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Rietveld Logistics Group breidt haar 
dienstverlening uit met de op- en over-
slag van vloeisto�en. Recentelijk zijn 
op de containerterminal van het bedrijf 
twee nieuwe composiet tanks van M.I.P. 
geïnstalleerd voor de opslag van lysine, 
een vloeibare grondstof voor diervoe-
ders.

Rietveld Logistics Group is een gevestigde 
naam in de op- en overslag van food en non-
food. Het bedrijf heeft een terminal in Oos-
terhout, gunstig gelegen aan het Wilhelmi-
nakanaal en nabij knooppunt Hooipolder. 
Vanuit wereldhavens worden containers in 
barges aangevoerd, ingeklaard en verwerkt. 
Goederen worden gelost, omgepakt, op pal-
lets gezet of in silo’s opgeslagen om te be-
stemder tijd naar hun eindbestemming te 
gaan, voornamelijk per as.
“Jaarlijks verwerken we voor zo’n tachtig 
klanten 60.000 containers”, zegt Arie Riet-
veld, directeur van de Rietveld Logistics 
Group. “We hebben daarvoor zo’n 200.000 
vierkante meter aan opslagfaciliteiten ter 
beschikking. Tot vorig jaar hielden we ons 
niet bezig met liquids, maar dat gaat veran-
deren.”

Vloeisto�en
“Op enig moment kregen we van een Ko-
reaanse klant, CJ Logistics, het verzoek 
om lysine in vloeibare vorm over te slaan. 
Daarvoor zouden we ten minste twee verti-
cale opslagtanks van elk 1000 kuub nodig 
hebben. Lysine is een aminozuur dat wordt 
gebruikt als grondstof voor de productie 
van diervoeders. Het is een enigszins bij-
tend product. Voor de opslag ervan dient 
een tank aan hoge eisen te voldoen. We 
hebben een marktverkenning uitgevoerd, 
waarbij uitgebreid is gekeken naar roest-
vaststalen tanks. Maar we kwamen ook in 
contact met M.I.P. als fabrikant van compo-
siet tanks. Die blijken voor de opslag van ly-
sine uitstekende eigenschappen te hebben. 
Dit bepaalde onze keus voor composiet. Een 

Rietveld breidt uit met 
M.I.P. tanks
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Over Rietveld Logistics Group 
Rietveld Logistics Group is sinds 1995 ge-
vestigd aan de Visserijweg te Oosterhout. 
De logistieke dienstverlening omvat een 
multidisciplinair pakket waarbij maatwerk 
centraal staat. Klanten hebben één aan-
spreekpunt voor de volledige afwikkeling. 
De gecombineerde expertise van drie di-
visies maakt het mogelijk om integrale, 
multimodale totaaloplossingen te leveren; 
niet alleen voor stortgoederen, maar zeker 
ook voor liquids:
-  Oosterhout Container Terminal (OCT) is 
met 375 meter kade, 3 brugkranen en 4 
reach-stackers de logistieke poort naar 
het Europese achterland, met dagelijkse 
vaarten van en naar Rotterdam en Ant-
werpen.

-  Oosterhout Model Shift Solutions (OMS) 
verricht verbindende logistieke diensten 
als knooppunt tussen de aanvoer van 
vrachten en het transport naar de eind-
bestemming, waarbij OMS ook optreedt 
als �scale vertegenwoordiger van de 
klant. 

-  Rietveld Transport & Logistiek (RTL) heeft 
een eigen vloot vrachtwagens, verschil-
lende opslagfaciliteiten, een vrieshuis, 
een platenwasserij en een pallet-repara-
tieservice.

Steeds grotere composiet tanks
M.I.P. Tanks en Silos in Rijkevorsel (België) 
levert al sinds 1984 composiet tanks en 
silo’s tot een diameter van 5 meter. Ge-
zien de groeiende vraag naar grootscha-
liger opslagsystemen opende M.I.P. in 
2017 in Moerdijk een vestiging voor de 
productie van systemen met diameters 
tot 9 meter. Zowel het aantal aanvragen 
als de roep om nóg grotere volumes bleef 
toenemen, zodat al spoedig uitbreiding ge-
boden was. In 2020 verhuisde het bedrijf 
naar een aanpalend terrein waar een ei-
gen, nieuwe fabriek is neergezet. Hier kun-
nen, dankzij gepatenteerde technologie, 
opslagkolossen worden gerealiseerd met 
diameters die traploos instelbaar zijn tot 
liefst 14 meter. De tanks en silo’s hebben 
hoogten tot 30 meter en opslagcapacitei-
ten tot meer dan 4.000 kuub.
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voordeel van M.I.P. is dat de tanks in Moer-
dijk worden gebouwd en efficiënt over wa-
ter naar onze terminal in Oosterhout zijn te 
verschepen.”

Composiet tanks
Maikel Elst, directeur M.I.P. Tanks & Silos, 
bevestigt dat de tanks te groot zijn om over 
de weg te worden getransporteerd: “Het 
gaat om meer dan 20 meter hoge opslag-
tanks met een diameter van 8,5 meter. Een 
bijzonderheid is dat de tanks zijn voorzien 
van een beluchtingssysteem om de vloei-
stof in beweging te houden, voor het geval 
dat het gaat vriezen. Het zijn overigens de 
eerste tanks die in onze nieuwe fabriek in 
Moerdijk zijn gebouwd. We hebben de no-
dige energie in deze order gestoken en dat 
heeft zich uitbetaald. Het traject van op-
dracht tot inbedrijfstelling bedroeg slechts 
vijf maanden. De tanks konden zelfs één 
maand eerder dan was gepland in gebruik 
worden genomen.”

Container-lossing
Barges voeren vanuit Antwerpen of Rot-
terdam de lysine aan. Deze bevindt zich 
in flexipacks van circa 25.000 liter in stan-
daard 20 ft containers. De containers wor-
den in Oosterhout met kranen van het schip 
gehaald. Op de kade worden de containers 
vlak bij de tankfarm op een kipchassis ge-
plaatst. Deze zet de containers onder een 
hoek van circa 15-20%. Dan worden de slan-
gen aangesloten en kan de lysine met een 
capaciteit van 40.000 liter per uur worden 
overgepompt in een van beide composiet 
tanks. De grondstof is afkomstig uit Brazi-
lië of Indonesië, vandaar dat is voorzien in 
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twee tanks; één voor elk land van herkomst. 
De lysine vindt vervolgens via tankwagens 
zijn weg naar klanten in heel Europa; van 
Spanje tot Polen.

Meer klanten
Arie Rietveld had al vanaf het begin veel 
vertrouwen in M.I.P. Tanks en Silos: “In de 
gesprekken met Maikel Elst bleek dat we 
dezelfde agrarische achtergrond hebben 
en als familiebedrijven ook dezelfde men-
taliteit delen. Het bezoek aan de nieuwe fa-
briek van M.I.P. in Moerdijk bevestigde mijn 
indruk van die no-nonsens houding. Geen 
woorden, maar daden! Als meer klanten 
ons de op- en overslag van vloeistoffen toe-
vertrouwen – want daarin willen we gaan 
groeien – ligt het voor de hand dat we voor 
de te bouwen tanks weer bij M.I.P. aanklop-
pen.”  ■
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