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diverse verladers en logistieke 
dienstverleners laten zien dat 
met slimme transportoplossingen 
het spoor ook genoeg voordelen 
biedt. 

“een veRbeteRIng van de mObIlIteIt en gelIjktIjdIg een veRbeteRIng van het mIlIeu. 
dat wORdt de gROte uItdagIng vOOR de kOmende jaRen. deze veRbeteRIng IS nOdIg 
Om de leefbaaRheId te kunnen gaRandeRen, nIet alleen vOOR nu, maaR met name 
vOOR Onze tOekOmStIge geneRatIeS. 

Door de toenemende welvaart en de daarbij beho-
rende vraag naar meer transport van goederen die 
we consumeren, raken de wegen overvol. Dit heeft 
niet alleen veel files en gefrustreerde bestuurders 
tot gevolg, maar ook het milieu en de leefbaarheid 
worden aangetast. 

In een rapport van TNO uit april 2017 wordt 
aangegeven dat circa 15 miljoen ton van het 
huidige vrachtverkeer over de weg zonder enig 
probleem kan worden overgeheveld naar het 
spoor. Het spoor kan op gebied van prijs/kwaliteit 
voor deze goederen een uitstekend alternatief 
bieden. De vraag is alleen, waarom gebeurt dit 
niet? Is dat onbekendheid met het spoorproduct? 
Is het gemakzucht van de logistieke dienstverle-
ners omdat het met de truck altijd goed gaat en 
waarom zou je dan veranderen? Of is er geen ver-
trouwen in onbegeleid transport? 

De circa 15 miljoen ton die vwb prijs/kwaliteit kan 
worden overgeheveld naar het spoor betekent ook 
nog eens een besparing van circa 400.000 ton CO2 
uitstoot. Voor alle duidelijkheid, de spoorsector is 
er absoluut niet op uit om de truck of het binnen-
vaartschip weg te concurreren, integendeel. Bij een 
toenemende economische groei zijn alle drie de 
modaliteiten hard nodig. Bovendien heeft iedere 
modaliteit zijn eigen specialisme en zijn eigen markt. 
De binnenvaart is goed in grote volumes naar “natte” 
bestemmingen, de weg is goed in kleine, dunne 
stromen, vooral op korte afstand en het spoor is 
goed in dikke stromen naar “droge” bestemmingen. 

Dan hoor ik mensen zeggen: “ja maar, het spoor 
dit en het spoor dat”. Toegegeven, er is een aantal 

uitdagingen en verbeterpunten voor de spoorsector, 
maar diverse verladers en logistieke dienstverleners 
laten zien dat met slimme transportoplossingen het 
spoor ook genoeg voordelen biedt. Niet alleen ten 
aanzien van de mobiliteit en de logistiek, maar ook 
ten aanzien van het milieu en regelmatig is het nog 
goedkoper ook. Ook in deze editie van Spoor in 
Cijfers treft u daarover weer diverse praktijkvoor-
beelden aan. 

Ik ben blij met de komst van het Masterplan 
Railgoederenvervoer. Samen met de verladers en 
het ministerie van I&M heeft de spoorsector een 
plan opgesteld om tot een aantal verbeteringen te 
komen. Dit moet het spoorgoederenvervoer nog 
aantrekkelijker maken.

Een voorbeeld daarvan is de afhandeling van het 
“last mile” proces. Lange afstandstreinen uit het 
buitenland arriveren vaak volgens planning op de 
emplacementen, maar doen vertraging op in het 
na-traject wanneer een andere trein nog niet is 
weggehaald van de terminal of omdat er geen 
rangeer-loc beschikbaar is. Samenwerking is dus 
noodzakelijk om deze processen te verbeteren. 

Dit is alweer de 12e uitgave van Spoor in Cijfers, 
een magazine dat door iedereen zeer wordt 
gewaardeerd, zowel ten aanzien van de cijfers die 
erin staan als ten aanzien van de enthousiaste ver-
halen van de gebruikers van het spoor. 

Ik wens U allen veel leesplezier en tenslotte wil ik 
nog iedereen bedanken die een bijdrage aan deze 
uitgave heeft geleverd.”

VoorWoord
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1. Verkeersprestatie 📈	

vervoerscijfers voor betere 
infrastructuur
“het veRbeteRen en aanleggen van beStaande en nIeuwe InfRaStRuCtuuR zIjn 
lange teRmIjn OPgaveS: het eenvOudIg veRbReden van een weg kOSt al gauw een 
PaaR jaaR, van de eeRSte veRkennIngen tOt het aanbRengen van de belIjnIng. aan 
welke InfRaStRuCtuuR heeft nedeRland behOefte? het huIdIge gebRuIk meten IS één 
dIng, maaR het kunnen vOORSPellen van de veRvOeRSvRaag van de tOekOmSt IS 
CRuCIaal.

Daarom zijn Rijkswaterstaat en ProRail, in opdracht 
van het Ministerie van IenW, verantwoordelijk voor 
het berekenen van de mobiliteit van morgen om zo 
te kunnen anticiperen op de toekomst.
 
basgoed

Betekent dat dat we een glazen bol gebruiken? 
Gelukkig niet. Om de infra-toekomst zo goed 
mogelijk in kaart te brengen is het Basismodel 
Goederenvervoer, ofwel BasGoed, ontwikkeld.
Dit is een strategisch rekenmodel dat op basis van 
waargenomen vervoersdata en scenario’s toe-
komstige goederenstromen berekent. Dat wordt 
gedaan voor twee scenario’s; uitgaande van een 
hoge en een lage economische groei (zie figuur 1).

De prognoses over het goederenvervoer kijken 
meer dan 30 jaar vooruit. De hoeveelheid aan 

gewicht (per goederensoort, en zowel binnenlands 
als internationaal en doorvoer) is de primaire uit-
komst. Dit wordt vertaald in het aantal vervoers-
bewegingen per modaliteit. Wanneer dit wordt 
gekoppeld aan de capaciteit van de toekomstige 
infrastructuur wordt duidelijk hoe druk het zal wor-
den op het water, de weg en het spoor.

Op basis van deze prognoses zijn allerlei voorspel-
lingen te doen. Hoeveel treinen zullen er bijvoor-
beeld gebruik maken van de Betuweroute in 2040, 
en wat voor gevolgen heeft dat voor het aantal 
vrachtwagens op de A15? 

Ook de effecten van nieuwe wetgeving kunnen 
worden ingeschat: vindt er een verschuiving plaats 
tussen de modaliteiten als er strengere milieumaat-
regelen worden ingevoerd? 

Met prognoses kun je ook anticiperen op nieuwe 
ontwikkelingen. Als je vooraf de effecten van 
schaalvergroting in de scheepvaart of verandering 
van de brandstofprijs kunt schatten, kun je je beter 
voorbereiden en kom je voor minder verrassingen 
te staan.
 
data

Data over het verleden en het heden spelen een 
belangrijke rol bij het berekenen van de toekom-
stige goederenstromen. Daarom wordt jaarlijks 
voor alle modaliteiten bijgehouden hoeveel en 
wélke goederen worden vervoerd. Voor het weg-
vervoer voert het CBS enquêtes uit onder vervoer-
ders en verladers. Voor de binnenvaart en zeevaart 
maakt Rijkswaterstaat gebruik van registraties bij 
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 (bron: PBL/CBS)
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verkeersposten en sluizen. ProRail registreert trein-
bewegingen op het spoor en meet het treingewicht 
met het systeem Quo Vadis. Douanegegevens van 
alle modaliteiten worden eveneens gebruikt.

Samen met onze partners zijn we continu bezig 
deze dataverzameling en data-uitwisseling te 
verbeteren. Bestaande én nieuwe databronnen 
worden gebruikt om multimodale vervoersketens 
nader in kaart te brengen, om de kansen 
voor synchromodaal vervoer beter te kunnen 
voorspellen. RWS, het CBS en ProRail vertrouwen 

daarbij op de goede samenwerking met de 
logistieke sector zelf. 

de lading centraal 

Door de lading centraal te zetten proberen we onze 
prognoses zuiverder te maken en meer te anticipe-
ren op de lading van morgen. IenW kan daardoor 
de bereikbaarheid in Nederland nog beter voorbe-
reiden op de toekomst.”

Cees Brandsen, Hoofdingenieur Directeur 
Rijkswaterstaat

Figuur 2: Totaal vervoerde goederen in Nederland over het spoor - infrastructuur gepland na 2030 zit niet 
in het model. 

(bron: Rijkswaterstaat)
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1a  OntwIkkelIng veRkeeRSPReStatIe In 
nedeRland

het tOtaal aantal tReInkIlOmeteRS en tOnkIlOmeteRS IS In 2017 met ReSPeCtIevelIjk 
6% en 8% gedaald ten OPzIChte van 2016. de afname In het aantal tReInkIlOmeteRS 
wORdt gROtendeelS veROORzaakt dOORdat In 2017 mIndeR OmvangRIjke CaPaCI-
teItSbePeRkIngen waRen OP de betuweROute alS gevOlg van de bOuwweRkzaam-
heden aan het deRde SPOOR OP het tRajeCt zevenaaR – ObeRhauSen In veRgelIjkIng 
met 2016. hIeRdOOR waRen mIndeR OmleIdIngen nOdIg.

Gelijktijdig werd in 2016 ook gewerkt aan de 
Moerdijkbrug. Beide projecten, zowel Derde Spoor 
als Moerdijkbrug, hebben niet of nauwelijks effect 
gehad op de omvang, maar wel op de routes van 
het goederenverkeer. Andere invloedrijke factoren 
die wel invloed hebben gehad op de omvang van 
het spoorgoederenvervoer zijn de afname in het 
kolenvervoer naar Duitsland vanuit de Rotterdamse 
haven en het ongeval bij Rastatt, ten zuiden van 
Karlsruhe. Meer informatie hierover in paragraaf 2a.

toename transitVerkeer

Het transitverkeer is met 1.100 treinen toegenomen 
van 3.850 in 2016 tot 4.950 in 2017. Dit bete-
kent een groei van 28%. Deze groei wordt voor 

driekwart verklaard door toegenomen vervoersstro-
men op relaties waarbij de route via Nederland de 
snelste en kortste is (bijvoorbeeld van België naar 
Zweden) en/of waarbij op de route via Nederland 
meer/zwaardere lading per trein kan worden 
meegenomen. Op de Montzenroute (Antwerpen - 
Luik – Aachen) kan een locomotief minder zware 
treinen trekken vanwege de hellingen. De route via 
Nederland kent minder hoogteverschillen, waar-
door de inzet van een extra locomotief kan worden 
bespaard. 
Het resterende kwart van deze groei (ca. 250 trei-
nen) wordt verklaard door geplande werkzaamhe-
den op de Montzenroute in 2017. Deze route was 
van medio augustus tot begin oktober (gedeeltelijk) 

1. Verkeersprestatie 📈

Bron: ProRail
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1. veRkeeRSPReStatIe 📈	

gesloten. Gevolg was dat gemiddeld ca. 10 goede-
rentreinen per dag werden omgeleid via Nederland.

minder ZWare treinen

Door de tonkilometers te delen door de treinkilo-
meters, wordt het gemiddelde gewicht per trein 

berekend. In 2017 waren de goederentreinen 
gemiddeld 30 ton lichter dan in 2016. Voornaamste 
reden hiervan is de daling in het kolenvervoer en 
de toename in het intermodaal vervoer.



1b  aantal geReden tReInen OveR de 
betuweROute

het gebRuIk van de betuweROute IS na de OPenIng In junI 2007 geleIdelIjk tOegenO-
men. dOORdat SteedS meeR lOCOmOtIeven beSChIkbaaR kwamen met beveIlIgIngS-
SySteem eRtmS gROeIde het aantal tReInen OveR de betuweROute geStaag. de veR-
SChuIvIng van gOedeRentReInen van het gemengde net naaR de betuweROute IS 
veRvOlgenS aangemOedIgd met een StImuleRIngSRegelIng. In het ReCORdjaaR 2014 
Reed m.b.t de gRenSOveRgang bIj zevenaaR 25.050 tReInen vIa de betuweROute.

Tussen juni 2007 en 2011 steeg het aantal trei-
nen jaarlijks met circa 5.000 treinen. Daarna is de 
groei iets afgevlakt, met een terugval in 2013 en 
2016. Vooral in 2016 vonden veel werkzaamheden 
plaats in het kader van het 3e spoor Zevenaar – 
Oberhausen en was gedurende een aantal periodes 
de capaciteit beperkt, waardoor treinen moesten 
worden omgeleid via de Brabantroute of via Bad 
Bentheim.

In 2017 waren beduidend minder buitendienst-
stellingen van de Betuweroute doordat er minder 

werkzaamheden waren aan het 3e spoor. Dit is 
meteen zichtbaar in het aantal treinen dat in 2017 
m.b.t. de grensovergang bij Zevenaar gebruik heeft 
gemaakt van het A15-tracé. In totaal reden er 
23.950 treinen via dit tracé.

Ook werd in 2017 meer gebruik gemaakt van 
de verbindingsbogen bij Meteren. De in oktober 
2016 opengestelde verbindingsboog Zaltbommel 
– Meteren draagt hier sterk aan bij. Sinds de open-
stelling kunnen treinen van en naar Brabant gebruik 
maken van de Betuweroute. 

1. Verkeersprestatie 📈
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1. veRkeeRSPReStatIe 📈	

aantallen treinen per grensoVergang

1C aantal tReInen PeR gRenSOveRgang

het meRendeel van alle gOedeRentReInen dat In nedeRland RIjdt, heeft een InteR-
natIOnale heRkOmSt Of beStemmIng. dIt betekent dat het meeSte veRvOeR gRenS-
OveRSChRIjdend IS. In tOtaal PaSSeeRden 55.450 tReInen de gRenS met nedeRland-
duItSland/ belgIë. dIt IS 0,4% mIndeR tReInen dan In 2016.

aandeel betuWeroute

Op de kaart is het aantal goederentreinen 
per grensovergang weergegeven. Hieruit 
blijkt dat veruit de meeste treinen gebruik 
maken van de Oost-West as. De belangrijk-
ste grensovergangen zijn Zevenaar en Venlo. 
In 2017 had de Betuweroute een aandeel 
van circa 45% in het totale grensoverschrij-
dende verkeer. Dit is ongeveer 8% meer 
ten opzichte van 2016. Dit wordt verklaard 
doordat er in 2017 minder werkzaamheden 
waren aan het Derde Spoor.

daling oost-West as

Op de Oost-West as (verkeer op alle 
grensovergangen tussen Nederland en 
Duitsland) nam het aantal treinen af 
met 1.100 (-12%), tot circa 42.900 
goederentreinen. De daling wordt 
grotendeels verklaard door het 
verlies van diverse kolenpak-
ketten en de versperring bij 
Ratstaat in augustus/ september 
2017 (zie paragraaf 2.1).

groei noord-Zuid as

Op de Noord-Zuid as (ver-
keer op alle grensovergan-
gen tussen Nederland en 
België) nam het aantal treinen 
toe met 850 (+7%), tot circa 12.550 goede-
rentreinen. De toename wordt grotendeels 
verklaard door de werkzaamheden aan de 
Montzenroute, waardoor treinen werden 
omgeleid via Nederland.

 Spoor in Cijfers 2018 15



1d de betekenIS van de betuweROute

In 2007 OPende kOnIngIn beatRIx de betuweROute. het gROOtSte nedeRlandSe InfRa-
StRuCtuRele PROjeCt SIndS de bOuw van de deltaweRken. tuSSen de ROtteRdamSe 
haven en de duItSe gRenS bIj zevenaaR lIgt een Snelle, veIlIge SPOORveRbIndIng met 
het euROPeSe aChteRland, exCluSIef vOOR het gOedeRenveRkeeR. de 172 kIlOmeteR 
lange betuweROute IS daaRmee de SlagadeR van het nedeRlandSe gOedeRentRanS-
PORt PeR tReIn.

Veilig en duurZaam alternatief

Nederland is het enige Europese land dat een dedi-
cated spoorlijn heeft voor goederenvervoer. Met 
name voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is dit 
een veilige oplossing, omdat de Betuweroute geen 
steden doorkruist en geen gelijkvloerse overwegen 
kent. Maar ook voor de efficiëntie van alle vervoer 
is de Betuweroute pure winst, gezien het relatief 
drukke en gemengde net, waar zowel personen- als 
goederentreinen rijden. Bovendien, alle vervoer dat 
niet over de weg gaat, maar via het spoor, draagt 
niet bij aan filevorming en vindt duurzaam plaats. 
Het economisch en maatschappelijk belang van de 
Betuweroute is dan ook groot.

haVenspoorlijn

De Betuweroute kan onderverdeeld worden in de 
Havenspoorlijn in Rotterdam en het A15-tracé. Ruim 
10% van alle goederen van en naar de Rotterdamse 
haven wordt per spoor vervoerd. De ambitie is om 
dit aandeel te verhogen tot tenminste 20% en een 
goede spoorontsluiting is daarbij van belang. Om 
die reden wordt geïnvesteerd om een aantal nog 
bestaande fysieke knelpunten weg te nemen, zoals 
de Calandbrug bij Rozenburg door de aanleg van 
het Theemswegtracé en de aanleg van het 3e spoor 
in Duitsland. 

prognoses

Sinds de opening van de Betuweroute groeide het 
gebruik jaarlijks met circa 5.000 treinen. Met als 
hoogtepunt 2014, toen meer dan 25.000 goede-
rentreinen gebruik maakten van de route. Deze 
groei vond plaats ondanks de economische crisis. 

In verband met de aanleg van het 3e spoor is in 
2015 en 2016 sprake van een lichte terugval, maar 
de prognoses voor de lange termijn zijn nog steeds 
goed. Zodra het 3e spoor in Duitsland gereed is, 
biedt de Betuweroute ruimte voor verdere groei. De 
schattingen liggen nu op 34.500 tot 37.500 treinen 
in 2025 en 37.000 tot 43.000 treinen in 2030. In 
de schatting is reeds rekening gehouden met een 
daling van het aantal kolentreinen in verband met 
de energietransitie. Uit deze prognoses blijkt nog 
eens te meer dat de Betuweroute onmisbaar voor 
het Nederlandse spoornetwerk en daarmee ook 
voor de logistiek, de veiligheid en het milieu.

schoolVoorbeeld

De wijze waarop de bouw van Betuweroute tot 
stand is gekomen geldt nog altijd als schoolvoor-
beeld van publiek projectmanagement. Door te zor-
gen dat aan alle randvoorwaarden in het project-
gebied werd voldaan kon de aanleg relatief soepel 
verlopen. Ook heeft de aanleg van de Betuweroute 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de boortech-
niek van tunnels in het Nederlandse polderland-
schap met relatief slappe bodem. Mede door die 
kennis kon de Amsterdamse Noord/Zuidlijn worden 
aangelegd, evenals de Westerscheldetunnel, de 
Hubertustunnel in Den Haag en inmiddels vele 
andere boortunnels in Nederland.

Bron: ProRail
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2. VerVoersprestatie 📊	

Prijs/kwaliteit-verhouding wordt 
troef om spoorsector duurzaam te 
laten groeien
“PanteIa Staat bekend Om zIjn kORte en lange teRmIjn-vOORSPellIngen van 
tRanSPORtStROmen en IS daaROm gevRaagd de tRendS In de SPOORmaRkt vOOR 
de kOmende jaRen aan te geven. alS eR gevRaagd wORdt Om een vOORSPellIng te 
dOen vOOR de PeRIOde tuSSen vIjf tOt tIen jaaR, dan Staan veel SeInen OP gROen 
vOOR het SPOORgOedeRenveRvOeR. 

Met de huidige economische groei is iedere moda-
liteit onmisbaar, maar voor het spoor geldt dit wel 
in het bijzonder. De infrastructuur geeft met het 3e 
spoor in Duitsland veel extra capaciteit (wat hope-
lijk af is tegen die tijd), er kunnen 750 meter treinen 
worden gereden op Duitse bestemmingen en het 
waterpeil op de Rijn wordt s ‘zomers steeds lager 
waardoor er meer alternatieven voor binnenvaart 
wordt gezocht. Ook de verladers, logistieke dienst-
verleners en de overheid zien veel mogelijkheden 
om goederen per trein te vervoeren. Echter, dan zal 
er wel wat moeten veranderen in de prijs/kwaliteit 
van het aangeboden product. 

Wat ons opvalt als we met mensen uit de spoor-
sector praten is dat er vaak vanuit de mogelijk-
heden en onmogelijkheden van het spoor wordt 
gedacht. Als de trein de beste prijs/kwaliteit ver-
houding heeft, dan willen de klanten daar graag 
gebruik van maken. Dat verlangen wordt echter 
onvoldoende benut door de bureaucratie en de 
ellenlange procedures binnen de sector. Dit zien we 
zo nu en dan terug in normale omstandigheden, 
maar vooral bij afwijkingen of calamiteiten schiet 
het oplossend vermogen van het spoor tekort. 
Wij bespeuren dat klanten daardoor soms “spoor-
geïrriteerd” raken. Dat is jammer en veroorzaakt 
veel gemiste kansen.

Als Panteia zien wij voor het spoor veel mogelijk-
heden in het continentale vervoer. Te meer wan-
neer de shortsea-hub van de Nederlandse havens 
 optimaal benut wordt; hoewel de maritieme (con-
tainer-)stromen zeker van belang zijn en blijven. 
Ook de Brexit zou extra kansen kunnen geven, 
omdat onbegeleid vervoer via shortsea en het 
spoor waarschijnlijk minder last heeft van additio-
nele grenscontroles dan het wegtransport.

Het druk bereden Nederlandse spoorwegnet zal 
door de groei van zowel reizigers als goederen-
treinen meer onderhoudsgevoelig worden. Dit zal 
leiden tot meer buitendienststellingen, waardoor 
omleidingsroutes efficiënt moeten kunnen worden 
ingezet. Inframanagers zullen hierop moeten antici-
peren, wat wel bleek tijdens het Rastatt incident.

Een goederenstroom die na de val van het IJzeren 
Gordijn is weggevallen, maar door de huidige toe-
stand in de wereld weer aan het toenemen is, is die 
van militair materieel. Ook defensie wil vanwege 
duurzaamheid en veiligheid graag gebruik maken 
van de trein en ook daar zal het spoor een passend 
antwoord op moeten geven.

Wij zijn erg enthousiast over de maatregelen die 
de Staatssecretaris heeft aangekondigd in het 
Masterplan Spoorgoederenvervoer. Juist de infra-
heffing was de afgelopen periode sterker gestegen 
dan de overige kosten, waardoor de kosten van 
spoorvervoer sneller zijn gestegen dan die van 
het wegvervoer. Het ministerie wil de spoorsector 
helpen om de exploitatiekosten te verminderen, 
maar daar moet vanuit de sector wel wat tegen-
over staan. Zo vinden wij het een goede zaak dat 
de Staatssecretaris een robuuste samenwerking wil 
afdwingen in het zogenaamde last-mile vervoer in 
de havens. Communicatie tussen de verschillende 
partijen is hier cruciaal om zowel de service te 
garanderen als de infrastructuur van de terminals 
optimaal te benutten. 

Door juist niet de duurzaamheidstroef altijd uit te 
spelen, maar te concentreren op de prijs/kwaliteit-
verhouding, zien we voldoende kansen voor de 
sector om verder duurzaam te groeien.” 
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2a OntwIkkelIng vOlume In tOnnen

het gOedeRenveRvOeR PeR SPOOR van, naaR, bInnen en dOOR nedeRland nam, PeR 
SaldO, In 2017 af. vOlgenS CIjfeRS van PanteIa daalde het gOedeRenveRvOeR PeR 
tReIn met 4,2 PROCent. gebeuRtenISSen dan wel OntwIkkelIngen In het buItenland 
hebben het gROOtSte effeCt gehad OP de Omvang van het gOedeRenveRvOeR:

2 De (gedeeltelijke) stillegging van kolengestookte  
 elektriciteitscentrales in Duitsland;
2 De aardverschuiving bij Rastatt, een plaats in de  
 Duiste deelstaat Baden-Württemberg);
2 De werkzaamheden aan de Montzenroute.

kolenVerVoer

De sluiting van enkele kolengestookte energiecen-
trales in Duitsland in januari en maart 2017 heeft 
geleid tot een afname van het aantal kolentreinen 
tussen de Nederlandse havens en het Duitse ach-
terland. Daarnaast heeft Rotterdam lading verloren 
door concurrentie van andere (Duitse) havens. De 
gevolgen waren groot. Zowel het aantal kolentrei-
nen als het tonnage dat met deze treinen vervoerd 
werd vanuit de Rotterdamse haven nam af met 
40%.

Amsterdam heeft ook een groot kolenpakket ver-
loren door de sluiting van de Duitse energiecen-
trales, maar heeft dit verlies kunnen compenseren 

door ander/nieuw kolenvervoer. Per saldo was in 
Amsterdam sprake een daling van circa 3 à 4%.

rastatt

Bij Rastatt, net ten zuiden van Karlsruhe langs de 
spoorlijn richting Basel, wordt gewerkt aan een 
nieuwe spoortunnel. Op 12 augustus vond hier een 
landslide plaats met als gevolg dat er geen treinver-
keer meer mogelijk was tot begin oktober 2017. 
De spoorlijn Karlsruhe-Basel is een belangrijke scha-
kel in de goederencorridor Rotterdam – Milaan. 
Hierdoor hebben veel goederentreinen tussen 
Nederland en/ Zwitserland Italië niet kunnen rijden. 
In alle gevallen betrof het vrijwel uitsluitend inter-
modale treinen.

In het geval van Rastatt konden veel treinen niet 
omrijden vanwege de eisen die gesteld worden 
aan machinisten inzake baanvakbekendheid. Door 
gebruik te maken van nieuwe geavanceerde mid-
delen moet het in de toekomst mogelijk zijn om 

2 VerVoersprestatie 📊
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treinen gemakkelijker om te leiden via alternatieve 
routes, waardoor de impact van een calamiteit als 
Rastatt sterk wordt gereduceerd. Met behulp van 
routeinformatiesystemen en GPS krijgt de machinist 
dan te allen tijde de exacte informatie om de trein 
veilig te besturen. Ook als de kennis van het baan-
vak ontbreekt. De systemen maken het in elk geval 
mogelijk; nu de regelgeving nog. Juist het spoor is 
vanwege haar geleide-systeem bij uitstek geschikt 
om dit op een veilige manier toe te passen. 

Voldoende potentieel

Het einde van de stremmingen, de toegenomen 
dieselprijzen, de schaarste in het wegtransport en 
de toenemende congestie maken dat spoorgoede-
renvervoer  een reëel alternatief is voor wegvervoer. 
Mede door het duurzame en veilige karakter van 
het spoor is het potentieel hoog. Omdat te kun-
nen benutten zullen er wel maatregelen getroffen 
moeten worden, zoals een verlaging van de gebrui-
kersvergoeding en de uitrol van een uniform veilig-
heidssysteem (ERTMS).

2 VerVoersprestatie 📊
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2b mOdal SPlIt In nedeRland In tOnnen

de mOdal SPlIt geeft de veRhOudIng weeR tuSSen de veRSChIllende veRvOeRSwIjzen. 
hIeR IS dIe uItgedRukt OP baSIS van het aantal veRvOeRde tOnnen In 2017. 

De hoeveelheid in Nederland vervoerde goederen 
kende in 2017 een lichte stijging ten opzichte van 
2016. Volgens cijfers van Panteia met circa 1,6%. 
Van het totale goederenvervoer is het aandeel 
spoor relatief klein. Dit komt onder andere omdat 
Nederland beschikt over goede vaarwegen en de 
binnenvaart hier een flink deel voor zijn rekening 
neemt. Bovendien zijn de vervoerswijzen niet direct 
met elkaar inwisselbaar. De fijnmazige distributie 
van kleinschalige en tijdkritische lading op korte 
afstanden blijft het domein van het wegvervoer. 

Gelijktijdig moet gesteld worden dat, afhankelijk 
van de dikte van de ladingstromen, zowel de bin-
nenvaart als het spoorvervoer ook op korte, bin-
nenlandse trajecten worden ingezet. Dit betreft 
vrijwel uitsluitend het intermodale vervoer van 
deepsea containers tussen de Maasvlakte en de 
terminals in Coevorden, Eindhoven, Tilburg en 
Venlo die allen fungeren als een extended gate. 
Daarnaast worden vanwege veiligheidsredenen ook 
diverse chemicaliën binnen Nederland via het spoor 
vervoerd.
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2C  veRdelIng vOlume naaR SOORt 
gOedeRen

In OndeRStaande gRafIek wORdt het tOtale vOlume In tOnnen tuSSen 2012 en 2017 
OndeRveRdeeld naaR SOORt gOedeRen. hOewel het SPOOR van OudSheR veel bul-
kladIng veRvOeRt, IS het aandeel COntaIneRS de laatSte jaRen SteRk gegROeId. In 
2017 IS eChteR een lIChte dalIng zIChtbaaR. OORzaak hIeRvan IS de StRemmIng bIj 
RaStatt (zIe PaRagRaaf 2a).

groei in continentaal VerVoer

De groei in het intermodale segment gedurende de 
afgelopen jaren wordt vooral zichtbaar in continen-
tale vervoersstromen. Steeds meer logistiek dienst-
verleners kiezen op langere afstanden voor het 
spoorvervoer als alternatief voor het wegvervoer. 
Achterliggende motieven kunnen verschillend zijn, 
zoals het vermijden van congestie, schaalvoordeel 
in gewicht, het spreiden van risico’s of duurzaam-
heid.

nieuWe containertreinen

Ondanks dat in 2017 veel containertreinen van en 
naar Zwitserland/ Italië niet konden rijden, bleef het 
totale volume vrij stabiel. Dit komt omdat in 2017 
nieuwe containertreinen werden geïntroduceerd 

naar bijvoorbeeld Trier, Kornwestheim (Duitsland) 
en Rzepin (Polen). Ook beleefde de UBC-
containertrein naar Geleen-Lutterade een herstart. 
Vanaf mei rijdt deze trein drie keer per week vanaf 
Moerdijk. Gelijktijdig werd het aantal treinen vanuit 
Tilburg naar China uitgebreid van drie naar vijf keer 
per week.

metalen

Ook de metaalindustrie is een belangrijke gebruiker 
van het spoorvervoer. Zo wordt er veel aluminium, 
ijzererts en staal, waaronder walsdraad en stalen 
buizen, via het spoor vervoerd. Grote verladers zijn 
Tata Steel in IJmuiden en Outokumpu in Terneuzen. 

