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Alle seinen op groen

Het team achter Rail Cargo

Zo luidt de titel van het spoorcongres waarvoor de opnames gepland stonden begin oktober.
Maar het sein stond even niet op groen. Net als voor veel andere evenementen gooide corona ook
hier roet in het eten en waren we helaas genoodzaakt het online congres uit te stellen naar 2021.
Hoewel ik positief van aard ben, is dit verreweg
het meest uitdagende jaar geweest in mijn carrière.
Afgelopen jaar hadden we niet alleen met ontwrichte organisaties te maken, de gehele samenleving was ontwricht. In deze disruptieve wereld
bewees spoorgoederenvervoer haar solide basis, en
presteerde mogelijk nog wel beter dan voorheen.
In deze Spoor in Cijfers kunnen we de resultaten
daar nog niet van tonen. Deze Spoor in Cijfers is
gebaseerd op onze pré corona samenleving. Een
samenleving waarin de economie floreerde, er
wekelijks innovatie – en duurzaamheidssessies
waren, en we mopperden over de grote hoeveelheid netwerkbijeenkomsten waar we heen konden.
Je wordt er bijna nostalgisch van.
De realiteit is dat op dit moment veel bedrijven de
balans opmaken, en die valt niet altijd positief uit.
Voor het spoorgoederenvervoer moet je een beetje
geluk hebben welke sector je bedient. Stabiliteit,
danwel gestage groei, zijn daarom veel gehoorde
ambities voor 2021. Die ambities zijn alleen maar
haalbaar als we ook kunnen bouwen op een stabiele infrastructuur, en daar was dit jaar heel wat
om te doen. Het rapport van Crisislab, uitgebracht
in september, bevestigt de zorgen binnen de sector.
Ik houd mijn reputatie graag hoog door positief
vooruit te blikken. Tegen de tijd dat Spoor in Cijfers
2021 verschijnt, ga ik ervan uit dat een deel van die
zorgen met betrekking tot de infrastructuur, inmiddels is weggenomen. Dat is nodig want de ambities liegen er niet om. In het rapport Marktvisie
Ambitienetwerk Spoorgoederenvervoer is uiteengezet wat de sector fundamenteel noodzakelijk acht
voor het netwerk van de toekomst. Het gaat om
verbetering van onze concurrentiepositie, groei faciliteren op basis van het WLO hoog scenario en om
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snel en duurzaam naar alle logistieke hotspots en
grensovergangen te kunnen. Om dat te realiseren is
wel een concurrerend netwerk nodig en vermindering van omgevingshinder. En als we ooit het juiste
klimaat hadden, om deze ambities waar te maken,
dan is het nu en in de komende jaren.
In juni 2021 is het 175 jaar geleden dat de eerste
trein van Parijs naar Brussel reed. Het Europees
Parlement heeft 2021 daarom uitgeroepen tot ‘Year
of the Rail’ om reizigers- en spoorgoederenvervoer
extra onder de aandacht te brengen. Daar sluiten
we vanuit Rail Cargo graag op aan.
Met de komst van Caroline Koiter, met ondersteuning van Pieter-Dirk Roeleveld, bruist het van ideeën,
om ondanks de corona maatregelen het Rail Cargo
netwerk actief te bedienen. We hopen uiteraard
halverwege het jaar de mogelijkheid te hebben, om
als netwerk ook fysiek weer bij elkaar te komen. Als
ik de komst van Caroline benoem, dan betekent dat
ook dat we afscheid nemen van Max Philips. Max
heeft de afgelopen 1,5 jaar op een voortreffelijke
wijze leiding gegeven aan Rail Cargo. Ik ben Max
zeer dankbaar, dat hij bereid was om voor even
terug te keren op zijn oude nest en ik wens hem veel
succes met zijn werk binnen Prorail.
Als ik kijk naar de kansen die klaarliggen voor het
spoorgoederenvervoer, het jaar 2021 dat Europees
tot ‘Year of the Rail’ is uitgeroepen, de plannen die
op vele plaatsen worden uitgewerkt en de ambitie
die we hebben, kan ik niet anders concluderen dan
dat alle seinen op groen staan!
Carel Robbeson - Voorzitter Bestuur Rail
Cargo information Netherlands

KENNIS VAN HET SPOOR EEN MUST VOOR (TOEKOMSTIGE) LOGISTICI
“Mijn eerste werkweek bij Rail Cargo, nu ruim 10 jaar geleden, bestond uit een college
spoorgoederenvervoer, verzorgd door mijn toenmalige collega Max Philips. Ondanks de
genoten hbo-studie Logistiek & Economie bleek mijn kennis van spoorgoederenvervoer nihil.
De reden? Spoorgoederenvervoer had tot dat moment nauwelijks aandacht binnen
het curriculum van de opleiding.
Hoewel de belangstelling voor het spoor bij een
In lijn met de ambities tonen onderzoeken aan
aantal logistieke hbo-opleidingen reeds is verbeterd, dat er nog een groot potentieel te winnen is voor
mag het spoor mijns inziens dieper verankerd raken het spoor. Het delen van de aanwezige kennis is
in het onderwijsprogramma. De concurrentiepositie daarom essentieel. Niet alleen met studenten, maar
van Nederland als logistieke gateway to Europe is
ook met (potentiële) klanten van het spoor. Spoor
immers steeds meer afhankelijk van de intermodale in Cijfers is daar ook onderdeel van. Daar draag ik
verbindingen van en naar het achterland. Kennis
graag aan bij.”
van het spoor en haar mogelijkheden voor de logistiek is daarom meer dan ooit een must voor (toePieter-Dirk Roeleveld - Communication
komstige) logistici.
Coordinator Rail Cargo information
Netherlands

BY ENDURANCE, WE CONQUER
“Ruim 10 jaar geleden had ik de kans om in de voetsporen van Shackleton te treden met een
reis naar Antarctica. Zijn expedities hadden wisselend succes, maar hij zal vooral in gedachtenis
blijven vanwege zijn expeditie met de Endurance, waarbij hij uitzonderlijk leiderschap toonde
door na een opeenstapeling van tegenslagen toch bijna zijn hele bemanning wist te redden.
De eerste maand als directeur voor Rail Cargo zit
erop en ik trek graag een parallel tussen de spoorgoederensector en de talenten van Shackleton.
Het ondernemerschap, het uithoudingsvermogen,
het ontdekken, overwinnen van tegenslagen. Het
kwam bijna in elk kennismakingsgesprek voorbij. Het maakte me trots. Trots op een sector die
ondanks belemmeringen zoveel weet te bereiken
en waar nog zoveel ruimte voor verbetering is. En
die ambitie straalde er ook meermaals vanaf.
Vanuit Rail Cargo ondersteunen we die ambities
graag. Door effectieve persoonlijke verbindingen te
leggen, en door virtuele ronde tafelsessie te beleggen (‘Endurance Sessies‘), die ergens toe moeten

leiden. Door het bedrijfsleven binnen en buiten
Nederland te overtuigen van de kracht van het
Nederlandse spoorgoederenvervoer.
We gaan graag samen met de hele sector de uitdaging aan om het aandeel spoorgoederenvervoer te
vergroten, ten behoeve van een gezonde sector, en
ten behoeve van een groot maatschappelijk impact.
Het zien van afbrekende gletsjers vergroot de
urgentie én de intrinsieke motivatie om persoonlijk
bovenstaande woorden om te zetten in daden.
By endurance, we conquer.”
Caroline Koiter - Managing Director Rail Cargo
information Netherlands
Spoor in Cijfers 2020
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Grote stappen
spoorgoederennetwerk
Jessica van den Bosch, directeur Accountmanagement bij ProRail, windt er geen doekjes om.
“De afgelopen jaren is er vanuit ons te weinig aandacht geweest voor het spoorgoederenverkeer. Net als we bij het personenvervoer hebben gedaan, gaan we nu echter een enorme
slag maken.”
De forse kritiek over met name de Havenspoorlijn
betekende nou niet de droomstart voor Van den
Bosch in haar nieuwe functie, die ze per 1 september vervult. “We weten waar we staan”, is haar
kernachtige samenvatting. De vele verstoringen
betekenen echter niet dat de overall doelstellingen
op de helling zijn gegaan. “We gaan nog steeds
voor een 50 procent groei van het goederentransport per spoor in 2030 ten opzichte van 2014:
van 41 naar 61 miljoen ton.”
ZANDSTORINGEN

Om dat te realiseren worden de komende tijd forse
stappen gezet, die hun oorsprong vinden in 2019.
“Toen hebben we met de sector de route uitgestippeld naar infra die weer op orde is. Zo worden
de komende drie jaar bijvoorbeeld 80 wissels en
zo’n 70 overwegen aangepakt.” Prioriteit ligt bij
de Havenspoorlijn. “Daar moet snel verbetering
komen. We hebben daartoe wekelijks overleg met
vervoerders, het ministerie en het Havenbedrijf
Rotterdam. De blusvoorzieningen op Waalhaven
worden binnenkort in orde gemaakt, Kijfhoek pakken we aan en samen met het Havenbedrijf plaatsen we containers en begroeiing op de Tweede
Maasvlakte om zandstoringen op het spoor te verhelpen. Dat levert op korte termijn al resultaat op.”

