SPOOR IN CIJFERS 2019

SPOOR IN
CIJFERS

2 19



Rail Cargo information Netherlands
Albert Plesmanweg 41H
3088 GB Rotterdam
T: +31 (0)10 204 21 11
E: info@railcargo.nl
W: www.railcargo.nl

RAI_SIC_2019_omslag_DEF.indd 1

Rail Cargo information Netherlands

Rail Cargo information Netherlands
is het voorlichtingsbureau ter
bevordering van het railgoederenvervoer in Nederland. Het bureau
promoot het gebruik van het spoor
bij verladers, logistieke dienstverleners, expediteurs en rederijen.

06-09-19 13:11

SPOOR IN
CIJFERS

2 19

◴

📈	
📊	
		
>		
		
		

VERKEERSPRESTATIE
VERVOERSPRESTATIE
AANBIEDERS VAN SPOORVERVOER
FULL TRAIN LOADS
WAGENLADINGVERVOER
INTERMODAAL VERVOER

🔀 DE NIEUWE ZIJDEROUTE
👍		 BEST RAIL PRACTICES
		 INFRASTRUCTUUR
⚒		 MATERIEEL
		

🍂		

DUURZAAMHEID

INHOUD

📈	

VERKEERSPRESTATIE8

1 	
1B
1C
1D

Ontwikkeling verkeersprestatie in Nederland
Aantal gereden treinen over de Betuweroute
Aantal treinen per grensovergang
De betekenis van de Betuweroute

📊	

VERVOERSPRESTATIE16

2
2B
2C
2D

Ontwikkeling volume in tonnen
Modal split in Nederland in tonnen
Internationaal goederenvervoer per spoor; land van herkomst en bestemming
Basisprognoses goederenvervoer



AANBIEDERS VAN SPOORVERVOER28

A

A

3 	Overzicht toegelaten railgoederenvervoerders
3B Intermodale rail operators
3C Logistieke dienstverleners
3D Rail expediteurs
3E Rail Scout
A

10
12
13
14

20
22
24
26

32
34
36
38
39

>

FULL TRAIN LOADS40

4A
4B

Full train load, het concept
Spoorgoederenvervoer per ladingsoort

44
45

WAGENLADINGVERVOER48
5A 	
5B
5C
5D

Wagenladingvervoer, het concept
Green Express, een vernieuwd concept
Overzicht openbare laad- en losplaatsen
Overslag terminals conventionele lading

52
54
56
57

6A 	
6B
6C
6D
6E

INTERMODAAL VERVOER	
Intermodaal vervoer, bestemmingen per land
Intermodaal vervoer, aantal wekelijkse diensten
Ontwikkeling overslag per rail terminal
Voordelen van intermodaal vervoer
Parameters in de modaliteitskeuze

58
62
64
66
68
70

🔀

DE NIEUWE ZIJDEROUTE	

7
7B

Welke routes worden gebruikt?
Wat zijn de logistieke voordelen?

72
76
77

A

👍

BEST RAIL PRACTICES

8
8B
8C
8D
8E
8F

Best Rail Practice C.H. Robinson
Best Rail Practice KLG Europe
Best Rail Practice Moonen Packaging
Best Rail Practice Ricoh Europe Scm
Best Rail Practice Van Overveld Transport
Best Rail Practice Westerman Multimodal Logistics

A

78
82
86
90
94
98
102

INFRASTRUCTUUR106
9
9B
9C
9D
9E
A

Spoornetwerk in Nederland
Infrastructuur projecten
De Europese spoorgoederencorridors
Derde spoor Duitsland
Overige projecten

111
112
117
118
120

⚒

MATERIEEL126
10A Overzicht wagons
128
B
10 Aslasten
131
10C Stil goederenmaterieel
133

🍂

DUURZAAMHEID136

11 	Potentie CO2-besparing bij modal shift van weg naar spoor 	

140

Rail Cargo is sponsored by:	

142

A

VOORWOORD

Het glas is halfvol
Je hoeft niet een ras optimist te zijn om een rotsvast vertrouwen te hebben in de toekomst van
het railgoederenvervoer. Ik zie namelijk een prachtige sector waar met passie wordt gewerkt
aan innovatieve oplossingen voor de logistieke behoeftes van de Nederlandse handel en industrie. De kansen voor het spoor zijn gunstiger dan ooit.
Wie had gedacht dat vandaag de dag onze sinaasappels per spoor worden aangevoerd naar de DC’s
van Albert Heijn? Een prachtig initiatief en slechts
één van de vele voorbeelden die bijdragen aan een
flinke verschuiving van wegvervoer naar spoor. Er
zijn nog meer sectoren die het spoor ontdekken,
zoals de kwekers van bloemen en planten die grote
plannen hebben voor een directe aan- en afvoer
per spoor in Bleijswijk. Bij nadere bestudering blijkt
dat dit soort initiatieven zorgvuldig zijn voorbereid
en gericht zijn op een langere termijn strategie
waarin de dominantie van het wegvervoer niet
langer houdbaar is.
De laatste statistieken laten voor onze sector een
groei zien van 9% in treinkilometers en 12% in het
aantal tonkilometers ten opzichte van de eerste
helft van vorig jaar. De groei komt vanuit de liquid
bulk markt en het vervoer van containers. Vaak
zijn het de ladingeigenaren die aandringen op het
gebruik van spoorvervoer als duurzaam alternatief.
Zij maken serieus werk van het reduceren van hun
carbon footprint en zetten hun logistieke dienstverleners aan tot het zoeken naar duurzame alternatieven. In deze uitgave van Spoor in Cijfers zien we
dit terug in de vele interviews met marktpartijen. Zij
worden hier gepresenteerd als ‘best practises’, maar
als meer partijen hun voorbeeld volgen dan wordt
zo’n ‘best practise’ al snel een ‘common practise’.

CAREL ROBBESON,
VOORZITTER RAIL CARGO
INFORMATION NETHERLANDS
6

Rail Cargo

van het spoor is voor mij een belangrijk pluspunt.
Dat hebben de warme zomers en de lage waterstanden van de afgelopen twee jaar wel aangetoond. Het heeft veel marktpartijen aan het denken
gezet om hun strategie te wijzigen richting het
spoor.
Er blijven natuurlijk nog volop uitdagingen over
om het spoorproduct te verbeteren. De landelijke discussie rond geluid en trillingen is daar een
van. Ik begrijp de emoties omtrent dit onderwerp
donders goed, maar laat ook bij dit onderwerp de
duurzaamheid leidend zijn. Laten we daarnaast
hier vooral zoeken naar innovatieve oplossingen
waardoor het spoor als oplossing wordt gezien en
niet als een probleem. Als we hier samen aan werken dan zijn we in staat om de kansen te grijpen.
Daarom durf ik gerust te stellen dat het glas halfvol
is.

Mijn optimisme komt niet alleen door de rol van
het spoor in duurzaamheid strategieën. Daarmee
doen we tekort aan de overige voordelen die het
spoor biedt, zoals schaalvoordelen en betrouwbaarheid. Schaalvoordelen vertalen zich in potentiële
kostenreducties, mits we voldoende kritische massa
bij elkaar kunnen brengen. De betrouwbaarheid
Spoor in Cijfers 2019
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Wij kijken verder dan de weg
“De weg speelt de hoofdrol in het Nederlandse goederenvervoer. Maar partijen in het
wegtransport zien kansen in de modal shift. We moeten daarbij alleen wel in álle modaliteiten
investeren, voor zowel goederen- als personenvervoer, als we niet willen dat Nederland
vastloopt.
1,71 miljard ton goederen vervoerden we in 2018
vanuit, naar en binnen Nederland, liet het CBS deze
zomer weten. Ruim 44 procent ging per vrachtauto,
tegenover ruim 18 procent voor de binnenvaart.
Het spoor blijft steken op 2,2 procent. Daar valt
zeker wat te schuiven. Waar ik de modal shift niet
zo snel zie gebeuren in personenvervoer, lijkt dat
bij goederenvervoer anders, omdat beslissingen
daar meer op rationele basis genomen worden.
Velen prijzen en verwachten daar dan ook een
modal shift: de verplaatsing van goederenstromen
van weg naar water, spoor en buisleidingen. Daar
zijn wij, als sector van (weg)transport en logistiek,
helemaal niet tegen. Sterker nog, veel TLN-leden
juichen een modal shift toe en zien er kansen in.
MODAL OPTIMUM IS HET DOEL

Maar die verschuiving is geen doel op zich, wat mij
betreft. Bij veel goederenstromen is die verplaatsing zelfs helemaal niet mogelijk. Denk aan de winkeldistributie: ooit een supermarkt gezien met een
eigen railterminal? Of een warenhuis met haven?
En nee, een verandering van de vervoerswijze is
niet altijd beter voor het milieu. De vrachtwagens
van nu zijn een stuk minder vervuilend dan een
binnenvaartschip. Het doel is wat mij betreft een
modal optimum: de optimale balans tussen de vervoerswijzen. Optimaal op drie punten: bereikbaarheid, duurzaamheid en efficiëntie. Om dat doel te
bereiken is inderdaad eerst een modal shift nodig.
KANSEN IN VERSCHUIVING

ELISABETH POST, VOORZITTER
VAN TRANSPORT EN LOGISTIEK
NEDERLAND (TLN)

De leden van Transport en Logistiek Nederland, met
naast traditionele transportbedrijven ook logistiek
dienstverleners en expediteurs, zijn dienstverleners
die willen dat goederen zo efficiënt mogelijk op de
plaats van bestemming komen. Daarbij denken ze

verder dan alleen de weg. Veel TLN-leden vestigen
zich in de buurt van spoor- en binnenvaartterminals.
Want zij weten: voor vervoer per trein of schip blijft
voor- en natransport per vrachtwagen nodig. En in
een aantal gevallen starten zij eigen terminals aan
water of spoor. Zo zijn er TLN-leden betrokken bij
het opzetten van CoolRail, dat drie keer per week
een trein tussen Valencia en Rotterdam laat rijden.
Sinaasappels uit Spanje hierheen, diepvriespatat op
de terugweg.
GRENZEN AAN ONZE INFRASTRUCTUUR

In alle gevallen, óók wanneer we het modal optimum gevonden hebben, lopen we tegen de grenzen van onze infrastructuur aan. Tot 2030 blijft het
goederenvervoer groeien met tussen de 4 en 19
procent, becijferden wij samen met de andere partijen in de Mobiliteitsalliantie. En het personenvervoer, dat diezelfde weg en datzelfde spoor gebruikt,
met 13 tot 20 procent. Dat kun je deels opvangen
door slimmer om te gaan met je laadruimte, of
door ecocombi’s in te zetten: langere en zwaardere
vrachtwagens, die 20 tot 50 procent meer lading
kunnen meenemen dan reguliere vrachtwagens.
Maar wat we ook verzinnen en hoe slim we het
ook inrichten: er blijven flinke investeringen in infrastructuur nodig. Op grote knelpunten op de snelwegen, maar ook op het spoor. Als wij willen dat
Nederland niet vastloopt, moeten we nu investeren
in alle modaliteiten. Voor zowel goederen als personen. Als wij niet willen dat Nederland vastloopt,
moeten we echt flink aan de bak.”
Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek
Nederland (TLN)
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1A ONTWIKKELING VERKEERSPRESTATIE IN
NEDERLAND
We zien een positieve ontwikkeling in het aantal treinkilometers (+4%) en tonkilometers (+3%)
in 2018 ten opzichte van 2017. Naast een aanhoudende economische groei in 2018 komt dit
vooral door de periode met laag water waardoor stromen van binnenvaart zijn verplaatst naar
het spoor. Ook is in 2018 sprake geweest van langdurige werkzaamheden aan het Derde Spoor
in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen. Als gevolg hiervan zijn goederentreinen omgeleid van de Betuweroute naar de Brabantroute. Die route is langer en daardoor ligt het aantal
trein- en tonkilometers hoger dan in 2017.
In 2017 waren er ook beperkingen aan het gebruik
van de Betuweroute als gevolg van de werkzaamheden aan het spoor in Duitsland. In 2018 waren
die beperkingen echter veel langer (bijna twee keer
zoveel). Sommige goederenvervoerders hebben
daarom gekozen om structureel via Venlo te rijden
in 2018 in plaats van telkens de route wisselen.
In 2018 is wederom het transitoverkeer toegenomen. Het gaat om goederenstromen waarvoor de
route via Nederland het kortste is (bijv. de stroom
van België naar Zweden). Ook speelt voor transitoverkeer mee dat via Nederland zwaardere treinen
kunnen worden gereden met dezelfde tractie. In
België is namelijk op de Montzenroute extra tractie

nodig om de helling te overbruggen, hetgeen het
vervoer duurder maakt.

verplaatst naar Rotterdam. Dat zou moeten leiden
tot een absolute daling, maar door het lage water is
het vervoer per saldo toch licht gestegen. Specifiek
voor het containervervoer per spoor gaven marktpartijen aan dat in 2018 door de economische groei
de bezettingsgraad van de containertreinen is toegenomen.
De eerste cijfers over 2019 tonen aan dat de groei
zich fors doorzet. Het aantal treinkilometers stijgt
met 9% in de eerste helft van 2019 ten opzichte
van de eerste helft in 2018. Ook het aantal tonkilometers groeit fors met 12% over dezelfde periode.
De groei komt vooral vanuit de segmenten kolen
en containers.

De groei in het spoorgoederenvervoer was in 2018
vooral zichtbaar in het container en kolen vervoer.
Beide maken ook veelvuldig gebruik van binnenvaart en hadden in 2018 last van de lage waterstanden waardoor ze meer per spoor zijn gaan
vervoeren.
Het vervoer van steenkool per spoor vertoonde
een bijzondere ontwikkeling. Door de sluiting van
kolengestookte energiecentrales in Duitsland nam
dit vervoer vanaf 2017 af. Het vervoer van steenkool per spoor van Amsterdam werd voor een deel
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1B AANTAL GEREDEN TREINEN OVER DE
BETUWEROUTE

1C AANTAL TREINEN PER GRENSOVERGANG

Het gebruik van de Betuweroute is na de opening in juni 2007 geleidelijk toegenomen. In 2018
had de Betuweroute een aandeel van 47% van het totale goederenverkeer per spoor op de
Nederlands-Duitse grens. In de eerste helft van 2019 is dit verder gestegen naar 49%.
Bij de opening van de Betuweroute in 2007 waren
slechts een paar locomotieven beschikbaar met
beveiligingssysteem ERTMS. In de loop der jaren
is dit gegroeid en is tevens het aantal treinen over
de Betuweroute toegenomen. De verschuiving van
goederentreinen van het gemengde net naar de
Betuweroute is vervolgens aangemoedigd met een
stimuleringsregeling. In het recordjaar 2014 reden
m.b.t de grensovergang bij Zevenaar 25.050 treinen
via de Betuweroute. Dat is een aandeel van 61%
van het totale goederenverkeer per spoor op de
Nederlands-Duitse grens. In 2018 was dit 47%.

De verbindingsbogen Geldermalsen – Meteren (NO
boog Meteren) zijn in 2010 opengesteld, de boog
Valburg – Elst (NW boog Elst) is in november 2015
opengesteld, gevolgd door de boog Zaltbommel –
Meteren (ZO boog Meteren) in oktober 2016.

30000

AANDEEL BETUWEROUTE

AANTALLEN TREINEN PER GRENSOVERGANG

Op de kaart is het procentuele aantal goederen
treinen per grensovergang weergegeven. Hieruit
blijkt dat veruit de meeste treinen gebruik maken
van de Oost-West as (77% Oost-West, 23%
Noord-Zuid). De belangrijkste grensovergangen zijn
Zevenaar en Venlo. In 2018 had de Betuweroute
een aandeel van 37% in het totale grensoverschrijdende verkeer; een lichte daling ten opzichte van
2017 als gevolg van werkzaamheden op dit traject
aan Duitse zijde.

Bad Bentheim 10,9%

Emmerich via gemengde net 0,8%
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Het merendeel van alle goederentreinen dat in Nederland rijdt heeft een internationale
herkomst of bestemming. Dit betekent dat het meeste vervoer grensoverschrijdend is. In 2018
passeerden in totaal 56.350 treinen de grens met Duitsland en België. Dit is een stijging van
2% ten opzichte van 2017.

De ontwikkeling in 2018 op de Betuweroute was
wisselend, in het eerste kwartaal was het aandeel
lager dan in dezelfde periode van 2017 door het
verlies in het kolenvervoer. Het 2e kwartaal was
vrijwel gelijk en vanaf augustus is de toename van
het extra vervoer vanwege de lage waterstanden
goed zichtbaar. Door de werkzaamheden voor de
aanleg van het 3e spoor Zevenaar – Oberhausen
reden in 2018 vrijwel het hele jaar meer
treinen via Venlo dan in 2017.

Vanwege de werkzaamheden voor de aanleg van
het 3e spoor Zevenaar – Oberhausen was in 2013,
2015, 2016 en 2018 gedurende langere periodes de
capaciteit beperkt. De beperkingen bevonden zich
tussen Zevenaar en Oberhausen.

0

📈
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Het aantal goederentreinen op
de grensovergang met België
is lange tijd stabiel geweest,
maar vertoont de laatste
jaren een groei. In 2018
is het aantal treinen
hier gestegen met 4% ten
opzichte van 2017. Opvallend is
dat er een verschuiving is naar meer
containertreinen in plaats van blok
treinen voor één klant.

Emmerich via Betuweroute 36,1%

Roosendaal Essen 14,4%

Venlo Kaldenkirchen 29,6%

Eijsden - Visé 4,6%

Valburg - Zevenaar

Bron: ProRail
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1D DE BETEKENIS VAN DE BETUWEROUTE
In 2007 opende Koningin Beatrix de Betuweroute. Het grootste Nederlandse infrastructurele
project sinds de bouw van de Deltawerken. Tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens
bij Zevenaar ligt een snelle, veilige spoor verbinding met het Europese achterland, exclusief
voor het goederenverkeer. De 172 kilometer lange Betuweroute is daarmee de slagader van
het Nederlandse goederentransport per trein.

Nederland is het enige Europese land dat een dedicated 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 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.

2016 en 2018 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 theoretische capaciteit van de Betuweroute
wordt voor 2030 geschat op 48.000 treinen (twee
richtingen opgeteld). Prognoses geven aan dat voor
2030 het gebruik zal liggen op 33.500 treinen. 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.

HAVENSPOORLIJN

SCHOOLVOORBEELD

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 die
vervangen wordt door het Theeemswegtracé en
de aanleg van het 3e spoor in Duitsland tussen
Emmerich en Oberhausen.

De wijze waarop de bouw van Betuweroute tot
stand is gekomen geldt nog altijd als schoolvoorbeeld van publiek projectmanagement. Door te
zorgen dat aan alle randvoorwaarden in het projectgebied werd voldaan kon de aanleg relatief
soepel verlopen. Ook heeft de aanleg van de
Betuweroute bijgedragen aan de ontwikkeling van
de boortechniek van tunnels in het Nederlandse
polderlandschap 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.

VEILIG EN DUURZAAM ALTERNATIEF

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 goederentreinen 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,
14
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Samenwerking steeds vaker in
beeld om lading via het spoor te
vervoeren. Dat is goed voor het
milieu, voor Nederland en voor
het spoor.
“NDL/HIDC, Nederland Distributieland (Holland International Distribution Council), is voort
durend bezig om Nederland als Europese logistieke vestigingsplaats te promoten met als doel
logistieke investeringen aan te trekken en ladingstromen via ons land te leiden. We worden
gesteund in ons werk door ruim 300 leden: logistieke dienstverleners, infrastructurele partijen,
dienstverleners die de logistiek faciliteren en logistieke hotspots. Namens deze leden promoten we ons land vooral in Noord-Amerika en Azië (China, Zuid-Korea, India en Japan) als aantrekkelijke vestigingsplaats en proberen we matchmaker te zijn tussen verladers uit die regio’s
en onze leden.
Nederland is een prima vestigingsplaats. Dat zeg ik
niet omdat het mijn werk is, maar omdat de feiten
dat gewoon bewijzen. We hebben een gezond
businessklimaat, een grote mate van arbeidsrust,
twee perfecte mainports en een goede infrastructuur. Als je de bekende logistieke hotspots, zoals
Brabant en Noord-Limburg, buiten beschouwing
laat, beschikken we ook over voldoende grond. Dat
kun je goed zien in opkomende logistieke hotspots
als Twente, Zwolle, de regio Arnhem-Nijmegen en
Zuid-Limburg.

REMCO BUURMAN,
ALGEMEEN DIRECTEUR
NDL/HIDC

Voor de Nederlandse economie is het belangrijk dat
de goederen die via Rotterdam en Schiphol binnen
komen niet onbewerkt doorgaan naar het achterland, maar dat we er waarde aan toevoegen. Dat
geeft een spin-off waar we geld mee kunnen verdienen en dat is belangrijk voor de welvaart en het
welzijn in ons land. Die toegevoegde waarde kan
zijn het monteren van een eenvoudig landenstekkertje tot het volledig assembleren van auto’s die
per maritieme containers in onderdelen aankomen
en die bestemd zijn voor de gehele Europese markt.
In en rond de mainport Rotterdam vindt je vooral
havengerelateerde distributie-activiteiten op het

gebied van agrofood en chemie, maar verder hebben de distributiecentra zich inmiddels over het
hele land verspreid. Dit is mogelijk omdat wij in
Nederland over een perfecte infrastructuur beschikken. De importgoederen die buiten de mainports
worden bewerkt, gaan per binnenvaart en per
spoor naar de logistieke centra. Daar worden ze
bewerkt en vervolgens gaan ze verder Europa in,
per trein, truck of binnenvaartschip.
Gelukkig zien we dat het spoor meer en meer in
beeld komt als vervoersmodaliteit om de goederen
naar het achterland te vervoeren. Dit komt niet
alleen omdat de prijs/kwaliteit van het spoor zich
de laatste jaren positief heeft ontwikkeld, maar
ook omdat het wegvervoer in toenemende mate te
maken heeft gekregen met uitdagingen, zoals files
en chauffeurstekorten. Door deze oorzaken en een
steeds groter besef om duurzaam te transporteren,
zie je dat verladers meer gaan samenwerken om
gezamenlijk het spoor te gebruiken.
Voor een hoogfrequente shuttleverbinding heb
je heel veel lading nodig en één bedrijf heeft
dat meestal niet. Vroeger pakte men dan al snel
de truck. Men was erg beducht om vanwege
Spoor in Cijfers 2019

17

2. VERVOERSPRESTATIE

📊

concurrentieoverwegingen te gaan samenwerken,
maar gelukkig zie je die houding steeds meer verdwijnen. Tijden veranderen en men krijgt steeds
meer een open mind om elkaar te vertrouwen,
data te delen en te gaan samenwerken om uiteindelijk voor alle partners een win-win situatie te
creëren.
Je kan haast spreken van een cultuuromslag en wij
juichen die van harte toe. Tijdens onze promotiereizen brengen we deze ontwikkeling voortdurend
onder de aandacht en onze potentiele klanten
luisteren hier met veel aandacht en interesse naar.
Goed voor het milieu, goed voor Nederland en
goed voor het spoor. Zo snijdt het mes aan vele
kanten.”
Remco Buurman, Algemeen directeur NDL/HIDC
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2A ONTWIKKELING VOLUME IN TONNEN

ECONOMISCHE GROEI

Het goederenverkeer per spoor van, naar, binnen en door Nederland nam, per saldo, in
2018 toe. Belangrijkste verklaring hiervoor is het extra vervoer vanwege lage waterstanden
in de grote rivieren. In 2018 werd, meer dan in 2017, gewerkt aan het 3e spoor Zevenaar –
Oberhausen, waardoor veel goederentreinen via andere routes zijn geleid.
3E SPOOR: OMLEIDINGEN

LAAGWATER

In 2018 waren meer omvangrijke capaciteitsbeperkingen door bouwwerkzaamheden voor de
aanleg van het 3e spoor Zevenaar – Oberhausen
dan in 2017. Zowel in 2018 als in 2017 betrof het in
principe een dubbelsporige buitendienststelling in
de weekenden en een enkelsporige buitendienststelling op de werkdagen. In 2018 is in totaal 87
dagen gewerkt aan de aanleg van het 3e spoor.
Iedere maand, uitgezonderd december, was er een
periode van ongeveer een week, waarin het goederenverkeer te maken kreeg met beperkingen door
de bouwwerkzaamheden. Ter vergelijking, in 2017
werd in 5 periodes gewerkt aan het 3e spoor, in
totaal 42 dagen.

