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Kilometerheffing 
Leve de ongelijkheid!

Platina2
100.000.000 ton perspectief 
voor de binnenvaart
 
SaarLorLux 
snelste intermodale groei

BCTN 
uitbreiding in Meerhout,
gestart in Roermond

 België en Nederland 
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BeeComp
Technologies Inc. 

 

 
 

Think about 10 million 
sea containers worldwide.  

Think about container floors 
without tropical timber. 

Think about 130,000,000 m²
more rain forest.

THINK NEW.

Currently there are about 10 million freight containers
transporting goods around the world - approximately 
90% of these containers have a floor made of tropical
timber. The exploitation was more than 130,000,000 m²
of tropical rain forest based on the calculation that 
each container floor has a size of 14.4 m² and 
a thickness of 2.7 cm.

Let’s change this together!

www.beecomp-inc.com
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Editorial

INNOVATIE in de binnenvaart zal de komende 
decennia echt met hoofdletters geschreven 

moeten worden. De traditionele ladingssecto-
ren krimpen en zullen zich op de middellange 
termijn blijven verkleinen. Het ontwikkelen van 
nieuwe markten en/of ladingssegmenten leeft, 
maar of dat met de te beperkte door Brus-
sel beschikbaar gestelde middelen 
vruchten gaat afwerpen is bijna een 
rhetorische vraag.... 

SaarLorLux heeft ondanks de gro-
te scepsis vanuit de Neder-
landse binnenvaart een 
bijna nog niet vertoon-
de ontwikkeling van 

0 naar zo'n (geschatte)  50.000 TEU doorge-
maakt in minder dan een jaar tijd! Tja, blijkbaar 
luistert scepsis ook naar de parameters van de 
relativiteitstheorie!

De dynamiek bij BCTN mag er zijn: uitbreidin-
gen in Meerhout en verdere (grote) ambities 
plus de start van een nieuwe terminal in Roer-
mond met alle daarbij behorende initiële op-
startperikelen. Kortom moed en visie voor ver-
dere groei in een wat stuiterende economische 
periode, die vooral gedomineerd lijkt door het 
op de blaren zitten van de voorbije groeistui-
pen en het onbesuisde containeroptimisme.

 
                   Jos W. Denis
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Universal growth model for container transferia nearby deep-
sea terminals. Picture shows a transferium for a throughput 
of 500,000 TEU/year.

4 stack lanes, 8 OHC's, quay length 150 m1

Handling speed: 
- shuttles 100-160 moves / hour (200-320 TEU/h)
- trucks    100-120 moves / hour (200-240 TEU/h)
  
Terminal area: ± 3,0 hectare
Stack capacity: 3.300 - 4.100 TEU

76 BOX®2016 - 20 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2016 - 20

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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Kilometerheffing in België: kritiek van verladers, politiek optimisme
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Tol voor 
vrachtvoertuigen 
> 3,5 ton
De invoering van de tol in België 
liet terecht en niet alleen in Bel-
gië de discussie ontvlammen, 
waarom bij dit soort onderwer-
pen de Europese eenheid niet 
alleen ver te zoeken is, maar fei-
telijk volslagen onvindbaar is.   

binnenvaart.be #74

In binnenvaart.be #74, de publicatie 
van Promotie Binnenvaart Vlaande-

ren (www.binnenvaart.be) wijst de di-
recteur logistiek van Stanley Black & 
Decker, de heer Filip Degrootte, erop, 
dat, de invoering voor Stanley Black 
& Decker neerkomt op extra kosten 
van een half miljoen US$ per jaar en 
bovendien, zolang deze kosten in buurlanden 
niet berekend worden, de verdere ontwikkeling 
van distributielogistiek op haar locaties in Bel-
gië belemmert.

Het hoofd van het kabinet van het voor de bin-
nenvaart verantwoordelijke ministerie voor mo-
biliteit in Vlaanderen, Bart Van Camp, voorziet 
daarentegen kansen voor de binnenvaart. 

De invoering van de tol als redelijke vergoeding 
voor het gebruik van de logistieke infrastructuur 
die België als Europese logistieke draaischijf 
ter beschikking stelt, zou bedrijven ertoe moe-
ten bewegen hun logistieke ketens nog eens 
intensief onder de loep te nemen en ook ande-
re verkeersopties zoals de kustvaart, het spoor 
en de binnenvaart in hun overwegingen mee te 
nemen. Daarbij zijn de opties (spoor en binnen-
vaart) snel genoemd, maar daaruit kwalitatief 
vergelijkbare logistieke produkten te ontwikke-
len vergt meer inspanning dan totnogtoe wordt 
aangenomen en gereserveerd.

Deze transportalternatieven boden ook al voor 
invoering van de tol vaak systeemvereenvoudi-
gingen met een kosteneffectievere logistiek als 
direct gevolg en een minder milieubelastende 
logistiek als welkome bijvangst. 

Straatsburgdok

De ingang tot het Albertkanaal in Antwerpen 
was al eerder en blijft nog steeds een geliefd 
motief voor “modal shift” bespiegelingen. Mis-
schien al wel 20 jaar geleden prijkte het motief 
ook al eens in de DVZ (een oudere opname 
vanaf de andere zijde genomen en nog met de 
oude spoorbrug). 

