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Felbermayr, Haeger & Schmidt Logistics en PSA Antwerp nv 

bundelen hun krachten in vernieuwde joint venture PSA 

Breakbulk nv 
 
Antwerpen, 24 juni 2021 – De Oostenrijkse Felbermayr Group en Haeger & Schmidt investeren 

samen met PSA Antwerp nv in PSA Breakbulk nv. Deze duurzame investering bevestigt de leidende 

positie van het bedrijf in het breakbulk segment in de Haven van Antwerpen en laat het toe haar 

positie in de markt voor project cargo en heavy lifting te versterken. 

 

Toonaangevende staalhubs 

PSA Breakbulk nv en Coil Terminal nv zijn al decennialang twee sterk verweven terminaloperatoren 

in de Haven van Antwerpen, en staan bekend als één van de toonaangevende staalhubs. 

 

Nieuw aandeelhouderschap vanaf 14 juli 2021 

Onder voorbehoud van de vereiste goedkeuringen voegen Felbermayr (bekende en gereputeerde 

internationale heavy lift transport- en constructiespecialisten) en Haeger & Schmidt Logistics zich 

vanaf 14 juli 2021 bij PSA Antwerp nv in de vernieuwde joint venture, PSA Breakbulk NV. 

 

Duurzame groei 

Ze onderstrepen hiermee hun intentie tot een lange termijn samenwerking. Hierdoor bevestigt PSA 

Breakbulk nv bovendien te geloven in de toekomst van het breakbulksegment in de haven van 

Antwerpen. 

 

Naast breakbulk ook project cargo en heavy lifting 

Deze samenwerking bevestigt de leidende positie van PSA Breakbulk NV in de behandeling van 

stukgoed en staal in de Haven van Antwerpen. Daarnaast stelt deze vernieuwde 

aandeelhoudersstructuur het bedrijf in staat haar positie in de markt voor project cargo en heavy 

lifting te verstevigen en zo een uitbreiding en optimalisatie van de gehele waardeketen te realiseren. 

 

Horst Felbermayr, CEO of Felbermayr Group: “ Deze fusie, samen met een sterke en ervaren partner, is 

een zeer belangrijke stap in onze toekomstige ontwikkeling met het oog op het uitdiepen van onze 

waardeketen. Zo creëren we optimale oplossingen voor onze klanten en verbinden we onze gevestigde 

hinterland terminals met Antwerpen. Deze verbintenis opent met name de toegang tot een 

internationale zeehaven en ondersteunt de ontwikkeling van Felbermayr Engineered Solutions. 

 

Jan Van Mossevelde, Managing Director PSA Antwerp nv: "We zijn verheugd in zee te gaan met het 

Oostenrijkse bedrijf Felbermayr, de toonaangevende Europese specialist op het gebied van heavy 

lifting. Op termijn zullen we een lay-down area creëren voor heavy lift onderdelen, die bestemd zijn 



voor de chemische en petrochemische sector. We introduceren een Project Cargo Ecosysteem 

concept, een nieuwe dienst in de markt, waarvan we geloven dat deze het breakbulksegment een 

nieuwe impuls zal geven.” 

 

Dennis Verbeeck, General Manager PSA Breakbulk nv: “ De realisatie van de fusie tussen Coil Terminal 

en PSA Breakbulk is een belangrijke mijlpaal in ons ontwikkelingsproces om een partner in cargo 

solutions voor onze klanten te worden. Het doel is om het marktaandeel op het gebied van 

projectlading en ondersteuning van industriële ontwikkeling verder te vergroten, terwijl we onze 

huidige kernvolume-gedreven activiteiten in de staalsector blijven omarmen.” 

 

Over Felbermayr Holding GmbH (“Felbermayr”) 

Felbermayr behoort tot de toonaangevende Europese specialisten op het gebied van heavy lift 

transport en kranen met het hoofdkantoor in Wels, Oostenrijk. In totaal omvat de groep 54 vestigingen 

in 16 landen binnen Europa. Hieronder vallen ook dochterondernemingen en participaties. In het 

algemeen is de groep opgedeeld in drie business units: Transport en Heavy Lifting technologie, Bouw 

en Constructie en Maritieme Logistieke Dienstverlening. De uitsluitend gecontroleerde 

dochteronderneming van Felbermayr, Haeger & Schmidt Logistics (H&S), biedt een uitgebreide 

logistieke portfolio. 

 
Over Haeger & Schmidt 

De Haeger & Schmidt Group, met hoofdkantoor in Duisburg, is een toonaangevende logistieke 

dienstverlener, die zich richt op duurzame transportconcepten voor containers, staalproducten, heavy 

lift en project cargo langs de Rijncorridor. In de business units Binnenvaart, Projecten, Port Logistics, 

Intermodal, Forwarding en Shortsea werken zo'n 200 medewerkers. Sinds 2013 maakt de Groep deel 

uit van het Oostenrijkse familiebedrijf Felbermayr.. 

 

Over PSA Antwerp nv 

PSA Antwerp nv is het tweede vlaggenschip binnen de PSA Groep. PSA Antwerp nv baat drie 

containerterminals in de haven van Antwerpen uit: Noordzee Terminal, Europa Terminal, en de MSC 

PSA European Terminal (MPET), een joint-venture met TIL. Daarnaast is PSA Antwerp nv actief in 

general cargo behandeling op de PSA Breakbulk Terminal. In de Haven van Zeebrugge baat PSA een 

multipurpose terminal uit. PSA Zeebrugge is een belangrijke hub waar papier en aanverwante 

producten voor de grootste papierproducenten ter wereld behandeld worden. 

 

Over PSA Breakbulk nv 

PSA Breakbulk is één van de belangrijkste general cargo terminaluitbaters in de haven van Antwerpen 

met een jaarlijks volume aan de waterzijde van ongeveer 2,4m ton.  De terminal (26ha) gelegen aan 

het Churchilldok Noord biedt 40.000m² magazijnen uitgerust met brugkranen om een optimale 

hijsbehandeling te verzekeren.  De terminal beschikt over een on-site spoorbundel die het mogelijk 

maakt een unieke multimodaal verbonden terminal aan te bieden die dagelijks gebruikt wordt voor 

staalproducten.  Bovendien heeft PSA Breakbulk nv de laatste jaren geïnvesteerd in het volledige top 

lifting concept om de hoogste behandelingsnormen voor staal coils te garanderen.     

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Vincent Thijs, Corporate Communication Coördinator 

vincent.thijs@globalpsa.com | +32 471 82 04 19 


