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“We zullen Luik op de kaart zetten”
Rendez- vous
sur notre site
pour nous lire
en français

Rendez- vous
sur notre site
pour nous lire
en allemand

DP World en Warehouses De Pauw zullen actief samen werken om de troeven van Trilogiport te
communiceren aan de markt. Dat start met het organiseren van bezoeken aan de site tijdens de
beurs Transport & Logistics in Luik waarbij bijzondere aandacht gaat naar de afwerking van de
brug die zorgt voor een vlotte toegang tot het terrein.
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Rob Harrison, CEO van DP World Antwerp:
“Wij zijn wereldwijd actief met 64 deep sea
terminals en daarmee behoren we tot de Top 3.
Om onze dienstverlening naar ons clienteel uit
te breiden, gaan we onze diepzeeterminals
verbinden met het hinterland. Voor Antwerpen
hebben dat al gedaan met de terminal in
Beverdonk die we voortaan zullen promoten als
DP World Antwerp East Port. Met Trilogiport
hebben we nu de mogelijkheid om DP World
Liège op de markt te zetten als een
binnenlandterminal die goed aansluit bij
Antwerpen en Rotterdam. Op die manier
kunnen klanten straks een transport bestellen
rechtstreeks vanuit bijvoorbeeld Shanghai
naar Luik.”
Zo’n inland terminal brengt DP World dichter
bij de lading. Het wordt straks zeer goed mogelijk
dat Duitse klanten van DP World hun lading niet
meer helemaal naar havens van Rotterdam of
Antwerpen brengen, maar afzetten in Luik
vanwaar de containers per binnenschip verder
reizen. Op die manier kunnen die
klanten ook de congestie rond de grote
zeehavens vermijden.
Joost Uwents, CEO van Warehouses De Pauw:
“Wij zien die tendens ook. De grote logistieke
dienstverleners gaan hun activiteiten
concentreren rond multimodale knooppunten
in het binnenland. Ze willen namelijk een
meerwaardelogistiek ontwikkelen in het
achterland dicht bij de eindklant. Goede
buitenlandse voorbeelden zijn dan Duisburg,

Venlo en Venray. Luik kan die rol ook op zich
nemen omdat het een ideale locatie heeft: het is
via het Albertkanaal en de Maas verbonden met
zowel Antwerpen als Rotterdam, het ligt op het
knooppunt van wegen naar Nederland, Duitsland
en Frankrijk en ten slotte zijn er goede
spoorverbindingen naar Duitsland en naar het
zuiden. We zullen nu - samen met DP World,
maar ook met de Port de Liège en de lokale
overheden - beginnen met de marketing acties.”
WDP zal achter de terminals van Trilogiport grote
magazijnen bouwen. “We treffen nu alle
voorbereidingen om snel met de bouw te kunnen
starten. Naar onze verwachting zal er vooral
interesse zijn voor grote magazijnen. Wij mikken
op logistieke dienstverleners die de trimodale
capaciteiten van de locatie ten volle benutten.
Hoe dan ook zullen onze klanten eerst starten
met het vervoer van containers,” zegt
Joost Uwents.
Daarvoor zullen ze dan gebruik maken van de
terminal van DP World. Dat bedrijf zal later dit
jaar starten met operaties op Trilogiport.
“Tegen het eind van dit jaar willen we de eerste
containers hebben behandeld op de site.
We verwachten een gestage groei van de volumes
in 2016,” zegt Rob Harrison.
Beide partijen geloven dat ze van dit project een
succes kunnen maken door de wederzijds
versterkende samenwerking tussen overheid
(via de Port Autonome de Liège),
containerbehandelaars (DP World) en de
verhuurders van opslagruimte (WDP).