De zomer was in 2018 lang en erg droog. Het
effect was goed zichtbaar in de langdurige lage
waterstanden in de rivieren. Hierdoor kon de binnenvaart minder lading meenemen. Voor dezelfde
hoeveelheid lading zijn dan meer binnenvaartschepen nodig of je verschuift de lading waar
mogelijk naar het spoor. Voor een deel van de
lading vormde het spoor inderdaad een alternatief
om lading alsnog op de plaats van bestemming
te krijgen. Vanaf augustus vertoont het aantal
treinen van/naar Rotterdam een stijgende lijn t.o.v.
de voorgaande maanden. Tot half augustus reden
ca. 100-110 goederentreinen per dag van/naar de
Rotterdamse haven, vanaf half augustus liep dat op
naar 110-120. Segmenten waarin een toename van
goederentreinen te zien waren, zijn kolen en containers. In beide segmenten ligt het aantal treinen
vanaf augustus 2018 hoger dan in dezelfde periode
in 2017.

VOLUME RAIL FREIGHT IN TONNES
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Het volume dat vervoert wordt per spoor is natuurlijk ook afhankelijk van de conjuncturele ontwikkelingen. De economie groeide in 2018 met 2,5%.
Nederland kende daarmee vijf achtereenvolgende
jaren met economische groei. Het transport is
hier een directe afgeleide van. In de spoorsector
zien we dit tot uitdrukking komen in de betere
bezettingsgraad van containertreinen en bij een
doorgaande groei door hogere frequenties van de
containertreinen. In de bulkmarkt zien we in 2018
een groot aantal bedrijven die investeren in extra
opslagcapaciteit, hetgeen uiteindelijk ook weer
leidt tot extra bulktreinen. De cijfers over de eerste
helft van 2019 bevestigen het positieve beeld.
KOLENVERVOER

De sluiting van enkele kolengestookte energiecentrales Duitsland in januari en maart 2017 heeft
geleid tot een afname van het aantal kolentreinen
tussen de Nederlandse havens en het Duitse achterland. Het aantal kolentreinen lag hierdoor in het
1e kwartaal van 2018 lager dan in het 1e kwartaal
van 2017. Ook in het 2e kwartaal van 2018 lag het
aantal kolentreinen lager dan in hetzelfde kwartaal
in 2017, maar het verschil was kleiner dan in het 1e
kwartaal. Vanaf augustus zijn er juist meer kolentreinen waargenomen dan een jaar eerder, vanwege de lage waterstanden.
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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 2018.
De totale hoeveelheid in Nederland vervoerde goederen kende in 2018 maar een lichte stijging ten
opzichte van 2017. Uit de tabel valt op dat het aandeel spoorvervoer relatief klein is. Dit komt onder
andere omdat Nederland nu eenmaal beschikt over
veel vaarwegen en de binnenvaart hier een flink
deel voor zijn rekening neemt. De binnenvaart had
in 2018 wel veel last van de lage waterstanden.
Hun aandeel is daarom ook gedaald. Verder valt op
dat het aandeel wegvervoer harder is gestegen dan
de groei in het aandeel spoorvervoer.

worden ingezet. Dit betreft vooral het intermodale vervoer van deepsea containers tussen de
Maasvlakte en de terminals in Venlo, Coevorden,
Eindhoven en Tilburg, die allen fungeren als een
extended gate. Daarnaast worden vanwege veiligheidsredenen ook diverse chemicaliën binnen
Nederland via het spoor vervoerd zoals de intermodale verbinding tussen Geleen en Moerdijk.

De fijnmazige distributie van kleinschalige en
tijd kritische lading op korte afstanden blijft het
domein van het wegvervoer. Gelijktijdig moet
gesteld worden dat, afhankelijk van de dikte van
de ladingstromen, zowel de binnenvaart als het
spoorvervoer ook op korte, binnenlandse trajecten
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2C INTERNATIONAAL GOEDERENVERVOER
PER SPOOR; LAND VAN HERKOMST EN
BESTEMMING

INTERNATIONAAL GOEDERENVERVOER PER SPOOR OUTBOUND NL
54

0,9

Duitsland is nog steeds de grootste handelspartner van Nederland. Dat zien we duidelijk terug
in de volumes per spoor. 72% van alle lading heeft een bestemming in Duitsland en ruim 45%
van alle inkomende treinen komt uit Duitsland. Daarnaast is Italië een goede tweede en het
aandeel van en naar Italië neemt zelfs toe.
DUITSLAND

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 deelsectoren hetzelfde. Voor het intermodale vervoer is het aantal containers heen en terug
meestal beter in evenwicht.
ITALIË

Italië is na Duitsland de belangrijkste vervoerspartner, met een aandeel van ruim 15 procent. Bij
spoorvervoer naar Nederland (de aanvoer) is 27
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 binnenvaart worden vervoerd. De relatie met Italië
richt zich vooral op het intermodale vervoer van en
naar het sterk geïndustrialiseerde 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 wegvervoer in Zwitserland
en Oostenrijk spelen daarbij uiteraard ook een rol.
Bovendien is er een goede balans in retourvracht.
OPKOMST SPANJE EN CHINA

Sterke stijgers zijn Spanje en China. Voor Spanje
komt dit vooral door de start van Cool Rail, een
trein met versproducten uit Barcelona en Valencia.
Dit is een bijzonder initiatief dat gestart is in 2018
en waarmee groente en fruit vanuit Spanje per
spoor naar Nederland wordt vervoerd, o.a. voor
24
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Ahold. De onbalans in de ladingstromen wordt
opgevuld door conventionele niet-geconditioneerde lading. De dienst ontwikkelt zich positief en
kende al snel een verhoging van de frequentie.
Spoorvervoer naar China bestaat hoofdzakelijk uit
containertreinen. Wat aanvankelijk leek op een
specialty is anno 2019 een normale manier van
transport geworden. China treinen hebben een
rechtstreekse dienst op de terminal in Tilburg en de
frequenties nemen snel toe.

📊
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2D BASISPROGNOSES GOEDERENVERVOER
Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft begin 2017 goederenvervoerprognoses
opgesteld, integraal voor spoorvervoer, wegvervoer, binnenvaart en zeevaart. De prognoses
zijn gebaseerd op de referentiescenario ’s in de toekomstverkenning Welvaart & Leefomgeving
(WLO) 2030-2050 van de planbureaus (CPB en PBL) met behulp van BasGoed (strategisch model
voor goederenvervoer). In de verkenning WLO 2030-2050 is een ‘laag’ en ‘hoog’ referentiescenario uitgewerkt.
Aan beide scenario’s zijn diverse andere onzekerheden gekoppeld, zoals groei wereldeconomie en
internationale handel, concurrentiepositie havens,
klimaatbeleid en transportbeleid. Ook is er rekening gehouden met modal shift afspraken voor het
containervervoer van en naar de Maasvlakte, de
uitsplitsing naar energiedragers, de sluiting/opening
van verschillende kolencentrales en met de opening
van nieuwe terminals.
Uit de prognose van I&W 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.

houden met lokale ontwikkelingen, het zogeheten
BPGV2018_LO scenario. Hierin zitten onder andere
de sluiting van een aantal Duitse elektriciteitscentrales, extra containershuttles naar Tilburg (China
en Polen) en nieuwe spooraansluitingen (NedCar in
Born en Containerterminal Gelderland in Valburg).
Ook in dit scenario zien we dat voor 2030 een
verdere stijging wordt verwacht van het aandeel
containers en een daling van het aandeel kolenvervoer. Voor containers wordt een stijging verwacht
van het aandeel van 43% (2017) naar 48% en voor
kolen een daling van 17% (2017) naar 15%. Daarbij
komt het netto tonnage bij het WLO2 hoge scenario uit op 61,5 miljoen ton in 2030.

De vele prognoses van de afgelopen jaren zijn telkens naar beneden bijgesteld. Medio 2019 wordt
uitgegaan van het WLO2 (2015) scenario. Dat vormt
de basis voor het opstellen van de Basis Prognose
Goederen Vervoer (BPGV) 2018. ProRail heeft
deze prognose verder verfijnd door rekening te
REALISATIE EN PROGNOSES
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Positieve groei in spoorgoederen
vervoer alleen haalbaar middels
duurzame partnerships en een
gunstig marktklimaat
“Het afgelopen jaar was LTE Netherlands B.V. de snelst groeiende spoorgoederenvervoer van
ons land. Uiteraard iets waar we als team heel trots op mogen zijn en dat zijn we ook. De groei
in het afgelopen jaar toont aan dat het spoorgoederenvervoer bij steeds meer verladers en
logistieke dienstverleners in de belangstelling staat en dat is natuurlijk een mooi gegeven.
Echter, met enkel groei ben je er niet. Een private
spoorgoederenvervoerder investeert niet met het
doel om zoveel mogelijk tonnen lading te kunnen vervoeren of om een oplossing te bieden voor
de klimaatsverandering. Dit zijn als zodanig heel
nobele doelen, maar uiteindelijk is een investering
vanuit bedrijfseconomisch perspectief alleen zinvol
als er zwarte cijfers worden geschreven.
En dat laatste is een grote uitdaging in het huidige
speelveld. Een aantal marktpartijen draait al jaren
structureel verlies, maar wordt via de achterdeur
gecompenseerd. Weer andere partijen proberen de
overheadkosten zo laag mogelijk te houden, maar
tonen geen verantwoordelijkheid als de sector
geconfronteerd wordt met ongunstige regelgeving.
Op die manier probeert men zo goedkoop mogelijk
aan te bieden.
Dat is niet onze policy. Wij zoeken heel bewust
naar klanten die bereid zijn een partnership aan
te gaan, waarbij commitment wordt afgegeven
voor tenminste 2 jaar. Daar staat tegenover dat wij
een goede performance met hoge punctualiteit
garanderen. Is de performance goed, dan blijft het
contract overeind. Daarbij is het van belang dat de
(markt)omstandigheden waarin wij opereren ons in
staat stellen dit te kunnen waarmaken.

MARKUS BERTRAM,
MANAGING DIRECTOR
LTE NETHERLANDS B.V.

Als internationale spoorgoederenvervoerder wil
je dan niet geconfronteerd worden met onnodig
hoge kosten die het gevolg zijn van een nationale

regelgeving. Een actueel voorbeeld hiervan is de
uitrol van ERTMS. Op verzoek van de NS wil de
Nederlandse overheid een update van het ETCS
Level 2 beveiligingssysteem naar baseline 3.6.0.
doorvoeren. Zoiets is te vergelijken met een update
van windows voor je pc, alleen zijn in dit geval de
kosten van een totaal andere orde, namelijk
€ 250.000 per locomotief. Voor de spoorgoederenvervoerders heeft deze update geen enkele toegevoegde waarde. En omdat het geen Europese eis
is, wordt er ook niets gesubsidieerd bij de aanschaf
van nieuwe locs.
Het van overheidswege onzorgvuldig verstrekken
van subsidies draagt evenmin bij aan een gunstig
marktklimaat. De Poolse overheid heeft besloten,
kennelijk ter bevordering van een modal shift, 50%
te subsidiëren op trailerwagons. Notabene vrijwel
zeker met EU-geld. Voorwaarde is dat marktpartijen de eerste twee jaar de wagons niet mogen
verkopen. Gevolg is dat niet-Poolse bedrijven
momenteel enkel huurcontracten kunnen sluiten
bij wagonverhuurders voor tenminste 5 jaar. Want
over 2 jaar komen die gesubsidieerde wagons op
de markt vrij. Actie genereert altijd reactie. De
vraag is of overheden dit soort impact op de markt
inzien.
Hetzelfde geldt voor de ombouw van oude rangeerlokjes naar ETCS. Daar ga je geen € 250.000
in investeren. Heel veel modern rangeermaterieel,
zoals de Stadler, zijn een prima alternatief, maar die
Spoor in Cijfers 2019
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kunnen vanwege het lichte gewicht niet gedetecteerd worden. Straks hebben we een heel geavanceerd veiligheidssysteem, maar een sterk verouderd
detectiesysteem uit de jaren ’50.
Gelukkig ziet onze overheid inmiddels in dat dergelijke maatregelen niet gunstig zijn voor de spoorgoederenmarkt. Om die reden heeft men besloten
de uitrol van ETCS voor rangeerlokjes voorlopig uit
te stellen, al zijn er nog geen duidelijke afspraken
gemaakt. Een ander positief signaal is de uitrol van
het maatregelenpakket. De subsidie om de gebruikersvergoeding aan te passen naar het Duitse systeem, zodat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd
voor het treinverkeer van en naar de Nederlandse
havens versus het treinverkeer van en naar de
Duitse havens.
Dit gaat het spoorgoederenvervoer zeker bevorderen, maar we moeten oppassen dat we enkel naar
intermodaal vervoer kijken, wat te vaak gebeurd.
Voor spoorgoederenvervoerders is hier namelijk
heel weinig in te verdienen. Intermodale rail operators zijn snel geneigd om voor minder kosten
over te stappen naar een andere vervoerder. Dit is
bepaald niet bevorderlijk voor een duurzaam partnership.
Als we op termijn enkel nog intermodaal spoorvervoer doen, dan vrees ik dat het systeem het niet
overleeft. Een mix is noodzakelijk voor de juiste
balans. Ook hiervoor geldt dat er omstandigheden
moeten worden gefaciliteerd waarin het mogelijk is
dit te kunnen waarmaken, zoals voldoende opstelsporen. Bulktreinen moeten, in tegenstelling tot
containertreinen, veelal worden opgeknipt en dat
vraagt nu eenmaal meer opstelcapaciteit. Dit is een
taak voor ProRail.
Gelet op de huidige trend in de logistiek, waarbij
verladers en ook logistieke dienstverleners steeds
meer zoeken naar duurzame alternatieven voor
het wegvervoer, is er voldoende potentieel voor
een gezonde groei in het spoorgoederenvervoer.
Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn wel dat
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marktpartijen gaan inzien dat partnerships essentieel zijn voor de lange termijn en dat de overheid ervan afziet de markt te confronteren met
onnodige hoge kosten die bovendien geen enkele
toegevoegde waarde hebben voor het spoorgoederenvervoer.”
Markus Bertram, Managing Director LTE
Netherlands B.V.
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3A OVERZICHT TOEGELATEN
RAILGOEDERENVERVOERDERS
Het aantal railgoederenvervoerders is in 2019 vrijwel constant gebleven, dat wil zeggen dat er
20 ondernemingen zijn die van ProRail een licentie hebben gekregen om commerciële goederentreinen te rijden.
Het spoor wordt gekenmerkt als een geleide vorm
van transport gebonden aan de afstand tussen
twee spoorstaven. Inhalen is niet mogelijk zoals
bij de weg en de binnenvaart. Deze beperkingen
dwingen ons om het netwerk centraal aan te
sturen via een verkeersleiding en door vooraf de
beschikbare capaciteit op het netwerk te verdelen onder de toegelaten vervoerders. De verantwoordelijkheid voor de capaciteitsverdeling ligt bij
ProRail die zorgt voor de verdeling van de treinpaden, de opstelcapaciteit maar ook voor de verkeersleiding.
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 (voor full train loads en wagenladingvervoer),
intermodale railoperators (container shuttles) 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 bedrijfsvergunning,
een veiligheidsattest en een toegangsovereenkomst
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 railgoederenvervoerder akkoord is bevonden.

32

Rail Cargo

TOEGANGSOVEREENKOMST

Vervoerders die in het bezit zijn van een bedrijfsvergunning 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 toegangsovereenkomst heeft de vervoerder recht op het zogeheten
Basistoegangspakket. Daarin zijn alle diensten
opgenomen die noodzakelijk zijn om te mogen
rijden op de Nederlandse spoorinfrastructuur.
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De volgende bedrijven hebben in 2019 een Toegangsovereenkomst afgesloten met ProRail:
Bentheimer Eisenbahn Otto-Hahn Strasse 1, D-48529 Nordhorn, Duitsland
T: +49 (0)5921 80330, https://www.bentheimer-eisenbahn.de
Captrain Netherlands BV Albert Plesmanweg 103 b/c, 3088 GC Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 7070500, https://www.captrain.de
Crossrail Noordersingel 21 B-2140 Antwerpen, België
T: +32 (0) 3 8449702, https://www.crossrailbenelux.com
DB Cargo Nederland N.V. Moreelsepark 1, 3511 EP Utrecht, Nederland
T: +31 (0)30 2358347, https://nl.dbcargo.com
Duisport Rail GmbH Bliersheimer Strasse 80, D-47229 Duisburg, Duitsland
T: +49 (0)203 8031, https://www.duisport.de
HSL Netherlands B.V. Horsterweg 221, 5928 ND Venlo, Nederland
T: +31 (0)85 8771403, http://hsl-netherlands.eu
KombiRail Europe B.V. Oudelandseweg 33, 3194 AR Rotterdam - Hoogvliet, Nederland
T: +31 (0)10 4943909, http://www.kombirail.eu
Lineas Koning Albert II-laan 37, B-1030 Brussel, België
T: +32 (0)2 4329000, https://lineas.net
LTE Netherlands B.V. Moezelweg 180, 3198 LS Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)181 820400, https://www.lte-group.eu
PKP Cargo S.A. ul. Grójecka 17, 02-021 Warschau, Polen
T: +48 (0)22 391 46 99, https://www.pkpcargo.com
Rail Force One Seattleweg 7, 3195 ND Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 2680830, https://www.railforce.one
Rail2U Lindtsedijk 22a, 3336 LE Zwijndrecht, Nederland
T: +31 (0)78 6105925
Railtraxx Van Geertstraat 81, B-2140 Antwerpen, België
T: +32 (0)3 3370870, https://www.railtraxx.be
Rheincargo GmbH & Co. KG Hammer Landstrasse 3, D-41460 Neuss, Duitsland
T: +49 (0)2131 53230, https://www.rheincargo.com
Railport Brabant Jules Verneweg 81, 5015 BH Tilburg, Nederland
T: +31 (0)13 5801800, http://www.gvtintermodal.com
Rotterdam Rail Feeding (RRF) Albert Plesmanweg 63, 3088 GB Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)88 0114256, https://railfeeding.com
RTB Cargo Netherlands B.V. Albert Plesmanweg 57, 3088 GB Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 2833353, https://www.rtb-cargo.de
RTS Rail Transport Service GmbH Puchstrasse 184b, A-8055 Graz, Oostenrijk
T: +43 (0)316 244480-3351, http://www.rts-rail.com
SBB Cargo Deutschland GmbH Schifferstrasse 166, D-47059 Duisburg, Duitsland
T: +49 (0)2036078302, http://www.sbbcargo-international.com
Shunter Tractie Albert Plesmanweg 87, 3088 GC Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 4928900, http://www.shunter.nl
TX Logistik AG Junkersring 33, D-53844 Troisdorf, Duitsland
T: +49 (0)2241 14920, https://www.txlogistik.eu
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3B INTERMODALE RAIL OPERATORS
Intermodale railoperators zijn bedrijven die voor eigen rekening en risico goederentreinen
laten rijden, 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 railoperator heeft zelf namelijk geen
locomotieven, uitzonderingen buiten beschouwing
gelaten. In sommige gevallen beschikt hij wel over
eigen wagons. Hij exploiteert in feite één of meerdere shuttlediensten op vaste bestemmingen. De
functie van de intermodale rail operator wordt vaak
vergeleken met een operator in de reisbranche.
Die heeft zelf geen hotels maar biedt diensten aan
waarop geboekt kan worden.

De intermodale railoperator werkt alleen met intermodale laadeenheden, d.w.z. containers, tankcontainers, wissellaadbakken en kraanbare trailers. In
de meeste gevallen worden de laadeenheden door
de klanten van de intermodale rail operator aangeleverd. Tot de klanten van een intermodale railoperator behoren logistieke dienstverleners, rederijen
en expediteurs. Op verzoek van hun klanten bieden
de meeste intermodale railoperators ook het vooren natransport over de weg aan.

De volgende bedrijven exploiteren intermodale diensten binnen Nederland of naar een buitenlandse
bestemming:
Am Zehnhoff-Söns - Multimodal Terminal Trier GmbH Am Moselkai 4,
D-54293 Trier, Duitsland, T: +49 (0)651 200 625 0, https://www.azs-group.com
Contargo Rail Services GmbH Scheepmakerij 10, 3331 MA Zwijndrecht, Nederland
T: +31 (0)78 6254715, https://www.contargo.net
CTT Rotterdam Butaanweg 17, 3196 KC Rotterdam-Pernis, Nederland
T: +31 (0)10 4382730, https://www.ctt-twente.nl
DistriRail B.V. Rivierweg 1, 3161 GM Rhoon, Nederland
T: +31 (0)10 3004910, http://distrirail.nl
European Gateway Services Europaweg 875, 3199 LD Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)181 278195, https://www.europeangatewayservices.com
Euroterminal Emmen-Coevorden-Hardenberg B.V. De Mars 21, 7742 PT Coevorden,
Nederland, T: +31 (0)524 597150, http://www.europark-terminal.nl
Frankenbach Container Service GmbH Am Weyer 5, D-55252 Mainz-Kastel,
Duitsland, T: +49 (0)6134 2900 0, http://www.frankenbach.com
GTS Nederland B.V. Vasteland 38J, 3011 BM Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 7371685, https://www.gtslogistic.com
GVT Group of Logistics Gesworenhoekseweg 3, 5047 TM Tilburg, Nederland
T: +31 (0)13 5838560, http://www.gvtintermodal.com
H.Essers Transportlaan 4, B-3600 Genk, België
T: +32 (0)89 323232, https://www.essers.com
Haeger & Schmidt Logistics B.V. Ridderpoort 8, 2984 BG Ridderkerk, Nederland
T: +31 (0)10 2959412, https://haegerundschmidt.com
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Hannibal European Gaterail Parmentierplein 13, 3088 GN Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 7604055, https://www.partner-in-rail.com
Hupac Intermodal N.V. Albert Plesmanweg 107C, 3088GC Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 4952522, https://www.hupac.com/
Jan de Rijk Logistics Leemstraat 15, 4705 RT Roosendaal, Nederland
T: +31 (0)165 572572, https://www.janderijk.com
Kombiverkehr/ Optimodal Oudelandseweg 33 3194 AR Rotterdam-Hoogvliet,
Nederland, T: +31 (0)10 4943900, http://www.optimodal.nl
Lineas Koning Albert II-laan 37, B-1030 Brussel, België
T: +32 (0)2 4329000, https://lineas.net
Logistic Intermodal Services Stationsplein 28, 3818 LE Amersfoort, Nederland
T: +31 (0)6 17854789, http://www.logims.com
Metrans Inc. Podleska 962/5, Praha 22 Uhríneves, Tsjechië
T: +420 (0)267 293 111, https://www.metrans.eu
Move Intermodal B.V. Kennedyplein 1, 4891 BC Rijsbergen, Nederland
T: +31 (0)76 5315320, https://www.move-intermodal.com
Neska Container Line B.V. Laan der Verenigde Naties 89, 3316 AK Dordrecht,
Nederland, T: +31 (0)88 8760220, http://www.neska-intermodal.eu
P&O Ferrymasters nv Luxemburgweg 2, 3198 LG Rotterdam-Europoor, Nederland
T: +31 (0)10 181 256156, http://www.poferrymasters.com
Partner in Rail Parmentierplein 13, 3088 GN Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 7604055, https://www.partner-in-rail.com
PCC Intermodal SA Hutnicza 16, 81-061 Gdynia, Polen
T: +48 (0)58 5858200, https://www.pccintermodal.pl
PortShuttle Rotterdam B.V. Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 2521800, https://www.portshuttle-rotterdam.com
Rail Cargo Group Austria Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien, Oostenrijk
T: +43 (0) 6646171419, https://www.railcargo.com
Rail Cargo Operator Váci út 92, H1133 Budapest, Hongarije
T: +36 (0)1 421 4093, http://www.railcargooperator.hu
Samskip Multimodal B.V. De Blokmat 11, 8281 JH Genemuiden, Nederland
T: +31 (0)38 3852630, https://www.samskip.com
Schweizerzug AG Flachsackerstrasse 7, CH-4402 Frenkendorf, Zwitserland
T: +41 (0)61 906 4540, https://schweizerzug.com
Shuttlewise BV Van Riemsdijkweg 78, 3088 HD Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 4286700, https://www.shuttlewise.com/nl
TX Logistik AG Junkersring 33, D-53844 Troisdorf, Duitsland
T: +49 (0)2241 14920, https://www.txlogistik.eu
Westerman Multimodal Logistics Hanzeweg 31, 8061 RC Hasselt, Nederland
T: +31 (0)529 481468, https://www.westermanlogistics.com
Wetron Transport & Logistics B.V. Graafschap Hornelaan 141, 6001 AC Weert,
Nederland, T: +31 (0)495887700, https://www.wetron.nl