2 VerVoersprestatie 📊

0

10

20

30

40

50

Eindproducten 
en containers

ChemieBouwMetaalEnergieLandbouw 
en levensmiddelen

201720162015201420132012

Cijfers: x miljoen ton  Bron: Panteia

VOLUME SPOOR NL - VERDELING NAAR GOEDERENSOORT TUSSEN 2012 EN 2017

24 Rail Cargo



granen & bio-brandstoffen

Vanuit Oost-Europa reden in 2017 meerdere trei-
nen per maand granen naar Alco Energy (voorheen 
Abengoa) in Europoort. Het merendeel hiervan is 
bestemd voor de veevoederindustrie. De volumes 
zijn sterk afhankelijk van de oogst en kunnen dus 
nogal fluctueren per jaar. 

chemie

Van oudsher wordt veel chemie via het spoor ver-
voerd. Dit omdat het spoor in vergelijk met het 
wegvervoer in zeer veilige modaliteit is. Bovendien 
is veel chemische industrie gevestigd op loca-
ties waar geen bereik is met de binnenvaart. 
Vermeldenswaardig is de nieuwe spooraansluiting 

van Koole Minerals in Pernis, waar sinds begin 2017 
stookolie en bitumen wordt gelost afkomstig van 
leveranciers in respectievelijk Litvínov (Tsjechië) en 
Neustadt an der Donau (Beieren).
 
minder afVal en kolen

De afgelopen jaren worden minder kolen via het 
spoor vervoerd omdat Duitsland steeds meer ener-
giecentrales sluit en overgaat op wind- en zonne-
energie. Deze tendens werd ook zichtbaar in 2016. 
Zowel vanuit Rotterdam als Amsterdam daalde het 
kolenvervoer. Een zelfde tendens is ook zichtbaar in 
het binnenlands afvalvervoer vanuit Apeldoorn en 
Crailoo naar Coevorden.

2 VerVoersprestatie 📊
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2d InteRnatIOnaal gOedeRenveRvOeR 
PeR SPOOR; land van heRkOmSt en 
beStemmIng

het gOedeRenveRvOeR PeR SPOOR van en naaR nedeRland IS In 2017 tOegenOmen tOt 
CIRCa 38 mIljOen tOn. het InteRnatIOnale SPOORgOedeRenveRvOeR heeft daaRmee 
een aandeel van 93 PROCent In het tOtale SPOORgOedeRenveRvOeR. In 2007 waS dIt 
nOg 86%.

De stijging van internationale spoorgoederen-
vervoer wordt veroorzaakt door de toename van 
zowel de doorvoer als de aanvoer van goederen 
met een buitenlandse herkomst. De totale hoe-
veelheid goederen die vanuit Nederland naar het 
buitenland werd vervoerd is daarentegen nauwe-
lijks veranderd. Hierin is overigens de daling in het 
kolenvervoer en de stremming bij Rastatt inbegre-
pen. 

Veel ‘one Way’ naar duitsland

De grootste partner voor zowel de afvoer als de 
aanvoer van goederen per spoor is Duitsland. Ruim 
74% van de goederen gaat naar Duitsland en 49 
procent van de aanvoer wordt er geladen. De dikke 
uitgaande stroom naar Duitsland bestaat voor een 
groot deel uit het vervoer van ertsen en kolen. Deze 
stroom is one-way, d.w.z. de treinen rijden alleen 
beladen met kolen en ertsen naar Duitsland en 
komen leeg terug. Die onbalans is niet in alle deel-
sectoren hetzelfde. Voor het intermodale vervoer is 
het aantal containers heen en terug meestal beter 
in evenwicht. 

sterke groei Vanuit polen

Na Duitsland volgen Italië, België, Oostenrijk en 
Polen als belangrijkste partners voor het spoor-
goederenvervoer. Polen wordt de laatste jaren 
steeds belangrijker voor de aanvoer van goederen 
per spoor. Het aandeel in Polen geladen goederen 
steeg van ruim 1 procent in 2007 naar 6 procent in 
2017. Vanuit Polen worden vooral graan en goede-
ren in containers aangevoerd. Voor de middellange 
termijn wordt nog meer groei verwacht op de 

Oost-West-as. Polen vormt namelijk een belangrijk 
grensstation voor het spoorvervoer van en naar 
China.

italië 

Italië is na Duitsland de belangrijkste vervoers-
partner, met een aandeel van ruim 15 procent. Bij 
spoorvervoer naar Nederland (de aanvoer) is 26 
procent van de lading afkomstig uit Italië. Italië is 
het enige land in Europa waar vanuit Nederland 
meer goederen per spoor dan via de weg of bin-
nenvaart vervoerd.

De relatie met Italië richt zich vooral op het inter-
modale vervoer van en naar het sterk geïndustriali-
seerde noorden van dit land. De afstand naar Italië 
en de problematische passage van de Alpenlanden 
voor het wegvervoer maakt railvervoer op deze 
relatie zeer interessant. De heffingen voor het weg-
vervoer in Zwitserland en Oostenrijk spelen daarbij 
uiteraard ook een rol. Bovendien is er een goede 
balans in retourvracht. Voor elke 100 ton die in 
2016 per spoor naar Italië werd vervoerd, kwam  
83 ton terug. 

Tussen Nederland en Italië worden daarom steeds 
meer goederen per trein vervoerd. Tussen 2010 en 
2017 is het spoorvervoer vanuit Nederland naar 
Italië met ruim twee derde toegenomen. 

2 VerVoersprestatie 📊
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2 VerVoersprestatie 📊

getallen x 1.000 ton Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

internationaal goederenVerVoer per spoor inbound nl

2 veRvOeRSPReStatIe 📊	
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2e baSISPROgnOSeS gOedeRenveRvOeR

het mInISteRIe van InfRaStRuCtuuR & mIlIeu heeft begIn 2017 nIeuwe gOedeRenveR-
vOeRPROgnOSeS OPgeSteld, IntegRaal vOOR SPOORveRvOeR, wegveRvOeR, bInnen-
vaaRt en zeevaaRt. de PROgnOSeS zIjn gebaSeeRd OP de nIeuwe RefeRentIeSCenaRIO’S 
In de tOekOmStveRkennIng welvaaRt & leefOmgevIng (wlO) 2030-2050 van de Plan-
buReauS (CPb en Pbl) met behulP van baSgOed (StRategISCh mOdel vOOR gOedeRen-
veRvOeR). 

In de verkenning WLO 2030-2050 is een ‘laag’ en 
‘hoog’ referentiescenario uitgewerkt. Aan beide 
scenario’s zijn diverse andere onzekerheden gekop-
peld, zoals groei wereldeconomie en internationale 
handel, concurrentiepositie havens, klimaatbeleid 
en transportbeleid. Ook is er rekening gehouden 
met modal shift afspraken voor het containerver-
voer van en naar de Maasvlakte, de uitsplitsing 
naar energiedragers, de sluiting/opening van ver-
schillende kolencentrales en met de opening van 
nieuwe terminals.
Uit de studie blijkt dat het totale goederenvervoer 
in beide referentiescenario’s zal groeien. Door de 
internationale economische ontwikkelingen en 
voortgaande globalisering groeien de internationale 
vervoersstromen (aanvoer, afvoer en doorvoer) het 
sterkst. Het binnenlandse vervoer groeit minder 
snel en krimpt zelfs licht in het laag scenario. Het 

spoorgoederenvervoer groeit van alle modaliteiten 
het sterkst. In het hoog scenario wordt dit versterkt 
door een mogelijke CO2-heffing op de binnenvaart.
In onderstaande staafdiagram is de prognose per 
modaliteit in tonnen (gewicht) weergegeven. Ten 
opzichte van het basisjaar 2014 zal het spoorgoede-
renvervoer in 2040 bij een laag- en hoog scenario 
respectievelijk toenemen met 51% en 88%. 

2 VerVoersprestatie 📊
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prognoses spoorgoederenVerVoer 2030-2040

2 VerVoersprestatie 📊

Bron: Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Milieu)
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hanS wIllem vROOn, 
dIReCteuR RaIlgOOd



3. aanbieders Van spoorVerVoer 

nederland zet het kompas 
voor een concurrerend 
spoorgoederenvervoer

“tRanSPORt, havenS en InteRnatIOnale handel vORmen belangRIjke PIjleRS van 
Onze eCOnOmIe. kOmende jaRen neemt het tRanSPORt flInk tOe dOOR een gROeI-
ende maRktvRaag. Om deze gROeI te kunnen faCIlIteRen en Om het nedeRlandSe en 
euROPeSe wegennet nIet vaSt te laten lOPen, IS een SteRk SPOORgOedeRenPROduCt 
nOdIg. SPOORgOedeRenveRvOeR IS daaRbIj mIlIeuvRIendelIjk met een SubStantIeel 
lageRe CO2-uItStOOt PeR tOnkIlOmeteR dan het wegveRvOeR en de bInnenvaaRt. het 
IS tevenS veIlIg. met de betuweROute beSChIkt nedeRland OveR een unIeke aChteR-
landveRbIndIng tuSSen de havenS van ROtteRdam en amSteRdam en mIdden- en 
zuId-duItSland en veRdeR.

De gewenste groei van het spoorgoederenver-
voer is door sterk oplopende kosten van het 
gebruik van het Nederlandse spoor in de afge-
lopen 5 jaar echter niet gerealiseerd. Om dit tij 
te keren hebben spoorgoederenvervoerders, 
zeehavens, verladers, ProRail en het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat gezamenlijk het 
‘Masterplan Spoorgoederenvervoer’ opgesteld. 
Ondernemersorganisatie RailGood is van meet 
af aan de drijvende kracht achter het masterplan 
en bijbehorend maatregelenpakket. RailGood is 
het samenwerkingsverband van Rotterdam Rail 
Feeding, LTE Netherlands, Captrain Netherlands, 
Lineas, SBB Cargo International, TX Logistik, 
Rail Force One, Raillogix, Rail Transport Services, 
Shunter Tractie en DistriRail.

Het masterplan spoorgoederenvervoer is een 
belangrijke stap om de concurrentiepositie van het 
spoorgoederenvervoer ten opzichte van omrin-
gende landen en andere modaliteiten te verbeteren 
(level playing field). Een breed pakket van financiële 
en technische maatregelen richt zich op verlaging 
van de kosten van het spoorgoederenvervoer op 
de korte en middellange termijn. Verladers moeten 
worden verleid meer gebruik te maken van het 
spoor. Kostenverlaging en groei moeten zorgen 

voor betere rendementen en meer investeringsbe-
reidheid bij de aandeelhouders van vervoerders. 
Investeringen zijn nodig voor vernieuwing om een 
efficiënte bedrijfsvoering, een vermindering van 
de omgevingshinder (geluid en trillingen) en de 
overgang naar ERTMS te realiseren. Nu is het zaak 
dat een daadkrachtige en doelgerichte uitvoering 
en samenwerking komende jaren gaat leiden tot 
tastbare resultaten. De ambitie is om met dit maat-
regelenpakket het volume spoorgoederenvervoer te 
laten groeien van 38 miljoen ton in 2017 naar  
54 tot 61 miljoen ton in 2030. 

Belangrijke maatregelen voor vervoerders, operato-
ren en verladers zijn:
2 De Nederlandse gebruiksvergoeding gaat door 

een compensatieregeling ‘onder de streep’ 
vanaf 2019 in de pas lopen met Duitsland. Dit 
verlaagt de kosten van het spoorgoederenver-
voer en biedt investeringsruimte aan vervoerders 
om te vernieuwen. Bij de Europese Commissie 
wordt verdergaande harmonisatie van de 
gebruiksvergoedingen onder de aandacht 
gebracht;

2 De complexe, kostbare en door Europa ver-
plichte overgang van spoorbeveiligingssysteem 
ATB naar het digitale ERTMS wordt in de 
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komende jaren zodanig vormgegeven dat deze 
een economisch rendabele groei van het spoor-
goederenvervoer mogelijk maakt. Op langere 
termijn moet ERTMS zorgen voor een toekomst-
vast, volledig interoperabel en efficiënter spoor-
systeem in Europa;

2 Doelgerichte maatregelen om voldoende en 
betrouwbare spoorcapaciteit voor goederenver-
voer te borgen, ook bij intensief reizigersvervoer, 
tijdens de bouw van het Derde Spoor tussen 
Emmerich-Oberhausen en bij calamiteiten;

2 Faciliteren van 740 meter lange treinen. Dit 
biedt de mogelijkheid 8 tot 12 containers meer 
te vervoeren per goederentrein. Hiermee dalen 
de kosten van het vervoer voor verladers; 

2 Operationele efficiencyverbeteringen door het 
wegnemen van knelpunten in en vereenvoudi-
gen van wet- en regelgeving;

2 Efficiencyverbeteringen in de havengebieden en 
logistieke knooppunten door optimalisatie van 
werkprocessen op de uitwisselpunten tussen 
alle betrokken ketenpartners en tijdige informa-
tie-uitwisseling.

Om de hinder voor de omgeving te beperken, wer-
ken sector en rijksoverheid gezamenlijk aan het ver-
minderen van de omgevingshinder door geluid en 
trillingen. De rijksoverheid zet daarbij prijsprikkels in 
voor het gebruik van stil materieel, en stimulansen 
voor experimenten met nieuw materieel.”

Hans Willem Vroon, Directeur RailGood 

3. aanbieders van spoorvervoer 
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3a  tOegelaten RaIlgOedeRenveRvOeRdeRS
het aantal RaIlgOedeRenveRvOeRdeRS IS In 2018 COnStant gebleven, dat wIl zeggen 
dat eR OngeveeR 20 OndeRnemIngen zIjn dIe van PRORaIl een lICentIe hebben gekRe-
gen Om COmmeRCIële gOedeRentReInen te RIjden. 

De railinfrastructuur is fysiek beperkt omdat inha-
len, zoals bij de weg en binnenvaart, niet mogelijk 
is. Deze beperking en het aantal ondernemingen 
dat toegelaten is om treinen te rijden maakt het 
absoluut noodzakelijk dat er een vorm van regie op 
het spoor komt om alles in goede banen te leiden. 
Vorig jaar op het Spoorcongres heeft ProRail, bij 
monde van COO John Voppen, toegezegd dat zij 
die verantwoordelijkheid naar zich toe gaan trek-
ken. Een uiterst positieve ontwikkeling. De pilots in 
de Waalhaven en op Moerdijk bewijzen dat.

Een andere positieve ontwikkeling is de komst van 
het Masterplan Railgoederenvervoer. In dat plan 
staat een aantal verbeteringen ten aanzien van de 
kosten en de efficiency van het operationele pro-
ces. Met name een compliment voor de inbreng 
van de railgoederenvervoerders. In een concur-
rerende markt is het heel lastig om afspraken te 
maken met betrekking tot samenwerking. Het is 
de onderhandelaars namens de vervoerders gelukt; 
vandaar het compliment. 

rol railgoederenVerVoerders

De railgoederenvervoerders leveren de tractie 
(diesel- of elektrische locomotieven) en vaak ook 
goederenwagons in het spoorvervoer. De tractie 
leveren zij aan hun opdrachtgevers, zoals verladers 
(zowel voor full train loads/bloktreinen als wagen-
ladingvervoer), intermodale railoperators (intermo-
daal vervoer) en railexpediteurs. Naast het fysieke 
transport zorgen zij ook voor de documenten en de 
communicatie met de klant. 

toelating 

Railgoederenvervoerders mogen pas op het spoor 
rijden als zij beschikken over een bedrijfsvergun-
ning, een veiligheidsattest en een toegangsover-
eenkomst met de infrastructuurbeheerder(s). De 

bedrijfsvergunning wordt afgegeven door de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit 
kan een A-vergunning zijn voor vervoer binnen 
Nederland of een EU-vergunning die geldig is in alle 
EU-landen. Het veiligheidsattest wordt ook door ILT 
verstrekt als het veiligheidszorgsysteem van de rail-
goederenvervoerder akkoord is bevonden. 

toegangsoVereenkomst 

Vervoerders die in het bezit zijn van een bedrijfs-
vergunning en een veiligheidsattest kunnen 
zich melden bij ProRail met een verzoek om een 
Toegangsovereenkomst af te sluiten. Daarmee 
zijn zij gerechtigd om capaciteit aan te vragen. 
De toegangsovereenkomst is het contract dat een 
vervoerder met Prorail afsluit voor het gebruik van 
de infrastructuur en overige diensten. Hierin staan 
alle afspraken die tussen vervoerder en ProRail 
zijn overeengekomen. Met de toegangsovereen-
komst heeft de vervoerder recht op het zogeheten 
Basistoegangspakket. Daarin zijn alle diensten 
opgenomen die noodzakelijk zijn om te mogen 
rijden op de Nederlandse spoorinfrastructuur.

3. aanbieders van spoorvervoer 
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De volgende bedrijven beschikken over een Nederlandse licentie en rijden commerciële goederentreinen:
 
Bentheimer Eisenbahn AG Otto-Hahn-Strasse 1, D-48529 Nordhorn, Duitsland
T: +49 (0)5921 803 30, www.bentheimer-eisenbahn-ag.de/ 

Captrain Netherlands B.V. Albert Plesmanweg 103b-c, 3088 GC Rotterdam
T: +31 (0)10 707 05 18, www.captrain.nl 
 
DB Cargo Nederland N.V. Moreelsepark 1, 3511 EP Utrecht
T: +31 (0)30 235 83 47, nl.dbcargo.com

 
 
Duisport Rail Alte Ruhrorter Straße 42–52, D-47119 Duisburg
T: +49 203 803-0, W: https://www.duisport.de 
 
HSL Netherlands B.V. Horsterweg 225, 5928 ND Venlo
T: +31 (0)85 87714 03, W: http://hsl-netherlands.eu/  
 
KombiRail Europe B.V. Oudelandseweg 33, 3194 AR Rotterdam – Hoogvliet
T: +31 (0)10 494 39 09, www.kombirail.eu 
 
Lineas, Koning Albert II-Laan 37, B-1030 Brussel, België
T: +32 2 432 90 00, www.lineas.net 
 
LTE Netherlands B.V. Moezelweg 180, 3198 LS Rotterdam
T: +31 (0)18 182 04 01, www.lte-group.eu 
 
Rail Force One B.V. Seattleweg 7, 3195 ND Rotterdam
T: +31 (0) 10 26 80 830, http://www.railforce.one 
 
Rotterdam Rail Feeding (RRF) B.V. Albert Plesmanweg 63, 3088 GB Rotterdam
T: +31 (0)88 011 42 00, www.railfeeding.com 
 
RTB Cargo Netherlands B.V. Albert Plesmanweg 125, 3088 GB Rotterdam
T: +31 (0)10 283 33 50, www.rtb-cargo.com 
 
SBB Cargo International Riggenbachstrasse 6, 4600 Olten, Zwitserland
T: +41 (0)58 680 0305, www.sbbcargo-international.com 
 
tx logistik ag Horsterweg 221, 5925 ND Venlo 
T: +31 (0)77 389 8111, www.txlogistik.de 
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3b InteRmOdale RaIl OPeRatORS
Intermodale railoperators zijn bedrijven die voor 
eigen rekening en risico goederentreinen laten rij-
den, in de regel containertreinen. De intermodale 
railoperator zorgt zelf voor de acquisitie van de 
lading. Voor het rijden van de trein schakelt hij een 
railgoederenvervoerder in. De intermodale railope-
rator heeft zelf namelijk geen locomotieven, uitzon-
deringen buiten beschouwing gelaten. In sommige 
gevallen beschikt hij wel over eigen wagons. Hij 
exploiteert in feite één of meerdere shuttlediensten 

op vaste bestemmingen. De intermodale railope-
rator werkt alleen met intermodale laadeenhe-
den, d.w.z. (tank)containers, wissellaadbakken en 
kraanbare trailers. In de meeste gevallen worden 
deze zelfstandig door de klant aangeleverd. Tot de 
klanten van een intermodale railoperator behoren 
daarom logistieke dienstverleners, rederijen en 
expediteurs. Op verzoek van de klant bieden de 
meeste intermodale railoperators ook het voor- en 
natransport over de weg aan. 

De volgende bedrijven exploiteren een intermodale dienst binnen Nederland of naar een buitenlandse 
bestemming:

Contargo Rail Services gmbh Scheepmakerij 110, 3331 MA Zwijndrecht
T: +31 (0)78 625 47 15, www.contargo.net/  

Ctt Rotterdam Butaanweg 17, 3196 KC Rotterdam
T: +31 (0)10 438 2730, www.ctt-twente.nl 

distri Rail b.v. Rivierweg 1, 3161 GM Rhoon
T: +31 (0)10 300 49 11, www.distrirail.nl 
 
european gateway Services Europaweg 875, 3199 LD Europoort
T: +31 (0)181 27 81 95, www.europeangatewayservices.com 

euroterminal Coevorden De Mars 21, 7742 PT Coevorden
T: +31 (0)524 59 17 50, www.europark-coevorden.nl 

gvt b.v. Gesworenhoekseweg 4, 5047 TM Tilburg, 
T: +31 (0)6 31 02 68 02, www.gvt.nl 
 
hupac Intermodal n.v. Albert Plesmanweg 107c, 3088 GC Rotterdam
T: +31 (0)10 495 25 22, www.hupac.ch 
 
h. essers, Transportlaan 4, B-3600 Genk
T: +32 (0)89 36 97 83, www.essers.com 
 
kombiverkehr/ Optimodal Oudelandseweg 33, 3194 AR Rotterdam-Hoogvliet
T: +31 (0)10 494 39 00, www.optimodal.nl  
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lineas, Koning Albert II-Laan 37, B-1030 Brussel, België
T: +32 2 432 90 00, www.lineas.net 
 
logistic Intermodal Services b.v., Postbus 299, 3860 AG Nijkerk
www.logims.com 
 
meulenberg transport (RtC), Koestraat 1, 6167 RA Geleen
T: +31 (0)46 426 80 81, http://www.meulenberg-transport.nl 

neska Container line Laan der Verenigde Naties 89, 3316 AK Dordrecht
T: +31 (0)88 876 02 20, www.neska-containerline.nl  

new Silk way logistics, Columbusweg 10, 5928 LC Venlo, 
T: +31 (0)77 359 86 00, www.newsilkwaylogistics.com  
 
nunner logistics Railservices, Emmerikseweg 43, 7041 AV, ’s Heerenberg
T: +31 (0)314 78 29 30, www.nunner-logistics.com  
 
Partner in Rail Parmentierplein 13, 3088 GN Rotterdam
T: +31 (0)10 760 40 58, www.partner-in-rail.com/  
 
Samskip van dieren multimodal De Blokmat 11, 8281 JH Genemuiden
T: +31 (0)38 385 26 30, www.samskipvandieren.com 
 
Shuttlewise Albert Plesmanweg 121-141, 3088 GC Rotterdam
T: +31 (0)10 428 67 00, www.shuttlewise.com 
 
tx logistik ag Horsterweg 221, 5925 ND Venlo 
T: +31 (0)77 389 81 11, www.txlogistik.de 
 
wetron transport & logistics Graafschap Hornelaan 141, 6001 AC Weert
T: +31 (0)495 88 77 40, www.wetron.nl  
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3C lOgIStIeke dIenStveRleneRS
Logistieke dienstverleners acquireren ladingpakket-
ten van verladers, waarvoor zij het vervoer mogen 
organiseren. Door hun specifieke kennis van de 
transportmarkt zijn zij in staat om complexe logis-
tieke ketens te organiseren en uit te voeren. Zij heb-
ben veelal hun basis in het wegvervoer, maar blij-
ken heel goed in staat om ook andere modaliteiten 

in te schakelen. Logistieke dienstverleners zijn 
onmisbaar in het intermodale vervoer. Zij zijn de 
partijen die de intermodale laadeenheid beschik-
baar stellen en de slots (capaciteit) boeken op de 
intermodale spoorshuttles. Daarnaast verzorgen 
zij het voor- en natransport naar de intermodale 
terminals. 

Een overzicht van de logistieke dienstverleners die actief zijn in het intermodale vervoer is onderstaand 
weergegeven:
 
a2b-Online Container b.v. Middenweg 35, 4782 PM Moerdijk, 
T: +31 (0)168 33 43 00, http://www.a2b-online.com 
 
van den bosch transporten b.v. Hoogven 10, 5469 EM Erp
T: 0031 (0)413 21 72 17, http://www.vandenbosch.com 
 
Cldn Cargo b.v. Merseyweg 70, 3197 KG Rotterdam
T: 0031 (0)181 244944, http://www.cldncargo.com 
 
dfdS logistics Container line b.v. Burgemeesterplein van Lierplein 71, 
3134 ZB Vlaardingen, T: +31 (0)10 503 23 46, http://www.dfds.com 
 
van donge en de Roo Rivierweg 1, 3161 GM Rhoon, 
T: +31(0)10 201 07 00, http://www.vandongederoo.com 
 
h. essers Transportlaan 4, B-3600 Genk
T: +32 (0)89 36 97 83, http://www.essers.com 
 
ewals Cargo Care Ariënsstraat 61-63, 5931 HM Tegelen
T: +31 (0)77 320 22 02, www.ewals.com  
 
de graaf logistics Logistiekweg 18, 4906 AB Oosterhout 
T: +31 (0)162 492 000, www.degraaflogistics.nl 
 
gvt b.v. Gesworenhoekseweg 4, 5047 TM Tilburg, 
T: +31 (0)6 31 02 68 02, www.gvt.nl 
 
klg europe - venlo b.v. Columbusweg 10, 5928 LC Venlo
T: +31 (0)77 324 50 64, www.klgeurope.com 
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kloosterboer Trawlerkade 4, 1976 CB IJmuiden
T: +31 (0)88 5549900, http://www.kloosterboer.nl 
 
leemans transport, Oosteinde 115, 7670 AD Vriezenveen
T: +31 (0)546 56 12 07, www.leemansgroep.nl

  
meulenberg transport (RtC), Koestraat 1, 6167 RA Geleen
T: +31 (0)46 426 80 81, http://www.meulenberg-transport.nl 

neele-vat logistics Marco Polostraat 2-14, 3165 AL Rotterdam 
T: 0031 (0)10 340 45 75, http://www.neelevat.com

nunner logistics Railservices, Emmerikseweg 43, 7041 AV, ’s Heerenberg
T: +31 (0)314 78 29 30, www.nunner-logistics.com  
 
Richard kempers Via Soldini 10, CH-6830 Chiasso

 T: 0041 (0)91 6952030, http://www.kempers.ch
 
Samskip van dieren multimodal De Blokmat 11, 8281 JH Genemuiden
T: +31 (0)38 385 26 30, www.samskipvandieren.com 
 
Schavemaker transport b.v. Lijndenweg 17, 1948 ND Beverwijk
T: +31 (0)251 229098, http://www.schavemaker.com 
 
Seacon logistics group b.v. Celsiusweg 66, 5928 PR Venlo
T: +31 (0)77 327 55 71, http://www.seaconlogistics.com 
 
Sle global logistics b.v. Ankerkade 150, 6222 NM Maastricht 
T: +31 (0)43 7630840, http://www.sle.nl
 
vos logistics b.v. Galvanistraat 100, 6716 AE Ede 
T: 0031 (0)318 677111, http://www.voslogistics.com
 
de waard transport & logistics De Mossel 18, 1723 HZ Noord-Scharwoude
T: +31 (0)226 31 31 41, https://dewaardtransport.nl/  
 
wetron transport & logistics Graafschap Hornelaan 141, 6001 AC Weert 
T: 0031 (0)495 88 77 40, http://www.wetron.nl
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3d RaIl exPedIteuRS
Een railexpediteur ontleent zijn onderscheidend 
vermogen door zijn goede kennis van de spoor-
markt. Hij is in staat om de hele logistieke keten te 
overzien en dit efficiënt te organiseren. Hij treedt 
op als neutrale partij en kan met alle aanbieders 
zaken doen. Vaak werkt hij met een netwerk van 
agenten in het buitenland, om zodoende een breed 

scala aan diensten aan te kunnen bieden aan zijn 
opdrachtgevers. Railexpediteurs werken vaak in 
opdracht van grote verladende partijen, die graag 
spoorvervoer willen gebruiken, maar geen laadeen-
heden hebben en ook niet het transport zelf wil-
len uitvoeren. Een railexpediteur is dan een ideale 
oplossing.

Een overzicht van de expediteurs actief zijn in het railgoederenvervoer is onderstaand weergegeven:
 
Cross limits logistics b.v. Rivierweg 1, 3161 GM Rhoon
T: 0031 (0)10 300 49 00, http://www.cross-limits.com 
 
Railco europe b.v. Nieuwland Parc 10, 2952 DA Alblasserdam 
T: 0031 (0)78 639 00 15, http://www.railco.nl
 
RaIllOgIx Seattleweg 7, 3195 ND Rotterdam 
T: 0031 (0)10 299 01 85, http://www.raillogix.com
 
Sle global logistics b.v. Ankerkade 150, 6222 NM Maastricht SteelSolutions

Global DistributionT: +31 (0)43 7630840, http://www.sle.nl
 
trimodal europe b.v. Hoefsmidstraat 41, 3194 AA Rotterdam, 
T: +31 (0)10 231 02 31, http://www.trimodal-europe.com 
 
vtg/ transpetrol Waalhaven Z.z. 19, 3089 JH Rotterdam 
T: +31 (0)10 264 25 20, http://www.vtg-rail.nl  
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3e RaIl SCOut
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Om (POtentIële) klanten meeR InzICht te bIeden In de tRanSPORtmOgelIjkheden vIa 
het SPOOR heeft het vOORlIChtIngSbuReau RaIl CaRgO de webaPPlICatIe RaIl SCOut 
OntwIkkeld. deze webaPPlICatIe bIedt een tweetal zOekfunCtIeS, te weten de RaIl 
SCOut maP en de RaIl SCOut wIzaRd.

rail scout map

De Rail Scout Map biedt een overzicht van alle 
reguliere intermodale shuttles van en naar de 
Benelux. Dit betreft zowel directe als indirecte 
diensten en uitsluitend terminal-terminal oplos-
singen. Deze diensten worden aangeboden door 
intermodale rail operators. De Rail Scout Map is 
daarom uitermate geschikt voor partijen die reeds 
de beschikking hebben over de benodigde inter-
modale laadeenheid. Dit zijn doorgaans logistieke 
dienstverleners, expediteurs en rederijen.

rail scout WiZard

Uit de praktijk blijkt dat verladers, maar soms ook 
expediteurs, niet de beschikking hebben over eigen 

laadeenheden. Veelal wenst een verlader ook een 
door-to-door oplossing wenst. De meeste intermo-
dale rail operators bieden namelijk alleen terminal-
terminal aan en beschikken niet over intermodale 
laadeenheden. Voor deze partijen heeft het voor-
lichtingsbureau een nieuwe functionaliteit ontwik-
keld, de zogeheten Rail Scout Wizard.
Aan de hand van een aantal parameters, zoals type 
klant, type lading, gewicht, laad en loslocatie wordt 
door de Wizard een logistiek concept geadviseerd. 
Dit kan zijn intermodaal, unit cargo (wagenlading-
vervoer) of full train load (bloktrein) zijn. Bij de des-
betreffende adviezen worden ook de bijpassende 
aanbieders getoond. Welke adviezen en aanbieders 
dat zijn, is dus mede afhankelijk van de parameters. 



jan bRuyneel, 
OPeRatIOneel 
manageR zeeland 
SugaR teRmInal



4. full train loads >

“de suikerfabrieken willen zo 
snel en slim mogelijk hun suiker 
transporteren naar de zeehavens. 
Het spoorgoederenvervoer speelt 
hierin een belangrijke rol.”
“elk jaaR OPnIeuw kIjken we In SePtembeR met SPannIng uIt naaR de OPbRengSt 
van de nIeuwe SuIkeROOgSt. dIt kan van jaaR tOt jaaR behOORlIjk SChOmmelen. 
de SuIkeRfabRIeken zIjn daaROm afhankelIjk van exteRne OPSlagCaPaCIteIten en 
natuuRlIjk OOk vOOR het daaRbIj PaSSende tRanSPORt. vOOR OnS alS teRmInal IS 
het SPOORgOedeRenveRvOeR een belangRIjk tRanSPORtmIddel. vanuIt het aChteR-
land wORden geduRende enkele maanden gROte hOeveelheden wItte SuIkeR naaR 
de havenS getRanSPORteeRd en zO OOk naaR Onze teRmInal. 

