PERSBERICHT
Teun Mur pleit voor stimulering intermodaal vervoer door ontwikkeling nieuwe
ladingdrager.
Adviseur Teun Mur pleit voor de invoering van een nieuwe ladingdrager, ten behoeve van
stimulering van het intermodaal goederenvervoer. Hij zegt dit op zijn vandaag verschenen
bijdrage aan Het Virtuele Transportbedrijf (www.transportbedrijf.com).
Het materieel van de Nederlandse vervoerder is vrijwel altijd klantspecifiek. Dat betekent dat
er, buiten de wettelijke bepalingen, nauwelijks sprake is van standaardisatie. Daarin moet
volgens Mur verandering komen.
Mur is betrokken bij een project van het Logistiek Centrum Scheepvaart, onder
voorzitterschap van Ruud Hoorweg, naar de ontwikkeling van een nieuw concept voor
vervoer in diverse modaliteiten. Dit concept moet 80% van het transport kunnen accomoderen
waardoor grootschalige invoering van intermodaal transport in de toekomst mogelijk zal zijn.
Mur zegt dat intermodaal transport, naast de technische infrastructuur, eisen stelt aan een
goede organisatie, samenwerking, en communicatiemogelijkheden. Hij is voorstander van het
opzetten van pilots op routes met grote volumes richting Duitsland, waar zo weinig mogelijk
belemmeringen zijn.
Teun Mur is directeur van T. Mur Consultancy bv. Hij is sinds 1960 betrokken bij alle
vormen van goederenvervoer. Vanuit een familie-transportbedrijf en later deel uitmakend van
een internationaal concern, ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van NDL. Hij was
onder andere directeur van Trailstar nv en partner in de consultancygroep Van der Geer en
Van Hasenbroek (logistieke vraagstukken). Sinds 1996 heeft Mur een eigen adviesbureau
Daarnaast heeft hij met zijn dochter drs. R.E. Mur een wervingsbureau in de logistieke
sector, vof Mur & Mur.
Teun Mur is voorzitter van het Platform Goederenvervoer Utrecht en heeft diverse
commissariaten en adviseurschappen.
Het Virtuele Transportbedrijf moet transportondernemers / logistiek dienstverleners bewust
maken van ontwikkelingen in technologie, en de bedreigingen die daarvan uitgaan, omzetten
in kansen. Twaalf consultants in de transportsector geven op de internet-site
http://transportbedrijf.com hun visie over de de ontwikkeling van de komende jaren op hun
aandachtsgebieden.
De deelnemende adviseurs in Het Virtuele Transportbedrijf zijn:
ir René van den Elsen, IPL-TNO
ir André Vos, IPL-TNO
Rick Agema, CONTRRA
drs Jan Joanknecht, Joanknecht & Vieveen

ir Pieter Tanja, KPMG Transport & Distributie
drs Hans Visser, NEA
drs Klaas Westerkamp, NEA
mr Arthur Blaauw, Lex Anneson International
Teun Mur, vof Mur & Mur
drs Renske Mur, vof Mur & Mur
prof drs Cees Ruijgrok, TNO-INRO
mr Han Vallenduuk, Vallenduuk Advocaten
Kars Jol, Corneliszoon

Zoetermeer, 29 september 1999.
noot voor de redactie: Bij meer vragen kunt u zich wenden tot Teun Mur, tel. 0346-261854,
of Kars Jol, tel. 079-3420736. Meer informatie, en adresgegevens van de overige adviseurs,
vindt u op de site http://transportbedrijf.com.