http://portal.oebb.at/RCA/Bei_der_Arbeit/Corporate_Design/RCA/RCA_RCG_Logo.jpg[20.10.2014 08:53:43]
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3C LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS
Logistieke dienstverleners danken hun bestaan aan het verwerven van ladingpakketten van
verladers, waarvoor zij het vervoer mogen organiseren. Door hun specifieke kennis van de
transportmarkt zijn zij in staat om complexe logistieke ketens te organiseren en uit te voeren
voor de verladers.
Logistieke dienstverleners hebben veelal hun oorsprong in het wegvervoer, maar blijken 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 beschikbaar 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, Nederland
T: +31 (0)168 334300, https://www.a2b-online.com
CldN Cargo BV Merseyweg 70, 3197 KG Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)181 244944, https://cldncargo.com
De Graaf Logistics B.V. Logistiekweg 18, 4906 AB Oosterhout, Nederland
T: +1 (0)162 492000, https://www.degraaflogistics.nl
De Waard Transport B.V. De Mossel 18-20, 1723 HZ Noord-Scharwoude, Nederland
T: +31 (0)226 313141, https://dewaardtransport.nl
Ewals Cargo Care B.V. Ariënsstraat 63, 5931 HM Tegelen, Nederland
T: +31 (0)77 3202202, https://www.ewals.nl
GVT Group of Logistics Gesworenhoekseweg 3, 5047 TM Tilburg, Nederland
T: +31 (0)13 5838560, http://www.gvtintermodal.com
H.Essers Transportlaan 4, B-3600 Genk, België
T: +32 (0)89 323232, https://www.essers.com
Jan de Rijk Logistics Leemstraat 15, 4705 RT Roosendaal, Nederland
T: +31 (0)165 572572, https://www.janderijk.com
KLG Europe Venlo Columbusweg 10, 5928 LC Venlo, Nederland
T: +31 (0)77 3245000, https://www.klgeurope.com
Kloosterboer Container Logistics Trawlerkade 4, 1976 CB IJmuiden, Nederland
T: +31 (0)88 5549900, https://www.kloosterboer.com
Leemans Transport Oosteinde 115, 7670 AD Vriezenveen, Nederland
T: +31 (0)546 561207, https://leemansgroep.nl
Move Intermodal B.V. Kennedyplein 1, 4891 BC Rijsbergen, Nederland
T: +31 (0)76 5315320, https://www.move-intermodal.com
Neele-Vat Logistics Bierbrouwerstraat 2, 3194 AP Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)88 9964000, https://www.neelevat.nl
New Silk Way Logistics Clumbusweg 10, 5928 LC Venlo, Nederland
T: +31 (0)77 3598600, http://www.newsilkwaylogistics.com
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Nunner Logistics Emmerikseweg 43, 7041 AV s-Heerenberg, Nederland
T: +31 (0)40 2045550, https://www.nunner-logistics.com
P&O Ferrymasters nv Luxemburgweg 2, 3198 LG Rotterdam-Europoort, Nederland
T: +31 (0)10 181 256156, http://www.poferrymasters.com
Richard Kempers SA Via San Gottardo 30, CH-6828 Balerna, Zwitserland
T: +41 (0)91 6952030, http://www.kempers.ch
Samskip Multimodal B.V. De Blokmat 11, 8281 JH Genemuiden, Nederland
T: +31 (0)38 3852630, https://www.samskip.com
Schavemaker Logistics & Transport Lijndenweg 17, 1948 ND Beverwijk,
Nederland, T: +31 (0)251 229098, https://www.schavemaker.com
Seacon Logistics B.V. Celsiusweg 60, 5928 PR Venlo, Nederland
T: +31 (0)77 3275555, https://www.seaconlogistics.com
SLE Global Logistics B.V. Ankerade 150, 6222 NM Maastricht, Nederland
SteelSolutions
Global Distribution
T: +31 (0)43 7630840, https://sle.nl
Van den Bosch Transporten B.V. Hoogven 10, 5469 EM Erp, Nederland
T: +31 (0)413 217217, http://www.vandenbosch.com
Van Donge en de Roo B.V. Rivierweg 1, 3161 GM Rhoon, Nederland
T: +31 (0)10 2010700, https://www.vandongederoo.com
Vos Logistics BV Vorstengrafdonk 39, 5342 LW Oss, Nederland
T: +31 (0)412 699599, https://www.voslogistics.com
Westerman Multimodal Logistics Hanzeweg 31, 8061 RC Hasselt, Nederland
T: +31 (0)529 481468, https://www.westermanlogistics.com
Wetron Transport & Logistics B.V. Graafschap hornelaan 141, 6001 AC Weert,
Nederland, T: +31 (0)495887700, https://www.wetron.nl
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3D RAIL EXPEDITEURS

3E RAIL SCOUT

Een railexpediteur ontleent zijn onderscheidend vermogen door zijn goede kennis van de
spoormarkt. Hij is in staat om de hele logistieke keten te overzien en dit efficiënt te organiseren. Een expediteur heeft in principe geen eigen transportmiddelen maar organiseert wel het
complete transport en de administratieve afhandeling. Hij ‘doet’ goederen vervoeren.

Om (potentiële) klanten meer inzicht te bieden in de transportmogelijkheden via het spoor
heeft het voorlichtingsbureau Rail Cargo de webapplicatie Rail Scout ontwikkeld. Deze web
applicatie biedt een tweetal zoekfuncties, te weten de Rail Scout Map en de Rail Scout Wizard.

De rail expediteur 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 hun opdrachtgevers.

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 oplossingen. 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 intermodale laadeenheid. Dit zijn doorgaans logistieke
dienstverleners, expediteurs en rederijen.

RAIL SCOUT MAP

Railexpediteurs werken vaak in opdracht van grote
verladende partijen, die graag spoorvervoer willen
gebruiken, maar geen laadeenheden hebben en
ook niet het transport zelf willen uitvoeren. Een
railexpediteur is dan een ideale oplossing.

Cross Limits Logistics BV Rivierweg 1, 3161 GM Rhoon, Nederland
T: +31 (0)10 3004901, http://cross-limits.nl/
Railco Europe BV Walmolen 61, 3352 AM Papendrecht, Nederland
T: +31 (0)78 6390015, https://railco.nl/nl/
Raillogix BV Seattleweg 7, 3195 ND Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 2916300, https://www.raillogix.com
SLE Global Logistics B.V. Ankerade 150, 6222 NM Maastricht, Nederland
SteelSolutions
Global Distribution
T: +31 (0)43 7630840, https://sle.nl/
Trimodal Europe B.V. Hoefsmidstraat 41, 3194 AA Rotterdam-Hoogvliet, Nederland
T: +31 (0)10 2310231, https://www.trimodal-europe.com/
VTG Rail Logistics Waalhaven Z.z. 19, 3089 JH Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 2643537, https://www.vtg.com
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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. De meeste intermodale rail
operators bieden namelijk alleen terminal-terminal
aan en beschikken niet over intermodale laadeenheden. Voor deze partijen heeft het voorlichtingsbureau een nieuwe functionaliteit ontwikkeld, 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
(wagenladingvervoer) of full train load (bloktrein).
Bij de desbetreffende adviezen worden ook de
bijpassende aanbieders getoond. Welke adviezen
en aanbieders dat zijn, is dus mede afhankelijk van
de parameters.
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Wij optimaliseren onze treinen
door de uitgaande en inkomende
stromen te combineren
Spoor is voor Tata Steel een belangrijke modaliteit (ca 2.5 miljoen ton staal en grondstoffen);
niet alleen omdat staal vanwege het gewicht van nature het beste per spoor kan worden vervoerd, maar ook omdat Tata Steel actief werkt aan een duurzaamheidsstrategie waarin vervoer
per spoor erg belangrijk is. Wij zien de productie van staal als onderdeel van een circulaire
economie en we zijn met verschillende projecten bezig om onze uitstoot te verminderen.
STRATEGIE

De uitgaande goederenstroom van Tata Steel is
ruwweg verantwoordelijk voor ‘slechts’ 4% van
onze totale CO2 uitstoot. Dat is relatief weinig, maar
nog steeds voldoende aanleiding om dit terug te
dringen. Primair doen we dit door zoveel mogelijk
trucks van de weg te halen. Spoor en binnenvaart
zijn daarbij onze duurzame alternatieven. Modal
shift helpt ons de kosten onder controle te houden
en is ook een manier om minder last te hebben
van het chauffeurstekort op de weg. Daarnaast
zien we dat onze waardeketens steeds complexer
worden. Je hebt daar het talent van de toekomst
voor nodig en milennials trek je niet aan als je niet
serieus invulling geeft aan je duurzaamheidsdoelstellingen.
SUPPLY CHAIN

PETER SUASSO DE LIMA DE PRADO,
HEAD OF LOGISTICS SOURCING
TATA STEEL EUROPE

FRANS RUTTEN,
CONTRACT MANAGER RAIL
TATA STEEL EUROPE

De uitgaande stroom van Tata Steel bestaat voornamelijk uit coils (95%) en soms ruwe staal in plakken.
18% van onze coils wordt afgevoerd per spoor. Dit
gaat hoofdzakelijk in speciale Shimms wagons en
een klein deel in wagons met een vlakke laadvloer.
Naast spoor gebruikt Tata veel deepsea vervoer en
binnenvaart. Het aandeel wegvervoer proberen
we zoveel mogelijk terug te dringen. Dat doen we
vanuit onze eigen strategie maar ook steeds vaker
ingegeven vanuit onze klanten, zoals de automotive
sector. Die vragen naar onze rapportages over CO2uitstoot. Automotive is voor Tata een belangrijke
afzetmarkt. Daarnaast beleveren we verzinklijnen,
fabrikanten van witgoed, bouwstaal en de verpakkingsindustrie.

Onze inbound stromen per spoor bestaan o.a. uit
kalk uit groeves in Duitsland en België. We proberen op die relaties onze outbound en inbound te
optimaliseren. D.w.z. outbound met staal en lege
kalkwagons en op de terugweg beladen kalk en
lege staalwagons.
OPTIMALISATIE LOGISTIEK

De laagwater problemen in de binnenvaart hebben
voor Tata Steel gevolgen gehad voor de strategische verhouding tussen binnenvaart en spoor. Op
onze grote stromen naar klanten in België die via
de binnenvaart beleverd kunnen worden kiezen we
toch voor een gedeeltelijke aanvoer per spoor om
daarmee het risico beter te spreiden. Tata bepaalt
zelf de verhouding tussen spoor en binnenvaart
aan de hand van tooling. We hebben hiervoor een
afdeling Network Management & Development
waar wordt geoptimaliseerd op kosten en CO2
footprint. Dit hebben we onder andere gebruikt
toen in Rastatt het spoor gestremd was. Hiermee
hebben we altijd een noodscenario achter de hand.
We gebruiken daarnaast predictive analytics om
spoed transporten eerder te voorspellen en omlaag
te brengen. Door dit nadrukkelijk te volgen in
modellen proberen we bij een spoedtransport te
vermijden dat gereed product toch nog per truck
onze plant verlaat. Hier zijn goede resultaten mee
bereikt.
KANSEN EN BEDREIGINGEN

Tata Steel maakt zich ernstig zorgen over het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. De
Spoor in Cijfers 2019
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landelijke politiek wil alle goederentreinen zoveel
mogelijk over de Betuweroute. Daarbij worden
bedrijven vergeten die niet direct aan de Betuwe
route liggen. Wij moeten altijd gebruik maken van
de A2-corridor waar het aantal treinpaden drastisch
omlaag is gegaan door onder andere het spoorboekloos rijden. Daarnaast maken wij ons zorgen
over de invoering van PHS op de lijn Alkmaar naar
Amsterdam waar we dagelijks een unitcargo dienst
hebben. We gebruiken de kades in Amsterdam
om binnenvaartschepen te beladen. In de plannen van PHS is overdag geen ruimte meer voor
een goederentrein op deze verbinding. Hier zou
maatwerk mogelijk zijn volgens I&W, maar het is
ons niet duidelijk hoe dat werkt of wat dat inhoudt.
Wij willen weten hoe je als goederenvervoer overdag door een PHS stroom kunt rijden. Samen met
Havenbedrijf Amsterdam maken wij ons hier sterk
voor. Uiteindelijk kan dit leiden tot een verkeerde
verschuiving van spoor- naar wegvervoer en dat
willen wij zeker niet.
Ten slotte maken wij ons zorgen over het verloop
van de werkzaamheden aan het derde spoor in
Duitsland. Bij een stremming van de Betuweroute
werkt het alternatief over Venlo en Viersen niet
goed. Onze treinen zouden planmatig drie uur langer onderweg zijn dan normaal, maar in de praktijk
komen ze steeds nog later aan. Dat werkt weer
nadelig voor onze laad- en lostijd. Uiteindelijk moeten wij noodgedwongen vrachtwagens inzetten om
onze fabrieken toch op tijd te bevoorraden.
Kansen ziet Tata in meer samenwerking in de
keten. Wij staan open voor gesprekken met andere
verladers om lading per spoor te bundelen, bijvoorbeeld in het unit cargo netwerk. Partijen moeten
dan wel bereid zijn om transparant te zijn over hun
logistieke stromen zodat je de bundelingspotentie
goed in beeld kunt krijgen. Om tot nieuwe spoorproducten te komen heb je wel een bepaalde
mate van flexibiliteit nodig. Je moet minimaal één
keer per uur overal een pad kunnen krijgen om
interessant te kunnen zijn. Die flexibiliteit zien we
afnemen omdat het gebruik door personenvervoer
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steeds intensiever wordt en steeds planmatiger
gaat werken. Als het spoornetwerk flexibeler wordt
gemaakt dan kun je ook makkelijker met je stromen
het spoor op en dat haalt weer meer trucks van de
weg.
Peter Suasso de Lima de Prado, Head of Logistics
Sourcing Tata Steel Europe
Frans Rutten, Contract Manager Rail Tata Steel
Europe
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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 daarmee genoeg lading
om een volledige trein (full train) te beladen. In feite ‘chartert’ zo’n klant een complete trein,
vandaar ook wel de naam charterverkeer. Een andere naam die gebruikt wordt voor full train is
een bloktrein.
EIGEN SPOORAANSLUITING

Bij full train load beschikken verzender en ontvanger 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 eindbestemming gereden worden zonder gebruik te
maken van tussenstations. Rangeerwerk door het
samenstellen van wagons is niet meer nodig en
daarmee is dit vervoer ook sneller.

Het organiseren van een full train load kan op
diverse manieren. De spoorvervoerders die vroeger in handen waren van de overheid beschikken
meestal over zowel tractie (loc) als wagonsets, terwijl de private vervoerders doorgaans alleen tractie
aanbieden. Zij schakelen vaak een wagonverhuurder in 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.

4B VERDELING VOLUME NAAR SOORT
GOEDEREN
In onderstaande taartdiagram wordt het totale spoorvolume in tonnen in 2018 onderverdeeld
naar soort goederen. Hoewel het spoor van oudsher veel gebruikt wordt voor bulklading en
chemie zien we de laatste jaren een sterke groei in het aandeel containers.
SPOORGOEDERENVERVOER

INTERMODAAL VERVOER

PER LADINGSOORT

De groei in het intermodale segment gedurende
de afgelopen jaren wordt vooral zichtbaar in continentale vervoersstromen. Steeds
meer logistieke
3% 1
dienstverleners kiezen op10%
langere afstanden binnen Europa voor het spoorvervoer als alternatief
voor het wegvervoer. Achterliggende motieven zijn
o.a. het vermijden van congestie, schaalvoordeel
15%
in gewicht, het spreiden van risico’s, gebrek aan
chauffeurs en uiteraard de duurzaamheid.
STEENKOOL

VOORBEELDEN
KORTE LIJNEN

Bij een full train load vindt rechtstreeks contact
plaats tussen de verlader en de railgoederenvervoerder/ railexpediteur. Afhankelijk van de afgesproken verkoopcondities (incoterms) is de producent
(verzender) of de ontvanger verantwoordelijk voor
de organisatie van het transport. Ook kan het zijn
dat de commodity trader het transport organiseert.
Deze handelaren kopen grondstoffen in en verhandelen deze elders, waarbij zij dikwijls ook de regie
voeren over het transport. Bekende commodity
traders zijn Bunge, Cefetra en Glencore.

>

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 autoimporteur PON in Leusden rijden en de chemietreinen voor opslagbedrijf VOPAK in Rotterdam.

Containers en eindproducten
Metalen
Kolen / energie
Chemie
Papier / houtproducten
Afval
Agro

Totaal

21,45
10,12
6,73
2,48
0,63
0,09
0,05

41,56

De sluiting van enkele kolengestookte energiecentrales in Duitsland in januari en maart 2017 heeft
geleid tot een afname21%
van het aantal kolentreinen
tussen de Nederlandse havens en het Duitse achterland. Dit heeft zich in 2018 doorgezet. Het aantal
kolentreinen lag in het 1e kwartaal van 2018 lager
dan in het 1e kwartaal van 2017. Ook in het 2e
kwartaal van 2018 lag het aantal kolentreinen lager
dan in hetzelfde kwartaal in 2017, maar het verschil
was kleiner dan in het 1e kwartaal. Vanaf augustus
2018 zijn er juist meer kolentreinen waargenomen
dan een jaar eerder, vanwege de lage waterstanden. Rotterdam zag daarnaast het aantal kolentreinen toenemen door de verschuiving van een kolenladingpakket van Amsterdam naar Rotterdam.

Cijfers: x miljoen ton Bron: CBS

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.
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4. FULL TRAIN LOADS

>

CHEMIE

Van oudsher wordt veel chemie via het spoor vervoerd omdat het spoor in vergelijking met het wegvervoer een zeer veilige modaliteit is. Bovendien is
veel chemische industrie gevestigd op locaties waar
geen bereik is met de binnenvaart. Door de aanhoudende economische groei stijgen de volumes
van chemische lading. We zien dat veel liquid bulk
terminals hun capaciteit hebben uitgebreid en daarmee ook meer lading aan- en afvoeren per spoor.
De vraag naar spoorvervoer wordt veelal door de
klanten van de opslagterminals ingegeven.
NIEUWE CONTAINERTREINEN

2018 was een gunstig jaar voor het containervervoer per spoor. Meerdere bestaande shuttles
hebben hun frequentie kunnen verhogen en de
bezettingsgraad op de containertreinen is toegenomen. Zo zagen we o.a. frequentieverhogen op de
shuttles naar Verona, Poznan, Venlo en Coevorden.
Nieuwe diensten werden in 2018 opgezet naar
Barcelona/Valencia, Mortara, Istanbul, Milaan,
Kornwestheim, Budapest en China.
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Een integrale afweging moet
leidend zijn in de modaliteitskeuze
en niet enkel de transportprijs.
“In 2015 hebben wij samen met 7 anderen staalbedrijven ‘Steelport Maastricht’ gelanceerd, een
samenwerkingsverband met als doel onze marktpositie te verbeteren en meer zichtbaar te zijn,
zowel regionaal als internationaal. De bedrijven zijn allen gevestigd op hetzelfde bedrijvenpark
en bieden binnen een straal van 500 meter werk aan een kleine 1.000 werknemers.
Mijn vader is min of meer de grondlegger geweest
van dit cluster. Met Feijen Service Centre bewerkte
hij steel coils in vlakke staalplaten voor handelaren
en fabrikanten in verschillende industrieën. Dit
bedrijf is inmiddels overgenomen door TATA Steel.
Kennelijk besmet met hetzelfde staal-dna begon
ik eind jaren ’90 als bevrachter voor de toenmalige
Hoogovens in IJmuiden (TATA Steel). Echter, ik constateerde dat de staal sector behoefte had aan een
full service logistieke dienstverlener en daarom ben
ik in 2012 gestart met Steel-Solutions B.V.
KETENREGISSEUR MET CENTRAAL MAGAZIJN

Afhankelijk van de prijs, de beschikbaarheid en de
kwaliteit van het staal kopen eindgebruikers hun
staal in bij fabrieken in de EU of importeren staal
vanuit overzeese gebieden. De levertijd vanuit
overzeese gebieden is een stuk langer. Echter, eindgebruikers in de automotive-industrie of andere
industrieën kunnen het zich niet permitteren dat
het productieproces stil ligt vanwege gebrek aan
voorraad staal. Om de voorraadfluctuaties op te
kunnen vangen, is er dus behoefte aan tussenopslag. Hier komt bij dat voor veel eindgebruikers
klant-specifieke bewerkingen moeten worden verricht aan het staal, zoals decoilen, slitten, beitsen,
zagen et cetera.

WIBO FEIJEN,
DIRECTEUR/ EIGENAAR
STEEL SOLUTIONS B.V.

Mede door de gunstige ligging van Maastricht
ten opzichte van de havens van Antwerpen en
Rotterdam, de trimodale ontsluiting naar het
Europese achterland en de aanwezigheid van
Service Centres direct om de hoek, vormt Steel

Solutions B.V. een belangrijke logistieke hub met
centraal magazijn voor veel grote staalfabrikanten.
Vanuit onze voorraadlocatie kunnen wij immers
snel en betrouwbaar de (bewerkte) staalproducten
leveren aan de eindgebruikers. Middels onze control tower regisseren wij de volledige logistiek voor
onze klanten inclusief opslag, distributie, bewerking
en douane-activiteiten. Daarmee vormen we tevens
een extened gate in staal voor de havens van
Antwerpen en Rotterdam.
INTEGRALE AFWEGING IN MODALITEITSKEUZE

De staalfabrikanten willen het liefst per spoor hun
voorraad bij ons aanleveren. Spoorgoederenvervoer
biedt immers veel schaalvoordeel in gewicht ten
opzichte van het wegvervoer. Een trailer heeft in
Duitsland een maximum laadvermogen van 24 ton.
Als een steel coil 15 ton weegt, kan je maar 1 steel
coil vervoeren per trailer, terwijl een wagon 64 ton
kan vervoeren. Dat biedt veel meer varianten om
een zo efficiënt mogelijke beladingsgraad te realiseren.
Binnenvaart is voor een aantal fabrieken uiteraard
ook een optie, maar heeft als nadeel dat er condens op het staal kan komen en daarvoor is een
speciale verpakking noodzakelijk. Afgezien van de
extra kosten die gemoeid zijn met de verpakking en
de on-site logistiek, is verpakking ook milieubelastend. Wat dat betreft moet een integrale afweging
leidend zijn in de modaliteitskeuze en niet enkel de
transportprijs. Jammer genoeg gebeurt dit lang niet
overal, anders zou er mijns inziens nog veel meer
spoor vervoerd kunnen worden.
Spoor in Cijfers 2019
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MODAL SHIFT EN GROEI VOOR HET SPOOR

Toen wij in 2012 gestart zijn met Steel Solutions
B.V. lag er weliswaar spoor voor de deur, maar
werd er tot op dat moment nauwelijks gebruik van
gemaakt. Vanwege de behoefte in de markt aan
tussenopslag zag ik juist strategische waarde in
dit stuk spoor en heb ik het verzoek bij ProRail en
de gemeente neergelegd het stuk spoor te verlengen tot in onze loods. Dit bleek achteraf een vrij
moeizaam traject te zijn vanwege de kosten die
gemoeid waren met het rehabiliteren van het stuk
bestaande spoor. Uiteindelijk zijn we er in 2016
toch in geslaagd en wordt onze terminal inmiddels
8 keer per week bediend.
Dankzij onze directe spooraansluiting hebben wij
de afgelopen jaren een flinke modal shift weten te
realiseren. Staal bijvoorbeeld afkomstig uit fabrieken in Italië bestemd voor eindgebruikers in de
Benelux en West-Duitsland werd voorheen (groten)
deels via de weg geleverd, maar gaat nu via het
spoor. Mede door de groei die Steel Solutions B.V.
heeft doorgemaakt, doen wij dit moment circa
8.000 ton inbound per spoor en circa 4.000 ton
outbound per spoor. Dergelijke volumes kunnen
onmogelijk nog via de weg worden vervoerd.
Bovendien verwachten wij dat de groei op het
spoor zal aanhouden. We zien dat klanten het
belang van duurzaamheid steeds meer inzien en
tevens geconfronteerd worden met toenemende
chauffeurstekorten, tolheffingen en congestie in
het wegvervoer. Door onze regisseursfunctie laten
steeds meer klanten ook de keuze aan ons over.
STEEL PORT ROAD TRAIN

Dankzij de grote volumes die wij binnenkrijgen,
hebben wij het voordeel dat er voor de uitgaande
stromen altijd capaciteit aan wagons beschikbaar is.
Wij proberen onze klanten daarom zoveel mogelijk
per spoor aan te bieden. Dit lukt helaas niet altijd.
Soms vanwege de urgentie in transport, maar deels
ook vanwege de relatief hoge kosten in het vooren natransport.
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Momenteel wordt het voor- en natransport naar en
van de Service Centres met normale vrachtwagens
uitgevoerd, hetgeen een beperking heeft van maximaal 30 ton per rit. Dit maakt het voor- en natransport per spoor relatief duur.
Om het spoor concurrerender te maken, laten wij
een speciaal voertuig ontwikkelen waarmee meer
dan 100 ton per pendelrit vervoerd kan worden.
Bovendien kan deze truck zichzelf lossen, waardoor geen onnodige wachttijden ontstaan. Wij zijn
in een vergevorderd stadium met de gemeente
Maastricht om een vergunning te krijgen voor deze
zogeheten ‘Steel Port Road Train’.
Onze successtory laat zien dat het wagenladingverkeer per spoor nog steeds van grote toegevoegde
waarde is voor diverse vervoersstromen, zoals staal.
Het vraagt alleen wel visie, doorzettingsvermogen
en een integrale afweging. Maar kennelijk zit dat
ook in mijn dna.”
Wibo Feijen, Directeur/ Eigenaar Steel Solutions B.V.
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5A WAGENLADINGVERVOER, HET CONCEPT
Niet genoeg lading voor een complete trein en toch willen profiteren van de voordelen van
spoorvervoer? Dan is wagenladingverkeer 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.