steun hebben gekregen van de staatssecretaris.
Waalhaven stond al in de planning voor ombouw,
maar we kunnen nu ook de emplacementen
Merseyweg en Europoort geschikt gaan maken
voor de 740 meter-treinen.”
SPOORSE VARIANT

Van den Bosch onderstreept nog maar eens de rol
die de overheid hierin speelt. “Voor het netwerk
van de toekomst zijn nou eenmaal investeringen
nodig. En dat is aan de politiek. Mede gezien de
klimaatdoelstellingen heb ik er vertrouwen in dat
we hier de handen voor op elkaar gaan krijgen.”
Wat dat betreft was de spoorgoederentafel van
december een goede, want de staatssecretaris
zegde ook nog eens 9 miljoen euro toe om de
modal shift richting spoor te ondersteunen.
“Voor de binnenvaart is er al een regeling, maar
ik ben blij dat er nu ook een spoorse variant is
toegezegd.” Waar dat geld aan besteed gaat
worden, is nog niet bekend. “In 2021 gaan we
met de sector concreet uitwerken hoe we dat
het beste kunnen besteden. We gaan hierbij voor
hele concrete, tastbare maatregelen.”
Jessica van den Bosch, directeur
Accountmanagement bij ProRail

De basis moet snel op orde komen, zegt Van den
Bosch, zodat er daarna weer gekeken kan worden
naar groei van het spoorgoederenvervoer. De
740 meter-treinen zijn daar een exponent van.
“We doen er nu al testen mee. Maar om dit over de
hele linie in te kunnen voeren, zijn nogal wat infra
aanpassingen nodig. Positief is dat we hiervoor
tijdens de spoorgoederentafel in december extra
8
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1A ONTWIKKELING VERKEERSPRESTATIE IN
NEDERLAND
Het goederenverkeer per spoor van, naar, binnen en door Nederland nam, per saldo, in 2019
toe. Dit zien we terug in een stijging van het aantal treinkilometers (groei van 5%) en het
aantal tonkilometers (groei van ruim 6%).
De belangrijkste verklaring is een toename in de
segmenten kolen en containers. De toename van
beide vervoersstromen is deels het gevolg van de
laagwaterstanden in 2018. Doordat er in 2019
meer (gedeeltelijke) buitendienststellingen waren
tussen Zevenaar en Oberhausen in verband met de
werkzaamheden aan het 3e Spoor, maakten veel
treinen gebruik van alternatieve routes. Ook dit
zorgde voor meer treinkilometers ten opzichte van
2018.
LAAGWATERSTANDEN

In de zomer en najaar van 2018 viel relatief heel
weinig neerslag. Dit zorgde voor laagwaterstanden
in de Rijn en andere belangrijke vaarroutes. In die
periode werden veel ladingstromen, waaronder
kolen en containers, overgeheveld van de binnenvaart naar het spoor.

Hoewel vanaf december 2018 de waterstanden
weer op het gebruikelijke niveau waren, kozen
verladers en operators ervoor om ook in het eerste
half jaar van 2019 veel gebruik te maken van het
spoor. Kennelijk om riscio’s te spreiden en verzekert
te zijn van voldoende capaciteit. Gedreven vanuit
kostenbesparing verschoof na de zomer van 2019
veel van die lading weer terug naar de binnenvaart.

Duitse havens. Vooral Rotterdam heeft hiervan
geprofiteerd: per saldo reden van/naar Rotterdam
1.700 kolentreinen meer dan in 2018. Van/naar
Amsterdam daalde het aantal kolentreinen met 450,
als gevolg van een verschuiving naar Rotterdam.
ONTWIKKELING CONTAINERVERVOER

Naast de toename van het kolenvervoer is ook de
toename van het aantal containershuttles opvallend. Ook hier gaat het deels om verbindingen die
zijn opgestart of qua frequentie zijn verhoogd sinds
de lage waterstanden, zoals Blerick (Venlo), Herne
en Wenen. Dit betreft vooral maritieme deepsea
containers. Gelijktijdig is er een bescheiden groei
waar te nemen in de continentale laadeenheden.
De verwachting is dat deze groei zich doorzet in
2020.

ONTWIKKELING KOLENVERVOER

Na enkele jaren van afname is het vervoer van
kolen in 2019 toegenomen. Naast de stijging vanwege de lage waterstanden, heeft de sluiting, eind
2018, van de laatste kolenmijnen in Duitsland (in
Bottrop en Ibbenbüren) geleid tot een toename
van het aantal kolentreinen vanuit Nederland. Ook
lijkt het erop dat enkele bestemmingen weer via
Nederland worden bevoorraad, ten koste van

TOENAME TRANSITVERKEER

Het transitverkeer is met 250 treinen toegenomen
van 5.650 in 2018 tot 5.900 in 2019 (+4%). Een
trend die al langer zichtbaar is. Het transitoverkeer
heet betrekking op relaties waarbij de route via
Nederland het snelste en/of kortste is, zoals België –
Zweden of op relaties waarbij meer lading per trein
kan worden vervoerd door het vermijden van de

TREINKILOMETERS

TONKILOMETERS

15 miljoen

15 miljard

12 miljoen

12 miljard

9 miljoen

9 miljard

6 miljoen

6 miljard

3 miljoen

3 miljard

0

0

2015
Gemengd net

Bron: ProRail
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Montzenroute. Op deze route liggen namelijk meer
hellingen, waardoor een extra locomotief kan worden bespaard.

2016
Havenspoorlijn

Betuweroute (A15 tracé)

2017

2018
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2019

Totaal vervoer

Gemengd net
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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 2017 geleidelijk toegenomen. In
2019 had de Betuweroute een aandeel van ruim 46% van het totale goederenvervoer op de
Nederlands-Duitse grens. Dit is een fractie minder dan in 2018, hetgeen veroorzaakt wordt
door werkzaamheden aan het 3e spoor in Duitsland.
In 2019 waren meer omvangrijke capaciteitsbeperkingen door bouwwerkzaamheden voor de aanleg
van het 3e spoor Zevenaar – Oberhausen dan in
2018. In 2019 is in totaal 128 dagen gewerkt aan
de aanleg van het 3e spoor, waarvan op 14 dagen,
vooral weekenddagen, geheel geen treinverkeer
mogelijk was. In de maanden juli en augustus was
in een aaneengesloten periode van zeven weken
slechts beperkt treinverkeer mogelijk.

om te leiden. Het gevolg was een verschuiving van
verkeer van de Betuweroute (A15-tracé) naar het
gemengde net, vooral de Brabantroute (via Venlo)
en de Bentheim-route (via Oldenzaal).

Het merendeel van alle goederentreinen dat in Nederland rijdt heeft een internationale herkomst of bestemming. Dit betekent dat het meeste vervoer grensoverschrijdend is. In 2019
passeerden in totaal 59.000 treinen de grens met Duitsland en België. Dit is een stijging van
5% ten opzichte van 2018.
Op de kaart is het procentuele aantal goederentreinen per grensovergang weergegeven. Verreweg
het merendeel van alle treinen maakt gebruik van
de Oost-West (circa 77%), waarbij de meeste treinen gebruik maken van de grensovergangen bij
Zevenaar (35,1%) en Venlo (29,3%).

AANTALLEN TREINEN PER GRENSOVERGANG

Op de Oost-West as (verkeer op alle grensovergangen tussen Nederland en Duitsland) nam het
aantal treinen ten opzichte van 2018 toe met 2.100
(+5%), tot ca. 45.400 goederentreinen. Op de
Noord Zuid as (verkeer op alle grensovergangen
tussen Nederland en België) nam het aantal treinen
ten opzichte van 2018 toe met 550 (+4%), tot
ca. 13.600 goederentreinen. Dit is, voor beide
assen, het hoogste aantal sinds het begin van de
huidige gegevensreeks die is gestart in 2001.

Ter vergelijking, in 2018 is in totaal 87 dagen
gewerkt aan de aanleg van het 3e spoor. Als
gevolg van de werkzaamheden was het noodzakelijk enkele tientallen goederentreinen per dag

Bad Bentheim 9,9%

De groei op de Oost-West as wordt grotendeels
veroorzaakt door het toegenomen aantal
kolen- en containertreinen, zoals toegelicht
in paragraaf 1A.
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Opvallend op de Noord-Zuid as is
de afname via Eijsden grens. Dit
wordt verklaard door o.a. het
stoppen van een transitoverbinding van Duitsland naar
België. De afname via
Eijsden wordt gecompenseerd door de
toename via Roosendaal
en Sas van Gent.

