
 
 

 

PERSBERICHT 

PSA Antwerp breidt Yard Opening Time uit naar alle diepzee 

diensten 
 

Antwerpen, 11 Juni 2021 – PSA Antwerp stelt vast dat de bezetting op zowel PSA Noordzee 

Terminal als op PSA Europa Terminal relatief hoog blijft. Daarom beslist het bedrijf om de 

Yard Opening Time, die succesvol geïntroduceerd werd voor de Mid & Far-East diensten, uit 

te breiden naar alle diepzee lijnvaart diensten met aanlopen op Noordzee Terminal en 

Europa Terminal. De terminaloperator neemt deze maatregel om congestie op de terminals 

binnen de perken te houden. 

 

Yard Opening Time 

Om de operationele continuïteit te verzekeren en om een kwalitatief hoogwaardige service te 

kunnen leveren, heeft PSA Antwerp begin april een Yard Opening Time gelanceerd op de 

Europa Terminal (K869) en de Noordzee Terminal (K913). Dit betekent dat exportcontainers 

pas vanaf 7 dagen voor de bevestigde aankomsttijd van het schip de terminals mogen 

binnenkomen. 

 

Nu voor alle diepzee lijnvaart diensten. 

Vanaf maandag 21 juni 06.00 uur is bovenstaande maatregel van toepassing op 

exportcontainers voor alle diepzee lijnvaart diensten. De lijst van deze schepen, hun 

verwachte aankomsttijd en de status van hun Yard Opening Time zullen worden geüpdatet op 

de website van PSA Antwerp: 

 

https://www.psa-antwerp.be/nl/europa-terminal-q869-yard-opening-times 

https://www.psa-antwerp.be/nl/noordzee-terminal-q913-yard-opening-times 

Voorlopig is deze maatregel niet van kracht op feeder diensten. 

 

Vast aanspreekpunt 

PSA Antwerp is zich bewust van de noodzaak van een vast aanspreekpunt om alle vragen met 

betrekking tot deze kwestie te beantwoorden tijdens de kantooruren (8.00 uur -18.00 uur): 
+32 3 735 68 60 

PSAA-Yard.Opening.Time@globalpsa.com  

 

 

Over PSA 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psa-antwerp.be%2Fnl%2Feuropa-terminal-q869-yard-opening-times&data=04%7C01%7CVincent.Thijs%40globalpsa.com%7Cca4c4069da6f4a739f8308d8f03c78e0%7Cbc1b92b95dc949be995bc97eb515a1d3%7C0%7C0%7C637523489812070072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EVBX581b203JhiNrdyG0AKr95ekjs5Nf900jCr%2B2RC8%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psa-antwerp.be%2Fnl%2Fnoordzee-terminal-q913-yard-opening-times&data=04%7C01%7CVincent.Thijs%40globalpsa.com%7Cca4c4069da6f4a739f8308d8f03c78e0%7Cbc1b92b95dc949be995bc97eb515a1d3%7C0%7C0%7C637523489812070072%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1xMdxXzcMxKKOfDW%2BRC2T4dShn5CAXWVLLo0MvrDbsc%3D&reserved=0
mailto:PSAA-Yard.Opening.Time@globalpsa.com


“PSA International (PSA) is een toonaangevende havengroep en vertrouwde partner voor cargo 

stakeholders. Met vlaggenschipactiviteiten in Singapore en Antwerpen omvat het wereldwijde 

netwerk van PSA meer dan 50 locaties in 26 landen over de hele wereld. De portefeuille van de Groep 

omvat 60 deepsea-, spoor- en inlandterminals, evenals geaffilieerde bedrijven in distriparks, 

magazijnen en maritieme diensten. Door gebruik te maken van de diepgaande expertise en ervaring 

van een divers wereldwijd team, werkt PSA actief samen met zijn klanten en partners om 

havendiensten van wereldklasse te leveren, innovatieve cargo solutions te ontwikkelen en samen een 

Internet of Logistics te creëren. Als uitverkoren partner in de wereldwijde toeleveringsketen is PSA 

"The World’s Port of Call". 

 

Voor meer informatie over Yard Opening Time, contacteer  

+32 3 735 68 60 | PSAA-Yard.Opening.Time@globalpsa.com  

 

Voor meer informative over PSA Antwerp, contacteer 

+32 3 260 61 11 | PSAA-Communicatie@globalpsa.com 
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