Wij gebruiken de wagons als logistiek ontkoppel-
punt en verwerken de in lichtgewicht-containers 
opgeslagen suiker pas op de momenten dat het 
ons het beste uitkomt, buiten de pieken van de 
vrachtwagens. Wat meespeelt is de korte periode 
dat de bieten worden geoogst en tot suiker worden 
verwerkt. Dan moet je je interne logistiek zo effi-
ciënt en effectief mogelijk inrichten en het spoor 
helpt ons daarbij.

De Zeeland Sugar Terminal is onderdeel van 
Vlaeynatie International en werd vorig jaar geopend 
op de Axelse Vlakte bij Westdorpe (Zeeuws-
Vlaanderen). Aanleiding van de bouw is de afschaf-
fing van het Europese quota op de suikerproductie. 
Vanwege die afschaffing werd er in 2017 zo’n 4 
miljoen ton meer suiker geproduceerd. 

In Europa is, voornamelijk om gezondheidsredenen, 
het suikerverbruik gestabiliseerd en zal wellicht in 
de toekomst dalen. Vandaar dat er extra voorzie-
ningen bij moesten komen om de overproductie 
te exporteren. Deze heeft ons moederbedrijf, 
Vlaeynatie International, gevonden op de Axelse 
vlakte. Er was voldoende ruimte voor onze plannen. 
Bovendien hebben we een goede weg-, spoor- 
en waterontsluiting die zelfs geschikt is voor de 

zeevaart. Wat ook zeker meespeelde was de mede-
werking en ondersteuning van de havenbeheerder 
North Sea Port.

Op onze nieuwe plant staan nu twee grote sui-
kersilo’s met een totale opslagcapaciteit van 
130.000 ton. Vanuit de silo’s wordt de suiker per 
lopende band vervoerd naar de zakkenloods om 
daar te worden verpakt in zakken. De zakken gaan 
in een zeecontainer en worden daarna naar de 
havens gebracht. Naast ons eigen terrein ligt een 
binnenvaartterminal, zodat de containers per bin-
nenvaartschip naar de zeehavens worden gebracht. 
Binnenkort zullen we op deze nieuwe hub ook 
via het spoor volle en lege zeevaartcontainers van 
Westdorpe naar Antwerpen en terug behandelen. 

De suikerfabrieken willen zo snel en slim mogelijk 
hun suiker transporteren naar de zeehavens. Het 
spoorgoederenvervoer speelt hierin een belangrijke 
rol. Door de toenemende congestie op de weg 
en het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs wordt 
transport via de weg steeds moeilijker. Ik zie steeds 
meer Franse pensionado’s achter het stuur van een 
vrachtwagen. Dat zegt genoeg! Maar, dat is niet 
de enige reden dat wij proberen zoveel mogelijk 
per spoor te vervoeren. Vrachtwagens komen 
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altijd ongepland en vaak met zoveel tegelijk dat er 
wachttijden ontstaan voor de afhandeling, waar-
door de terminal volloopt. Vanzelfsprekend is dat 
een ongewenste situatie. 

Vrij snel na de opening van de nieuwe terminal 
werd ons terrein aangesloten op de stamlijn van de 
Axelse vlakte, waarna we met spoorvervoer konden 
beginnen. Daartoe hebben we een speciale licht-
gewicht 30ft container laten ontwerpen en inmid-
dels hebben we er 120 in gebruik. Door uitsluitend 
gebruik te maken van onze eigen bulkcontainers 
kunnen we ook de voedselveiligheid optimaal 
garanderen. 

In deze containers kunnen we 34 ton meenemen, 
dat is 30 % meer dan in een vrachtwagen en dat 
betekent voor ons minder transportbewegingen op 
ons terrein voor dezelfde hoeveelheid suiker. Wij 
beschikken op ons terrein over twee sporen van 
300 meter ieder en daar kunnen we een complete 
bloktrein neerzetten. Ons terrein is 11 hectare 
groot en uiteindelijk kunnen we groeien naar een 
maximum opslagcapaciteit van 300.000 ton. Die 
groei willen en moeten we voornamelijk faciliteren 
met meer spoorvervoer. Om de silo’s vol te krijgen, 
zullen er 2 bloktreinen per dag worden behandeld, 
een situatie waar ik erg naar uitkijk”. 

Jan Bruyneel, Operationeel Manager  
Zeeland Sugar Terminal

4. Full train loads >
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4. Full train loads >

4a full tRaIn lOad, het COnCePt

bIj het COnCePt full tRaIn lOad IS SPRake van het RIjden van een COmPlete tReIn 
vOOR SleChtS één klant. dIe klant heeft vaak gROte vOlumeS te veRvOeRen en 
heeft genOeg Om een vOlledIge tReIn (full tRaIn) te beladen. In feIte ‘ChaRteRt’ 
zO’n klant een tReIn, vandaaR de naam ChaRteRveRkeeR. een andeRe naam dIe 
gebRuIkt wORdt vOOR full tRaIn IS blOktReIn.

eigen spooraansluiting

Bij full train load beschikken verzender en ontvan-
ger in de meeste gevallen over een spooraansluiting 
op eigen terrein. Hierdoor is geen extra overslag 
nodig op een terminal en is dus geen sprake van 
voor- en natransport over de weg. Omdat de trein 
volledig beladen is kan vaak direct naar de eind-
bestemming gereden worden zonder gebruik te 
maken van tussenstations. Rangeerwerk is niet 
meer nodig en daarmee is dit vervoer ook sneller. 

korte lijnen

Bij een full train load vindt rechtstreeks contact 
plaats tussen de verlader en de railgoederenver-
voerder/ railexpediteur. Afhankelijk van de afge-
sproken verkoopcondities (incoterms) is dat de pro-
ducent (verzender) of de ontvanger. Ook kan het 
zijn dat de commodity trader het transport organi-
seert. Deze handelaren kopen grondstoffen in en 
verhandelen deze elders, waarbij zij dikwijls ook de 
regie voeren over het transport. Bekende commo-
dity traders zijn Cargill, Cefetra en Glencore. 
Het organiseren van een full train load kan op 

diverse manieren. De voormalig staatsbedrijven 
beschikken meestal over zowel tractie (loc) als 
wagonsets, terwijl de kleinere private vervoerders 
doorgaans alleen tractie aanbieden. In het laatste 
geval wordt dan een wagonverhuurder ingescha-
keld voor de wagonsets. Ook kan het zijn dat 
gebruik wordt gemaakt van de diensten van een 
railexpediteur, omdat zij beschikken over een breed 
netwerk aan vervoerders en wagonverhuurders.

Voorbeelden

Bekende voorbeelden van full train load zijn de 
kolentreinen die vanaf OVET in Vlissingen, de OBA 
in Amsterdam of vanaf de EMO op de Maasvlakte 
naar de kolengestookte energiecentrales rijden in 
Duitsland. Andere voorbeelden zijn de autotreinen 
van Volkswagen die vanaf Duitsland naar auto-
importeur PON in Leusden rijden en de graantrei-
nen naar Graaco in Coevorden of EBS in Rotterdam. 
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4. Full train loads >

4b  SPOORgOedeRenveRvOeR PeR 
ladIngSOORt

OndeRStaande gRafIek tOOnt de veRdelIng PeR veRSChIjnIngSvORm dat In 2015 
In nedeRland veRvOeRd weRd. 

SPOORGOEDERENVERVOER PER LADINGSOORT

50%

21%

10%

3% 1 

15% Intermodaal

Minerale brandstoffen

Metalen

Chemie

Bouwmaterialen

Agro

Bron: CBS Jaarmonitor Goederenvervoer 2017

Wat opvalt is dat naast comtainers/ 
intermodaal het merendeel dat per 
spoor vervoerd wordt droge bulk 
betreft met een relatief lage waarde-
dichtheid. Vooral fossiele brandstof-
fen (steenkolen), maar ook ertsen en 
metalen hebben een groot aandeel 
in het totale volume. Samen met 
de zogeheten kalk- en graantreinen 
vormen deze ladingtypes de groot-
ste input voor de full train loads. 
Chemicaliën vormen ook een groot 
aandeel in het totale volume. 



tIeSt van PuIjenbROek (lInkS) 
en jOS eRkeland (ReChtS), 
ReSPeCtIevelIjk manageR 
tRanSPORt en PlanneR/
weRkvOORbeReIdeR unIlIn 
InSulatIOn bv In OISteRwIjk



5. WagenladingVerVoer 

“naast duurzaamheid profiteren 
wij natuurlijk ook van het feit dat 
we per spoor meer rollen kunnen 
meenemen dan over de weg.”
“unIlIn InSulatIOn IS een InnOvatIef en mOdeRn bedRIjf waaR alleS Om kwalIteIt en 
de klant dRaaIt. OP Onze veStIgIng In OISteRwIjk PROduCeRen we SandwICh-elemen-
ten en ISOleRende elementen vOOR hellende daken alS OOk ISOlatIePlaten vOOR de 
agRaRISChe SeCtOR en de bOuw. daaRmee bevORdeRen we de duuRzaamheId van de 
gebOuwen In nedeRland. 

Dat produceren gebeurt ook op een duurzame 
manier met geavanceerde machines volgens de 
meest efficiënte en effectieve wijze. En, minstens zo 
belangrijk, gebruiken wij het spoor bij de aanvoer 
van grondstoffen uit Wörgl (Oostenrijk), volgens 
onze overtuiging ook de meest duurzame manier 
van transport. 

De isolatieplaten worden in diverse soorten en 
maten volgens klantenwens geproduceerd. Uit 
Oostenrijk laten wij houtspaanplaat van circa 1 
meter breed op de rol komen. Bij dunne platen is dit 
1450 meter per rol, bij dikke platen is dit 480 meter. 
De sandwichelementen die wij produceren zijn aan 
beide kanten voorzien van het houtspaanplaat uit 
Oostenrijk en in een spuitmachine wordt de tussen-
ruimte opgevuld met PIR schuim. PIR-schuim is de 
opvolger van het bekende PUR-schuim maar heeft 
een hogere isolatiewaarde, is brandwerend en is 
milieuvriendelijker. In dezelfde machine worden de 
platen inclusief het schuim samengeperst tot sandwi-
chelementen en op de gewenste lengtes gezaagd.

Naast isolatieplaten hebben wij in Oisterwijk ook 
diverse timmerwerkplaatsen waar prefab-onderdelen 
voor de bouw worden gemaakt. Bijvoorbeeld, de 
aannemer van een bouwwerk bestelt bij ons de 
daken. De balken, stoftengels, panlatten en isolatie-
platen worden door een computergestuurde zaag-
machine exact op maat gemaakt inclusief eventuele 
uitsparingen voor ramen of dakkapellen. Daarna 
worden alle delen in onze hallen in elkaar gezet. Op 
afroep leveren wij zelf de prefab-daken aan op de 
bouwplaats die dan direct met een kraan worden 
geplaatst. Nog diezelfde dag kunnen de ramen erin 
en de pannen erop waardoor het houtwerk niet 
meer bloot komt te staan aan weer en wind. Op 

deze manier wordt er efficiënt en kwalitatief hoog-
waardig geproduceerd.

Die hoge kwaliteitsnormen en efficiëntie passen 
we ook toe in ons transport. De isolatieplaten kun-
nen soms wel 13 meter lang zijn en vanwege de 
kwetsbaarheid laten we dit transport alleen maar 
uitvoeren door CEVOTRANS, een volle dochter van 
UNILIN. Onze chauffeurs weten exact hoe ze op een 
bouwplaats moeten werken en hoe ze daar zon-
der schade de isolatieplaten kunnen lossen. Iedere 
bouwplaats is anders, maar vanwege hun ervaring 
kunnen onze chauffeurs toch maatwerk leveren. 
Zoals al eerder genoemd, maken wij mede vanwege 
duurzaamheid gebruik van het spoor. We laten per 
week 1 á 2 wagons met rollen houtspaanplaat uit 
Oostenrijk komen. De rollen wegen ongeveer 4 
ton per stuk. Deze worden met een heftruck op de 
openbare laad- en losplaats in Oosterhout gelost en 
met CEVOTRANS naar Oisterwijk gebracht. Naast de 
duurzaamheid profiteren wij natuurlijk ook van het 
feit dat we per spoor meer rollen kunnen meene-
men dan over de weg. Wij zijn erg blij dat op deze 
manier het mes aan twee kanten snijdt. 

Onze vervoerder is DB Cargo en wij hebben een 
goed contact met onze accountmanager in Utrecht. 
In het algemeen zijn wij tevreden met het spoor-
vervoer, maar soms gebeurt het weleens dat een 
wagon te laat wordt geplaatst. Hierdoor komt onze 
transportplanning zo nu en dan in het gedrang. 
Ook het vinden van alternatieven voor wat betreft 
de tijdstippen van plaatsing van de wagons is soms 
lastig. Dat is jammer, want als deze punten zouden 
verbeteren, zouden we als UNILIN Insulations BV 
ongetwijfeld nog meer per spoor gaan vervoeren.” 
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Country A Country B

Country
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5a  xRaIl, het wagenladIngCOnCePt  
van db CaRgO 

nIet genOeg ladIng vOOR een COmPlete tReIn en tOCh wIllen PROfIteRen van de 
vOORdelen van SPOORveRvOeR? dan IS wagenladIngveRvOeR een OPlOSSIng. een 
dOORdaCht ‘hub and SPOke’ SySteem veRknOOPt afzOndeRlIjke bedRIjfSlOCatIeS 
en InduStRIële CentRa met een uItgebReId netweRk van dagelIjkSe lIjndIenSten 
waaRmee beStemmIngen In heel euROPa Snel en effICIënt bInnen beReIk kOmen. 

Gebruikers van het wagenladingnetwerk zijn 
vaak afkomstig uit de staal en (petro) chemische 
industrie. Ook wordt het wagenladingnetwerk 
veelvuldig benut voor het vervoer van (hygiëne) 
papier, cellulose, hout, witgoed en allerhande 
gepalletiseerde goederen als bijvoorbeeld dranken 
en diervoeding. Voordeel van wagenladingvervoer 
is het relatief grotere volume en hogere gewicht 
dat vervoerd kan worden ten opzichte van het 
wegvervoer. Een schuifwandwagon bijvoorbeeld 
heeft ruimte voor 167 m3 en zo’n 63 ton. 

Werking 

Het concept dat schuil gaat achter 
wagenladingvervoer is even eenvoudig als 
doeltreffend. Op vaste tijdstippen worden wagens 
die geladen of gelost zijn op spooraansluitingen 
of terminals verzameld en overgebracht naar 
een rangeerterrein (hub). Daar worden de 
wagens geformeerd tot treinen met een zelfde 
bestemming. De treinen kunnen samengesteld zijn 
uit verschillende type wagons, vandaar ook wel de 
naam bonte trein. Een andere veel gebruikte term 

voor wagenladingvervoer is unit cargo-vervoer. 
In Nederland vervult sorteerstation Kijfhoek de rol 
van hub voor het Europese wagenladingnetwerk 
van DB Cargo, verreweg de grootste aanbieder 
van wagenladingvervoer. Zo is Kijfhoek meerdere 
malen per dag verbonden met sorteerstations 
in Antwerpen, Gent, Hagen en Keulen. Via deze 
buitenlandse ‘hubs’ reizen de wagens verder naar 
hun eindbestemming. Soms kan dat betekenen 
‘een overstap’ op een trein die terminals en 
spooraansluitingen in de directe omgeving van de 
hub bediend. In een ander geval is een aansluiting 
op een trein naar een verder weggelegen hub 
nodig. Onderstaand figuur maakt dit concept 
duidelijk.
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coVered netWorks

1 Sweden/Norway

2 Luxembourg

3 Belgium

4 Austria

5 Switzerland

6 Hungary

7 Czech Replublic

8 Germany

9 Netherlands

10 Denmark

11 Northern Italy

12 North East Italy

5. wagenladingvervoer 

WagenladingVerVoer in nederland 

De belangrijkste industriële en handelslocaties 
in Nederland zijn aangesloten op het Europese 
distributienetwerk van DB Cargo voor 
wagenladingen. Het gaat daarbij niet alleen om 
particuliere spooraansluitingen maar ook om 
openbare laad en losplaatsen, distributiecentra 
en railports. Een overzicht van alle openbare 
laad en losplaatsen als ook van de conventionele 
rail terminals is weergegeven in respectievelijk 
paragraaf 5c en 5d. 

Voorbeelden van locaties waar gebruik wordt 
gemaakt van het wagenladingvervoer zijn als volgt:
2 Alphen aan den Rijn , Electrolux (witgoed)
2 Almelo, Van Merksteijn (staaldraad)
2 Amsterdam, Waterland Terminal (aluminium,   
 staal, papier)
2 Amsterdam, Handelsveem Steinweg (cacao)
2 Dordrecht, Van Leeuwen Buizen (stalen buizen)
2 Geleen Lutterade, Chemelot, o.a. DSM, Sabic,   
 OCI Nitrogen (chemie)
2 Maastricht, Maasterminal Maastricht (staal)
2 Moerdijk, Shell (Chemie)
2 Moerdijk, Wuppermann (staal)
2 Moerdijk, Solines (stalen buizen)
2 Oosterhout, De Graaf Logistics (papier)
2  Rotterdam Botlek en Waalhaven, Handelsveem 

Steinweg (aluminimum)
2 Rotterdam Botlek, LyondellBasell (chemie)
2 Rotterdam Botlek, Vopak (chemie)
2 Venlo, WestRock (papier)
2 Venlo, Cabooter (papier en staal)
2 Vlissingen Sloe, Verbrugge Terminals (cellulose)
 
bestemmingen in heel europa bereikbaar 

DB Cargo neemt deel in de alliantie Xrail. Door 
deze samenwerking met andere aanbieders van 
wagenladingvervoer in Europa is het mogelijk 
Nederlandse opdrachtgevers bestemmingen in 
vrijwel heel Europa aan te bieden.
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5b gReen exPReSS, het wagenladIng-
COnCePt van lIneaS
Om meeR te beantwOORden aan de behOeften van de klanten (kORteRe 
tRanSIttIjden en fRequenteRe veRbIndIngen) OntwIkkelde SPOORveRvOeRdeR lIneaS 
dRIe jaaR geleden een unIek COnCePt vOOR gOedeRenveRvOeR vIa het SPOOR: het 
gReen xPReSS netwORk.

Internationale treinen met wagonladingen maakten 
in het begin frequente tussenstops. Ze vervoerden 

enkel conventionele wagons, hadden een lange 
transittijd en haalden ook op het vlak van stiptheid 

5. wagenladingvervoer 
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5. wagenladingvervoer 

niet het gewenste niveau. Een transport tussen 
Antwerpen en Bazel deed er bijvoorbeeld 7 dagen 
over en hield onderweg halt in Gremberg en 
Mannheim. 

Om maximaal gebruik te maken van de voordelen 
die het spoor biedt, combineert het Green Xpress 
Network verschillende soorten transport, met naast 
conventionele ladingen ook intermodale zendingen 
(zoals containers). Op die manier kan Lineas de 
transittijden verder aanscherpen en de frequenties, 
kwaliteit en volumes verhogen. Daarbij werden de 
tussenstops geëlimineerd uit het schema. 
Het Green Xpress Network is vandaag een netwerk 

van snelle, rechtstreekse, frequente en betrouwbare 
spoorverbindingen tussen Europese economische 
hubs. Het innovatieve basisprincipe van een Xpress-
product is de bundeling van verschillende vrachten, 
van staal, chemicaliën en consumentengoederen 
op pallets tot containers. Dit maakt dat er optimaal 
gebruik wordt gemaakt van de grootste troef van 
spoorvervoer: grote volumes over (middel)lange 
afstand transporteren.

Als logistieke oplossing is het Green Xpress 
Network volledig door-to-door en het telt vandaag 
15 bestemmingen. Tegen 2020 plant Lineas nog 
zo’n 20 à 30 nieuwe verbindingen.
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5. wagenladingvervoer 

5C  OveRzICht OPenbaRe laad-  
en lOSPlaatSen

het wagenladIngveRvOeR begInt vaak bIj een bedRIjf met een eIgen aanSluItIng OP 
het SPOOR. 

Er zijn echter ook bedrijven die wagenladingver-
voer willen gebruiken en niet beschikken over een 
spooraansluiting. In dat geval kunnen ze terecht 
bij zogeheten openbare laad- en losplaatsen. Zoals 
het woord al zegt gaat het hier om voorzieningen 
die voor iedereen openstaan en vaak gelegen zijn 
op industrieterreinen. Via een in de buurt gelegen 
openbare laad- en losplaats is gebruik van het 
spoor dus toch mogelijk. Daarbij gaat het meestal 
om stukgoed of bulk lading, maar overslag van 
containers is in principe ook mogelijk.

De openbare laad- en losplaats is een eenvoudig 
stuk verharding naast een openbaar spoor en is 
meestal gelegen op of nabij een bedrijfsterrein. Het 
terrein is met een vrachtwagen makkelijk te berei-
ken, zodat directe overslag tussen trein en vracht-
wagen mogelijk is. Het gebruik van deze locaties 
vindt altijd plaats in overleg met de railgoederen-
vervoerder die de wagons brengt en ophaalt. De 
kaart geeft aan waar openbare laad- en losplaatsen 
zijn. De meeste openbare laad- en losplaatsen zijn 
in beheer bij ProRail, maar dit is ook mogelijk 
bij een havenschap. Zo zijn de openbare 
laad- en losplaatsen in de Eemshaven 
en in Delfzijl in beheer bij Groningen 
Seaports. 

Het komt voor dat sommige 
laad- en losplaatsen lange 
tijd niet gebruikt worden 
en dan plotseling weer 
opleven in verband met 
een project. Het is raad-
zaam om in dergelijke gevallen vooraf 
eerst de plaatselijke milieuvergunning na te lezen 
om na te gaan of er beperkingen zijn gesteld aan 
het gebruik van de openbare laad- en losplaats. De 

laatste jaren is de bediening van het aantal open-
bare laad- en losplaatsen door de spoorvervoerders 
sterk gesaneerd. Op veel plaatsen is het ladingaan-
bod teruggelopen. Een te gering aanbod van lading 
staat dan niet meer in een gezonde verhouding tot 
de kosten die de spoorvervoerder moet maken om 
dit punt te bedienen.
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5. wagenladingvervoer 

5d  OveRSlag teRmInalS COnventIOnele 
ladIng

OP OPenbaRe laad- en lOSPlaatSen kan StukgOed en bulkladIng OveRgeSlagen 
wORden. nadeel van deze lOCatIeS IS dat eR geen OveRSlagvOORzIenIngen aanwe-
zIg zIjn. het IS enkel een Stuk veRhaRdIng naaSt het SPOOR. 

Bedrijven die stukgoed of bulklading door derden 
willen laten overslaan op het spoor kunnen hiervoor 
terecht bij gespecialiseerde overslagbedrijven. Die 
bedrijven beschikken over een spooraansluiting en 
een afgezet beveiligd terrein. Daarnaast beschikken 
deze bedrijven over materieel en personeel voor het 

verrichten van de overslagactiviteiten. Gedacht kan 
worden aan transportbanden (conveyor belt), por-
taalkranen, vorkheftrucks en draglines. Een aantal 
van deze overslagbedrijven is opgenomen in het 
service netwerk van DB Cargo en voeren de naam 
Railport.
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1. Broekman Distriport Rotterdam
2. Rotterdam Bulk Terminal
3. C. Steinweg Handelsveem (Dodewaardstraat)
4. C. Steinweg Handelsveem (Spakenburgweg)
5. C. Steinweg Handelsveem (prof. Gerbrandyweg)
6. C. Steinweg Handelsveem (Elbeweg)
7. Pernis Combi Terminal
8. Rhenus Logistics (Kesterenstraat)
9. Rhenus Logistics (Maasvlakte)
10. Store-Ship (Merwedeweg)
11. Store-Ship (Moezelweg)
12. Forcom Commodities Forwarding 
13. Rotim Bulk Terminal
14. United Stevedores Amsterdam (USA)
15. Waterland Terminal Amsterdam
16. Cabooter Railcargo Venlo
17. Van der Vlist Terminal Moerdijk
18. De Graaf Logistics
19. Groningen Railport
20. Euroterminal Coevorden
21. Nijhof-Wassink Intermodal 
22. Graaco 
23. Bonder Recycling en Overslag
24. C. van Heezik B.V.
25. C&I Holland
26. Wijnne Barends (Delfzijl)
27. Wijnne Barends (Eemshaven)
28. Osse Overslag Centrale
29. Jan de Rijk Logistics
30. Verbrugge Zeeland Terminals (Vlissingen)
31. Verbrugge Scaldia Terminals 
32. Verbrugge Terneuzen Terminals
33. Maasterminal Maastricht
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24. C. van Heezik B.V.
25. C&I Holland
26. Wijnne Barends (Delfzijl)
27. Wijnne Barends (Eemshaven)
28. Osse Overslag Centrale
29. Jan de Rijk Logistics
30. Verbrugge Zeeland Terminals (Vlissingen)
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 Spoor in Cijfers 2018 55



tOOn habeRS, 
managIng 
dIReCtOR lIS 



6. intermodaal VerVoer 

“door lading te bundelen, 
profiteren logistieke dienst-
verleners van de schaalvoordelen, 
de hoge frequentie en het 
gedeelde risico van een 
intermodale shuttle.”
“na vele jaRen weRkzaam te zIjn geweeSt In dIveRSe funCtIeS In de RaIlgOede-
RenbRanChe ben Ik In 2016 begOnnen met lOgIStIC InteRmOdal SeRvICeS bv (lIS). de 
belangRIjkSte mISSIe van lIS IS het OPzetten van een InteRmOdaal PROduCt vOOR 
meeRdeRe lOgIStIeke dIenStveRleneRS. In feIte zIjn dat elkaaRS COnCuRRenten. 

Echter, deze bedrijven kijken over hun eigen scha-
duw heen en weten dat ze het alleen niet redden 
om een shuttle op te zetten. Een service met een 
hoge frequentie vereist namelijk heel veel volume. 

Min of meer gedwongen vanwege alle problemen 
in het wegvervoer, zoals Maut, files en chauffeurste-
korten, willen logistieke dienstverleners toch graag 
de overstap naar het spoor maken. Bovendien willen 
ze bijdragen aan een beter milieu en een duurza-
mere leefomgeving. 

Vanwege haar expertise is LIS in staat een nieuwe 
shuttle op te bouwen en te exploiteren. Na een 
inventarisatie van alle wensen spreekt LIS met de 
inframanagers een gewenste dienstregeling af en 
komt met de terminals de bijbehorende los- en laad-
tijden overeen. Ook kan LIS de gewenste wagonca-
paciteit inhuren en het voor- en natransport regelen.

Als de shuttle van start is gegaan, beheert LIS het 
product, de omvang, de frequentie en de capa-
citeit. Tevens bewaken we de kwaliteit van het 
product. De afzonderlijke logistieke dienstverleners 
blijven enkel verantwoordelijk voor de bezetting 
van hun eigen slots op de trein. Op deze manier 
profiteren zij van de schaalvoordelen, de hoge fre-
quentie en het gedeelde risico. Allemaal zaken die 
ze alleen niet zouden realiseren. 

Het is van essentieel belang dat LIS een neutrale 
en onafhankelijke rol speelt. Dit zorgt ervoor dat 
logistieke dienstverleners bereid zijn alle noodza-
kelijke data om een goede exploitatie van de trein 
mogelijk te maken aan LIS toe te vertrouwen. Dat 
realiseren wij ons als geen ander. 

Als spoorwegonderneming kun je uit kosten-
technische overwegingen eigenlijk alleen maar aan-
vragen van complete containertreinen honoreren. 
Vanuit mijn netwerk kreeg ik regelmatig vragen van 
klanten over nieuwe verbindingen, maar dan niet 
van complete treinen. Het is voor logistieke dienst-
verleners een te groot risico complete treinen in te 
kopen om nieuwe verbindingen te starten. Voor 
containertransporten zijn de unit cargo treinen min-
der geschikt omdat containers een snellere transit-
tijd behoeven dan dit systeem kan leveren. Het idee 
achter LIS is om de vragen van die klanten te bun-
delen en op die manier extra treinen op het spoor 
te brengen of nieuwe verbindingen te starten. 

Toen we zagen dat ons concept slaagde, was het 
een kleine stap om dit ook voor de binnenvaart aan 
te bieden. Daar leven immers dezelfde problemen 
en dezelfde vragen, hoewel de binnenvaart wel iets 
flexibeler is in de break-even capaciteit van de sche-
pen. Inmiddels heeft LIS toegang tot binnenvaart-, 
spoor- en vrachtwagencapaciteit met een sterke 
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focus op containervervoer van de zeehavens naar 
de inland-terminals en visa versa. 

Zoals eerder gezegd is iedere logistieke dienstver-
leners zelf verantwoordelijk voor het vullen van zijn 
eigen slot op de trein. Regelmatig wijzigt die capa-
citeitsbehoefte. Soms zelfs per dag. Vanuit haar 
neutrale rol kan LIS daarin bemiddelen als regisseur, 
zodat er zelfs per dag een uitwisseling van capaci-
teit kan plaatsvinden. LIS plant, monitort en bere-
kent de kosten van de uitwisselingen. 

Met een klein team is vanuit Amersfoort een nieuw 
initiatief gestart om te zorgen dat er meer transport 
overstapt van weg naar spoor of water. Dat is wat 
de samenleving graag wil en daar gaan wij voor”.

Toon Habers, Managing Director LIS
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6. Intermodaal vervoer 

6a  InteRmOdaal veRvOeR, beStemmIngen 
PeR land

de kaaRt tOOnt PeR land de beStemmIngen dIe wekelIjkS vanuIt nedeRland wOR-
den bedIend dOOR InteRmOdale RaIlOPeRatORS. zIj ORganISeRen het veRvOeR PeR 
SPOOR van COntaIneRS, wISSellaadbakken en kRaanbaRe tRaIleRS naaR deze 
beStemmIngen In euROPa. hIeRvOOR gebRuIken zIj het ShuttlePRInCIPe, waaRbIj een 
tReIn dIe veRtRekt OOk altIjd In dezelfde SamenStellIng weeR teRugkOmt. 