Roosendaal Essen 14,6%

Venlo Kaldenkirchen 29,3%

Eijsden - Visé 3,3%
Bron: ProRail

Kijfhoek - Meteren

Meteren - Valburg

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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Naast hardware is ook
software essentieel
Ondanks dat de Havenspoorlijn fors negatief in het nieuws kwam, ziet Matthijs van Doorn,
Director Logistics bij het Havenbedrijf Rotterdam, de ontwikkelingen van rail in het havengebied en met het achterland optimistisch tegemoet. “Op de verbinding tussen Beieren,
Oostenrijk en Rotterdam zijn inmiddels al vier aanbieders actief. Mooi!”
Van Doorn is duidelijk een man van de half volle
glazen. Ondanks de zorgwekkende situatie rond
de Havenspoorlijn en het feit dat de modal shift
richting rail nog niet de vlucht heeft genomen die
beoogd wordt, valt er namelijk ook veel positiefs te
melden, vindt hij. “Veel seinen staan op groen. We
zitten op het juiste spoor, om het maar eens toepasselijk te zeggen.”
INHAALSLAG

Vanzelfsprekend, ook hij baalt van de vele verstoringen op de Havenspoorlijn. “Een goed functionerend infranetwerk is de basis. Het is duidelijk dat
men daar steken heeft laten vallen, als gevolg van
jarenlange onder-investering. Met spoorbeheerder
ProRail zijn we daarover nu constructief in gesprek.
Ik heb het vertrouwen dat er de komende jaren een
inhaalslag gemaakt gaat worden.”
Dat er ondanks die tegenslag veel positieve zaken
te melden vallen, geeft de burger extra moed. “Het
is niet voor niets dat TFG Transfracht en BoxXpress
in Rotterdam zijn neergestreken. De positie van
Rotterdam als strategische railport neemt toe. Ook
hebben we uitbreidingen gezien van de shuttles
op bijvoorbeeld Polen (PCC Intermodal), Tsjechië
(Metrans), Trier (Am Zehnhof) en Wenen (Hupac en
LKW Walter). Op Rotterdam-Beieren en Oostenrijk
zijn inmiddels vier aanbieders actief. Mooi!”

(CER), waarmee ook spoorcontainers uitgewisseld
gaan worden tussen de deepseaterminals op de
Maasvlakte. “Daarnaast beginnen we samen met
ProRail volgend jaar met de voorbereidingen voor
de aanleg van emplacement Maasvlakte-Zuid.”
DEFINITIES

Naast de investeringen in hardware, maakt Van
Doorn zich binnen het Spoorgoederentafel-overleg
persoonlijk sterk voor betere ‘software’. “Door
meer transparantie en een beter gebruik van de
mogelijkheden die digitalisering biedt, kunnen we
grote stappen maken op het gebied van efficiëntie
en betrouwbaarheid. Nu sluiten bijvoorbeeld slots
niet altijd goed aan en zijn er grote tijdsbuffers
ingebouwd. Dat is zonde. Willen we daar echte
stappen in gaan maken dan moeten we beginnen
bij het begin. Door onderling eenduidige definities
af te spreken. Pas dan ontstaat een basis waarop
systemen ook daadwerkelijk met elkaar gekoppeld
kunnen worden en met elkaar gaan communiceren.
Dat levert de zo benodigde inzichten op die de
concurrentiepositie van het spoor verder kunnen
verbeteren.”
Matthijs van Doorn, Director Logistics
Port of Rotterdam

EMPLACEMENT MAASVLAKTE-ZUID

Het Havenbedrijf zit daarbij bepaald niet met de
handen over elkaar, maar investeert zelf fors in het
spoorgoederenvervoer, zoals 94 miljoen euro in het
eind volgend jaar op te leveren Theemswegtracé
en 175 miljoen euro in de Container Exchangeroute
Spoor in Cijfers 2020
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2A ONTWIKKELING VOLUME IN TONNEN

daalde met 2% in 2019. Hieruit blijkt des te meer
de impact van de lage waterstanden.

De groei in het vervoerde tonnage per spoor die in 2018 werd ingezet, werd gecontinueerd in
2019. Belangrijkste factoren hierin waren de lage waterstanden in de binnenvaart, de sluiting
van kolenmijnen in Duitsland en een toename in het aantal transitotreinen. Ook de vooruitzichten voor 2020 zijn, ondanks de Corona-crisis, positief.
SPREIDING VAN RISICO

In de zomer en het najaar van 2018 werd Europa
geconfronteerd met een langdurige periode van
warmte en droogte. Dit bleef niet zonder gevolgen
voor de binnenvaart. Op veel belangrijke vaarroutes
kampte men met laagwaterstanden, waardoor de
capaciteit in de binnenvaart werd gereduceerd.

productieprocessen stil komen te liggen. Dat risico
wil men graag vermijden.
Frappant genoeg blijkt dat diverse ladingstromen
inmiddels weer terug zijn naar de binnenvaart. De
voornaamste reden is het schaalvoordeel van de
binnenvaart en de lagere kostprijs per ton.

SLUITING VAN DE KOLENMIJNEN

Ook het kolenvervoer zag in 2019 een flinke groei.
Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Naast de
lage waterstanden is ook de sluiting van de laatste
kolenmijnen in Bottrop en Ibbenbüren (Duitsland)
hierop van invloed. Ondanks de ambities van de
Duitse overheid gebruik te maken van duurzame
energie, blijft de (staal)industrie in hun energiebehoefte kennelijk nog sterk afhankelijk van kolen.
Het resulteerde in 1.700 kolentreinen meer ten
opzichte van 2018.
STIJGING IN HET TRANSITOVERKEER

Import en exportlading dat normaliter per barge
vanuit en naar de zeehavens wordt vervoerd, vond
in het spoor een betrouwbaar alternatief. Hoewel
de waterstanden in december 2018 weer op normaal pijl waren, kozen veel verladers en operators
ervoor om ook in 2019 deels via het spoor te blijven vervoeren.
Verladers, en dan met name productiebedrijven,
zijn immers gebaat bij betrouwbare leveringen.
Teveel vertraging in de aanvoer van grondstoffen of halffabricaten kan ervoor zorgen dat

GROEI VOORAL HAVEN-GERELATEERD

Omdat de groei in het tonnage per spoor in 2019
vooral het gevolg is van de lage waterstanden in
de binnenvaart, is de groei voor een groot deel ook
haven-gerelateerd. Continentale ladingstromen
gaan doorgaans al veel via het spoor of via de weg.
In 2019 werden nieuwe container-shuttles gestart
tussen Rotterdam en Herne of werd de frequentie verhoogd, zoals tussen Rotterdam en Blerick
(Venlo)/ Duisburg. Deze groei is opvallend omdat
de containeroverslag in de Rotterdamse haven juist

VOLUME RAIL FREIGHT IN TONNES
50

In lijn met voorgaande jaren steeg ook het transitoverkeer. Weliswaar niet spectaculair, maar
het droeg wel bij aan de groei in het vervoerde
tonnage via het Nederlandse spoor. Het transitovervoer heeft betrekking op vervoersrelaties tussen
België-Zweden en België-Duitsland.
VOORUITZICHTEN 2020

Ondanks dat de volumes in transport na de
Corona-uitbraak daalden, zijn verladers tijdens de
Corona-crisis meer gebruik gaan maken van het
spoor. In tegenstelling tot het wegvervoer was er
minder oponthoud bij de grens. De naderende
Brexit komt daar nog bij, hetgeen de kansen van
het spoor alleen maar vergroot. Vervoerders sluiten
daarom niet uit dat sommige verladers in de toekomst vaker zullen kiezen voor het spoor.

40

Het vormt een goed momentum voor Nederland
en de EU om de gewenste ontwikkelingen van een
modal shift naar in ieder geval het spoor en de
transitie van een duurzaam mobiliteitssysteem te
versnellen.
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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 2019.
De totale hoeveelheid in Nederland vervoerde
goederen kende in 2019 een lichte stijging ten
opzichte van 2018. 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 2019 wel veel last van de gevolgen van de lage
waterstanden in 2018. Hun aandeel is daarom ook
gedaald. Dit kwam vooral ten gunste van het spoor,
hetgeen ook te zien is in de groei.

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

MODAL SPLIT IN TONNEN
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2. VERVOERSPRESTATIE

2C INTERNATIONAAL GOEDERENVERVOER
PER SPOOR; LAND VAN HERKOMST EN
BESTEMMING

INTERNATIONAAL GOEDERENVERVOER PER SPOOR OUTBOUND NL
51

1,1

Duitsland is nog altijd een belangrijke handelspartner voor Nederland. Daarnaast is Italië een
goede tweede. Toch is de verwachting op termijn meer volumes van en naar Oost-Europese
landen zal plaatsvinden.
DUITSLAND

Circa 74% van alle lading heeft een bestemming
in Duitsland en ruim 50% van alle import komt uit
Duitsland. Het vervoer naar Duitsland betreft veel
zware lading, zoals ertsen en kolen. Deze stroom
is one-way, d.w.z. vol heen en leeg terug. Die
onbalans geldt doorgaans niet voor containers.
ITALIË

Na Duitsland is Italië de belangrijkste vervoerspartner, met een aandeel van circa 13 procent in
het totale vervoerde volume (import en export)
in 2019. Het grote merendeel betreft continentale
lading. De Alpenpassage, de afstand en de balans
in retourvracht maken het aantrekkelijk om gebruik
te maken van intermodaal vervoer. Italië is daarom
voor Nederland het enige land in Europa waarnaar
en waarvandaan meer goederen per spoor dan via
de weg of binnenvaart worden vervoerd.

vestigingsplaats voor hun Europees Distributie
Centrum (EDC), maar voor locaties oostelijker.
Willen de Nederlandse havens in de toekomst hun
concurrentiepositie behouden, dan zijn goede
spoorverbindingen van en naar Centraal-OostEuropa essentieel. De potentie voor het spoorgoederenvervoer op de oost-west as is daarom groot.
Te meer ook vanwege het grote aandeel van het
wegvervoer in de huidige ladingstromen van en
naar deze landen.
GROEI IN SHORTSEA-SPOORKETENS

