Logistiek profiel Oss
Oss geldt inmiddels als multimodaal knooppunt voor Zuidoost Nederland. Met de ligging aan
de spoorlijn Den Bosch-Nijmegen, de Maas en belangrijke snelwegen als de A50/A59 is Oss
uitstekend bereikbaar over spoor, water en weg. Zowel voor haar eigen inwoners en voor
forenzen als voor het beroepsgoederenvervoer in de breedste zin van het woord. In breder
perspectief wordt deze bereikbaarheid nog verder verbeterd als gevolg van de ingrijpende
infrastructurele omvormingen in de regio’s Den Bosch, Eindhoven, en Utrecht. Oss heeft een
gunstige ligging ten opzichte van alle belangrijke havens en internationale vliegvelden in de
Benelux en Duitsland.
Bedrijventerrein Elzenburg kent twee havenarmen met een directe verbinding naar de Maas.
Als gevolg van de aanleg van een basculebrug bij Macharen kunnen ook 4-laagscontainerschepen (vaarklasse 5b) de Osse havens bereiken; met de Osse overslagcentrale als
middelpunt voor aanvoer en doorvoer. Met de opwaardering van het goederenspoor op
Elzenburg én de ingrijpende reconstructie van de N329 kan Oss haar rol in het multimodale
vervoer nog beter pakken.
De aanwezigheid van ‘weg, water, spoor’ bepaalt in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van
het Osse vestigingsklimaat. Deze trimodaliteit biedt Oss de gelegenheid haar ambitie waar te
maken: het aantrekken van hoogwaardige, technologische bedrijven, vooral in de branches
food en farmacie en de daaraan gelieerde of zelfstandige logistieke dienstverleners. Zo ook
het behoud en de uitbreiding van werkgelegenheid in deze sectoren en het versterken van de
economische positie van Oss.
Naast de centrale ligging van Oss, de aanwezigheid van trimodaliteit en de Osse historie
op logistiek gebied, zijn het de harde cijfers die duidelijke taal spreken voor Oss en haar
bedrijvigheid. Met ruim 77.000 inwoners, 42.000 arbeidsplaatsen, 4.800 bedrijven, 515 ha.
bedrijventerrein (waarvan 30% industrie) en 100 ha. uitgeefbare grond is Oss de tweede binnenhaven en de zevende stad van Brabant. Oss ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Logistiek . . . Juist in Oss!
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