Op de kaart zijn zowel de directe als indirecte 
bestemmingen weergegeven. Voor de indirecte 
bestemmingen wordt gebruik gemaakt van een 
draaischijf (hub)). Dit zijn grote railterminals waar de 
intermodale laadeenheid van de ene intermodale 
trein wordt overgezet op een andere. Belangrijke 
hubs in het Europese intermodale transportnet-
werk zijn bijvoorbeeld Duisburg, Ludwigshafen, 
Antwerpen, Busto Arsizio en Praag. 

Het merendeel van de bestemmingen is gelegen 
in industriegebieden langs de Rhein , zoals het 
Ruhrgebied en Ludwigshafen. In opkomst zijn 
ook de Centraal- en Oost-Europese bestemmin-
gen, omdat veel productie zich naar deze landen 
verplaatst. Voorbeelden hiervan zijn de shuttles 
van PCC Intermodal naar Polen en Metrans naar 
Tsjechië en Slowakije.

Sinds begin 2016 is er een directe verbinding 
vanuit Rotterdam naar het Franse Dourges met 
doorverbindingen naar andere bestemmingen bin-
nen Frankrijk. De dienst wordt aangeboden door 
operator Shuttlewise. Voorheen waren er vanuit 
Nederland geen rechtstreekse verbindingen op 
Frankrijk. Dit betekent dus een grote verbetering 
voor het spoorvervoer van en naar Frankrijk. 

In het kader van Cool Rail werden vorig jaar pilots 
uitgevoerd met rechtstreekse treinen van en naar 
Spanje. De resultaten hiervan zijn positief en ook 
dit jaar krijgt Cool Rail een vervolg. Door de ver-
schillende spoorbreedte en de onbalans in lading-
stromen wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt 
van de RoLa-verbinding tussen Bettembourg en 

Perpignan, waarbij niet kraanbare trailers horizon-
taal kunnen worden geladen c.q. gelost. 
De meeste bestemmingen in Zweden worden niet 
vanuit Nederland, maar vanuit Duisburg aangebo-
den door Samskip van Dieren Multimodal. Omdat 
deze diensten ook voor de Nederlandse markt een 
belangrijke functie vervullen in het intermodale 
vervoer op Scandinavië zijn deze bestemmin-
gen opgenomen in dit overzicht. Ditzelfde geldt 
voor de diensten op Roemenië (Oradea) vanuit 
Kaldenkirchen, aangeboden door Routier, als ook 
voor de diensten op Spanje vanuit Antwerpen, wel-
iswaar dan aangeboden door Lineas, Transfennica 
en Hupac. 
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6. Intermodaal vervoer 

6b  InteRmOdaal veRvOeR, aantal 
wekelIjkSe dIenSten

de euROPeSe kaaRt geeft PeR land aan hOeveel InteRmOdale dIenSten PeR week 
wORden aangebOden vanuIt nedeRland. dIt IS beRekend aan de hand van de Regu-
lIeRe dIenSten naaR een land en de fRequentIeS PeR week van de deSbetReffende 
Shuttle. nIet RegulIeRe dIenSten, zOalS het SPOtveRkeeR, zIjn hIeRIn duS nIet OPge-
nOmen. 

Reguliere intermodale treinen rijden met containers, 
wissellaadbakken en kraanbare trailers (huckepack) 
via een shuttleprincipe. Dat wil zeggen dat zij altijd 
heen en weer rijden tussen twee bestemmingen 
met vaste vertrektijden. Zo rijdt er drie keer per 
week een intermodale trein heen en weer tussen 
Rotterdam en München. Op sommige landen, zoals 
bijvoorbeeld Rusland, is geen rechtstreekse dienst 
beschikbaar vanuit Nederland, maar wordt gebruik 
gemaakt van een ‘hub’. Indien de frequentie vanuit 
Nederland op Duisburg (hub) 5x per week betreft, 
maar de frequentie tussen Duisburg en Rusland 
slechts 1x per week, wordt in het onderhavige 
geval slechts 1x per week berekend. Dit om doublu-
res te voorkomen.

In tegenstelling tot bulk en breakbulk is het inter-
modale vervoer via het spoor de afgelopen jaren 
wel toegenomen. Opvallend is dat de toename 
vooral continentale vervoersstromen betreft, zoals 
Moerdijk – Milaan of Tilburg – Rzepin (Polen). Bij 
steeds meer verladers en logistieke dienstverle-
ners ontstaat het besef dat intermodaal vervoer 
per spoor op lange afstanden concurrerend is ten 
opzichte van het wegvervoer. Dat wordt zicht-
baar in enerzijds een hogere frequentie van reeds 
bestaande diensten en anderzijds doordat nieuwe 
shuttles zijn geïntroduceerd. 

Ook blijft het intermodaal vervoer van en naar Italië 
zeer populair. Door de druk op rij- en rusttijden 
en het tekort aan chauffeurs in combinatie met de 
relatief dure en tijdrovende Alpenpassage kiezen 
steeds meer wegvervoerders voor intermodaal ver-
voer. Bovendien zorgt het noorden van Italië voor 
veel retourvracht. Dit verklaart het grote aantal 
shuttles van en naar Italië.

Opvallend is ook de ontwikkeling in het spoorver-
voer van en naar Azië. Als gevolg van super slow 
steaming zijn de transittijden in de scheepvaart 
langer en vormt het spoorvervoer steeds vaker 
een alternatief voor producten met een hoge 
waarde-dichtheid of een kortere levenscyclus. 
Bovendien heeft de Chinese overheid de wens om 
de oorspronkelijke Zijderoute, die China via het 
Midden-Oosten met Europa verbindt, weer nieuw 
leven in te blazen en wordt er sterk geïnvesteerd 
in de spoorinfrastructuur. Inmiddels rijden meer 
dan 6.000 treinen per jaar tussen China en West-
Europa, waaronder ook een vaste verbinding met 
Tilburg (Railport Brabant) en Amsterdam.

Een actueel overzicht van alle reguliere intermodale 
spoordiensten staat vermeld op de website van het 
voorlichtingsbureau onder de web-applicatie ‘Rail 
Scout’: www.railscout.nl.  

www.railscout.nl ]
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6C  OntwIkkelIng OveRSlag PeR RaIl 
teRmInal

de kaaRt tOOnt de OveRSlag van COntaIneRS In eenheden PeR RaIlteRmInal OveR de 
afgelOPen vIjf jaaR. een RaIlteRmInal funCtIOneeRt alS een betROuwbaaR en flexI-
bel OntkOPPelPunt tuSSen RaIlveRvOeR en weg/zeetRanSPORt. de teRmInalS dRagen 
bIj aan de OPtImalISatIe van de lOgIStIeke keten en vORmen een OnmISbaRe SChakel 
In het InteRmOdale veRvOeR.

Uit de kaart blijkt duidelijk dat een groot deel van 
de containers in de haven van Rotterdam op het 
spoor wordt gezet. In Rotterdam starten de meeste 
containershuttles omdat hier voldoende kritische 
massa voorhanden is. Zowel continentale als mari-
tieme ladingstromen worden hier gebundeld. Dit 
gebeurd vooral op het Rotterdam RSC dat mid-
dels de ‘Port Shuttle’ een directe link heeft met de 
deepsea-terminals op de Maasvlakte. 

De overige terminals in Rotterdam, zoals CTT in 
Pernis en P&O Ferries in de Europoort, spelen vooral 
een rol in het continentale vervoer. Vanaf deze 
locaties vertrekken dagelijks veel treinen naar onder 
andere Polen en Italië. Op de treinen die vertrekken 
vanaf P&O Ferries zit ook veel lading afkomstig uit 
de UK. Dit vanwege de directe aansluiting met de 
ferry-diensten naar Hull (UK).

De meeste terminals in het achterland, zoals 
Euroterminal Coevorden, TCT Venlo en Rail Terminal 
Eindhoven en Railport Brabant (Tilburg) fungeren 
als een ‘extended gate’ van de Rotterdamse haven. 
De eenheden die zijn overgeslagen op deze termi-
nals zijn dus veelal deepsea-containers van en naar 
de Maasvlakte. Hoewel veel deepsea-containers 
met een binnenlandse bestemming via de weg 
en binnenvaart worden vervoerd, kiezen steeds 
meer rederijen en expediteurs voor synchromodale 
oplossingen. Het doel hiervan is om de beschikbare 
capaciteit aan achterlandverbindingen zo efficiënt 
mogelijk te benutten en congestie op de terminals 
te vermijden.

Cabooter in Venlo, Rail Terminal Chemelot in 
Geleen en in toenemende mate ook Railport 
Brabant richten zich daarentegen vooral op het 
continentale vervoer. Vanaf deze terminals rijden 
treinen naar diverse bestemmingen in Europa en 
vervoeren naast containers ook veel kraanbare trai-
lers en wissellaadbakken. De groei van het aantal 
eenheden bij Railport Brabant wordt deels verklaard 
uit de treinverbinding naar Rzepin (Polen) en deels 
uit de toename van het aantal shuttles van en naar 
China.

Opvallend is ook de groei van het spoorgoederen-
vervoer in de haven Moerdijk. Vooral het aantal 
containershuttles nam fors toe. Naast een shut-
tleverbinding met Milaan, rijden er nu ook frequent 
shuttles naar Piacenza en Duisburg/Ludwigshafen. 
Zelfs op de korte afstand is het shuttleconcept haal-
baar gebleken; er is een frequente verbinding met 
Geleen gerealiseerd.

Dat het aantal eenheden in 2017 bij een aantal 
terminals, zoals RSC en Cabooter, lager uitviel dan 
in 2016 wordt grotendeels veroorzaakt door het 
Rastatt-incident. Door het incident was een twee-
tal maanden beperkt treinverkeer mogelijk op de 
belangrijkste vervoersas naar Zwitserland en Italië. 
Dit had veel logistieke gevolgen.

6. Intermodaal vervoer 
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6d vOORdelen van InteRmOdaal veRvOeR

het gOedeRenveRvOeR PeR SPOOR heeft de afgelOPen jaRen aan kRaCht en waaRde 
gewOnnen. het aantal dIenSten IS SteRk tOegenOmen en de kwalIteIt In de dIenSt-
veRlenIng IS duIdelIjk veRbeteRd. dIt heeft eRtOe geleId dat SteedS meeR PaRtIjen 
bInnen de lOgIStIeke keten nadenken OveR de mOgelIjkheId en de vOORdelen dIe 
het RaIlgOedeRenveRvOeR te bIeden heeft. OndeRStaand vOlgt een OPSOmmIng van 
de meeSt Relevante vOORdelen van het SPOOR. 

duurZaamheid

Spoorgoederenvervoer is de meest duurzame trans-
portmodaliteit. Dit blijkt uit het onderzoek van de 
Centrale Rijnvaart Commissie (oktober 2017). Eerder 
bleek dit ook al uit de Planologische Kern Beslissing 
(PKB) van de Betuweroute (1992) en uit het rap-
port “Spoor brengt Nederland verder” van Boer & 
Croon uit 2014.

Sinds het klimaatverdrag van Parijs (COP 21) krijgt 
dit thema steeds vaker aandacht bij verladers (pro-
ducenten), waarbij ook duurzame transportoplos-
singen zijn inbegrepen. Een goed voorbeeld hiervan 
treffen we aan bij de firma Rockwool. Door te 
kiezen voor intermodaal spoorvervoer heeft deze 
onderneming in 2017 62% CO2-uitstoot bespaard, 
het equivalent van 10.797 bomen...!!!
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Los van het energieverbruik en de emissies spelen 
overigens meer factoren een rol in de duurzaam-
heidsperformance van de gekozen modaliteit, zoals: 
beladingsgraad bij beladen rit, aandeel productieve 
kilometers, omwegpercentage, voor- en natrans-
port (per vrachtauto), uitstoot op de terminals en 
het gebruik van een elektrische- of diesellocomo-
tief.

schaalVoordeel

Vooral op middellange afstanden is spoorvervoer 
een concurrerende modaliteit ten opzichte van het 
wegvervoer. Dit heeft te maken met het schaal-
voordeel van de trein. Eén trein is immers het 
equivalent van circa 90 TEU of 40 vrachtwagens. 
Dit heeft niet alleen betrekking op de tractie, maar 
ook op de personele bezetting – 1 machinist versus 
40 chauffeurs. Bijkomend voordeel is dat in veel 

Europese landen een hoger tonnage is toegestaan 
over de weg in het intermodale vervoer (44 ton) ten 
opzichte van het gebruikelijke wegvervoer (40 ton).

spreiding Van risico

De keuze uit verschillende modaliteiten biedt beslis-
sers in de modaliteitskeuze de mogelijkheid hun 
risico’s te spreiden. Je bent dan minder afhankelijk 
van één modaliteit. Een treffend voorbeeld hiervan 
is het vervoer van deepsea-containers naar het 
achterland. Door hoog- en laagwaterstanden in 
de binnenvaart als ook vanwege congestie op de 
terminals kiezen rederijen en expediteurs ook voor 
spoorvervoer.

floating stock

Door voorraden in grotere volumes middels het 
spoor te verschuiven naar een voorraadlocatie in 
het afzetgebied (floating stock), ontstaat niet alleen 
schaalvoordeel in transport, maar ook kortere 
doorlooptijden en flexibiliteit voor de klant/ ont-
vangende partij. Een veelgenoemd voordeel in dit 
verband is het feit dat containers op afroep vanaf 
de terminal worden bezorgd. Dit voorkomt veel 
congestie bij de poort van de verladers/ontvangers. 
Bovendien wordt voor lokale ritten veelal gebruik 
gemaakt van nationale chauffeurs die de eigen taal 
spreken. Bij internationale transporten staan vaak 
buitenlandse chauffeurs voor de gate en dat zorgt 
niet zelden voor het nodige oponthoud. Verladers 
zijn daar niet altijd blij mee. 

spoor is Veilig

Ondanks de negatieve aandacht in de media is 
spoor samen met de luchtvaart een zeer veilige 
modaliteit. Op het gebied van veiligheid gaat bin-
nen de spoorsector speciale aandacht uit naar het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. De speciale zorg 
vertaalt zich in een zeer laag aantal ongevallen met 
gevaarlijke stoffen. Het spoorvervoer heeft histo-
risch gezien een voorsprong ten opzichte van het 
wegvervoer als het gaat om de veiligheidsreputatie. 
Desondanks werken de railgoederenvervoerders 
permanent aan het verder verhogen van het veilig-
heidsniveau. 
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6e  PaRameteRS In de keuze vOOR 
InteRmOdaal veRvOeR

OndeRStaand vOlgt een OveRzICht van de belangRIjkSte PaRameteRS dIe bePalend 
zIjn In de keuze vOOR InteRmOdaal SPOORveRvOeR.

prijs

Van alle parameters geldt dat de prijs voor veel ver-
laders doorslaggevend is. Daarbij is de kans aanwe-
zig dat inkopers van transport zich teveel laten door 
enkel de transportprijs en te weinig letten op de 
totale integrale logistieke kosten in de keten. Dat 
wil zeggen inclusief de kosten van voorraadbeheer 
en ‘on site’ logistiek. 

betrouWbaarheid

Het spoor kent geen congestie zoals in het weg-
vervoer of hoog- en laag waterstanden zoals in de 
binnenvaart. Het spoor heeft zo nu en dan wel te 
maken met stakingen. Dit geldt met name speci-
fieke landen, zoals Frankrijk. Ook is het van belang 
om te kijken naar de congestie op de terminals. De 
trein kan dan weliswaar op tijd zijn, maar als de 
laadeenheid met vertraging wordt vrijgegeven, is 
de lading alsnog te laat bij de ontvangende partij. 
Daarentegen is het spoor in vergelijking met andere 
modaliteiten minder kwetsbaar ten aanzien van 
weersomstandigheden. Om een voorbeeld te noe-
men: de shortsea-verbinding tussen Nederland en 
Spanje loopt via de Golf van Biskaje. Dit deel van de 
oceaan staat er om bekend dat het flink te keer kan 
gaan. Niet zelden leidt dit tot schade aan de lading. 
Om die reden kiezen sommige verladers bewust 
voor spoorvervoer van en naar Spanje.

frequentie

De frequentie van een spoorverbinding is voor 
veel vervoersstromen van groot belang. Met name 
versproducten zijn gebaat bij een hoogfrequente 
spoorverbinding. Op Italië rijden vanuit Nederland 
circa 15 treinen per dag. Dit biedt logistieke dienst-
verleners meer flexibiliteit en zekerheid.

reefers

In tegenstelling tot schepen beschikken goederen-
wagons vooralsnog niet over een plug in. Voor het 
vervoer van reefer containers via het spoor is het 
dus van belang deze aan te sluiten op een genset 
(diesel generator). Deze gensets hebben een capa-
citeit van circa 4-5 dagen. Wanneer het transport 
meer tijd in beslag neemt, moeten de gensets tus-
sentijds bijgevuld worden. Ook is het raadzaam de 
faciliteiten op de terminals vooraf te inventariseren. 
Met name in Oost-Europese landen beschikken 
niet alle terminals over opslagfaciliteiten voor reefer 
containers.

retourlading

Eén van de grootste uitdagingen in het intermo-
daal vervoer is het organiseren van retourvracht. In 
tegenstelling tot het wegtransport is het niet altijd 
mogelijk om driehoeks-verkeren te organiseren. Dat 
wil zeggen: je hebt lading van A naar B en retour-
vracht vindt je in C. Bij intermodaal vervoer ben je 
namelijk gebonden aan de regio rondom de laad- 
en losterminal. De reikwijdte van de cirkel wordt 
bepaald door de afstand van het spoortraject. Een 
vuistregel hierin is dat het voor- en of natransport 
niet meer dan 10% van de totale vervoersafstand 
mag bedragen (uitzonderingen uiteraard buiten 
beschouwing gelaten).

Waardedichtheid i.c.m. transittime

De keuze voor een modaliteit of een combinatie 
van modaliteiten hangt af van enerzijds de waarde-
dichtheid en de life cycle time van het product en 
anderzijds de transittijd/ doorlooptijd in het trans-
port. Producten met een lage waardedichtheid 
mogen langer onderweg zijn dan producten met 
een hoge waardedichtheid. Een recente ontwikke-
ling is dat steeds meer elektronica en IT-producten 
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vanuit China via het spoor worden vervoerd in 
plaats van via deepsea of luchtvracht.

maat-geWichtsVerhouding

Naast de waardedichtheid van het product is ook 
de maat-gewichtsverhouding van het product 
bepalend. Een groot voordeel van het spoorver-
voer is de mogelijkheid om relatief zware lading te 
vervoeren. Voor wat betreft intermodaal vervoer 
geldt in bepaalde EU-landen de regel dat er 44 
ton in plaats van 40 ton via de weg vervoerd mag 
worden.

kWaliteit Van het spoortracé

Niet ieder spoortracé is hetzelfde. Voor bepaalde 
tracés gelden beperkingen, zoals maximum aslast 
in combinatie met snelheid. Ook de aanwezig-
heid van tunnels kan beperkingen hebben voor 
trailers met een hoogte van 4 meter (P400 pro-
fiel). Overigens worden in de Alpen (van en naar 
Italië) steeds meer corridors ontwikkeld die dit 
profiel wel kunnen faciliteren. Tevens kan het 
voorkomen dat de spoorbreedte afwijkend is ten 
opzichte van de West-Europese norm. Op het 
Iberisch Schiereiland (Spanje en Portugal) als ook 
in Rusland en de CIS-landen geldt een afwijkende 
spoorbreedte. Overslag op andere wagons is dan 
noodzakelijk. Een belangrijk knooppunt is bijvoor-
beeld Malaszewicze op de grens van Polen met 
Wit-Rusland.

directe/ indirecte shuttles

Naar diverse landen en bestemmingen worden 
rechtstreekse shuttles aangeboden. Echter, voor 
een aantal bestemmingen geldt dat er gebruik 
wordt gemaakt van een hub, waarvandaan 
een indirecte verbinding wordt aangeboden. 
Voorbeelden hierin zijn Duisburg en Ludwigshafen. 
Een indirecte verbinding betekent extra THC 
(Terminal Handling Charge), grotere kans op even-
tuele vertraging en tevens meer handlings aan de 
container. Bij breekbare lading, zoals drank, leidt dit 
heel soms tot schade aan de lading.

opslagcapaciteit

In het kader van ‘floating stock’ (zie vorige para-
graaf) worden rail terminals in het achterland ook 
wel ingezet als ‘virtuele warehouses’. De voorraad 
bevindt zich dan feitelijk in de container. Indien ver-
laders gebrek hebben aan opslagcapaciteit, kan dit 
een belangrijk argument zijn om voor intermodaal 
spoorvervoer te kiezen. Bijkomend voordeel is de 
mogelijkheid om op afroep de containers te laden/
lossen, waarbij veelal een Nederlandse chauffeur 
wordt ingezet.

tijdsdruk

Voor bepaalde vervoersstromen geldt een sterke 
tijdsdruk. Dit geldt vooral versproducten. Omdat 
supermarkten graag zo vers mogelijk aanbieden, 
wordt op het allerlaatste moment besteld bij de 
leverancier. Hoewel de transittijden van het spoor 
op langere afstanden (1.000 km) heel concurrerend 
zijn ten opzichte van het wegvervoer, geldt dat 
ruimer van tevoren moet worden gepland. Juist 
voor verslading blijkt dit een uitdaging. Desondanks 
worden op diverse bestemmingen, zoals Italië ook 
versproducten per spoor vervoerd.

duurZaamheid

Sinds het Parijsakkoord kijken steeds meer verladers 
naar duurzame transportoplossingen om de CO2-
uitstoot te reduceren. Hoewel de transportkosten 
veelal doorslaggevend zijn, wordt duurzaamheid 
voor diverse verladers een steeds belangrijker issue. 
Intermodaal spoorvervoer heeft wat dat betreft ver-
reweg de beste papieren ten opzichte van andere 
modaliteiten. 
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tOnnIe StRaub (lInkS) 
en eRIk gROOt waSSInk 
(ReChtS), ReSPeCtIevelIjk 
dIReCtOR CIS & OffShORe 
PROjeCtS en dIReCtOR 
SPeCIal PROduCtS nunneR 
lOgIStIC RaIlSeRvICeS



7. de nieuWe Zijderoute 🔀

“de nieuwe zijde Route is voor 
wat betreft prijs en doorlooptijd 
precies geschikt voor goederen 
waarvoor het vliegtuig te duur en 
het schip te langzaam is.”
kazaChStan, OezbekIStan, tadzjIkIStan, tuRkmenIStan, wIe had daaR een aantal 
jaRen geleden OOIt zaken mee gedaan? vROegeR waRen deze CentRaal azIatISChe 
landen OndeRdeel van de SOvjet unIe en weRd alleS In mOSkOu bePaald. SIndS het 
uIteenvallen van de unIe In deCembeR 1991, zIjn het zelfStandIge Staten gewOR-
den. welISwaaR nOg SteedS met het gROte RuSland veRbOnden dOOR het gOS 
(gemenebeSt van OnafhankelIjke Staten), maaR wel zelfStandIg. dIe zelfStandIg-
heId heeft eR OOk tOe geleId dat eR In dIe landen SteedS meeR naaR het weSten en 
InmIddelS OOk naaR het OOSten wORdt gekeken ten aanzIen van het handel dRIj-
ven en zaken dOen.

Zeker een land als Kazachstan, in oppervlakte num-
mer negen van de wereld, heeft zich zeer goed 
ontwikkeld sinds het de Sovjet Unie heeft verlaten. 
Economisch gaat het dit land erg voor de wind 
vanwege de grote olie- en gasproductie. De verzelf-
standiging en de economische groei zijn de reden 
dat wij zo’n 30 jaar geleden al zijn gestart met het 
spoorvervoer en ons als specialist voor die regio 
hebben ontwikkeld. 

In eerste instantie landbouwproducten, maar later 
is daar heel veel projectlading, machines/staal, voor 
de olie– en gasindustrie, bijgekomen. Aanvankelijk 
deden we dat uitsluitend met conventioneel 
vervoer via het gespreid wagenladingverkeer. 
Inmiddels zijn daar ook containers bijgekomen, 
maar voor projectlading blijft het wagenlading-
verkeer heel belangrijk. Sommige lading kan door 
gewicht en grootte zelfs niet eens per truck worden 
vervoerd. Die lading gaat dan vanzelfsprekend per 
trein. 

Hoewel het succesverhaal in Kazachstan het meest 
bekend is en het meest aanspreekt, zijn ook de 
andere landen in Centraal Azië bezig met een eco-
nomische opmars en dat betekent vanzelfsprekend 
ook een uitbreiding van onze activiteiten aldaar.
Er zijn in de Centraal Aziatische landen grote cul-
tuurverschillen vergeleken met het Westen. Als je 

daar als westerling met de nodige arrogantie bin-
nenkomt, dan kun je het wel vergeten. Het zijn 
trotse mensen die je met respect moet behandelen. 
Als je dat doet, dan kun je er goed zaken mee 
doen, is mijn ervaring. Wij komen er graag.
Door de economische opkomst van China is het 
logisch dat de Centraal Aziatische landen niet 
alleen hun belangstelling richten naar het Westen, 
maar ook naar het Oosten. Wij zagen dat vrij snel 
gebeuren. Met de kennis en ervaring die we de 
afgelopen tientallen jaren hadden opgedaan, was 
het een logische stap voor een eigen treinver-
binding naar China. Op 7 maart zijn we officieel 
begonnen te rijden van Amsterdam naar Yiwu. 
Deze trein was een initiatief van NUNNER Logistics 
en haar partner Rail Cargo Austria. 

Wij werken hierin nauw samen met met TMA 
Logistics, een logistieke dienstverlener die ook 
in het bezit is van een tri-modale terminal in 
Amsterdam. Via deze terminal zijn Nederland, 
Scandinavië en de UK aangesloten op de route. 
Op deze manier kunnen we ook shortsea lading, en 
lading die per binnenschip vanuit Noord Nederland 
wordt aangeleverd, meenemen. Hiervoor wordt 
in november in een vaste frequentie de lijn 
Amsterdam-Neuss operationeel. Vanaf Neuss kun-
nen we aansluiten op de intermodale verbindingen 
naar Centraal en Oost Europa, het GOS en China 
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als ook op de dagelijkse verbindingen Neuss – 
Budapest / Istanbul (Halkali). 

Wij denken dat het succes van de Chinatreinen over 
de Nieuwe Zijde Route blijvend is. Het is voor wat 
betreft prijs en doorlooptijd precies geschikt voor 
goederen waarvoor het vliegtuig te duur en het 
schip te langzaam is. Bovendien is de rail erg Eco 
Friendly, ook niet onbelangrijk.

Tot nu toe werden er veelal containers vervoerd 
op onze Chinatreinen, maar afgelopen jaar zijn we 
ook gestart met projectlading op platformen voor 
zowel heavy en oversized transport. Trucks heen en 
bussen terug. Ook dat is weer een stap voorwaarts 
in de ontwikkeling van de Nieuwe Zijde Route. Een 
stap die wij zeer toejuichen. Daarnaast zal Nunner 
Logistics ook haar activiteiten conventioneel tussen 
China, Centraal Azië en het GOS verder intensive-
ren.” 

Tonnie Straub en Erik Groot Wassink, respectievelijk 
Director CIS & Offshore Projects en Director Special 
Products NUNNER Logistic Railservices
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7a welke ROuteS wORden gebRuIkt?

de laatSte jaRen wInt het SPOORveRvOeR van en naaR ChIna RazendSnel aan 
POPulaRIteIt. vOORal nadat de ChIneSe OveRheId In SePtembeR 2013 bekend maakte 
de kOmende deCennIa veel geld te zullen InveSteRen In het PROjeCt One belt, One 
ROad (ObOR). met dIt PROjeCt wIl de ChIneSe OveRheId de Oude zIjdeROuteS nIeuw 
leven Inblazen. daaR weRd eeuwen geleden met kamelen handel OveR gedReven. 
de kamelen zIjn InmIddelS veRvangen dOOR tReInen. de gOedeRen zIjn geen zIjde 
Of SPeCeRIjen meeR, maaR nOtebOOkS en andeRe elektROnICa. In tOtaal IS CIRCa  40 
mIljaRd dOllaR mee gemOeId met de OntwIkkelIng van havenS, SPOORteRmInalS, 
PIjPleIdIngen en andeRe InfRaStRuCtuuR. de nIeuwe zIjdeROute Raakt 65 landen en 
63 % van de weReldbevOlkIng.

Hoewel de naam doet vermoeden dat het om 
slechts één route gaat, kan de Nieuwe Zijderoute 
grofweg onderverdeeld worden in een drietal 
afzonderlijke routes. Allereerst de noordelijke route 
via Rusland. Deze was al langer in gebruik en richt 
zich voornamelijk op het noordoosten van China. 
Een belangrijk alternatief vormt de route via Wit-
Rusland, Rusland en Kazachstan, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van Khorgos Gateway als hub. 
Khorgos vormt het snijpunt van meerdere verbin-
dingswegen naar Rusland, Iran en India. Omdat 
de Kazachen minder afhankelijk willen zijn van de 
inkomsten uit enkel olie, zien zij Khorgos als een 
belangrijk handelsknooppunt tussen Europa en 
Azië.
Voor de beide routes geldt dat bij de Pools/Wit-
Russische grens als ook bij de Kazachse/ Chinese 
grens containers moeten worden overgeslagen 
op een andere wagon. Dit in verband met de 
afwijkende (bredere) spoorbreedte in Rusland 

en Kazachstan. Door de explosieve groei in het 
aantal treinen van en naar China is inmiddels wel 
sprake van congestie op de terminals in Brest/ 
Malaszewicze. Dit komt vooral omdat voor de 
andere grensovergangen naar West-Europa geen 
subsidie geldt vanuit China. Operators worden dus 
min of meer gedwongen van deze grensovergang 
gebruik te maken.

Een derde route loopt via Turkije, Armenië, 
Azerbeidzjan, Turkmenistan, Oezbekistan en 
Kazachstan naar China. Vooral vanwege het 
embargo in Rusland op diverse West-Europese pro-
ducten wordt deze route gebruikt. Echter, de route 
vraagt veel handlings, de transittijden zijn langer en 
de traceerbaarheid is beperkt. Voor fresh en food is 
daarom al snel sprake van een te lange transittijd. 
Veel producten uit Zuid-Oost Europa gaan dus via 
Duisburg of Lodz (Polen).