Mede als gevolg van de verschuiving van productie
en distributie binnen Europa nemen de afstanden
in het continentale vervoer toe. Dit maakt het aantrekkelijk om meer gebruik te maken van intermodale transportoplossingen, waarbij ook een groei
wordt verwacht in de combinatie van spoor- en
shortsea. Vanuit de Nederlandse havens zijn maar
liefst 200 bestemmingen bereikbaar.
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VERSCHUIVING NAAR OOST-EUROPA

De Oost-Europese landen laten hoge economische
groeicijfers zien. De welvaart neemt daar toe en de
interne afzetmarkt wordt groter. Bovendien keren
bepaalde productieprocessen vanuit Azië terug
naar Midden- en Oost-Europa. Het economisch
zwaartepunt binnen Europa verschuift daarom naar
het Oosten. Gelijktijdig profiteren deze landen van
de connectie met de Aziatische landen middels de
hernieuwde zijderoute en wordt er flink geïnvesteerd in nieuwe spoorinfra speciaal voor goederenvervoer.
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Grote verladers kiezen daarom niet meer vanzelfsprekend voor Nederland of het Ruhrgebied als
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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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Een hobbelig eerste jaar
Ongeveer een jaar geleden opende SBB Cargo International een nieuwe Nederlandse entiteit in
Rotterdam. Met Managing Director Freek Hilkemeijer blikken we terug op een in alle opzichten
bewogen jaar. “Mogelijkheden om materieel en routes te delen.”
SBB Cargo Nederland kent op dit moment nog
evenveel medewerkers als dat het oud is in jaren.
Maar daar gaat binnenkort verandering in komen.
“Begin 2021 starten onze Nederlandse machinisten”,
kijkt Hilkemeijer vooruit. “Daarmee zetten wij de
volgende stap om onze dienstverlening verder te
verbeteren.”
De organisatie in Nederland is dus groeiende;
gelijk aan de ambities van SBB Cargo International.
“Rotterdam is met haar haven en industrie een
belangrijk begin- en eindpunt voor internationale
goederenstromen. Vanuit deze optiek hebben wij
onze Nederlandse vestiging geopend omdat we
daarmee niet alleen de operationele activiteiten
directer willen aansturen, maar ook omdat we
dichterbij onze klanten zitten. We denken dat dat
hen toegevoegde waarde biedt en uiteindelijk meer
lading op het spoor gaat opleveren.”
PIJPLEIDING

SBB Cargo International is een belangrijke speler op
de noord-zuid corridor door Zwitserland, met enerzijds Nederland, België en Duitsland en Italië aan de
andere kant. De in het Zwitserse Otten residerende
onderneming neemt maar liefst veertig procent
marktaandeel op deze route – de ‘pijpleiding’ zoals
Hilkemeijer deze noemt – voor zijn rekening.
“Het was in meerdere opzichten een ingewikkeld
jaar. Opstarten is sowieso even inkomen, maar
de pandemie zette alles op z’n kop. Ondanks alle
maatregelen en beperkingen in de verschillende
landen hebben we aangetoond dat ook onder
deze lastige omstandigheden spoor een stabiele
en betrouwbare modaliteit is. Dat was overigens
niet altijd even makkelijk omdat we onderweg met
vier landen en meerdere infrabeheerders te maken

hebben, die niet alle corona-maatregelen geharmoniseerd hebben. En daar waar dat wel zo is, is
er vaak weer sprake van vier verschillende interpretaties.”
ONVOLDOENDE AANDACHT

Wat ook niet hielp waren de voortdurende problemen op het Nederlandse spoor en daarbuiten. “Het
afgelopen jaar hebben we als sector heel wat te
verwerken gekregen aan (ver)storingen in de infrastructuur. In Nederland heeft het goederenvervoer
per spoor de afgelopen jaren politiek gezien niet
de aandacht gekregen die het verdient. Daarmee
snijden we ons als land in de vingers; ook met
betrekking tot onze duurzaamheidsdoelstellingen.
Gelukkig lijkt het tij te keren.”
Het betekent niet dat Hilkemeijer bij de pakken
neerzit. Zeker niet; hij ziet allerlei ruimte voor verbetering en groei. “Als keten moeten we onderling veel meer informatie uitwisselen. Daarmee
beperken we de administratie, kunnen we onze
planningen beter afstemmen en sneller reageren
op afwijkingen. Dan ontstaan er ook mogelijkheden om door samenwerking tussen railoperators
een nog efficiëntere inzet van bedrijfsmiddelen te
bewerkstelligen. Zo arriveren onze treinen uit Italië
in de vroege ochtend in Rotterdam en aanvaarden
de terugreis pas weer in de avond. In de tussentijd
zouden onze locomotieven bijvoorbeeld best nog
een korte inzet voor een andere spoorwegonderneming kunnen draaien.”
Freek Hilkemeijer, Managing Director SBB
Cargo Nederland

Spoor in Cijfers 2020

27

3. AANBIEDERS VAN SPOORVERVOER



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.

28
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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.

3. AANBIEDERS VAN SPOORVERVOER



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. Noorderpoort 87, 5916 PJ 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 Waalhaven Oostzijde 83k, 3087 BM 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 Nederland B.V. Albert Plesmanweg 107b, 3088 GC, Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)651541916, 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
APM Terminals MVII Europaweg 910, 3199 LC Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 7549500, https://www.apmterminals.com/nl/maasvlakte
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
ERS Railways Albert Plesmanweg 107C, 3088 GC Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)6 14840909, https://www.ersrail.com
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
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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
Hannibal European Gaterail Via 1 Maggio, 1 20066 Melzo, Italië
T: +39 (0)295529611, https://www.contshipitalia.com/en
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 Uhríne
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 Reeweg 35, 3089 KM Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 7604050, 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. Karel Doormanstraat 331-4, 3012 GH Rotterdam, Nederland
T: +31 (0)10 3125020, 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
Schavemaker Logistics & Transport Lijndenweg 17, 1948 ND Beverwijk, Nederland
T: +31 (0)251 229098, https://schavemaker.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.e
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
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 Finlandweg 10, 4455 TE Vlissingen-Oost, Nederland
T: +31 (0)118 486255, 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
Nunner Logistics Emmerikseweg 43, 7041 AV s-Heerenberg, Nederland
T: +31 (0)40 2045550, https://www.nunner-logistics.com
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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
SLE Global Logistics B.V. Ankerade 150, 6222 NM Maastricht, Nederland
SteelSolutions
Global Distribution
T: +31 (0)43 7630840, https://sle.nl
Transport Van Overveld Munnikenheiweg 33, 4879 NE Etten-Leur, Nederland
T: +31 (0)76 5033300, https://transportvanoverveld.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
Westerman Multimodal Logistics Hanzeweg 31, 8061 RC Hasselt, Nederland
T: +31 (0)529 481468, https://www.westermanlogistics.com
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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 webapplicatie 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 Waalhaven Oostzijde 83k, 3087 BM 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.

4. FULL TRAIN LOADS
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Het Noorden meer op het spoor
At Plasman, operations director bij Nedmag, ziet zeker potentie voor railvervoer. Dan moet
het Noorden alleen wel beter aangesloten worden op het spoornetwerk. “Elektrificatie zou
echt wel een oplossing zijn.”
Nedmag wint magnesiumzout van het zuiverste
soort uit een zoutlaag in Veendam, zo’n twee
kilometer onder de grond. Hiermee worden hoogwaardige producten gemaakt voor vele toepassingen, variërend van vuurvaste stenen voor het
bekleden van cement- en staalovens tot aan producten voor de voedingsmiddelen- en medische
industrie. Alles bij elkaar goed voor 120 miljoen
euro omzet per jaar.
FRIESENBRÜCKE GERAMD

Het andere ingrediënt in de producten van Nedmag
is ongebluste kalk. Per trein wordt jaarlijks 170.000
ton aangevoerd vanuit België. “Je hebt het dan
over drie tot vier treinen per week”, licht Plasman
toe. “Inclusief de terugreis houden we ongeveer
één trein volcontinu in bedrijf.” Met het oog op
de continuïteit van het eigen productieproces en
dat van Nedmags klanten is Plasman niet geheel
comfortabel met de grote afhankelijkheid van het
spoor. “Ergens loopt het een keer spaak. Het wordt
er steeds voller. Vroeger reden we vooral ’s nachts,
maar dat kan nu vaak niet vanwege dat er juist dan
onderhoud door ProRail gepland wordt. Punt is
ook dat er maar één verbinding met het Noorden
is. Dat is de ‘flessenhals’ Zwolle-Meppel. Gaat daar
iets mis dan ligt bij ons alles stil. De alternatieve
route via Duitsland ligt er namelijk al sinds 2015 uit,
omdat toen een binnenvaartschip de Friesenbrücke
spoorbrug geramd heeft. Herstel wordt niet voor
2025 verwacht.”

schip.” Vanwege CO2-uitstoot en een factor vier
hogere kosten biedt wegtransport ook nauwelijks
een oplossing.
INGEWIKKELD

Voor de afvoer van de productie van Nedmag
is het spoor overigens veel minder in beeld.
Bulkproducten gaan via de binnenvaart en productie in vloeistof, zakken en containers veelal per
truck. “Duurzaamheid is bij ons echt een serieuze
overweging en mede daardoor hebben we al verschillende pogingen gedaan om te kijken of we een
deel van de productie via het spoor kunnen uitleveren.” Dat blijkt echter ingewikkeld. “Onze nietbulkvolumes zijn te klein. Het mooiste zou zijn als
we lading vanuit de Groningen-Veendam regio één
of twee keer per week zouden bundelen op een
combi-trein naar Rotterdam en vice versa. Eigenlijk
zou er hier dan permanent een loc moeten zijn die
overal wagons ophaalt. Het spoor is echter maar
tot Onnen geëlektrificeerd. Hier niet, dus heb je
een dieselloc nodig, die dan logischerwijs voor het
hele traject wordt ingezet. Weg deel van het voordeel. Elektrificatie zou echt wel een oplossing zijn
om de Noordelijke provincies meer op het spoor te
krijgen.”
At Plasman, Director Operations Nedmag
Industries

Eigenlijk zou de oud-stuurman op de grote vaart de
aanvoer deels via de binnenvaart willen laten verlopen, maar omdat de gebrande kalk een specifiek
goedje is, is dat lastig. “Er mag geen water bijkomen en het is nogal een stoffig product, wat beide
problemen geeft bij het laden en lossen op een
Spoor in Cijfers 2020
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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 con1
3%meer
tinentale vervoersstromen. Steeds
logistieke
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

20,56
8,99
8,98
3,42
0,50
0,09
0,03

42,57

De sluiting van enkele kolengestookte energiecentrales in Duitsland in januari en maart 2017 heeft
21%
geleid tot een afname 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.