C

In Nederland vervult sorteerstation Kijfhoek de rol
van hub voor het Europese wagenladingnetwerk
van DB Cargo, verreweg de grootste aanbieder
van wagenladingverkeer. 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 spooraansluitingen in de
directe omgeving van de hub bediend. In een ander
geval is een aansluiting op een trein naar een verder weg gelegen hub nodig. Onderstaande figuur
maakt dit concept duidelijk.
y

WERKING

un

Het concept dat schuil gaat achter wagenladingverkeer is even eenvoudig als doeltreffend. Op vaste
tijden worden wagens die geladen of gelost zijn bij
bedrijven met een spooraansluitingen 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.

tr

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, celluose, hout, witgoed en allerhande gepalletiseerde
goederen als bijvoorbeeld dranken en diervoeding.
Voordeel van wagenladingverkeer 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.

Co

B

Country A

WAGENLADINGVERKEER IN NEDERLAND

COVERED NETWORKS

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Enkele voorbeelden van bedrijven die gebruik
maken van wagenladingverkeer in Nederland:
• Amsterdam, Waterland Terminal (aluminium,
staal, papier) en VCK
• Geleen Lutterade, Chemelot, o.a. DSM, Sabic
en OCI Nitrogen (chemie)
• Moerdijk, GCA, Wuppermann (staal) en Omya
• Venlo, Cabooter (papier en staal) en WestRock
• Rotterdam, Broekman Distriport, Steinweg
Handelsveem, SCA Logistics en Arkema
• Vlissingen Sloe, Verbrugge Terminals (cellulose)

Zweden/Noorwegen
Denemarken
Nederland
België
Luxemburg
Duitsland
Tsjechië
Zwitserland
Oostenrijk
Hongarije
Noord Italië
Noord-Oost Italië

1
2

BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA BEREIKBAAR

Het ‘hub and spoke’ principe is niet de enige
overeenkomst tussen het wagenladingnetwerk en
andere sectoren in de logistiek en transport als
bijvoorbeeld de luchtvaart. Allianties zijn een ander
voorbeeld. Zo neemt DB Cargo deel in de alliantie
Xrail. Door deze samenwerking met andere aanbieders van wagenladingverkeer in Europa is het
mogelijk Nederlandse opdrachtgevers bestemmingen in vrijwel heel Europa aan te bieden.

3
4

6
5
7

Country B

C

8

9

11

A

10

12

D
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5B GREEN EXPRESS, EEN VERNIEUWD CONCEPT
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 hoge
transittijd en haalden ook op het vlak van stiptheid

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
meer dan 10 bestemmingen.

TRANSIT TIME (IN DAYS)

QUALITY (% PAP)

VOLUME (WAGONS/WEEK)

TRANSIT TIME (IN DAYS)

-65%

QUALITY (% PAP)

+27%

VOLUME (WAGONS/WEEK)
+400%

54

Rail Cargo

Spoor in Cijfers 2019

55

5. WAGENLADINGVERVOER

5. WAGENLADINGVERVOER

5C OVERZICHT OPENBARE
LAAD- EN LOSPLAATSEN

5D OVERSLAG TERMINALS CONVENTIONELE
LADING

Het wagenladingverkeer begint vaak bij een bedrijf met een eigen aansluiting op het spoor.
Er zijn echter ook bedrijven die wagenladingverkeer willen gebruiken en niet beschikken over een
spooraansluiting. In dat geval kunnen ze terecht bij zogeheten openbare laad- en losplaatsen.

Op openbare laad- en losplaatsen kan stukgoed en bulklading overgeslagen worden. Nadeel
van deze locaties is dat er geen overslagvoorzieningen aanwezig zijn. Het is enkel een stuk
verharding naast het spoor.

Op veel plaatsen is het ladingaanbod 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.

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 bereiken, zodat directe overslag tussen trein en vrachtwagen mogelijk is. Het gebruik van deze locaties
vindt altijd plaats in overleg met de railgoederenvervoerder die de wagons brengt en ophaalt. De
kaart geeft aan waar openbare laad- en losplaatsen
zijn in Nederland. De meeste openbare laad- en
losplaatsen zijn in beheer bij ProRail, maar dit is ook
mogelijk bij een havenbedrijf. Zo zijn de openbare Zvt
laad- en losplaatsen in de Eemshaven en in Delfzijl
in beheer bij Groningen Seaports.
Ledn

Eem
Dz
Swd

Hdr
Stv
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Emn

Swk
Ekz

Hwd

Mp
Hn

Lar (D)

Kpn

Utg

Mrb

Zl

Lls

Zd
Ahwv
Hlm

Asd

Wdn

Shl

Aml

Dv
Apd

Hvs
Apn
Gd

Hgl

Amf

Bh (D)
Es
G (D)

Zp

Wd Ut

Ed
Rhn

Rtd

Ah
Ahg

Gdm
Whz

Wr (D)
Vdm

Gvc

Het komt voor dat sommige laad- en losHld
plaatsen lange tijd niet gebruikt worMvt
den en dan plotseling weer opleven
in verband met een project. Het
is raadzaam om in dergelijke
gevallen vooraf eerst de
Sloe
Vs
plaatselijke milieuvergunTnz
ning na te lezen om na
Fsz (B)
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 openbare laad- en losplaatsen door de
spoorvervoerders sterk gesaneerd.

Gn

Lw

Hlg

Ww
Zv
Em (D)

Nm

Kfhn
Ddr

Mdk

Zlw
Bd

Rsd

Ht

Otw

Btl

Tb

Bedrijven die stukgoed of bulklading door derden
OVERSLAGTERMINALS CONVENTIONELE
willen laten overslaan op het spoor kunnen hiervoor LADING
terecht bij gespecialiseerde overslagbedrijven. Die
1. Broekman Distriport Rotterdam
bedrijven beschikken over een spooraansluiting en
2. Broekman Logistics Europoort (Merwedeweg)
een afgezet beveiligd terrein. Daarnaast beschikken 3. Rotterdam Bulk Terminal
deze bedrijven over materieel en personeel voor het 4. C. Steinweg Handelsveem (Dodewaardstraat)
verrichten van de overslagactiviteiten. Gedacht kan
5. C. Steinweg Handelsveem (Spakenburgweg)
worden aan transportbanden (conveyor belt), por6. C. Steinweg Handelsveem (prof. Gerbrandyweg)
taalkranen, vorkheftrucks en draglines. Een aantal
7. C. Steinweg Handelsveem (Elbeweg)
van deze overslagbedrijven is opgenomen in het
8. Rhenus Logistics (Kesterenstraat)
service netwerk van DB Cargo en voeren de naam
9. Rhenus Logistics (Maasvlakte)
Railport.
10. Rotim Bulk Terminal Amsterdam
11. United Stevedores Amsterdam (USA)
12. Waterland Terminal Amsterdam
13. Cabooter Railcargo Venlo
14. Van der Vlist Terminal Moerdijk
15. De Graaf Logistics Oosterhout
16. Groningen Railport
17. Euroterminal Coevorden
18. Nijhof-Wassink Intermodal
19. Graaco Coevorden
20. Wijnne Barends (Delfzijl)
21. Osse Overslag Centrale
22. Jan de Rijk Logistics Roosendaal
23. Verbrugge Zeeland Terminals (Vlissingen)
24. Verbrugge Scaldia Terminals
25. Verbrugge Terneuzen Terminals
26. Steel Solutions Maastricht

Tbi
Esn (B)
Ndkp (B)

Legenda:

Ehv

Vl
Kn (D)

Laad- en losplaats
Station / Knooppunt

Wt
Lnp (B)

Rm

Std
Glk (D)
Mt

Hz (D)
Hrl Krd

Fvs (B)
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6. INTERMODAAL VERVOER

Deelzendingen over het spoor
naar Italië veelal goedkoper en
soms ook sneller dan wegvervoer
“Richard Kempers is al sinds de jaren 80 actief bezig met het vervoer per spoor, omdat onze
organisatie altijd in het concept van intermodaal vervoer geloofde. Onze eerste poging op dit
gebied begon met de oprichting van Hucom, die een dienst voor complete ladingen aanbood
met een honderdtal trailers tussen Antwerpen en Novara. Het project werd uiteindelijk geen
succes door de vele problemen waarmee het gecombineerde vervoer in die tijd werd geconfronteerd, zoals lange transittijden, zoekgeraakte eenheden, diefstal en vandalisme. Ook was
de tariefstelling van de railoperators destijds weinig interessant ten opzichte van de marktprijzen van wegvervoer.
In 2002, na het afronden van mijn universitaire
studie, ben ik in ons familiebedrijf gestapt. Gezien
het onderwerp van mijn scriptie over de Zwitserse
transportpolitiek en de onderhandelingen met de
Europese Unie omtrent de verschuiving van vrachtverkeer naar het spoor, leek het vanzelfsprekend
om opnieuw aan de slag te gaan met intermodale
oplossingen en ons meer te richten op het ontwikkelen van een service die kon concurreren met het
transport over de weg.
De invoering van kilometerheffingen en andere
kunstmatige kostenverhogingen voor het wegvervoer en subsidies die het spoorvervoer moeten
bevorderen, hebben er toe geleid dat intermodaal
vervoer naar het zuiden een steeds belangrijker
positie kon innemen. Het aantal diensten is sindsdien sterk toegenomen en de kwaliteit in de dienstverlening is duidelijk verbeterd. De invoering van
het 45’ container concept en de aanpassing van de
Europese wetgeving daaromtrent waren voor ons
ook aanleiding om opnieuw op de trein te stappen.

PETER ZITTEMA,
DIRECTEUR RICHARD KEMPERS SA

Om ons te onderscheiden van andere logistieke
intermodale dienstverleners op Italië hebben we
gekozen voor een andere benadering - minder
industriële bulklading en meer kleinere klanten en
deellading. Het behandelen van deelzendingen
is altijd één van onze centrale bedrijfsactiviteiten
geweest en een solide basis van ladingen waarop

verder gebouwd kon worden was reeds aanwezig:
we zijn dus met een paar 45’ containers gestart
en onze vloot is langzamerhand uitgegroeid tot
een honderdtal units die dagelijks op de lijn ItaliëNederland rijden. Het vergde in het begin enige
moeite om onze medewerkers te laten wennen
aan het planningsproces van intermodaal vervoer,
maar al snel nam het enthousiasme de overhand.
Het betrekken van de klanten bij deze ontwikkeling
vanaf de beginfase werd ook als essentieel ervaren:
de overstap naar een groenere en duurzamere
vervoersoplossing moest een succes voor beide
partijen worden.
Wij vervoeren de meeste deelzendingen deur-totdeur om op deze manier een snelle doorlooptijd
te kunnen garanderen: zendingen worden rechtstreeks afgehaald en vanaf dezelfde container op
eindbestemming afgeleverd. Daardoor worden
extra schakels vermeden, hetgeen naast tijdwinst
ook een kostenbesparing oplevert. Alleen zeer
kleine zendingen worden afgehaald of aangeleverd
door lokale koeriers en via één van onze overslagpunten verzameld. En zo komt het dat we op
vrijdag een deelzending in Nederland laden en op
maandag in Italië afleveren. Daar kan het vervoer
over de weg niet aan tippen, zeker niet qua prijs.
Een mooi voorbeeld van deze intermodale shift,
waar meerdere vervoersmodaliteiten worden
Spoor in Cijfers 2019
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gecombineerd, is onze unieke service op Sicilië en
Sardinië: deelzendingen die tussen donderdag en
vrijdag in Nederland geladen worden vertrekken
nog voor het weekend per spoor richting Noord
Italië. Bij aankomst op maandag worden de goederen dezelfde dag nog vanaf Genua per boot
verscheept naar Palermo of Cagliari, waar ze dinsdags in de nacht aankomen. Uiteindelijk worden de
zendingen op woensdag uitgeleverd. En als er in
het centrum van Catania met een bakwagentje met
laadklep gelost moet worden, dan is dat ook geen
probleem.
Onze keuze om de kaarten op intermodaal verkeer
te zetten heeft zeker bijgedragen tot ons succes in
het Italië vervoer en speelt een fundamentele rol in
ons totale dienstenpakket. Bovendien verwachten
de meeste klanten tegenwoordig dat je in staat
bent alternatieven te bieden.”
Peter Zittema, directeur Richard Kempers SA
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6A INTERMODAAL VERVOER, BESTEMMINGEN
PER LAND
De kaart toont per land de bestemmingen die wekelijks vanuit Nederland worden 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 transportnetwerk zijn bijvoorbeeld Duisburg, Ludwigshafen,
Antwerpen, Busto Arsizio en Praag.
Het merendeel van de bestemmingen is gelegen in industriegebieden langs de Rijn, zoals het
Ruhrgebied en Ludwigshafen. In opkomst zijn
ook de Centraal- en Oost-Europese bestemmingen, omdat veel productie zich naar deze landen
heeft verplaatst. Een voorbeeld hiervan is de shuttle tussen Moerdijk en Wroclaw die Schavemaker
Transport in april 2019 is gestart.

Katrineholm
Göteburg

Moscow
Älmhult

Mei 2019 is gestart met CoolRail, een rechtstreekse
(reefer)trein van en naar Valencia en Barcelona.
Deze treinverbinding heeft een relatief snelle doorlooptijd en richt zich vooral op het vervoer van
groenten en fruit. De dienst is een enorm succes en
is al snel gegaan naar een hogere frequentie.

Høje Taastrup

Bordeaux
Bayonne
Irun

Hendaye

Toulouse

Dörpen
Amsterdam
Coevorden
Rotterdam
Bad Bentheim
Moerdijk Tilburg
Frankfurt (Oder)
Eindhoven
Terneuzen
Dortmund
Rzepin
Venlo
Poznan Kutno
Brest
Duisburg
Antwerpen
Leipzig
Düsseldorf
Warszawa
Schwarzheide
Malaszewicze
Geleen Neuss
Schkopau
Köln
Brzeg Dolny
Dourges
Andernach
Ústí nad Labem
Wroclaw
Trier
Frankfurt
Gliwice
Lovosice
Athus
Mainz
Aschaffenburg
Praha
Slawkow Kolbuszowa
Mannheim
Metz
Ostrava
Plzen
Ludwigshafen
Ceská Trebová
Wörth
Nürnberg
Zlín
Strasbourg
Stuttgart
Kos̆ice
Ulm
Singen
Linz Krems Bratislava
Basel Niederglatt
München
Wels
Dunajská Streda
Gossau
Wien
Frenkendorf
Aarau
Chavornay Wolfurt
Hall in Tirol
Boedapest
Genève
Oradea
Graz
Visp
Piacenza
Lyon
Curtici
Busto Arsizio
Triëst
Ljubijana
Melzo Brescia
Novara
Verona
Koper
Milano
Mortara Piacenza
Marseille

Ruse

Perpignan
Madrid

Tarragona
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Valencia
Sevilla
Murcia

Ploiesti

Pescara

Granollers
Barcelona
Pomezia

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

Helsingborg
Malmö

Sestokai

De meeste bestemmingen in Zweden worden niet
vanuit Nederland, maar vanuit Duisburg aangeboden door Samskip Multimodal. Omdat deze diensten ook voor de Nederlandse markt een belangrijke functie vervullen in het intermodale vervoer op
Scandinavië zijn deze bestemmingen opgenomen
in dit overzicht. Ditzelfde geldt voor de diensten op
Spanje vanuit Antwerpen die worden aangeboden
door Lineas en Hupac.

Al langer populair onder logistieke dienstverleners
zijn de treinverbindingen van en naar Italië. De
belangrijkste reden is de Alpenpassage die relatief veel tijd in beslag neemt voor het wegvervoer.
Bovendien zorgt het noorden van Italië voor veel
retourvracht en zijn er toenemende restricties ten
aanzien van transitoverkeer door de Alpenlanden.

Mässjo

Stara Zagora

Pescara

Frosinone
Marcianise Maddaloni
Nola

Istanbul

Bari

San Roque
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6B INTERMODAAL VERVOER, AANTAL
WEKELIJKSE DIENSTEN
De Europese kaart geeft per land aan hoeveel intermodale diensten per week worden aangeboden vanuit Nederland en de omliggende terminals (hubs) in België en West-Duitsland
(Ruhrgebied). Dit is berekend aan de hand van de reguliere diensten naar een land en de
frequenties per week van de desbetreffende shuttle. Niet reguliere diensten, zoals het
spotverkeer, zijn hierin dus niet opgenomen.

5 (China)

6

Reguliere intermodale treinen rijden met containers, alternatief voor producten met een hoge waardedichtheid of een kortere levenscyclus. Bovendien
wissellaadbakken en kraanbare trailers (huckeheeft de Chinese overheid de wens om de oorpack) via een shuttleprincipe, d.w.z. dat zij altijd
spronkelijke Zijderoute, die China via het Middenheen en weer rijden tussen twee bestemmingen
Oosten met Europa verbindt, weer nieuw leven
met vaste vertrektijden. Zo rijdt er drie keer per
in te blazen en wordt er sterk geïnvesteerd in de
week een intermodale trein heen en weer tussen
Rotterdam en München. Op sommige landen, zoals spoorinfrastructuur. Inmiddels rijden 6.000 treinen
per jaar tussen China en Europa, waaronder ook
bijvoorbeeld Rusland, is geen rechtstreekse dienst
een vaste verbinding met Tilburg (Railport Brabant).
beschikbaar vanuit Nederland, maar wordt gebruik
gemaakt van een ‘hub’. Indien de frequentie vanuit Nederland op Polen (hub) 5x per week betreft,
Een actueel overzicht van alle reguliere
maar de frequentie tussen Polen en Rusland slechts intermodale spoordiensten staat vermeld
1x per week, is in het onderhavige geval slechts 1x
op de website van het voorlichtings
per week berekend. Dit om doublures te voorkobureau onder de web-applicatie
men.
‘Rail Scout’: www.railscout.nl.
Het aantal shuttles van en naar Nederland neemt
momenteel toe. Enerzijds vanwege een toenemend
aantal containers dat wordt overgeslagen op de
Maasvlakte en de daarmee gepaard gaande vervoersbehoefte naar het achterland. Daarbij spelen
de risico’s met betrekking tot laagwaterstanden in
de binnenvaart ook een rol. Anderzijds wordt de
impact van de klimaattop in Parijs (COP 21) steeds
meer zichtbaar in de vraag onder verladers naar
duurzame transportoplossingen en spelen de congestieproblemen plus de toenemende chauffeurstekorten het spoor des te meer in de kaart. Dit uit
zich vooral in de continentale shuttles naar bijvoorbeeld Italië, Spanje, Polen en Zweden.

1
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91
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136
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Opvallend is ook de ontwikkeling in het spoorvervoer van en naar Azië. Als gevolg van super slow
steaming zijn de transittijden in de scheepvaart
langer en vormt het spoorvervoer steeds vaker een
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21.649
22.563
18.173
16.153
19.173

298.542
18.901
34.351
36.282
35.291
56.229
n.b.
n.b.

RSC
ROTTERDAM

n.b.
n.b.

ECT-TCT
VENLO

14.287
32.868
30.709

ROTTERDAM
P&O FERRIES

RAIL TERMINAL
EINDHOVEN

34.000
37.500
38.000
37.000
41.810

RAIL TERMINAL
TILBURG

20.841
21.256
14.602
13.389
15.460

22.329
31.740
39.926
44.280
41.771

79.800
85.500
84.500

CTT
ROTTERDAM

CABOOTER
RAILCARGO
VENLO

CCT
MOERDIJK
29.840
37.600
43.235
43.935
49.413

De meeste railterminals in het achterland, zoals
Coevorden, Venlo, Eindhoven en Tilburg vormen
een extended gate voor de Rotterdamse haven en
ontvangen dagelijks treinen vanaf de Maasvlakte.
Vanaf deze achterlandterminals worden containers op afroep gedistribueerd naar de nabijgelegen Europese Distributiecentra (EDC). Gelijktijdig

ECT DELTA +
EUROMAX
TERMINAL

n.b.
n.b.

Terminals die gevestigd zijn nabij de Waalhaven,
zoals het RSC Rotterdam of de CTT in Pernis,
spelen vooral een rol in het continentale vervoer.
Ditzelfde geldt voor P&O Ferries in Europoort en
CCT in Moerdijk. Vanaf deze locaties vertrekken
dagelijks veel rechtstreekse treinen naar onder
andere Italië, Frankijk, Tsjechië, Polen en recent ook
Spanje. Dit kunnen naast shortsea containers vanuit
de UK ook kraanbare trailers en wissellaadbakken
zijn.

Bijzonder is ook de treinverbinding vanaf Tilburg
naar Chengdu in China. Deze treinverbinding is
gestart in 2016 en rijdt inmiddels 5 keer per week.
Daarmee vormt Tilburg één van de belangrijkste
hubs op de Nieuwe Zijderoute (zie hoofdstuk 7).

EUROTERMINAL
COEVORDEN

14.832
17.478
21.371
26.386
35.517

Een deel van de shuttles start vanaf de Maasvlakte.
Dit zijn zogeheten maritieme shuttles met vrijwel
uitsluitend deepsea containers. Het merendeel van
deze containers heeft een bestemming binnen
een straal van circa 300 kilometer. De containers
die hier worden overgeslagen op het spoor gaan
dus veelal naar een Nederlandse of Duitse eindbestemming, zoals Coevorden, Eindhoven, Tilburg,
Venlo, het Ruhrgebied of de regio Mannheim/
Ludwigshafen en vice versa. Ook voor Zwitserland
vormt Rotterdam een belangrijke aanvoerhaven.

positioneren steeds meer achterlandterminals zich
als draaischijf met continentale verbindingen naar
het Europese achterland. Treffende voorbeelden
hiervan zijn Coevorden naar Zweden, Tilburg naar
Polen, Rail Terminal Chemelot naar Italië en Venlo/
Kaldenkirchen naar Italië, Zweden en Roemenië.