7. De Nieuwe ZijDeroute 🔀
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7b wat zIjn de lOgIStIeke vOORdelen?

snelle lancering Van producten op de 

europese markt

Een snelle lancering van producten in de markt is 
van essentieel belang voor producenten van elek-
tronica, zoals smart phones en pc’s. De meeste 
winst wordt behaald in de eerste dagen/weken 
nadat een product is geïntroduceerd in de markt. 
Vertraging in de logistiek kan het product verliesge-
vend maken, mede vanwege de geringe marges. 

besparing in Werkkapitaal

In vergelijking met luchtvracht is vervoer per spoor 
ongeveer tien keer voordeliger. Dat is veel geld, 
waarvan veel verladers profiteren. In vergelijking 
met deepsea is de doorlooptijd ongeveer de helft, 
ofwel een besparing van circa 20 dagen. Hierdoor 
kunnen verladers hun klanten in China/ Europa 
sneller bereiken en tegelijk een besparing realiseren 
in werkkapitaal.

efficiëntere route Voor cis-landen

Belevering van de CIS-landen vanuit China vond tot 
voor kort traditioneel via de grote Europese zeeha-
vens plaats. De opening van de Nieuwe Zijderoute 
laat zien hoe inefficiënt deze route feitelijk was. 
Vooral de automotive-industrie, zoals Toyota, maakt 
nu gebruik van de Nieuwe Zijdenroute.

meer spreiding Van risico

Met de Nieuwe Zijderoute kunnen verladers kie-
zen voor een derde modaliteit naast zeevracht en 
luchtvracht. Dit betekent een betere spreiding van 
het risico. In het geval van calamiteiten kunnen 
verladers/ expediteurs makkelijker switchen van 
modaliteit.

7. De Nieuwe ZijDeroute 🔀



wandO bOevé, lId 
tOPteam lOgIStIek 
en vOORzItteR 
StuuRgROeP 
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veRvOeR



8. best rail practices 👍

“Spoorgoederenvervoer 
onmisbaar voor internationale 
toppositie van nederland” 
OP 19 junI 2018 StuuRde StaatSSeCRetaRIS van veldhOven een maatRegelenPakket 
naaR de tweede kameR Om het SPOORgOedeRenveRvOeR COnCuRReRendeR te maken. 
hIeRmee wORdt InvullIng gegeven aan de ambItIeS In het RegeeRakkOORd met 
betRekkIng tOt dat SPOORgOedeRenveRvOeR.

Het maatregelenpakket is in nauw overleg 
met de Spoorgoederentafel opgesteld. Aan de 
Spoorgoederentafel overleggen alle betrokkenen 
(verladers, vervoerders, logistieke dienstverleners, 
terminals, havenbedrijven, Prorail) en het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat over het verbete-
ren van het goederenvervoer. De algemene doel-
stelling is dat het spoorgoederenvervoer (42 miljoen 
ton per jaar in 2016) moet groeien naar minimaal 
54 miljoen ton in 2030.

 Als lid van het topteam Logistiek en Voorzitter van 
de Stuurgroep Synchromodaal vervoer spreekt een 
dergelijke ambitie mij bijzonder aan. Zonder effici-
ent en goed functionerend spoorgoederenvervoer 
kunnen we de ambities die we als topteam hebben 
geformuleerd niet waarmaken. Kern van die ambi-
ties is dat Nederland een internationale toppositie 
inneemt als knooppunt van goederenstromen, als 
ketenregisseur en als land met een aantrekkelijk 
innovatie- en vestigingsklimaat. 

Om deze ambities waar te maken hebben we alle 
modaliteiten hard nodig. De mondiale handels-
stromen, die via onze mainports van en naar het 
Europese achterland lopen, kunnen alleen efficiënt 
en duurzaam worden vervoerd als we daar alle 
modaliteiten zo effectief mogelijk voor kunnen 
benutten. 

De ‘Best Rail Practices’ in dit hoofdstuk tonen in 
elk geval aan dat het spoorgoederenvervoer voor 
verschillende vervoersstromen bijdraagt aan een 
efficiënte als ook duurzame transportoplossing. 
Het marktaandeel van het spoorgoederenvervoer is 
echter te klein, zeker in het vervoer van maritieme 
containers. Dit moet verbeteren en hopelijk bieden 
deze ‘Best Rail Practices’ daartoe een mogelijke 
inspiratiebron.

Het maatregelenpakket dat de staatsecretaris naar 
de Tweede Kamer heeft gestuurd, bevat maatre-
gelen die enerzijds de concurrentiepositie van het 
spoor moeten verbeteren en anderzijds de omge-
vingseffecten van spoorvervoer moeten vermin-
deren. Het gaat te ver om hier alle maatregelen te 
benoemen, maar twee wil ik wel aanstippen. De 
maatregel die de meeste aandacht heeft gekregen 
is het voorstel tot een tijdelijke(?) verlaging van de 
gebruiksvergoeding. Een maatregel waar door de 
sector al veel langer om gevraagd wordt, zeker van-
wege het level playing field met de ons omringende 
landen en dan met name Duitsland. Het spoorgoe-
derenvervoer moet niet alleen binnen Nederland, 
maar ook in Europa concurrerend zijn. Spoorvervoer 
is hier buiten de binnenvaart op de Rijn- en 
Maascorridors de belangrijkste modaliteit voor.

Een andere belangrijke maatregel is het faciliteren 
van 740 meter lange treinen. Dit zal zeker bijdragen 
aan het verlagen van de kosten en het versterken 
van de concurrentiepositie van het spoor. 
Bij veel initiatieven voor nieuwe synchromodale ver-
bindingen, zeker per spoor, zijn de aanloopkosten 
dermate hoog dat het initiatief vaak bij voorbaat al 
sneuvelt. Ik zou willen voorstellen om te komen tot 
revolving funds, waar beginnende initiatieven tijde-
lijk steun krijgen, die na gebleken succes worden 
terugbetaald. 

Ik hoor en zie voldoende goede intenties om het 
spoorvervoer concurrerender te maken, ook de vele 
nieuwe initiatieven laten dit zien, maar we moeten 
wel doorpakken. Het is dan nu ook de taak aan 
alle partijen in het spoorvervoer “voortsporend” 
hiermee, samen met het ministerie, aan de slag te 
gaan.”
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eRIk PRICkeR,  
SuPPly ChaIn 
manageR avebe



“vanwege het voordeel in 
extra laadvermogen via het 
spoor hebben wij voor een 
vervoersstroom op korte afstand 
circa 320 ton CO2-uitstoot per jaar 
kunnen besparen.” 
“avebe IS een COöPeRatIe van zetmeelaaRdaPPelteleRS. van OudSheR RIChtten we 
OnS uItSluItend OP het wInnen van het zetmeel uIt de aaRdaPPel. maaR dOOR Ont-
wIkkelIng van InnOvatIeve teChnIeken halen we nu OOk eIwItten uIt de aaRdaPPel, 
bedOeld vOOR de vOedIngSmIddelenInduStRIe. en daaRmee zIjn we eR nOg nIet. de 
aaRdaPPel IS vOOR OnS een bROn van mOgelIjkheden met nOg meeR IngRedIënten 
dIe tOt waaRde gebRaCht kunnen wORden. kORtOm, we halen eRuIt wat eRIn zIt!

Met name het voorbeeld van de ontwikkeling 
van aardappeleiwit binnen het bedrijf, spreekt mij 
persoonlijk bijzonder aan. Vroeger was dit een 
restproduct waarvan men de mogelijkheden nog 
niet kende. Inmiddels wordt het gebruikt om dier-
lijke eiwitten in voedingsproducten te vervangen. 
We passen hiermee uitstekend in de hedendaagse 
trend van gezond en duurzaam voedsel. Dat vind 
ik mooi voor een bedrijf dat in 2019 honderd jaar 
bestaat. Dit was één van de redenen dat ik onge-
veer 7 jaar geleden voor Avebe koos, na afron-
ding van mijn studie Industrial Engineering and 
Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Zes jaar heb ik in verschillende rollen binnen de 
planningsafdeling ervaring mogen opdoen en sinds 
januari van dit jaar ben ik werkzaam als Supply 
Chain Manager. 

De complexiteit van de planning en logistiek maakt 
Supply Chain Management bij Avebe bijzonder 
interessant. In de oogstcampagne wordt het zet-
meel en eiwit uit de aardappel gewonnen. Een deel 
hiervan wordt direct verkocht en een deel wordt 
gederivatiseerd, zowel tijdens de campagne als 
in de intercampagne. Tijdens de intercampagne, 
de aardappelen zijn dan allemaal verwerkt, wordt 

aardappelzetmeel vanuit grote silo’s in bulk aange-
voerd aan onze fabrieken in Nederland, Duitsland 
en Zweden. Ons portfolio bestaat uit enkele hon-
derden producten die aan onze afnemers over de 
gehele wereld worden geleverd. Hiermee bereiken 
we ongeveer 500 miljoen consumenten. Veel van 
ons volume wordt via Rotterdam geëxporteerd, 
maar ook Europa is een belangrijke afzetmarkt.
Avebe maakt gebruik van het spoor, traditioneel 
met name voor de lange trajecten (>1.000 kilome-
ter). Tegenwoordig kijken we ook voor de kortere 
afstanden steeds vaker naar de mogelijkheden die 
treintransport ons bieden.

Een mooi voorbeeld hiervan betreft de supply 
chain vanuit onze Duitse fabrieken, waarbij tussen 
september en januari een uniek soort aardappel-
zetmeel wordt gewonnen. In korte tijd moet dit 
volume naar Nederland worden vervoerd. Waar dit 
vroeger per truck ging, is dit overgezet naar trein-
transport. Dit jaar transporteren wij voor het derde 
jaar op rij, een kleine 1.000 containers over dit tra-
ject en we zijn zeer tevreden over de performance 
van onze dienstverlener Graaco b.v.. 
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Deze modal shift van weg naar spoor bespaart 
ongeveer 320 ton CO2-uitstoot per jaar. Doordat wij 
27,5 ton per container kunnen laden ten opzichte 
van de bekende 25 ton over de weg, hebben wij dit 
vrijwel kostenneutraal kunnen implementeren. Ook 
de belevering van onze fabriek in Zweden en een 
groot aantal klanten in Italië, Spanje en Zweden 
voeren wij per spoor uit. Door de kortere lead time 
richting onze fabriek in Zweden hebben we hier 
onze voorraden met 50% kunnen reduceren.

Met de toenemende focus op sustainability en de 
krapte in capaciteit over de weg, hoop ik dat er in 
de nabije toekomst meer mogelijkheden ontstaan 
waardoor wij nog meer gebruik van het spoor zul-
len gaan maken.”

Erik Pricker, Supply Chain Manager Avebe
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geRt-jan ROmbOutS,  
den bRaven benelux b.v., 
manageR waRehOuSe, 
tRanSPORt en PlannIng



“we weten allemaal dat de wegen 
dichtslibben en er dagelijks veel 
files staan. Door te kiezen voor 
het spoor is alleen al op het 
traject nederland-Polen meer dan 
250.000 wegkilometers bespaard.”
“zOalS InmIddelS bIj veel andeRe bedRIjven het geval IS, IS OOk den bRaven benelux 
b.v. heel eRg SteRk bezIg met mIlIeu en duuRzaamheId. dat vInd je teRug In Onze 
bedRIjfSPROCeSSen waaR we ReCentelIjk een COmPlete PROduCtIehal hebben geRefIt 
met effICIënteRe en mIlIeuvRIendelIjke maChIneS. 

Ook op transportgebied zijn we constant aan het 
onderzoeken hoe het duurzamer kan. Niet zo gek, 
want wij produceren in onze twee Nederlandse 
vestigingen in Oosterhout en Giessen per jaar 
ongeveer 110 miljoen kokers kit voor zowel de nati-
onale als de internationale markt. Voor de produc-
tie van die 110 miljoen kokers zijn ook ruim 35.000 
ton grondstoffen en lege kokers nodig en al deze 
goederen proberen wij zo milieuvriendelijk te ver-
voeren. Voor de nationale markt kan dit vanwege 
de korte afstanden en de grote spreiding vaak niet 
anders dan met de vrachtwagen, maar het interna-
tionale vervoer proberen we zoveel mogelijk af te 
handelen met de trein. 

Daarom deden wij als Den Braven al in een vroeg 
stadium mee met het programma Lean & Green 
Off Road binnen de Topsector Logistiek. Dit pro-
gramma wil via een regionale aanpak, gericht op 
verladers en vervoerders, het intermodale vervoer 
opschalen. Door meer gebruik te maken van rail 
en water (Off Road) creëert het actieprogramma 
ruimte op de wegen voor een betere doorstroming 
van het personenverkeer en het binnenlandse weg-
vervoer, waarmee het aansluit bij de doelstellingen 
van Lean & Green Europe. 
 

‘Off Road’ is een landelijk actieprogramma van 
Lean & Green waarbij meerdere verschillende 
bedrijven een regionale samenwerking aangaan. 
Een zogenaamde ‘Joint Corridor’ waarbij goederen 
op een slimme manier worden gebundeld. Dankzij 
de ontwikkeling van gezamenlijke corridors over 
het spoor, kunnen verladers 80% van het internati-
onale vervoer van de weg afhalen.

Zoals gezegd neemt ook Den Braven deel aan deze 
unieke samenwerking. Samen met o.a. Samsung 
en andere toonaangevende producenten heb-
ben wij een “Joint Corridor” naar Polen opgezet 
en delen wij een trein om onze goederen vanuit 
Nederland naar Polen te vervoeren. Het doel is om 
zoveel mogelijk “Off Road” te gaan, van de weg 
af. We weten allemaal dat de wegen dichtslibben 
en er dagelijks veel files staan. Door dit soort pro-
gramma’s en samenwerkingen worden veel vracht-
wagenritten bespaard. Dat betekent minder wielen 
op de weg en alleen al op het traject Nederland-
Polen heeft Den Braven een reductie van meer dan 
250.000 wegkilometers per jaar bereikt. 

Minder vrachtwagens op de weg betekent ook 
minder CO2 uitstoot. Daarnaast wordt er ook inge-
speeld op het chauffeurstekort en het gebrek aan 
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logistiek personeel, dat de komende jaren alleen 
maar verder zal toenemen. Als laatste voordeel, dat 
zeker niet onbelangrijk is, zorgt deze samenwerking 
er ook voor dat we op jaarbasis minder transport-
kosten hebben.

Waarom zo’n samenwerking bijzonder is, is dat 
alle bedrijven die samenwerken ook data met 
elkaar delen. Intermodale shuttles bestaan al heel 
lang, maar dan zit er altijd een Rail Operator tus-
sen en hebben de klanten onderling geen contact 
en weten niets van elkaar. Nu zijn het de verladers 
die het gezamenlijk doen en dat geeft toch wel 
enige complexiteit en extra inspanningen. Naast de 
wederzijdse informatiestromen, moet elk bedrijf er 
zelf voor zorgen dat hun goederen op tijd worden 
geladen om de trein te halen. 

Voor Den Braven neemt Gebroeders Versteijnen 
Transport (GVT) het logistieke deel in Nederland 
voor haar rekening. GVT zorgt ervoor dat er bij 
onze fabrieken in Oosterhout en Giessen voldoende 
lege eenheden staan om onze goederen in te laden 
en dat deze via hun eigen terminal in Tilburg op de 
trein naar Rzepin (Polen) gezet worden. Eenmaal 
in Polen zorgt transportbedrijf H. Essers ervoor dat 
onze goederen daar op de juiste tijd op de juiste 
bestemming worden afgeleverd.
 
Dit programma is zo succesvol, dat er momenteel 
wordt onderzocht om meerdere van dit soort 
samenwerkingsverbanden op andere bestemmin-
gen op te zetten. Door de samenwerking te zoeken 
met andere verladers in de regio en onze lading op 
een slimme manier te bundelen met de krachten 
van logistieke dienstverleners, neemt Den Braven 
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het 
gebied van milieu en duurzaamheid. En daar zijn 
we heel trots op.”
 
Gert-Jan Rombouts, Den Braven Benelux B.V., 
Manager Warehouse, Transport en Planning 
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geORge jabuRg,  
manageR tRanSPORt | 
InteRmOdal duvenbeCk



Spoorgoederenvervoer moet 
zich nog meer aanpassen aan de 
wensen van de supply chain
“tRanSPORt zIt mIn Of meeR In mIjn genen. van jOngS af aan ben Ik al OndeR de 
IndRuk van deze tak van SPORt. een lOOPbaan In de tRanSPORtSeCtOR lag dan OOk 
SteRk vOOR de hand. hOewel mIjn haRt nOg altIjd lIgt bIj het wegtRanSPORt, IS eR 
OOk een SteRke faSCInatIe OntStaan vOOR SPOORveRvOeR. IndIReCt tOCh IetS meege-
kRegen van mIjn vadeR dIe vROegeR weRkzaam waS bIj van gend & lOOS. hIj maakte 
deStIjdS een OmgekeeRde bewegIng; van het SPOOR naaR de weg.

In 2008 kwam ik opnieuw in aanraking met het 
spoorvervoer. Dit keer vanuit mijn eigen professie. 
Ik werkte destijds nog voor een andere werkgever 
en kreeg een uitnodiging voor een bijeenkomst in 
Zweden, waar diverse Scandinavische verladers aan 
deelnamen, waaronder bedrijven als Volvo, Ikea, 
H&M en Scania. De bijeenkomst stond in het teken 
van het reduceren van de CO2-uitstoot. Ondanks 
de economische crisis die kort daarvoor zijn intrede 
deed, bleven de ambities fier overeind. 

Typerend voor de automotive-industrie is de 
behoefte aan 3 meter binnenhoogte, dus mega-
huckepack-trailers of megahuckepack-wissellaad-
bakken. De verpakking is uniform gemaakt en 
stapelbaar zodanig dat men minimaal 2,96 meter 
vrije binnenhoogte moet hebben om optimaal te 
kunnen beladen. Wagons die megahuckepack trai-
lers konden meenemen waren aanvankelijk schaars. 
Daardoor ging de groei in het begin vrij traag. We 
begonnen tussen Duitsland en Zweden. Dat was 
een learningcurve. Ja, intermodaal vervoer was 
mogelijk, ook voor de automotive industrie!

Een andere specifieke behoefte in de automotive-
industrie zijn Just in Time (JIT)-leveringen. Of nog 
beter: JIT-JIS ( Just In Time- Just In Sequence). 
Productieprocessen mogen nooit en te nimmer 
stil liggen. Eén dag Line-stop kost miljoenen. De 
aansprakelijkheid voor de leveranciers en logis-
tieke dienstverleners is hoog. Daar moet je dus 
aardig wat trailers voor rijden, wil je dat überhaupt 

terugverdienen. Zo’n groot risico willen verladers 
en logistieke dienstverleners niet nemen. Daarom 
sleutelen wij bij Duvenbeck net zo lang aan een 
intermodale transportoplossing totdat wij zelfs JIT- 
JIS leveringen kunnen garanderen.

Een treffend voorbeeld is de toelevering van auto-
stoelen vanuit de regio Silezië in Polen naar de 
succesvolle autofabriek van VDL-Nedcar. Hiervoor 
maken wij gebruik van de dagelijkse intermodale 
spoordienst tussen Dresden en Duisburg. Binnen 
23 uur kunnen wij door-to-door garanderen via het 
spoor. Het kan dus wel degelijk…! Een volgende 
stap is het aantal kilometers natransport reduceren, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van Cabooter 
in Venlo of de Rail Terminal Chemelot in Geleen die 
praktisch om de hoek van Nedcar ligt. Het spoor 
moet dan wel meewerken om die 23 uur doorloop-
tijd te kunnen garanderen. 

Theoretisch kunnen alle vervoersstromen over mid-
dellange afstanden over het spoor. Toch lukt dit 
vooralsnog niet. Dat probleem ligt mijns inziens 
niet aan de modaliteit, maar aan de cultuur bin-
nen de sector. Te gemakkelijk wordt van verladers 
verwacht dat zij hun logistieke processen even 
afstemmen op het spoor. Met diezelfde houding 
eisen stellen aan onze klanten in de automotive-
branche zou maken dat ik in vele gevallen binnen 
een minuut weer buiten sta.
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Het spoor moet daarom leren zich nog meer aan te 
passen aan de wensen van de klant. Bijvoorbeeld 
door treinpaden minder rigide en meer flexibel te 
maken. Nu is een treinpad nog teveel gebonden 
aan de vervoerder. Laat dat principe los en alloceer 
treinpaden meer op ad hoc-basis. In de praktijk 
blijkt dit wel degelijk te kunnen, maar het wordt 
veel te weinig toegepast. En maak het mogelijk dat 
treinmachinisten heel flexibel kunnen worden inge-
zet. Nu is er nog de eis van baanvakbekendheid, 
maar bij verstoringen, zoals Rastatt, blijkt deze eis 
een te grote operationele belemmering. Met de 
geavanceerde middelen van vandaag de dag moet 
het zeker mogelijk zijn om machinisten op ieder 
Europees baanvak te laten rijden. 

Andersom constateren wij ook dat verladers lang 
niet altijd op de hoogte zijn van de voordelen die 
het spoor daadwerkelijk te bieden heeft. Denk 
bijvoorbeeld aan de restricties die in veel landen 
gelden voor het wegtransport tijdens feestda-
gen en ten aanzien van maximum tonnage. Voor 
intermodaal transport geldt in veel gevallen een 
uitzondering. Dit wordt nog teveel onderschat. Er is 
daarom nog veel winst te behalen, zowel vanuit het 
perspectief van de verlader als vanuit het perspec-
tief van de spoorsector.” 

George Jaburg, Manager Transport | Intermodal 
Duvenbeck 
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gIlbeRt bal, 
CORRIdOR deSIgneR 
maeRSk



Spoorgoederenvervoer speelt 
een belangrijke rol in het 
streven naar meer regie over het 
achterlandtransport
“COntaIneRS dIe de zeehavenS In- en uItgaan hebben altIjd een beStemmIng Of heR-
kOmSt In het aChteRland. hOewel een deel van deze tRanSPORten wORdt geORganI-
SeeRd dOOR exPedIteuRS, zIjn de COntaIneRS eIgendOm van maeRSk. alS RedeRIj zIjn 
wIj eR duS bIj gebaat dat deze COntaIneRS weeR Snel InzetbaaR zIjn vOOR andeRe 
klanten. dIt veRhOOgt ImmeRS de ROtatIegRaad Of bezettIngSgRaad van de COn-
taIneR.

analyseren en optimaliseren Van net-

Werk

Het behoeft geen betoog dat het netwerk aan 
terminals en depots inclusief alle transportstromen 
omvangrijk en complex is. Om die reden heeft 
Maersk een aparte afdeling die alle transportstro-
men in het achterland inclusief het netwerk aan 
depots analyseert en optimaliseert. Daarbij analy-
seren wij de multimodale mogelijkheden en maken 
voorstellen voor de korte en lange termijn. In relatie 
tot het spoorgoederenvervoer richt deze analyse 
zich op de volgende twee pijlers:

1. het optimaliseren van het gebruik van 
depots

 In het achterland maakt Maersk gebruik van ver-
schillende depots. Dit zijn terminals waar contai-
ners, nadat ze gelost zijn, worden teruggebracht 
voor hergebruik. Vanaf deze locaties worden 
containers herpositioneerd. Maersk heeft als 
doelstelling om het aantal depots te reduce-
ren, zodat sprake is van meer bundeling en dus 
schaalvoordeel in transport. Bij de keuze van het 
depot speelt capaciteit, betrouwbaarheid, maar 
zeker ook bereikbaarheid een belangrijke factor. 
Trimodale terminals en intermodale terminals 
hebben daarom de voorkeur.

2. het optimaliseren van goederenstromen in 
combinatie met empty flows

 Traditioneel bestaan de meeste intermodale 
spoordiensten uit punt-puntverbindingen. Dat 
wil zeggen van A naar B en van B naar A. In 
praktijk zien we dat de bestemming van onze 
importstromen dikwijls niet overeenkomt met 
de laadregio van onze exportstromen. Om te 
voorkomen dat er op twee aparte verbindingen 
vice versa wordt gereden, ontwikkelen wij met 
onze eigen dedicated treinen zogeheten “drie-
hoeksverkeren”. In plaats van vier is dan sprake 
van drie transportbewegingen. Op deze manier 
besparen we een hoop kilometers met lege 
containers.

nog meer potentieel

Los van deze pijlers zien wij nog meer potentieel 
om te optimaliseren. Hierin zijn wij echter afhanke-
lijk van factoren die wij niet direct kunnen beïnvloe-
den. In dit verband noem ik drie aandachtspunten:

1. meer carrier haulage
 Om de rotatiegraad van containers nog beter 

te kunnen benutten is Maersk gebaat bij meer 
regie over het achterlandtransport. Een groot 
deel van de containerstromen wordt echter 
nog altijd bepaald door de expediteurs (mer-
chant haulage). Hierdoor ontstaat meer frag-
mentatie dan in feite nodig is. Het nadeel van 
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deze fragmentatie is dat wij minder makkelijk 
schaalvoordeel kunnen realiseren. Wij willen ons 
daarom steeds meer profileren als door-to-door 
aanbieder, zodat we nog meer van spoor en 
binnenvaart gebruik kunnen maken.

 
2. benutten van continentale transportstro-

men
 In theorie zouden onze lege containers die her-

positioneerd moeten worden deels ook gebruikt 
kunnen worden voor continentale vervoersstro-
men. In de praktijk is dit echter minder eenvou-
dig dan het lijkt. Maersk heeft er immers belang 
bij dat de containers weer op tijd beschikbaar 
zijn voor deepsea-lading. Niettemin wordt er 
gekeken naar ladingstromen van zusterbedrij-
ven, zoals DAMCO (expediteur), SafMarine en 
Seagoline (beide shortsea).

3. Optimale routing
 Bepaalde import en exportstromen gaan nu 

nog via Duitse havens, terwijl de haven van 
Rotterdam en/of Antwerpen voor de desbe-
treffende laad-en losregio logischer klinken. 
Probleem hierin is dat de klant (expediteur) 
veelal de keuze van de zeehaven bepaalt. 
Gelijktijdig waken wij voor sub-optimalisatie. 
Vanuit Bremerhaven rijden veel dedicated 
treinen voor Maersk. Op het moment dat er 
lading wordt overgeheveld naar Rotterdam of 
Antwerpen ontstaan er mogelijk gaten in ons 
netwerk, hetgeen de kosten eerder doen stijgen 
dan verlagen. Dit blijft dus een lastige afweging.

Gelet op ons streven naar nog meer regie over het 
achterland transport in combinatie met het opti-
maliseren van onze stromen door middel van meer 
bundeling, zien wij in de toekomst volop kansen 
voor het spoorgoederenvervoer. Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor is dat er wel voldoende capa-
citeit beschikbaar blijft, zowel op het spoor als op 
de terminals.”

Gilbert Bal, Corridor Designer Maersk 
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mISCha van den beRg, 
CuStOmeR SeRvICe 
manageR RefReSCO 
benelux



de afstand tussen ninove en 
hoensbroek bedraagt slechts 160 
km. dit toont aan dat intermodaal 
spoorvervoer ook op korte 
afstanden concurrerend kan zijn.
 “wIe de SChaPPen van bekende SuPeRmaRkten beStudeeRt, zIet een gROOt SCala 
aan dIveRSe SOORten fRISdRank, wateR en fRuItSaPPen. gROte kanS dat één Of 
meeRdeRe SaPPen en dRanken zIjn afgevuld dOOR RefReSCO. weReldwIjd IS RefReSCO 
zelfS maRktleIdeR met In euROPa veStIgIngen In de benelux, duItSland, fRankRIjk, 
veRenIgd kOnInkRIjk, SPanje, PORtugal, ItalIë, POlen en fInland.

Als Customer Service manager bij Refresco Benelux 
ben ik medeverantwoordelijk voor een betrouw-
bare levering van onze producten aan grote winkel-
ketens in Nederland en België en onze leveringen 
aan onze co-pack klanten . Het behoeft geen 
uitgebreid betoog om uit te leggen dat dit om zeer 
grote hoeveelheden gaat en dat er dus veel trans-
portbewegingen plaatsvinden. 

Onze productielocaties bevinden zich vrij dicht bij 
het afzetgebied. Zo heeft Refresco Benelux produc-
tielocaties in Bodegraven, Hoensbroek, Maarheeze 
en Ninove (België). Vanwege de korte afstanden en 
de fijnmazigheid in de distributie naar onze klan-
ten is dit wel zo efficiënt. Ook de tijdigheid speelt 
daarin een rol. Dat is in geval van enorme pieken 
best een uitdaging. Met de recente zomerhitte was 
er bijvoorbeeld een enorme vraag naar bronwater. 
Wij moeten dan snel kunnen schakelen.

De productielocaties van Refresco hebben elk hun 
eigen specialismen. Iedere locatie richt zich op een 
of meerdere specifieke verpakkingen: blik, A-PET, 
PET-flessen en/of kartonnen verpakkingen. Omdat 
onze klanten graag afroepen van verschillende type 
producten bij ons plaatsen, heeft dit tot gevolg dat 
er tussen de productielocaties van Refresco ook 
vervoersstromen plaatsvinden.

Omdat transport per definitie belastend is voor het 
milieu en er bij Refresco veel transportbewegingen 
zijn, is duurzaamheid een belangrijke kernwaarde 
voor ons. Om die reden zijn wij ook ambassadeur 
van het Lean & Green programma. Wij geloven 
namelijk dat samenwerking tussen verladers en 
logistieke dienstverleners veel potentieel biedt om 
de beladingsgraad te optimaliseren en het aantal 
lege kilometers te reduceren. Mijns inziens laat 
Nederland hierin nog veel kansen liggen.
Voor wat betreft de ladingstromen tussen onze 
productielocaties zien wij veel mogelijkheden in het 
intermodale vervoer. Op een aantal trajecten wordt 
reeds gebruik gemaakt van het spoorgoederenver-
voer of verkennen wij de mogelijkheden hierin. Om 
een drietal voorbeelden te noemen: 

2 Margès (Frankrijk, onder Lyon) naar Bodegraven;
2 Maarheeze naar Zweden en Denemarken;
2 Ninove naar Hoensbroek.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de keuze om op 
deze trajecten gebruik te maken van intermodaal 
spoorvervoer niet enkel wordt gedreven vanuit 
duurzaamheid. Vanwege de in Euro’s relatief laag-
waardige lading is kostenleiderschap een belangrijk 
onderscheidend vermogen in de markt. Dit maakt 
de zoektocht naar intermodale transportoplos-
singen dubbel zo interessant. Het dient zowel 
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kostenefficiënt als duurzaam te zijn. 
Zojuist genoemde trajecten tonen aan dat inter-
modaal spoorvervoer ook op korte afstanden 
concurrerend kan zijn. De afstand tussen Ninove 
en Hoensbroek bedraagt slechts 160 km. Uiteraard 
lukt zoiets niet van de ene op de andere dag, maar 
door slim te puzzelen blijkt soms veel meer moge-
lijk dan vaak vooraf wordt gedacht. Dit toont des 
te meer aan dat er voor het spoorgoederenvervoer 
nog veel markt is te winnen.”