38

Rail Cargo

Spoor in Cijfers 2020

39

50%

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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Het kán dus wel
Treinen die regelmatig niet of te laat rijden, onderlinge verwijten en onnodig hoge kosten. Het
kan soms verkeren in het spoorgoederentransport. Jayand Baladien, Supply Chain Manager bij
Wuppermann, vatte de koe bij de horens en gooide het over een andere boeg. “Groeipotentie
was een droom, maar is nu werkelijkheid geworden.”
In de haven van Moerdijk is Wuppermann Staal
Nederland een grote verlader. Gespecialiseerd in
het op hoogwaardig technologische en tevens
duurzame wijze verzinken van staal, wordt voor
de aan- en afvoer gebruik gemaakt van weg, water
en spoor. Het hebben van diverse klanten en leveranciers betekende verschillende spoorgoederenvervoerders die ieder met hun eigen set aan afspraken over tijdstippen, roundtrips en slots zorgden
voor vertragingen, onderling wantrouwen en
extra kosten. “Bovendien was groei per spoor
op die manier onmogelijk”, aldus Baladien, “wat
met zich meebracht dat we beperkt werden in
de uitbreiding van de productie.”
Een onderzoek in het kader van Project MORe –
impulsen voor het spoorgoederenvervoer in de
regio Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal – was
aanleiding om de zaak eens anders te benaderen.
“De oorzaken van de problemen werden daarbij
inzichtelijk gemaakt, maar vooral werd duidelijk
dat er oplossingen mogelijk waren.”
RIJWEGNIVEAU

Stap 1 was het zelf ter hand nemen van het uitbesteedde laden en lossen van de treinen. “Daarmee
kregen we directe invloed op de prestaties en flexibiliteit van de afhandeling.” De tweede stap was
die naar ProRail. Op initiatief van Port of Moerdijk
bleken zij bereid om diverse stamlijnen op ‘rijwegniveau’ aan te sturen in plaats van op ‘een heel
gebied’. Baladien: “Hierdoor konden er meerdere
treinen tegelijk in het gebied komen en nam de
capaciteit in het aantal slots toe.”
Met die resultaten in de achterzak besloot Baladien
het gesprek open te gooien en nodigde alle

betrokken vervoerders uit voor een gezamenlijke
sessie. Inzet: een veel efficiëntere operatie en mede
daardoor een aanzienlijke groei in spoorvolume
zijn mogelijk. “De uitkomst was dat het los- en
laadproces opnieuw is ingericht en, op basis van de
veel gedetailleerdere spoortoewijzing door ProRail,
de vervoerders hun ritten en de inzet van personeel
en locomotieven opnieuw gepland hebben.”
SPELREGELS

De nieuwe werkwijze is inmiddels een succes
gebleken. “Meer effectieve laad- en losslots,
betrouwbaardere dienstverlening en door de
snelle aan- en afvoer, is de ruimte in het magazijn
afdoende, ook bij hogere volumes”, somt Baladien
op. “Voor de spoorvervoerders betekent het
heldere, onderlinge spelregels die goed worden
nageleefd en daardoor grotere flexibiliteit, meer
aanbod en minder lege kilometers. Het nettoresultaat is dat het potentieel voor spoorvolume van en
naar Wuppermann met maar liefst 30 procent is
gestegen. Hierdoor zal de outbound logistiek geen
beperking meer zijn voor de toekomstige groei in
onze productie.”
Baladien: “Spoorvervoerders tonen aan dat ze
wel degelijk kunnen en willen samenwerken.
Complimenten aan DB Cargo, LTE, RailForceOne/
Raillogix, Captrain en Tata Steel. Een speciale
vermelding verdient de Verkeersleidingpost
Roosendaal van ProRail. Zij zijn overgeschakeld
naar een intensievere werkvorm om de wijzigingen
mogelijk te maken. Chapeau!”
Jayand Baladien, voormalig Supply Chain
Manager Wuppermann Staal Nederland en
thans Commercial Director bij Port of Moerdijk
Spoor in Cijfers 2020
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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%
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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.

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.

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

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.

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
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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Durf te treinen. Het loont!
Zeeman is van het wegtransport; altijd al geweest. Met het oog op de duurzaamheid is eind
2019 een pilot gestart met spoorgoederenvervoer, waarbij twee containers om beurten op de
trein naar Spanje gaan. “Het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om een andere modaliteit
naast de weg te organiseren.”
Een aanrader, noemt Herjon Conen, hoofd
Transport bij Zeeman het experiment met de
45-voets containers die per Shuttlewise van en
naar het Spaanse Granollers, ten noordoosten
van Barcelona, reizen. “Mijn laatste ervaring met
goederenvervoer per rail dateerde uit de jaren
’90. Dat was geen onverdeeld succes. Maar goed,
ik hou er wel van om af en toe wat nieuws te
proberen. Zo hebben we ook trucks op LNG,
oriënteren we ons op waterstof en elektrificatie
en heb ik in het verleden voor McDonalds vrachtwagens op lijnzaadolie laten rijden.”
SINAASAPPELS

Het zaadje werd geplant door de CoolTrain die
voor Albert Heijn met sinaasappels uit Valencia
komt en leeg teruggaat. “We zijn actief bezig met
verduurzaming, dus leek het me de proef waard
om via die trein onze textielSupers in Spanje te
gaan bevoorraden. We houden ook graag alles zelf
in eigen hand, dus hebben we containers gekocht
en een chassis aangeschaft om deze in Nederland
tussen onze logistieke hub en de treinterminal te
kunnen trucken.”
“Na wat opstartproblemen dankzij gele hesjes en
weggespoeld spoor loopt het nu lekker”, vervolgt
Conen. “Qua kosten schieten we er niets mee op,
maar we bekijken het van de andere kant. Tegen
nauwelijks meerkosten besparen we jaarlijks
150.000 kilo CO2 per container. Eigenlijk is het
verbazingwekkend hoe eenvoudig het is om je
ecologische footprint naar beneden te krijgen met
zulke volumes en afstanden.”

DERDE CONTAINER

De opgedane ervaring smaakt naar meer. “Het
komende jaar willen we flink uitbreiden met winkels in Spanje, dus schaffen we in ieder geval een
derde container aan. Daarnaast gaan we treinen
vanuit Rotterdam in plaats van Antwerpen. Dat
kwam tot nu toe niet uit qua spoorboekje, maar in
’21 wel. Scheelt toch weer wat truck-kilometers.”
Wat betreft Conen kan er in de toekomst wel
meer getreind gaan worden. “Niet zo snel voor
de bevoorrading van de winkels, want die liggen, behalve in Spanje, allemaal vrij dichtbij. Maar
inbound via de Zijderoute zou best iets kunnen zijn;
zeker nu de scheepstarieven skyhigh gaan.”
‘KLEINTJES’

Nog tips? “Railvervoerders zouden wat meer
actief op zoek kunnen gaan naar partijen zoals
wij. Met die twee containers zijn we natuurlijk
maar een ‘kleintje’ op de trein, maar toch. Vele
kleintjes maken ook een grote.” En voor verladers?
“Probeer het eens. Het is eigenlijk helemaal niet
zo moeilijk om een andere modaliteit naast de weg
te organiseren.”
Herjon Conen, hoofd Transport bij Zeeman
Textielsupers
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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 Ceska Trebova.
Een groot aantal bestemmingen is gelegen
in industriegebieden langs de Rijn, zoals het
Ruhrgebied en Ludwigshafen. De vervoersstromen
van en naar deze locaties zijn veelal gelieerd aan de
Nederlandse zeehavens.
In opkomst zijn ook de Centraal- en Oost-Europese
bestemmingen, omdat veel productie zich naar
deze landen verplaatst. Een voorbeeld hiervan is de
recent gestarte shuttle van P&O Ferrymasters vanuit
Rotterdam naar Lovosice (Tsjechië).
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Göteburg

Mässjo
Moscow
Älmhult

geen rechtstreekse verbindingen op Frankrijk. Dit
betekent dus een grote verbetering voor het spoorvervoer van en naar Frankrijk.