2014
2015
2016
2017
2018

Uit de kaart blijkt duidelijk dat het merendeel 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.

288.817
291.953
314.043
301.645

De kaart toont de overslag van containers in eenheden per railterminal over de afgelopen vijf
jaar. Een railterminal functioneert als een betrouwbaar en flexibel 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.

375.000

6C ONTWIKKELING OVERSLAG PER RAIL
TERMINAL

414.000
425.000
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RAIL TERMINAL
CHEMELOT
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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 dienstverlening 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
transportmodaliteit. 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 rapport “Spoor brengt Nederland verder” van
Boer & Croon uit 2014. Sinds het klimaatverdrag
van Parijs (COP 21) krijgt dit thema steeds vaker
aandacht bij verladers (producenten), waarbij ook

duurzame transportoplossingen 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...!!!
Los van het energieverbruik en de emissies spelen
overigens meer factoren een rol in de duurzaamheidsperformance van de gekozen modaliteit, zoals:

beladingsgraad bij beladen rit, aandeel productieve
kilometers, omwegpercentage, voor- en natransport (per vrachtauto), uitstoot op de terminals en
het gebruik van een elektrische- of diesellocomotief.
SCHAALVOORDEEL

Vooral op middellange afstanden is spoorvervoer
een concurrerende modaliteit ten opzichte van het
wegvervoer. Dit heeft te maken met het schaalvoordeel 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 natransport als de container per
spoor is aangevoerd, nl. 44 ton ten opzichte van de
gebruikelijke 40 ton.

SPREIDING VAN RISICO

De keuze uit verschillende modaliteiten biedt beslissers 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/ontvangende
partij. Een veelgenoemd voordeel in dit verband is
het feit dat containers op afroep vanaf de terminal
in de buurt 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 soms negatieve aandacht in de media
is spoor samen met de luchtvaart een zeer veilige
modaliteit. Op het gebied van veiligheid gaat binnen 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 historisch 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 veiligheidsniveau.
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6E PARAMETERS IN DE MODALITEITSKEUZE
Onderstaand volgt een overzicht van de belangrijkste parameters die bepalend zijn in de
modaliteitskeuze voor intermodaal spoorvervoer.
PRIJS

REEFERS

Van alle parameters geldt dat de prijs voor veel
verladers doorslaggevend is. Daarbij is de kans aanwezig dat inkopers van transport zich teveel laten
leiden 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, ‘on site’ logistiek, kosten in voor- en
natransport, et cetera.

In tegenstelling tot schepen beschikken goederenwagons 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 capaciteit van circa 4-5 dagen, sommigen zelfs tot 8
dagen. Wanneer het transport meer tijd in beslag
neemt, moeten de Gensets tussentijds 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.

BETROUWBAARHEID

Het spoor kent geen congestie zoals in het wegvervoer 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 specifieke 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 noemen: 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.

RETOURLADING

Eén van de grootste uitdagingen in het intermodaal 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 retourvracht vindt je in C. Bij intermodaal vervoer ben je
namelijk gebonden aan de regio rondom de laaden 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. DOORLOOPTIJD

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 dienstverleners meer flexibiliteit en zekerheid.
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De keuze voor een modaliteit of een combinatie
van modaliteiten hangt af van enerzijds de waardedichtheid en de life cycle time van het product
en anderzijds de transittijd/ doorlooptijd in het
transport. Producten met een lage waardedichtheid
mogen langer onderweg zijn dan producten met
een hoge waardedichtheid. Een recente ontwikkeling is dat steeds meer elektronica en IT-producten

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 spoorvervoer
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
als gebruik wordt gemaakt van spoorvervoer.

OPSLAGCAPACITEIT

In het kader van ‘floating stock’ (zie vorige paragraaf) worden rail terminals in het achterland ook
wel ingezet als ‘virtuele warehouses’. De voorraad
bevindt zich dan feitelijk in de container in plaats
van een warehouse. Indien verladers 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

KWALITEIT VAN HET SPOORTRACÉ

Niet ieder spoortracé is hetzelfde. Voor bepaalde
tracés gelden beperkingen, zoals maximum aslast
in combinatie met snelheid. Ook de aanwezigheid van tunnels kan beperkingen hebben voor
trailers met een hoogte van 4 meter (P400 profiel). 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 bijvoorbeeld 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 Charges), grotere kans op eventuele vertraging en tevens meer handlings aan de
container. Bij breekbare lading, zoals drank, leidt dit
soms tot schade aan de lading.

Voor bepaalde vervoersstromen geldt een sterke
tijdsdruk. Dit geldt vooral voor 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 en Spanje ook versproducten per spoor
vervoerd.
DUURZAAMHEID

Sinds het Parijsakkoord kijken steeds meer verladers
naar duurzame transportoplossingen om de CO2uitstoot te reduceren. Hoewel de transportkosten
veelal doorslaggevend zijn, wordt duurzaamheid
voor diverse verladers een steeds belangrijker issue.
Intermodaal spoorvervoer heeft wat dat betreft verreweg de beste papieren ten opzichte van andere
modaliteiten.
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Ik heb sterk de indruk dat veel
verladers FOB Chinese havens
inkopen. Hen wil ik het advies
meegeven om ook eens te
informeren naar de prijzen ex
works en dan de treinprijzen
vergelijken met Deep-sea.
“Ruim 4 jaar geleden werden wij benaderd door een Chinese delegatie voor een bezoek aan
onze railterminal. Op dat moment was de Nieuwe Zijderoute nauwelijks nog in beeld bij ons.
Natuurlijk, er waren wat ontwikkelingen, zoals een rechtstreekse trein naar Polen /Hamburg.
Maar verder was er nog niet heel veel bekend. Er waren nog geen publieke treinen.
De interesse vanuit China was uiteraard niet zonder
reden. Van oudsher is het oostelijk deel van China
veel rijker dan het westelijk deel. Om deze ongelijkheid tegen te gaan besloot de Chinese regering een
aantal jaren geleden flink te investeren in steden als
Chengdu en Chongqing. Met subsidies probeerden
ze fabrieken naar deze steden te trekken. En dat
lukte. Mede getriggerd door de relatief lage lonen
en de verwachtte positieve impact op de cash-flow
vanwege kortere lead times per trein vestigden
elektronicagiganten als Dell, HP en Lenovo zich in
deze regio.
Echter, dat bracht wel een nieuwe uitdaging mee
zich. Hoe kregen die fabrieken in datzelfde binnenland hun producten over zee naar Europa? De
afstand vanaf Chengdu naar de havens in het oosten van China bedraagt al snel circa 2.000 kilometer. Afgezien van de kosten brengt dit ook nodige
reistijd met zich mee.

ROLAND VERBRAAK,
GENERAL MANAGER GVT
GROUP OF LOGISTICS

Voor de Chinese overheid aanleiding om onder de
noemer ‘One Belt One Road’ de Nieuwe Zijderoute
op te tuigen. Daarmee stimuleren ze niet alleen
de eigen economie, maar is het tevens de wens
de samenwerking met Euraziatische landen te

bevorderen.
Toegegeven, er is in onze samenleving een toenemend negatief sentiment ten aanzien van China.
Sommigen zien het als een bedreiging van een
economische grootmacht. Wat enigszins begrijpelijk
is. Anderzijds biedt het ook kansen. Niet alleen voor
GVT, maar ook voor exporteurs in ons land.
Afijn, drie weken na het bezoek kreeg ik een telefoontje of wij naar Chengdu konden komen. Ze
wilden met ons samenwerken. Ik moet bekennen,
wij waren even overrompeld. Achteraf bleek de
delegatie ook Rotterdam te hebben bezocht, maar
ze kozen voor Tilburg.
De keuze voor Tilburg had deels te maken met het
elektronica-cluster dat zich hier heeft gevestigd en
de centrale ligging tussen Rotterdam en Antwerpen
met ontsluiting naar de UK, maar deels ook met
het feit dat GVT Logistics een familiebedrijf is. Ze
hadden behoefte aan flexibiliteit en minder regels.
Daar kwam bij dat wij alles in één konden aanbieden: eigen terminals, eigen transport ,eigen magazijnen en goede verbindingen.
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In oktober 2016 begonnen we met de eerste trein.
Dit is inmiddels uitgebreid naar 5 treinen per week.
Een flinke groei dus. Er is tussentijds ook veel verbeterd. De communicatie bijvoorbeeld. Wij hebben nu
een speciale vergunning om Chinese werknemers
in dienst te mogen nemen. Gelijktijdig hebben we
sinds kort een eigen vestiging in China.
Maar ook op logistiek vlak is er veel verbeterd.
Met een 3 landenloc loc van LTE rijden wij nu in
één keer vanaf Malaszewicze op de Pools – WitRussische grens door naar Tilburg. Dit bespaart
een hoop tijd en verkleint de kans op vertraging.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de douane. Aanvankelijk moest de inklaring plaatsvinden
in Malaszwicze, maar dat hebben we kunnen verschuiven naar Tilburg.
Niettemin zijn er nog een aantal verbeterpunten
en/of uitdagingen. Zo mogen in China bepaalde
goederen enkel ingeklaard in specifieke regio’s. Dit
beperkt de mogelijkheden om gebruik te maken
van het spoor naar Chengdu, terwijl er al sprake is
van een geringe onbalans.
Hoewel we al vijf treinen per week rijden, ben ik
ervan overtuigd dat nog meer lading via het spoor
mogelijk is. Ik heb sterk de indruk dat veel verladers
FOB Chinese havens inkopen. Hen wil ik het advies
meegeven om ook eens te informeren naar de prijzen ex works. Lading afkomstig uit of bestemd voor
de regio Chengdu en Chongqing is per definitie
goedkoper per spoor.
Maar het biedt meer voordelen dan enkel de prijs.
Onze trein doet 15 dagen over een afstand van
10.947 kilometer. Dat is maar liefst 30 dagen sneller
dan via de zee. Vooral seizoen- en modegevoelige
producten hebben daar baat bij. Producten uit een
collectie/seizoen kunnen later worden bijbesteld,
zodat de voorraad op het eind van het seizoen zo
laag mogelijk kan worden gehouden. We zien dat
vooral terug in de fashion-industrie.
Zoals reeds gezegd, biedt de Nieuwe Zijderoute
ook kansen voor exporteurs. Zo wordt via de route
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al veelvuldig wijn getransporteerd vanuit Frankrijk,
auto’s en complete fabrieken .Ook zijn wij momenteel bezig met de verdere uitbreiding van het zogeheten Holland Paviljoen, een expositieruimte voor
Nederlandse verladers om hun producten te promoten die door GVT worden voorzien van de juiste
documenten en labels zodat ze meteen de markt
op kunnen.
Maar het biedt meer. Niet zonder reden tonen veel
Oost-Europese landen interesse om aangesloten te
worden op de Nieuwe Zijderoute. Daarmee proberen zij een aantrekkelijke logistieke vestigingsplaats
te bieden voor Chinese bedrijven.
‘If you can’t beat them, join them’ is niet voor niets
een bekend gezegde. Wij als Nederland moeten
daarom nadenken in hoeverre wij ons kunnen
onderscheiden ten opzichte van andere Europese
landen. Dan vormt de Nieuwe Zijdenroute geen
bedreiging, maar biedt het op termijn des te meer
kansen.”
Roland Verbraak, General Manager GVT Group of
Logistics

🔀
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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 uitgetrokken voor de ontwikkeling van havens, spoorterminals, pijpleidingen en
andere infrastructuur. De Nieuwe Zijderoute raakt 65 landen en 63 procent van de wereldbevolking.

🔀

7B WAT ZIJN DE LOGISTIEKE VOORDELEN?
SNELLE LANCERING VAN PRODUCTEN OP DE

EFFICIËNTERE ROUTE VOOR CIS-LANDEN

EUROPESE MARKT

Belevering van de CIS-landen (voormalige Sovjetlanden) vanuit China vond tot voor kort traditioneel
via de grote Europese zeehavens 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.

Een snelle lancering van producten in de markt is
van essentieel belang voor producenten van elektronica, 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 verliesgevend maken, mede vanwege de geringe marges.

MEER SPREIDING VAN RISICO

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 WitRusland, Rusland en Kazachstan, waarbij gebruik
wordt gemaakt van Khorgos Gateway als hub.
Khorgos vormt het snijpunt van meerdere verbindingswegen 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/WitRussische grens als ook bij de Kazachse/ Chinese
grens containers moeten worden overgeslagen
op een andere wagon. Dit in verband met de
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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 producten 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).

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,
oftewel een besparing van circa 20 dagen. Hierdoor
kunnen verladers hun klanten in China/ Europa
sneller bereiken en tegelijk een besparing realiseren
in werkkapitaal.

Met de Nieuwe Zijderoute kunnen verladers kiezen 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.

8. BEST RAIL PRACTICES
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In de robuustheid van
spoorgoederenvervoer schuilen
grenzeloze groeimogelijkheden.
“De ‘Best Rail Practices’ geven ons allen een waardevolle inkijk in de groeimogelijkheden van
het spoorgoederenvervoer. Het ondernemerschap daarin inspireert mij enorm als programma
activator van Lean & Green Off-Road. Met dit actieprogramma stimuleren Lean & Green en de
Topsector Logistiek initiatieven voor synchromodaal transport. Middels ons uitgebreide landelijke netwerk faciliteren wij, op een neutrale en pragmatische wijze, verladers en vervoerders
bij het ontwikkelen van Joint Corridors, zogenoemde gezamenlijke transportverbindingen op
internationale routes.
Wij zien daarbij een duidelijke groei in de belangstelling voor spoorgoederenvervoer bij zowel
verladers als vervoerders, zelfs bij de meest klassieke wegvervoerders. Niet zo vreemd met de toenemende congestie op de wegen, het dreigende
chauffeurstekort en het klimaatakkoord steeds
nadrukkelijker in ons achterhoofd. Het eenzijdige
maakte van individueel en unimodaal wegtransport
jarenlang een flexibele en kostenefficiënte transportoplossing, maar toont tegenwoordig steeds
vaker tekenen van fragiliteit en blijkt dan minder
verantwoord en efficiënt te zijn.
Vanuit Lean & Green Off-Road zien wij de ontwikkeling van internationale goederenstromen dan ook
nadrukkelijk bewegen in de richting van collectief
synchromodaal transport. Verladers en vervoerders,
met dezelfde herkomst en bestemming, bundelen
naast hun volumes ook hun kennis, ervaring, creativiteit en ondernemerschap om te komen tot kansrijke transportoplossingen en doorbraken op internationale transportroutes. Bovendien verkleinen en
delen zij met elkaar de opstartrisico’s zodat deze
voor alle betrokkenen meer dan verantwoord zijn.

FRANS VAN DEN BOOMEN,
PROGRAMMA ACTIVATOR
BIJ LEAN & GREEN OFF-ROAD

Bij de ontwikkeling van Joint Corridors laten zij
zich leiden door gedeelde waarden als perfecte
beschikbaarheid (van goederen en transport),
samenwerkingsschaal, duurzaamheid en mobiliteit.
Hiermee hebben de deelnemers naast oog voor het
(commerciële) eigenbelang ook aandacht voor het

belang van de anderen en de wereld om ons heen.
Dit maakt succes veel kansrijker en bovendien kunnen onder deze gedeelde waarden nieuwe toetreders vertrouwd aansluiten en zo meehelpen bij het
opschalen van Joint Corridors.
In de robuustheid van het spoorgoederenvervoer
schuilen grenzeloze groeimogelijkheden. In de
praktijk van Lean & Green Off-Road zien wij dit
terug in de resultaten van bedrijven. Denk aan
het spoorgoederenvervoer in Joint Corridors zoals
Moerdijk-Wroclaw (Polen), Tilburg-Rzepin (Polen),
Tilburg-Chengdu (China) en Venlo-Chongqing
(China). Voor complete transportoplossingen en
een naadloze integratie met andere modaliteiten
wordt nauw samengewerkt met verladers, met
wegvervoerders, met operators in de binnenvaart,
shortsea en deepsea, en met terminals en havenbedrijven.
Baanbrekend: op de Joint Corridor Tilburg-Rzepin
zijn recent de papieren vrachtdocumenten voor het
spoor (de CIM’s) en de weg (de CMR’s) volledig
gedigitaliseerd en met elkaar gekoppeld tot een
‘e-Joint-Corridor’. Een wereldprimeur. Het belangrijkste voordeel: tot twintig procent doorlooptijdverkorting bij laden, overslaan en lossen waardoor de
maximale frequentie van een en dezelfde treinset
op het traject verhoogd kan worden van zes naar
zeven rondgangen per week. Dat noemen wij nou
out-of-the-box productiviteitsverbetering! Tegelijk
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met meer transparantie en service in de uitvoering
wat het vertrouwen in het spoorgoederenvervoer
doet toenemen.
Deze voorbeelden samen met de ‘Best Rail
Practices’ laten u zien dat brede samenwerking
loont en dat hiermee de concurrentiepositie van het
spoorgoederenvervoer verder versterkt. Laat u hierdoor inspireren en sluit vooral aan. Wilt u zich laten
faciliteren bij het opstarten van een nieuwe verbinding of het opschalen en digitaliseren van een
bestaande verbinding tot een ‘e-Joint-Corridor’?
Dan staan wij van Lean & Green Off-Road met ons
netwerk graag voor u klaar.”
Frans van den Boomen, Programma Activator bij
Lean & Green Off-Road
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8A BEST RAIL PRACTICE C.H. ROBINSON

Vanwege duurzaamheid vragen
verladers de laatste jaren steeds
vaker of hun goederen per spoor
kunnen worden vervoerd.
“C.H. Robinson is een Amerikaans bedrijf dat in 1905 is gesticht als commodity broker.
Naderhand zijn we ons meer en meer gaan onderscheiden als 3PL dienstverlener. Inmiddels
hebben we een wereldwijd netwerk in 40 landen met een omzet van ongeveer $16 miljard en
meer dan 15.000 werknemers. We bieden alle mogelijke services in de supply-chain aan, zoals
truck-, air- en oceantransport, opslag, douanefaciliteiten en ook intermodaal.
Onze missie is om steeds meer waarde toe te voegen aan de logistieke keten door het trainen van
onze medewerkers en het voortdurend innoveren
van onze processen. We zijn met name heel sterk
op het gebied van databeheersing en datacommunicatie. Via een door ons zelf ontwikkeld platform,
kunnen onze klanten op een eenvoudige manier
hun zendingen boeken en kunnen zowel klanten
als leveranciers te allen tijde deze zendingen volgen.
In 1993 hebben we de oversteek naar Europa
gemaakt en inmiddels zijn we hier in 17 landen
actief met 48 kantoren en 1300 werknemers.
Samen met mijn collega Tom Fisher ontwikkel ik
het railproduct in Europa. In feite kunnen we onze
klanten alle mogelijke railservices aanbieden van
complete bloktreinen, single wagenladingen, LCL
zendingen tot zelfs het vervoeren van oversized
break-bulk ladingen. Omdat we ook alle andere
modaliteiten in huis hebben, zijn we bij uitstek een
door-to-door specialist.

WOUTER MAREES,
MANAGER RAIL EUROPE
BIJ C.H. ROBINSON

Als C.H. Robinson geloven we erg in de mogelijkheden en in de toekomst van de Nieuwe Zijderoute.
Onze klanten zien de Nieuwe Zijderoute als een
goede aanvulling op de huidige modaliteiten. Soms
vanwege kostenbesparingen, in andere situaties
voor een verbetering van de doorloopsnelheid. Met

name onze klanten in de elektronica-, auto- en
mode-industrie profiteren nu van een snellere timeto-market.
Met de nu heersende handelsoorlog tussen
Amerika en China verwachten wij dat China zich
steeds meer zal focussen op de Europese markt.
De markt constateert dat productielocaties aan het
verplaatsen zijn en dat er veel wordt geïnvesteerd
in optimalisatie van de infrastructuur. Hier gaat het
railtransport vrijwel zeker van profiteren, en hopelijk C.H. Robinson ook. We zijn één van de grootste
NVOCC’s op de Trans-Pacific route en hebben
daarom een enorme potentie aan klanten in ons
portfolio waar we ons rail-product nog bij kunnen
aanbieden. Wij zijn hen actief aan het benaderen
om zich ook meer op Europa te focussen.
Onze verladers benoemen het milieu ook steeds
vaker als criterium om voor ons rail product te kiezen, voornamelijk de multinationals. Waar we in
het verleden nog zagen dat alles cost-driven was,
zien in Europa dat verladers in toenemende mate
het gebruik van duurzame transportmodi als rail
en barge belangrijk vinden. Als we in het verleden
de trein of de barge gebruikten was dat omdat
wij dan de beste prijs/kwaliteit voor onze klanten
hadden gevonden. Vanwege duurzaamheid vragen
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verladers de laatste jaren steeds vaker of hun goederen per spoor kunnen worden vervoerd. Wij zoeken dat dan uit, en als blijkt dat de trein een goed
alternatief is gaan we dat voor hen regelen. Naast
duurzaamheid wordt ook het besef van risicospreiding over alle modaliteiten belangrijker.
Mijn wens voor de toekomst is dat het spoorvervoer in Europa vergelijkbaar wordt met het model
dat mijn collega´s in Amerika hebben. In Amerika
is de spoorwereld een stuk transparanter en eenvoudiger, omdat de grote spoorwegmaatschappijen
in feite over alle noodzakelijke assets, inclusief een
eigen infrastructuur beschikken om een trein te
rijden, en dus de kwaliteit van de services geheel
zelf kunnen beheersen. Zij zijn ook niet afhankelijk
van andere landen en verschillende regels. We zouden in Europa ook een uniform rail netwerk moeten krijgen wat net zo eenvoudig is als in Amerika.
Ik geloof dat we nu en in de toekomst hier steeds
meer vorm aan zullen geven.
Met het oog op de route tussen China en Europa
zou ik wensen dat de transparantie verhoogd
wordt. We zijn afhankelijk van veel verschillende
partijen die niet altijd even transparant en snel communiceren. Als een container ergens vast staat, is
het niet altijd eenvoudig om erachter te komen wat
de oorzaak is en wat dit voor gevolg heeft op de
aflevering. Desalniettemin is dit voor mij als verantwoordelijke railmanager een mooie uitdaging.
Al met al zie ik dus een steeds groter rol weggelegd voor het spoor en daar gaan we ons als
C.H. Robinson dan ook sterk voor inzetten. Op de
Nieuwe Zijderoute, maar zeker ook binnen Europa.
Wouter Marees, Manager Rail Europe bij
C.H. Robinson
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8B BEST RAIL PRACTICE KLG EUROPE

Hoe kan je nog langer een
chauffeurstekort verklaren, terwijl
de files op de weg gelijktijdig
toenemen?
“De economie van Turkije staat qua omvang op plaats 18 van de wereld. Met uitzondering van
het afgelopen jaar is de economie het laatste decennium sterk gegroeid. Istanbul, gelegen op
de grens van Europa en Azië, vormt hierin een belangrijke economische en logistieke schakel.
De stad aan de Bosporus alleen al telt circa 15 miljoen inwoners.
Het is dan ook niet vreemd dat er veel handel
wordt bedreven van en naar deze regio. De belangrijkste industrie van het land is textiel, maar ook
voeding, witgoed en de automotive hebben een
groot aandeel in de export. Omgekeerd worden
er vanuit het westen veel chemicals en consumer
goods, zoals elektronica en voeding geïmporteerd.
Mede om die reden biedt KLG Europe al geruime
tijd transportoplossingen van en naar Turkije.
Aanvankelijk via partners, waarbij alles via de weg
werd getransporteerd. In 2010 kregen wij de
mogelijkheid om een eigen vestiging te openen
in Turkije. Vanaf dat moment hebben wij de visie
uitgesproken om zoveel als mogelijk intermodaal
aan te bieden. Hiervoor is destijds ook geïnvesteerd
in eigen equipment, dit met als doel alles in eigen
beheer uit te voeren. En zo min mogelijk afhankelijk
te zijn van derde partijen.

