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Editorial     

De containeroverslag in de Middellandse 
zee heeft zich anders ontwikkeld dan in het 

noorden. Kijkend naar het totale volume ging 
het aandeel van de geselecteerde havens in 
de „Northwest-MED range“ gedurende de ob-
servatieperiode van 30% naar 32% en in de 
„Channel-Baltic range“ van 70% naar 68%. 
Meerdere signalen duiden erop dat deze trend 
zich zal voortzetten.

Marsaxlokk (Malta) en Cagliari (Sardinië) slaan 
forse containervolumes over, die in geen en-
kele verhouding staan tot de mogelijke import 
of export van deze eilanden. Derhalve bestaat 
het containervolume aldaar voor een zeer hoog 
percentage uit feedervolumes van/naar andere 
havens in de Middellandse zee. Dat soort ha-
vens zijn er in de „Channel-Baltic range“ niet, al 
waren er ooit wel ideeën om op de Orkney 
eilanden een soortgelijke containerha-
ven te creëren, maar die plannen zijn 
vooralsnog plannen gebleven.

De andere havens 
in de „North-
west-MED ran-
ge“ hebben net 
als de havens 

in het noorden natuurlijk ook feedervolumes 
van uiteenlopende omvang, maar daarnaast 
een substantieel achterlandvolume dat groeit of 
krimpt al gelang de zorg voor en de ontwikke-
lingen in het achterland van de bewuste haven. 

Bij elkaar opgeteld reiken de ambities van de 
verschillende havens langs de Ligurische kust 
naar een jaarvolume van 15 MTEU, waar nu 
alles bij elkaar 4 MTEU per jaar overgeslagen 
worden. Met de in 2019 in bedrijf komende 
APMT Terminal in Vado Ligure krijgt de regio 
een capaciteitsuitbreiding van minimaal 1,2 
MTEU. Gevoed worden deze ambities ener-
zijds door deze komende terminaluitbreiding, 
waar dan ook 20.000 TEU schepen af kunnen 
meren, maar ook door het succesvolle „retro 
porti“ concept waarvan meerdere havens al 
gebruik maken en profiteren, alsook door de 
kwaliteitssprongen, die voltooide en nog in aan-
bouw zijnde basistunnels door de Alpen aan de 

produktiviteit van het spoorverkeer verlenen. 
Met  gemiddeld 7 dagen kortere reistijd op 
de belangrijkste handelsroutes op Azië 
a l s slagroomtoefje op de pudding!
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Seacon Logistics is the number one logistics supply chain director with a
maritime character. In addition to overseas import, export and warehousing
activities, we also handle the distribution of your goods to and from any
destination in Europe. For more than 30 years, our business locations situated
at inland road, rail and water terminals have been the foundation of our
operations. We offer the best solution for every situation as regards price,
service, transit time and environmental quality.

More information?  Contact our sales department, T +31 (0)77 - 327 55 55, you can
also send an e-mail to info@seaconlogistics.com or see www.seaconlogistics.com
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La Spezia als beste bekroond
Ook in de logistiek maakt de menselijke factor het verschil

Halverwege 2017 viel de Contship Italia 
Groep in de prijzen. Het vlaggeschiptermi-

nal van de groep in La Spezia Container Ter-
minal (LSCT) veroverde de begeerde titel van 
“beste containerterminal in Europa” tijdens de 
“Asian Freight, Logistics and Supply Chain 
Awards” (AFLAS) verkiezingen, die in 2017 in 
Singapore werden gehouden.

De uitverkiezing maakt duidelijk, dat het bij con-
tainerterminals niet per se XXL moet zijn. De 
Ligurische haven van La Spezia kan niet met 
de belangrijke havens in Noord-Europa concur-
reren en ambieert dat ook helemaal niet. Desal-
niettemin is de terminal erin geslaagd, zich als 
een betrouwbare en alternatieve “interface” voor 
vertrekkende en binnenkomende containers uit 
Zuid-Europa, Zwitserland, Zuid-Duitsland en ui-
teraard de Noord-Italiaanse thuismarkt te ont-

wikkelen. LSCT richt zich op klanten die transit-
tijd willen verkorten en opslagkosten reduceren. 
Met het sturen van de lading via La Spezia 
wordt het logistiek proces korter en efficiënter, 
dat geldt ook voor het risicomanagement, dat 
de laatste jaren een steeds belangrijkere rol is 
gaan spelen.

De strategische ligging in Noord-Italië maakt 
het mogelijk met slechts een enkele aanloop 
van een zeeschip tegelijk meerdere mark-
ten te bedienen. Door gebruik te maken van 
Contship’s Rail Hub Milano (Melzo), dat een be-
langrijk verkeersknooppunt geworden is, onder-
scheidt LSCT zich door de directe aansluiting 
op het Italiaanse snelwegennetwerk en per-
fecte spoorverbindingen, internationaal voor-
al naar Zwitserland, Duitsland en Nederland. 
LSCT investeert constant in de uitbreiding van 

dit netwerk. Hannibal, de multimodale operator 
van de groep, nam begin 2017 de al vele jaren 
bestaande ERS-spoorverbinding Rotterdam <> 
Melzo over. Sedert Mei 2017 bedraagt het aan-
tal roundtrips op de route Rotterdam <> Melzo 6 
per week; een duidelijk signaal dat de markt het 
nieuwe management van het aloude product 
snel geaccepteerd heeft.

Maar niet alleen verbindingen en netwerken al-
leen staan garant voor een perfect functioneren 
van de “supply chain”, ook de vaak bekritiseer-
de bureaucratie bij de douaneafhandeling is 
van groot belang. 

Sinds Contship La Spezia de vergunning kreeg 
voor de “fast corridor” douaneafhandeling, pro-
fiteren verladers daar ook van omdat ze de dou-
aneafhandeling zonder het opmaken van een 
T-1 dokument kunnen doen. Dit versnelt en ver-
eenvoudigt de globale “supply chain”. Het voor-

deel van een inklaring in de zg. „fast customs 
corridor“ is, dat de invoerrechten pas voldaan 
hoeven te worden wanneer de goederen op de 
hub-terminal (Melzo) aankomen, in plaats van 
voor aankomst van het zeeschip in de haven.

De optelsom van al deze factoren leidt tot een 
belastbaar alternatief voor bestaande verkeers-
routes. Uiteraard blijft een nauwe samenwer-
king met gespecialiseerde en ervaren logistieke 
partners de belangrijkste basis om te waarbor-
gen, dat de verschillende taken vakkundig uit-
gevoerd worden.

Met het aanbieden van geïntegreerde transport-
diensten in met elkaar verbonden netwerken, is 
dit een uitermate belangrijk aspect geworden. 
Onder de streep is het heel vaak de menselijke 
factor, die het verschil maakt en daarmee een 
onmisbare service, die het verdient bekroond te 
worden.
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Connection terminals within  the port of Rotterdam

For more information and rates 
Roy de Haan
Account Manager Landside
roy.de.haan@apmterminals.com
+31 10 754 96 56
+31 6 46 82 83 19

APM Terminals
Maasvlakte II

ECT Delta 
Rotterdam

Euromax Terminal
Rotterdam

Waalhaven
Locations

Distripark
Eemhaven

Kramer Group

APM Terminals
Rotterdam

RWG
Mode of transport  
based on deadline

- Intermodal (barge/rail)
30 hours between availability container 
and closing connecting terminal.
- Truck
24 hours between availability container 
and closing connecting terminal.

Daily dedicated barge service  
between APM Terminals  
Rotterdam and  
APM Terminals Maasvlakte II.

Naamloos-1   1 15-06-17   14:03
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Marsaxlokk - Algeciras - Valencia - Barcelona - Marseille Fos - Genoa - 

La Spezia - Livorno - Cagliari - Gioia Tauro - Koper

Mañana....... was gisteren! 
Sterkere groei dan de globale containeroverslagindex

®©

Cijfermateriaal PORTS I & II 

Alle verzamelde cijfers van de edities  
PORTS I & II zijn voor abonnees koste-
loos beschikbaar en worden op aanvraag 
verzonden; uw verzoek graag via volgend 
mailadres:

info@box-intermodal-containers.com

De aan- en afvoer van containers in de veelal 
kleinere havens in het Middellandse zeege-

bied, is, vanuit de optiek van de globaal opere-
rende rederijen, altijd al een bijzondere uitda-
ging geweest. De grootste zeeschepen liepen 
al lang voor de komst van de 20.000 TEU klas-
se die  havens aan, die in de “Northwest-MED 
range” opgenomen zijn.

