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de “supply chain” voor importcontainers voor 
Zwitserland soepeler en efficiënter verloopt via 
Italiaanse havens.

Hij is blauw en veel kleiner dan iedere gang-
bare vrachttrein, maar zeker geen “blauwtje”.  
Feitelijk een zeer innovatieve en efficiëntiever-
hogende toepassing van de beschikbare spoor-
infrastructuur op bedrijfsspoorniveau maar later 
zeker ook op (inter)nationale schaal: eenvoudig, 

fascinerend, competitief….. waren daar niet 
die gebruiks-
kosten voor het 
spoornet!
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CONNECTING ASIA TO EUROPE  
BY RAIL IN 15 DAYS

DOOR-TO-DOOR RAIL SOLUTIONS
ALL TYPES OF CONTAINERS
•  FCL
•  LCL
•  Special container
•  Special rack for cars stuffing

ADDED  VALUE SERVICES
• Track & Trace / Control Tower
• Warehousing
• Reloading into truck
• Customs & tax representation

> 15 DAYS DELIVERY 
> 15 TRAINS A WEEK

www.gefco.net
Mail: railasia-europe@gefco.net 
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Quick response maintenance
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Data acquisition
•  Monitoring
•  Measurement
•  Inspection
through people, sensors 
and technology

Data acquisition
•  Monitoring
•  Measurement
•  Inspection
through people, sensors 
and technology

Alle techniek veldenAlle techniek velden

ShortLine Portal
Status onderhoudsplan

Week
2
2
8
10
11
12

Omschrijving taak Toegevoegde inspectie
SL INSP VB SP
SL INSP VB WL
INSP Wisselteller 1
INSP Wisselteller 2
INSP WL-stel kort
INSP Assenteller

IVB spoor
IVB wissel
R06) NSE Enkel
R03) NSE Enkel
Meten B1 relais
Meten B2 relais

Eerstvolgende onderhoudsactiviteiten

www.struktonshare...

• 24/7 insight into condition track and switches
• Efficient maintenance planning
• Overview of assets and contracts

• 24/7 insight into condition track and switches
• Efficient maintenance planning
• Overview of assets and contracts

Access to data portal

Axle countersAxle counters

Automatic level
crossing
Automatic level
crossing

SwitchesSwitches

UnimogUnimog

Alle techniek velden Baan
9% 17%

27% 33%22%

3%

22%

13%

5%

29%

3%

17%Nog plannen

Op tijd gepland

Te laat met plannen

Te laat gepland

Op tijd uitgevoerd

Te laat uitgevoerd

Management, maintenance and construction of industrial tracksManagement, maintenance and construction of industrial tracks

Quick response maintenanceQuick response maintenance

Optimale beschikbaarheid voor uw spooraansluiting 
Short Line zorgt ervoor!

www.struktonrail.nl/shortlineKortste lijntje: +31 (0)73 690 16 00

Editorial

Als het om spoorvervoer over korte afstanden 
gaat, zijn de sceptici vaak in de meerderheid. 
Ook nog wanneer een geraffineerd spoorcon-
cept het wint van de standaard logistieke bena-
dering en de files achter zich laat?  Graag stel 
ik u voor: railCare uit Härkingen (Zwitserland).

Kurt Metz (bekend Zwitsers spoorjournalist) 
noemt het een para- d i g m a v e r -
schuiving: de heror- dening van 
containerstromen in Noord-West 
Europa. MIGROS bi jvoorbeeld 
zet helder op een rijtje waarom 
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We turn Munich into a hub!

A RELIABLE CONNECTION

www.egim.eu

We handle the world.
High performance Container Crane Technology by Kuenz.

Hans Kuenz GmbH |  6971 Hard - Austria

T +43 5574 6883 0   |  sales@kuenz.com | www.kuenz.com
www.frankenbach.com

SPEDITION

CONTAINER SERVICE

CONTAINER TERMINALS

KOMBINIERTER VERKEHR

AUTOMOBIL LOGISTIK

Tradition trifft Innovation

Frankenbach 
Automobil Logistik GmbH
Am Kupferwerk 42
D-65462 Ginsheim-Gustavsburg
Fon: +49 (0) 6134. 18 96 - 0

Frankenbach 
Container Service GmbH
Am Weyer 5
D-55252 Mainz-Kastel
Fon: +49 (0) 6131. 14 30 - 0

Frankenbach 
Container Terminals GmbH
Ingelheimstraße 1-3
D-55120 Mainz
Fon: +49 (0) 6131. 14 30 - 0

Ernst Frankenbach GmbH
Spedition
Am Weyer 5
D-55252 Mainz-Kastel
Fon: +49 (0) 6134. 29 00 - 0
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Ondanks de files
logistiek met 
Zwitserse precisie
Voor goederenvervoer het spoor en de weg: 
de successtory railCare

Wanneer meer goederen via het spoor ver-
voerd worden, zijn er minder vrachtwagens op 
de weg. Een Zwitsers bedrijf uit Härkingen heeft 
zich sinds enige jaren deze strategie eigen ge-
maakt en met groot succes. railCare vervoert 
van deur tot deur en combineert daarin spoor 
met vrachtwagens. 

Op het grote met beton verharde terrein naast 
het station in het Zwitserse Oensingen heerst 
een koortsachtige bedrijvigheid. Vrachtwagens 
rijden uit alle windrichtingen af en aan. In het 
achterste gedeelte van het terrein staan spoor-
wagons gereed. En zowel op de spoorwagons 
als op de vrachtwagens prijkt dezelfde bedrijfs-
naam: railCare.

Dit is het model van het bedrijf uit Härkingen. 
Ze combineert spoorvervoer met de weg. Grote 
opdrachtgevers zoals Coop, Emmi, Heineken 
en McDonalds kozen al voor deze dienst-
verlening van het bedrijf uit Härkingen. 
Het zijn met name versprodukten, die rail-
Care vervoert. Veel containers op het met 
beton verharde terrein in Oensingen heb-
ben om die reden een ingebouwd koelap-
paraat.

Een krop sla uit Italië...

railCare biedt transporten aan “van deur tot 
deur”, zoals pure vrachtwagenvervoerders dat 
ook doen. Maar bij railCare komen de goederen 
voor langere afstanden op het spoor. Bijvoor-
beeld een krop sla uit Italië. Groentehandelaren 
brengen die naar Stabio in het kanton Ticino. In 
Stabio heeft railCare net als in Oensingen een 
van de in totaal negen “hubs” in Zwitserland, 
ofwel overlaadstations. 

De kroppen sla gaan dan eerst van Stabio 
met het spoor naar een regionaal sorteercen-
trum van de supermarktketen. Daar worden de 
kroppen sla gesorteerd en in een rolcontainer 
voor een bepaald filiaal gelegd. Die rolcontainer 
wordt in een railCare container gerold en reist 
dan verder per spoor naar Oensingen.

Daar wordt de container op een vrachtwa-
gen van railCare geladen en onmiddellijk 
naar het filiaal van de supermarktketen 
gereden. "De “last mile”, waar geen rails 
meer liggen, doen we met de vrachtwa-
gen” verklaart railCare directeur Philipp 
Wegmüller zijn business model.

Voordeel spoor: minder file

Waarom kiest railCare en haar klanten eigenlijk 
voor het vervoer per spoor? „Natuurlijk speelt 
daarbij het milieubewustzijn een rol”, denkt 
Wegmüller. „Onze grote klant Coop bijvoor-
beeld realiseert door het gecombineerde ver-
voer de eigen CO2 reductiedoelstellingen. Maar 
voor veel klanten is het milieuaspect van onder-
geschikt belang.” 
„En het is ook niet zo, dat wij een bonus krijgen 
en een hogere transportprijs mogen vragen” 
geeft railCare-Chef Wegmüller te bedenken. 
„De klanten profiteren er nota bener van, omdat 

het spoorvervoer stiptheid garandeert. Op de 
weg wordt de situatie steeds onoverzichtelijker, 
vertragingen door vaste en plotselinge files ne-
men hand over hand toe. En juist bij verspro-
dukten is leveringsstiptheid erg belangrijk.

Nadeel spoor: kritische massa 

railCare profiteert van de verstopte wegen. 
Maar ook het spoornetwerk is zwaar belast. 
railCare huurt als private railoperator zg. “slots” 
op het SBB-spoornetwerk. railCare is flexibel, 
omdat men gebruik maakt van korte en snelle 
treinen.
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Goederentreinen zijn in de 
regel 700 tot 800 meter lang 
en hebben daarom geen hoge 
snelheid. “railCare treinen zijn 
kort en hebben dezelfde snel-
heid en remeigenschappen 
als intercity treinen. Men kan 
onze treinen dus tussen twee 
treinen door laten rijden als de 
“slots” dat toelaten” verklaart 
Wegmüller deze bijzonder-
heid.

Het gecombineerd vervoer 
concept functioneert feitelijk alleen voor gro-
te klanten. “Er is behoorlijk wat kritische mas-
sa nodig en een regelmatig volume” volgens 
Wegmüller. Want alleen een “volle trein is een 
goede trein”. railCare blijft echter optimistisch, 
omdat men nog  enige potentiele klanten op het 
oog heeft en daarmee een nog betere capaci-
teitsbenutting kan realiseren.