Thans heeft de Promotie Binnenvaart Vlaan-
deren het motief gekozen als coulisse rond de 
invoering van de tol voor vrachtwagens >3,5 
ton, die in tal van logistieke processen letterlijk 
zijn tol zal gaan opeisen, wanneer voortgegaan 
wordt op de bekende paden en alternatieve ver-
voersopties buiten beschouwing blijven.

Hans Snel

Een aantal jaren geleden hebben we Hans Snel 
(sedert vele jaren actief in de wereld van de lege 
containerlogistiek in de Rotterdamse haven en 
tekenaar als hobby), gevraagd uitgaand van dit 
motief voor ons tekenend aan de slag te gaan 
en wel op twee manieren….

Het plaatje dat wat niemand wil,
maar zich stilaan voltrok…

Hoe zou deze Antwerpse scene eruit zien wan-
neer van de „modal shift“ geen klap terecht komt 
en de plechtig gepresenteerde „white books“ 
van de Europese Commissie zich als „empty 
books“ ontpoppen?    

en utopia: een werkende modal shift!

Structurele „modal shift“ met optimale benutting 
van infrastructuur die voorhanden is; met de na-
druk op “voorhanden“!    

Contact

Hans Snel - h.snel1@telfort.nl
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IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N

Standard software for
intermodal transport & logistics
www.ixolution.com Zwijndrecht [NL] & Nettetal-Kaldenkirchen [D]
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Slotevent onthult 
binnenvaart 
perspectief
Platina 1 en 2 zijn door de EU geco-finan-
cierde projecten onder de NAIADES para-
plu, een kaderprogramma van de Europese 
Commissie met daarin projecten om een 
intensiever gebruik van het waterwegennet-
werk te bevorderen door middel van co-fi-
nanciering van infrastructurele maatregelen 
(opheffen van ‘bottle necks’) alsook prak-
tijkgerichte pilotprojecten.  

Volgens de Griekse mythologie bewaakten 
de najaden (nimfen) alle zoetwatervoorko-

men op aarde. Vanuit hun functie in de mytholo-
gie zijn de najaden dus plaatsvervangend in ge-
bruik voor de actuele binnenvaartdoelstellingen 
van de Europese Commissie, hopelijk zonder 
de hen eveneens toegedichte extreme jaloezie!

Eerst maar het slechte nieuws

Ondanks zo’n 45.000 km bevaarbare vaar-
wegen in de EU-28 is er in de binnenvaart 
nauwelijks nog sprake van een ontwikkeling 
voorwaarts... en dat feitelijk al lange tijd. In de 
actualiteit passende innovatieve binnenvaart-
transporten in bepaalde sectoren van de bran-
che worden graag kamerbreed in de media uit-

gerold, maar door structureel volumeverlies in 
andere sectoren komt zo’n positieve ontwikke-
ling nooit uit de statistische verf. De breed ge-
dragen “farewell to carbon” politiek zal de bin-
nenvaart ook de komende jaren continu forse 
volumes gaan kosten. 

De EU-28 statistiek laat al jaren een rustig dob-
berend beeld van de binnenvaart zien met een 
voor het blote oog nauwelijks waarneembare 
dynamiek, al gebiedt de volledigheid wel om 
dit statistische beeld ietsjes te corrigeren. Bin-
nenvaart van enige omvang vindt maar in een 

beperkt aantal landen van de EU-28 plaats. De 
EU-uitbreidingen met landen waarin binnen-
vaart geen enkele rol van betekenis speelt, leidt 
ertoe dat de binnenvaart zowel procentueel als 
absoluut qua volume permanent kleiner wordt, 
ook wanneer er lichte stijgingen geboekt kun-



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

2120 BOX BOX® ®2016 - 20 2016 - 20
Paris

nen worden, verwateren de bijkomende non-
IWT (Inland Waterway Transport) volumes het 
IWT-volume.      

Dankzij decennialange multidisciplinaire 
en wetenschappelijke ondersteuning, 
zijn productie en het daaraan gerela-
teerde transport, qua productievolu-
mes, steeds verder opgeschoven 
in de richting van porties, die zich 
perfect met een vrachtwagen 
laten vervoeren en zich van de 
transportcapaciteit van een bin-
nenvaartschip (van 350 tot 3.500 
ton) compleet vervreemd hebben.

350 of zelfs 3.500 ton goede-
ren worden weliswaar efficiënt e n 
goedkoop met een binnenvaartschip vervoerd, 
ze veroorzaken echter ook extra kosten. Bij de 

aanlevering van een dergelijke hoeveelheid 
goederen is er ook een opslagloods in de fa-
briek of een tussenopslag in de binnenhaven 

nodig, overslagmaterieel, personeel, om 
maar enige aspecten te noemen. 

Er was geen “rocket science” voor no-
dig om de argumenten voor deze 

economisch en wetenschappe-
lijk gefundeerde „modal shift“ (in 
de verkeerde richting!) te laten 
overtuigen. De constante loon-
kostenerosie in het wegvervoer, 
aangewakkerd door de arbeids-
immigratie binnen de EU-28, was 
natuurlijk ook een katalysator van 
betekenis voor dit sluipende, maar 

onafwendbare proces van “reverse mo-
dal shift” van het spoor en de binnenvaart ten 
gunste van het wegvervoer.
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Analyse van transportvolumes tussen de 
afzonderlijke (groene) NUTS-3 regio's leverde een po-
tentieel op van 100.000.000 ton voor de binnenvaart

       Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques
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In de sectoren met grote massagoedvolumes 
heeft de binnenvaart weliswaar nog steeds een 
sterke, maar beslist geen onaantastbare markt-
positie; binnenvaart en spoor concurreren met 
elkaar op het scherpst van de snede in de sec-
toren mijnbouw en agri. 

