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locatie insteekhaven

Haven van Waalwijk biedt alle kansen
Waalwijk heeft van oudsher veel maakindustrie en is vooral bekend vanwege
zijn schoen- en lederindustrie. Daarnaast heeft de logistieke sector zich de
afgelopen jaren in de gemeente sterk ontwikkeld. Daarbij ligt de nadruk op
e-commerce, e-fulfilment en grootschalige distributiecentra. Bol.com, maar
ook ondernemingen als Apple, De Mandemakers Groep, Spar en Xenos kozen
al voor Waalwijk.
Bedrijvenpark Haven ligt tussen de A59 en de Maas en

haven veel ruimere mogelijkheden heeft (klasse 5-

Bij de aanleg van Haven Acht kijken wij nadrukkelijk naar

ontsluiting van bedrijvenpark Haven en de nieuwe insteek-

sluit goed aan op omliggende snelwegen. Ook bevindt

schepen met open waterverbinding en 24/7 toegan-

de wensen van de ondernemer. Een kavel ligt niet vast

haven. We verwachten de haven in 2018 aan te besteden,

het bedrijventerrein zich in de buurt van de railterminal

kelijkheid).

en creëren we in overleg. Dan denken we samen na over

zodat de eerste schepen in 2020 kunnen aanmeren.

van Tilburg. Door directe verbindingen met havenste-

De gemeente vindt duurzame vormen van vervoer erg

bijvoorbeeld de grootte van de kavel en de wijze van

den Rotterdam en Antwerpen en op korte afstand van

belangrijk en de nieuwe haven past daar prima bij.

verkeersontsluiting. Die unieke manier van werken,

Nieuwsgierig naar wat Waalwijk uw bedrijf kan bieden?

luchthavens Rotterdam, Eindhoven en Schiphol is de

Want ondernemers krijgen zonder files, met minder

voortgekomen uit een pilot met Tilburg en de provincie,

Bel of mail dan met Jan van Roessel, programmamanager

keuze voor Haven logisch.

vervuiling en lagere kosten nog meer goederen-

biedt alle ruimte voor maatwerk. Dat zorgt voor een snelle

Economie (0416- 683516 of jvanroessel@waalwijk.nl).

containers op hun plek. De insteekhaven en het

afwikkeling als het vestigingsbesluit is genomen.

Die bereikbaarheid van het bedrijvenpark verbetert de

direct daarnaast gelegen bedrijventerrein Haven Acht,

komende jaren verder door een aan te leggen insteek-

exclusief bedoeld voor grootschalige logistiek, sluiten

Samen met twintig partners in de regio werkt Waalwijk,

haven. De huidige haven kent zijn beperkingen (klasse

naadloos aan op de groeiende vraag naar multimodale

onder meer via de Gebiedsontwikkeling Oostelijke

3-schepen met een sluis), terwijl de nieuwe

ontsloten bedrijventerreinen.

Langstraat (GOL), continu aan de verbetering van de

locatie insteekhaven
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