Het bedrijf uit Härkingen is in de laatste jaren 
sterk gegroeid en heeft in Zwitserland 300 men-
sen in dienst. Ruim 100 in het kanton Solothurn, 

de rest op de hoofdvestiging 
in Härkingen en op het over-
laadstation in Oensingen. Vijf 
locomotieven zijn 24/7 in be-
drijf. 20-25 treinen zijn dage-
lijks voor railCare onderweg, 
wat neerkomt op 250 vracht-
wagens. 

Goedkoper is 
belangrijker dan 
"groener"
Totnogtoe is railCare het eni-

ge bedrijf, dat op deze wijze gecombineerd ver-
voer aanbiedt voor binnenlandse transporten. 
Theoretisch zouden concurrenten ook actief 
kunnen worden in dit marktsegment, het goe-
derenvervoer op het spoor is tenslotte al meer 
dan tien jaar geleden geliberaliseerd. “Echter 
de opstartbarrières zijn niet gering” legt Philipp 
Wegmüller uit. “Er zullen locomotieven gekocht 
of gehuurd moeten worden, rollend materieel 
en men heeft geschoold personeel nodig.” rail-
Care zal vooralsnwel de enige aanbieder blij-
ven in dit marktsegment.
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„De concurrentie zie ik zowiezo niet op het 
spoor” aldus Philipp Wegmüller “onze concur-
rentie is het wegvervoer”. Daarmee nogmaals 
op de grootste uitdaging van zijn bedrijf terug-
komend. “Wij moeten ons bewijzen in een ex-
treem bevochten markt, waarin om iedere Rap-
pen gestreden wordt (1 Zwitserse Frank = 100 
Rappen). Groene logistiek klinkt altijd goed, 
maar het moet zich renderen.”

Economische haalbaarheid van 
spoorvervoer op korte afstanden

railCare realiseert al gecombineerd vervoer 
vanaf een transportafstand van 90 km in con-
currentie met het wegvervoer.

Dan is het wel noodzakelijk, dat de interfaces 
in de logistieke keten (afzender – voortransport 
– overladen – spoorvervoer – overladen – na-
transport – ontvanger) vanuit dezelfde organi-
satie gecoördineerd, gestuurd en bewaakt wor-
den. 

De treinen, die verschillende terminals met el-
kaar verbinden, moeten absoluut betrouwbaar 
en stipt kunnen rijden.

Tenslotte moeten de processen op de terminals 
efficiënt en effectief functioneren, om de kos-
ten voor het overladen aantrekkelijk te houden. 
Bij het project CityCargo Genève bedraagt de 
transportafstand op het spoor slechts 67 km. 

Om in dit geval competitief te zijn, moest naast 
de eerder genoemde aspecten een extra meer-
waarde gevonden worden. 
Dankzij het gecombineerde vervoersconcept 
en in goede samenwerking met de klant kon de 
logistieke keten vereenvoudigd en daardoor de 
kosten gereduceerd worden. 

Dit werd door directbelevering van de super-
markten vanuit het landelijke distributiecen-
trum gerealiseerd, waardoor shuttletransporten 
tussen het landelijke en de regionale distribu-
tiecentra kwamen te vervallen en daarmee na-
tuurlijk ook het lossen en opnieuw weer laden 
aldaar.
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Film
http://www.railcare.ch/content/railcare/de/dienstleistungen/citycargo.html

mis dit niet!

Tot slot de railCare bioscoop

Deze korte film moet iedere geïnteresseerde 
beslist gezien hebben! Eenvoudig maar indruk-
wekkend, zijn met een stift en een schaar logis-
tieke processen tot hun essentie teruggebracht 
en fraai in beeld gebracht. Geniaal! 

Deze 3 minuten en 41 seconden zijn de moei-
te waard…. neem de moeite, want daarna gaat 
u het filmpje waarschijnlijk vaker bekijken dan 
deze ene keer!

Contact

info@railcare.ch

http://www.railcare.ch/content/railcare/de/dienstleistungen/citycargo.html
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Diese Doppelseite 
steht auch als PDF 
im Internet zur 
Verfügung:
www.coopzeitung.ch/railcare

Logistik

Die Verlagerung der Transporte von der Strasse 
auf die Schiene schont die Umwelt und ist 
wirtschaftlich: Durch die Innovation von Coop 
und Rail Care kommen die Waren 
pünktlich und sicher ans Ziel.

So funktioniert 
der Warentransport 

mit Rail Care

Oensingen

Bern

Gwatt

Aclens

Chavornay

BrigGenf-
La Praille

Versorgung für Genf
Vom Rail-Care-Terminal Aclens 
via Genf-La Praille werden 
42 Verkaufsstellen beliefert.

Karte der 
Rail-Care-Terminals 

der Schweiz

Anlieferung
Die Waren werden
per Camion und Zug zu 
einer Verteilzentrale 
mit Rail-Care-Terminal 
gebracht. Horizontalumschlag

Die Wechselbehälter werden 
in drei Wellen pro Tag auf 
Güterzüge verladen.

Die letzte Meile
Per Camion werden die 
Verkaufsstellen mit den 
Waren beliefert.

Vom Zug auf die Strasse
Erneuter Umschlag der 
Wechselbehälter für die 
letzte Transportetappe.

1

2 54
Bahntransport
Die Güterzüge bringen die 
Waren schnell und pünktlich 
an den Zielbahnhof.

3

Rail-Care-Terminal

Verkaufsstelle

Genf

Genf-La Praille

JONA PIXEL MANTOVAN/FLORENCE MICHEL/RAIL CARE/WIKIPEDIA.ORG/OPENSTREETMAP.ORG/BUNDESAMT FÜR STATISTIK

Sauber, schnell   und 
zuverlässig

Coopzeitung  

Castione

Felsberg

Elgg

Stabio

EMISSIONEN DES 
INTERNATIONALEN 
LUFTVERKEHRS 
SIND IN DIESER 
STATISTIK NICHT 
BERÜCKSICHTIGT.

38

36

40

42

37 987
Millionen 
Tonnen
CO2 in 2011.

1990 1998 20061994 2002 20101992 2000 20081996 20041991 1999 20071995 2003 20111993 2001 20091997 2005

1,4 Mio.
Strassenkilometer pro Jahr 
weniger an Camionfahrten 
zwischen Genf und Lausanne.

1128
Tonnen CO2 pro Jahr 
weniger durch das 
Projekt «CityCargo» Genf.

30 000
Wechselbehälter pro Jahr 
(25 pro Zug) braucht es für 
den Transport zwischen 
Aclens und Genf.

67
Schienenkilometer trennen 
die Verteilzentrale Aclens vom 
Bahnhof Genf.

Entwicklung der 
CO2 -Emissionen 
in der Schweiz
von 1990 bis 2011, in Mio. Tonnen

Sauber, schnell   und 
zuverlässig
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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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MIGROS
De Ligurische havens vanuit verladerperspectief 
Tijdens een bezoek aan de Ligurische ha-
vens (La Spezia, Genue, Vado Ligure) trof ik 
enkele Zwitserse verladers, waaronder Mar-
kus Helg, manager internationale transpor-
ten van de Migros-Genossenschafts-Bund 
in Zürich, met wie ik sprak over de rol van 
deze havens in hun importlogistiek. 

Importcontainers

Omdat je de MIGROS importstromen eigenlijk 
via de westhavens verwacht en vandaar per 
spoor of binnenschip zuidwaarts, was het een 
interessant gesprek, omdat daarin naast de am-
bities ook de effectieve mogelijkheden van deze 
havenregio duidelijk in beeld kwamen. Het hin-
terland van deze havens groeit en die ont-
wikkeling wordt verder aangewakkerd, mis-
schien wel bevleugeld, door de NEAT (Neue 
Eisenbahn Alpen Transversale) resp. door 
het groeiend aantal basistunnels, die de 
Alpen als hindernis voor het spoorvervoer 
(met iedere gereedkomende basistunnel) 
successievelijk laten verdwijnen.   

Afgezien van hetgeen de 
toekomst nog gaat bren-
gen, heeft alleen het ver-
leden al laten zien, dat het 
vrachtverkeer over de Al-
pen in de periode van 1985 
tot 2015 von 50.000.000 
ton  naar 100.000.000 ton 
verdubbelde. 
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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

Basel

Birsfelden

Intermodal upper Rhine operator

Nijmegen

Willebroek

VenloDeurne
Born

Oosterhout

Meerhout

Ridderkerk

Den Bosch
Wanssum

Mainz

possibly including “door to door” deliveries

Mannheim

Wanneer je naast de verkeersontwikkeling de 
ambities van zowel de Adriatische als de Ligu-
rische havens plaatst, dan zal de volgende ver-
dubbeling geen 30 jaar op zich laten wachten.  