De sluiting van kolen gestookte elektriciteits-
centrales (vanwege de internationaal besloten 
CO2 reductie) zal ongetwijfeld een verder ne-
gatief effect hebben op zowel het spoor als de 
binnenvaart, zonder enig perspectief op ver-
vangende volumes, want alhoewel het belang 
van energie uit wind, zon en water dagelijks aan 
gewicht toeneemt, vergt geen van de drie een 
toeleveringstransport in de klassieke zin (spoor 
en/of binnenvaart).

© Anton Ivanov / shutterstock.com
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Dubbelman Container Transporten bv

Nieuwlandsedijk 133        4926 AP Lage Zwaluwe       T:+31 168 480100        F:+31 168 4804038      www.dubbelmancontainertransporten.nl

Antwerp

Rotterdam

Moerdijk
Ludwigshafen

Karlsruhe

Wörth

Strassbourg Ottmarsheim

Neuf-Brisach
Weil
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Birsfelden

Intermodal upper Rhine operator

Nijmegen
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VenloDeurne
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Ridderkerk
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Wanssum

Mainz

possibly including “door to door” deliveries

Mannheim

Rotterdam

Nu het goede nieuws: 
100.000.000 ton nieuwe lading

Promotie Binnenvaart Vlaanderen uit Hasselt 
(PBV) alsmede via donau uit Wenen  presen-
teerden tijdens het “Platina2 slot event” de 
resultaten van omvangrijke analyses 
van het goederenverkeer per 
vrachtwagen in Europa 
met “modal shift” 
p o t e n t i e e l 
v o o r 

d e 
binnen-

vaart.

Het resultaat (met een 
door ons geschatte toe-

slag van 35% voor regio’s waar 
binnenvaart en spoor gezamen-

lijk kunnen optrekken) komt uit op zo’n 
100.000.000 ton binnenvaart geëigende goe-
deren. Dit potentieel betreft vrachtvolumes, die 
actueel per vrachtwagen vervoerd worden en 

zijn afgeleid uit de indi-
viduele transport-
gegevens 
v a n 

honder-
den NUTS-3 

(Nomencla ture 
des Unités Territoriales 

Statistiques) regio’s, die di-
rect aan de voornaamste binnen-

vaartroutes liggen en met hun ach-
terland goed toegerust zijn voor de „last 

mile“ logistiek: Rijn, Maas, Schelde, Mittelland-
kanaal, Oder, Elbe, Weser, Rhône, Seine, Po 
en Donau. 

Op grond van de geselecteerde goederensoor-
ten (volgens NSTR = Nomenclature unifor-
me des marchandises pour les Statistiques de 
Transport, Revisée) alsook de grotere afstanden 
(van/naar: van Keulen naar Wenen, van Lille 
naar Berlijn, etc.), wordt van dit kolossale volu-
me de “modal shift” als realistisch ingeschat. Met 
"realistisch" is dan bedoeld, dat een kwalitatief 
vergelijkbaar en prijstechnisch aantrekkelijke 
binnenvaart logistiek ontwikkeld kan worden.  
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Nieuw potentieel zomaar? 
Zonder enige inspanning?

Vastgesteld potentieel betekent natuurlijk ook, 
dat een andere modaliteit (de vrachtwagen) op 
dit moment de transporteur is en dat met gro-
te waarschijnlijkheid ook graag zo wil houden 
resp. deze bron van inkomsten niet zonder slag 
of stoot zal laten vertrekken naar een concurre-
rende modaliteit. Wanneer het om geld of mis-
schien wel de existentie gaat, wordt duurzaam-
heid en CO2 acuut bijzaak nummer 1.   

Jaren geleden kreeg ik eens te maken met zo’n 
project, Dat was, bij wijze van spreken „modal 
shift avant la lettre”, maar waar het exact om 
dit existentiële aspect ging. Een verlader, met 
jaarlijks zo‘n 1.000 vrachtwagenladingen van 
Oost-Vlaanderen naar het Rijn-Neckar gebied, 

vroeg zich af of deze (continentale) goederen-
stroom gecontaineriseerd en vervolgens als 
containers per binnenvaart vervoerd kon wor-
den. Om dit proefondervindelijk vast te stellen 
werd een “pilot” opgetuigd en een vijftal contai-
ners georganiseerd waarmee de vrachtwagen-
ladingen alternatief vervoerd zouden worden. 

Het transportbedrijf dat de vrachtwagenladin-
gen totdantoe vervoerde, “not amused” bij het 
vooruitzicht jaarlijks zo’n 1.000 vrachtwagenla-
dingen te gaan verliezen aan de milieuvriende-
lijkere binnenvaart, trok alle registers om met 
veel creativiteit en energie de “pilot” te sabote-
ren… wanneer, algemeen gesproken, deze lijfs-
behoudmotivatie ook opgebracht zou worden 
voor de “modal shift” dan zouden veel trans-
portbedrijven al lang grote delen van hun weg-
transportvolumes uitvoeren met gebruikmaking 
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van de binnenvaart en/of het spoor, omdat juist 
daar niemand vies is van kostenvoordelen. 