Bij het lossen en laden van een containerschip 
in ongeacht welke zeehaven worden twee soor-
ten containers gelost: het merendeel containers 
die hun eindbestemming (of herkomst) hebben 
in het geografisch gebied dat vanuit de bewuste 
zeehaven logistiek bediend wordt (hinterland-
containers; per vrachtwagen, spoor of binnen-
vaart) en een variabele hoeveelheid containers 
die voor andere zeehavens bestemd zijn en niet 
door het grote containerschip aangelopen wor-
den, maar door kleinere zeeschepen daarheen 

of vandaan vervoerd worden (zg. feedercon-
tainers en feederschepen). In de Middellandse 
zee zijn twee zeehavens tot ontwikkeling geko-
men, die nagenoeg uitsluitend feedercontainers 
overslaan: Marsaxlokk (Malta) en Cagliari (Sar-
dinië). Door de geografische ligging zijn de af-
standen voor de aan- en afvoer van containers 
zowel in oostelijke als in westelijke richting ver-
gelijkbaar en zorgt deze centrale ligging voor 
een stabiele attractiviteit voor de rederijen. Al-
geciras (Spanje) en Gioia Tauro (Italië) hebben 
eveneens een hoog aandeel feedercontainers 
en dientengevolge geregeld te maken met ster-
ke volumewisselingen.

Weinig ruimte, andere prioriteiten

Een ander aspect, dat Marsaxlokk en Cagliari 
zeker in de kaart zal hebben gespeeld, is het 
feit, dat veel havens aan de Middellandse zee 

aan de voet van hellend landschap liggen en 
derhalve met de ruimte moeten woekeren. De 
noodzakelijke, zij het korte, tussenopslag voor 
feedercontainers kan dan al gauw voor onge-
wenste processtoringen zorgen en niet de voor-
keur hebben. 

Vado Ligure (Savona)

De nieuwe haven Vado Ligure (Italië nabij Savo-
na) zal binnen afzienbare tijd aan de “North-
west-MED range” worden toegevoegd, namelijk 
na de ingebruikname (in 2019) van de nieuwe 
containerterminal van APM Terminals, met een 
geplande capaciteit van 1,2 MTEU (incl. 0,3 
MTEU voor de reeferterminal met 510 aanslui-
tingen).

Intermodale spectrum

Intermodaal gezien zijn de kustvaart en het 
spoor de dominerende modaliteiten; de bin-
nenvaart speelt afgezien van Marseille Fos met 

binnenvaartlijndiensten op de Rhône  geen rol 
van betekenis. Vanwege de grote spreiding van 
zeehavens in de regio is het wegvervoer vaak 
de meest voor de hand liggende modaliteit. 

Vanuit de optiek van een rederij is het Middel-
landszeegebied als het ware geschapen voor 
de opname en integratie van continentale goe-
derenstromen. Zowel qua transittijd als qua 
afstand kan de containerscheepvaart (en dat 
geldt met nadruk voor de 20.000 TEU klasse, 
die al meerdere stops hebben in de regio), op 
bepaalde bestemmingen en routes het kansrijk 
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opnemen tegen het wegverkeer en in sommige 
gevallen zelfs tegen het spoor. De kleinere ha-
vens, die niet in de vaarschema’s van de 20.000 
TEU schepen voorkomen, zijn desalniettemin 
uitermate geschikt om zowel volumes van de 
hoofdroutes als gecontaineriseerde regionale 
goederenstromen te verwerken: het goederen-
vervoer op Italië had altijd al een groot volume. 
De inspanningen om ook de omvangrijke goe-
derenstromen tussen Turkije en Noord-Europa 
verder te intermodaliseren (containers of Ro-Ro 
plus spoor) zal het verkeer door de Alpen uiter-
aard ook verder doen toenemen.

Modal shift - made in Switzerland

Omdat de Zwitserse bevolking het vervuilende 
vrachtverkeer door de Alpen op de korrel heeft 
genomen, is besloten met de bouw van basis-
tunnels het spoorverkeer door de Alpen aan-
trekkelijker te maken. De al 10 jaar geleden vol-
tooide Lötschbergbasistunnel, waarvan het niet 
voltooien van 20 km van de westelijke tunnel-
buis weinig begrip uit de sector krijgt, heeft er 
sinds vorig jaar mit de  Gotthardbasistunnel een 
concurrent bij gekregen, hoewel die pas com-
pleet is na voltooiing van de  Ceneribasistun-
nel (2020). Maar ook op andere plekken wordt 
koortsachtig in de Alpen gehamerd en geboord: 
in  Frankrijk bij de Mont d’Ambin (2025) en in 
Oostenrijk bij de Brenner (2026).

Cui bono?

De havens aan de Ligurische en Adriatische 
kust zullen van deze versterking van de spoor-
infrastructuur door de Alpen de vruchten pluk-
ken. Momenteel behandelt de draaischijf in 
Melzo jaarlijks 7.500 treinen (nationaal als inter-
nationaal), 9.000 treinen is het doel voor de ko-
mende jaren. Voor de nieuwe terminal in Vado 
Ligure   zal  de  intermodale   reikwijdte   totaan 
Stuttgart gaan. Dit lijkt ambitieus, maar is alles-
zins realistisch, wanneer men zich realiseert, 
dat de Melzotreinen nu al veel noordelijkere be-
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RWI‐ISL containeroverslagindex
Schatting op basis van gegevens van 48 havens =  ± 77%  van de index
Januari 2018 ‐ schatting op basis van de decembergegevens

 Containeroverslag 2010 = 100 

2017: 5,4% groei, net als in 2016
De containeroverslagindex RWI–Leibnizinstituut Essen en ISL Bre-
men is in november 2017 sterk gestegen (na correctie 130,6) en 
kon dit niveau in december handhaven. Met dit positieve signaal 
komt de balans over heel 2017 uit op een stijging van 5,4%, het-
zelfde resultaat als in 2016.

Totaal worden de cijfers van 82 havens verspreid over de wereld in 
de index verwerkt, die daarmee 60% van het totale globale contai-
neroverslagvolume omvat. De schatting voor januari op basis van 
de december cijfers omvat 48 havens en daarmee zo'n 77% van 
het door de index afgdekte containeroverslagvolume. 
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Stijging van de containeroverslag
in de periode 2010-2016

stemmingen aandoen, te weten Duisburg, Ven-
lo en Rotterdam.  

Noord & Zuid 

De overslagprestatie van de “Northwest-MED 
range” als geheel heeft, refererend aan de 
RWI-ISL containerindex in 2016 een overtui-
gende plus bereikt en verloopt ook indrukwek-
kend parallel met de indexlijn, anders dan de 
grafiek van de “Channel-Baltic range”, die zich 

in de laatste jaren neerwaarts losmaakte van de 
index met een min van 2 MTEU ultimo 2016.

Plusmeldingen en achter bij de index

Een achterblijvende groei t.o.v. de index ener-
zijds en een grotere groei dan de index bij indi-
viduele havens anderzijds passen niet goed sa-
men. Onder de streep betekent dit dat in plaats 
van de aloude, jaarlijks gestage groei in de con-
taineroverslag nu een ander hoofdstuk begon-
nen is. Hier kleine of forse terugval en daar sta-
biele of explosieve groei: de feederpakketten 
zijn de beweeglijke containermassa. Rederijen 
zijn tot op zekere hoogte vrij deze volumes daar 
te laten overslaan waar de beste condities ge-
boden worden; tot op zekere hoogte, want aan 
bepaalde wetmatigheden kan niemand zich 
onttrekken.  

Jos W. Denis

Le Havre ‐ Southampton ‐ London ‐ Felixstowe ‐
Zeebrugge ‐ Antwerpen ‐ Rotterdam ‐Wilhelmshaven ‐
Bremerhaven ‐ Hamburg ‐ Gotenburg ‐ Gdynia ‐ Gdansk
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Stijging van de containeroverslag
in de periode 2010-2016

Cijfermateriaal PORTS I & II 

Alle verzamelde cijfers van de edities  
PORTS I & II zijn voor abonnees koste-
loos beschikbaar en worden op aanvraag 
verzonden; uw verzoek graag via volgend 
mailadres:

info@box-intermodal-containers.com
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    MARSAXLOKK CONTAINEROVERSLAG IN TEU
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Marsaxlokk

De strategische positie van Malta in de con-
tainerscheepvaart is begrijpelijk, want al 

ver vóór de containerisatie waren al veel stra-
tegen bezeten om Malta onder hun controle te 
krijgen. Met list, bedrog en vooral strategische 
motieven hebben Carthagers,  Romeinen, Ara-
bieren, Noormannen, Tempeliers, Ottomanen, 
Fransen, Engelsen, Duitsers 
in chronologische volgorde 
Malta onder hun “hoede” ge-
nomen (of dat zonder succes 
geprobeerd, zoals de Ottoma-
nen en de Duitsers) tot Malta 
in 1974 onafhankelijk werd.

Nu wedijveren Marsaxlokk 
(Malta) en Cagliari (Sardinië) 
om de gunst van de passeren-
de containerederijen waarbij 
de beste ligging op de route 
Suez <> Gibraltar (en derhal-
ve het kortste oponthoud op 
de reis van of naar Azië) door 
beide havens geclaimd wordt.     