Alles op een rijtje: volume, logis-
tiek, kosten, transittijd, ecologie

Als sinds 2013 stuurt MIGROS regelmatig im-
portcontainers via de havens in de golf van Ge-
nua en dit met stijgende tendens. In 2015 wer-
den ca. 2.400 TEU (30% van het jaarvolume) 
via La Spezia en Genua geleid; voor 2016 50% 
(ofwel 4.000 TEU). 
Deze tendens laat zien, dat de logistieke cal-
culatie via de zuidhavens aantrekkelijk is voor 
MIGROS. Bij de opsplitsing van het volume 
over La Spezia en Genua – gaat het merendeel 
via La Spezia (80%). De havenkeuze wordt be-
paald door de reisduur en de rederij. 

Kosten: 
gelijk niveau

Het kostentotaal met 
alle bijkomende kos-
ten (incl. „demurra-
ge“ en „detention“) 
ligt voor importcon-
tainers uit Azië en In-
dia op een vergelijk-
baar niveau als dat 
voor de west- en 
noordhavens. Kij-
kend naar de con-
tainertypen zijn 
de 40’ containers 
iets goedkoper, 
de 20’ containers 
wat duurder. Het 
verschil bedraagt zo’n 
€ 50,-- per TEU, daarnaast 
bestaan individuele prijsverschillen 
afhankelijk van de terminal waar het na-
transport zijn aanvang neemt. 

Er zijn echter ook forsere kostenverschillen in 
de vergelijking noord- en zuidhavens. Door het 
onmiddellijk doorsturen van de containers van-
uit de zuidhavens ontstaan geen demurrage- 
en detentionkosten. 

Containerbuffer in Melzo

Wanneer containers voor enige tijd in Melzo 
gestopt worden (bijv. artikelen voor de feestda-
gen of seizoensgebonden produkten), dan is 
dat zonder bijkomende kosten mogelijk. Dit is 
in de vergelijking van de noord- en de zuidha-
vens een sterke troef en een pluspunt voor de 
zuidhavens. 

De scankosten zijn in Italië lager dan in Rotter-
dam. Geselecteerde containers worden minder 
fre- quent gescand en zijn minder 

lang geblokkeerd. 

Azië 4 tot 10 dagen dichterbij

Ook vanuit milieugezichtspunt is de keuze voor 
de zuidhavens beter, de zeeroute is 4.000 km 
korter en de emissies dienovereenkomstig ge-
ringer. Vanwege de kortere zeeverbinding is 
vanzelfsprekend ook de reistijd korter. Vanuit 
Azië en  India duurt de zeereis 4 tot 10 dagen 
korter – ofwel een gemiddelde tijdswinst van 7 
dagen. 

De afwikkeling van de treinen in de zeehavens 
maar ook in Melzo is zeer goed georganiseerd. 
De verbinding Melzo – Frenkendorf met 2 trei-
nen per week is stabiel en betrouwbaar. 

Blijkens informaties van spooroperators wordt 
het vanaf Rotterdam steeds lastiger om goed 
gevulde directe treinen naar Zwitserland te re-
aliseren, hetgeen onvermijdelijk tot hogere kos-
ten per container zal gaan leiden. 
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La Spezia

Melzo

Frenkendorf

Neuendorf

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Omdat alle distributiecentra van MI-
GROS (Neuendorf, Suhr en Volkets-
wil) spooraansluiting hebben, heb-
ben directe treinen naar Zwitserland 
(Containerterminal Frenkendorf) de 
voorkeur, omdat vanaf Frenkendorf de 
containers met een directe trein – de 
„MIGROS shuttle“ just in time – naar 

Neuendorf vervoerd worden en zo 
een soepel doorlopende "supply 

chain" vanaf het zeeschip ontstaat.

Empty containers
 
Een verder positief aspect is 

het feit dat de container-

terminal   Frankendorf    depot-
houder is voor veel rederijen 
en lege importcontainers daar  

weer ingeleverd kunnen wor-
den. Daarmee vervalt het leeg 
retour transport naar de zeeha-

ven, wat wederom interessant  is 
exporterende verladers.

Contact

Markus Helg

Markus.helg@mgb.ch
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Markus Helg

Markus Helg leidt sinds 2005 de afdeling 
internationale transporte bij MIGROS Ge-
nossenschafts-Bund in Zürich. In deze 
functie is hij o.a. verantwoordelijk voor 
de internationale transportlogistiek en de 
douanezaken van MIGROS. 
   Voor hij bij MIGROS in dienst kwam leid-
de hij vanaf 1989 de schadeafdeling van 
de transportverzekering, verlader- en ex-
pediteurs aansprakelijkheidsverzekering 
van de SCHWEIZ Versicherung, ELVIA 
en Allianz Suisse. 
  Na zijn opleiding tot expediteur was Mar-
kus Helg meerdere jaren voor een inter-
nationale expediteur werkzaam in de Verenigde Staten en bij een consul-
tant voor projecttransporten en transportverzekeringen. Markus Helg 57 
jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen.
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railAGV
zonder machinist, volledig elektrisch, 
enkele of meerdere wagons, rondjes om de kerk of het land in...

In de containerwereld zijn AGV’s (automatic 
guided vehicles) vooral in gebruik op zee-
haventerminals, waar deze voertuigen (on-
bemand en volledig automatisch) het ver-
voer verzorgen van het zeeschip naar de 
tussenopslag("stack") en omgekeerd. 

Alhoewel deze geautomatiseerde operatie een 
zekere fascinatie kent, vindt die plaats 
op een redelijk afgeschermd terrein en 
zeker niet daarbuiten. Je kunt de poort 
dus gerust open zetten – de AGV’s 
gaan zeker niet aan de haal met de 
aangeboden vrijheid en over spookrij-
dende AGV’s hoeft dus niemand wak-
ker te liggen!

De euforische energie, die de eerste AGV’s vrij 
maakten bij de ontwikkelaars, leidde tot  toe-
komstvisies over “onbemand” containerachter-
landvervoer op de weg met eigen rijstroken op 
de snelwegen en een serie mooie visualisaties. 
Daar bleef het tot dusver bij, omdat door de 
bank genomen er doorgaans geen infrastruc-
tuele ruimte (meer) is t.b.v. “eigen AGV asfalt”.

railAGV

De railAGV is (zoals de naam al aangeeft) 
een soortgelijk voertuig, maar impliciet met 
de “drang naar buiten” en is dan bedoeld 
het reeds bestaande spoornetwerk! Volledig 
zelfstandig vindt de railAGV zijn weg van-

af de terminal tussen het drukke reizigers- en 
vrachtverkeer door naar zijn eindbestemming. 
Natuurlijk herkent hij bewegende en niet bewe-
gende obstakels en reageert daar adequaat op.

De railAGV is, als “robot”, tevens “onbemand”, 
bij voorkeur “geheel electrisch” en het bes-
te vergelijkbaar met een vrachtwagen omdat 
hij één 40/45 ft container bij zich heeft en van 
spooraansluiting-A naar spooraansluiting-B kan 
rijden. Uiteraard kunnen railAGV’s gekoppeld 
of als 4 TEU railAGV (6-assige geledewagon) 
gebouwd worden en zo meerdere containers 
tegelijkertijd vervoeren, waardoor ze zelfs nog 
wel ietsjes of royaal efficiënter zullen kunnen 
opereren dan de “driverless” vrachtwagens en 
ZLV’s.

Voor de inzet van futuristische (volgens scep-
tici: utopische) onbemande vrachtwagens op 
de openbare weg zijn nog heel wat horden te 

nemen, maar voor de railAGV is de noodzake-
lijke “openbare” infrastructuur al aanwezig: rails 
resp. het volledige spoornetwerk. Radar, sen-
soren en besturing doen de rest.

Paul van Bers: “Voor de railAGV is die 
toekomst minder een visie dan wel tastbaar 
concreet. De flexibiliteit die de vrachtauto de 
verlader biedt maakt van de containertrein 
een niche speler. De trein legt het enerzijds 
af tegen de vrachtauto op snelheid en flexi-
biliteit, en anderzijds tegen de binnenvaart 
op prijs. De railAGV maakt de keuze voor 
het spoor weer grootschalig aantrekkelijk.”

Spoorparade Amersfoort
Op deze manifestatie in 2014 had railAGV een 
H0 opstelling waarin naast personen- en vracht-
treinen ook een behoorlijk aantal (13) railAGV’s 
rondreden. De conventionele treinen (ertstrein, 
TGV, rangeersets, losse lcomotieven, e.d.) re-
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ogSure
your umbrella for safe logistic operations

Telephone +49 40 380 433 91
Email        info@logsure.de
Website     www.logsure.deLogSure

3
TOTAL PORT STAY

COSTS 10000

ETA

RAIL OPERATOR
DESTINATION:

CRITICAL MASS
CARGO DISTRIBUTION

Maasvlakte

DELAY + 58
15:21

15:23:59

2
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5

APM Terminals Maasvlakte II (APMT MVII) has her rail terminal located at the 
center of Maasvlakte. This location makes for an excellent consolidation point 
for both maritime and continental volumes. With the Open Access Rail Terminal 
(OART) concept, we open up our rail terminal to handle external cargo.