De moraal van het verhaal

De bijwerkingen van de „pilot“ waren vervelend, 
maar feitelijk niet anders dan een logische con-
sequentie. 
Wanneer een transportbedrijf een pakket vas-
te ritten verliest, dan heeft dat enorme conse-
quenties voor het hele bedrijf: de chauffeurs en 
hun gezinnen, het materieel, de verplichtingen 
en de moeizaam opgebouwde portefeuille aan 
retourvrachten. 

Dit alles valt in een klap weg en de dreun komt 
aan tot in de P&L. Sabotage of niet, de reactie 
is zowel logisch als begrijpelijk, zelfs wanneer 
aan het eind van het verhaal (om zo’n dreiging 
af te wenden) het transportbedrijf zijn tarieven 
verlaagt om het transportvolume te kunnen be-
houden.

De concentratie van intermodale terminals was 
destijds nog bescheiden en daarom waren af-
gezien van het kostenefficiëntere binnenvaart-
transport, het dubbele wegtransport en de extra 
overslagkosten de doorslaggevende factoren 
voor het mislukken van de „pilot“. Onder de hui-
dige omstandigheden (hoge terminaldichtheid) 
zouden de kansen voor dit project (maar ook 
talloze andere) veel beter liggen en onder de 
streep de gewenste kostenvoordelen opleve-
ren, naast o.a. de lagere CO2 uitstoot als posi-
tieve bijwerking. 

100.000.000 ton en nu?

Welnu, het potentieel van ongeveer 100.000.000 
ton lading is op de radar en ook reëel bestaand, 
maar het realiseren van een dergelijke „modal 
shift“ vergt naast gedegen vakkundigheid ook 
een stevige dosis diplomatie, om de storende 
randverschijnselen als hiervoor geschetst uit te 
sluiten. 
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Potentieel, beslist, maar het realiseren van 
talloze afzonderlijke „modal shifts“, af en toe 
zeker ook het terughalen van traditionele bin-
nenvaartvolumes, die ooit aan het wegvervoer 
verloren gingen, zal een van ingewikkeldste en 
grootste uitdagingen uit de geschiedenis van 
de binnenvaart gaan betekenen. Wel, dit klinkt 
wellicht episch heroïsch, maar wanneer dit niet 
juist is, was het al lang gebeurd…

Deze volumes of dit potentieel is vast en zeker 
ook al eens bij andere projecten of onderzoe-
ken op de radar verschenen; mogelijkerwijze 

nog nooit in een zo grote omvang en gedetail-
leerdheid. Dit verduidelijkt nog eens, hoezeer 
binnenvaart scheepseigenaren, bevrachters,  
operators, verladers, expediteurs, binnenha-
vens, overheden, innovatie- en subsidieloket-
ten gigantisch uitgedaagd en vermoedelijk ook 
meteen overbelast zijn met deze gigantische, 
Herculische taak en quasi zonder verzet en 
lethargisch accepteren, dat volumes en daar-
mee de vervoersprestatie van de hele binnen-
vaartsector als het ware door een onbekende 
maar genadeloze wetmatigheid steeds verder 
krimpen.  
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Kennis en kunde

Zonder praktische en operationele kennis van 
de binnenvaartbranche zal het onmogelijk of 
tenminste extreem lastig worden, deze sub-
stantiële volumes in nieuwe, stabiel functione-
rende binnenvaarttransporten om te zetten. 

Tegen het licht van het al maar groeiende aan-
deel van het wegvervoer in het totale goede-
renvervoer, kom je nauwelijks om de conclusie 

heen, dat voor de realisering van deze „modal 
shift“ een veel bredere kennis noodzakelijk is, 
dan de gangbare benadering van de “modal 
shift” vanuit de binnenvaart, die in de regel vol-
staat met het uitwerken van een prijs en een 
operationeel concept voor het vervoer van A 
naar B. 

Pionier DCS
Danube Container Service

Een jaar of 20 geleden startte het door de EU 
geco-financierde project DCS (Danube Contai-
ner Service): een binnenvaartlijndienst tussen 
Deggendorf (D) en Budapest (H). Deze lijn-
dienst werd ontwikkeld voor het vervoer van 
continentale goederen in containers op de Do-
nau en tussen de landen Duitsland, Oostenrijk, 
Tsjechië en Slowakije. Hiertoe werd geïnves-
teerd in eigen equipment, te weten een vloot 45‘ 
containers – normale containers en enkelzijdige 
tautliners.  

Deze transportas was (gezien het aanwezige 
transportpotentieel) geen slechte keuze, de 
keuze voor 45’ containers was volledig juist, 
want daarin passen (net als in een vrachtwa-
gen) 33 europallets. Maar in de op de loer lig-
gende euforie van deze opmerkelijke innovatie 
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kwam de acquisitie voor het basisvolume tekort 
en moest worden doorgeschoven naar de ope-
rationele fase met catastrofale gevolgen voor 
de levensduur van het project. 

Een scheepsbenutting van 10-20% van de ge-
definieerde “break even” kan men korte tijd vol-
houden, maar zich van 10-20% naar de „break 
even“ opwerken is voor een binnenvaartcon-
cept erg avontuurlijk; overigens, voor spoor of 

short sea zou dat niet anders liggen. Alsof dit 
nog niet voldoende was, kwam er ook nog een 
prijsverval in het wegvervoer overheen en was 
het project vroegtijdig ten dode opgeschreven. 