Mischa van den Berg, Customer Service Manager 
Refresco Benelux
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CeeS de waaRd, 
dIReCteuR-eIgenaaR  
de waaRd tRanSPORt 
& lOgIStICS



“met iets meer klantgerichtheid 
zou er veel meer lading van de 
weg naar het spoor verschuiven.”

“Onze mISSIe IS: duuRzaam OP alle fROnten. daaRmee geven we aan dat we nIet 
alleen StReven naaR een gROte zORg vOOR het mIlIeu, zOalS de teRm duuRzaam-
heId dIkwIjlS wORdt gebRuIkt. maaR bIj de waaRd gaat het veel veRdeR. we StRe-
ven naaR duuRzame RelatIeS met al Onze StakehOldeRS In de meeSt RuIme zIn: met 
klanten, met PeRSOneel, met fInanCIeRS en leveRan-CIeRS, met belangenORganISa-
tIeS, met de POlItIek OP alle nIveauS en laSt but nOt leaSt vanzelfSPRekend OOk 
ten aanzIen van het mIlIeu. 

Ons hele bedrijf en de manier waarop wij opereren 
is gericht op het zuinig omgaan met het milieu. Wij 
stimuleren zuinig rijden waardoor er minder CO2-
uitstoot ontstaat, volle vrachtwagens om zo min 
mogelijke “lege” kilometers te maken, vrachtuitwis-
seling, EURO 6 vrachtwagens en ook het gebruik 
van het spoor. Wij zijn sinds 2012 Lean & Green 
gecertificeerd en op alle wissellaadbakken en trai-
lers van De Waard staan de motto’s: “Road2Rail” 
en/ of “Fresh and CO2 less”. Dat zegt genoeg. 

De Waard Transport & Logistics kun je rustig een 
pionier noemen op het gebied van het spoorver-
voer. Wij gebruiken de trein al sinds 1986, toen het 
intermodale transport nog in de kinderschoenen 
stond. Momenteel doen we ongeveer 80 zendin-
gen per week tussen Nederland en Italië. Het spijt 
me om te moeten zeggen dat dat in het verleden 
wel meer is geweest. 

In 2010 zijn we gestart met geconditioneerd ver-
voer per trein, maar dat was niet direct een suc-
ces. Helaas is het spoorsysteem nog niet zodanig 
ingericht dat er snel wordt geanticipeerd op onver-
wachte situaties en dat is ongunstig voor zendingen 
met geconditioneerde of andere tijd kritische goe-
deren. Soms hebben we het idee dat het systeem 
belangrijker is dan de klant. Vanzelfsprekend moet 
je met het spoor volgens vaste patronen rijden 
en is veiligheid essentieel, maar met iets meer 

klantgerichtheid zou er veel meer lading van de 
weg naar het spoor verschuiven.

Wij zijn met geconditioneerde lading meer gaan 
doen op de Rollende Land-strasse. De chauffeur 
kan direct ingrijpen als er wat aan de hand is en 
we maken toch gebruik van het spoor. Zodoende 
sparen we ook het milieu. De Overnightexpress 
naar Italië, waar goederen en reizigers met dezelfde 
trein meegingen, was voor ons een walhalla. Nooit 
geen problemen en als die er waren, werden ze 
gelijk opgelost. Daar zorgden de reizigers wel voor. 
Jammer dat die trein is gestopt. 

Tijdens de crisis heeft De Waard als Italië specialist 
een redelijk stabiele positie weten te behouden. En 
nu, tijdens de opbloeiende economie, is er weer 
sprake van financiële groei. Niet alleen door meer 
omzet, maar ook door scherp te letten op brand-
stofgebruik, minder kosten door schades, efficiën-
ter plannen, etc. Kortom een gezond en renderend 
bedrijf in goede en slechte tijden. 

Wij staan voor continuïteit en stabiliteit. Die herken-
nen wij dagelijks als de kern- ‘Waard’ -en van ons 
familiebedrijf. Juist in roerige, dynamische tijden is 
een stabiele koers van levensbelang. Die stabiele 
koers denken we te bereiken met duurzaamheid op 
alle fronten.
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De conclusie, na meer dan 10 jaar voortdurend 
inzetten op duurzaamheid, is dat het ons veel 
extra’s heeft gebracht. Continuïteit ten aanzien van 
ons klantenbestand vanwege de goede en con-
stante kwaliteit die wij leveren, rust op het perso-
neelsfront, een goede relatie met onze leveranciers, 
een gezonde financiële positie, een goede zorg 
voor het milieu, etc. De koers die we hebben uitge-
zet zullen we daarom voorlopig blijven volgen.”

Cees de Waard, Directeur-Eigenaar De Waard 
Transport & Logistics
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dIetmaR StOCkfISCh, 
lOgIStIek manageR 
3PRIme feed.



“Wij beheersen en controleren de 
hele supply chain.  Spoorvervoer 
vormt hierin een belangrijke pijler.”
“hOewel Ik In duItSland ben gebORen, heb Ik In 1994 het nedeRlandS StaatSbuRgeR-
SChaP gekRegen. al mIjn hele weRkzame leven ben Ik alS COmmOdIty tRadeR aCtIef, 
vOORnamelIjk In gRanen en veevOedeRgROndStOffen. Ik heb geweRkt en weRk Ik 
nOg SteedS met een mOndIale klantenkRIng. SIndS 2013 ben Ik alS lOgIStIek mana-
geR weRkzaam bIj 3PRIme feed, waaRvan het hOOfdkantOOR In bRatISlava Staat. 

3Prime voert een eigen merk van Beet & Feed pro-
ducten. Dat zijn onder andere hoogwaardig gepro-
duceerde veevoergrondstoffen zoals mais, soja en 
granen uit een aantal landen in Centraal en Oost-
Europa. Ook handelen wij in oliehoudende gewas-
sen, terwijl er ook erg veel suikerbieten worden 
verwerkt. De basisgrondstoffen leveren we meestal 
als bulk aan onze klanten, maar ook kunnen we 
deze grondstoffen verrijken met mineralen, zoals 
calciumcarbonaat en natriumchloride. Deze mine-
ralen worden gemengd met bepaalde percenta-
ges bietenpulp, maismeel, gerstvlokken, et cetera. 
Vervolgens worden er pellets van geperst die als 
kant en klare mengvoeders worden verkocht. 

De grote sterkte van 3Primefeed is dat wij de hele 
supply chain beheersen en controleren. Reeds 18 
maanden van tevoren inventariseren wij de vraag 
van onze klanten en zetten die uit bij onze vaste 
telers. Na de oogst zorgen wij ervoor dat de granen, 
bieten en andere producten naar onze fa-brieken en 
loodsen gaan waar ze worden verwerkt. Omdat dit 
onze eigen vestigingen zijn, kunnen wij ook voor de 
allerhoogste voedselveiligheid instaan. Ook garan-
deren wij dat alle producten die wij verkopen geen 
genetisch gemodificeerde organisme bevatten. Ook 
dit is weer het voordeel van het beheersen van de 
hele keten.

Na verwerking worden de klanten beleverd en tij-
dens dit proces bieden wij een volledig traceerbare 
logistieke service aan. Omdat wij wereldwijd wer-
ken, verzorgen we alle noodzakelijke documentatie 
en helpen de klanten met de benodigde papieren 
om een importvergunning te krijgen. Naast de 
beheersing van de totale supply chain inclusief de 

18 maanden forecast, zijn we ook goed in staat om 
direct uit voorraad te leveren. 

Vanuit onze fabrieken en loodsen in Midden en 
Oost-Europa worden onze producten verreweg 
het meest met de trein vervoerd, zowel naar de 
klanten in Europa zelf als naar de havens voor onze 
overzeese klanten. Vanuit onze vestiging in Krems, 
Oostenrijk, zetten we bijvoorbeeld de maritieme 
containers op bloktreinen naar Koper en Hamburg 
om de markten in het Midden Oosten en Australië 
te bedienen. 

De Zuid-Amerikaanse markt voor gedroogde bieten-
pulp wordt via OOC Terminals in Oss bediend. 
Vanuit Dobrovice in Tsjechië rijdt er wekelijks een 
trein met 28 tot 32 pulpwagons. Bij OOC wordt de 
trein zo snel mogelijk gelost en gaat de bietenpulp 
in tussenopslag. In de loodsen van OOC wordt de 
bietenpulp opgezakt in Big Bags. Deze Big Bags 
gaan in containers en worden per binnenvaart naar 
de maritieme terminals op de Maasvlakte vervoerd 
en vandaar per zeeschip naar Brazilië.  

Momenteel zijn we bezig met nieuwe treinver-
bindingen vanuit Polen en Hongarije naar China. 
Vanwege het exportverbod van landbouwpro-
ducten vanuit Europa naar Rusland, kunnen wij 
geen gebruik maken van de bestaande verbindin-
gen via Brest. Als alternatief hebben we gekozen 
voor gecombineerde spoor- en zeetransporten 
via ferryboten over de Zwarte en Kaspische 
zee. Belangrijkste transitlanden zijn Georgië, 
Azerbeidzjan en Kazachstan. In Kazachstan sluiten 
onze treinen weer aan op de bestaande tracés van-
uit Polen, via Wit-Rusland naar China.”

8. best rail practices 👍
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5. Intermodaal vervoer

104 Rail Cargo

jay baladIen,  
SuPPly ChaIn manageR 
wuPPeRmann Staal 
nedeRland bv



“het vergt enige moeite om een 
driehoeks-verkeer via het spoor 
op te zetten, maar als het eenmaal 
draait dan heeft iedereen er 
profijt van.”
“wuPPeRmann Staal nedeRland bv (wSn)  IS een jOng en dynamISCh bedRIjf dat 
SIndS 2000 IS geveStIgd OP het haven- en InduStRIeteRReIn mOeRdIjk. wSn veRzInkt 
Staal OP een hOOgwaaRdIg teChnOlOgISChe manIeR. dIt PROduCtIePROCeS dOen wIj 
OP een mOdeRne en duS SChOne en mIlIeuvRIendelIjke wIjze. 

WSN is voor 70 % eigendom van het moederbedrijf 
Wuppermann AG. Een familiebedrijf dat al meer 
dan 145 jaar bestaat en dat een expert mag worden 
genoemd in de verwerking en de afwerking van 
staal. Het assortiment van Wuppermann AG strekt 
zich uit van platte producten tot buizen en buis-
onderdelen. De groep heeft vijf productielocaties 
in heel Europa, met een totaal personeelsbestand 
van 800 werknemers. In 2017 boekte de groep een 
omzet van € 686 miljoen. De overige 30% van de 
aandelen van Wuppermann Staal Nederland BV zijn 
in handen van TATA Steel IJmuiden. 

Bij WSN op Moerdijk wordt het warmgewalste staal 
in coils aangeleverd. Wij maken het eerst schoon 
(beitsen) en voorzien het bandstaal vervolgens met 
een zinkcoating (verzinken). Daarnaast kan het 
bandstaal op basis van klantvraag ook nog een na-
wals behandeling ondergaan en/of voorzien worden 
van olie of een chemische passivering. Ongeveer de 
helft van het verzinkte materiaal wordt gesneden 
in smalle stroken, het overige deel wordt na onze 
verwerking weer opgerold en als coils aan de klant 
geleverd. 

WSN verwerkt jaarlijks ongeveer 700.000 ton staal, 
waarvan het merendeel bestemd is voor export 
buiten Nederland. Het grootste deel van de pro-
ductie gaat rechtstreeks naar klanten en wordt bij 
hen verwerkt in meubelbeslag, staalprofielen als 

ook in de bouw en (graan-)silo’s. Onze grootste 
klant is een meubelbeslagproducent in Oostenrijk. 
Zij produceren scharnieren en ladegeleiders en zijn 
de huisleverancier van een groot Zweeds warenhuis. 
In een keuken die waar ook ter wereld door deze 
meubelgigant wordt verkocht, bestaat er dus een 
grote kans dat wij de onderdelen hier op Moerdijk 
hebben bewerkt. 

Net als veel andere bedrijven zijn ook wij de laat-
ste jaren heel intensief bezig met duurzaamheid. 
Daarom proberen we niet alleen zo milieuvriendelijk 
te produceren, maar ook zo milieuvriendelijk te 
transporteren. Het staal van onze inbound-stromen 
komt grotendeels met de binnenvaart. Momenteel 
ontvangen we een klein percentage per trein en we 
onderzoeken de mogelijkheden om dit verder uit te 
bereiden door slimme combinaties te maken. 

Van onze outbound stromen gaat circa 30% per 
barge/ zeeschip en circa 25% per trein. Met onze 
klant in Oostenrijk hebben we een leuk en interes-
sant spoorconcept opgezet. De fabrieken van deze 
klant liggen in het Voralgebergte, dicht in de buurt 
van de productiehallen van een zeer grote frisdrank-
fabrikant. Iedere dag rijdt een trein met frisdrank 
naar Zeebrugge voor de UK markt. Na lossing gaat 
die trein leeg naar onze site in Moerdijk en daar 
laden wij die trein dan weer met staal voor onze 
klant in Oostenrijk. 
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Daarnaast zetten wij ons in om leveringen van 
leveranciers per wagon te ontvangen en deze te 
herladen. Daarna worden deze wagons weer terug 
gestuurd aan klanten in de regio van onze leveran-
ciers. Door ons transport op deze manier te orga-
niseren, voorkomen we “leeg” rijden. Dit is niet 
alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze 
portemonnee. 
Het vergt enige moeite om met het spoor dergelijke 
slimme systemen op te zetten, maar als het een-
maal loopt dan heeft iedereen er profijt van. Niet 
in de laatste plaats het milieu en dat is toch wat we 
met z’n allen willen.” 

Jay Baladien, Supply Chain Manager Wuppermann 
Staal Nederland BV (WSN) 
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jOhn weIjtmanS, 
algemeen dIReCteuR 
SwIetelSky RaIl 
benelux       



9. infrastructuur  

niet de laagste kosten of de 
mate van duurzaamheid, maar 
de tijd die je nodig hebt om het 
onderhoud uit te voeren zal de 
bepalende factor worden. 
“het gaat gOed met het SPOOR. In de afgelOPen 10 jaaR IS het aantal ReIzIgeRS- en 
gOedeRentReInen met OngeveeR 25% gegROeId zOndeR dat eR een evenRedIge uIt-
bReIdIng van de InfRaStRuCtuuR heeft PlaatSgevOnden. dat betekent dat eR SlIm-
meR mOet wORden Omgegaan met de CaPaCIteIt van het netweRk en daaR wORdt 
haRd aan geweRkt. 

Bij het goederenvervoer, bijvoorbeeld, gaan er lan-
gere treinen rijden zodat er per trein meer tonnen 
kunnen worden vervoerd. Bij de reizigerstreinen 
worden metroachtige modellen ingevoerd om meer 
treinen te kunnen rijden op hetzelfde baanvak. Wij 
als aannemers leggen ook beslag op de capaciteit 
van het spoor en ook wij zullen ons werk in een 
kortere tijd moeten gaan uitvoeren. Ons devies 
voor de toekomst wordt: meer mobiliteit door een 
slimmere manier van plannen, uitvoeren en bestu-
ren van de werkzaamheden aan het spoor. 
Een voorbeeld van een innovatie van het onder-
houd aan het spoor zouden wij reeds kunnen toe-
passen. In Nederland is het gebruikelijk dat als er 
aan een spoor wordt gewerkt dat ook het andere 
spoor, het zogenaamde nevenspoor, buiten dienst 
gaat vanwege de veiligheid. Feitelijk gaat er dus 
een heel baanvak buiten dienst. Wij als Swietelsky 
Rail Benelux hebben de beschikking over meerdere 
grote Plasser & Theurer machines, die het moge-
lijk maken, dat er tijdens de werkzaamheden het 
nevenspoor beschikbaar blijft voor het rijden van 
commerciële treinen. 

Zo’n machine inclusief een aantal wagons kan tot 
wel 800 meter lang zijn en is geheel selfsupporting. 
Dat wil zeggen: zij verwijdert de dwarsliggers en 
transporteert deze via kraantjes op de trein naar 
de daarvoor aangewezen wagons. Daarna wordt 

de ballast verwijderd en gezeefd. De nog bruikbare 
ballast gaat terug en de niet bruikbare wordt via 
transportbanden afgevoerd. Het verschil wordt 
aangevuld met nieuwe ballast, waarna nieuwe 
dwarsliggers op het bed gelegd worden. De (even-
tueel nieuwe) spoorstaven worden vastgezet op de 
dwarsliggers en het geheel wordt daarna gestopt 
(getrild). 

Eigenlijk is zo’n machine een rijdende, complete 
en compacte spoorvernieuwingsfabriek. Op het 
nevenspoor vinden geen activiteiten plaats en daar 
hoeft ook niemand te komen. Dit spoor kan dus 
in gebruik blijven voor het rijden van reizigers- en 
goederentreinen en dat vergroot de capaciteit van 
het spoorwegnet. In andere Europese landen waar 
deze machine wordt ingezet blijft de treindienst 
op het nevenspoor intact. Dit is ook in Nederland 
mogelijk. Voor mij is het onbegrijpelijk dat we hier 
nog geen gebruik van maken. Een studie is niet 
nodig; we kunnen simpelweg de kennis en ervaring 
van onze buurlanden benutten.

Ook organisatorisch mag er wel wat veranderen. 
Wij als gezamenlijke onderhoudsaannemers en 
ProRail moeten meer gaan samenwerken en beter 
gaan afstemmen. Op het traject Amsterdam – 
Eindhoven zijn er bijvoorbeeld
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4 onderhoudsaannemers actief, met ieder zijn 
eigen gebruiken en werkwijzen. Natuurlijk moe-
ten we niet terug naar de oude monopolistische 
situatie, dat was slecht voor de prijs/kwaliteit. Er 
moet zeker concurrentie blijven. Echter, ProRail als 
beheerder van het Nederlandse spoorwegnet zal 
veel meer als proactieve regisseur moeten gaan 
optreden en samenwerking moeten gaan afdwin-
gen, anders komen we er niet. 

Die samenwerking moet er ook komen met de 
gebruikers van het spoor, de tractieleveranciers. Nu 
praten ProRail en de aannemers bij de voorberei-
ding van een werk alleen met elkaar als opdracht-
gever en opdrachtnemers en gaan we uit van oude 
regels en aannames. Echter, soms blijkt dat tractie-
leveranciers met hele simpele maatregelen aanpas-
singen kunnen doen waardoor de beschikbaarheid 
van het spoor voor onderhoud sterk wordt vergroot 
en wij in één nacht kunnen doen waarvoor eigenlijk 
twee nachten waren gepland. Met andere woor-
den: ook de tractieleveranciers moeten betrokken 
worden bij de voorbereidende besprekingen.  
Dit zijn simpele zaken die eenvoudig kunnen wor-
den uitgevoerd. Als spooradept zou ik niet willen 
dat we door het niet gebruiken van de bestaande 
mogelijkheden of door gebrek aan samenwerking 
eerder tegen de grenzen van het Nederlandse 
spoorwegnet aanlopen dan eigenlijk zou moeten.” 

John Weijtmans, Algemeen Directeur  
Swietelsky Rail Benelux       
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9a SPOORnetweRk In nedeRland

deze kaaRt tOOnt een algemeen OveRzICht van het SPOORnetweRk In nedeRland. 
weeRgegeven zIjn de SPOORlIjnen dIe dOOR het RaIlgOedeRenveRvOeR wORden 
gebRuIkt. 

Op de kaart is per baanvak het aantal sporen en de 
afstand van het traject tussen twee knooppunten 
weergegeven. Meer detailinformatie is verkrijgbaar 
in de Netverklaring van infrastructuur manager 
ProRail (www.prorail.nl). Het spoornetwerk dat in 
beheer is bij ProRail is ruim 7.000 kilometer lang, 
gerekend als enkelspoor. Nederland heeft een vrij 
dicht netwerk van spoorlijnen, dat intensief wordt 
gebruikt door zowel reizigers- als goederentreinen. 

De opening van de 160 kilometer lange 
Betuweroute in 2007 betekende een belangrijke 
verandering in het spoornetwerk. Hiermee is een 
groot stuk extra capaciteit beschikbaar gekomen 
dat uitsluitend bestemd is voor goederentreinen. 
De Betuweroute geeft een directe verbinding tus-
sen de Maasvlakte en de Duitse grens. Met de 
openstelling van de noord- en zuidoostbogen in 
respectievelijk 2010 en 2016, is er ook aansluiting 
van en naar de regio Amsterdam en Brabant. De 
prognose is dat in 2021 ook gestart wordt met de 
aanleg van de zuidwestboog. Dit in het kader van 
het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), 
waarbij treinen zoveel mogelijk via de Betuweroute 
worden geleid om zodoende ruimte te creëren voor 
personentreinen op andere trajecten.

treinlengte

De maximale treinlengte (inclusief locomotief) 
bedraagt 740 meter voor goederentreinen. In inter-
nationaal verkeer zijn ook route-specifieke lengte-
beperkingen van toepassing. De treinlengte moet 
altijd kleiner zijn dan de nuttige lengte van de ver-
trek-, inhaal- en aankomstsporen waarop de trein 
volgens de dienstregeling is gepland. ProRail heeft 
in overleg met de infrastructuurbeheerder van de 
aangrenzende spoorwegen voor goederentreinen 
via de onderstaande grensovergangen de daarbij 

vermelde grenswaarde in treinlengten (inclusief 
tractievoertuigen) bepaald: 
2 via Oldenzaal – Bad Bentheim: maximaal 590 

meter; 
2 via Zevenaar – Emmerich: maximaal 690 meter; 
2 via Venlo – Kaldenkirchen: maximaal 650 meter. 
Goederentreinen langer dan de bovenstaande 
grenswaarden kunnen uitsluitend na voorafgaand 
overleg en instemming van ProRail worden ingezet. 
ProRail heeft eind augustus 2018 samen met DB 
Cargo testritten uitgevoerd met goederentreinen 
van 740 meter. 

beheer

Het beheer van de spoorinfrastructuur is in handen 
van ProRail. Dit beheer omvat de zorg voor:

2 de eerlijke, niet-discriminerende en transparante 
verdeling van de capaciteit van de hoofdspoor-
weginfrastructuur (capaciteitsverdeling);

2 het leiden van het verkeer over de hoofdspoor-
weginfrastructuur (verkeersleiding).

2 de voorbereiding en uitvoering van de uitbrei-
ding van de hoofdspoorweginfrastructuur;

2 het onderhoud van de hoofdspoorweginfra-
structuur;
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9b InfRaStRuCtuuR PROjeCten

het mInISteRIe van veRkeeR en wateRStaat PublICeeRt jaaRlIjkS het 
meeRjaRenPROgRamma InfRaStRuCtuuR, RuImte- en tRanSPORt (mIRt). hIeRIn Staan 
de belangRIjkSte InfRaStRuCtuuRPROjeCten en de PlannIng OPgenOmen. eR wORdt 
bIj InfRaStRuCtuuRPROjeCten OndeRSCheId gemaakt tuSSen de PROgRammafaSe, 
de PlanStudIefaSe en de RealISatIefaSe. OndeRStaand wORden de PROjeCten OPge-
SOmd dIe een RelatIe hebben met het SPOORgOedeRenveRvOeR.

Programmafase

corridor oost & Zuid

In het bestuurlijk overleg MIRT eind 2013 heeft het 
Rijk afgesproken te werken aan projectplannen 
voor het MIRT Goederenonderzoek op de corridor 
Rotterdam-Arnhem/ Nijmegen-Duitsland (Oost) en 
de corridor Rotterdam-Brabant/Limburg-Duitsland 
(Zuid). Deze beide corridors zijn vanuit het Platform 
Logistiek (topsector) aangewezen als twee van de 
drie topcorridors in Nederland. De corridors zijn 
onderdeel van een internationale TEN-T corridor.

Het eindrapport van het in 2017 afgeronde MIRT-
onderzoek heeft laten zien dat het goederenver-
voer de ruggengraat is van de Nederlandse econo-
mie en de basis vormt van de positie van Nederland 
als handelsland. De komende decennia zal het 
optimaal en duurzaam organiseren van goederen-
vervoer een van de belangrijkste vraagstukken zijn 
voor zowel het bedrijfsleven als overheden. 

De ambitie voor de Goederencorridors is om in 
2030 topcorridors te hebben, die de basis vormen 
voor de logistieke toppositie in Nederland. Hiervoor 
is het programma opnieuw opgenomen in het 
MIRT 2019. Het programma is georganiseerd rond 
vijf thema’s: 

2 bovengemiddelde knooppunten;
2 doorstroming;
2 service voor gebruikers;
2 duurzaamheid;
2 innovatie.

corridor rotterdam-antWerpen

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2016 is 
afgesproken dat rijk en regio een MIRT Onderzoek 
starten op de corridor Rotterdam-Antwerpen naar 
de ontwikkelkansen op het gebied van (ruim-
telijke) economie, duurzaamheid, innovatie, de 
verschillende modaliteiten (rail, weg, water, buis) 
en de wisselwerking daartussen. Hierbij wordt 
verder gebouwd op de conclusies uit de MIRT-
verkenning Antwerpen-Rotterdam uit 2011. In het 
MIRT Onderzoek zijn de vier I’s (Inrichten, In stand 
houden, Infomeren en Innoveren) naast de I van 
investeren (infrastructuur aanpassen), het uitgangs-
punt. De inzet is het versterken van de corridor 
Rotterdam-Antwerpen met een analyse van de 
ruimtelijk-economische problematiek.

Planstudiefase

european rail traffic management 

system (ertms)

ERTMS is de nieuwe Europese standaard voor 
treinbeveiliging met als primair doel het verbeteren 
van de veiligheid en de interoperabiliteit op het 
gebied van capaciteit, snelheid en betrouwbaar-
heid. Het voorkeursscenario houdt in dat ERTMS 
met beproefde technologie van ERTMS level 2 
in de periode tot en met 2028 wordt ingevoerd. 
ERTMS bestaat uit diverse onderdelen die worden 
ingebouwd in zowel de trein als in de baan. In sep-
tember 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd op 
welke baanvakken ERTMS als eerste wordt geïmple-
menteerd. In 2024 is ERTMS bovendien ingebouwd 
in al het bestaande materieel dat in aanraking 
komt met ERTMS conform deze uitrolstrategie. De 

9. Infrastructuur 

114 Rail Cargo



programmabeslissing zal naar verwachting in 2019 
worden genomen, waarna het programma over-
gaat naar de realisatiefase.

programma hoogfrequent 

spoorVerVoer (phs)

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 
heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te 
komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toe-
komstvaste routering van het goederenvervoer met 
zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. 
Uiterlijk 2028 gaan er 6 Intercity’s en 6 Sprinters 
per uur rijden in de drukste delen van het land en 
er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het 
spoor naast maatregelen om het gebruik van de 
Betuweroute nog extra te stimuleren. Onderdeel 
van het PHS is de besluitvorming over de routering 
van het goederenvervoer door Oost- en Zuid-
Nederland. 

goederenroute oost-nederland (onder-

deel phs)

Het goederenvervoer tussen Rotterdam en 
Oldenzaal-grens zal als gevolg van de toekomst-
vaste routestrategie vaker gebruik maken van de 
route via de Betuweroute, Elst, Arnhem, Zutphen 
en Hengelo. Om de verwachte hoeveelheid goe-
derenvervoer tussen Elst en Oldenzaal mogelijk te 
maken is er onderzoek verricht of aanpassingen 
aan het spoor noodzakelijk zijn. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat het goederenvervoer in Oost-
Nederland weliswaar toeneemt de komende jaren, 
maar minder sterk dan eerder werd verwacht. Dit 
betekent dat er tot na 2030 genoeg ruimte is voor 
goederentreinen op de bestaande spoorroutes. 
Vooral de route via de Betuweroute en de grens-
overgang Zevenaar/Emmerich biedt vanaf 2022 vol-
doende ruimte. Deze route wordt vanaf Zevenaar 
tot in het Duitse Ruhrgebied tussen 2016 en 2022 
uitgebreid met een 3e spoor.

In 2020 bekijkt de staatssecretaris van Infra-
structuur en Waterstaat of er extra capaciteit nodig 
is voor goederentreinen van Elst naar Oldenzaal/
grens door Oost-Nederland.

goederenroute Zuid-nederland (onder-

deel phs)

Een ander gevolg van de toekomstvaste rou-
testrategie is dat treinen richting het zuiden van 
Nederland vaker via het traject Meteren-Boxtel zul-
len rijden en minder frequent via de Brabantroute 
(Breda-Tilburg-Eindhoven). Op het traject Meteren-
Boxtel komen 4 goederenpaden per uur per rich-
ting. Om dat mogelijk te maken moet de bestaande 
spoorinfrastructuur aangepast worden. De belang-
rijkste aanpassingen zijn als volgt:

2 Een nieuwe verbindingsboog (Zuidwestboog) 
bij Meteren. Deze zorgt voor een verbinding 
tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht - 
’s-Hertogenbosch.

2 Een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch 
en Vught. En een vrije kruising bij Vught. Zo 
kunnen de treinen op de trajecten ’s-Herto-
genbosch - Tilburg en ’s-Hertogenbosch - 
Eindhoven elkaar veilig kruisen.

2 Een verdiepte ligging voor een deel van het 
spoor in Vught. Daarnaast worden twee over-
wegen in Vught straks vervangen door tunnels 
onder het spoor door.

2 Om de gevolgen voor het verkeer zo klein 
mogelijk te houden wordt de dubbelsporige 
overweg bij Boxtel ongelijkvloers gemaakt. 

ProRail heeft de aanpassingen en maatregelen voor 
het hele traject Meteren-Boxtel uitgewerkt in een 
Ontwerp Tracébesluit (OTB). Er is ook een milieuef-
fectrapportage (MER) opgesteld. Beide rapporten 
zijn begin 2018 beschikbaar gesteld voor inzage. 
Naar verwachting wordt in 2019 een tracébesluit 
genomen.
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calandbrug – haVenspoorlijn

De Calandburg is een stalen hefbrug uit 1969 
voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het 
Rotterdamse havengebied. De brug maakt deel uit 
van de Betuweroute (havenspoorlijn) en verbindt 
het westelijk havengebied met het achterland. 
Uit onderzoek is gebleken dat de Calandbrug het 
grootste knelpunt voor het spoorvervoer via de 
Havenspoorlijn gaat vormen. Daarbij wordt een 
tweetal problemen onderkent:
1.) De Calandbrug is in 2020 aan het einde van 

haar technische levensduur;
2.) De zeescheepvaart naar de Britanniëhaven, die 

direct achter de brug ligt, heeft voorrang, waar-
door treinen regelmatig voor een geopende 
brug moeten wachten. Verwacht wordt dat na 
2020 de capaciteit op het spoor onvoldoende 
zal zijn.