Contactgegevens
Commercial Department
(Accountmanager Landside)

E-mail: roy.de.haan@apmterminals.com
Tel.:  +31 (0)10 754 9656 or 
+31 (0) 646828319

APM Terminals Maasvlakte II B.V.

Europaweg 910, 3199 LC Rotterdam

Postbus 8, 3000 AA Rotterdam

Nederland

Handelsregister nr. 24399863

Lifting Global Trade

www.apmterminals.com

www.DailyLiftingMVII.com

den in vaste patronen over 
de opstelling, de railAGV’s 
niet... Deze  hadden start- 
en eindpunten opgekregen 
en moesten zich autonoom 
een weg zoeken door het 
zich om hen heen krioelen-
de spoorverkeer. 

Voor sceptici, mensen die 
vermoedden dat ook de 
railAGV’s vaste routes 
meegekregen hadden, be-

stond de mogelijkheid om de 
railAGV’s op te pakken en op 
een compleet andere spoor-
plek in de opstelling neer te 
zetten. De railAGV’s bleken 
hiervan niet onder de indruk, 
calamiteitendiensten hoefden 
ook niet uit te rukken en ze 
zochten zich ook vanaf die 
nieuwe locaties probleemloos 
een weg naar hun eindpun-
ten. In de werkelijkheid moet 
men natuurlijk deze “hand 
van God” verplaatsingen in 
de praktijk zien als de mo-
gelijkheid om autonoom en 
automatisch te kunnen rerou-
ten van railAGV’s naar hun 
eindpunten bij onverwachte 
spoorincidenten of omdat de 
lading, onderweg verkocht 
bijvoorbeeld, ineens ergens 
anders heen moet.

Paul van Bers: “De Spoor-
parade video’s (op youtube) 
illustreren de werkwijze en 
de mogelijkheden van deze 
techniek, die veel verder gaat 
dan die van de bekende AGV 
en zowel op zeer grote als op 
zeer kleine schaal en op van 

alles daar tussenin toepas-
baar is. Sceptici zijn welkom 
bij onze test en demo opstel-
ling om zich te overtuigen van 
de eenvoud, doelmatigheid 
en veelzijdigheid van deze 
techniek.” 

Workshop
met RWTH Aachen

Na lang en grondig testen 
staan de ontwikkelaars ing. 
Marco van der Toorn en ir. 
Paul van Bers, overtuigd van 
de techniek en de mogelijk-
heden, nu te trappelen om 
het systeem in “real live” om-
standigheden te kunnen to-
nen om dan spoedig daarna 
de eerste railAGV’s te laten 
bouwen en operationeel aan 
het werk te kunnen zetten.

Hoewel de railAGV op het 
“openbare spoor” vooralsnog 
naast het omvangrijke opus 
van Jules Verne gedacht 
moet worden, gezien andere 
hordes in de vorm van “regel-
geving” is er flinke potentie op 
kleinere (bedrijfs)schaal. Zo-
dra een aantal “kleinere” toe-
passingen in bedrijf genomen 
zijn, zal het veroveren van het 
“openbare traject” wel een re-
alistische overtuiging worden. 

Zoals samen met het IFS van 
de Universiteit RWTH Aachen 
alvast de voorbereiding te 
verrichten om in de komende 
maanden een “real live” work-
shop te tonen, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van twee be-
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The new container terminals at the 
Maasvlakte are now fully operational. The 
flow of containers is further fragmented in the 
port of Rotterdam. The neutral Barge Service 
Centre bundles little call sizes and contributes 
to the efficiency of container logistics at the 
Maasvlakte. www.bargeservicecenter.nl

Barge Service Center: 
neutral solution, common benefit

Kramer Group B.V.
Missouriweg 17

3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
+ 31 (0) 181 362 880
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl

  The Flexitank Company
  Malakkastraat  51  |  Rotterdam - Maasvlakte
 T +31 (0)181-745861  |  E a.vanhoff@theflexitankcompany.com

 Fitting of Flexitanks and Linerbag sets

 Supply of fitting materials

 Container inspections and surveys 

 Up-grade containers suitable for Flexitanks

 Manufacturing of new Bulkheads

 Collection and repair of bulkheads

 Supply and Installation of heater pads |  ISO Kits

 Experienced ADR-drivers

A brand new company, since 2016, with more than 14 years of experience in the Flexitank and Linerbag industry. Service provided to the pioneers 
of flexitanks as from the beginning. Well known in  the depot , transport and shipping world. COA recommendations followed as from 2007.

The independent service provider

 Cross pumping 

 Warehousing and ADR-storage

 Removal of Flexitanks and Linerbags

 Environmental friendly disposal

 Mobile services in Netherlands, Germany, 

 Belgium and France.

 Loading assistance and 

 training in Europe

 Transports and loadings with tank chassis 

 Inland barging service

 Shipments for overseas destinations 

Our services for flexitank related companies;

staande gemotoriseerde 
wagons van de RWTH, 
waar de besturingssoftware 
voor de railAGV in geïmple-
menteerd zal worden. 

Dat wat op H0 niveau ge-
demonstreerd werd, zal, 
rekening houdend met de 
krachten en gewichten in een 
“real live” workshop, dan ook 
getoond kunnen worden, na-
tuurlijk met een volle contai-
ner “aan boord”.

Een greep uit de 
denkbare toepas-
singen

Voor terminallocaties die 
grote hoeveelheden import-
containers verwerken met 
“tegen de terminal aan leu-
nende” ontvangers (Böhnen, 
Dortmund, Tilburg, Meerhout, 
Ulm, etc.) is de toepassing 
van het railAGV concept zeer 
de moeite waard om in te zet-
ten of bij Inter Terminal Trans-
port of als feeder van en naar 
rail Hubs of bij het automa-
tisch rangeren.

Als navelstrengoplossing is 
de railAGV een betrouwbaar 
en 24/7 doorwerkend werk-
paard met zero emissie. Ter-
minals kunnen meestal nog 
wel uitbreiden al schuurt de 
een of andere terminal hier 
en daar toch al aardig tegen 
onoverwinbare terminalgren-
zen aan. Met de railAGV ko-
men uitbreidingen met satel-
lietopties in het vizier.

Voor afleveringen bij ont-
vangers resp. beladingen 
bij verschepers in de “city 
limits” radius van terminals 
is de railAGV uiteraard ook 
toepasbaar en het lijkt niet 
onwaarschijnlijk dat de in die 
gevallen korte afstanden op 
het “openbare netwerk” de 
introductie van de railAGV op 
het grote openbare netwerk 
zullen versoepelen en ver-
snellen. 

Concreet in detail: 
het simulatie pakket 
SIMOPS
Op basis van het voor de 
railAGV’s ontworpen auto-
matische spoorverkeerslei-
ding systeem, (het  Super-
visor Route Control System 
(SRCS)), is een simulatie tool 
SIMOPS ontwikkeld. Met de  
introductie van het Operatio-
nele Simulatie pakket SRCS_
SIMOPS is het nu ook moge-
lijk plannen van bestaande 
en toekomstige ruimtelijke 
railordening snel te toetsen 
op effectiviteit en efficiëntie  
qua goederendoorstromin-
gen over het spoor. 
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RWTH Aachen
gemotoriseerde wagon

Om huidige en actuele situaties te kunnen meten 
en doorrekenen, kan het pakket omgaan met al 
de bestaande spoorgebruikers, zoals bloktrei-
nen en rangeerbewegingen, maar het kan ook  
naadloos nieuwe vervoersvormen meenemen, 
zoals bij de introductie van railAGV’s. 

Marco van der Toorn: “Tot voor kort be-
stond er nog geen instrument om eenvoudig 
te kunnen bepalen of vervoersdoelstellingen 
van geplande spoorinfrastructuur wel realis-
tisch en/of kosteneffectief waren. Wordt er te 
weinig spoorinfrastructuur gepland dan leidt 
dat tot omzetderving en vereist het hoog oplo-
pende kosten om de infrastructuur alsnog uit 
te breiden om aan gestelde vraag te kunnen 
voldoen. Aan de andere kant is er sprake van 

kapitaalvernietiging wan-
neer bijvoorbeeld “te veel” 
spoorinfrastructuur blijkt te 
zijn aangelegd. De onder-
bezetting levert geen geld 
op, terwijl de instandhou-
dingskosten gewoon door-
lopen.”

Planning tool

Met het flexibele pakket 
SRCS_SIMOPS wordt het 
mogelijk om nieuwe en be-
staande  planningen van 
spoorinfrastructuur in het 
operationele vervoersge-
bied te laten doorrekenen  
met exacte en/of gewens-
te aantal containergege-
vens, zoals die per truck 
en/of schip worden  aan-
geleverd of afgevoerd. 

Bottlenecks

Daarmee valt de spoorin-
frastructuur zeer eenvou-

dig flexibel en snel in het 
pakket te tekenen en is de beoogde toepassing 
van de nieuwe infrastructuur te configureren. 
Zodoende zijn alle denkbare spoorscenario’s 
van te voren door te rekenen. Men kan al ca-
paciteitsmetingen verrichten zonder dat er nog 
maar één “biels” hoeft te worden  gelegd of ver-
legd. De eenvoud en snelheid levert door uren 
tijdswinst de eerste kostenbesparing. 