Toch was DCS precies het goede project op een 
geschikte transportas, maar met een te korte 
voorbereiding ten aanzien van het noodzakelij-
ke basisvolume en de  vereiste veerkracht van-
wege de onvermijdelijke marktdynamiek.  
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45' containers

Het idee om 45´ containers te gebruiken (zo’n 
20 jaar geleden) was perfect: 33 europallets is 
concurrerend met de trailer en dat is prettig voor 
verladers. De enkelzijdige 45’ tautliners rond-
den het concept mooi af omdat daarmee ook 
verladers bereikt werden die alleen zijwaarts 
kunnen lossen of laden. 

Om eerste concrete volumes uit het vastgestel-
de potentieel voor de binnenvaart te kunnen 
winnen, zal de martkbenadering, het individuele 
concept en de logistieke winst, zoals het DCS 
team dat destijds ontwikkelde, gereactiveerd 
moeten worden en met de door hen opgedane 
ervaringen (qua prijsstelling en marktdynamiek) 
verrijkt opnieuw getoetst moeten worden. 
 
DCS heeft het uiteindelijk niet gered, maar de 
opgedane ervaringen zijn belangrijk en van 
onschatbare waarde voor de toekomst van de 
binnenvaart, zeker wanneer men operationeel 
en bedrijfseconomisch het 100.000.000 ton po-
tentieel wil gaan ontginnen. 

100.000.000 ts potentieel... 
BOX gaat mee op zoek!

Net als de binnenvaart is ook het spoor min-
stens net zo geschikt de transportparameters 
te verbeteren, waar het gaat om kosten, emis-
sies en duurzaamheid. Combinaties van beide 
modaliteiten (met de vrachtwagen voor de  “last 
mile”) zijn op grotere afstanden mogelijk en/of 
zinvol. Het spoor heeft daarnaast nog het snel-
heidsvoordeel: van Berlin naar Duisburg in één 
dag! Een schelm, die denkt dat het spoor ook 
in het vrachtvervoer met vertragingen kampt…

Hoeveel is 100.000.000 ton?

Dit volume komt ongeveer neer op zo’n 
5.000.000 volle containertransporten (in 45’ 
containers) in een jaar tijd. Aangevuld met een 

onvermijdelijke hoeveelheid lege container-
transporten van 20-30% worden het 6.500.000 
containers resp.  13.000.000 TEU (een 45’ con-
tainer gerekend als 2 TEU).

Plausibiliteit

Het door Platina2 geschetste perspectief is 
vanuit intermodaal oogpunt te interessant om 
niet verder op te volgen en te onderzoeken. Het 
is niet onwaarschijnlijk dat vanuit de praktijk 
maar ook vanuit de techniek tal van impulsen 
zullen komen, wanneer eenmaal het denkwerk 
teneinde “deze berg lading te bedwingen” goed 
op gang is gekomen.

In de periode na het PLATINA2 slot event heb-
ben we als redactie een eerste plausibiliteitstest 
gedaan, voor goederen met een jaarvolume van 
3.300.000 ton (die mogelijkerwijze niet in de 
100.000.000 ton zijn meegenomen, omdat dat 
in dit detail momenteel nog niet vast te stellen 
is). Op het eerste gezicht ziet het ernaar uit, dat 
de goederen voor 100% in aanmerking komen 
voor een „modal shift“ en er zowel binnenvaart- 
als spoorconcepten realiseerbaar zijn waarmee 
schaaleffecten en derhalve kostenvoordelen te 
behalen zijn.  

De integratie van transportbedrijven die actu-
eel het vervoer over de weg uitvoeren lijkt me 
een conditio sine qua non. Ten eerste om een 
spoor van economische vernieling te vermijden, 
maar vooral om deze transportbedrijven te la-
ten ervaren welke voordelen de integratie van 
binnenvaart en/of spoor in hun transporten van 
alledag concreet oplevert. Daarnaast is deze 
integratie ook omgekeerd erg nuttig omdat 
geen vervoerssector zo flexibel, servicegericht 
en techniek georiënteerd is als juist het weg-
vervoer – binnenvaart en spoor kunnen hiervan 
nog heel veel leren!

Jos W. Denis    
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Havenoverslag 
heeft traditie in de
 SaarLorLux regio

Impulsen van buiten
geven deze traditie ook 

weer een toekomstTrier

Trierstichter 
Augustus 

16-13  v.Chr.

©
 W

ik
i C

om
m

on
s



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

4746 BOX BOX® ®2016 - 20 2016 - 20

SaarLorLux
Ongekend positieve 
intermodale ontwikkeling

Tot 1999: Athus – Born - Saarbrücken

TCA Athus (B) domineerde met spoorverbindingen 
op Antwerpen en Zeebrugge resp. Rotterdam (in-

direct) jarenlang deze regio. Af en toe werd ook de 
concurrentie uit Born waargenomen, maar feitelijk 
sporadisch. De spoorterminal in Saarbrücken werd 
op enig moment uit de TFG dienstregeling geschrapt 
en daarmee was het intermodale containeraanbod 
in het westen van dit gebied tot één aanbieder gere-
duceerd. In het oosten was de regio goed ontsloten 
via de Rijnoevers (vanaf Bonn, Andernach, Koblenz, 
Mainz, Ludwigshafen, Mannheim, Worms totaan Ger-
mersheim), maar niet zelden met voor- of natranspor-
ten van meer dan 100 km wat de intermodale totaal-
prijs natuurlijk niet positief beïnvloedt.   