Tevens spelen de volgende twee factoren een rol 
van betekenis in de besluitvorming: 
1.) De Calandbrug heeft niet alleen een functie 

voor het treinverkeer en de zee- en binnen-
scheepvaart, maar wordt ook gebruik voor 
vervoer van gevaarlijke stoffen en door fietsers, 
voetgangers en autoverkeer.

2.) Bewoners van met name Rozenburg ervaren 
geluidsoverlast van de huidige stalen brug.

Het ministerie en het Havenbedrijf Rotterdam heb-
ben meerdere alternatieven bestudeerd, waarbij 
de voorkeur uitgaat naar het Theemswegtracé. Dit 
tracé behelst een verlegging van een deel van de 
Havenspoorlijn naar een locatie ten zuiden van de 
Britanniëhaven, waardoor het scheepvaartverkeer 
en het treinverkeer elkaar niet meer kruisen. In 
2018 is het tracé onherroepelijk geworden.

Realisatiefase

aanleg atb-VV a2-corridor en 

brabantroute

Eén van de maatregelen om de veiligheid op het 
spoor te verbeteren is de aanpak van zogenoemde 
rood- seinpassages (stoptonend-seinpassages ofwel 
STS-passages). Door de implementatie van het sys-
teem Automatische Trein beïnvloeding Verbeterde 
versie (ATB-Vv) bij seinen worden de kansen op 
roodseinpassages verkleind. Ook de risico’s als 
zo’n roodsein passage toch plaatsvindt, worden 
gereduceerd. Eind 2014 waren circa 2.500 seinen 
met ATB-Vv uitgerust. Op 25 november 2014 heeft 
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de 
Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen 
om 400 extra seinen hiermee uit te rusten. Deze 
worden aangelegd op de twee corridors waar in de 
komende jaren de intensiteit van het treinverkeer 
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het sterkst zal toenemen. De bijdrage aan de rail-
veiligheid zal hier naar verwachting het grootst 
zijn. Het betreft de A2-corridor tussen Alkmaar en 
Maastricht en de Brabantroute tussen Kijfhoek en 
de Duitse grens bij Venlo. 

optimalisering goederencorridor 

rotterdam – genua

Op de spoorcorridor tussen Rotterdam en Genua 
zijn verschillende systemen voor treinbeïnvloeding 
en voltage aanwezig. Voor een optimaal gebruik 
van de spoorcorridor wordt de variëteit aan sys-
temen teruggebracht en worden zo veel mogelijk 
geharmoniseerde Europese technieken geïnstal-
leerd, waaronder ERTMS en 25kV. Als onderdeel 
van de corridoroptimalisatie zal een derde spoor 
worden aangelegd tussen Zevenaar en de Duitse 
grens. Hiermee wordt ingespeeld op de verwachte 
groei van het treinverkeer. Het project wordt mede-
gefinancierd door de Europese Unie.

spooraansluitingen tWeede maasVlakte

De ‘Integrale Verkenning Rotterdams havengebied 
uit medio 2009, uitgevoerd door ProRail en het 
Havenbedrijf Rotterdam, laat zien dat maatregelen 
noodzakelijk zijn om de verwachte groei aan spoor-
goederenvervoer door met name de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte op te vangen. De capaciteit van 

de Havenspoorlijn en de bijbehorende openbare 
spooremplacementen moet meegroeien met de 
verwachte vervoerstoename door uitbreidingen en 
aanpassingen van de spoorinfrastructuur en door 
het vervoerproces te verbeteren.

Het totale project is opgedeeld in twee fases. De 
eerste fase bestaat uit de meest urgente maatrege-
len, waarvan 1a en 1b inmiddels gerealiseerd zijn. 
In 2013 is ProRail gestart met 1c, de planuitwerking 
voor Waalhaven-Zuid, dat naar verwachting in 2020 
zal overgaan naar de realisatiefase.

1a. emplacement Maasvlakte West: uitbreiding van 
het emplacement met 19 sporen;

1b. procesverbeteringen: waaronder verkorten pro-
ces- en verblijftijden op de emplacementen en 
maatregelen openingsregime Calandbrug;

1c. emplacement Waalhaven Zuid: herinrichting met 
18 langere sporen;

In fase 2 zijn de volgende maatregelen opgenomen 
die op korte termijn minder urgent zijn:

2a. emplacement Maasvlakte Zuid: nieuw emplace-
ment met 14 sporen (te financieren en realiseren 
door Havenbedrijf Rotterdam);

2b. aanpassen emplacement Maasvlakte Oost;
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2c. aanpassen emplacement Kijfhoek;
2d. elektrificeren 2 sporen emplacement Europoort.

Voor de deelprojecten uit fase 2 wordt een priori-
teitenlijst gemaakt. Voor Kijfhoek is in 2017 gestart 
met het opstellen van een langetermijnvisie. 

goederenroute elst – deVenter – tWente 

(nanoV)

Door de toename van het goederenvervoer over 
bestaand spoor (Elst - Arnhem – Deventer - Twente) 
is in 2000 een divers programma van hinder-beper-
kende maatregelen toegezegd, waaronder het ver-
vangen van overwegen door tunnels en het versnel-
len van de sanering van geluidshinder. Oplevering 
wordt verwacht in de periode 2020-2023.

programma emplacementen op orde

Spooremplacementen zijn complexe locaties waar 
veel verschillende activiteiten worden uitgevoerd. 
De eisen die in de vergunningen worden gesteld, 
verschillen onderling qua voorschriften, maatrege-
len en voorzieningen. Daarom heeft het ministerie 
van IenM besloten uniforme eisen te stellen aan-
gaande veiligheid en geluid op emplacementen In 
dit traject wordt samengewerkt met gemeenten, 
omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, brandweer 
Nederland, vervoerders, brancheorganisaties en 
ProRail.

page risicoreductie

Het project PAGE (Plan van Aanpak Goederen 
Emplacementen) wil de externe veiligheidsrisico’s 
verlagen rondom spooremplacementen als gevolg 
van het rangeren van wagons met gevaarlijke stof-
fen. De oplossingen zijn gezocht in het uitsluiten 
van conflicterende rijwegen, onder andere door 
middel van aanpassing van de treinbeveiliging en 
-beheersing en door het saneren of verplaatsen 
van wissels. Vanuit het PAGE-budget is een bij-
drage van € 5 miljoen toegezegd voor het project 
Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting (EZS) 
Chemelot, dat door de provincie Limburg wordt 
voorbereid; PAGE kan pas afgesloten worden als 

een aanlegbesluit voor EZS is genomen. Ook op het 
emplacement in Delfzijl zullen maatregelen worden 
getroffen. Hiervoor is een budget gereserveerd van 
€ 3,3 miljoen.

ZeeuWse lijn (geluidsmaatregelen)

Na de oplevering van de Sloelijn in 2008 is in 2009 
de elektrificatie afgerond en zijn ook maatregelen 
getroffen om de geluidsoverlast op de Zeeuwse 
lijn te beperken. De geluidsmaatregelen op de 
Zeeuwse lijn zijn op verzoek van de Raad van State 
opnieuw beoordeeld en berekend. Met de reste-
rende geluidsmaatregelen op de Zeeuwse lijn is in 
2013 gestart en deze worden naar verwachting in 
2021 afgerond.
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9C de euROPeSe SPOORgOedeRenCORRIdORS

In een verordening van de Europes Unie uit 2010 is 
opgenomen dat inframanagers in Europese landen 
samenwerken aan het opzetten van Europees net-
werk voor spoorgoederenvervoer. Onderdeel hier-
van zijn de zogeheten internationale spoorgoede-
rencorridors. Het Europese spoorgoederennetwerk 
bestaat op dit moment uit negen verschillende 
corridors die de belangrijkste industriële regio’s 
van de EU met elkaar verbinden. Voor Nederland 
zijn de spoorgoederencorridors van groot belang. 
Nederland is verbonden met drie corridors, namelijk 
Rotterdam-Genua, Rotterdam-Lyon en Rotterdam-
Warschau.

one stop shop (oss)

De inframanagers en de nationale overheden die 
deel uitmaken van de corridors hebben met elkaar 

als doel gesteld om meer kwaliteit en capaciteit en 
minder transporttijd te genereren. Om dit doel te 
bereiken investeren de betrokken partijen vooral in 
interoperabiliteit, het aanpassen van de infrastruc-
tuur. Vanaf 2015 hebben de corridors tevens een 
eigen One Stop Shop (OSS). De OSS zorgt ervoor 
dat vervoerders één loket krijgen voor het aanvra-
gen van capaciteit voor internationale goederentrei-
nen. Ook vindt er meer afstemming plaats tussen 
inframanagers, terminal operators en vervoerders. 
Dit zorgt voor een beter service niveau.

interoperabiliteit & infrastructuur

Interoperabiliteit richt zich vooral op het harmoni-
seren van het spoornetwerk. Van oudsher hebben 
veel Europese landen hun eigen veiligheidssysteem, 
waardoor vervoerders lange tijd genoodzaakt 
waren om aan de grens van locomotief te wisselen 
dan wel hun locomotief uit te rusten met verschil-
lende systemen, zogeheten multicourante locs. 
Door te kiezen voor een uniform Europees veilig-
heidssysteem (ETCS) hebben treinen geen opont-
houd meer bij de grenzen. Ditzelfde geldt voor de 
energievoorziening, zodat sprake is van uniforme 
voltage op de corridors. 

Gelet op de voorspelde volumes kunnen bottle-
necks ontstaan op de desbetreffende corridors. 
Deze moeten worden gemanaged door nieuwe 
routes te introduceren of bestaande routes te 
upgraden.

Uitgebreide informatie over de spoorgoederen-
corridors is te vinden op de volgende websites:
Rotterdam – Genua: www.corridor-rhine-alpine.eu 
Rotterdam – Lyon: www.rfc-northsea-med.eu
Rotterdam – Warschau: www.rfc8.eu 
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9d deRde SPOOR duItSland

Voor de concurrentiepositie van Nederland is het 
essentieel dat goederen snel en efficiënt naar hun 
eindbestemming kunnen worden vervoerd. Om 
goederen snel tussen de Nederlandse havens en 
het Europese achterland te kunnen transporteren, 
is de Betuweroute aangelegd. De afgelopen jaren 
is het aantal treinen op de Betuweroute flink geste-
gen en naar verwachting zet deze groei zich door. 
Om deze toename te kunnen faciliteren is tussen 
de grens in Zevenaar en in Duitsland meer capaci-
teit nodig. Daarom wordt er tussen Emmerich en 
Oberhausen over een lengte van ruim 70 km een 
derde spoor aangelegd. Zo kunnen in de toekomst 
nog meer goederen per spoor sneller hun weg naar 
het achterland vinden, wat een positieve bijdrage 
levert aan onze nationale economie, de bereikbaar-
heid en de milieudoelstellingen.
Tijdens de aanleg zal de grensovergang Zevenaar 
/ Emmerich gedurende bepaalde periodes minder 
beschikbaar zijn. Goederentreinen worden omge-
leid via de Brabantroute - van Kijfhoek (Zwijndrecht) 
via Breda, naar Venlo - en via de Bentheimroute die 
door het oosten van het land naar Oldenzaal loopt.
 
ongehinderd spoorgoederenVerVoer

Om de omleidingen goed te begeleiden is een pro-
gramma 3e spoor ingericht. Binnen het programma 
is een pakket aan maatregelen gedefinieerd dat 
stapsgewijs wordt uitgerold. Het doel is ongehin-
derd spoorgoederenvervoer gedurende de bouw 
van het 3e spoor Duitsland binnen de wettelijke 
kaders. Hierbij dient de impact óp en lángs het 
spoor inzichtelijk te worden gemaakt en overlast 
voor omwonenden zoveel als redelijkerwijs mogelijk 
te worden voorkomen. Om de resultaten van alle 
inspanningen te kunnen volgen, is er een dashboard 
ontwikkeld, hierin wordt gekeken naar de impact 
voor ladingstromen, de omgeving en de logistiek.
Daarnaast is relevante informatie te vinden op de 
websites van ProRail en het ministerie van I&M. 

stand Van Zaken

In verband met de aanleg van het 3e spoor hebben 

al diverse omleidingsperiodes plaatsgevonden. In het 
algemeen zijn de omleidingen goed verlopen. Er zijn 
ook de nodige operationele verbeterpunten opge-
pakt. Deze zijn aanleiding om scherp te blijven op 
een goede afstemming in de operationele processen 
en met alle betrokkenen te bezien hoe verbeteringen 
structureel kunnen worden doorgevoerd.

De extra treinen op de Brabant- en Bentheimroute 
kunnen tijdelijk voor meer hinder in de omgeving 
zorgen o.a. door geluid en trillingen. Ook liggen 
overwegen vaker en soms langer dicht. Om de 
overschrijdingen van de risicoplafonds van Basisnet 
op de omleidingsroutes van de Betuweroute bij 
het vervoer van gevaarlijke stoffen terug te drin-
gen, heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu, in overleg met vervoerders en verladers, 
maatregelen genomen.

Vooruitblik komende jaren 

In januari 2017 is het officiële startsein gegeven 
voor de bouw van het Derde Spoor in Duitsland. 
Aan Nederlandse zijde zijn de voorbereidende 
werkzaamheden voor de aantakking rondom 
Zevenaar in 2018 afgerond. Hoe lang de bouw in 
Duitsland gaat duren is nog niet bekend. De reden 
hiervoor is dat DB Netz nog niet alle bouwver-
gunningen heeft verkregen. Er wordt voortgang 
geboekt, maar de procedures daarvoor lopen nog. 
De komende jaren houdt DB Netz vast aan het 
eerdere stramien met één week per maand 
(gedeeltelijke) buitendienststelling van het tracé. De 
capaciteit van het aantal treinen dat in de bouw-
periodes gebruik kan maken van traject Emmerich- 
Oberhausen, varieert per periode. In 2019 is er 
in de periode juli-augustus 6 weken lang 1 spoor 
beschikbaar tussen Emmerich en Oberhausen.

tot slot 

Meer informatie kunt u vinden op de website van 
ProRail. 

Bron: Projectgroep Derde Spoor Duitsland
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9e OveRIge PROjeCten

naaSt de RIjkSPROjeCten dIe In het mIRt Staan veRmeld, wORden dIveRSe PROjeC-
ten vanuIt PROvInCIale Of lOkale OveRheden, havenS en bedRIjfSleven geïnItIeeRd. 
vOOR een aantal daaRvan geldt dat deze gedeeltelIjk wORdt gefInanCIeRd vanuIt 
de havenS, de PROvInCIe en/Of de gemeente.

alphen a/d rijn – ‘pilot back on track’

Op 11 juli 2017 heeft het college van B&W in 
Alphen a/d Rijn ingestemd met het projectplan 
‘Pilot Back on Track’. Dit projectplan omvat een 
onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van 
de spoorterminal van Electrolux (gevestigd op het 
bedrijventerrein Rijnhaven West) ten behoeve van 
duurzaam vervoer van sierteelt- en andere produc-
ten uit de regio via het spoor naar diverse bestem-
mingen in Europa. Er zijn verschillende scenario’s 
opgesteld en deze worden nu nader onderzocht. 
In het project wordt geëxperimenteerd met het 
innovatieve Megaswing-systeem, waardoor trailers 
horizontaal kunnen worden geladen c.q. gelost. De 
ambities is om volgend jaar te beginnen met twee 
dagelijkse shuttles tussen Alphen a/d Rijn en Polen. 
Het project is onderdeel van Greenports 3.0, een 
agenda waarin overheden en bedrijfsleven samen-
werken en streven naar een samenhangend (syn-
chromodaal) netwerk van Greenports en Mainports.

barneVeld – railterminal harselaar

Een verkennend onderzoek begin 2018 door 
Railbrokerz en AZ Industrials, toont aan dat er per-
spectief lonkt voor een railterminal in Barneveld. 
Enerzijds vanwege het vooruitzicht dat in de toe-
komst nog maar 35% van al het containervervoer 
van en naar de Rotterdamse haven via de weg mag 
worden aan- en afgevoerd. Anderzijds vanwege het 
toenemende chauffeurstekort. Er zijn in de regio 
Barneveld namelijk veel beton- en mengvoederfa-
brieken, die grondstoffen vanuit Europa invoeren. 
De gemeente Barneveld en AZ Industrials willen 
daarom een ontwerp- en investeringsstudie, waar-
bij de provincie is gevraagd hieraan mee te betalen. 
De ontwerp- en investeringsstudie moet onder 
meer inzicht geven in hoe de railterminal aangeslo-
ten kan worden op het hoofdspoor, de bereikbaar-
heid van de terminal via de weg en de kosten voor 
de aanleg van de terminal. 
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botlekbrug haVenspoorlijn

Zaterdag 26 augustus 2017 reed de laatste 
trein over de oude Botlekbrug. Nu het spoor 
buiten dienst is genomen, starten ProRail en 
Rijkswaterstaat met de aanleg van de nieuwe 
spoorverbinding én een verbinding voor (brom)fiet-
sers over de nieuwe brug. De nieuwe Botlekbrug 
kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude 
brug. Ook beschikt hij over twee doorvaartopenin-
gen van ruim 87 meter breed. Hierdoor hoeft hij 
minder vaak open: van 50 naar 20 openingen per 
dag. Goed nieuws voor de scheepvaart én voor 
het weg- en treinverkeer. Het spoorverkeer wordt 
tijdens de bouw van de nieuwe brug omgeleid via 
de Botlekspoortunnel. Hierdoor is de hinder voor 
de goederenvervoerders beperkt. Naar verwachting 
zijn de werkzaamheden medio 2019 gereed.

holland rail terminal (hrt) – 

lansingerland 

De kans is groot dat Bleiswijk (het grootste glas-
tuinbouwproductiegebied binnen de gemeente 
Lansingerland) over enkele jaren de Nederlandse 
primeur krijgt van een terminal voor spoorvervoer 
van niet kraanbare trailers. De initiatiefnemers van 
de HRT hebben dit jaar niet stilgezeten.

Inmiddels is er een sluitende businesscase en gaat 
het initiatief veel verder dan het belang van de sec-
tor alleen. De HRT draagt substantieel bij aan het 
verduurzamen van de goederenstromen en aan het 
reduceren van klimaatverandering. De HRT gaat zo 
snel mogelijk gerealiseerd worden en daarbij is alle 
ondersteuning op het gebied van vergunningen, etc 
van de overheid nodig. De gemeente Lansingerland 
en de Provincie Zuid-Holland zijn onmisbare part-
ners bij deze versnelling richting klimaatneutraliteit 
en het loskomen van fossiele brandstoffen, zowel 
bij productie als in de logistiek. 
Er is een goede samenwerking, waarin iedereen zijn 
eigen verantwoordelijkheid neemt, de initiatiefne-
mers als risicodragende ondernemers en de over-
heid als belangrijkste facilitator. De verwachting is 
dat de HRT binnen 3 – 4 jaar operationeel is. Ecorys 
heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van 

een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. 
Ook zijn de initiatiefnemers actief bezig om de 
financiering van het totale project rond te krijgen. 
Alle betrokkenen willen snelheid maken en dat kan 
alleen als alle seinen op groen staan!

bundelingsproject ‘more’

De regio West-Brabant wil door bundeling van 
ladingstromen het gebruik van het spoor voor het 
goederenvervoer bevorderen. Aan het 'More' wer-
ken Moerdijk, Roosendaal en Oosterhout mee. De 
bedoeling is dat logistieke bedrijven in de regio hun 
lading bundelen en waar mogelijk op de trein zet-
ten. Aan het project wordt deelgenomen door een 
reeks bedrijven en  instellingen. De provincie Noord-
Brabant en een aantal gemeenten hebben geld 
geinvesteerd in dit project.

rail terminal gelderland (rtg) 

Een opstappunt langs de Betuweroute in Valburg 
biedt perspectief om regionale en andere lading 
uit midden, noord en oostelijk Nederland via het 
spoor te verladen. Valburg ligt zeer strategisch op 
de belangrijkste vervoersas oost-west (A15, A73 en 
de Waal als ook op de noord-zuid as (A73, A50 en 
de Maas/IJssel)). Bovendien liggen aan deze assen 
de nodige grote bedrijventerreinen, waaronder Park 
15 in Overbetuwe, Bijsterhuizen in Wijchen, Park 15 
en Medel in Tiel.

De functie van de Rail Terminal Gelderland (RTG) 
kan drieërlei zijn. In de eerste plaats kan de RTG 
als tussenstop worden opgenomen in bestaande 
shuttleverbindingen vanuit Rotterdam met 
Europese bestemmingen. Veel van deze shuttles 
zijn bijvoorbeeld voor 80 procent gevuld en con-
tinentale lading vanuit de regio kan dan gemak-
kelijk worden toegevoegd. Daarnaast kan de RTG 
fungeren als een hub voor het combineren van 
lading vanuit andere kleinere havens in Nederland 
zoals Amsterdam, Moerdijk en Vlissingen alsook 
voor logistieke hotspots zoals Tilburg en Venlo. Een 
derde functie is een zogeheten ‘railport’, waarbij 
de railterminal wordt ingericht als een transferium. 
Vanaf het opstappunt kunnen dan ook nieuwe 
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continentale shuttlediensten met een (inter)natio-
nale bestemming worden aangeboden. 
Gedeputeerde Staten geven de voorkeur aan 
Valburg, vanwege de reeds aanwezige en onge-
bruikte spoorinfrastructuur en de mogelijkheid 
om bij te laden op doorgaande treinen. In het 
kader van de MIRT studie Goederencorridor Oost 
Nederland is de haalbaarheid in samenwerking met 
ProRail, Ministerie van I&M, Provincie Gelderland 
en de toekomstige exploitant verder onderzocht. 
De MKBA en businesscase studie zijn met positieve 
resultaten uitgevoerd. 

Het afgelopen jaar is door partijen de (spoor-)infra-
structuur voorbereid en zijn de spoorprocessen en 
de spoorbeveiliging verder uitgewerkt. Dit heeft 
veel tijd gevergd: het RTG is de eerste terminal 
liggend aan een ERTMS level 2 beveiligde spoor-
route. Door ProRail is vastgesteld dat er op spoor-
technisch gebied geen bezwaren tegen de realisatie 
van de RTG zijn.

De RTG is onderdeel van een gehonoreerde 
Europese uitvoeringsstudie naar het opzetten van 
een frequente lijnverbinding tussen middelgrootte 
spoorterminals in Nederland (RTG), Duitsland (o.a. 
Lahr) en Italië (terminals regio Milaan). Dit is het 
zogenoemde European Rail Freight Line System 
gelegen op de TEN-T corridor Rhine-Alpine. Doel 
van de studie is om te bekijken welke infrastructu-
rele maatregelen nodig zijn om de terminals met 
treinen snel (binnen 1,5 uur) in en uit te kunnen 
rijden, hoe de terminals via een goed ICT systeem 
met elkaar kunnen communiceren en wat de soci-
aal economische impact van deze samenwerking is. 
Met als doel om een snelle en frequente lijnverbin-
ding mogelijk te maken.

railterminal greenport Venlo

In de oksel van de snelwegen A67 en A73 bij 
Venlo is Trade Port Noord ontwikkeld: een logis-
tiek bedrijventerrein met multimodale aanslui-
tingen. Onderdeel van Trade Port Noord (TPN) is 
een nieuwe railterminal. Deze railterminal (die zal 
worden geëxploiteerd door Cabooter Railcargo 

BV) wordt door ProRail aangesloten op de hoofd-
sporen van de spoorlijn Eindhoven-Venlo. De 
spooraansluiting van de railterminal zal bestaan uit 
een tweezijdige ontsluiting (Venlo en Eindhoven) 
met een treinlengte gebaseerd op treinen van 750 
meter en een wachtspoor voor kruisende treinen 
vanaf Venlo. Het betreft twee geëlektrificeerde 
aankomst-/vertreksporen plus een omloopspoor en 
een wachtspoor. De railterminal gaat begin 2020 
in bedrijf en wordt de grootste railterminal in het 
Nederlandse achterland. 

spoorontsluiting amsterdamse haVen-

regio

Goederentreinen vanuit de Amsterdamse 
havenregio gaan bij Amsterdam CS over op 
het gemengde net. Met de ambities van het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 
wordt verwacht dat het aantal passagierstreinen 
zal toenemen. Om te borgen dat de Amsterdamse 
haven goed per spoor bereikbaar blijft, wordt 
een aantal maatregelen getroffen, waaronder de 
borging van het minimum aantal goederenpaden 
van twee per uur door Amsterdam CS, ook tij-
dens de spits. Verder wordt de capaciteit en het 
gebruik van het Aziëhavenemplacement en het 
Westhavenemplacement onder de loep genomen. 
Deze maatregelen vormen onderdeel van het pro-
gramma waarin het Havenbedrijf Amsterdam met 
ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samenwerkt 
om het spoorgoederenvervoer te verbeteren. 

spoorontsluiting moerdijk

De groei van het spoorgoederenvervoer in de haven 
van Moerdijk zet door. Het eerste half jaar van 2017 
telde ruim 30% meer treinen dan dezelfde perio-
des in 2015 en 2016. Vooral het aantal container-
shuttles nam fors toe. Naast een shuttleverbinding 
met Milaan, rijden er nu ook frequent shuttles naar 
Duisburg/Ludwigshafen. Zelfs op de korte afstand 
is het shuttleconcept haalbaar gebleken; er is een 
frequente verbinding met Geleen gerealiseerd.

De groei drukt op de aanwezige spoorcapaciteit. 
Naast de “Planstudie Spoor” uitgevoerd door het 

9. Infrastructuur 

124 Rail Cargo



Havenbedrijf Moerdijk in samenwerking met de 
provincie Noord-Brabant, heeft ook ProRail een 
capaciteitsstudie uitgevoerd. Beide studies tonen 
aan dat onder andere het emplacement uitgebreid 
moet worden met twee sporen. Ook bleek dat 
door integraler te plannen de beschikbare capaciteit 
beter benut kan worden. En er zijn extra opstelspo-
ren nodig voor het betrouwbaarder afhandelen van 
de internationale shuttles. Het havenbedrijf en de 
provincie investeren daarom in een tweede opstel-
spoor op het Industrial Park Moerdijk.

synchromodaal coeVorden

Met steun van de Topsector Logistiek is in het verle-
den een verladersstudie uitgevoerd met betrekking 
tot synchromodale kansen. Dit onderzoek krijgt 
vervolg vanuit het programma Newways Drenthe 
en het is de verwachting dat dit gaat leiden tot 
nieuwe initiatieven. 

De Euroterminal Coevorden bevindt zich letterlijk 
op grens van Nederland en Duitsland. Naast het 
containervolume leunt de terminal zwaar op los 
gestorte bulkgoederen zoals agrarische produc-
ten, grind en zand. De terminal richt zich zowel 
op maritieme (deep- en shortsea) als continentale 
stromen. Qua achterland bevinden bestemmingen 
van de terminal zich vooral in Scandinavië, Polen, 
Hongarije, Oostenrijk en Duitsland. 
Het dienstenpakket is recent uitgebreid met 
automotive activiteiten en zijn er ook al concrete 
volumes uit deze sector binnengehaald. Daarnaast 
werkt de Euroterminal in het kader van het 
Twinport concept nauw samen met de terminal 
in Bad Bentheim om meer lading te bundelen. 

Aandacht bij deze ontwikkelingen is er ook voor de 
mogelijkheden van de ‘North Sea Baltic’-corridor 
waarvoor Coevorden en Bad Bentheim zeer goed 
gelegen zijn. 

Met de realisatie van de spoorboog in Coevorden 
is het tevens mogelijk om langere treinen (740 
meter) te rijden en is het efficiënter geworden 
om vanuit Rotterdam naar Coevorden te komen. 
Vanwege toenemende vraag wordt hard gewerkt 
aan het verhogen van de frequentie naar 3 treinen 
per week. De verbinding (containershuttle) via Bad 
Bentheim met Scandinavië (Malmö) wordt dit jaar 
uitgebreid. Vanaf september 2018 rijdt de trein 3 
ritten per week en in december worden dat 5 ritten 
per week. 

In het kader van de stijgende vraag naar trans-
portoplossingen via het spoor wordt tevens het 
spoortraject van de Bentheimer Eisenbahn tussen 
Nordhorn en Neuenhaus ge-upgrade. Hierdoor 
kan de snelheid op deze route van 50 naar 80 km/
uur en zal ook de capaciteit voor goederenvervoer 
toenemen.

Tenslotte wordt onderzocht of er vanaf Coevorden/
Bad Bentheim een verbinding opgezet kan worden 
met China. De verwachting is dat er in september/ 
oktober 2018 meer duidelijkheid moet zijn over de 
haalbaarheid van deze verbinding.

uitbreiding occ terminals 

OOC Terminals heeft met de gemeente OSS en 
I&M een nieuw concept ontwikkeld waarmee 
bepaalde markten betreden gaan worden. In 

Euroterminal Coevorden

 Spoor in Cijfers 2018 125



directe aansluiting op de containerterminal is daar-
voor een terrein van 7,5 hectare aangekocht tussen 
spoor, weg en water. Er komt een nieuwe aftakking 
van de stamlijn en er worden 4 sporen van ieder 
180 meter op gerealiseerd. De eerste 1,6 ha met 
100m extra kade, 2.000m2 warehouse en kantoor-
ruimte zijn in september 2017 in gebruik worden 
genomen. Op het nieuw te ontwikkelen terrein, dat 
bestaat uit in totaal 9,5 Ha, 600m kade en 720m 
spoor, biedt OOC Terminals straks ruimte voor 
dedicated operaties ten behoeve van klanten van 
spoor, water en wegtransport.

goederenspoorlijn Zeeland – antWerpen 

(VeZa)

Een sterke Delta met als cruciaal onderdeel de 
havens van Rotterdam, Antwerpen, Zeeland, Gent 
en Moerdijk, is van groot belang voor de economie 
van de gehele regio. Het versterken van de con-
currentiekracht moet de leidende ambitie van de 
Delta in Europees en mondiaal perspectief zijn. Een 
optimale multimodale duurzame infrastructuur is 
hierbij een belangrijke voorwaarde. Om dit te kun-
nen bereiken moet Nederland en Vlaanderen als 
één geheel met één infrastructuur worden gezien. 
Bovendien moet hierbij worden gericht op de mis-
sing links in het infra-netwerk, net als de Europese 
Commissie zich hier ook op richt. Belangrijke delen 
van het Europese achterland kunnen alleen worden 
bereikt per spoor of via de weg. Het spoor is dan 
het enige duurzame en veilige alternatief voor ver-
voer over de weg. 

North Sea Port maakt zich al jarenlang sterk voor 
een goede en directe goederenspoorverbinding 
tussen Vlissingen en Antwerpen-Noord. Een ver-
binding die niet alleen de concurrentie van het 
havengebied zal vergroten, maar ook de druk op 
het goederenspoor in de regio Noord-Brabant en 
specifiek de Brabantroute verminderd. Minder kop-
maken met gevaarlijke goederen en een directe ver-
binding tussen Antwerpen en Zeeland maken daar-
naast het spoorvervoer een aantrekkelijk alternatief 
om een oplossing te bieden voor de congestie op 
de Antwerpse ring. 