Wanneer men zich realiseert 
voor hoeveel bestemmings-
havens de Aziëschepen, die 
uit het Suezkanaal komen, 
containers aan boord heb-
ben, relativeert dat meteen hun grootte, immers 
daaronder bevinden zich ook meerdere havens 
in de Middellandse zee. Marsaxlokk is een uit-
stekende, centraal gelegen locatie om de con-
tainer aan- en afvoer voor een groot aantal van 
deze havens middels kustvaart te verzorgen.

De overslagprestatie van Marsaxlokk ontwikkelt 
zich stabiel en continue in positieve richting en 
het is alleszins opmerkelijk, dat de economische 
crisis slechts voor een klein dipje gezorgd heeft 
in het overslagstatistiek resp. dat de RWI-ISL 

containerindex veel harder onderuit ging dan in 
Marsaxlokk het geval was; bij het herstel, dat is 
ook opvallend, toonde de index twee jaar hoge-
re waarden dan gerealiseerd werden.. 

Eind 2016 heeft Marsaxlokk op Malta ten op-
zichte van de RWI-ISL containeroverslagindex 
een plus van 300 KTEU. In verhouding tot het 
beperkte aantal ligplaatsen is het overslagvolu-
me hoog, omdat zoals geschetst het merendeel 

van de containers feedercontainers zijn met an-
dere Middellandse zee havens als herkomst of 
bestemming en derhalve maar kort in de haven 
Marsaxlokk verblijven alvorens zij hun reis naar 
de eindbestemming voortzetten. De ruimtebe-
hoefte is dan ook lager dan bij containerhavens 
die een groot aandeel hinterlandcontainers ver-
werken, die over het algemeen en om uiteen-
lopende redenen een langere verblijftijd in de 
zeehaven kennen. 
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Algeciras

Naast hinterlandvolumes (Zuid-Spanje, Por-
tugal) heeft de geografisch zeer strategi-

sche ligging, quasi op het snijpunt van de At-
lantische oceaan en de Middellandse Zee met 
het noorden en noordwesten van Afrika in de 
“achtertuin” de haven Algeciras geen windeie-
ren gelegd. APM Terminals en Total Terminal 
International zijn de containerterminaloperators 
in deze haven. De containeroverslagontwikke-
ling verliep na het nuljaar van de RWI-ISL in-
dex (2010) steil omhoog, met alleen een kleine 
hapering in 2015. Dit dipje van zo’n 300 KTEU 
kent de index zelf ook, deze wordt alleen bij ha-
vens met een hoog aandeel feedercontainers 
veel duidelijker zichtbaar omdat een groot deel 
van de containers tweemaal in de telling mee-
wegen (in en uit). Na het dipje in 2015 heeft de 
groei zich weer snel herpakt en de steile koers 
omhoog voortgezet. Het grote verschil in de 
curve en daarmee de globale ontwikkeling en 
de werkelijke containeroverslag in Algeciras zal 
enerzijds samenhangen met het hoge aandeel 
aan feedercontainers in het totaal van de con-
taineroverslag van Algeciras, anderzijds zullen 
ook de 20.000 TEU schepen tot veranderingen 
en verschuivin- gen van de feedervolu-
mes geleid hebben resp. zowel 
tot mari- tiemlogistieke als tot 
k o s - tentechnische verbete-
ringen b i j g e d r a g e n 
h e b - ben.
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Valencia

De ontwikkeling van de containeroverslag in 
Valencia laat niet alleen een compleet an-

der beeld zien, de ontwikkeling nam vanaf het 
economisch hersteljaar (2010) twee jaar een 
lagere groeikoers en maakte in het derde jaar 
een kleine maar gevoelige duikeling waarvan 
het tot ultimo 2016 niet hersteld is. 

Na de duikeling (2013) laat de overslagontwik-
keling ongeveer dezelfde groeicurve zien als 
de globale ontwikkeling volgens de RWI-ISL 
containerindex, alleen de na de crisis verloren 
containers (400 KTEU) konden nog niet gecom-
penseerd worden.

De redenen voor dergelijke ontwikkelingen zijn 
bij de acteurs en ingewijden (stuwadoors, rede-

rijen en havenbeheerders) natuurlijk tot in de 
details bekend, maar niet in de publiekelijk toe-
gankelijke statistieken vermeld.

Hoe het ook zij, gedurende het jaar 2013 zijn 
volumes verdwenen en aangezien containers 
niet verdampen, hebben de verdwenen volu-
mes een andere haven gevonden. Omdat bei-
de curves zich daarna in ongeveer dezelfde 
hoek verder ontwikkelen lijkt het verlies van de 
400 KTEU een eenmalige gebeurtenis, die op 
de verdere ontwikkeling blijkbaar geen greep 
heeft, maar de haven optisch  achterop laat lo-
pen.

Naast de optiek gaat het bij overslagontwikke-
lingen natuurlijk om meer dan dat. Wanneer 
sterke groei gerapporteerd wordt in combina-
tie met stagnerende havengeldinkomsten, dan 
relativeert dat laatste gegeven het optische 

beeld van de 
groei enorm, 
het is immers 
groei die niets 
oplevert! De 
vaak moorden-
de concurren-
tie waarin vele 
t r a n s p o r t e n -
branches hun 
positie iedere 
dag opnieuw 
moeten bevech-
ten, lijkt zo lang-
zaam aan ook 
bij de havens 
aangekomen te 
zijn en liggen 
er nog wel we-
relden tussen 
de verschillen-
de EBIT’s en 
ROI’s.   
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Barcelona

Met een verlies van bijna 600 KTEU 
ging de haven van Barcelona 

in een steile duikvlucht de crisis in. 
Het verlies van 25% tot 30% van het 
containeroverslagvolume uit 2007 
ten gevolge van de economische cri-
sis in 2009, kan men bij nagenoeg 
alle havens waarnemen en is dus op 
zich geen bijzonderheid. 

Wel bijzonder is het feit, dat de ha-
ven van Barcelona het toenmalige 
(2007)  containeroverslagvolume tot 
ultimo 2016 nog steeds niet bereikt 
heeft, terwijl de meeste andere ha-
vens dat volume inmiddels ver ach-
ter zich gelaten hebben. Dit gegeven 
zegt dan ook meteen iets meer over 
de achtergronden van de terugval 
van het overslagvolume in 2009. 

Wanneer de terugval louter en al-
leen door de economische crisis 
veroorzaakt is, dan had het volume 
zich inmiddels ruimschoots hersteld 
moeten hebben en het totale volume 
aanzienlijk hoger moeten liggen dan 
de waarde in 2007. Zeer waarschijn-
lijk zijn in 2009 ook feedercontainers 
verhuisd naar een andere haven 
en gebeurde dit in 2012 nogmaals 
met wederom een dip van ruim 300 
KTEU.

De krachtige groei in de drie daarop-
volgende jaren brengen Barcelona 
ultimo 2016 bijna op de het niveau 
van de RWI-ISL containerindex en 
derhalve mag ook deze groei (ruim 
500 KTEU in drie jaar tijd) toege-
schreven worden aan een succes-
volle strategie op het vlak van het 

(terug)veroveren van (eerder verloren) feeder-
pakketten, want woor een na de globale econo-
mische crisis aantrekkende economie zijn deze 
groeicijfers veel te hoog.
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Marseille Fos

Marseille Fos heeft niet alleen 
een zeer stabiele container-

overslagontwikkeling, maar die ver-
loopt ook nog ook zo. De eerste dip 
werd duidelijk door de economische 
crisis veroorzaakt en de tweede (kleine-
re) dip wijst in de richting van een klein fee-
derpakket dat verloren ging en kort erop terug 
gewonnen of vervangen kon worden. 

De haven heeft het containeroverslagniveau uit 
2007 (bij de meeste havens het hoogste niveau 
vóór de crisis) met zo’n 300 KTEU groei ruim-
schoots achter zich gelaten. 

De groei van de containeroverslag is vanaf 
2013 sterker dan de globale waarden volgens 
de RWI-ISL containerindex, 
ultimo   2016   uitmondend
in een  plus  van  100 KTEU
ofwel zo’n 9% boven de glo-
bale containerindex, die se-
dert het hersteljaar 2010 
jaarlijks met zo’n 4-5% 
gegroeid is.

De overslagvolumes 
van beide Franse 
havens (Le Havre en 
Marseille Fos) komen
bij elkaar opgeteld uit op
zo’n 4 MTEU, hetgeen voor een van de 
grootste Europese landen en economiën 
wat aan de magere kant genoemd kan 
worden. 

Het Franse stakingsenthousiasme uit het 
verleden zal hieraan zeker debet zijn en der-
halve is er voor beide havens groeipotentieel 
op alle fronten: het mobiliseren van nationale 
containervolumes met bi- & trimodale concep-
ten, feedervolumes en het containeriseren en 

maritiem integreren van continenta-
le stromen (zowel zuid-noord als 
noord-zuid binnen Europa zijn er 
omvangrijke en stabiele goederen-
stromen die hiervoor geschikt zijn).   