Van 1999 tot 2014

Na de installatie van een containerkraan in de haven 
van Trier leken  containerdromen in Rheinland-Pfalz 
werkelijkheid te kunnen worden. Ruim 15 jaar werd 
geprobeerd om vanuit Trier, deels met Koblenz als 
overslagpunt voor de grote rijnschepen, het noorde-
lijke deel van de SaarLorLux regio met intermodale 
binnenvaart te ontsluiten. De hardnekkigheid en in-
spanningen ten spijt groeide het volume niet in die 
mate, dat zich daaruit een vaste lijndienst met een 
behoorlijke frequentie (2 tot 3 afvaarten per 
week) kon ontwikkelen.

In de afgelopen jaren kreeg het gebied aan 
en rond de franse Moezel een hogere politie-
ke prioriteit. Met o.a. als gevolg dat er mid-
delen voor de binnenvaartinfrastructuur be-
schikbaar kwamen. Met name de Kamer van 
Koophandel in Metz (CCI) heeft dit positieve 
politieke klimaat intensief benut om de Moe-
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zel in de logistieke focus van franse verladers 
te brengen. Daarbij hoorde van meet af aan het 
idee van een containerlijndienst op de Moezel 
met Metz als Mainport en in de toekomst moge-
lijkerwijze uitgebreid met Thionville en Frouard 
(Nancy).

De CCI Metz had jaren eerder al eens een po-
ging gewaagd, precies omstreeks het tijdstip 
waarop ook Trier “live” zou gaan, maar deze po-
ging liep op niets uit. De toenmalige concurren-
ten (CFNR & CCS) ondernamen niet eens een 
toenadering tot elkaar ter bescherming van de 
broosheid van zo’n nieuwe markt en met lagere 
kosten en gebundelde volumes de pasgebore-
ne betere kansen te geven. 

2015: Metz-Trier-Bonn

Anders als Trier heeft Metz een stevig contai-
nerpotentieel direct in het havengebied, wat 
een „greenfield“ ontwikkeling en in het bijzon-
der de op te bouwen verbinding (binnenvaart of 
spoor) altijd wat extra wind in de rug geeft.

De gedachte om Trier en Metz intermodaal met 
elkaar te verbinden was als conditio sine qua 
non en in steen gebeiteld in het concept van de 
CCI Metz verankerd. 

Deze conceptgedachte werd in markt neerge-
legd en geïnteresseerde partijen werden uitge-
nodigd hun concepten te ontwerpen en  zich 
met hun voorstellen voor de praktische uitvoe-
ring bij de CCI Metz te melden. 

In 2015 startte Am Zehnhoff-Söns uit Bonn een 
binnenvaartdienst met een schip dat tussen 
Metz, Trier en Bonn  heen-en-weer pendelt. In 
Bonn worden de containers uitgewisseld met de 
op de Rijn verkerende containerdiensten en de 
SaarLorLux regio verbindend met Rotterdam, 
Antwerpen en Zeebrugge. 

In vergelijking met het wegtransport direct van-
uit Bonn (een alternatief met ca. 100 km extra 
over de weg), duurt het binnenvaartconcept 
twee dagen langer. Veelal speelt deze langere 
transporttijd geen rol zolang de keten als ge-
heel planbaar blijft en voor dringende transpor-
ten is er altijd nog het directe wegvervoer vanuit 
Bonn als alternatief.

Met het creëren van rederijdepots (lege contai-
ners worden na afronding van het importtrans-
port in Trier en Metz ingeleverd) groeit de attrac-
tiviteit van een terminallocatie, omdat het lege 
transport vervalt en er “one ways” aangeboden 
kunnen worden.Omdat het aantal rederijdepots 
in Trier en Metz gestaag groeit, informeert men 
beter direct bij Zehnhoff-Söns in Bonn naar de 
actuele stand van zaken, wat overigens net 
zo geldt voor alle verdere diensten rondom de 
container in Trier en Metz – zoals containerre-
paratie, “stuffing & stripping”, wegtransporten, 
speciale chassis en alle verdere mogelijkheden 
en diensten.

Contact

Gerd Thiebes       g.thiebes@azs-bn.de
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kan men zich bij belangstelling voor de dienst 
het beste door een van de medewerkers van 
Frankenbach Mainz laten informeren.

Contact

Reinhard Oswald 
roswald@frankenbach.com

SaarLorLux

Het initiatief van de Kamer van Koophandel 
(CCI) in Metz was min of meer de sleutel die 
toegang gaf tot het intermodale potentieel van 
deze omvangrijke regio. Met twee stabiel func-
tionerende regelmatige verbindingen kan men 
vanuit de positie van de initiator (CCI Metz) 
over het ontsluitings- en verbindingsresultaat 
van de vierlandenregio alleen maar uiterst te-
vreden zijn. 

© Wiki Commons

2015: Kirkel-Beckingen-Mainz

Min of meer gelijktijdig is Frankenbach uit 
Mainz met een net zo ingenieus als eenvoudig 
spoorconcept gestart om de SaarLorLux regio 
intermodaal te ontsluiten. Tussen Mainz, Kirkel 
en Beckingen pendelen actueel drie container-
treinen. Geografisch ligt Kirkel (Saarbrücken) 
op gelijke hoogte als Metz, de afstand tussen 
beide terminallocaties is zo’n 30 km; Beckingen 
ligt iets noordelijker.