Høje Taastrup

Helsingborg
Malmö

Sestokai

Mei vorig jaar is tevens gestart met CoolRail, een
rechtstreekse (reefer)trein van en naar Valencia en
Barcelona. CoolRail richt zich primair op het transport van verse (AGF)-lading via het spor. Eén van
de initiatiefnemers, Euro Pool System (EPS) heeft
recent te kennen gegeven het netwerk te willen
uitbreiden naar andere Europese bestemmingen.
Bestemmingen in Zweden worden zowel vanuit Nederland (Coevorden) als Duisburg en
Kaldenkirchen aangeboden. Omdat de diensten
vanuit Duitsland 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, weliswaar
dan aangeboden door Lineas en Hupac.
Irun

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.
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

Katrineholm

Bordeaux
Bayonne
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

Ploiesti

Pescara
Ruse

Perpignan
Madrid

Tarragona

Granollers
Barcelona
Pomezia

Valencia
Sevilla
Murcia

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.
Reguliere intermodale treinen rijden met containers,
wissellaadbakken en kraanbare trailers (huckepack)
via een shuttleprincipe, d.w.z. dat zij altijd heen en
weer rijden tussen twee bestemmingen met vaste
vertrektijden. Zo rijdt er drie keer per week een
intermodale trein heen en weer tussen Rotterdam
en München. Op sommige landen, zoals bijvoorbeeld Wit-Rusland, is geen rechtstreekse dienst
beschikbaar vanuit Nederland, maar wordt gebruik
gemaakt van een ‘hub’. Indien de frequentie vanuit Nederland op Polen (hub) 5x per week betreft,
maar de frequentie tussen Polen en Wit-Rusland
slechts 1x per week, is in het onderhavige geval
slechts 1x per week berekend. Dit om doublures te
voorkomen.
Het aantal shuttles van en naar Nederland neemt
momenteel toe en de verwachting is dat deze
trend de komende jaren doorzet. Dit geldt voor
shuttles vanaf de Maasvlakte en andere zeehavens.
Enerzijds spelen hier de risico’s met betrekking
tot laagwaterstanden in de binnenvaart een rol.
Anderzijds wordt de concurrentiepositie van de
havens steeds meer afhankelijk van het beschikbare
intermodale netwerk van en naar industriële regio’s
in het Europese achterland.
Gelijktijdig wordt de impact van de klimaattop in
Parijs (COP 21) steeds meer zichtbaar in de vraag
onder verladers naar duurzame transportoplossingen. Ook 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, Polen, Spanje,
Tsjechië en Zweden. Daar komt de komende Brexit
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nog bij. Onbegeleid vervoer via het spoor lijkt
hier de beste papieren te hebben. Dit i.v.m.
de te verwachten congestie op terminals van
de ferrydiensten.

7 (China)

3
2

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
alternatief voor producten met een hoge waardedichtheid of een kortere levenscyclus. Bovendien
heeft de Chinese overheid de wens om de oorspronkelijke Zijderoute, die China via het MiddenOosten met Europa verbindt, weer nieuw leven
in te blazen en wordt er sterk geïnvesteerd in de
spoorinfrastructuur. Inmiddels rijden 6.000 treinen
per jaar tussen China en Europa, waaronder ook
een vaste verbinding met Tilburg (Railport Brabant)
en Amsterdam (via Duisburg).
Een actueel overzicht van alle reguliere
intermodale spoordiensten staat vermeld
op de website van het voorlichtingsbureau onder de web-applicatie
‘Rail Scout’: www.railscout.nl.
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20.242

22.563
18.173
16.153
19.173

282.443

34.351
36.282
35.291
56.229
51.186
n.b.
n.b.
n.b.

RSC
ROTTERDAM

n.b.
n.b.
n.b.

ECT-TCT
VENLO

14.287
4.287
32.868
30.709
33.860

ROTTERDAM
P&O FERRIES

RAIL TERMINAL
EINDHOVEN

37.500
38.000
37.000
41.810
45.000

RAIL TERMINAL
TILBURG

21.256
1.256
14.602
4.602
13.389
3.389
15.460
5.460
15.220

31.740
39.926
44.280
41.771
46.800

85.500
84.500

CTT
ROTTERDAM

CABOOTER
RAILCARGO
VENLO

CCT
MOERDIJK
37.600
43.235
43.935
49.413
34.292

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).

ECT DELTA +
EUROMAX
TERMINAL

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.

EUROTERMINAL
COEVORDEN

17.478
21.371
26.386
35.517
37.665

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.

Gelijktijdig 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 en
Zweden.

2015
2016
2017
2018
2019

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.

291.953
314.043
301.645
298.542

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

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 intermodale vervoer (44 ton)
ten opzichte van het gebruikelijke wegvervoer
(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 worden bezorgd. Dit voorkomt veel
congestie bij de poort van de verladers/ontvangers.
Bovendien wordt voor lokale ritten veelal gebruik
gemaakt van nationale chauffeurs die de eigen taal
spreken. Bij internationale transporten staan vaak
buitenlandse chauffeurs voor de gate en dat zorgt
niet zelden voor het nodige oponthoud. Verladers
zijn daar niet altijd blij mee.
SPOOR IS VEILIG

Ondanks de negatieve aandacht in de media is
spoor samen met de luchtvaart een zeer veilige
modaliteit. Op het gebied van veiligheid gaat 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 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. 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

68 Rail Cargo vanuit China via het spoor worden
vervoerd in plaats van via deepsea of luchtvracht.

OPSLAGCAPACITEIT

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.

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. 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.

KWALITEIT VAN HET SPOORTRACÉ

TIJDSDRUK

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.

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

MAAT-GEWICHTSVERHOUDING

DIRECTE/ INDIRECTE SHUTTLES

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

DUURZAAMHEID

Sinds het Parijsakkoord kijken steeds meer verladers
naar duurzame transportoplossingen om de CO2 uitstoot te reduceren. Hoewel de transportkosten
veelal doorslaggevend zijn, wordt duurzaamheid
voor diverse verladers een steeds belangrijker issue.
Intermodaal spoorvervoer heeft wat dat betreft verreweg de beste papieren ten opzichte van andere
modaliteiten.
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Betrouwbaarheid Nieuwe
Zijderoute nog niet top
De railverbindingen met China in het kader van de Nieuwe Zijderoute hebben een goede pers.
In de praktijk is het echter niet alleen maar goud dat er blinkt, weet Werner Florentinus, business development manager bij Neele-Vat logistics. “Op de langere termijn ligt er grote potentie.”
In september was de eerste rechtstreekse trein
vanuit de haven van Rotterdam naar China een
feit. Rederij Maersk stuurde een 640 meter lange
goederentrein op weg naar de provinciehoofdstad
Xi’an in China. De vervoerde lading betrof Nestlé
babymelkpoeder afkomstig uit Ierland dat via shortsea naar de haven van Rotterdam was vervoerd.
Een heuglijk feit dat maar weer eens in de media
onderstreepte dat de railverbindingen met China
op het goede spoor zitten.
Sinds de start van de Zijderoute-treinen, zo’n vier
jaar geleden, heeft ook Neele-Vat de verbinding in
zijn programma opgenomen. Florentinus: “Op zich
is het een mooi product. Sneller dan het schip en
goedkoper dan het vliegtuig. Het past er mooi tussenin. Daarom bieden we het ook aan.”
200 CONTAINERS

De grote groei heeft het de logistieke dienstverlener uit Rotterdam nog niet gebracht. “Het is met
name westbound en betreft dan vooral veel retaillading: textiel, fashion en elektronica, maar af en
toe ook wel machines of onderdelen. Als we er 200
containers per jaar mee doen op Chengdu-TilburgRotterdam of Xi’an-Duitsland-Rotterdam, is het
veel. Groupage is wel wat meer, maar met 2.000
kuub houdt dat ook wel op.”

geplande folderacties van de retail leidt dat dan als
snel tot boetes.” Achter waar ‘m dan precies de
kneep zit met de vertragingen, kan Florentinus niet
helemaal de vinger krijgen. “De informatievoorziening daarover tijdens en na het transport is heel
beperkt. Het grootste deel van de reis gaat door
gebieden waar niemand Engels spreekt, dus is het
lastig communiceren.”
NIET MISLUKKEN

Toch denkt Florentinus, Verre Oosten specialist bij
Neele-Vat, dat de treinverbindingen met China
‘here tot stay’ zijn. “Het leiderschap in China heeft
zich publiekelijk hard gemaakt voor de Nieuwe
Zijderoute. Ze laten dat dus echt niet mislukken. Punt is alleen wel dat die betrouwbaarheid
omhoog moet. Er wordt inmiddels gewerkt aan het
harmoniseren van spoorbreedtes, dus dat scheelt.
Op de langere termijn ligt er grote potentie voor
treintransport tussen Oost-Europa en Noord- en
West-China. Ook wel met Nederland, maar dan
moet de betrouwbaarheid én het aantal verbindingen nog echt wat verder toenemen.”
Werner Florentinus, Business Development
Manager Neele-Vat logistics

