 woe: 15h00

za vrij: 12h00 vrij: 12h00 zo: 15h00

140.000 TEU 
capaciteit

8 calls/week 
fixed windows

48.000 m2

oppervlakte terminal 

in 2022 
tweede portaalkraan 
operationeel



Alblasserdam  
Logistics Centre

Strategische locatie voor zeevervoer 
Het Alblasserdam Logistics Centre ligt pal naast de BCTN Rotterdam-Oost en biedt 
klanten belangrijke voordelen voor zeevervoer: 

 + Extended gate van en naar de havens van Rotterdam, Antwerpen, Zeebrugge  
en Vlissingen 

 + Hub van en naar het achterland: naast de 140.000 TEU-capaciteit en de hoge 
doorvoersnelheid, dient de barge terminal als hub voor het gehele BCTN netwerk 

 + Volledig logistiek concept, van haven tot dok: opslag van importcontainers op 
de terminal wat JIT-levering aan het dok mogelijk maakt. 

27.000 m2 
logistieke ruimte  
te huur

Certificering 
BREEAM Very Good

September 2021 
voorziene oplevering

24/7
operationeel

Directe  
connectie met de  
Haven van Rotterdam



Logistics space for the world’s greatest ambitions

Goodman is a global integrated property group that owns, develops and manages logistics and business space. We have an extensive development pipeline for fl exible and functional logistics 
space across Europe. Our integrated customer service offering is at the heart of everything we do. Working with customers throughout each stage of a project allows us to develop a thorough 
understanding of their needs, resulting in long term relationships and creative solutions.

This document has been prepared by the Goodman Group for general information purposes only. Whilst every care has been taken in relation to its accuracy, no warranty of accuracy is given or implied. Images 
used in this document have been included for the purposes of enabling you to visualise the development concepts. Further, you should obtain your own independent advice before making any decisions about 
any of the products and/or properties referred to in this document.

Follow us

nl.goodman.com

Contact
Goodman
Olav Laurensse
+31 6 29 22 29 40
olav.laurensse@goodman.com 

BCTN Rotterdam-Oost
Ernest Diederik
+31 6 1004 1268
ediederik@bctn.eu

Alblasserdam Logistics Centre 

Multimodale transportmogelijkheden 
+ 1 km tot A15
+ Belangrijke voordelen voor zeevervoer
+ 85 km tot Schiphol.

BCTN: 3 sterren lean and green certifi cering 

Wat is Lean & Green? 
Lean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot 
van hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verlagen. 
Hun doel is bedrijven en overheden te stimuleren om een hoger 
duurzaamheidsniveau te behalen door maatregelen te nemen die niet 
alleen kostenbesparingen opleveren, maar tegelijkertijd de uitstoot van 
broeikasgassen en de belasting van het milieu verminderen.