Het spoorconcept via de draaischijf in Mainz is 
vooral interessant, omdat het (in vergelijking 
met de directe truck vanuit Mainz) de transport-
duur van de intermodale keten niet verlengt. 
Het individuele wegtransport van iedere afzon-
derlijke container is opgeknipt in twee delen: 
een transportdeel dat gezamenlijk op de trein 
wordt afgelegd (heen-en-terug) en een deel dat 
per truck wordt uitgevoerd. Omdat de trein een 

dagelijkse rondreis maakt, zijn de containers 
die ‘s morgens in Kirkel aankomen, ‘s avonds of 
‘s nachts weer terug in Mainz voor het vervolg-
transport via de Rijnas naar de westhavens.

Deze kwaliteit (geen tijdverlies) is inmiddels zo 
goed aangekommen in de markt, dat actueel en 
al naar gelang de vraag een vierde treinrond-
reis aangeboden wordt en onderzocht wordt of 
deze extra afvaart een permanent karakter kan 
krijgen.

Het thema van de rederijdepots speelt hier 
überhaupt geen rol, omdat Frankenbach in 
Mainz van alle relevante rederijen depots on-
derhoudt en daarmee de „one way“ service van 
meet af aan mogelijk was.

Over het complete tot de service rondom de 
container behorende pakket – wegvervoer, spe-
ciale chassis, shuttle, „stuffing & stripping“, etc. 

Omdat de binnenhavens Merzig (D) en Wasser-
billig (L) ook over adequate overslagfaciliteiten 
en een spooraansluiting beschikken en in Saar-
louis ambities voor een nieuwe containertermi-
nal gekoesterd en gevoed worden, zal de Saar-
LorLux regio zich in de komende jaren vrijwel 
zeker intermodaal verder ontwikkelen.

Op een kladje nog eens uitrekenend wat hier 
in korte tijd geïntermodaliseerd kon worden 
(nu al zo’n 50.000 TEU), dan is het een raad-
sel waarom een vertegenwoordiger van de Ne-
derlandse binnenvaart zowel de regio als de 
potentiële containervolumes bagatelliseerde 
toen het in een gesprek op het ministerie van 
milieu & infrastructuur over de ontwikkeling van 
dit (vaarwegen)gebied ging en deze het contai-
nerpotentieel ervan met een serie bedenkelijke 
adjectieven als compleet onbeduidend weg-
wuifde. 



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

5352 BOX BOX® ®2016 - 20 2016 - 20

A RELIABLE CONNECTION

www.egim.eu

Moin Moin München!Moin Moin München!



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

5554 BOX BOX® ®2016 - 20 2016 - 20

Meerhout
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ton vanaf 1 april 2016) en de verhuizing 
van de MSC terminal naar het Deurganck-
dok biedt de toekomst vele kansen voor 
de BCTN inland container terminal in 
Meerhout. 2016 is voor BCTN Meerhout 
een jaar vol uitdagingen. Grenzend aan de 
terminal  is nog 50.000 m2 ruimte beschik-
baar en het is de ambitie van BCTN om in 
een partnership deze ruimte te ontwikke-
len tot een d i s t r i b u -
tiecen- t r u m 

m e t directe 
aans lu i - ting op de 
M e e r h o u t s e BCTN terminal. 
Verder ligt het in de bedoeling het aantal 
afvaarten van en naar Meerhout verder te 
verhogen om aldus de aan- en afvoer van 
containers van en naar Meerhout verder 
te intensiveren. De BCTN containertermi-
nal in Meerhout is klaar voor een volgen-
de stap in haar ontwikkeling.

BCTN start in Roermond 
nieuwe  containerterminal

In samenwerking met Kalle en Bakker be-
toncentrales is de inland terminal operator 
BCTN in juli 2016 in Roermond een nieu-
we container terminal gestart.
 
Kalle en Bakker beschikt over een 3 ha 
groot terrein met 240 meter kade, gelegen 
in het hart van Roermond aan de Maas. 
Directeur-eigenaar Willem Bakker: “Wij 
hebben ons terrein recentelijk laten ver-
harden en wel zodanig dat het geschikt is 
om zware lading te kunnen dragen. Deze 
opwaardering tezamen met de bestaan-

BCTN 
Meerhout & Roermond

Meerhout

Meerhout de, naar eigen inschatting, groot-
ste inlandterminal van de Benelux is op 

een groeiende toekomst voorbereid. Deze 
BCTN terminal langs het Albertkanaal heeft in 
2015 de oppervlakte van de terminal danig uit-
gebreid. 

Om ook de behandelingscapaciteit op het 13 
ha grote terrein uit te breiden, zal een derde 
kraan in gebruik worden genomen. Hiermee 
verwacht BCTN goed toegerust te zijn voor de 
te verwachten groei. Ook op het terrein van 

duurzaamheid en milieu heeft de 
terminal verdere stappen vooruit 
gezet. De in gebruik zijnde “re-
ach stackers” werden door nieu-
we vervangen, alle met EURO 
6 motoren en medio 2016 zal 
een tweede binnenschip in de 

vaart genomen worden, 
dat een hybride aandrij-
ving heeft (diesel-elek-
trisch). Deze hybride 
schepen verbruiken 
minder brandstof, zijn 

stiller en het aantal 
gebruikte genera-
toren (die uit de 
brandstof stroom 
opwekken) richt 
zich naar het 
vaarprofiel en 
het benodigde 
vermogen. Het 

altijd al gepropa-
geerde groene bin-

nenvaart imago  krijgt 
hiermee nog eens een ex-

tra groen randje! De vergroening van de rest 
van de vloot is in voorbereiding.