Door de uitvoerige autonome simulatiemoge-
lijkheden worden bij een vervoersscenario al de 
“bottlenecks”, ook die verborgen in de spoor-
infrastructuur zitten, automatisch zichtbaar als 
“stagnaties” die ook zouden zijn opgetreden 
indien de infrastructuur daadwerkelijk zou zijn 
aangelegd. Dit is mogelijk omdat de SRCS_

SIMOPS meer is dan enkel maar 
een “simulator”, maar daadwerkelijk 
rijdende treinen emuleert. Zodoen-
de kan SIMOPS niet “smokkelen” 
met  treinbewegingen en locaties, 
omdat het pakket ook aan de wet-
matigheid gebonden is dat “als  een 
object een plaats op een baanvak 
heeft ingenomen, deze plaats niet 
tegelijkertijd door een  ander object 
kan worden ingenomen”. 

Daarin ligt de kracht en kostenbe-
sparing die SRCS_SIMOPS biedt 
met een realistische doorrekening 
van flexibel aangeboden vervoers-
data, zoals bijvoorbeeld via PORT-
BASE systemen van de Port of Rot-
terdam, APCS en BTS systemen 
van de Port of Antwerp etc. 

Snelle
kostenbesparingen

De onmiddellijke kostenbesparin-
gen door het gebruik van dit pakket 
vormen reeds een veelvoud van de 
aanschafkosten. Zelfs indien hier-
mee één planningsfout kan worden 
ontdekt en/of voorkomen, lopen de  
directe kostenbesparingen al snel 
in de honderdduizenden  €! 

De SRCS_SIMOPS kan in de “wer-
kelijke tijd” simulaties laten lopen, 
zodat ook menselijk  ingrijpen mo-
gelijk is op treinverkeerstechnisch 
en/of rangeergebied. 

Maar simulaties zijn ook  door mid-
del van een “versnelde klok” af te 
wikkelen zodat een gewenste dag-
meting van een bepaald scenario 
(combinatie) al na een paar minu-
ten bekend kan zijn. 
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Van alle rijwegen/blokken zijn de (rail)lengten in 
te stellen en de GPS-posities van “balisen” als 
(ERTMS) terugmeldingen zodat samen met de 
ingebouwde softwarematige (de)accelleratiesi-
mulatie van alle railAGV’s en (normale) trein(-
machinist)en ook de “snelhedenefficiëntie” kun-
nen worden gemeten. 

Zodat het SRCS_SIMOPS niet enkel de opera-
tionele doorvoercapaciteit meet van 
“aantallen verplaatste containers” 
maar ook het (railAGV)energie-ver-
bruik van deze operationele simula-
tie, waarbij men op alle verzamelde 
gegevens kan inzoomen tot op de 
data van een individuele railAGV/
container nauwkeurig om deze in 
een grafiek uit te zetten (zoals een 
snelhedengrafiek, totale reistijd, ge-
middelde snelheid, energieverbruik, 
etc.), opdat deze (milieu)uitkomsten 
bijvoorbeeld ter vergelijking naast 
die van “de truck” gelegd kunnen 
worden. Het SRCS_SIMOPS pak-
ket verzamelt derhalve impliciet veel 

statistische data, zoals het aantal keer dat elke 
“wissel” moet worden omgezet, nuttig voor on-
derhoudsramingen. Op verzoek kan bijna  elke 
bijkomstige statistische dataverzameling in het 
systeem worden opgenomen. 
Ook de  wijze waarop rapportages van signi-
ficante data worden verzorgd, kan op verzoek 
worden  aangepast, opdat gericht datgene 
wordt gerapporteerd wat beoogd wordt met de 
meting(en). 

De kosten van het pakket zijn afhankelijk van 
de grootte van de te simuleren deelinfrastruc-
tuur en worden berekend per “icoon” die wordt 
getekend/geconfigureerd in het  SRCS_SIM-
OPS pakket. 

Een icoon staat voor maximaal 50 meter spoor-
infrastructuur in de geprojecteerde werkelijk-
heid. In principe is enige consultancy over de 
(aanvullende) functie van het icoon inbegrepen. 

Dat beperkt zich tot wat er aan configuratie in 
het systeem nodig is  om het scenario van de 
klant te realiseren, waarbij een naadloze sa-
menwerking van alle  rail-iconen vereist is voor 
het beoogde simulatiegeheel. Het staat de klant 
echter vrij om (ook)  zelf de spoorconfiguratie in 
te voeren, daarvoor kunnen instructiemogelijk-
heden worden aangeboden. 
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Kompatibilität von Verkehrsträgern ist  
keine Selbstverständlichkeit.
 
Von rund 1 Mio. Sattelaufliegern europa-
weit sind gerade einmal 5 Prozent kranbar. 
NiKRASA bringt systemisch Bewegung ins 
Spiel. 

Wir schließen die Lücke und bringen Sie 
von der Straße auf die Schiene.

Nicht kranbare Sattelauflieger werden  
kranbar: Mit einer Platte werden Ihre Trailer 
auf die Schiene umgeschlagen.

MAKING STANDARDS WORK
FOR A PERFECT MATCH BETWEEN ROAD AND RAIL

TX Logistik AG

Junkersring 33 . D - 53844 Troisdorf
Tel: + 49 (0) 22 41 14 92- 0
Fax: + 49 (0) 22 41 14 92- 139
info@txlogistik.eu . www.txlogistik.eu

TX_AZ_90x252_Tetris.indd   1 25.10.16   10:21

Wij bedanken 

MINIWORLD
ROTTERDAM

voor de perfecte
coulisse!

https://youtube.com/watch?v=dEi9WnH6HK8

https://youtube.com/watch?v=Bkc2LovxZHs

https://youtube.com/watch?v=4rV3Xvd0Ft8

https://youtube.com/watch?v=xgbu-r5w5TY

https://youtube.com/watch?v=yGRbDL9sv2Q

5 railAGV films
op YouTube

Kort en bondig samengevat

SRCS_SIMOPS biedt de gebruiker een laagdrempelige tool 
met o.a. de volgende mogelijkheden om: 

● Rail infrastructuur te helpen ontwerpen en testen, zo-
wel spoorplan als spoorgebruik scenario’s 

● Zeer snel en flexibel te werken 

● Kosten te besparen en fouten te elimineren 

● De containerstroom over de rails te optimaliseren 

● Het energieverbruik van containerstromen te meten 
en te optimaliseren

● Nieuwe vervoersconcepten en strategieën uit te testen 
en uit te werken

● "Lean en mean" de goederenstromen over het spoor 
te organiseren 

● Landzijdig geautomatiseerde container afhandeling 
zichtbaar te maken 

● Huidige spoorbewegingen zichtbaar en volgbaar te 
maken 

● Te “gamen” door allerlei denkbare scenario’s voor het 
spoorvervoer snel te testen op hun meerwaarde.

Contact 

www.ragv.nl

ir Paul van Bers

ing Marco van der Toorn
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Universal growth model for container transferia near 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

3938 BOX®2016 - 22 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2016 - 22

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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Een betrouwbare verbinding
EUROGATE intermodal is al meer dan 20 jaar 
actief in het gecombineerde spoor- en wegver-
voer. Net zo lang is naast anderen de contai-
nervervoerder Kloiber een belangrijke partner 
in het voor- en natransport per truck.

Spoor steeds aantrekkelijker

Het spoor wordt als transportmiddel voor het 
achterlandvervoer van/naar zeehavens steeds 
intensiever gebruikt. Daaraan levert ook (EGIM)
EUROGATE Intermodal zijn bijdrage. Tot 
wel 710.000 TEU kan de 100% dochter 
van de terminaloperator EUROGATE 
jaarlijks in gecombineerd spoor-wegver-
voer transporteren. Voor deze combina-
tie gaat EGIM al meer dan 20 jaar. Omdat 
het spoor in vergelijking met de truck op 
de langere afstanden de uitstootarmere 
modaliteit is, levert de transportoperator 

daarmee samen met z’n opdrachtgevers ook 
een bijdrage aan de bescherming van het mi-
lieu en een besparing op het grondstoffenge-
bruik.

Klanten, die logistiek maatwerk en milieube-
wust vervoer wensen tussen de zeehavens 
Hamburg, Bremerhaven alsook Wilhelmshaven 
enerzijds en Zuid-Duitsland, Hongarije, Italië 
en verdere Europese landen anderzijds, zijn bij 
EGIM aan het goede adres. 

Het voordeel: verkeersbelemmeringen, 
zoals als op de wegen, zijn er op het 
spoor niet. Treinen van Hamburg naar 
Budapest hebben voor 1.200 km maar 
net 27 uur nodig – zonder locomotiefwis-
sel. Voor de uitvoering van het spoorver-
voer maakt EGIM gebruik van de spoor-
operators boxXpress.de uit Hamburg en 

het Hongaarse bedrijf Floyd. Bij boxXpress is 
de EUROGATE-dochter EGIM een van oprich-
tende aandeelhouders, bij Floyd heeft EGIM 
een meerderheidsbelang.