ERIK LOIJEN,
GENERAL MANAGER
BIJ KLG EUROPE

FRANK SNELLEN,
PROJECT LEADER TRANSPORT
BIJ KLG EUROPE

In 2014 hebben we onze activiteiten overgedragen
aan onze huidige partner: Ekol Logistics. Deze was
al vanaf de basis zeer intermodaal georiënteerd.
Door deze nieuwe opzet hadden we een mogelijkheid om onze volumes een nog sterkere impuls te
geven van en naar Turkije. Tevens kunnen we op
deze wijze ook meeliften op andere intermodale
lijnen van deze partner. Nu zorgen beide partijen
voor optimale zendingsvolumes om de flow zowel

oost- als westbound in balans te krijgen.
In onze route maken wij gebruik van de intermodale spoorverbinding tussen Köln en Triëste,
waarna de reis vervolgd wordt via de RoRo ferry
naar Istanbul. De keuze via Triëste is heel bewust.
Deze haven vormt voor ons een belangrijke hub in
het netwerk. Je kunt vanaf deze haven niet alleen
Turkije bedienen, maar ook Griekenland. Gelijktijdig
vormt Triëste een toegangspoort voor de
Balkanlanden. Lading vanuit de Benelux naar één
van de Balkanlanden of Griekenland kunnen wij
dus gemakkelijk meenemen op de trein, waardoor
een goede dekkingsgraad en een hoge frequentie
wordt gerealiseerd. Daarmee zijn we minder kwetsbaar dan een directe verbinding over het vaste land.
Aanleiding om te kiezen voor intermodaal vervoer
is het prijs-schaalvoordeel dat behaald kan worden
en het toenemende chauffeurstekort. Een trein is
het equivalent van circa 34 trailers, maar je hebt
geen 34 machinisten nodig op dit traject. Zeker op
langere afstanden betaalt zich dat uit. Bijkomende
voordelen zijn het omzeilen van de rijverboden
en de mogelijkheid om trailers op afroep te laten
laden en lossen.
Wel constateren wij bij verladers en collega dienstverleners nog veel angst dat het misgaat als men
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via het spoor vervoert. Je kunt minder makkelijk
bijsturen en je bent afhankelijk van de performance
van andere ketenpartners, zoals de rail operator en
terminal operator. Gelijktijdig is de impact van een
vertraging groter. Om die reden gaan er nog altijd
te veel trailers via de weg en is er wat dat betreft
nog volop potentie voor het spoor.
Bovendien zien wij op termijn een probleem ontstaan in het wegvervoer. Hoe kan je nog langer een
chauffeurstekort verklaren, terwijl de files op de
weg gelijktijdig toenemen en de parkeerplaatsen
om 15:00uur al vol staan? De sector krijgt daar
vroeg of laat mee te maken en dan is intermodaal
vervoer op langere afstanden een duurzame en
bovendien goedkopere oplossing.
De extra investering in een kraanbare trailer is
slechts gering ten opzichte van een standaard
trailer. Dat kan het probleem dus niet zijn om een
modal shift te realiseren. Het probleem zit dus veel
meer in de mental shift. Promotiewerk blijft dus
voorlopig nog noodzakelijk!”
Erik Loijen,General Manager bij KLG Europe
Frank Snellen, Project Leader Transport bij KLG
Europe
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8C BEST RAIL PRACTICE MOONEN PACKAGING

Just do it!
Wat circa 60 jaar geleden begon als iets kleins is inmiddels uitgegroeid tot een full service
ketenregisseur in de verpakkingsindustrie. Inmiddels kunnen klanten uit meer dan 10.000
artikelen kiezen. We hebben het hier over Moonen Packaging, een specialist in food- en
non-foodverpakkingen, verpakkingsmaterialen, hygiëneproducten en disposables.
Echter, de groei die Moonen Packaging heeft meegemaakt heeft ook een keerzijde. Het verpakkingsmateriaal dat op de markt gebracht wordt, komt
bijna net zo snel weer in een afvalstroom terecht.
Iets waar het bedrijf zich niet gemakkelijk bij voelt.
Om hier een passend antwoord op te bieden, doet
Moonen Packaging er alles aan om zo duurzaam
mogelijk te ondernemen.
Volgens Ruben Nolles, Supervisor Operations
Support bij Moonen Packaging is dat niet zo moeilijk. “Allereerst geen kunststof meer, maar 100%
duurzame (hernieuwbare) materialen. Onze koffiebekers vormen nu de grondstof voor biogas en
compost. In Europa zijn we daarmee koploper in
composteerbare verpakkingen.”
“Helaas is nog niet iedereen in de samenleving
100% overtuigd dat we iets moeten doen aan
duurzaamheid, maar wij doen in elk geval wat we
kunnen. Onze ambitie is dat in 50% van onze klanten in 2020 verpakkingen koopt uit hernieuwbare
grondstoffen.”

RUBEN NOLLES,
SUPERVISOR OPERATIONS SUPPORT
BIJ MOONEN PACKAGING

De scope van het verduurzamen beperkt zich niet
tot enkel het gebruik van duurzame grondstoffen,
maar betreft ook het verduurzamen van huisvesting en transport. “In 2020 verhuizen we naar een
nieuw pand. Dat wordt BREEAM Very Good, waarbij we geen gas gebruiken en middels zonnepanelen de energie opwekken.”

Off Road. “Er werd een oproep gedaan aan bedrijven die wilden aansluiten op de corridor van Rzepin
in Polen naar Tilburg. Dat triggerde ons en daarna
zijn we gesprekken gestart.”
Tot die tijd was spoorvervoer, mede vanwege een
verkeerde perceptie, niet of nauwelijks in beeld
bij Moonen. Na enkele gesprekken met GVT
Intermodal en Lean & Green werd de eerste pilot
vanuit Polen georganiseerd. Daaruit bleek dat de
kosten vrijwel gelijk bleven, terwijl het concept veel
logistieke voordelen biedt.
“Door de terminal in Tilburg als logistiek ontkoppelpunt te gebruiken, komen Nederlandse chauffeurs nu op afroep onze trailers lossen. Voorheen
stonden er zomaar Poolse chauffeurs voor de gate.
Onze warehousemanagers zijn hier heel blij mee,
want dit zorgt intern voor een veel gestroomlijnder
proces.”
Volgens Nolles is spoor inmiddels zo populair bij
Moonen dat intern nu vanuit diverse kanten aanvragen komen. “Recent nog werd gevraagd of ik
ook transport per spoor vanuit Pakistan kon organiseren. Dit toont aan dat iedereen echt heel enthousiast is over het transport vanuit Polen.”

“Dat wil overigens niet zeggen dat je achterover kunt
leunen. Er is veel afstemming nodig met de betrokken partijen die gebruik maken van dezelfde corridor. Dit kan sommige (potentiële) verladers wellicht
afschrikken. Tegen hen zeg ik: Just do it! Je zult zien
Door het streven naar een duurzame keten kwam
Nolles terecht bij het programma van Lean & Green dat het vaak wel degelijk kan als je ervoor gaat.”
Spoor in Cijfers 2019
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Op het traject Rzepin – Tilburg heeft Moonen
Packaging de CO2-uitstoot met circa 40% weten te
besparen. “Voor ons eindigt het niet hier. Wij blijven op zoek naar verbeteringen. In onze keten en
daarbuiten. We kijken verder dan de vrachtwagen
en willen zoveel mogelijk van de weg af.”
Daarom onderzoekt Nolles momenteel de mogelijkheden voor intermodaal vervoer per spoor vanuit
Italië. Dit betreft circa 70 containers per jaar en dus
voldoende potentieel voor een significante besparing in de uitstoot van CO2.
Nolles ziet bovendien veel potentie voor het spoor:
“Naast de grotere volumes, is het spoor ook interessant voor relatief kleine volumes per transport.
Dit toont aan dat veel midden- en kleinbedrijven
gebruik kunnen maken van het spoor. Er is dus nog
veel markt te winnen”.
Ruben Nolles, Supervisor Operations Support bij
Moonen Packaging
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8D BEST RAIL PRACTICE RICOH EUROPE SCM

Mental shift bij zowel verladers
als spoorsector is nodig voor
duurzame modal shift
“Voor wie iets wil kopiëren of uitprinten op het werk is de kans groot in aanraking te komen
met een Ricoh machine. Ons bedrijf is namelijk één van de grootste marktspelers in kopieerapparaten en printers in de zakelijke markt.
Onze machines worden gemaakt in Azië. Wij
hebben in totaal 12 productielocaties verspreid
over Japan, China, Vietnam en Thailand. Vanuit
deze productielocaties wordt ons Europees
Distribitiecentrum (EDC) in Bergen op Zoom van
voorraad voorzien. Doorgaans middels zeevracht,
aangevuld met luchtvracht en spoorvervoer vanuit
China. Vanuit onze centrale supply chain locatie
zorgen we voor de levering van onze producten
binnen Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

en Tsjechië. En vanuit die landen bedienen we een
groot deel van Europa. We bepalen en beheren zelf
de voorraad in die landen, waardoor we ook zelf
de beste beslissingen kunnen maken omtrent de
voorraad, de looptijd en de kosten. Wanneer een
bepaald land voorzien wordt vanuit een Satelliet-dc
zorgen we ervoor dat circa 85-95% van de orders
ook echt vanuit het satelliet-dc wordt geleverd
en de rest rechtstreeks vanuit het EDC Bergen op
Zoom.

Er vinden feitelijk drie verschillende outbound flows
plaats. Allereerst zijn er de toner en service parts
zendingen. Dat zijn er circa 18.000 per dag. Met
behulp van parcel en in-night service gaan die
direct naar de eindgebruikers, dealers en naar onze
engineers

Met name in het transport naar onze satelliet-dc’s
proberen wij zoveel mogelijk in te zetten op intermodaal vervoer via het spoor. Daar zijn we circa
10 jaar geleden mee begonnen. Voorheen lag de
focus heel sterk op snelheid en service. Die focus is
inmiddels verschoven naar prijs en duurzaamheid.
En spoor is nu eenmaal voordeliger en duurzamer
dan wegtransport.

De tweede outbound flow bestaat uit het leveren
van machines en toebehoren aan onze klanten en
dealers. Dit doen we via lokale transporteurs die
de final mile verzorgen en die ook “green button”
installaties kunnen uitvoeren. Wij verzorgen vanuit
het EDC het transport naar die lokale hubs en we
leveren aan de dealers die ook weer hun klanten
bedienen.

MARTIJN SPEE,
TRANSPORT MANAGER
BIJ RICOH EUROPE SCM

De derde stroom betreft de levering aan onze
satelliet-dc’s. Evenals de tweede stroom betreft dit
printers en kopieerapparaten, maar ook toner en
service parts die we eerst vullen. Onze satellietdc’s staan onder andere in Italië, Spanje, Zweden

De vraag is of onze klanten op termijn ook bereid
zijn om zelfs meer te betalen voor duurzaamheid. Op dit moment nog niet, maar wij zien wel
een trend dat steeds meer bedrijven inzien dat er
iets moet veranderen. In 2015 werden door de
Verenigde Naties de zogeheten ‘sustainable development goals’ gedefinieerd. Een aantal van deze
doelstellingen heeft Ricoh overgenomen in het
beleidsplan voor de komende jaren, waaronder ook
de klimaatdoelstellingen.
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Dit betekent dat Ricoh de komende jaren nog meer
inzet op duurzame transportoplossingen, hetgeen
wij ook graag monitoren. Daarom zijn wij momenteel bezig met het ontwikkelen van een emissietool,
zodat we de uitstoot meetbaar kunnen maken.
Tevens proberen wij dus zoveel mogelijk via onze
satelliet-dc’s te distribueren.
Vanwege de tijdsdruk kunnen wij bij rechtstreekse
leveringen vanuit het EDC in Bergen op Zoom
aan klanten geen gebruik maken van intermodale
oplossingen en zijn we gedwongen om gebruik te
maken van het wegvervoer. Echter, bij distributie
via ons satelliet-dc ligt de voorraad dichter bij het
afzetgebied en is dus sprake van een kortere doorlooptijd. Bovendien behalen wij een schaalvoordeel
in het transport naar onze satelliet-dc’s, omdat we
de machines dan kunnen stapelen. Dit in tegenstelling tot rechtstreekse levering vanaf het EDC, waarbij de machines al zijn geconfigureerd.
Omdat dit proces zo goed mogelijk aan te sturen,
zijn wij gebaat bij vroegtijdige informatie over de
vraag naar onze machines. Des te eerder wij de
informatie beschikbaar hebben, des te beter wij de
vraag voorspellen en des te meer wij gebruik kunnen maken van intermodale transportoplossingen
via onze satelliet-dc’s. Dit vraagt van onze verkopers in Europa een andere manier van denken. In
plaats van service en snelheid moeten zij gaan denken in termen van prijs en duurzaamheid. Dit is best
een uitdaging en vergt wat dat betreft een ‘mental
shift’ binnen onze organisatie.
Onze ambities met betrekking tot intermodaal
vervoer vraagt daarentegen ook iets van de spoorsector. Er is weliswaar voldoende capaciteit, maar
te weinig back-up. Is er een calamiteit op het spoor
of een mankement aan een wagon? Zorg voor een
goede back-up zodat de klant er zo weinig mogelijk
hinder van ondervindt. Bij het spoor is daarom ook
een mental shift nodig. Bovendien lijkt het erop
dat er internationaal te weinig afstemming is om
problemen op het spoor op te lossen. Hierdoor
ontstaat er suboptimalisatie.
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Niettemin zien wij veel potentie voor het spoor.
Zeker op kortere afstanden zouden wij graag meer
gebruik maken van het spoor. Waarom rijdt er bijvoorbeeld geen rechtstreekse shuttle van en naar
Parijs? Het zou mooi zijn als de spoor sector ook
daarin stappen gaat maken.”
Martijn Spee, Transport Manager bij Ricoh Europe
SCM
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8E BEST RAIL PRACTICE VAN OVERVELD
TRANSPORT

Nog te veel angst bij verladers om
lading via het spoor te vervoeren.
Wie het aantal intermodale treinen per week tussen Nederland en Spanje vergelijkt met het
aantal treinen tussen Nederland en Italië zal zeer waarschijnlijk de wenkbrauwen fronsen:
3 treinen per week naar Spanje versus 61 treinen per week naar Italië. Het aantal treinen van
en naar Spanje ligt dus beduidend lager en dat is best opmerkelijk.
Toegegeven, het Iberisch schiereiland kent een
andere spoorbreedte dan de rest van Europa.
Deze erfenis dateert nog uit de 19e eeuw toen de
Spanjaarden om strategische (defensieve) redenen
kozen voor het zogeheten breedspoor. Men was
anders bang dat de Fransen gemakkelijker zouden
binnenvallen. Tot op de dag van vandaag wordt
daarom in Port Bou nabij Perpignan lading overgeslagen op andere wagons.
Niettemin staat Spanje in de top 10 van handelspartners voor Nederland en dat impliceert veel vervoersstromen tussen beide landen. De website van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toont
aan dat in 2017 voor € 13,8 miljard werd geëxporteerd naar Spanje en voor € 7,8 miljard werd geïmporteerd uit Spanje.

ROB LIGTHART,
OPERATIONS MANAGER BIJ
TRANSPORT VAN OVERVELD

inefficiëntie ten aanzien van chauffeurs neemt men
kennelijk op de koop toe. Hoewel…, steeds meer
verladers en wegvervoerders zien in dat dit logistieke model z’n beperkingen kent.
Recent nog werd het startsein gegeven voor de
directe shuttle tussen Rotterdam en Valencia. Eén
van de vervoerders op deze trein is de firma Van
Overveld. Gert van Overveld startte in 1988 met
het aanbieden van wegvervoer op Spanje en heeft
inmiddels circa 80 opleggers rijden met Jumbo en
Albert Heijn als belangrijke klanten.
Gert en zijn collega Rob Ligthart, die zijn sporen verdiend heeft bij onder andere Daily Fresh
Logistics dat gespecialiseerd is in transport van
groenten en fruit, zien op termijn een probleem
ontstaan in de beschikbare capaciteit van het wegvervoer in verband met het toenemende chauffeurstekort.

De belangrijkste exportproducten zijn chemie,
machines en consumer goods (elektronica). Import
bestaat vooral uit voeding. Een vluchtige blik in de
“Intermodaal vervoer wordt voor ons steeds belangschappen van Nederlandse supermarkten laat ons
zien dat een flink aandeel in het groenten- en fruit- rijker. Nu de directe shuttle tussen Rotterdam en
assortiment Spanje als herkomst heeft. En dat geldt Valencia actief is, willen wij graag vanaf het begin
niet minder voor de afdeling wijn.
mee doen”, aldus Ligthart. Dat wil overigens niet
zeggen dat intermodaal vervoer helemaal in de
Als gevolg van het grote volume vervoersstromen
kinderschoenen staat. “Wij zijn circa 10 jaar gelependelen er dagelijks nog vele vrachtwagens tussen den al begonnen met de RoLa-verbinding van Lorry
Nederland en Spanje en v.v. De hoge toltarieven
Rail tussen Bettembourg en Le Boulou. Dit doen
in Frankrijk, de frequente congestie op dit traject,
we met eigen niet kraanbare opleggers. Daarnaast
de hoge dieselprijzen, de hoge CO2-uitstoot en de
maken we ook gebruik van Transfennica, waarbij
Spoor in Cijfers 2019
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we het volledige door-to-door traject outsourcen.”
Dat er nog zo weinig gebruik wordt gemaakt van
intermodale transportoplossingen tussen Nederland
en Spanje wijten Van Overveld en Ligthart enerzijds
aan de gebrekkige performance in het verleden
en anderzijds aan de angst voor het spoor bij veel
verladers. “Bij een transportoplossing via het spoor
ben je afhankelijk van meerdere schakels in de
keten en dat vinden veel partijen eng. In het verleden was het soms zo erg dat containers als laadeenheid niet eens werden geaccepteerd. Men had
liever een huiftrailer want daar was men vertrouwd
mee. Gelukkig ligt dat nu een stuk genuanceerder.”
Van Overveld en Ligthart zijn vooral blij dat er nu
een rechtstreekse verbinding is vanuit Nederland.
“Bij intermodaal vervoer moet het voor- en natransport het liefst zo kort mogelijk zijn. Dat maakt je
flexibeler. Als het natransport 300 km is, ga je niet
leeg retour rijden.”
Ook zijn de beide heren positief over de performance. “De trein rijdt goed op tijd en dat is wel
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een belangrijke voorwaarde. Dit geldt overigens
ook voor de verbinding van Lorry Rail. In het geval
van een staking is er binnen 4,5 uur een machinist
beschikbaar voor treinen die in operatie zijn. Dat
was in het verleden wel anders.”
Als verbeterpunt zien Van Overveld en Ligthart
de frequentie van de shuttle tussen Rotterdam
en Valencia. “De trein rijdt nu drie keer per week.
Het zou voor ons fijn zijn wanneer dit kan worden
opgeschroefd naar vijf of zes keer per week. Dit
biedt dan net wat meer flexibiliteit en dat is voor
veel van onze vervoersstromen een vereiste.”
Op termijn zien Van Overveld en Ligthart nog
meer potentie voor het spoorvervoer. “De Spaanse
spoorwegen zijn bezig met het aanleggen van
Europees spoor tussen Perpignan en Valencia. Het
zal ons niet verbazen als het volume sterk toeneemt, zodra dit spoor gereed is. Nu de angst bij
verladers nog zien te doorbreken…”
Rob Ligthart, Operations Manager bij Transport Van
Overveld
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8F BEST RAIL PRACTICE WESTERMAN
MULTIMODAL LOGISTICS

“Stel de wensen van de verladers
centraal!”
Gecombineerd spoor- / wegvervoer vraagt om een integrale benadering van de huis – huis
transportoplossing
“Westerman Multimodal Logistics (Westerman)
is een familiebedrijf dat inmiddels ruim 140 jaar
bestaat. Mede dankzij de voormalige Union-fabriek
is ons bedrijf van oudsher sterk gespecialiseerd
in de distributie van fietsen. Daarnaast verzorgen
wij voor de fietsenindustrie ook Value Added
Logistics vanuit ons 60.000 m2 grote warehouse in
Nieuwleusen, waar we onder andere Babboe bakfietsen assembleren.
Inmiddels heeft Westerman zich ontwikkeld tot
een multimodale logistiek dienstverlener met eigen
barges en internationale transporten voor diverse
vervoersstromen, waaronder ook intermodale
oplossingen via het spoor. Op 1 september zijn we
gestart met onze eigen company blocktrein vanuit
Venlo/Kaldenkirchen naar Norrköping in Zweden.
De keuze voor Venlo/ Kaldenkirchen in plaats
van een terminal dichter in de buurt van Hasselt/
Nieuwleusen heeft een aantal redenen. In de
eerste plaats bevindt zich het zwaartepunt van
onze lading in Zuid Nederland. Ten tweede vormt
Kaldenkirchen een interessante draaischijf voor verbindingen naar Italië en in de derde plaats voert de
route naar Zweden in alle gevallen langs Osnabrück.
Per spoor vanuit Noord-Nederland rijd je dan al snel
100 kilometer om.