Na voltooiing van het op- en afrittencomplex 
25 van de E313 (A10) en de verbinding met de 
Nikelaan is de terminal in Meerhout sinds kort 
bereikbaar binnen de 3 kilometer van de auto-
weg. Dit geeft een perfecte ontsluiting langs de 
snelweg, in harmonie met het overige verkeer 
in en omliggende woonkernen. 

Met het behalen van het AEO certificaat en de 
verdere uitbreiding van de digitale verbindingen 
met alle betrokken partijen heeft BCTN Meer-
hout zijn “things-to-do” lijstje goed bijgewerkt.

Met het niet afnemend, maar nog steeds nog 
groeiende fileleed, de invoering van de kilome-
terheffing in België (voor vrachtwagens > 3,5 
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de, zware kade deed de ambitie geboren wor-
den om een container terminal te starten en te 
exploiteren. Op zoek naar een geschikte part-
ner voor onze ambities, bleken BCTN en Kalle 
en Bakker goed bij elkaar te passen en zijn we 
partners geworden in de containeractiviteiten 
van de haven van Roermond.“
Joop Mijland CEO van BCTN zegt over de 
uitbreiding in Roermond: “Dit is een prachtige 
kans voor de industrie en de heersende on-
dernemingsgeest in Roermond en omgeving, 
alsmede voor de regio Weert en de Duits-Ne-
derlandse Rijn-Maas regio. Ook voor BCTN is 
het een mooie toevoeging op het bestaande 
netwerk.”  Roermond is voor BCTN de zesde 
terminal die aan het bestaande portfolio van ter-
minals toegevoegd wordt. Naast locaties in Al-
blasserdam, Den Bosch, Nijmegen, Venray en 
Meerhout (B) heeft BCTN met Roermond een 
strategische locatie ten opzichte van Venlo en 
het Duitse achterland. Ook plaatsen als Echt en 
Weert liggen in het bedieningsgebied van deze 
nieuwe terminal. 

Kalle en Bakker, gestart in de jaren 50 als 
scheepvaartbedrijf,  is uitgegroeid tot een toon-
aangevende speler binnen de wereld van be-
ton en havenoverslag in Limburg, Brabant en 
Duitsland. 

Sinds 1987 is BCTN een actieve speler op het 
terrein van inland container terminals, destijds 
gestart in Nijmegen. Vandaag de dag heeft 
BCTN terminals in Alblasserdam, Den Bosch, 
Nijmegen, Meerhout (B), Roermond en Wans-
sum. BCTN biedt een uitstekend alternatief 
voor het vervoer van containers over de weg 
middels dagelijkse binnenvaartverbindingen 
met de zeehavens.

Combinatie: 
binnenvaart, beton & containers

De combinatie van wegvervoerders die de bin-
nenvaart ontdekten (Kieserling, Frankenbach, 

Bolk, Heijsterkamp, Holwerda, Versteynen, 
e.v.a.) was terugkijkend een eerste en schuch-
tere stap van het wegvervoer naar een andere 
modaliteit en op die manier de logistieke inte-
gratie van twee modaliteiten. In sommige ge-
vallen werd doorontwikkeld totaan de integratie 
van spoorverbindingen (Versteynen, Franken-
bach, e.v.a.). De focus bleek echter voor bijna 
100% op het maritieme portfolio gericht te zijn 
en de continentale ontwikkeling ofwel het inter-
modaliseren van lange vrachtwagenritten naar 
intermodale concepten, waarbij dan vroeg of 
laat gebruikt gemaakt moet worden van eigen 
(al dan niet “dedicated”) containers, kwam ern-
stig tekort.

De combinatie van een betoncentrale en een 
containerterminal leek met de grote en zware 
segmenten voor de steeds groter wordende 
windmolens en kwestie van tijd. Immers om 
deze produkten te kunnen leveren worden 
de aan het overslagmaterieel gestelde eisen 
steeds hoger en ligt zo’n combinatie gewoon 
voor de hand. Ofschoon iedere nieuwe termi-
nal de gevestigde terminals in de regel laat op-
schrikken, omdat niet ten onrechte gevreesd 
wordt, dat dat een deel van het opgebouwde 
volume zal gaan kosten. 

Anyway, door de combinatie van containers 
met betonprodukten op een of aangrenzende 
terminallocatie kunnen nieuwe niet-maritieme 
stromen ontwikkeld worden. Wanneer andere 
betoncentrales deze ontwikkeling volgen, dan 
maakt dat het intermodale terminal netwerk nog 
fijnmaziger en daarmee aantrekkelijker voor te 
intermodaliseren onderdelen in de talrijke con-
tinentale stromen, die zoals we uit PLATINA2 
weten met in totaal 100.000.000 ton als nieuw 
potentieel voor de binnenvaart gelden.

Contact
Joop Mijland

jmijland@bctn.nl
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Recently Maasvlakte 2 was officially opened 
and the first container terminals will become 
operational in 2014. This causes the flow of 
containers in the port of Rotterdam to be 
fragmented even further. The philosophy 
behind the neutral Barge Service Centre is 
to bundle these little call sizes and to save 
money. www.bargeservicecenter.nl
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