Meer capaciteit

Sedert begin vorig jaar is EGIM overgestapt op 
punt-punt containerbloktreinen met gemiddeld 
96 TEU transportcapaciteit per vervoersrich-
ting. De meerwaarde: „We kunnen onze klan-
ten een hogere frequentie bieden en we zijn 
sneller geworden“, legt Aaron Spandehra uit, 
Sales Manager bij EGIM. Ook dat een vaste ge-
sprekspartner werd ingevoerd per route, vond 
grote waardering bij de gebruikers. Spandehra: 
„Bovendien hebben we daardoor extra capaci-
teiten gecreëerd en kunnen zo nog beter antici-
peren op wensen van de gebruikers.“ 
Voor het vervoer van im- en exportcontainers 
biedt EGIM dagelijkse verbindingen tussen de 
Duitse zeehavens en acht inlandterminals in 

Zuid-Duitsland. Naast Hamburg en Bremerha-
ven werd in 2014 ook Wilhelmshaven, als enige 
Duitse zeehaven zonder diepgangbeperking, 
in het netwerk van EGIM opgenomen. Met 60 
eigen containerchassis en zo’n 40 subcontrac-
tors verzorgt de afdeling wegvervoer in Ham-
burg het voor- en natransport tussen de termi-
nals en depots. Hier ligt de capaciteit bij zo’n 
8.000 ritten per maand. Sedert april 2015 kan 
de operatie “live” via de nieuwe App „TRoad“ 
gevolgd worden. Ook de communicatie met de 
chauffeurs verloopt via de smartphone. Klanten 
zijn tevreden met deze “tool”, omdat ze zo altijd 
snel en exact op de hoogte zijn over hun rit.

Draaischijf München

München is van oudsher EGIMs sterkste route 
in Duitsland. Dit komt overeen met de “modal 
slpit”, die tussen Beieren en de Duitse zeeha-
vens ruim 60% bedraagt, voor de terminal Mün-
chen-Riem is het cijfer nog hoger. De beierse 
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to/from Weekly 
Hamburg roundtrips
Frankfurt 3
Mannheim 3
Nürnberg 7
Nürnberg‐Augsburg 2
Kornwestheim 10
Ulm 10
Munich 8
Augsburg‐Munich 2
Budapest 4

to/from Weekly 
Bremerhaven roundtrips
Mannheim 3
Nürnberg 5
Kornwestheim 5
Ulm 3
Munich 1
Dortmund‐Munich 1
Augsburg‐Munich 5
Budapest 2

to/from Weekly 
Hamburg roundtrips
Frankfurt 3
Mannheim 3
Nürnberg 7
Nürnberg‐Augsburg 2
Kornwestheim 10
Ulm 10
Munich 8
Augsburg‐Munich 2
Budapest 4

to/from Weekly 
Bremerhaven roundtrips
Mannheim 3
Nürnberg 5
Kornwestheim 5
Ulm 3
Munich 1
Dortmund‐Munich 1
Augsburg‐Munich 5
Budapest 2

hoofdstad is voor EGIM achter niet alleen een 
belangrijke inlandterminal, waar gebruikers 
intensief gebruik van maken, maar fungeert 
tegelijkertijd ook als Hub. Via de draaischijf 
München-Riem bedient EGIM midellandse zee-
havens en verbindt het eigen spoornetwerk met 
dat van de italiaanse concernzuster Hannibal. 

Zonder box(X)enstop 
van de kust naar de Donau

EGIM biedt zes wekelijkse departures vanuit de 
Duitse zeehavens naar economische centra in 
Hongarije, driemaal wekelijks op Nyírbátor en 
Budapest-Bilk, de snelste treinverbinding van 
en naar Hongarije. 

Voor de voor- en natransporten werkt EGIM 
samen met gerenomeerde Hongaarse partners 
en garandeert daarmee een hoog kwaliteitsni-
veau. Daarnaast wordt –noordgaand- via Mün-
chen driemaal per week een directe verbinding 
onderhouden.
 
Samenwerking met Kloiber

„Betrouwbare en stabiele partners zijn een es-
sentieel bestanddeel van onze servicepalet“, 

zegt Spandehra. Daarom werkt EGIM met veel 
subcontractors al vele jaren samen. Dit geldt 
ook voor de voor- en natransporten. Sedert 
twee decennia is Kloiber, een vervoerder uit 
Petershausen met Depots in München-Riem 
en Augsburg en een omvangrijk wagenpark, de 
voornaamste partner in Beieren. 

Om de klanten ook op de “last mile” te laten 
zien, hoe stabiel de jarenlange samenwerking 
met Kloiber zich ontwikkeld heeft, heeft EGIM 
diverse voertuigen een regionale “out fit” gege-
ven. Spandehra daarover: „Kloiber is – zoals al 
onze subcontractors – een sterk geëngageerde 
en betrouwbare partner, die onze klanten erg 
waarderen.“ (cb)

Verdere informatie:

www.egim.eu

Contact

EUROGATE Intermodal GmbH

egim.sales@eurogate.de

Tel. +49 40 7405-2202
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Metrocargo Italia
Twee spoorondernemingen

De Metrocargo groep heeft twee ondernemin-
gen voor het spoorvrachtvervoer, voor zowel de 
tractie als het rangeren: InRail en FuoriMuro, 
beide met eigen locomotieven en gekwalifi-
ceerd personeel. 

InRail is actief in het uitvoeren van transporten 
tussen Italië en het buitenland (Oostenrijk en 
Slovenië). Dankzij de veiligheidscertificering 
kunnen ook andere routes bediend worden, 
zoals Chiasso, maar ook Noord-, Midden- en 
Zuid-Italië tot Napels toe. Verder heeft InRail 
de licentie gekregen om ook op het Sloveense 
spoornet actief te worden en met het oog 
op de ontwikkeling van deze activiteiten 
in Slovenië een filiaal geopend.

FuoriMuro werd opgericht als rangeer-
spoorbedrijf en voert exclusief alle ran-
geeractiviteiten uit in de haven van Genua 
(ruim 130.000 wagons in 2015). In 2012 
kreeg FurioMuro ook de licentie voor de 

langere afstand en combineert sedertdien ran-
geeractiviteiten met lange afstandstransporten 
tussen de zeehavens Genua, La Spezia en Li-
vorno en de belangrijkste spoorterminals. Fuo-
riMuro verbindt dagelijks Marseille (Zuid-Frank-
rijk) met Parma (Noord-Italië) en biedt hier een 
complete service aan (totaan verhuur van wa-
gons en containers).

Innovatief en milieubewust

Metrocargo Italia biedt innovatieve intermodale 
oplossingen, die, omdat ze volledig maatwerk 
zijn, ook in zeer specifieke klantenwensen kun-
nen voorzien. Een concreet voorbeeld van deze 
filosofie en benadering is de start van een ver-
binding met verschillende wagontypen, waar-
mee niet alleen verschillende opdrachtgevers 

bediend kunnen worden, maar ook meer-
dere vertrekpunten en bestemmingen in 
Noord-West Italië (Castelguelfo-Parma 
en Mortara-Pavia) met Zuid-Frankrijk 
(Marseille) verbonden konden worden.

Dit transport onderscheidt zich van alle 
andere in de markt beschikbare oplossin-
gen, omdat het ontwikkeld werd om door 

bundeling van verschillende typen goederen 
een groter volume en daarmee een betere be-
nutting op zowel de hoofdroute als op de deel-
routes te bewerkstelligen. In de trein rollen zowel 
conventionele wagons, die LPG (liquified petro-
leum gas = gas di petrolio liquefatto) vervoe-
ren, alsook containerwagons met containers, 
tanks en wissellaadbakken waarmee de meest 
uiteenlopende goederen vervoerd kunnen wor-
den.   Deze 
t r a n s p o r t -
mix heeft tot 
substant ië le 
kostenbespa-
ringen geleid 
voor de deel-
nemende be-
drijven, naast 
een stevige 
“modal shift” 
van de weg 
naar spoor. 
Op basis de 
verwachte en 
later gereali-
seerde resul-
taten met dit 
innovat ieve, 

grensoverschrijdende intermodale concept ont-
vingen de initiatoren een subsidie uit Brussel en 
later zelfs de intermodal award.

Contact

Nicoletta Garzoni

nicoletta.garzoni@metrocargoautomazioni.it
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Ekol Logistics
De logistieke aanbieder Ekol Logistics, die in 
1990 in Turkije opgericht werd, heeft inmiddels 
vestigingen in 13 landen. Ekol Logistics be-
hoort tot de pioniers op het terrein van de geïn-
tegreerde logistiek in zowel Turkije als Europa 
met ruim 750.000 m² overdekte opslagruimte in 
Turkije, Duitsland, Italië, Griekenland, Frankrijk, 
de Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Roemenië, 
Hongarije, Spanje, Bulgarije, Tsjechië en Polen 
met ruim 6.500 medewerkers.