BOETES

Bottleneck volgens Florentinus is dat de connecties
nog te weinig betrouwbaar zijn. “In de folders staat
achttien dagen voor station-station, maar regelmatig is er vertraging. Oponthoud bij de grensovergangen of bij de twee onoverkomelijke spoorwissels, die onderweg moeten plaatsvinden. Dan
kan de reis oplopen tot 25 dagen. En met de strak
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7. DE NIEUWE ZIJDEROUTE

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. INFRASTRUCTUUR

Strukton wil wel
Strukton is eigenlijk een directe nazaat van de Inktpot in Utrecht. De bouw in eigen beheer
door de, toen nog, Nederlandse Spoorwegen van het markante hoofdkantoor smaakte
naar meer. Het leidde in 1921 tot de oprichting van N.V. het Spoorwegbouwbedrijf, dat sinds
1974 als Strukton Groep door het leven gaat. En dus staat er in 2021 een eeuwfeest op het
programma.
Tjark de Vries, directievoorzitter Strukton Rail
Nederland, kijkt er ondanks de lastige omstandigheden van corona naar uit. “Ik denk dat we
minstens nog wel een eeuw doorgaan, maar zo’n
eerste honderdjarig bestaan is bijzonder.” Mochten
er cadeau uitgedeeld gaan worden, dan zou wat
meer flexibiliteit en snellere processen ongetwijfeld
op het verlanglijstje van De Vries prijken.
VERNUFTIG

“Laten we wel zijn, we doen het gewoon heel vernuftig met elkaar in Nederland. Als spoorbouwer
mogen we heel veel van ProRail, waardoor we ook
veel toegevoegde waarde kunnen leveren.” De
Vries kan het weten want de infraprovider is ook
in bijvoorbeeld Australië en de Verenigde Staten
actief met spoorprojecten. “Maar met spoorprojectontwikkeling moet je in Nederland toch al gauw
in projecten van minstens tien jaar denken. Zonde,
want als spooraannemer zouden we ook best
op de korte termijn iets kunnen betekenen. We
denken graag mee en dan gaan soms je handen
jeuken.”
Als voorbeeld geeft de Olympisch roeier van Seoul
‘88 de aanleg van een tijdelijk emplacement voor
een maand of zes. “Neem het vervoer van onderdelen voor Sifs offshore wind funderingen van
Roermond naar Rotterdam. Op de Maasvlakte is
nog genoeg braakliggend terrein. Vijf wissels, sporen ertussen en je creëert een goede oplossing;
ook qua duurzaamheid. Dat kunnen we echt snel
regelen, maar je moet natuurlijk niet vastlopen in
regels en vergunningen. Veiligheid staat voorop;
vanzelf. Maar het is jammer dat dat soort oplossingen eigenlijk niet in het systeem passen.”

OP BATTERIJEN

Ook voor de problemen in bijvoorbeeld de papierhoofdstad van Nederland, Eerbeek, ziet De Vries
spooroplossingen. “De vele honderden vrachtwagenbewegingen zorgen daar voor overlast. Er ligt
zelfs al spoor. Met wat aanpassingen en elektrische
locs op batterijen moet je daar dan toch verlichting
in kunnen brengen.”
Uiteindelijk komt het neer op de politieke wil, weet
De Vries. “In het kader van het spits mijden zie ik
dat het belang van spoorgoederenvervoer stijgende
is. Een goede zaak. Onder druk van CO2-besparing
en stikstofvermindering zal dat verder toenemen,
schat ik in. Eveneens in Europees verband. Ook
daar hebben we politieke ambitie nodig om spoorcapaciteit vast te leggen voor goederentransport.
Je botst daar wel met de wens om meer baanvakken te reserveren voor snel internationaal personenvervoer, maar het zou toch prachtig zijn als we
bij Venlo een easy access-terminal zouden kunnen
maken waar trucks ’s nachts op de trein gaan. Of
bij Valburg een treinferry naar Italië.” De honderdjarige is duidelijk nog niet klaar met het spoorgoederenvervoer.
Tjark de Vries, directievoorzitter Strukton
Rail Nederland
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8A SPOORNETWERK IN NEDERLAND
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Bron: Netverklaring 2019 ProRail
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Deze kaart toont een algemeen overzicht van het spoornetwerk in Nederland. Weergegeven
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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 hoofdspoorweginfrastructuur;
• 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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8B 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.

Programmafase
CORRIDOR OOST & ZUIDOOST

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.

Onderzoeksfase

verschillende modaliteiten (rail, weg, water, buis)
en de wisselwerking daartussen. Hierbij wordt
verder gebouwd op de conclusies uit de MIRT
verkenning Antwerpen-Rotterdam uit 2011. In het
MIRT Onderzoek zijn de vier I’s (Inrichten, In stand
houden, Infomeren en Innoveren) naast de I van
investeren (infrastructuur aanpassen), het uitgangspunt. De inzet is het versterken van de corridor
Rotterdam-Antwerpen met een analyse van de
ruimtelijk-economische problematiek.

Planstudiefase
MAASLIJN

De Maaslijn is een enkelvoudige spoorverbinding
in het spoorwegnet tussen Nijmegen, Venlo en
Roermond. Ook is de Maaslijn niet-geëlektrificeerd,
waardoor er op het traject enkel dieseltreinen
kunnen rijden. Een belangrijk onderdeel van
Maaslijnproject is de elektrificatie van de gehele
spoorlijn. Daarmee wordt de spoorlijn niet alleen
duurzamer, maar ook milieuvriendelijker. Daarnaast
wordt op een aantal locaties op de Maaslijn dubbel
spoor aangelegd. De oplossing biedt ruimte aan de
groei van het reizigersvervoer en goederenvervoer
en het verbeteren van de betrouwbaarheid.
Planning: in 2021 start realisatiefase; in 2024
oplevering

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.
GOEDERENROUTE OOST-NEDERLAND (VOORMALIG ONDERDEEL PHS)

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
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.
In 2021 bekijkt de staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat of er extra capaciteit nodig is voor
goederentreinen van Elst naar Oldenzaal/grens door
Oost-Nederland.

Realisatiefase
GOEDERENROUTE METEREN - BOXTEL (ONDER-

CORRIDOR ROTTERDAM-ANTWERPEN

PROGRAMMA HOOGFREQUENT

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

SPOORVERVOER (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

70

Rail Cargo

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

Meteren-Boxtel 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 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.
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.
PHS TRACTIE ENERGIEVOORZIENING

Om de doelstelling van het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer te kunnen realiseren
zijn naast infrastructurele aanpassingen ook maatregelen nodig om de Tractie Energievoorzieningen
(TEV) uit te breiden. Daarmee wordt het mogelijk
om de beoogde extra treinen en de voorziene
materieelinzet op de PHS corridors te faciliteren.
Oplossing
In het kader van PHS zijn TEV-maatregelen bepaald
die nodig zijn om op de diverse PHS-corridors
de frequenties van personentreinen en/of goederentreinen te faciliteren. De benodigde TEVmaatregelen en het moment waarop deze gereed
dienen te zijn is mede afhankelijk van de diverse
Spoor in Cijfers 2020
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stappen in het verhogen van de frequenties op de
PHS-corridors.
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;
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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.

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 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 eerder een
bijdrage van € 6 miljoen toegezegd voor het project Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting (EZS)
Chemelot. Recent hebben de gemeente SittardGeleen en de provincie Limburg besloten dit project
niet door te zetten. Voor het resterende budget
wordt nader bepaald hoe dit zal worden ingezet.

INVOERING EUROPEAN RAIL TRAFFIC
MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)

ERTMS is de nieuwe Europese standaard voor
treinbeveiliging met als primair doel het verbeteren
van de veiligheid en de interoperabiliteit op het
gebied van capaciteit, snelheid en 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.
CALANDBRUG – HAVENSPOORLIJN

GOEDERENROUTE ELST – DEVENTER – TWENTE

ZEEUWSE LIJN (GELUIDSMAATREGELEN)

(NANOV)

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.

Door de toename van het goederenvervoer over
bestaand spoor (Elst - Arnhem - Deventer - Twente)
is in 2000 een divers programma van hinder-beperkende maatregelen toegezegd, waaronder het vervangen van overwegen door tunnels en het versnellen van de sanering van geluidshinder. Oplevering is
in 2020-2023.

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:
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1.) De Calandbrug is in 2020 aan het einde van
haar technische levensduur;
2.) De zeescheepvaart naar de Britanniëhaven, die
direct achter de brug ligt, heeft voorrang, 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.