Verbetering spoor kanaalZone gent 

terneuZen

In de Kanaalzone Gent-Terneuzen wordt ruim 6 
miljoen ton aan lading via het spoor vervoerd. Toch 
zorgt de inrichting van de huidige spoorinfrastruc-
tuur (of het ontbreken ervan) voor beperking van 
de groeipotentie van deze grensoverschrijdende 
industriële en logistiek sterke regio. Het bedrijfs-
leven vraagt al langere tijd om een betere verbin-
ding tussen het Belgische spoorwegennet en het 
Nederlandse net op de Oostelijke kanaaloever. 
Bedrijven ondervinden concurrentienadelen door 
langere reistijd en extra kosten die gemaakt moe-
ten worden.

In 2017 zijn North Sea Port, de gemeente 
Terneuzen, de Stad Gent en de provincies Zeeland 
en Oost-Vlaanderen met steun van de Europese 
Commissie en een breed consortium van bedrijven 
en overheden een onderzoek gestart. Het onder-
zoek richt zich op de mogelijkheden voor verbe-
tering van de spoorinfrastructuur in en tussen de 
havengebieden van Terneuzen en Gent. 
Op basis van de uitkomsten van deze meerjarige 
studie zullen de betrokken overheden met elkaar 
bepalen welke investeringsbesluiten noodzakelijk 
zijn voor de verbetering van het spoor. In de studie 
worden dan ook alle facetten onderzocht die nodig 
zijn ter voorbereiding hiervan.

In de eerste fase is onderzocht welke knelpunten er 
zijn in het huidige infrastructuurnetwerk. Daarnaast 
is onderzocht welke potentie er is voor personen-
vervoer in het havengebied. 

Uit de eerste studiefase blijkt dat er onvoldoende 
capaciteit is tussen Terneuzen en Axel. Met name 
de Sluiskilbrug wordt op afzienbare termijn een 
bottleneck: rond 2028 zit deze brug aan zijn maxi-
male capaciteit. Bij verdere of snellere groei loopt 
het spoorgoederenvervoer op de brug vast. In 
Vlaanderen is sprake van een capaciteitstekort op 
het baanvak ten noorden van Wondelgem. Diverse 
emplacementen in beide landen kennen capaciteits-
knelpunten. 

9. Infrastructuur 
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De meest kansrijke infrastructurele oplossingsrich-
ting lijkt vooralsnog de realisatie van een spoorver-
binding tussen Axel en Zelzate. Daarmee ontstaat 
er een netwerk met een hogere betrouwbaarheid 
van het spoorvervoer en wordt het knelpunt op de 
Sluiskilbrug, die bedrijven op de Oostoever van het 
kanaal Gent-Terneuzen ontsluit, weggenomen. 

Deze en andere oplossingsrichtingen worden uitge-
werkt in een (functioneel) ontwerp, omgevingsef-
fecten en kosten. De studie wordt naar verwachting 
begin 2019 afgerond. Daarna volgen nog studies 
naar de inbedding in het trans-Europese logistieke 
netwerk, de financieringsmogelijkheden en wordt 
een MKBA uitgevoerd.

goederenVerbinding antWerpen – 

ruhrgebied (ijZeren rijn)

De capaciteit en kwaliteit van de huidige ach-
terlandverbinding van de Antwerpse haven (de 
Montzenroute) is volgens België nu en in de toe-
komst onvoldoende om het goederenvervoer per 
spoor te verwerken. Om die reden wil de Belgische 
regering het historische tracé van de IJzeren Rijn 
weer in gebruik nemen. In de planstudie 2000-
2001 zijn de zogenaamde structuuroplossing (het 
historische tracé weer in gebruik nemen) en andere 
routes door Nederland onderzocht. Eind 2015 is 
een nieuwe studie gestart naar reactivering van 
de IJzeren Rijn, waarbij met name gekeken wordt 
naar de haalbaarheid van een nieuw alternatief 
via Roermond naar Venlo en Duitsland: de zoge-
noemde Dritte Weg. De beslissing om de spoor-
verbinding weer in gebruik te nemen, laat echter 
voorlopig op zich wachten.

Zuidelijke spooraansluiting chemelot

De nieuwe railterminal op Chemelot is in septem-
ber 2013 opgeleverd. Mede door de komst van 
de railterminal neemt het treinverkeer van en naar 
Chemelot toe. Echter, treinen die naar het zuiden 
gaan, moeten nu nog eerst naar het emplace-
ment Sittard rijden voor rangeerbewegingen (“kop 
maken”) et cetera. Door Chemelot ook in zuidelijke 
richting aan te sluiten op het hoofdspoor, gaan er 
minder treinen rijden tussen Geleen en Sittard en 
wordt er minder gerangeerd in Sittard. Dit alles 
heeft positieve effecten voor de (externe) veiligheid 
op het emplacement te Sittard.
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adRIe vISbeen (lInkS), 
dIReCteuR-eIgenaaR 
vISbeen tRanSPORt en 
jetze tjalma (ReChtS), 
COnSultant RaIlIStICS 
gmbh.



10. materieel ⚒ 

Trailers on Trains:  
doorbraak nabij?
“de kanS IS gROOt dat bleISwIjk OveR enkele jaRen de nedeRlandSe PRImeuR kRIjgt 
van een teRmInal vOOR SPOORveRvOeR van nIet kRaanbaRe tRaIleRS. daaRmee kan 
een dOORbRaak wORden beReIkt In een gROte maRkt waaR het SPOOR al lang naaR 
kIjkt. wat IS eR aan de hand en wat betekent dIt?

De afgelopen decennia heeft de spoorsector ver-
geefs geprobeerd om een groter aandeel te krij-
gen in vervoer van trailers. Tot nu toe zijn vooral 
de Rollende Landstrasse van complete trucks en 
het vervoer van versterkte, kraanbare trailers van 
de grond gekomen. Maar de omvang daarvan 
is gering, behalve in het vervoer door de Alpen. 
Daarom zijn in andere landen initiatieven genomen 
om niet kraanbare trailers met behulp van inno-
vatieve overslagmethoden op de trein te kunnen 
zetten. 

Zo biedt Cabooter in Kaldenkirchen spoorver-
voer van trailers naar Domodossola met het 
CargoBeamer systeem. Een ander systeem is 
Modalohr. Beide systemen hebben korte los- en 
laadtijden als voordeel, maar hoge kosten als 
nadeel. Het Modalohr-systeem vereist een eindter-
minal met hetzelfde systeem. Ook richt dit vervoer 
zich nog steeds vooral op de Alpentransit en nog 
vrijwel niet op andere bestemmingen. 

In Nederland is er nu ook beweging en kijken 
logistieke dienstverleners in versproducten sinds 
kort serieus naar spoor als aanvulling op het weg-
vervoer. De redenen zijn divers: de kosten van het 
wegvervoer nemen toe door congestie en regelge-
ving. De congestie maakt sommige markten moei-
lijker bereikbaar binnen de rijtijd van de chauffeur 
en het groeiend gebrek aan chauffeurs maakt bele-
vering soms hachelijk. Belangrijk is ook dat grote 
retailers niet alleen om duurzame productie vragen, 
maar ook om C02 neutraal vervoer. 

Initiatiefnemers als Visbeen Transport sturen 
daarom aan op spoorvervoer tussen Bleiswijk en 

een aantal bestemmingen op het continent en 
de UK. Die terminal moet ruimte bieden voor een 
groot aantal treinen per dag en helpen de A12 te 
ontlasten. De eerste bestemming zou Berlijn kun-
nen worden, waar op korte termijn een terminal 
komt voor horizontale en verticale overslag. Niet 
alleen is het het spoorvervoer CO2-neutraal, ook 
de terminal en het voor- en natransport op korte 
afstand wordt duurzaam. Visbeen heeft hiertoe 
samen met enkele andere ondernemers Holland 
Rail Terminal (HRT) opgericht. De provincie Zuid-
Holland ondersteunt al geruime tijd het initiatief 
krachtig en ook ProRail is positief. 

In een Business Case heeft Railistics berekend dat 
e.e.a. haalbaar is. De kosten van overslag en spoor-
vervoer liggen onder die van het wegvervoer, wat 
nodig is om expediteurs over de streep te trekken. 
Het terminaloverslagsysteem (Megaswing) maakt 
vlotte los- en laadtijden mogelijk en vraagt niet om 
grote investeringen in de terminal zelf. De terminal 
in Bleiswijk kan over een jaar of 4 operationeel zijn. 
Wanneer dit slaagt, worden logistieke dienstverle-
ners in het westen van Nederland een duurzaam 
alternatief geboden voor wegvervoer van niet 
kraanbare trailers. Retailers en consumenten zien 
een verduurzaming van de logistieke keten en 
de transport sector levert een bijdrage aan de kli-
maatdoelen (Parijs). Gevraagd wordt doortastende 
medewerking door de overheid.”
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10a OveRzICht wagOnS

wagOnS zIjn de ladIngdRageRS bInnen 
het RaIlgOedeRenveRvOeR. vOOR vRIj-
wel IedeRe SOORt gOedeRen IS eR een 
geSChIkt wagOntyPe beSChIkbaaR. 

Meestal worden de wagons door de railgoede-
renvervoerders geleverd als onderdeel van een 
transportdienst of overeenkomst. De railgoederen-
vervoerders hebben wagons in eigendom of leasen 
ze voor korte of lange tijd bij de wagonverhuurders. 
Naast de wagons van de railgoederenvervoerders 
zijn er wagons in eigendom van private partijen, de 
zogeheten P-wagons (Private Freight Wagons). Dit 
zijn vaak speciale wagons die in nauwe relatie met 
de klant van het spoor en de spoorwegonderne-
ming worden ontwikkeld. 

welk type wagons zijn er?
Op deze pagina wordt een selectie getoond van de 
belangrijkste wagontypes en hun eigenschappen. 
Wagontypes hebben altijd een afkorting met een 
specifieke betekenis. De hoofdletter duidt op het 
type wagon en de kleine letters zeggen iets over de 
eigenschappen, zoals lengte, maximale aslast, aan-
tal assen en maximaal toegelaten snelheid.

open Wagon (e-type)

De E-wagons zijn gewone stortwagons met een 
platte (stalen) bodem. Ze worden gebruikt voor 
het vervoer van goederen in bulk of volumineuze 
goederen zoals afvalhout, schroot en kolen, die niet 
hoeven te worden beschermd tegen slechte weers-
omstandigheden. 
Karakteristiek van de Eanos-x-056, de vier-assige 
open wagon:
Laadcapaciteit: 82,5 m3

Maximaal laadgewicht: 66 ton

stortWagon (f-type)

Wagons van het F-type worden gebruikt voor 
bulklading die gelost worden door het handmatig 
of automatisch openzetten van kleppen. Het zijn 

E-type

F-type

H-type

Platte wagon

10. Materieel ⚒
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zelflossers, d.w.z. de lading wordt gelost op basis van 
zwaartekracht. Een bekend voorbeeld is de Falns, een 
bulkwagon die in Nederland vooral wordt gebruikt 
voor het vervoer van kolen en ertsen. Het is een open 
stortwagon en de goederen hoeven niet tegen slechte 
weersomstandigheden te worden beschermd.
Karakteristiek van de Falns 183, de vier-assige stortwagon:
Laadcapaciteit: 85 m3

Maximaal laadgewicht: 65 ton

gesloten Wagon met schuifWanden (h-type)

Uitermate geschikt voor het vervoer van gepalleti-
seerde ladingen die tegen slechte weersomstandige-
heden beschermd moeten worden. De wagon heeft 4 
grote aluminium schuifdeuren (2 aan elke zijde). Elke 
deur maakt een helft van de wagonlengte toegankelijk. 
Hierdoor is het laden en lossen van de zijkant met bij-
voorbeeld heftrucks erg makkelijk. Deze veelgebruikte 
wagon wordt onder meer toegepast voor het vervoer 
van grote papierrollen, ijskasten en auto-onderdelen. 
Karakteristiek van de Habbills 346, de vier-assige 
schuifwandwagon met intern verschuifbare scheidings-
wanden. 
Laadvloer: 62,5 m2

Laadruimte: 165,6 m3 
Maximaal laadgewicht: 58 ton

platte Wagon (k-type, r-type en s-type)

De platte wagon wordt veel gebruikt voor het vervoer 
van metaalproducten (buizen, staalrollen), bosbouw-
producten, machines, tractoren enz. De zijkanten kun-
nen worden neergeklapt waardoor laden en lossen 
eenvoudig is. De R-typen hebben draaistellen en zijn 
extra lang. De S-typen hebben ook draaistellen en ver-
voeren afhankelijk van de uitrusting containers, bomen 
of rollen plaatstaal. Deze platte wagons kunnen zijn 
uitgerust met een huifzeil tegen weersinvloeden voor 
het vervoer van papierrollen, staalrollen, compacte 
gepalettiseerde eenheden, huishoudtoestellen en nog 
veel meer.
Karakteristiek van de Kbs 443, de twee-assige platte 
wagen:
Laadvloer: 34,6 m2

Laadruimte: 15,6 m3

Maximaal laadgewicht: 27 ton

Containerdraagwagon

Gesloten Stortwagon

Ketelwagon
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containerdraagWagon (l-type en s-type)

Deze wagon is speciaal gemaakt voor het vervoer 
van containers en wissellaadbakken van verschil-
lende afmetingen. L-typen zijn twee-assers en 
S-typen zijn vierassers.
Karakteristiek van de Sgns 691, de vier-assige con-
tainerdraagwagen:
Maximaal laadgewicht: 70 ton
Aantal laadeenheden: 3 TEU

gesloten stortWagons (t-type)

Kenmerkend voor de T-wagons is het opengaand 
dak of roldak. T-wagons zijn doorgaans uitgevoerd 
als stortwagons om makkelijk van boven te kun-
nen laden. Ze kunnen zijn uitgevoerd zowel als 
onderlosser als met een vaste vloer. Het gaat over 
het algemeen om goederen die goed afgesloten 
moeten worden vervoerd zoals staalplaten, kalk, 
cement, en meststoffen, maar ook landbouwpro-
ducten zoals granen en cacao- of koffiebonen.

Karakteristiek van Talns 969, de vier-assige gesloten 
stortwagon:
Laadcapaciteit: 77,5 m3

Maximaal gewicht: 55 ton

ketelWagons (Z-type)

Een ketelwagen of tankwagon is een goederenwa-
gon die geschikt is voor het vervoer van vloeibare 
producten. Daartoe is op de wagon een ketel 
of drukvat gemonteerd. Ketelwagens worden 
gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van aard-
olie en aardolieproducten. Daarnaast worden ook 
chemicaliën en gassen (LPG, propaan, chloor) met 
ketelwagens vervoerd.
Karakteristiek van de Zagks, de vier-assige LPG-
ketelwagen:
Laadcapaciteit: 116 m3

Maximaal gewicht: 59 ton

10. Materieel ⚒
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10b aSlaSten

OP IedeRe gOedeRenwagOn tReffen we een helebOel CIjfeRS aan dIe allemaal een 
duIdelIjke betekenIS hebben. de meeSte getallen hebben betRekkIng OP de aSlaSten 
en de eIgenSChaPPen van de wagOn. de kenmeRken van de wagOn zIjn van gROOt 
belang Om te aChteRhalen Of een veRvOeR OveR een bePaalde ROute mOgelIjk IS. 

Niet elk baanvak is namelijk geschikt om te berijden 
met zware treinen. Om dit voor de gebruiker helder 
in kaart te brengen zijn er categorieën gemaakt die 
aangeven of wagons wel of niet kunnen worden 
toegelaten en welk maximum gewicht zij hier kun-
nen meevoeren. 

De kaart geeft de indeling weer van de baan-
vakken in categorieën ten aanzien van de 
geldende maximale aslasten per wagon. 
Er zijn vier categorieën (A, B, C of D). Het 
Nederlandse spoornetwerk is ten minste 
geschikt voor materieel met een aslast van 
maximaal 20 ton (categorie C). Het groot-
ste gedeelte van het netwerk is echter 
ook geschikt voor zwaardere aslasten 
(categorie D) van maximaal 22,5 ton 
per as. 
 

Bron: Netverklaring 2018 ProRail
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klasse indeling Aslast=P

Voertuigmassa in 
lengte=p

A B C D

16t 18t 20t 22,5t

1 5,0 t/m A B1

2 6,4 t/m B2 C2 D2

3 7,2 t/m C3 D3

4 8,0 t/m C4 D4

De baanvakken zijn onderverdeeld in letters en 
cijfers D2 en D4. De cijfers duiden het maximale 
ton/metergewicht aan. Dit is de eenheid die aan-
geeft hoeveel ton per meter spoor is toegestaan. 
Voor categorie D2 geldt een maximum ton/meter-
gewicht van 6,4 en voor D4 is dit 8,0. Een wagon 
die bijvoorbeeld een maximaal totaalgewicht van 
90 ton kan hebben en een lengte heeft van  14 
meter, komt uit op 6,4 ton/metergewicht (gewicht 
gedeeld door lengte). 

De foto hierboven toont het beladingsraster van 
een Ketelwagon die op een D- baanvak een maxi-
mum van 64,9 ton mag worden beladen. De S 
geeft aan hoeveel de wagon mag laden bij 100 
km/h (meest gebruikelijk), SS geeft hetzelfde aan 
bij 120 km/h. Of een bepaald vervoer per spoor is 
toegestaan, wordt bepaald door de wagon en het 
baanvak. Het baanvak met de laagste letter-code-
ring op een bepaald traject is maat gevend voor het 
gehele traject.

De inzet van spoorwegmaterieel wordt dus bepaald 
door drie factoren: het maximale gewicht dat de 
wagon kan hebben, de maximale aslast die op een 
baanvak geldt en de maximale snelheid die op een 
baanvak geldt. Op bepaalde baanvakken gelden 
snelheidsbeperkingen in verband met kunstwerken 
(viaducten), beperkingen van de bovenbouw of de 
stabiliteit van de ondergrond. Als een baanvak het 
gewenste gewicht of ton/meter-gewicht niet toe-
laat, dan moet hiervoor een verzoek tot buitenge-
woon vervoer worden aangevraagd bij ProRail.
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10C StIl gOedeRenmateRIeel

het SPOOR IS één van de meeSt mIlIeuvRIendelIjke tRanSPORtmIddelen. veel landen 
In euROPa veRPlaatSen Om dIe Reden In tOenemende mate hun gOedeRentRanSPORt 
van de weg naaR het SPOOR. deze POSItIeve, eCOnOmISChe OntwIkkelIng vOOR het 
SPOORSySteem gaat eChteR gePaaRd met een SeRIeuS PRObleem: de geluIdS emISSIe 
van de gOedeRenwagenS. 

Landen zoals Nederland, Duitsland en Zwitserland 
lopen voorop met maatregelen om geluidsoverlast 
van het spoorvervoer te verminderen. In Nederland 
gelden er door de invoering van de wet SWUNG in 
2012 geluidsproductieplafonds rondom spoorlijnen. 
In Duitsland moeten treinen met lawaaiige wagens 
een hogere vergoeding voor het gebruik van het 
spoor betalen en in Zwitserland is na een referen-
dum een wet aangenomen die rijden met lawaaiige 
wagons vanaf 2020 verbiedt. 

Wat is daaraan te doen

Door het gebruik van kunststof remblokken kan het 
geluid van de goederenwagen met maximaal 
10 decibel worden verminderd. Volgens de men-
selijke waarneming komt dit overeen met een hal-
vering van het geluid. Goederenwagens die vanaf 
2006 zijn gebouwd/aangeschaft zijn reeds uitgerust 
met een stille remtechnologie. In de meeste gevallen 
is dit gedaan door toepassing van de zogenaamde 
K-remblokken. Deze blokken houden het wiel rond 
en zorgen ervoor dat het wieloppervlak glad blijft.

10. Materieel ⚒
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Voor bestaande goederenwagen is toepassing van 
K-remblokken geen optie daar hiervoor het gehele 
remsysteem aangepast moet worden. Bestaande 
al wat oudere goederenwagens zijn uitgerust met 
gietijzeren remblokken. Nadeel van deze blokken is 
dat zij het loopoppervlak van de wielen opruwen 
waardoor veel geluid geproduceerd wordt.

ll-remblokken

Maar de oplossing is daar, in juni 2013 werden 
de nieuwe LL-remblokken door de internationale 
spoorweguni UIC voor ombouw in heel Europa 
toegelaten. Deze blokken hebben ongeveer een-
zelfde wrijvingscoëfficiënt als gietijzer maar heb-
ben de voordelen van K-remblokken. Eén op één 
uitwisselen van de gietijzeren remblokken met 
LL-remblokken is dus nu mogelijk, het is nu van 
belang om de bestaande goederenwagens om te 
bouwen. Zeker gezien het feit dat bij wet is gesteld 
dat ombouw voor 2020 moet hebben plaatsgevon-
den. 
Een belangrijk actueel thema hierin vormt ook 
de aanleg van het derde spoor in Duitsland tus-
sen Emmerich en Oberhausen, als aansluiting op 
de Betuweroute. Hiervoor moeten in de periode 
2015-2022 goederentreinen worden omgeleid via 
de Brabantroute en de IJssellijn. De knelpunten 
die ontstaan wanneer de zogenaamde geluidpro-
ductieplafonds (vastgesteld in SWUNG-wetgeving) 
worden overschreden, kunnen worden voorkomen 
als voor die tijd minstens 50% van het goederen-
materieel stil is.

ombouW 

Ombouw van de wagens kan eenvoudig door 
de oude gietijzeren remblokken uit te wisselen 
tegen de nieuwe type LL-blokken. In Europa zijn 
momenteel toegelaten twee type LL-blokken, de 
zogenaamde "IB 116*" en "C952-1". De montage 
kan zowel op locatie door een Mobiele Service als 
in een Werkplaats, inclusief de bijbehorende ver-
eiste remtesten en metingen. Naast het uitwisselen 
van de remblokken dienen er dan alleen nog wat 
opschriften op de wagen aangebracht te worden 
opdat dan visueel waarneembaar is dat de wagens 

zijn uitgerust met LL-remblokken en dus geluidsarm 
is. De ombouw en metingen moeten geheel uit-
gevoerd conform de hiervoor speciaal uitgegeven 
en geldende UIC richtlijn, “Anwendungsrichtlinie 
V-BKS (LL)”, 

subsidie

Voor een geluidsarme wagen zijn zogeheten 
geluidsbonussen mogelijk. In Nederland en 
Zwitserland alleen voor vervoerders, maar in 
Duitsland ook mogelijk voor eigenaren ter compen-
satie van de ombouwkosten.

Bron: Total Care Wagon Management

10. Materieel ⚒
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en alS hOOgleRaaR 
veRbOnden aan de 
lOndOn buSIneSS SChOOl



11. duurZaamheid en innoVatie 🍂 

“we zien op termijn zowel een 
ecologische als een sociaal-
economische crisis op ons 
afkomen. Om de impact hiervan 
beheersbaar te houden, is een 
acute mindshift onvermijdelijk.”
de mOndIale SamenlevIng kRIjgt met heel veel veRandeRIngen te maken. daaRbIj 
zIjn twee hOOfdOORzaken te nOemen dIe zullen leIden naaR een vOlgende faSe 
van Onze beSChavIng. 

In de eerste plaats zijn dat de exponentiele techno-
logieën zoals blockchain, zelfrijdende voertuigen en 
zonnepanelen. Deze technologieën spelen nu nog 
een bescheiden rol, maar zullen zich de komende 
jaren exponentieel gaan ontwikkelen. Op zich zijn 
zij boeiend, maar tegelijk niet dermate ingrijpend 
dat ze de wereld helemaal op zijn kop gaan zetten. 
Wel kunnen deze technologieën ons als individuen 
of als kleine groepjes burgers faciliteren om sociale 
innovaties te realiseren. Bijvoorbeeld een woonwijk 
die geheel selfsupporting en zelfsturend wordt op 
energiegebied. Dergelijke ontwikkelingen zullen 
ongetwijfeld leiden tot een democratisering van 
diensten, producten en bezit, en wellicht ook tot 
een herijking van de democratie zelf.  

De tweede hoofdoorzaak is indringender en dat 
zijn de crises die de komende decennia op ons 
afkomen. Naast een aantal andere, zijn er twee 
crises te benoemen die echt veel impact krijgen. 
Als eerste de ecologische crisis, in feite de onbe-
heersbare klimaatsverandering met alle inmiddels 
bekende gevolgen van dien. Daarbij valt te denken 
aan het smelten van de noordpool, de permafrost 
laag en de gletsjers als ook de extreme droogte op 
het Afrikaanse continent. Vooral bij het smelten van 
de permafrost-laag komt heel veel methaan vrij. Dit 
versterkt het broeikaseffect en dus ook de opwar-
ming van de aarde. Als tweede zal een sociaal 

economische crisis ontstaan vanwege alle kosten 
die de noodzakelijke verduurzaming van de samen-
leving met zich mee gaat brengen. Geschat wordt 
dat de werkende middenklasse, veruit de grootste 
groep, er daardoor 20% in welvaart op achteruit 
gaat en die zal dat niet accepteren.  

Beide hoofdoorzaken zullen leiden naar een vol-
gende fase van onze beschaving waaraan niemand 
zal ontkomen en dus iedereen de gevolgen van zal 
ondervinden. Deze transitie zal gedurende twee of 
drie generaties plaatsvinden. 

Op korte en middellange termijn gaat er ook in 
transport en de logistiek veel veranderen. Niet 
alleen mensen zullen autonoom vervoerd worden, 
ook met goederen zal dit gaan gebeuren. De ont-
wikkeling van bijvoorbeeld drones gaat heel snel. 
Vijf jaar geleden hadden we niet gedacht dat het 
mogelijk zou zijn om goederen en personen met 
autonome drones over afstanden tot 100 kilometer 
te vervoeren en nu gebeurt dit al op commerciële 
basis. Samen met Big Data en artificiële intelligentie 
zal de logistiek veel efficiënter en effectiever gaan 
verlopen. Randvoorwaarde is wel dat de ‘mindset’ 
verandert van concurreren naar co-creëren.
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Co-creëren is het samenwerken binnen een sector 
om klanten en samenleving de hoogst mogelijke 
waarde van producten en diensten te bieden. 
Dit streven - deze missie - zal voor bedrijven veel 
belangrijker moeten gaan worden dan ‘ieder jaar 
steeds meer geld verdienen’. Eigenlijk geldt dit voor 
de hele samenleving en zouden we allemaal nu al 
veel meer moeten denken in welzijn dan in wel-
vaart. Hoe langer we met deze ‘mindshift’ wachten, 
hoe groter de ecologische schade wordt en hoe 
duurder het herstel daarvan zal gaan uitpakken. 

Hoewel veel individuen en ook veel individuele 
bedrijven steeds meer gaan beseffen dat een 
‘mindshift’ noodzakelijk is om Nederland duurzaam 
en mobiel te houden, is het op individueel niveau 
vaak moeilijk uitvoerbaar. Daarom moet de over-
heid haar verantwoordelijkheid nemen om een 
‘mindshift’ te realiseren en zal ze heel snel moeten 
afstappen van haar neo-liberale koers. Het is onver-
mijdelijk dat zij significant zal moeten reguleren om 
de leefbaarheid in ons land te handhaven. Vanzelf 
zal dit namelijk niet gaan gebeuren.”   

Ruud Veltenaar, Trendwatcher, Filosoof en als 
Hoogleraar verbonden aan de London Business 
School

11. DuurzaamheiD en innovatie 🍂
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10. Veiligheid 2



11. DuurzaamheiD en innovatie 🍂

11a  POtentIe CO2-beSPaRIng bIj mOdal ShIft 
van weg naaR SPOOR

Door TNO is in 2017 een onderzoek gedaan naar 
de potentie van modal shift van de weg naar het 
spoor in Nederland en welk effect dat zou hebben 
op de CO2-uitstoot. Dit in het kader van COP21 
waarbij afspraken zijn gemaakt om de CO2-uitstoot 
in 2050 te verminderen tot het niveau van 40% van 
de totale uitstoot in 1990.

In het onderzoek is rekening gehouden met een 
drietal stappen:
1. Bekijken welke stromen over de weg overlap-

pen met stromen via het spoor, waarbij voor de 
betreffende vervoersstromen sprake moet zijn 
van aanwezigheid spoorterminal in herkomst- 
en bestemmingsgebied en beschikbaarheid 
spoordienst tussen beide terminals.

2. Het maken van een vergelijking in de kostprijs 
tussen wegvervoer en spoorvervoer. Modal 

shift in potentie alleen mogelijk wanneer kosten 
spoorvervoer inclusief overslag, voor- en na -
transport gelijk of lager uitvallen dan wegver-
voer.

3. Het bepalen van de CO2-besparing, waarbij 
rekening wordt gehouden met de groei van 
vervoerstromen enerzijds en technologische 
verbetering anderzijds.

In 2014 werd in totaal 354 miljoen ton via de weg 
in containers of als stukgoed vervoerd. Ruim 12% 
(43 miljoen ton) van dit wegvervoer kan in theorie 
ook over het spoor worden vervoerd, omdat de 
routes een overlap vertonen met het spoornetwerk. 
Dit betreft zowel binnenlands vervoer (bijvoorbeeld 
Rotterdam – Limburg) als internationaal vervoer 
(Nederland – Noord-Italië/ Polen/Zuid Frankrijk/ 
Noord-Spanje).
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Bron: TNO-rapport “Modal shift van weg naar spoor - Potentie tot 2050 en effect op CO2-uitstoot”

CO2 uitstoot in scenario laag en hoog in 2050 en te bereiken besparingen door modal shift naar spoor en 
technische verbetering voor spoor en wegvervoer.

laag scenario hoog scenario



Wordt voor deze goederenstromen een kostenver-
gelijk gemaakt dan blijkt dat ongeveer 13 miljoen 
ton (4%) van het wegvervoer in 2014 verschoven 
had kunnen worden naar het spoor. Wanneer in 
2014 als gevolg van modal shift 13 miljoen ton goe-
deren van de weg naar het spoor zouden zijn ver-
schoven, dan zou dit de CO2-uitstoot met 380.000 
ton hebben gereduceerd. Deze besparing komt 
overeen met circa 10% van de uitstoot van het 
totale wegtransport voor stukgoed en containers 
in Nederland. De vermindering van de uitstoot is 
hoog ten opzichte van het verschoven volume (4%) 
omdat juist vervoer met relatief lange afstanden 
worden verschoven. De CO2-besparing vindt dus 
niet enkel plaats op Nederlands grondgebied.
Uit het onderzoek van TNO blijkt dat een modal 
shift een belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050. Deze 
bijdrage is gelijk aan circa 5% van de totale beno-
digde reductie om de doelstelling voor het vervoer 
van stukgoed en containers te behalen.
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Rail Cargo information Netherlands 

is het voorlichtingsbureau 
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expediteurs en rederijen.
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