Ruim portfolio logistieke activiteiten

De palet van Ekol logistics biedt oplossingen 
voor transport, opslagmanagement, buiten-
landse handel, supply chain management ver-
schillende sectoren: hi-tech, automotive, textiel, 
FMCG, geneesmiddelen, industrie. De jaarlijk-
se omzetgroei bedraagt 25% resp. be-
droeg in 2015 504 M€.

Verder exploiteert Ekol ook vijf eigen 
RoRo-schepen, beschikt over 5.000 trai-
lers alsook een netwerk van spoorver-
bindingen binnen Europa. Vanuit deze 
suprastructuur biedt Ekol complete inter-

modale concepten aan die op verschillende ter-
reinen tal van voordelen opleveren: financieel 
en operationeel, milieuvriendelijker en socialer 
voor de chauffeurs.

40 bloktreinen wekelijks

Met 40 bloktreinen per week is Ekol tevens een 
spooroperator van formaat, die onder andere 
actief is op de volgende routes:

Vier maal wekelijks <> Ostrava (tendens stij-
gend: zesmaal wekelijks is het streven)

Zes maal wekelijks Triest <> Ludwigshafen 

Negen maal wekelijks Triest <> Köln

Eigen R & D afdeling

Dankzij de eigen “research & development” 
afdeling, waar 90 mensen werken, on-

derscheidt Ekol zich uitdrukkelijk van 
andere aanbieders. Deze afdeling heeft 
momenteel 130 projecten lopen om de 
eigen operatie en diensten te verbeteren 
en effectiever te maken. De hier bereikte 
resultaten dragen ertoe bij, dat Ekol ook 
in de toekomst een unieke positie heeft 
op en voor haar diensten aan de markt.

Contact

Bogna Blasiak

bogna.blasiak@ekol.com
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Zeebrugge: sterk op het spoor

De haven Zeebrugge ligt aan de Noordzeekust en heeft 
daarnaast een centrale ligging in Europa, dit geografisch 
samenspel voert tot de wezenlijke succesfactoren van 
deze havenregio:

● direct aan de Noordzeekust: het drukst bevaren 
zeegebied ter wereld

● op het kruispunt van de goederenstromen tussen 
Engeland, Scandinavië en Zuid-Europa

● in de onmiddellijke nabijheid van Europese indus-
triële en economische centra

● de haven kent geen “congestion” en beschikt over 
uitstekende hinterlandverbindingen

Logistiek platform
De haven Zeebrugge heeft zich van een pure transitoha-
ven ontwikkeld tot een logistiek platform, waar alle typen 
maritiem vervoer (deep & short sea) bijeen komen en 
met elkaar verbonden worden. Dit in combinatie met de 
ligging direct aan de kust, leidt tot een kort havenopont-
houd en daarmee tot lagere kosten voor rederijen. 

De uitbreiding van de haven werd in 1985 voltooid en het 
havencomplex omvat thans: de buitenhaven, aangelegd 
in de Noordzee en beschermd met twee lange golfbre-
kers, open en zonder sluizen toegankelijk voor de groot-
ste schepen ter wereld, waarmee de buitenhaven bijzon-
der aantrekkelijk is voor container- en RoRo-diensten en 
de binnenhaven: havens met terminals voor overslag, 
opslag en distributie van auto’s, breakbulk en containers. 

State of the art infrastructuur

Het spoor speelt nu al een rol van beteke-
nis in de “modal split” van de haven met 
een aandeel van 15%, maar het ligt in 
de bedoeling dit aandeel toekomstig tot 
minimaal 20% te verhogen. Vooral om-
dat Zeebrugge een relatief jonge haven 
is beschikt het havencomplex over een 
moderne en „state of the art“ spoorinfra-
structuur. 

Twee TEN-T corridors

Zeebrugge is onderdeel van twee belangrijke 
Europese spoorcorridors: de Rhine-Alpine cor-
ridor (RFC1) en de North Sea-Mediterranean 
corridor (RFC2).

Alle terminals in Zeebrugge hebben spooraan-
sluiting en dagelijks vertrekken en arriveren 
bloktreinen met containers, trailers en nieuwe 
auto’s naar verschillende bestemmingen in Eu-
ropa. Met 34 treinen per week is Italië beslist de 
koploper bij de spoorverbindingen.

Momenteel wordt opnieuw geïnvesteerd om de 
spoorcapaciteit verder te vergroten. Met een 
“bypass”, die de west- en de oostzijde van de 
haven verbindt kon de toegankelijkheid van de 
haven verbeterd worden. Een nieuw rangeer-
station met 21 sporen is in aanbouw en verde-
re kleinere spoorprojecten zullen de al goede 
spoorpositie van Zeebrugge ook in de toekomst 
verder versterken.

Contact

Johan Abel          ja@mbz.be
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KTB Burghausen
Na de netaansluiting groeiend naar uitbreiding
De kleine, bijna miniatuurachtige container-
module op het fabrieksterrein van Wacker AG 
Burghausen, als surrogaat voor een lange tijd 
ontbrekende containerterminal in de Beierse 
chemiedriehoek was misschien wel de „trigger“ 
om de plannen eindelijk eens serieus en met 
meer elan ter hand te nemen. Degenen die de 
toenmalige minimodule runden verdienen van-
daag nog groot respect voor de precisie waar-
mee zij op deze superkleine terminal hun werk 
moesten verrichten. 

Modal shift

Juist vanuit een sterk milieubewustzijn 
en de „modal shift“ wens, werd met breed 
gedragen regionale ondersteuning een 
bosperceel gerooid om de containerter-
minal KTB Burghausen te kunnen bou-

wen. Na een vliegende start heeft de overslag-
prestatie inmiddels het volume van 60.000 TEU 
bereikt en zullen de aandeelhouders (de stad 
Burghausen, DUSS Bodenheim, Karl Schmidt 
Heilbronn) zich met de uitbreiding van de termi-
nal bezig moeten gaan houden. 

Reeferstation en speciale chassis

Afgezien van de normale terminaluitrusting 
heeft KTB Burghausen ook een reeferstati-

on, die verder uitgebreid kan worden, en 
een opvallend royale vloot aan speciale 
chassis (“side loaders” en kiepchassis). 
Treinen met e-locomotieven kunnen uit-
rollend (“mit Schwung”) de terminal aan-
lopen en aan het eind van de terminal 
weer mèt stroom de terminal verlaten. 
Verder is de spooraansluiting van de ter-

minal met 4 sporen 
op verdere groei 
ontwikkeld. Door 
de centrale ligging 
in de Beierse che-
miedriehoek is het 
volumepotentieel 
voor de terminal 
aanzienlijk groter 
dan “alleen” de vo-
lumes van Wacker 

AG Burghausen. De talrijke chemielocaties in 
de regio, zoals Gendorf, Ismaning, Unterneu-
kirchen, Aschau am Inn, Burgkirchen, Trost-
berg en Waldkraiburg hebben met de termi-
nal KTB Burghausen feitelijk de nationale en 
internationale transportinterface voor de deur 
gekregen en kunnen hier, al naar gelang de 
zendingsgrootten, meer of minder intensief 
gebruik van maken.

Naast het containerverkeer wordt het spoor-
traject van München via Mühldorf naar Burg-
hausen ook intensief door het personenver-
voer, alsook door andere goederentreinen 
met droge en natte bulkgoederen benut. Om-
dat het traject grotendeels eensporig en daar-
mee niet echt “modal shift” ondersteunend is, 
is de uitbreiding van de spoorinfrastructuur  
een thema dat met fel gekleurde hoofdletters 
geschreven mag worden. 

In spoorjargon wordt het traject weliswaar als 
ontwikkeld naar het vervoersaanbod („be-
darfsgerecht ausgebaut“), toch spreken eni-
ge recent met de camera vastgelegde “bot-
tle necks” boekdelen. Kwaliteitsverlies bij de 
aansluitingen (in München Riem) ligt op de 
loer en dat kan er dan makkelijk toe leiden, 
dat in gang gezette “modal shift” weer wordt 
terug gedraaid.

Contact
Tom Schimmel 

tom.schimmel@kt-burghausen.de
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Megahub Lehrte
Megahubs – netwerkstructuur
voor het goederenvervoer van de toekomst
Als je met de trein van Brussel naar Milaan of 
van Parijs naar Warschau reist, is het vanzelf-
sprekend, dat je als passagier moet overstap-
pen, als er geen directe verbinding is, op cen-
traal gelegen knooppuntstations. 