8. INFRASTRUCTUUR

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

8C 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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8D 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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8E 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.
Spoor in Cijfers 2020
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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
80

Rail Cargo

9. INFRASTRUCTUUR

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 2020
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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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Meer spoorbezetting door
slimme algoritmen
Sinds dit jaar prijkt de naam van OXplus op de deelnemerslijst van RailCargo. Wat heeft een
bedrijf dat zich specialiseert in Enterprise Asset Management te zoeken tussen de railoperators,
terminals en andere logistieke dienstverleners? Richard van Dongen, Chief Commercial Officer
en mede-oprichter legt uit.
Het bedrijf uit Veghel is in 2010 gestart en richt
zich met name op het (preventief) onderhoud en
de beschikbaarheid van materieel in de transportsector. Hoe kun je door middel van software en de
analyse van big data ‘assets’ als wagons, locomotieven, metrostellen en spoor zo optimaal mogelijk
inzetbaar houden? “Daarnaast zijn we actief in
capaciteitsplanning”, vult Van Dongen aan. “In
het geval van de railsector gaat het dan om het zo
goed mogelijk benutten van het spoor. Daar kun
je algoritmes op loslaten die tot een optimale planning kunnen komen, maar ook real-time kunnen
adviseren in geval van verstoringen.”
FIRST TIME RIGHT

Een mooi voorbeeld hiervan is de Capacity Planner
die samen met NS is ontwikkeld. Dit geautomatiseerd planningsproces voor het onderhoud van treinen vervangt de vorige onderhoudsplanning, waar
nog veel handmatige handelingen bij kwamen
kijken. “Dit leidt tot minder downtime en minder
onnodige kilometers door re-routings. De Capacity
Planner faciliteert om First-Time-Right beslissingen
te maken. Het heeft op dit vlak voor dertig procent
efficiencybesparing geleid bij de NS. Maar minstens
even belangrijk is, dat het tot minder transacties op
het spoor leidt.”

personenvervoer, maar voor een grote Duitse
opdrachtgever ondersteunen we bij de planning
van ongeveer zeshonderd locomotieven voor het
goederenverkeer. De principes zijn gelijk.”
OPTIMALE OPSTELCAPACITEIT EN SPOORBEZETTING

Een andere toepassing ziet Van Dongen voor het
optimaliseren van bijvoorbeeld de opstelcapaciteit door zijn bedrijf: “De probleemstelling van de
Capacity Planner was destijds dat er meer dan honderd nieuwe treinstellen bij kwamen en deze met
dezelfde capaciteit onderhouden moesten worden.
Dezelfde algoritmen die we hebben gebruikt voor
de Capacity Planner kunnen ook zorgen voor optimalisatie van opstelcapaciteit. De verdeling van het
spoor voor goederenvervoer en personenvervoer
kan zo inzichtelijker en slimmer geregeld worden.
Zo haal je het meeste uit het bestaande spoor met
een systeem dat blijft leren en altijd de beste keuzes maakt. Nieuwe partijen die aansluiting op het
spoor willen, kunnen hiermee worden geholpen.”
Richard van Dongen, Chief Commercial Officer
OXplus

Van Dongen denkt met dit soort digitaliseringsoplossingen op verschillende manieren van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het spoorgoederenverkeer. “Vanzelfsprekend door onderhoud
veel beter te plannen en meer over te schakelen op
preventieve acties en deze zelfs te automatiseren
met een self-learning systeem op basis van slimme
algoritmen. Tot nu toe doen we dat vooral in het
Spoor in Cijfers 2020
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9A OVERZICHT WAGONS
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GESLOTEN WAGON MET SCHUIFWANDEN (H-TYPE)

Wagons zijn de ladingdragers binnen het railgoederenvervoer. Voor vrijwel iedere soort goederen is er een geschikt wagontype beschikbaar.
Meestal worden de wagons door de railgoederenvervoerders 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.

9. MATERIEEL

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.

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 schuifwandwagon 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 bulklading 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
86

Rail Cargo

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

9. MATERIEEL
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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 goederenwagon 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



9B 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.
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
Zv
voor zwaardere aslasten (categorie D) van maximaal 22,5 ton
per as
Le
edn

Eem
Dz
d
Lw

Hlg

Wr (D)
Vd

Hdr

Stv
Emn
Ekz

Hwd

Lar (D)

Hn

Utg

Llss

Mrb
rb
Wdn

Apd

D

Aml

Bh (D)

Hgl

Es

G (D)

Zp

Gvc
Ah

Ww
Zvv
Em (D)
Ht

Zlw
Bd

Tb
b
Tbi

V
nz

Fsz (B)

sn
(B)

Legenda

Btl

C2
D2/60 km/h

Ehv

Ndkp

Vl
Kn (D)

Wt

Lnp (B)

Rm

D2/80 km/h
D2/100 km/h
D4/60 km/h
D4/80 km/h
D4/100 km/h

Glk (B)
Mt

Bron: Netverklaring 2019 ProRail
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Fvs (B)

Hz (D)
Krd

E5/120 km/h
V r beperkingen
Voo
Zie GVS 00094
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9C 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

C2

D2

1

5,0 t/m

2

6,4 t/m

A

B1

3

7,2 t/m

C3

D3

4

8,0 t/m

C4

D4

B2

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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Railsector… your wake-up call!
Modal shift is het toverwoord als het gaat om verduurzaming in de transportsector. De
Europese Green Deal en de Actieagenda Goederenvervoer staan er bol van. Het is tevens de
motor achter de verwachtte forse groei van het railgoederenverkeer. TNO plaatst hier echter
z’n vraagtekens bij. Een wake-up call…
“Soms lijkt het wel alsof modal shift het doel is. Wat
we echter niet moeten vergeten is dat het een middel is om tot verduurzaming en betere bereikbaarheid te komen. Als er betere middelen voorhanden
komen, kunnen die tot de heilige graal worden
gebombardeerd en heb je als railsector mogelijk
het nakijken.” Aan het woord is Jaco van Meijeren,
senior business consultant Logistics bij TNO
Mobility. De afgelopen maanden heeft hij met collega’s een interne verkenning gedaan naar dit soort
ontwikkelingen in transport. Eind 2020 worden de
bevindingen gepubliceerd in een white paper.
AUTONOOM RIJDEN

bijvoorbeeld bij de toelatingseisen voor innovatieve
locs. Het is veel lastiger om grote, vernieuwende
stappen te zetten.”
ONGEWENSTE SCENARIO’S

Gelukkig voor het spoor verdient het betoog
enige nuance. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat
wegtransport alle innovaties tegelijk en goed afgestemd voor elkaar krijgt. Dit kan leiden tot ongewenste scenario’s. Van Meijeren: “Daalt de kostprijs
in het wegvervoer fors door autonoom rijden, maar
lukt het bijvoorbeeld niet om een groot deel van
het wegtransport in de nacht te laten plaatsvinden,
dan leidt dat tot veel meer congestie op de weg en
blijft spoor een alternatief. Je moet je daar alleen
niet afhankelijk van willen maken en juist werken
aan verbetering van je eigen concurrentiepositie als
spoor. Meer en snellere inzet op innovatieve ontwikkelingen zoals de invoering van Automatic Train
Operation (ATO) zijn daarom van groot belang.”

Nu staat rail te boek als duurzamer en dat is ook
zo, maar de ontwikkelingen in het wegvervoer
gaan snel en veel sneller dan op het spoor. “LNG,
elektrisch, waterstof. Wegtransport geeft wat dat
betreft vol gas. Ook qua digitalisering. Er zijn reeds
pilots geweest met platooning. Daarnaast wordt
op afgesloten terreinen al volop geëxperimenteerd
met level 4 autonoom – oftewel zonder chauffeur
Jaco van Meijeren, senior business consultant
– rijden. Zet dat door, dan realiseert transport per
Logistics bij TNO Mobility
vrachtwagen een vijftig procent kostenreductie. Als
er via digitalisering dan ook nog beter gematcht
kan worden tussen vraag en aanbod en er daardoor veel meer ’s nachts getruckt kan worden, dan
heb je slimmer, schoner en onbemand wegtransport. En staat de railsector op serieuze achterstand.”
Van Meijeren geeft aan dat dit zeker niet binnen een jaar realiteit is, maar wegtransport heeft
een paar behoorlijke voordelen: een veel grotere
omvang als sector en krachtige spelers, zoals
de truckbouwers. “De railsector is daarentegen
behoorlijk versnipperd en conservatief. Bovendien
heb je daar te maken met veel meer regelgeving,
Spoor in Cijfers 2020
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10A 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

2,5

2,5

2050 (doel)

Benodigde verbetering

2050 (doel)

Benodigde verbetering
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0,0

Technisch
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2050

0,5

2014

0,5

Technisch

1,0
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1,5

2,0
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2,0
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CO2-emissie in Mton

3,0

1990
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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.

SPONSORS

RAIL CARGO IS SPONSORED BY
Railgoederenvervoerders

Rail Operators
TONS RECOMMANDÉS (3)

CAPTRAIN
LOGO
R1 du 29/01/10

ÉCHELLE
FICHIER :

1/1

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

YD

ACCORD

CYAN

JAUNE

PLAN

PRODUCTION
CONSULTANT

FORMAT D’IMPRESSION SORTIE COULEUR : 100%

CLIENT + QUALITÉ*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D’ÉXÉCUTION construit avec
des tons pantone (ou composés) recommandés pour l’impression: le
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).

10

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

NDL/HIDC

98

Rail Cargo

COLOFON

Rail Cargo information Netherlands
Postbus 10099, 3004 AB Rotterdam
T: +31 (0)10 204 21 11
E: info@railcargo.nl
W: www.railcargo.nl
CREATIE, FOTOGRAFIE EN REALISATIE

Krb.communicatie, Barneveld
FOTOGRAFIE

Balyon Grafische Vormgeving
Bouwfotografe.nl
Marina Kemp
Tobias Liebscher
December 2020
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 onvolkomenheden.

100

Rail Cargo

Rail Cargo information Netherlands
is the information office for rail
freight transport in the Netherlands.
The organization promotes the use
of rail freight transport to shippers,
logistic service providers, freight
forwarders and shipping lines.
Rail Cargo information Netherlands
Postbus 10099
3004 AB Rotterdam
T: +31 (0)10 204 21 11
E: info@railcargo.nl
W: www.railcargo.nl