De geografische beperking die 
men bij Barcelo-

na in overwe-
ging moet 
n e m e n , 
geldt in 

zekere 
m a t e 

ook voor 
Marseille Fos, 

waarbij hier niet al-
leen de Pyreneeën, 
maar ook de Alpen 
de hinterland actie-
radius behoorlijk 
beperken. Met de 
goed bevaarba-
re Rhône kan 
deze beper-
king ook wel 
weer wat 
a f g e z w a k t 
worden, om-
dat de con-
t a i n e r l i j n -

dienst totaan 
Châlon-sur-Saône 

(ruim 500 km vanaf de 
haven Marseille Fos) 
reikt met tussenstops 

in Valence, Lyon en 
Mâcon.   
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Genoa

Net als Marseille Fos volgt de 
containeroverslagontwikke-

ling in Genoa grotendeels het rit-
me van de RWI-ISL globale con-
taineroverslagindex. In 2012 is 
er sprake van een opwaartse uit-
schieter van zo’n 250 KTEU met 
het jaar daarop een neerwaart-
se correctie van zo’n 100 KTEU, 
maar dan zet ook een sterkere 
groei in dan de index. Ultimo 
2016 is het positieve verschil 
met de RWI-ISL index opge-
lopen tot zo’n 200 KTEU.

Speculerend over de oorzaken 
zou je in eerste instantie aan fee-
dertourisme kunnen denken, waar-
bij dan wel aangetekend moet wor-
den, dat deze haven dan blijkbaar 
een bijna constante toename van 
feedercontainers kent, wat niet 
voor de hand ligt bij feedervolumes. 

Maar de door meerdere Ligurische havens 
uitgesproken transalpine ambitie, in 
combinatie met het door meerdere ha-
ven toegepaste en succesvolle “retro 
porti” concept, zou misschien wel eens 
de voornaamste reden kunnen zijn 
voor deze sterke en constante groei.

Aan de Ligurische kust en in de buurt 
van Genoa, in Vado Ligure (Savona), 
wordt door APM Terminals een nieuwe 
terminal gebouwd. Welke muziek er 
dan gespeeld zal worden blijft voorlo-
pig nog even onbeantwoord. 

Zullen de omliggende havens volumes 
gaan verliezen of zal APMT Vado zich 
vooral op transalpine volumes gaan 

richten (Zwitserland, Zuid-Duitsland) en 
werk gaan maken van de logistieke 

voordelen voor het hinterland 
door het wijzi-

gen van het 
tradit ionele 
kompas van 
noord naar 

zuid in het logi-
schere alternatief 

van zuid naar noord.
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La Spezia

Sinds 2010 heeft La Spezia een zo goed als 
constante containeroverslagprestatie met 

twee dipjes. In  2012 een dip van 100 KTEU en 
in 2016 30 KTEU. Ten opzichte van de RWI-ISL 
containerindex ligt La Spezia 250 KTEU achter 
op de containeroverslagontwikkeling zoals die 
globaal is geregistreerd.

De relatief kleine containerterminal van La Spe-
zia heeft een zeer hoge produktie, maar nau-
welijks uitbreidingsmogelijkheden. Aan de groei 
zijn derhalve ruimtelijke grenzen gesteld, die 
alleen met een nog hogere efficiëntie verder 
verruimd kunnen worden. In vergelijking met de 
„state of the art“ terminals die recentelijk in Eu-
ropa in bedrijf zijn gekomen doet La Spezia qua 
efficiëntie niet onder, sterker nog, zal La Spezia 
tot de best scorende terminals behoren. 

De bekroning tijdens de jaarlijkse Aziatische 
AFLAS verkiezing (2017) als beste container-

terminal in Europa, kwam dan ook niet helemaal 
als verrassing, al is deze waardering voor de 
ontwikkelde verbeteringen en concepten alsook 
de stabiele kwaliteit een terechte erkenning en 
een perfecte motivatie voor het terminalteam in 
La Spezia.

Met het “retro porti” systeem wordt het meren-
deel van de binnenkomende containers direct 
per spoor van de terminal afgevoerd en naar 

een 300 km 
verderop ge-
legen hub 
(Melzo) en 
vandaar of-
wel uitge-
reden in de 
regio rond-
om Milano, 
de economi-
sche hoofd-
stad van Ita-
lië, ofwel op 
aansluitende 
treinen naar 
I t a l i a a n s e 
of interna-
tionale be-
stemmingen 
verder ver-
voerd.

Voor exportcontainers verloopt het proces pre-
cies omgekeerd, zij worden kort voor de zee-
schipafvaart van Melzo naar La Spezia ver-
voerd om vandaar hun reis naar de overzeese 
eindbestemming voort te zetten. 

Dit systeem, de combinatie van Melzo met de 
snelle aan- en afvoer van containers van de 
containerterminal van La Spezia, heeft nog re-
serves, gezien de plannen om het aantal ver-
trekkende/aankomende treinen in Melzo van 
jaarlijks 7.500 nu, in de komende jaren naar 
9.000 treinen uit te breiden.
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Livorno

De grafische weergave van de container-
overslag in Livorno èn die van de globale 

containeroverslagontwikeling volgens de RWI-
ISL containerindex onderstrepen nog eens, dat 
bij het duiden van havenspecifieke ontwikkelin-
gen meer factoren een rol spelen dan alleen de 
globale groei in de containeroverslag.

Met een verval en een herstel van zo’n 300 
KTEU gedurende de waarnemingsperiode of-
wel 35% van de totale containeroverslag, lijkt 
de conclusie gerechtvaardigd dat hier voorna-
melijk feedervolumes heen-en-weer geschoven 
werden. 

Waarheen en waarvandaan is vanuit de statis-
tiek niet te achterhalen, maar het herstel is wel 
opzienbarend en komt in 2015 en 2016 zelfs 

boven de waarden van de RWI-ISL container-
index uit, nota bene na een enorme dip in 2009 
en een tweede dip in 2012. 

Bij het redelijk overzichtelijke containervolume 
van Livorno zorgt een verval en/of een herstel 
van deze omvang in ook nog eens perioden 
van een jaar tijd voor een achtbaanachtige op-
tiek in de grafiek. 

Maar ook in de grafiek van Livorno wordt goed 
zichtbaar, dat de in steen gebeitelde wetmatig-
heid van wereldbankgroeiprognoses niet meer 
die houvast bieden, die ze jarenlang boden. 

Naast de economische component, die, zoals 
de laatste crisis onomstotelijk laat zien, een be-
palende factor blijft, gaat een steeds complexer 
wordende attractiviteit de toekomstige groei-
mogelijkheden en daarmee de ontwikkelings-
potentie van havenlocaties bepalen.  
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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

Cagliari

Verloor Livorno in twee dips 35% van het 
totale containeroverslagvolume, in Cagliari 

was dat de helft in een jaar tijd met een fabuleus 
herstel (bijna tweemaal het volume dat het jaar 
ervoor verloren ging!) in het daaropvolgende 
jaar zijn. Cagliari, op het eiland Sardinië, heeft 
net als Marsaxlokk op Malta een geogra-
fisch aantrekkelijke ligging om lading voor 
een veelvoud van kleinere Middellandse 
zeehavens te lossen resp. als 
verzamelpunt voor de ex-
portcontainers uit die 
havens. 

Vanaf het hersteljaar 
2010 ontwikkelt de containerover-
slag in Cagliari zich eerst nog met een korte 
aarzeling (2011) om vervolgens tot 2015 stabiel 

te groeien en 2016 met een klein dipje af te slui-
ten. De overslagontwikkeling beweegt zich in 
de buurt van de globale ontwikkelingen volgens 
de RWI-ISL containerindex, al moet opgemerkt 

worden, dat de ge-
realiseerde contai-
neroverslag na het 
hersteljaar 2010 
niet meer boven de 
waarden van de in-
dex uitgekomen is.

Het meest in het oog val-
lend zijn de overslagont-

wikkelingen in Cagliari in de 
jaren 2008, 2009 en 2010; 

na een sterk verval een veel 
sterker herstel gevolgd door een 

crisiscorrectie. Na een dergelijk 
kunststukje is tevredenheid zeker op 

z ’ n plaats! 
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Gioia Tauro

Hoewel het overslagvolume in Gioia Tauro 
viermaal groter is dan Cagliari, is de ont-

wikkeling in Gioia Tauro enigszins vergelijkbaar 
met die in Cagliari. Het verschil is ook duide-
lijk: waar Cagliari zich in de laatste jaren ont-
wikkelde dicht tegen de waarden van RWI-ISL 
containerindex aan heeft Gioia Tauro een forse 
achterstand daarop (ruim 600 KTEU). 

Gioia Tauro onderging een eerste terugval in 
2009 (min 800 KTEU), een tweede in 2011 (min 
600 KTEU). Na twee hersteljaren 2012-2013 
(plus 800 KTEU) dook de overslagprestatie 
in de twee jaren 2014-2015 naar 
een nieuw dieptepunt (min 600 
KTEU), gevolgd door een 
klein herstel in 2016 (plus 
200 KTEU).