NIELS VAN DER VLIST,
GENERAL MANAGER INTERNATIONAL
BIJ WESTERMAN MULTIMODAL
LOGISTICS

De reden dat wij kiezen voor een eigen blocktrein
is dat wij meer grip willen hebben op de intermodale vervoersketen. Wij benaderen het intermodaal
vervoer altijd vanuit het huis-huis-concept, waarbij

wij de oplossing inrichten naar de behoeften van
de klanten. Dit is bij een publieke trein niet altijd
mogelijk.
Als wij aan tafel zitten bij een verlader, heeft deze
primair de behoefte dat de lading op tijd en kostenefficiënt aankomt bij de klant. Hoe wij dat organiseren, dat maakt de verlader eigenlijk niet zoveel uit…
Hoewel…? De enorme CO2 besparing gaat steeds
zwaarder wegen en precies daar maken wij het
verschil. Lukt het om wat voor reden dan ook niet
om via het spoor te vervoeren, dan zorgen wij voor
een back-up via de weg. De klant merkt daar niets
van en wil daar ook niets van merken.
In het reguliere concept met een neutrale operator
heb je te maken met meer schakels, waarbij de
kans aanwezig is dat er sub-optimalisatie optreedt.
Er is veel in-depth knowledge bij de verschillende
ketenspelers, maar deze kennis is te veel versplinterd. Sommige operators zijn daarom zo sterk gefocust op terminal-terminalvervoer, waarbij het maar
de vraag is of die dienst optimaal geschikt is om
als integraal onderdeel te functioneren in het huishuisvervoer. De klant heeft immers een bepaalde
voorstelling van betrouwbaarheid, van transittijd
en van kostprijs. Daar moet je op inspelen. Mijns
inziens moeten we daarom de aanwezige kennis in
de keten veel beter integreren.
In het intermodaal spoorvervoer is bijvoorbeeld
altijd een spanningsveld tussen enerzijds kostenoptimalisatie en anderzijds de kwaliteit /
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betrouwbaarheid van de dienst. Locomotieven
en wagons zijn dure assets, dus utilisatie is vanuit
het perspectief van de rail operator erg belangrijk.
Maar de vraag is: ben je bereid om op bepaalde
plaatsen in de keten hogere kosten te accepteren
om de overall performance en kostenefficiëntie te
verbeteren?
Vanuit het perspectief van de operator en de spoorgoederenvervoerder kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn dat vanwege een efficiënte rondloop een
bepaalde trein vroeg in de ochtend arriveert, terwijl
wij als logistieke dienstverlener er baat bij hebben
dat diezelfde trein de avond ervoor al arriveert. Op
die manier kunnen wij de nacht als buffer gebruiken, mocht de trein onderweg vertraging oplopen.
Het mee-engineeren van de timetable is voor ons
dus een heel belangrijk aspect. Natuurlijk ervaren ook wij een bepaald spanningsveld voor wat
betreft de kosten, maar het gaat er om: waar is
de klant bij gebaat? Als je dit principe op de juiste
manier integreert, is het onze ervaring dat je een
vergelijkbare prijs-kwaliteitverhouding kunt realiseren als met het wegvervoer. Zeker in deze tijd is het
dan voor een verlader niet moeilijk om te kiezen.
Die kiest voor de meest groene, duurzame oplossing, dus via het spoor. We zetten hiermee een
product op het spoor waarmee we binnenkort ook
koelvervoer gaan uitvoeren.
Het is onze ambitie om vanuit Venlo / Kalden
kirchen niet alleen FTL’s op het spoor te zetten,
maar ook groupage lading. Daarom hebben we op
de terminal zelf een crossdock-faciliteit geopend.
Groupage-lading op onze trein is mogelijk doordat
we voldoende zekerheid en buffer inbouwen. In
de nieuwe dienstregeling laten wij de trein bijvoorbeeld bewust een uur stilstaan bij Hamburg en een
uur stilstaan bij de grens tussen Denemarken en
Zweden. De theorie zegt ons: dit is kostbare tijdsverspilling, want je kunt die tijd niet meer inhalen
en dus ben je minder efficiënt met je wagon-set.
De praktijk leert ons dat de trein daardoor meer op
tijd rijdt en daardoor gedurende het gehele traject
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z’n prioriteit blijft behouden bij de betrokken inframanagers. Doe je dat niet, dan is de kans groot
dat een vertraging van circa 10 minuten bij vertrek
uiteindelijk resulteert in circa 6-7 uur vertraging bij
aankomst. De makkelijkste weg is dan om kritiek
te uiten op de inframanagers, maar het is mijns
inziens een betere weg om voldoende realisme te
hebben ten aanzien van wat tot het vermogen van
de spoorinfra-managers behoort en daarop te anticiperen.
Op deze manier is er mijns inziens nog veel winst
voor het spoor te behalen. Dat betekent wel dat
betrokken partijen in de keten bereid moeten zijn
over hun eigen schaduw heen te stappen. Dit geldt
inframanagers als het gaat om het faciliteren van
langere treinen en verhoging van de betrouwbaarheid van de infrastructuur. Dit geldt spooroperators
als het gaat om het engineeren van een spoorproduct vanuit het perspectief van een huis-huisoplossing.
Maar, het geldt niet minder voor logistieke dienstverleners. Probeer samen te werken, want je kunt
het niet alleen. Niet voor niets boeken Maersk en
MSC slots op elkaars schepen. Daarom staat onze
trein ook open voor collega-vervoerders. De achterkant moet je met elkaar delen. Aan de voorkant
moet je het verschil maken. Tegelijk de oproep:
verdiep je ook in het spoor. Op welke manier kan
het spoorvervoer bijdragen aan de verduurzaming
en de winstgevendheid van de onderneming? We
hebben een verantwoordelijkheid voor de komende
generaties en werken daarom vol enthousiasme
aan de transitie van het internationale goederenvervoer van de weg naar het spoor!
Niels van der Vlist, General Manager International
bij Westerman Multimodal Logistics

9. INFRASTRUCTUUR

Port of Moerdijk, duurzame
logistieke hotspot met trimodale
ontsluiting voor internationale
goederenstromen.
“De haven van Moerdijk fungeert als multimodale logistieke draaischijf tussen de havens van
Rotterdam en Antwerpen. De haven heeft een uitstekende verbinding met beide wereldhavens en met het Europese achterland. Alle moderne havenfaciliteiten zijn aanwezig, evenals
breed aanbod aan hoogwaardige en gespecialiseerde dienstverleners. Ruim 400 bedrijven zijn
gehuisvest op het haventerrein, van grote chemische ondernemingen tot maakindustrie en
logistiek dienstverleners. Het gaat goed in de haven, en daardoor groeit ook het spoorgoederenvervoer. Dat vraagt om slim gebruik én uitbreiding van de spoorcapaciteit.
Onze ambitie op het gebied van spoor hebben wij
nadrukkelijk geformuleerd in onze Havenstrategie
Moerdijk 2030. Samen met onze stakeholders hebben wij deze in 2014 ontwikkeld . In 2030 willen
wij hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta zijn.
Met de balans in de 3 P’s People, Planet, profit als
belangrijk uitgangspunt. Om deze ambitie te realiseren formuleerden wij drie realisatiestrategieën: de
ontwikkeling en uitbouw van de rol van extended
gate, de verdere uitbouw van de short sea en het
uitbouwen en verduurzamen van het chemiecluster.
De haven van Moerdijk vormt een extended gate
voor de havens van Rotterdam en Antwerpen.
Mede dankzij de gunstige ligging aan het
Hollandsch Diep handelen wij jaarlijks circa 12.000
barges af die pendelen tussen de genoemde zeehavens en Moerdijk. Containers die hier aanlanden
gaan in veel gevallen door naar de in Moerdijk
gevestigde EDC’s, waar waarde toegevoegd wordt.
Aansluitend vindt verdere distributie plaats Europa
in. Wij hebben momenteel 1 miljoen m2 aan warehouses. Die dragen flink bij aan de werkgelegenheid, maar ook aan het BNP. En we zijn in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over
de uitbreiding met het Logistiek Park Moerdijk, dat
ruimte gaat bieden aan 142 hectare bestemd voor
grootschalige logistiek en distributie.

FERDINAND VAN DEN OEVER,
CEO BIJ HAVENBEDRIJF MOERDIJK

Daarnaast heeft Moerdijk de functie van zeehaven.
Je ziet een trend in de scheepvaart van groot, groter, grootst met als gevolg de nodige congestie in
de havens. Wij onderscheiden ons als congestievrije
zeehaven met focus op shortsea (kustvaart) en

spoor voor continentale ladingstromen. Gelijktijdig
is er de combinatie met de barge als extended gate
voor de grotere zeehavens.
Voor het realiseren van de ambities is voldoende
spoorcapaciteit een must. Reeds bij het uitwerken van de havenstrategie is hier al rekening mee
gehouden en is er veelvuldig overleg geweest met
zowel ProRail als het Ministerie om de spoorcapaciteit in Moerdijk uit te breiden. Aanvankelijk nog
zonder resultaat.
Gelijktijdig ontstonden de eerste gesprekken met
Gerard de Groot van A2B Online Container B.V.
over de mogelijkheden van een spoorshuttle naar
Italië. In 2013 was A2B namelijk gestart met shortsea-verbindingen naar de UK. Het resulteerde in de
lancering van de zogeheten ‘spaghetti’-shuttle naar
Milaan in 2015. Het gaf het spoorvervoer van en
naar Moerdijk een enorme boost. In 2016 en 2017
was sprake van respectievelijk 36,5% en 61,1%
groei in het volume dat per spoor werd vervoerd.
Gigantisch dus. Om dit te kunnen faciliteren hebben we werkelijk alles gedaan om de beschikbare
capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten.
In elk geval werd duidelijk dat we tegen de grenzen
aanliepen van de beschikbare spoorcapaciteit. We
hebben toen met behulp van subsidie van de provincie een planstudie geschreven met daarin diverse
groeiscenario’s verwerkt. Uit de analyse bleek een
aantal knelpunten, zoals de capaciteit van de opstelen omloopsporen van het rangeerterrein, maar ook
de lengte van de openbare laad-loslocatie (LaLo).
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Wederom met dank aan de provincie hebben wij
een een 2e opstelspoor kunnen aanleggen. Ook
zijn er afspraken met ProRail gemaakt over het slimmer aansturen van het treinverkeer. ProRail was
inmiddels een zeer behulpzame partner geworden.
Het ministerie ziet nu ook in dat de grenzen van
de bestaande spoorinfrastructuur in Moerdijk zijn
bereikt en heeft inmiddels 7 miljoen Euro gereserveerd in het MIRT 2019 voor de uitbreiding van
het bestaande spooremplacement. Vanuit Brussel
is bovendien subsidie toegezegd voor het upgraden van de spoorterminal. De bestaande sporen
worden verlengd naar 740 meter en er komen
twee extra opstelsporen en een omloopspoor bij.
Hierdoor hoeft er niet meer geknipt te worden,
waardoor er minder druk komt te staan op het
emplacement en de kosten gereduceerd kunnen
worden.
Weliswaar hebben wij eerst moeten bewijzen dat
wat er in de studie was geprognosticeerd ook
werkelijkheid werd. Maar deze casus toont vooral
aan dat je door zelf te investeren en samen met
te werken met stakeholders, in ons geval ProRail,
het rijk, de provincie en de bedrijven, veel kunt
bereiken. Het mooie is dat steeds meer verladers
ook de mogelijkheden en de waarde inzien van het
spoorvervoer. Inmiddels rijden 6 shuttles per week
naar Milaan, 5 shuttles per week naar Duisburg
en recent zijn daar 2 shuttles bijgekomen naar
Wroclaw. En dat naast de conventionele treinen die
ook intensief gebruik maken van onze spoorinfra.
In totaal tellen we nu maar liefst 3.000 treinen per
jaar.”
Ferdinand van den Oever, CEO bij Havenbedrijf
Moerdijk
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9A SPOORNETWERK IN NEDERLAND
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Deze kaart toont een algemeen overzicht van het spoornetwerk in Nederland. Weergegeven
zijn de spoorlijnen die door het railgoederenvervoer worden gebruikt.
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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 beheerder
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.
Vanaf medio 2010 zijn ook de aansluitbogen van
de Betuweroute bij Meteren opengesteld en heeft
de haven van Amsterdam daarmee een directe
aansluiting op de Betuweroute gekregen. De
Betuweroute geeft een directe verbinding tussen
de Maasvlakte en de Duitse grens.

Goederentreinen langer dan de bovenstaande
grenswaarden kunnen uitsluitend na voorafgaand
overleg en instemming van ProRail worden ingezet.
BEHEER

Het beheer van de spoorinfrastructuur is in handen
van ProRail. Dit beheer omvat de zorg voor:
• het onderhoud van de hoofdspoorweginfra
structuur;
• de voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding
van de hoofdspoorweginfrastructuur;
• de eerlijke, niet-discriminerende en transparante
verdeling van de capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur (capaciteitsverdeling);
• het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur (verkeersleiding).

TREINLENGTE

De maximale treinlengte (inclusief locomotief)
bedraagt 740 m voor goederentreinen. In internationaal verkeer zijn ook route-specifieke lengtebeperkingen van toepassing. De treinlengte moet steeds
kleiner zijn dan de nuttige lengte van de vertrek-,
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:
• via Oldenzaal – Bad Bentheim: maximaal
590 meter;
• via Zevenaar – Emmerich: maximaal 690 meter;
• via Venlo – Kaldenkirchen: maximaal 650 meter.
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9B INFRASTRUCTUUR PROJECTEN
Het ministerie van Infrastructuur 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 onderzoeksfase, de planstudiefase en de realisatiefase. Onderstaand worden de projecten opgesomd die een relatie hebben met het spoorgoederenvervoer.

Onderzoeksfase
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 primaire doel van het onderzoek is het in beeld
brengen van de kansen en belemmeringen met
betrekking tot het optimaliseren van de logistieke
keten in de multimodale goederencorridor opdat
de bereikbaarheid en de concurrentiekracht van
Nederland wordt versterkt. Als vragen staan centraal hoe kansen te benutten en belemmeringen
weg te nemen als ook welke samenwerkingsvormen tussen betrokken partijen daarvoor nodig zijn.
Hierbij speelt het stimuleren van:
• optimaal en flexibel gebruik van bestaand infrastructuurnetwerk (weg, water, rail en pijpleiding);
• efficiëntieverbetering logistieke sector en achterlandnetwerk;
• benutting van economisch ontwikkelingskansen.

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 uitgangspunt. De inzet is het versterken van de corridor
Rotterdam-Antwerpen met een analyse van de
ruimtelijk-economische problematiek.

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 toekomst-vaste 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 ZuidNederland.

CORRIDOR ROTTERDAM-ANTWERPEN

DEEL PHS)

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 (ruimtelijke)
economie, duurzaamheid, innovatie, de verschillende modaliteiten (rail, weg, water, buis) en de
wisselwerking daartussen. Hierbij wordt verder

Het goederenvervoer tussen Rotterdam en
Oldenzaal-grens zal als gevolg van de toekomstvaste routestrategie vaker gebruik maken van de
route via de Betuweroute, Elst, Arnhem, Zutphen
en Hengelo. Om de verwachte hoeveelheid goederenvervoer tussen Elst en Oldenzaal mogelijk te
maken is er onderzoek verricht of aanpassingen

Rail Cargo

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

haar technische levensduur;
2.) De zeescheepvaart naar de Britanniëhaven, die
direct achter de brug ligt, heeft voorrang, waardoor 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 binnenscheepvaart, 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 brug.

INVOERING EUROPEAN RAIL TRAFFIC

Planstudiefase

GOEDERENROUTE OOST-NEDERLAND (ONDER-
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aan het spoor noodzakelijk zijn. Uit dit onderzoek
is gebleken dat het goederenvervoer in OostNederland 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 grensovergang Zevenaar/Emmerich biedt vanaf 2022 voldoende ruimte. Deze route wordt vanaf Zevenaar
tot in het Duitse Ruhrgebied uitgebreid met een 3e
spoor.

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 betrouwbaarheid. Het voorkeursscenario houdt in dat ERTMS
met beproefde technologie van ERTMS level 2 in
de periode tot en met 2028 wordt ingevoerd op de
verplichte Europese TEN-T-corridors en op zoveel
mogelijk andere drukke corridors. In 2022 is ERTMS
bovendien ingebouwd in al het bestaande materieel dat rijdt op het Nederlandse spoor. Sinds 2016
wordt gewerkt aan een gefaseerde invoering van
ERTMS.

Het ministerie en het Havenbedrijf Rotterdam
hebben meerdere alternatieven bestudeerd, waarbij is gekozen voor 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. Het Theemswegtracé is volop in aanleg.
Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert de onderbouw en ProRail de bovenbouw. De stamlijn
is Theemsweg is inmiddels verlegd om plaats
te maken voor de pijlers waar het verhoogde
Theemswegtracé wordt gerealiseerd. Zomer 2019 is
gestart met de bouw van de pijlers. Oplevering van
het Theemswegtracé is voorzien eind 2021.

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

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 systeem Automatische Trein beïnvloeding Verbeterde
versie (ATB-Vv) bij seinen worden de kansen op
roodseinpassages verkleind. Ook de risico’s als zo’n
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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 Waterstaat 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
toeneemt.

Tilburg en ’s-Hertogenbosch - Eindhoven elkaar
veilig kruisen.
• Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor
in Vught. Daarnaast worden twee overwegen in
Vught straks vervangen door tunnels onder het
spoor door.
Om de gevolgen voor het verkeer zo klein mogelijk
te houden wordt de dubbelsporige overweg bij
Boxtel ongelijkvloers gemaakt.

GOEDERENROUTE METEREN - BOXTEL (ONDERDEEL PHS)

Een gevolg van de toekomst-vaste routering in het
kader van PHS is dat treinen richting het zuiden van
Nederland vaker via het traject Meteren-Boxtel zullen rijden en minder frequent via de Brabantroute
(Breda-Tilburg-Eindhoven). Op het traject MeterenBoxtel komen 4 goederenpaden per uur per richting. Om dat mogelijk te maken moet de bestaande
spoorinfrastructuur aangepast worden. De belangrijkste aanpassingen zijn als volgt:
• Een nieuwe verbindingsboog (Zuidwestboog)
bij Meteren. Deze zorgt voor een verbinding
tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht ’s-Hertogenbosch.
• Een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en
Vught. En een vrije kruising bij Vught. Zo kunnen
de treinen op de trajecten ’s-Hertogenbosch 114
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ProRail heeft de aanpassingen en maatregelen
voor het hele traject Meteren-Boxtel uitgewerkt
in een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Er is ook een
milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Op basis
van beide rapporten zal een tracébesluit worden
genomen.
OPTIMALISERING GOEDERENCORRIDOR
ROTTERDAM – GENUA

Op de spoorcorridor tussen Rotterdam en Genua
zijn verschillende systemen voor treinbeïnvloeding
en voltage aanwezig. Hierdoor moeten vervoerders
vaak van locomotief wisselen of investeren in dure
multi-courante locomotieven. Grensoverschrijdend
goederenvervoer blijft daardoor inefficiënt en duur.
Voor een optimaal gebruik van de spoorcorridor
wordt de variëteit aan systemen teruggebracht

en worden zo veel mogelijk geharmoniseerde
Europese technieken geïnstalleerd, 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 medegefinancierd 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 spoorgoederenvervoer door met name de komst 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 maatregelen, waarvan 1a en 1b inmiddels gerealiseerd zijn.
In 2013 is ProRail gestart met 1c, de planuitwerking
voor Waalhaven-Zuid, dat naar verwachting in 2018
zal overgaan naar de realisatiefase.

1a. emplacement Maasvlakte West: uitbreiding van
het emplacement met 19 sporen;
1b. procesverbeteringen: waaronder verkorten proces- 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 (nodig vóór
2020):
2a. emplacement Maasvlakte Zuid: nieuw emplacement met 14 sporen (te financieren en realiseren door Havenbedrijf Rotterdam);
2b. aanpassen emplacement Maasvlakte Oost;
2c. aanpassen emplacement Kijfhoek;
2d. elektrificeren 2 sporen emplacement Europoort.
Voor de deelprojecten uit fase 2 wordt een prioriteitenlijst gemaakt. Voor Kijfhoek is in 2016 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 hinderbeperkende maatregelen toegezegd, waaronder
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het vervangen van overwegen door tunnels en
het versnellen van de sanering van geluidshinder.
Oplevering is in 2020.
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, maatregelen en voorzieningen. Daarom heeft het ministerie
van IenM besloten uniforme eisen te stellen aangaande 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
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stoffen. 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 bijdrage 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.
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 resterende geluidsmaatregelen op de Zeeuwse lijn is in
2013 gestart en deze worden naar verwachting in
2021 afgerond.

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 netwerk voor spoorgoederenvervoer. Onderdeel hiervan zijn de zogeheten internationale spoorgoederencorridors. 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 RotterdamWarschau.

Gelet op de voorspelde volumes kunnen bottlenecks ontstaan op de desbetreffende corridors.
Deze moeten worden gemanaged door nieuwe
routes te introduceren of bestaande routes te
upgraden.
Uitgebreide informatie over de spoorgoederencorridors 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

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 infrastructuur. Vanaf 2015 hebben de corridors tevens een
eigen One Stop Shop (OSS) opgezet. De OSS zorgt
ervoor dat vervoerders één loket krijgen voor het
aanvragen van capaciteit voor internationale goederentreinen. 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 harmoniseren 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
verschillende systemen, zogeheten multicourante
locs. Door te kiezen voor een uniform Europees
veiligheidssysteem (ETCS) hebben treinen geen
oponthoud meer bij de grenzen. Ditzelfde geldt
voor de energievoorziening, zodat sprake is van een
uniforme voltage op de corridors.
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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
industrieclusters en het Europese achterland te
kunnen transporteren, is de Betuweroute aangelegd. De afgelopen jaren is het aantal treinen op
de Betuweroute gestegen en naar verwachting zet
de vraag zich door. Om deze toename te kunnen
faciliteren is bij de grens in Zevenaar en in Duitsland
meer capaciteit 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
bereikbaarheid en de milieudoelstellingen
Tijdens de aanleg1 zal de grensovergang Zevenaar/
Emmerich gedurende bepaalde periodes minder
beschikbaar zijn. Goederentreinen worden
omgeleid 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 programma 3e spoor ingericht. Binnen het programma
is een pakket aan maatregelen gedefinieerd. Het
doel is ongehinderd 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 (https://prestaties.prorail.nl/derdespoor).

Daarnaast is relevante informatie te vinden op de
websites van ProRail en het ministerie van I&M.
STAND VAN ZAKEN

De eerste omleidingsperiodes in verband met het
3e spoor hebben plaatsgevonden. In het algemeen
zijn de omleidingen goed verlopen. Van belang is
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.
VOORUITBLIK KOMENDE JAREN

In januari 2017 is het officiële startsein gegeven
voor de bouw van het Derde Spoor, hoe lang de
bouw gaat duren is nog niet bekend. De reden
hiervoor is dat DB Netz nog niet alle bouwvergunningen heeft verkregen; de procedures daarvoor
lopen nog.
Vooralsnog houdt DB Netz vast aan het eerdere
stramien met één week per maand (gedeeltelijke)
buitendienststelling van het tracé. Incidenteel wordt
hiervan afgeweken. De capaciteit van het aantal
treinen dat in de bouwperiodes gebruik kan maken
van traject Emmerich-Oberhausen, varieert per
periode.
TOT SLOT

Meer informatie kunt u vinden op de website van
ProRail.
Bron: Projectgroep Derde Spoor Duitsland

1 73 km nieuw spoor, 47 bruggen, sanering van 55 overwegen, ombouw van 11 stations en 74 km geluidsanering
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9E OVERIGE PROJECTEN
Naast de rijksprojecten die in het MIRT staan vermeld, worden diverse projecten vanuit provinciale of lokale overheden, havens en bedrijfsleven geïnitieerd. Voor een aantal daarvan geldt
dat deze gedeeltelijk worden gefinancierd vanuit de havens, de provincie en/of de gemeente.
BARNEVELD – RAILTERMINAL HARSELAAR

Een verkennend onderzoek begin 2018 door
Railbrokerz en AZ Industrials, toont aan dat er perspectief lonkt voor een railterminal in Barneveld.
Enerzijds vanwege het vooruitzicht dat in de toekomst 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 mengvoederfabrieken, die grondstoffen vanuit Europa
invoeren. De gemeente Barneveld en AZ Industrials
willen daarom een ontwerp- en investeringsstudie,
waarbij de provincie is gevraagd hieraan mee te
betalen. De ontwerp- en investeringsstudie moet
onder meer inzicht geven in hoe de railterminal
aangesloten kan worden op het hoofdspoor, de
bereikbaarheid van de terminal via de weg en de
kosten voor de aanleg van de terminal.
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)fietsers over de nieuwe brug. De nieuwe Botlekbrug
kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude
brug. Ook beschikt hij over twee doorvaartopeningen 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. De planning om het
spoor in het najaar van 2019 in gebruik te nemen,
wordt niet meer gehaald. ProRail werkt aan een
nieuwe planning.
BLEISWIJK HOLLAND RAIL TERMINAL

De kans is groot dat Bleiswijk (het grootste glastuinbouwproductiegebied binnen de gemeente
Lansingerland) over enkele jaren de Nederlandse

primeur krijgt van een terminal voor spoorvervoer
van niet kraanbare trailers. Inmiddels is er een sluitende businesscase en gaat het initiatief veel verder
dan het belang van de sector 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 belangrijke partners bij dit project.
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.
BUNDELINGSPROJECT ‘MORE’

De regio West-Brabant wil door bundeling van
ladingstromen het gebruik van het spoor voor het
goederenvervoer bevorderen. Aan het 'More' werken Moerdijk, Roosendaal en Oosterhout mee. De
bedoeling is dat logistieke bedrijven in de regio hun
lading bundelen en waar mogelijk op de trein zetten. Aan het project wordt deelgenomen door een
reeks bedrijven en instellingen. De provincie Noord
Brabant en een aantal gemeenten hebben geld
geïnvesteerd 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 continentale lading vanuit de regio kan dan gemakkelijk 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 continentale shuttlediensten met een (inter)nationale
bestemming worden aangeboden.
Gedeputeerde Staten geven de voorkeur aan
Valburg, vanwege de reeds aanwezige en ongebruikte 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.
De RTG is de eerste terminal liggend aan een
ERTMS level 2 beveiligde spoorroute. Door ProRail
is vastgesteld dat er op spoortechnisch 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 infrastructurele 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 sociaal economische
impact van deze samenwerking is. Met als doel om
een snelle en frequente lijnverbinding mogelijk te
maken.
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RAILTERMINAL GREENPORT VENLO

In de oksel van de snelwegen A67 en A73 bij
Venlo is Trade Port Noord ontwikkeld: een logistiek bedrijventerrein met multimodale aansluitingen. 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 hoofdsporen
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
HAVENREGIO

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 tijdens 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 programma 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 periodes in 2015 en 2016. Vooral het
aantal containershuttles nam fors toe. Naast een
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shuttleverbinding met Milaan en Duisburg rijden
er nu ook frequent shuttles naar Wroclaw in Polen.
De groei drukt op de aanwezige spoorcapaciteit.
Naast de “Planstudie Spoor” uitgevoerd door het
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. Het ministerie
heeft inmiddels geld hiervoor gereserveerd in het
MIRT. Ook bleek dat door integraler te plannen de
beschikbare capaciteit beter benut kan worden. En
er zijn extra opstelsporen nodig voor het betrouwbaarder afhandelen van de internationale shuttles.
Het havenbedrijf en de provincie investeren hebben
daarom geïnvesteerd in een tweede opstelspoor op
het Industrial Park Moerdijk.