Omdat het in de regel de bedoeling is dit 
zo min mogelijk te doen, kiest de reiziger 
het gunstigste knooppunt uit om de snel-
ste en best aansluitende verbinding naar 
het einddoel te kunnen benutten.
„In het goederenvervoer is het niet an-
ders. Niet elke route in het spoorverkeer 

leidt meteen naar het einddoel. Wanneer je dus 
bij het plannen van een  intermodale  transport-
route kiest voor gecombineerd vervoer met 
het spoor, dan moet het fundamentele inzicht 

in de noodzaak van het “overstappen” op 
verschillende transportmiddelen reeds 
aanwezig zijn. Daarbij is de vraag niet 
zozeer “of” überhaupt overgestapt wordt, 
maar eerder “hoe vaak”, “hoe snel” en 
“tegen welke prijs”, aldus Wolfgang Mül-
ler, bestuursvoorzitter van de Deutsche 
Umschlaggesellschaft Schiene – Straße 
(DUSS), die 22 spoorterminals in Duits-

land exploiteert. Wat voor een mobiele trein-
reiziger op het overstapstation met een aantal 
stappen tussen het aankomst- en het vertrek-
perron vaak een peuleschilletje is, is voor zwa-
re ladingseenheden (containers, tanks, trailers) 
die zichzelf niet kunnen voortbewegen iets heel 
anders. Daarom ontwikkelden technici slim-
me oplossingen, om het overstappen van de 
ladingseenheden te vereenvoudigen. Tot dus-
ver  werden op spoorterminals vooral punt-punt 
verkeren overgeslagen, dus van de trein op de 
truck of omgekeerd. 

De ontwikkeling naar de MegaHub 
Hannover-Lehrte: het verkeer 
groeit, parameters veranderen

De verkeerstoename van de laatste jaren werd 
in toenemende mate ook veroorzaakt door het 
aan elkaar koppelen van verschillende inter-
modale verbindingen met ergens op de route 
overslag van de laadeenheden van de ene op 
de andere trein. Intermodale laadeenheden op 
een trein zijn al lang niet meer onderweg tussen 
vast gedefinieerde punten: van A naar B. Intus-
sen vereisen capaciteitsrestricties maar ook de 
marktvraag, dat zendingen van A via C naar B 
verstuurd worden, wanneer dat beter is voor de 
efficiëntie van netwerk en in het belang is van 
de “moda shift”. Dit vergt goed georganiseer-
de logistieke ketens teneinde het overstappen 
tussen verschillende treinen succesvol te rea-
liseren.

MegaHub concept is aan de ver-
anderende intermodale behoef-
ten aangepast

In deze behoeften wordt in het MegaHub con-
cept voorzien. Verschillende treinen brengen 
bont gemengde ladingsstromen uit alle hoeken 
van het bedieningsgebied naar de centrale hub, 
alwaar op nieuwe treinen met één bestemming 
wordt overgeslagen. Het “overstappen” moet 

snel gebeuren. Wanneer evenwel dagelijks 
honderd of meer intermodale laadeenheden op 
aansluittreinen overgeladen moeten worden, 
leidt dat bij de conventionele verticale overslag-
methode snel tot problemen. Daarom hebben 
de ontwikkelaars zich niet alleen op de snelheid 
van de overslag geconcentreerd, maar ook op 
een intelligente horizontale transportmethode, 
die de doorstroom  van de intermodale laadeen-
heden in een MegaHub terminal ondersteunt.  
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Dipl.-Ing. Wolfgang Müller

“Overstappen als noodzaak 
om het gecombineerde ver-
voer efficiënter en daarmee 
goedkoper te maken.”

Dipl.-Ing. Wolfgang Müller

"...een omvang van 80% van 
het totale volume als over-
stapzendingen verwacht."

De af-
zonder l i j -
ke laadeenheid 
wordt -naar het voor 
de MegaHub Lehrte ont-
wikkelde concept- niet meer 

gecompliceerd bij verschillende kraanoverga-
vepunten als een estafettestokje doorgege-
ven,  maar parallel aan de kraanrails op een 
transporteenheid geplaatst en voorgesorteerd 
naar de bestemmingspositie in het betreffende 
kraanvak verplaatst. Dit ontlast de kraanover-
slag en reserveert waardevolle capaciteit voor 
het eigenlijke werk: het snel lossen en laden 
van treinen.

MegaHub Lehrte: Thema sinds 
1990 - de volumes vragen 
bijzondere aandacht

Kijkt men naar de voorgeschiedenis van de 
MegaHub Lehrte bij Hannover, dan betekende 
reeds in het begin van de 90-er jaren het Me-
gaHub concept een zeer ambitieuze technologi-
sche stap voorwaarts, met bijzondere aandacht 
voor de zinvolle geografische stationering, de te 
gebruiken technieken, de financierbaarheid en 
de operationele implementatie. De vergunnin-
gen en juridische aspecten rond de bouwplan-
nen van de opdrachtgever DB Netz AG en de 
politieke debatten, voornamelijk over de loca-
tiekeuze en de financiering, domineerden lan-

ge tijd de 
p l a n n e n , 
maar konden 
uiteindelijk opgelost 
worden. De EBA (Eisen-
bahnbundesamt) voerde een 
onteigeningsbesluit uit voor het 
project. De bouwvergunning werd in 
april 2005 verleend. Voor de realisering werd 
in juni 2012 een financieringsovereenkomst ge-
sloten tussen de ministeries voor verkeer en 
financiën enerzijds en DB Netz en DB Energie 
GmbH anderzijds.

Het voorwerk is klaar – het pro-
ductieve en operationele basis-
concept is op kleinere schaal  
succesvol uitgeprobeerd 
Het operationele en productieve basisprincipe 
dat voor de bedrijfsvoering in Lehrte gekozen 
is, werd tussentijds in verschillende kleinere toe-
passingen ook op een aantal centrale gecombi-
neerd vervoer terminals in Duitsland gerealiseerd 
en beproefd. Bovendien heeft de universiteit van 
Hannover simulaties gemaakt, waarmee onder 
uiteenlopende scenario’s de capaciteitsmo-
dellen voor Lehrte ingeschat konden worden. 
Bij de ingebruikname van Lehrte beschikt men 
dus al over eerste inschattingen en verwachtin-
gen ten aanzien van de omgang met de “over-
stapzendingen”. „Neemt men als voorbeeld de 

DUSS-terminals Köln Eifeltor of München-Riem, 
dan wordt daar momenteel met de conventio-
nele kraanmethode een groot aantal overstap-
zendingen behandeld, zonder welke het actuele 
netwerk van gecombineerde spoorverbindingen 
ondenkbaar zou zijn.” aldus Dipl.-Ing. Wolfgang 
Müller „Hier stappen allerlei laadeenheden over 
in een omvang tot wel 10% van wat er dagelijks 
aan internationaal vertrekkende en aankomen-
de treinen behandeld wordt. De noodzakelijke 
organisatorische begeleiding is door voortschrij-
dende informatietechnologie in Köln-Eifeltor 
beter beheersbaar geworden, maar nog steeds 
relatief hoog. Moderne IT-oplossingen, zoals het 
BLU (Betriebsleitsystem für Umschlagterminals 
= Terminal Management Systeem), ondersteu-
nen weliswaar de vroegtijdige planning van de 
overstapzendingen en het kraanmanagement, 
maar verhinderen niet, dat laadeenheden tijdsin-
tensief door de terminal verplaatst moeten wor-

den.“ besluit Müller. Bekijkt men het project Me-
gaHub Lehrte tegen deze achtergrond, zo wordt 
daar een omvang van 80% van het totale volume 
als overstapzendingen verwacht. Deze omvang 
zou conventionele terminals overbelasten. Voor 
Lehrte is daarom een gedifferentieerd techno-
logische en productieve benadering vereist. De 
dimensies vereisen anders denken: technisch 
en productief. De terminal krijgt een overslagmo-
dule met snelle kranen, die aan beide uiteinden 
buiten de kraanbaan kunnen overslaan en eron-
der zes overslagsporen.
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Met de kranen kunnen alle in het gecombineerd 
vervoer voorkomende laadeenheden overge-
slagen worden. De operatie van de centraal in 
het midden van de terminal gelegen sorteer- en 
transportmodule wordt uitgevoerd door trans-
porteenheden, waarop de kranen de laadeen-
heden afzetten. In eerste instantie gaan mi-
nimaal 12 transporteenheden de klus klaren, 

maar een uitbreiding tot 36 eenhe-
den is mogelijk. De 

a u t o -

matisch bestuurde transporteenheden voeren 
het horizontale transport van de laadeenheden 
uit (behalve trailers) tussen de verschillen-
de kraanvakken. Hierdoor wordt het mogelijk 
laadeenheden over de totale lengte van een 
trein te sorteren en te verdelen zonder dat de 
kranen elkaar in de weg komen. 

Gesplitst: overslaan en sorteren

Minder rijden met de kranen komt de overslag-
prestatie volledig ten goede. Door de werkver-

deling tussen de kranen en de 
sorteermodule wor-

den rij-

a fs tanden 
van de kra-
nen korter 
en daardoor 
v e r l o o p t 
het over-
slagproces 
spoor-spoor 
sneller. Om 
te beginnen 
krijgt de Me-
gaHub bij 
in gebruik-
name een 
overslagcapaciteit van zo’n 130.000 laadeen-
heden. De verdere ontwikkeling hangt dan sa-
men met de ontwikkeling van de overslag en 

de praktische ervaringen met de ter-
minal.

Meer informaties via 

http://bauprojekte.deutschebahn.com/p/me-
gahub-lehrte
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