In hoeverre de geogra-
fische ligging van Gioia 
Tauro en de aanhoudende 
vluchtelingenstroom deze 
overslagontwikkeling nega-
tief beïnvloed hebben zal pas na 
een normalisering kunnen blijken, 
de grote fluctuaties in korte tijd duiden 
evenwel eenduidig in de richting van feeder-
pakketten. Gezien de aan- en afvoer ervan met 
kleinere zeeschepen, zou het vluchtelingen-
vraagstuk hierin zeker een rol van betekenis 
kunnen spelen.

Cijfermateriaal PORTS I & II 

Alle verzamelde cijfers van de edities  
PORTS I & II zijn voor abonnees koste-
loos beschikbaar en worden op aanvraag 
verzonden; uw verzoek graag via volgend 
mailadres:

info@box-intermodal-containers.com
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Koper

Sinds 2010 
(het hersteljaar 

na de globale econo-
mische crisis) heeft de 
haven van Koper zijn con-
taineroverslagvolume sterk ont-
wikkeld, aanzinelijk sterker zelfs dan 
overeenkomstig de RWI-ISL containerin-
dex verwacht had kunnen worden: ultimo 
2016 bijna 50% meer dan de waarde van 
de containerindex. Ruimte en ligplaatsen zijn 
beperkt, dus een ongebreidelde voortzetting 
van de groei is niet heel waarschijnlijk zonder 
aanleg van nieuwe overslagfaciliteiten. Met de 
haven Triest als naaste buur, die van 250 KTEU 
sedert 2007 naar bijna 500 KTEU in 2016 
doorgroeide, kan het ook aan deze zijde van 
Noord-Italië tot een uitbreiding van de “North-

west-MED range”  komen, wanneer Trieste de 
500 KTEU overslaggrens overschrijdt.. 

Bovendien, wanneer hier in de Adria, net 
als in Ligurië, versterkt op het “re-

tro porti” concept overgeschakeld 
wordt, kan zich vandaaruit een 

vergelijkbare aanzuigende 
dynamiek ontwikkelen als 
langs de Ligurische kust 
waargenomen kan wor-

den. Met al vele jaren 
een aantal sterke in-
termodale spoorbe-

s t e m - mingen noordwaarts 
(o.a. Oostenrijk) is 

een verdere ontwik-
k e l i n g van deze route voorstel-
baar, hetgeen, met de voltooiing in 2026 van 
de Brennerbasistunnel in het verschiet, ook aan 
deze zijde van de Italiaanse laars de container-
perspectieven sterk verruimt. 
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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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CO2
-7 Tage

Basistunnel
Größte Schiffe 

Chinazüge
Ladungsmix

Baltische Volumen

In het gecombineerd  
vervoer door de 
Zwitserse Alpen 

continentaal & maritiem

®©
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(Ook TomLift maakt 
iedere trailer ge-
schikt om door een 
kraan opgetild te 
worden middels 
een versterkings-
pakket van 380 kg 
dat onder het chas-
sis wordt gemon-
teerd en ook weer 
verwijderd kan wor-
den. – red)

Met de voltooiing 
van de opwaarde-
ring van het Suez 
kanaal voor contai-
nerschepen van de  
20.000 TEU klasse 
is de route op Azië 
door de Middel-
landse zee weer 
a a n t r e k k e l i j k e r 
geworden. Sinds 
jaar en dag wor-
den containers met 
e indbestemmin-
gen in Noord-Ita-
lië, Zwitserland 

en Zuid-Duitsland via de ARA-havens geleid. 
Redenen hiervoor zijn naast onvoldoende in-

© COMIENZO

Paradigmaverschuivingen in het gecombineerd 
vervoer door de Zwitserse Alpen | Kurt Metz
 - Vertaald en geredigeerd door de redactie van BOX intermodal & containers -

1.0 Nieuw vertrekpunt

De in de grondwet verankerde opdracht, het 
transitoverkeer door Zwitserland per spoor 

uit te voeren en het aantal door de Alpen rijden-
de vrachtwagens uiterlijk twee jaar na opening 
van de  nieuwe Alpentransversale (NEAT) naar 
650.000 trucks per jaar terug te brengen, wordt 
naar eenstemmige overtuiging van overheid en 
politiek niet gerealiseerd. 

Het spoor neemt op de vervoersassen Gotthard 
en Lötschberg-Simplon een groot deel van de 
tonnage voor zijn rekening. Het spoor is ech-
ter niet in staat dit aandeel te vergroten in de 
Europees sterk gegroeide markt voor vervoer 
met standaard trailers, omdat die niet met een 

kraan opgetild kunnen worden en daarmee 
ongschikt zijn voor het onbegeleide gecombi-
neerde spoorvervoer.

Met het systeem Lohr (vroeger Modalohr gehe-
ten) bestaat sinds 2003 een mogelijkheid om 
standaard trailers per spoor te vervoeren.

Sinds 2016 is met CargoBeamer een tweede 
systeem voor dergelijke transporten commerci-
eel actief.

NiKRASA (= Nicht kranbare Sattelauflieger = 
trailers die niet met een kraan opgetild kunnen 
worden) staat als derde optie ter beschikking. 
Dit alternatief wordt eveneens sinds 2015 ge-
bruikt bij enkele of gegroepeerde wagons.

frastructuur en capaciteit van de Italiaanse ha-
vens, geringe betrouwbaarheid door slechte 
organisatie, trage douaneafhandeling, regelma-
tige stakingen en onvoldoende spooraansluitin-
gen naar het noorden.
 
Doelgerichte investeringen gecombineerd met 
een positieve mentaliteitsverandering van de 
arbeidskrachten in de haven maar ook bij de 
douane, stellen de omweg van ruim 4.500 km 
over zee via Gibraltar naast de ongeveer 1.000 
km omweg over land naar de eindbestemming 
steeds vaker ter discussie, los van de tijdswinst 
wanneer produkten vier dagen eerder in de 
schappen van de supermarkt liggen.

Een paradigmaverschuiving tekent zich af bij 
goederenstromen vanuit het Midden-Oosten  
en Turkije naar Centraal-Europa. Tijdwinst en 
betere veiligheid tegenover  vrachtwagenritten 
door de Balkanstaten leiden versterkt tot een 
„modal shift“ van trailers naar RO-RO-schepen 
door de Middellandse zee naar de Adriatische, 
Ligurische en Zuid-Franse havens. Vandaar 
verder per spoor of, al naar gelang de eind-
bestemming, nog voor een kort traject over de 
weg. 

Deze zich aftekenende trend vraagt om inves-
teringen in terminals en rollend materieel. Deze 
investeringen zijn zowel op de klassieke ma-
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4.0 Voertuigtypen

Hoewel in de vergelijkingsperiode in het gehele 
transitoverkeer door de Alpen het aantal vracht-
wagens afnam, is het aantal trailers juist toege-
nomen. Hun aandeel in het transitoverkeer van 
vrachtwagens door de Alpen bedraagt momen-
teel bijna 75%. 

Met het 
oog het 
g r o e i -
segment 
t r a i l e r s 
w e r d 
in Juni 
2 0 1 4 
op een 
onwil le-
k e u r i g 
gekozen 
dag een 
t e l l i n g 

gehouden op de A2 bij het vrachtverkeerscen-
trum in Erstfeld. Onder totaal 4.287 vrachtwa-
gens werden 3.774 trailers geteld in uiteen-
lopende uitvoeringen, wat overeenkomt met 
82,7% van de telling en daarmee boven de ge-
durende 2009-2014 gemeten doorsnede.

Bekijkt men het transitoverkeer van grens tot 
grens dan bedraagt het traileraandeel 80%. 
Naar overeenstemmende inschatting van de 
voornaamste Europese chassisbouwers kun-
nen 85-95% van alle nieuw geleverde chassis 
niet met een kraan opgetild worden.
 
5.0 Goederenstroomrichtingen

De onbalans in het onbegeleide gecombineer-
de vervoer is sterk teruggelopen en is bijna in 
balans. In 2014 zat 54,4% op noord-zuid route, 

M��� ���v��� 
na�� It���� 
d�� ���u�

nier als met overheidssteun alleen niet meer 
te financieren. Gegeven de extreem lage rente 
verplaatsen breed georiënteerde investeerders 
voor lange termijn beleggingen hun posities 
steeds vaker naar duurzame en waardebesten-
dige projecten. Daartoe horen haveninstalla-
ties, overslagterminals, opslagloodsen, rollend 
materieel voor het spoor zoals diepladerwa-
gons voor het gecombineerde vervoer en loco-
motieven.