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 zogenoemde Dritte Weg. De beslissing om de spoorverbinding weer in gebruik te nemen, laat echter
voorlopig op zich wachten.

al jaren in voor een goede goederenspoorverbinding tussen Vlissingen en Antwerpen-Noord. Een
verbinding die niet alleen de concurrentie van het
Zeeuwse havengebied zal vergroten, maar ook de
druk op het goederenspoor in regio Noord-Brabant
zal kunnen ontlasten en een belangrijke rol zal kunnen spelen bij de ontlasting van de Antwerpse ring.

UITBREIDING OCC TERMINALS

GOEDERENSPOORLIJN ZEELAND – ANTWERPEN

TERNEUZEN

OOC Terminals heeft met de gemeente OSS en
I&M een nieuw concept ontwikkeld waarmee
bepaalde markten betreden gaan worden. In
directe aansluiting op de containerterminal is
daarvoor 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
kantoorruimte 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.

(VEZA)

In de Kanaalzone Gent-Terneuzen wordt ruim 5
miljoen ton aan lading via het spoor vervoerd. Toch
zorgt de inrichting van de huidige spoorinfrastructuur (of het ontbreken ervan) voor beperking van
de groeipotentie van deze grensoverschrijdende
industriële en logistiek sterke regio. Het bedrijfsleven vraagt al langere tijd om een betere verbinding tussen het Belgische spoorwegennet en het
Nederlandse net op de Oostelijke kanaaloever.

VERBETERING SPOOR KANAALZONE GENT

IJZEREN RIJN

De capaciteit en kwaliteit van de huidige achterlandverbinding van de Antwerpse haven (de
Montzenroute) is volgens België nu en in de toekomst 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 20002001 zijn de zogenaamde structuuroplossing (het
historische tracé weer in gebruik nemen) en andere

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 concurrentiekracht 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 kunnen bereiken moet Nederland en Vlaanderen als
één geheel met één infrastructuur worden gezien.
Bovendien moet hierbij worden gericht op de missing 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 vervoer over de weg.
Op de Rotterdam-Duitsland corridor is het aandeel
spoor groeiende naar 24% in 2040. Naar het zuiden is het marktaandeel slechts 1%. Wanneer je
het spooraandeel op de Rotterdam-België corridor
vergelijkt met de het aandeel op de oost-west corridor, gaat het om een extra potentieel van 10-15
miljoen ton extra per jaar. North Sea Port zet zich

North Sea Port, gemeente Terneuzen en provincie Zeeland dienden begin dit jaar namens een
breed consortium van bedrijven en overheden een
onderzoeksvoorstel in ter verbetering van de spoorinfrastructuur in en tussen de havengebieden van
Terneuzen en Gent. Onlangs is door de Europese
Commissie een positief subsidiebesluit genomen
over deze CEF-aanvraag en zij draagt dan ook zo’n
650.000 euro (50%) bij aan de studie.
In het kader van de spoorstrategie van North Sea
Port zijn de spoor-bottlenecks in kaart gebracht,
zoals de Sluiskilbrug (NL), de Wiedauwkaaibrug (B),
de bundels Sas van Gent (NL) en Zandeken (B) en
rangeerstation Gent-Zeehaven, alsook de ‘missing
link’ aan de oostzijde van het kanaal. Deze laatste
Spoor in Cijfers 2019 123

9. INFRASTRUCTUUR

Vlissingen

North Sea

wordt als grootste bottleneck gezien, en bij de
haven van Gent is behoefte aan langere sporen.
Bedrijven in de grensoverschrijdende regio Gent –
Terneuzen ondervinden concurrentienadelen door
langere reistijd en extra kosten die gemaakt moeten worden.

New Terneuzen Lock
granted CEF project

Rail bundle Terneuzen-Zuid
Sluiskil railbridge

North Sea Port diende daarom samen met
gemeente Terneuzen en provincie Zeeland een
onderzoeksvoorstel ter verbetering van de spoorinfrastructuur in bij de Europese Commissie. Ook
provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent sloten zich
aan als financiers. De uitkomst van deze driejarige
studie zal gaan gelden als belangrijk instrument bij
verdere investeringsbesluiten door overheden voor
de noodzakelijke werken ter verbetering voor het
spoor. Door middel van de studie worden dan ook
alle facetten onderzocht die nodig zijn ter voorbereiding hiervan.

Legenda

Port Area: North Sea Port

Existing Rail
Infrastructure
Missing links
From single to
double track
Limited
Capacity

Missing link Axel - Zelzate

Potential Improvements

Zeebrugg

e

erp
Antw

Nothern link and
expansion Zandeken

Wondelgem-Zandeken

Onder meer wordt gekeken naar de risicogevoeligheid van het spoor in de regio (o.a. de overgangen
Sluiskilbrug en Wiedauwkaaibrug) en de spoorcapaciteit die in de toekomst nodig zal zijn in dit
zich snel ontwikkelende gebied. Ook worden de
mogelijkheden voor personenvervoer op het spoor
bekeken en worden verschillende financieringsmogelijkheden verkend. Eind 2019 wordt op basis van
de onderzoeksresultaten besloten over concrete
vervolgstappen richting realisatie van (maatregelen
in) het spoornetwerk.

Rail bundle Mercator

Ghent

Wondelgem

erp
Antw

Shunting Yard Gent-Zeehaven
(external project)

SeineScheldt
granted
CEF project

Bru

sse

ls

ZUIDELIJKE SPOORAANSLUITING CHEMELOT

De nieuwe railterminal op Chemelot is in september 2013 opgeleverd. Mede door de komst van
de railterminal neemt het treinverkeer van en naar
Chemelot toe. Treinen die naar het zuiden gaan,
moeten echter nu nog eerst naar het emplacement 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 en voor de steden
en plaatsen langs de Brabantroute.
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⚒

Minder stilstand creëren voor het
spoormaterieel, betekent grotere
kans om de vraag en de groei te
kunnen faciliteren.
“Het gaat er niet om dat DSP als bedrijf belangrijk is. Het gaat erom dat we als bedrijfsketen
ervoor zorgen dat we de groei voor de spoorsector waar kunnen maken op een duurzaam verantwoordelijke wijze. De stilstand van het spoorwegmaterieel tot een minimum reduceren is
daarbij een mooi uitgangspunt.

DIANE VAN OOIJEN,
DIRECTEUR/ EIGENAAR VAN DSP

op het hergebruik van de warmte is een continu
proces.

In onze verantwoordelijkheid naar het milieu en de
maatschappij toe moeten we die als spoorsector zo
efficiënt en veilig mogelijk invullen. Minder stilstand
creëren voor het spoormaterieel, betekent grotere
kans om de vraag en de groei te kunnen faciliteren.
Het inzetten van nieuw materieel is een optie, maar
vervanging van het materieel is niet altijd de meest
duurzame oplossing. Reviseren is een bijzonder
goed en duurzaam alternatief.

We zitten niet in de makkelijkste bedrijfstak als het
gaat om duurzaamheid, aangezien we ook dieselmotoren reviseren. Diesel heeft niet zo`n geweldig
imago, maar er zijn motoren in ontwikkeling waarbij schonere lucht uit de uitlaat komt dan dat er bij
de inlaat in gaat.

DSP is een internationaal revisiebedrijf voor de
componenten van de aandrijflijn van de locomotieven en reviseert voor railgoederenvervoerders,
infra-onderhoudsbedrijven en personenvervoerders
in Nederland, maar vooral ook in Duitsland en
Centraal-Europa.

Daarbij komt dat het reviseren een ultieme vorm
van recyclen is, alles wordt gerecycled of hergebruikt op de pakkingen na. Samen met de klant
proberen we het beste evenwicht te vinden tussen
kosten, prestatie en levensduur. Zo dragen wij ons
steentje bij aan de optimalisatie binnen de railsector.

DSP probeert samen met de klant het beste tijdstip
van de revisie te vinden en zo mee te denken in
beperking van de stilstand van het materieel. Te
snel reviseren betekent vaak onnodige stilstand, te
laat reviseren brengt het risico met zich mee dat
de componenten stuk kunnen lopen. In samenspraak met de klant verlengen we op een absoluut
verantwoordelijke wijze het revisietijdstip. Dit is te
realiseren door het opbouwen van een dataset van
de revisie- en reparatiehistorie van alle componenten. Alle componenten worden afgeleverd met een
testrapport, waarbij bijvoorbeeld de motor op vol
vermogen wordt belast op een professionele proefstand. Tijdens het proefdraaien komt er warmte
vrij, deze warmte wordt hergebruikt. De innovatie

Om ook de kwaliteit te kunnen waarborgen wordt
de werkwijze van DSP elk jaar getoetst, er wordt
gewerkt volgens de ISO TS norm (het eerdere IRIS)
en de ISO 14001 waarbij de CO2 footprint een
belangrijk onderdeel is.
We zijn niet zomaar een revisiebedrijf, we zijn
een componenten revisiebedrijf met een visie en
doelstelling waarbij we mede zorgdragen voor het
efficiënt inzetten van railmaterieel en met de missie
om dat op een zo schone, klantgerichte en zo duurzame mogelijke manier te doen.”
Diane van Ooijen, Directeur/ Eigenaar van DSP
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10A OVERZICHT WAGONS
Wagons zijn de ladingdragers binnen het railgoederenvervoer. Voor vrijwel iedere soort goederen is er een geschikt wagontype beschikbaar.
Meestal worden de wagons door de railgoederen
vervoerders geleverd als onderdeel van een transportdienst of overeenkomst. De railgoederenvervoerders 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 spoorwegonderneming 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, aantal assen en maximaal toegelaten snelheid.

⚒

GESLOTEN WAGON MET SCHUIFWANDEN (H-TYPE)

Uitermate geschikt voor het vervoer van gepalletiseerde ladingen die tegen slechte weersomstandigheden 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 bijvoorbeeld 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 schuif
wandwagon met intern verschuifbare scheidingswanden:
Laadvloer: 62,5 m2
Laadruimte: 165,6 m3
Maximaal laadgewicht: 58 ton
PLATTE WAGON (K-TYPE, R-TYPE EN S-TYPE)

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 weersomstandigheden.
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 bulk
lading die gelost worden door het handmatig of
automatisch openzetten van kleppen. Het zijn 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
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De platte wagon wordt veel gebruikt voor het
vervoer van metaalproducten (buizen, staalrollen),
bosbouwproducten, machines, tractoren enz. De
zijkanten kunnen worden neergeklapt waardoor
laden en lossen eenvoudig is. De R-typen hebben
draaistellen en zijn extra lang. De S-typen hebben
ook draaistellen en vervoeren 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
wagon:
Laadvloer: 34,6 m2
Laadruimte: 15,6 m3
Maximaal laadgewicht: 27 ton
CONTAINERDRAAGWAGON (L-TYPE EN S-TYPE)

Deze wagon is speciaal gemaakt voor het vervoer
van containers en wissellaadbakken van verschillende afmetingen. L-typen zijn twee-assers en
S-typen zijn vierassers.
Karakteristiek van de Sgns 691, de vier-assige
containerdraagwagon:
Maximaal laadgewicht: 70 ton
Aantal laadeenheden: 3 TEU
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GESLOTEN STORTWAGON (T-TYPE)

Kenmerkend voor de T-wagon is het opengaand
dak of roldak. T-wagons zijn doorgaans uitgevoerd
als stortwagons om makkelijk van boven te kunnen 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 landbouwproducten zoals granen en cacao- of koffiebonen.
Karakteristiek van Talns 969, de vier-assige gesloten
stortwagon:
Laadcapaciteit: 77,5 m3
Maximaal laadgewicht: 55 ton
GRAANWAGON (U-TYPE)

Voor het vervoer van granen wordt gebruik
gemaakt van stortwagons die speciaal voor dit
type lading is ontwikkeld. Om die reden behoort
de graanwagon niet tot de klassieke gesloten stortwagons (T-type), maar valt deze wagon onder het
U-type.
Karakteristiek van de vier-assige Uagpps:
Laadcapaciteit: 123 m3
Maximaal laadgewicht: 66 ton
KETELWAGON (Z-TYPE)

Een ketelwagen of tankwagon is een goederen
wagon 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 aardolie 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 laadgewicht: 59 ton

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
kunnen meevoeren.

Eem
Dz
Swd
Gn

Hdr

Stv
Emn
Mp

Ekz
Hwd

Lar (D)

Hn

Kpn

Utg
Hlm

Zl

Lls
Zd

Mrb

Asd

Wdn

Aml

Bh (D)

Shl
Apd

Hvs
Apn

Gvc

Dv

Amf

Wd

Gd
Rtd

Hgl

Es

G (D)

Zp
Ed

Ut

Ah
Ww

Rhn

Gdm

Zv

Kfhn

Nm

Em (D)

Ddr
Ht

Zlw
Bd
Rsd
Vs

Sloe
Tnz

Fsz (B)

Esn
(B)

Tb
Tbi

Legenda

Btl

C2
D2/60 km/h

Ehv

Ndkp (B)

Vl
Kn (D)

Wt

Lnp (B)

Rm

Glk (B)
Mt

Bron: Netverklaring 2019 ProRail
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Wr (D)
Vdm

De kaart geeft de indeling weer van de
baanvakken 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 grootste gedeelte van
het netwerk is echter ook geschikt
Zvt
voor zwaardere aslasten (categorie D) van maximaal 22,5 ton
per as.
Ledn

Mvt

Lw

Hlg

Fvs (B)

D2/100 km/h

D4/80 km/h
D4/100 km/h
Hz (D)

Hrl

D2/80 km/h

D4/60 km/h

Std
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Krd

E5/120 km/h
Voor beperkingen
Zie GVS 00094
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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
sinds 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 referendum een wet aangenomen die rijden
met lawaaiige wagons vanaf 2020 verbiedt.
Klasse indeling Aslast=P
Voortuigmassa
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 aangeeft hoeveel ton per meter spoor is toegestaan.
Voor categorie D2 geldt een maximum ton/metergewicht 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).
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De foto hierboven toont het beladingsraster van
een Ketelwagon die op een D- baanvak een maximum 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-codering op een bepaald traject is maatgevend 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 toelaat, dan moet hiervoor een verzoek tot buitengewoon vervoer worden aangevraagd bij ProRail.

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 menselijke
waarneming komt dit overeen met een halvering
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
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en zorgen ervoor dat het wieloppervlak glad blijft.
Voor bestaande oudere goederenwagens is toepassing van K-remblokken geen optie daar hiervoor
het gehele remsysteem aangepast moet worden.
Deze 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 eenzelfde wrijvingscoëfficiënt als gietijzer maar hebben 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 plaatsgevonden.
DERDE SPOOR

Een belangrijk actueel thema hierin vormt ook de
aanleg van het derde spoor in Duitsland tussen
Emmerich en Oberhausen, als aansluiting op de
Betuweroute. Hiervoor moeten in de bouwperiode goederentreinen worden omgeleid via de
Brabantroute en de IJssellijn. Eventuele knelpunten
die ontstaan wanneer de zogenaamde geluidproductieplafonds (vastgesteld in SWUNG-wetgeving)
worden overschreden, kunnen worden voorkomen
als minstens 50% van het goederenmaterieel stil is.
RAILDEMPERS

De plaatsing van de raildempers is onderdeel van
de aanpak Robuuste Brabantroute. Daarin werken
de provincies Noord-Brabant en Limburg samen
met het Rijk, ProRail en gemeenten aan een veilige,
slimme en duurzame afwikkeling van het spoorvervoer over de Brabantroute van Moerdijk tot Venlo.
Los van het project Robuuste Brabantroute wordt
een deel van de 100.000 raildempers geplaatst
in directe opdracht van de gemeenten Haaren,
Oosterhout en Helmond.
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SUBSIDIE VOOR STILLER MATERIEEL

Ter bevordering van doelmatig gebruik van de
capaciteit van de hoofdspoorwegen biedt ProRail
een korting op de gebruiksvergoeding voor stille
treinen. ProRail biedt een korting op de gebruiksvergoeding aan de spoorwegonderneming bij het
rijden met stilgemaakte goederenwagens waardoor
de geluidsemissie wordt verminderd. De korting
op de gebruiksvergoeding bedraagt € 0,0035 per
askilometer die is gereden met stilgemaakte goederenwagens.
Bron: Total Care Wagon Management
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Een modal split aandeel van 30%
in 2030 voor de trein
“Het Europese landtransport met zijn vloot van miljoenen vrachtwagens, tienduizenden locomotieven, wagons en binnenvaartschepen vormt een belangrijke economische sector. De
impact ervan op het milieu en de maatschappij wordt vaak onderschat maar is enorm: jaarlijks
275 miljoen ton CO2 - uitstoot en 50.000 voortijdige sterfgevallen / doden. De sector zal naar
verwachting met 30% groeien tot 2030. En die groei zal zich naar alle waarschijnlijkheid voltrekken op de weg.

JELLE REBBERS,
MANAGER COMMUNICATIONS
& PUBLIC AFFAIRS BIJ DB CARGO
NEDERLAND N.V.

VERANDERING IS NOODZAKELIJK

ER IS EEN ALTERNATIEF

Als de bestaande modal split in Europa niet verandert, dat wil zeggen 75% weg, 18% rail en 7%
binnenvaart (overigens is dit al een positief basisscenario), zal de jaarlijkse CO2 - uitstoot met 80
miljoen ton in 2030 zijn toegenomen. Dit vormt
een ernstige bedreiging van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Bovendien zal de congestie
op de wegen toenemen met een verwacht economisch verlies van 1% van het BBP per jaar. Het
aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer en extra
voortijdige sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling zullen bij ongewijzigd beleid aanzienlijke maatschappelijke kosten veroorzaken.

Het kan ook anders. In vergelijking tot het wegvervoer heeft spoorvervoer een zes keer lager energieverbruik. Dit is vooral gebaseerd op de lagere
(rol)weerstand van stalen wielen op stalen rails.
Dit vertaalt zich in zes keer lagere externe kosten
vergeleken met de weg, ongeacht de energiebron
van de trein. Vaak is de goederentrein nog minder
vervuilend omdat het gebruik maakt van elektrische locomotieven. Die op hun beurt elektriciteit
van hernieuwbare energiebronnen betrekken. In
het licht van de klimaatverandering die zich steeds
sneller voltrekt, zou dit maatschappelijke voordeel
ingezet moeten worden om de kostennadelen waar

Bron: Rail Freight Forward
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de trein in vergelijking tot de weg mee kampt, te
compenseren. Een modal split van 30% in 2030
voor de trein is daarom ook een betere macro-economische oplossing voor de verwachte groei van
het landtransport in Europa. De Europese railtransportsector is er van overtuigd dat deze doelstelling,
hoewel ambitieus, haalbaar is.
VOORWAARDEN VOOR OMSLAG

Een paradigmawisseling is dan wel nodig. Op de
eerste plaats bij de railbedrijven zelf. De productiviteit moet omhoog. Er dienen meer en betere multimodale oplossingen te komen, die passen bij wat
de markt vraagt. En de bedrijfsvoering zal versneld
gedigitaliseerd moeten worden. Maar ook de wijze
waarop wordt omgesprongen met de infrastructuur moet anders: die moet de transportsector en
daarmee het klantbelang dienen. Tenslotte, wordt
van politiek en overheid verwacht dat dat er fair en
stabiel level playing field tussen de verschillende
modaliteiten komt. Zodat het net zo makkelijk
wordt om met de trein door Europa te rijden als
met de truck.
OVER RAIL FREIGHT FORWARD

De Rail Freight Forward – coalitie1, waarin het
grootste deel van de in Europa actieve railtransportbedrijven samenwerkt en ondersteunt door CER,
UIC en VDV, heeft een helder doel: een marktaandeel van 30% in 2030. Wij geloven dat dit de beste
is macro-economische oplossing is voor Europese
economische groei. Onze visie is om railtransport te
transformeren tot de duurzame en efficiënte ruggengraat van het Europese landtransport. Zonder
dit, zal de economische ontwikkeling van de EU
geremd worden door congestie, luchtvervuiling en
klimaatverandering.”
Jelle Rebbers, Manager communications & public
affairs bij DB Cargo Nederland N.V.

1 De In Nederland actieve railtransportbedrijven Captrain, DB Cargo, Lineas,
LTE en SBB Cargo maken deel uit van de Rail Freight Forward – coalitie.
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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 overlappen met stromen via het spoor, waarbij voor de
betreffende vervoersstromen sprake moet zijn
van aanwezigheid spoorterminal in herkomsten
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 wegvervoer.
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).

HOOG SCENARIO
3,0
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Benodigde verbetering

2050 (doel)
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Modal Shift
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0,5

2014

0,5

Technisch
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1,0

1,5

2050

1,5

2,0
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2,0
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CO2-emissie in Mton

3,0
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LAAG SCENARIO

CO2 uitstoot in scenario laag en hoog in 2050 en te bereikenbesparingendoor modal shift naar spoor en
technische verbetering voor spoor en wegvervoer.
Bron: TNO-rapport: "Modal shift van weg naar spoor - Potentie tot 2050 en effect op CO2-uitstoot"
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Wordt voor deze goederenstromen een kostenvergelijk 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 goederen van de weg naar het spoor zouden zijn verschoven, 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 benodigde reductie om de doelstelling voor het vervoer
van stukgoed en containers te behalen.
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choix des tons directs et leurs équivalences reste à l’appréciation du
photograveur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser

de ce document ne fait pas référence pour les couleurs.

TRACÉS
TECHNIQUES

NOIR

DATE

CRÉATION

Les défonces, filets de recouvrement et surimpression ne sont
pas pris en compte. Les fichiers “images” sont à considérer
pour placement. Il est indispensable d’effectuer un travail de
photogravure suivant les contraintes de l’imprimeur. Pour les
couleurs des illustrations et images, se référer à la sortie
maquette jointe, (laser de la création validée) ou au document donner par le client.

EN CONSÉQUENCE, CE FICHIER NE CONSTITUE PAS UN FICHIER PRÊT À FLASHER.
IL EST OBLIGATOIRE DE PASSER PAR L’ÉTAPE DE LA PHOTOGRAVURE
et de demander une épreuve contractuelle (cromalin, iris ou essais).
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FOURNISSEUR
*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client
CARRÉ NOIR - 24 rue Salomon de Rothschild - 92288 SURESNES CEDEX FRANCE / Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87

/ Web : www.carrenoir.com

Rail Expediteurs

Logistieke dienstverleners

SteelSolutions
Global Distribution

Havens & Infra

Terminal Operators

Toeleveranciers

Ricardo
Rail
P OW E R B Y T H E H O U R

cmyk
11 / 95 / 71 / 33

Formerly
Lloyd’s Register Rail

cmyk
0 / 0 / 0 / 100

Brancheorganisaties
yourlogisticsgateway.nl
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COLOFON

Rail Cargo information Netherlands
Albert Plesmanweg 41H
3088 GB Rotterdam
T: +31 (0)10 204 21 11
E: info@railcargo.nl
W: www.railcargo.nl
CREATIE, FOTOGRAFIE EN REALISATIE

Krb.communicatie, Barneveld
Foto pagina 6: RailTrade B.V.
Foto pagina 8: TLN
Foto pagina 15: Balyon Grafische Vormgeving
Foto pagina 48: Steel Solutions B.V.
Foto pagina 51: Steel Solutions B.V.
Foto pagina 58, 61: Flavia Leuenberger Ceppi
Foto pagina 75: Thomas Naas Photography
Foto pagina 78: Johan Bouwmans fotografie
Foto pagina 98: Annette Jansen Fotografie
Foto pagina 23, 93, 109, 114, 115, 120, 123: Port of
Moerdijk
Foto pagina 105: Westerman Logistics
Foto pagina 132: Balyon Grafische Vormgeving
Foto pagina 138: Lineas
September 2019
Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits bronvermelding plaatsvindt. Hoewel
de uitgave met de meeste zorg is samengesteld,
aanvaardt Rail Cargo information Netherlands geen
enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van
eventueel voorkomende onjuistheden of onvol
komenheden.
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Rail Cargo information Netherlands

Rail Cargo information Netherlands
is het voorlichtingsbureau ter
bevordering van het railgoederenvervoer in Nederland. Het bureau
promoot het gebruik van het spoor
bij verladers, logistieke dienstverleners, expediteurs en rederijen.
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