De volgende paradigmaverschuivingen kunnen 
inmiddels waargenomen worden:

● Vervoer van standaard trailers op het spoor
 
● Infrastructuurverbetering en mentaliteitsver-
andering in Noord-Italië

● Nieuwe kijk: traditionele Noord-Zuid vervoer 
wordt geregeld veranderd in Zuid-Noord

● Marktintrede van nieuwe investeerders

 
2.0 De transalpine UCT 

Het laatste ministeriële „modal shift“ rapport 
van November 2015 bevestigt de trends van 
de voorgaande jaren: „In 2015 liep het aantal 
transito vrachtwagens door de Alpen verder 
terug ten opzicht van 2014. Het aantal ligt nu 
bij 1,01 miljoen vrachtwagens, hetgeen 22.000 
vrachtwagens minder zijn dan in het jaar ervoor 
(…). In zijn geheel beloopt het aantal vracht-
wagens in 2015 een kwart minder dan in het 

referentiejaar 2000 (-28,1%), maar ligt altijd 
nog 360.000 vrachtwagens boven het streefge-
tal van 650.000 vrachtwagens, dat volgens de 
„modal shift“ wet in 2018 bereikt moet zijn. (…)“
Beslissend is de conclusie van het rapport: „In 
z’n totaliteit liep het aandeel van het onbege-
leide gecombineerde vervoer terug met 0,8% 
(naar 63%), het wagonvervoer nam met 1,0% 
toe naar 29,3%.“ Deze trend tekende zich al 
vroeg af bij marktleider HUPAC (meer dan 50% 
van alle zendingen) voor het onbegeleide ge-
combineerde vervoer: HUPAC noteerde na 
het recordjaar 2007 (467.917 zendingen) een 
dalende trend (dieptepunt 2012 met 373.419 
zendingen) van het aantal vervoerde zendin-
gen (= aantal laadeenheden, dat naar lengte 
en gewicht bij het vervoer op de weg met een 
vrachtwagen overeenkomen; bijv. een trailer,  
twee wissellaadbakken van 7,15 m lengte of 
een zware tankcontainer of twee lichte 20’ con-
tainers; definitie van HUPAC) over de Gotthard 
en Lötschberg/Simplon in transitoverkeer, im-
port/export en het nationale vervoer tot 2016, 
toen werd het niveau van 2008 weer bereikt 
met 450.862 zendingen.

3.0 Verkeersstroomrichtingen

De goederenstromen over de Alpen zijn niet 
in balans. In 2014 werd 15% meer zuidwaarts 
over de Alpen vervoerd, maar daarmee werd de 
onbalans wel kleiner. In 1999 was het nog 75%, 
in 2004 50% en in 2009 31%. In het onbege-
leide gecombineerde vervoer kon de onbalans 
ook verder verkleind worden van 34% in 2009 
naar 19% in 2014. 

45,6% in omgekeerde richting. Deze trend naar 
uitgebalanceerde volumes wordt door de voort-
gaande havenontwikkeling van de Ligurische 
en Noord-Adriatische havens verder gestimu-
leerd.

6.0 Horizontale Laadsystemen

Het potentieel voor de horizontale verlading 
van standaardtrailers op het spoor is nage-
noeg eindeloos: op de Europese wegen zijn 
zo’n 2.000.000 van deze voertuigen onderweg 
waarvan maar 300.000 door een kraan opgetild 
kunnen worden. 

Vanuit de optiek van de expediteurs en trans-
porteurs genieten die systemen de voorkeur 
waarmee de bestaande trailervloot zonder aan-
passingen kan worden verladen. Hierna wor-
den alleen die systemen gepresenteerd, die in 
2017 commercieel in gebruik waren.

6.1 CargoBeamer

Sinds Juni 2015 rijdt de CargoBeamer-bloktrein 
„CargoBeamer Alpin“ met maximaal 34 wagons 
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en een lengte van maximaal 700 m aanvankelijk 
tussen de terminals Köln-Nord en Melzo, maar 
inmiddels zesmaal per week tussen Kaldenkir-
chen en Domodossola. In Duitsland worden de 
sledes gevuld met trailers met een portaalkraan 
overgeslagen en in Domodossola met een re-
achstacker. (Op “dedicated terminals” worden 
de laadsledes horizontaal verplaatst, elders ho-
rizontaal. – red)

De CargoBeamer wagons maken het mogelijk 
om normale trailers (m.u.v. mega-trailers) met 
4,00 m hoekhoogte op spoortrajecten met een 
vrijeruimteprofiel van 3,84 m, zoals dat bijvoor-
beeld totaan de voltooiing van de 4,00 m cor-
ridor tussen Basel en de Italiaanse terminals 
het geval is.

CargoBeamer vermarkt de laadplekken op de 
trein zelf. De tractie wordt uitgevoerd door BLS 
Cargo. In de erste negen operationele maan-

den in 2015 vervoerde de „CargoBeamer Alpin“ 
bijna 3.000 trailers tussen Duitsland en Italië. 
In 2016 steeg dit aantal naar 5.300 trailers. In 
2017 is deze trend met extra wagons verder 
voortgezet.
 
6.2 Systeem Lohr

Bij het systeem Lohr (tot 2010 Modalohr) van de 
Franse fabrikant Lohr Industrie wordt de draagsle-
de van de diepladerwagon op een “dedicated” ter-
minal 30° naar buiten gedraaid en de trailer ofwel 
met de eigen truck dan wel met een terminaltruck 
in de draagslede gereden. Voor vertrek wordt de 
slede weer teruggedraaid en afgesloten.

Het systeem Lohr is sinds 2003 commercieel in 
gebruik. Totnogtoe werden met 350 wagons (die 
250.000 km per jaar afleggen) ruim 700.000 trai-
lers vervoerd; op de volgende drie routes is het 
systeem LOHR actief:  

Autoroute ferroviaire alpine AFA van Aiton bij 
Lyon door de Fréjus-Mont Cenis-Tunnel naar 
Orbassano in de regio Turino (175 km). De AFA 
werd oorspronkelijk voor begeleid èn onbege-
leid gecombineerd vervoer ontwikkeld. Aange-
zien de vraag naar begeleid vervoer continu 
afneemt, zal de AFA in de toekomst alleen on-
begeleid vervoer aanbieden. Op deze route rij-
den 35 Modalohr-wagons.

Lorry Rail rijdt sinds 2007 tussen Bettembourg 
(L) en Le Boulou (F) dichtbij de Frans-Spaan-
se grens bij Perpignan (1.040 km). De 850 m 
lange bloktreinen zijn een première in Europa. 
De commerciële reissnelheid ligt bij 70 km en er 
rijden 150 Modalohr wagons.

VIIA Britanica rijdt sedert maart 2016 tussen de 
Kanaalhaven Calais en Le Boulou. Hier rijden 
105 wagons van het nieuwe type Lohr UIC. De 
dienst moest in de tweede helft van 2016 van-

wege de vluchtelingenproblematiek in Calais 
gestaakt worden. De VIIA Britanica rolt weer 
sedert 7. februari 2017, vooreerst met één en in 
de loop van het jaar met twee dagelijkse trein-
paren. In de planning 2017-2018 is de route Ca-
lais – Orbassano.

Het project VIIA Transhelvetica door Zwitser-
land met in het noorden terminals in het Ruhr-
gebiet en het Schwarzwald en regio Milano in 
het zuiden ligt sedert voorjaar 2016 in de ijs-
kast. De intensieve speurtocht naar een als ter-
minal geschikt terrein ten zuiden van Chiasso 
heeft totnogtoe niets opgeleverd.

De LOHR UIC Wagons bieden eveneens de 
mogelijkheid voor het vervoer van trailers met 
4,00 m hoekhoogte (incl. mega-trailers) op 
spoortrajecten met een vrijeruimteprofiel van 
3,84 m. Sinds het voorjaar van 2016 bestaat 
een verbinding van de Zuid-Franse haven Sète 
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naar Noisy-le-Sec bij Paris voor trailers, die 
vanuit Turkije op een RO-RO schip de Middel-
landse zee overstaken.
 
6.3 NiKRASA

NiKRASA is een afkorting van „Nichtkranbare 
Sattelauflieger“ (= trailers die niet door een kraan 
opgetild kunnen worden). (Dit systeem bestaat 
uit een laadslede gecombineerd met een termi-
nalplatform. De laadslede, nadat de trailer erin 
is gereden door de eigen truck of een terminal-
truck, kan zowel met een reachstacker als een 
portaalkraan op de trein gezet worden. – red)  

NiKRASA terminalplatforms zijn aanwezig op 
de terminals in Bettembourg, Herne, Malmö, 
Padborg en Trieste. Verder zijn ook Göteborg, 

Hannover, Köln, Lübeck en Wien in de planning 
om van deze platforms voorzien te worden.

TX Logistik vermarkt en exploiteert regelmatig 
intermodale treinen met tot acht met trailers ge-
vulde NiKRASA laadsledes. TX Logistik gebruikt 
het systeem primair om de geëxploiteerde inter-
modale treinen een hogere benutting te geven.
 
7.0 Goederenstromen Azië <> Europa

7.1 Maritiem

Met de in gebruikstelling van het opgewaardeer-
de Suez kanaal in 2010 is de route vanuit Azië 
naar de Middellandse zee ook geschikt voor de 
nieuwste generatie mega-containerschepen. 
De afstand van de monding van het kanaal 

tot Genoa bedraagt 2.789 km. De vanuit Suez 
dichtstbij gelegen Noordzeehaven Antwerpen 
ligt 6.233 km verwijderd. Bij een snelheid van 
20 knopen kost die afstand 3,87 dagen; bij het 
huidige „slow steaming“ (branstofoptimalisatie) 
worden het 6,45 dagen.

Met de ingebruikname van de diepwaterhaven 
Vado Ligure (Savona) in 2018 zullen hier ook 
containerschepen van de 20.000 TEU catego-
rie behandeld worden. 
Voor alle Noord-Italiaanse havens zijn in verge-
lijking met de Noordhavens de volgende voor-
delen van toepassing:

● De reistijd wordt met max. 10 dagen verkort, 
omdat de omweg via Gibraltar vervalt (ca. 4.800 
km).

● De transittijd van de zeehaven naar de eind-
bestemming (via de weg of het spoor) wordt 
ook nog eens twee tot drie dagen korter.

● De CO2-uitstoot per vervoerde eenheid wordt 
op de landroute duidelijk lager.

● Daartegenover staan de iets hogere over-
slagkosten in de Noord-Italiaanse havens.
 
Van de routewijziging naar zuid-noord profi-
teren 75.000.000 consumenten in Noord-Ita-
lië, Zuid-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en 
Oost-Frankrijk. 
railCare, de logistieke dochter van  Coop, im-
porteert momenteel 10.000 TEU vanuit overzee 
via Italiaanse havens en 14.000 TEU regionaal 
vanuit Italië naar Zwitserland:
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● Spoortraject: Rotterdam – Zürich = 840 km, 
Genoa – Zürich = 420 km

● Spoortraject: Antwerpen – Aarau = 666 km, 
daarvan 8,2% op Zwitserse infrastructuur en 
0% op de NEAT-infrastructuur

● Spoortraject: Genoa – Aarau = 449 km, daar-
van 56,8% op Zwitserse infrastructuur en 100% 
benutting van het nieuwe NEAT-traject

● Laadeenheden vanuit het Noorden naar Zwit-
serland leveren nauwelijks een bijdrage op voor 
de infrastructuur, nemen ze de route door Tes-
sin via de NEAT dan is de bijdrage aan de Zwit-
serse infrastructuur hoog.

● De CO2-balans voor in Italië verladen 
laadeenheden met bestemmingen ver in Duits-
land is beduidend beter, dan spoortransport via 
de Noordhavens.

7.2 Havens

Met de aanleg van de diepwaterhaven Vado 
Ligure (Savona) door de Maersk dochter APM 
Terminals kunnen vanaf begin 2018 ook in Ligu-
rië containerschepen van de 20.000 TEU cate-
gorie behandeld worden.

De steile topografie in Vado Ligure beperkt de 
mogelijkheden voor de aanleg van een over-
slagterminal voor spoor- en wegvervoer in on-

middellijke nabijheid van de haven. De terminal 
van La Spezia is al overvol en een uitbreiding is 
stedenbouwtechnisch niet mogelijk.
 
7.3 Hinterlandterminals

Vanuit deze gegeven situatie werd het “retro 
porti” concept (dat zijn naar het hinterland ver-

legde overslagterminals voor spoor en weg) 
ontwikkeld en succesvol omgezet. Daarbij wor-
den de aankomende containers direct en onge-
sorteerd („bont“) op spoorshuttles geladen en 
naar het hinterland gereden. Hier worden ze 
voor de lange trajecten op bestemmingstreinen 
overgeladen. Voor La Spezia is de hinterland-
partner de terminal van Melzo, oostelijk gele-
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gen van Milano. Tussen La Spezia en Melzo rij-
den dagelijks vier shuttletreinen met containers 
voor bestemmingen ten noorden van de Alpen, 
zo ook voor Zwitserland via de terminal Fren-
kendorf.

De containers worden in Melzo op bestem-
mingstreinen naar het noorden of naar Italiaan-
se bestemmingen in het Zuiden overgeladen, 
die verder met locaal via de weg aangeleverde 
laadeenheden en uit andere terminals stam-
mende zendingen (kraanbare trailers of wissel-
laadbakken) worden gecompleteerd.

Voor in Vado Ligure (Savona) en Genoa geloste 
laadeenheden zijn in de Po-vlakte verschillende 
“retroporti” beschikbaar, geografisch op de eer-
ste rij Rivalta Scrivia en Mortara, wat verder weg 
Novara CIM en in de nabije toekomst ook de ge-
plande terminal Milano Smistamento op het oude 
rangeerterrein van de lombardische hoofdstad.

In Rivalta Scrivia ligt het in de bedoeling, dat 
in het naastgelegen logistieke en distributiecen-
trum van Katoen Natie zendingen vanuit over-
zee (en Italië) met bestemming Zwitserland ter 
plekke gegroepeerd zullen worden.

Dit zal het mogelijk maken om wissellaadbak-
ken met paletten en rolcontainers te beladen, 
die dan na aankomst in een Zwitserse terminal 
meteen doorgeleverd kunnen worden naar een 
filiaal van een supermarktketen, waar de pro-
ducten dan meteen gereed voor de verkoop in 
de schappen gelegd kunnen worden. Naast de 
behaalde tijdwinst worden kosten bespaard.

7.4 Douane

Tot de concurrentiekracht van de ligurische 
havens behoren ook het “single window” of de 
„one stop shop“ en de “pre-clearing” van goe-
deren, 48 uur voor aankomst van het zeeschip 
om de douaneafhandeling te bespoedigen. Dit 
systeem is van kracht sinds 2014 voor Ligurië, 

Piemonte en Valle d’Aosta en ook al tussen de 
volgende havens en “retro porti” toegepast:

● Genoa – Rivalta Scrivia
● La Spezia – Melzo
● La Spezia – Rivalta Scrivia
● gepland is het ook voor de nieuwe verbinding 
Vado Ligure – Rivalta Scrivia na in gebruikname 
van de nieuwe APMT terminal in Vado Ligure.

7.5 Spoorinfrastructuur

Om de toekomstig in de Ligurische havens ver-
wachte containervolumes snel te kunnen ver-
werken en de competitie met de Noordhavens 
aan te kunnen, is een goede spoorinfrastruc-
tuur noodzakelijk.

De Apennijnen vormen het grootste hindernis. 
Het aantal spoortracés in de Povlakte is te ge-
ring en alleen geschikt voor treinen van zo’n 
300 tot 400 m. Daarom moet de logistieke keten 
zeer efficiënt functioneren om competitief met 
het wegvervoer te blijven. De terminaloperators 
zijn daartoe met eigen spoorwegbedrijven ge-
start, met eigen rollend materieel en personeel.

Sinds 2012 is het nieuwe tracé van Terzo Valico 
dei Giovi van Genoa naar Alessandria in aan-
bouw. Het traject is 53 km lang, waarvan 37 km 

in tunnels, en voor 4,00 m hoekhoogte geschikt. 
De kosten zijn begroot op 6,2 miljard € en de 
opening is voorzien voor 2022. De Italiaanse 
aanvoertrajecten naar de NEAT-tunnels zijn 
hetzij al voorhanden of momenteel in aanbouw.

8.0 Investeringen

Het al lang aanhoudende rentedal zonder noe-
menswaardige opbrengsten voor obligaties 
brengt vooral pensoenfondsen ertoe om zich 
op nieuwe investeringsmogelijkheden te oriën-

teren. Gezocht worden daarom alternatieve be-
leggingsmogelijkheden en die zijn vooral te vin-
den op het investeringsvlak van reële (kapitaal)
goederen. Met infrastructuurprojecten kunnen 
stabiele en lange termijn opbrengsten gegene-
reerd worden. Verkeersinvesteringen kunnen in 
principe op de terreinen bodem, water en lucht 
gepleegd worden.

Daarbij zijn hoofdzakelijk investeringen met 
een zwaar cyclische component, van private 
signatuur en met een zo mogelijk stabiel rende-
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schreven. Maar dit is niet zo heel zinvol, omdat 
85% van het wegvervoer korte afstanden be-
treft, die voor een “modal shift” naar het spoor 
ongeschikt zijn. Bovendien zal dit politiek niet 
haalbaar blijken.

● de beschikbaarheid van  systemen  om  niet-
kraanbare standaardtrailers te vervoeren wordt 
verbeterd en zou misschien wel met subsidies 
gestimuleerd moeten worden.

Zo werd recent in het Luxemburgse Dudelange 
Europa’s grootste intermodale terminal met een 
capaciteit van 300.000 kraanbare en 300.000 
niet-kraanbare laadeenheden in gebruik geno-
men. Kranen en reachstackers voor het klassie-
ke intermodale vervoer, NiKRASA terminal plat-
forms en het Lohr UIC systeem zijn daar op één 
locatie samengebracht, uiteraard in gescheiden 
terminalmodules.
Tenslotte doemen ook voor investeerders door 
de mogelijkheid om te beleggen in duurzame 
infrastructuurprojecten nieuwe perspectieven 
op. Deze door vraag en aanbod aangedreven 
investeringsfondsen zorgen voor verdere prik-
kels om de evident belangrijke rol van het spoor 
in een betrouwbare distributielogistiek in grote 
delen van Europa te vervullen.
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ment aantrekkelijk. Deze karakteristieken zijn 
met name bij investeringen in de spoorinfra-
structuur aan te treffen. Stabiele rendementen 
en dividenden zijn met lange termijn huur- en 
gebruikskosten vrij zeker realiseerbaar.

“Aan deze voorwaarden voldoet bijvoorbeeld 
een investering in een gediversificeerd goede-
renwagonportfolio. Als stabiele sectoren gelden 
daarin transport, distributie en afvalvervoer, 
naast de „sociale infrastructuur“, in het bijzonder 
de zorg, zoals ziekenhuizen.” (bron: Reichmuth 
Infrastruktur Schweiz KGK, 4/2015).
 
Vanuit deze overtuiging heeft Reichmuth Infra-
struktur Schweiz KGK met zetel in Luzern drie 
spoorgerelateerde investeringfonds in het leven 
geroepen.

8.1 InRoll AG

InRoll AG is een Zwitserse vennootschap voor 
de exploitatie van spoorwagons. De wagons zijn 
in eigendom van InRoll en worden aan verschil-
lende bedrijven en spooroperators verhuurd. 

De operationele exploitatie, het onderhoud en 
de verhuur is uitbesteed aan WASCOSA. Waar-
van het Reichmuth & Co Investmentfonds AG in 
Luzern de directie vormt. Het actuele portfolio 
van InRoll AG omvat ruim 1.700 spoorwagons, 
waaronder zo’n 500 containerwagons en kort-
gekoppelde dubbele Taschenwagons voor het 
intermodale vervoer.

8.2 Serfar AG

Serfar heeft geïnvesteerd in tractiemiddelen 
voor een onderhoudsbedrijf.

8.3 LokRoll AG

In September 2016 startte Reichmuth & Co de 
LokRoll AG. Dit bedrijf verhuurt aan SBB Car-
go International 18 Siemens Vectron meersys-
teemlocomotieven voor grensoverschrijdend 
goederenvervoer met een looptijd van 15 jaar. 

De uitbreiding van het verhuurmodel met verde-
re locomotieven is volgens het bedrijf als optie 
voorzien. De eerste locomotief wordt in decem-
ber 2017 afgeleverd.

9.0 Conclusies

De paradigmaverschuivingen

● Transport van trailers op het spoor

● Transportverandering van Noord-Zuid naar 
Zuid-Noord 

● ”dry ports” (“retroporti”) met “one-stop-shop” 
douanebehandeling

● beschikbaarheid van nieuwe, private finan-
cieringsbronnen

zullen echter pas na 2020 in volle omvang ef-
fect hebben. Voorwaarden zijn zowel de vol-
tooiing van de NEAT met de Ceneri basistunnel 
alsook de 4,00 m corridor tussen Basel en de 
Italiaanse terminals in de regio Milano. 
Dit zijn de voorwaarden voor extra vervoer van 
wegtransporten met het spoor. Ze zorgen voor 
meer capaciteit op de spoortrajecten alsook de 
mogelijkheid om langere en zwaardere treinen 
in te zetten. Deze produktiewinst verhoogt de 
concurrentiekracht van het intermodale spoor-
vervoer.

Met de voltooiing van het nieuwe goederen-
spoortraject van Genoa naar Alessandria, de 
Terzo Valico dei Giovi, naar verwachting in 
2022, zullen de Ligurische havens van Vado 

Ligure (Savona) en Genoa volledig aan de Eu-
ropese Rhine-Alpine corridor 1 en de North Sea 
– Mediterranean corridor 2 aangesloten zijn en 
meehelpen de containerstromen uit het Middel-
lands zeegebied en het Verre Oosten op het 
spoor te brengen.

De belevering van Noord-Italië, Zwitserland en 
zuidelijke regio’s van Duitsland zal vanwege de 
verkorte reisduur zowel economische als eco-
logische voordelen met zich mee brengen. Met 
het oog op de verwachte volumes lijkt een taak-
verdeling tussen de maritieme standaardcon-
tainer met verticale verlading en de horizontale 
systemen voor trailers voor de hand liggend. Al-
leen zo laten logistieke stromen zich eenvoudig 
en efficiënt sturen en de “modal shift” naar het 
spoor forceren.

Het aandeel van verladen niet kraanbare stan-
daardtrailers zal bij gelijkblijvende produktiever-
houding niet groeien – het segment, dat feite-
lijk het grootste potentieel voor de “modal shift” 
heeft. Er zijn twee oplossingen:

● de produktie van niet-kraanbare standaard-
trailers wordt bij wet verboden resp. de pro-
duktie van kraanbare voertuigen wordt voorge-
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Havensamenwerking
Concurrenten werken samen

www.egim.eu
EUROGATE –
WIR BEWEGEN WIRTSCHAFT

PastaConnection
Your partner for 
trans-alpine crossings!

Er is een duidelijke trend zichtbaar bij de Ne-
derlandse binnenhavens. Een trend van 

samenwerking, regionalisering, keten- en net-
werkdenken. En dat is uitstekend, want samen-
werking loont!

Er zijn veel voorbeelden te geven, zoals Port of 
Zwolle, een coöperatie van de gemeente Mep-
pel, Kampen en Zwolle. Drie gemeenten, ver-
deeld over twee provincies.  Maar ook Frisian 
Ports, een samenwerking tussen de Friese ge-
meenten Heerenveen, Smallingerland (Drach-
ten), Leeuwarden, Sûdwest-Fryslân (Sneek), 
Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Fryske Mar-
ren en de zeehaven Harlin-
gen, is recent gestart. 

En zo zijn er nog meer te 
noemen, denk aan Blue Ports 
Limburg, havenbedrijf Twente 
en anderen.
Een interessante trend waar 
veel meer achter zit dan al-
leen een samenwerkings-
overeenkomst.

Want hoe komt zo’n havensamenwer-
king tot stand?

Het is aardig om daar die andere trend, die van 
co-creatie, bij te betrekken. Als je de definitie 
van co-creatie bekijkt en toepast op havensa-
menwerking heeft het alle elementen om deze 
succesvol te maken.  Want: ‘co-creatie is een 
manier van samenwerken, waarbij iedereen die 
meedoet (die co-creëert), invloed heeft op het 
proces en daarmee op het resultaat van het 
proces. De belangrijkste elementen hierin zijn 
vertrouwen tussen partners, een open dialoog, 
gelijkwaardigheid en focus op het resultaat. 

Co-creatie wordt gebruikt bij complexere vraag-
stukken en als je een verandering wilt realise-
ren’. 

En havensamenwerking is zeer zeker 
een complex vraagstuk!

De opdracht, veelal vanuit de overheid, om 
te komen tot havensamenwerking, zorgt voor 
verbinding. Co-creatie heeft het doel een op-
dracht te vervullen of een oplossing voor een 
probleem te vinden. We kunnen co-creatie, in 
dit geval, dus zien als een vorm van samen-
werking waarbij mensen met verschillende ach-

tergronden en netwerken 
bij elkaar komen rondom 
het thema havensamen-
werking. De initiatiefnemer, 
vaak dus een provincie of 
een gemeente, bepaalt het 
doel van de samenwerking 
en deelnemers committeren 
zich aan dat doel. Of niet ui-
teraard. Maar dan doen ze 
niet meer mee. 

 
Samenwerken wordt vaak gezien als het over-
bruggen van een kloof tussen partijen, zeker in 
havensamenwerking. Want je was elkaars con-
current en hoe moet dat als je samenwerkt? 

Echter, de manier waarop we in de wereld staan 
en kijken naar die wereld wordt bepaald door 
ons perspectief. Dat perspectief is gevormd 
door de concepten zoals we die kennen, de er-
varing die we hebben opgedaan en de netwer-
ken waarin we ons bewegen. En die netwerken 
bestaan echt niet alleen uit zakelijke contacten. 
Een netwerk bestaat uit onze werkomgeving, 
maar ook uit ons privé-leven, de sociale activi-
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Bart Verkade

Bart Verkade is adviseur bij Port Solutions 
Rotterdam (PSR) en binnenvaartonderne-
mer. Na zijn studie Bedrijfskunde aan Uni-
versiteit Nijenrode heeft Bart veel ervaring 
opgedaan in de private en publieke sector. 
Op dit moment combineert hij zijn activi-
teiten als binnenvaartondernemer met op-
drachten voor havenbedrijven, gemeenten 
en provincies.  

Contact 
 
verkade@portsolutionsrotterdam.nl

Marieke Vavier

Marieke Vavier is directeur bij Port Solutions Rotterdam 
(PSR). Vanuit die functie helpt zij bedrijven, gemeenten en 
provincies met oplossingen op het gebied van havens en lo-
gistiek, met een sterke focus op efficiency. Haar klanten be-
vinden zich in Nederland en ver daarbuiten. Na haar studie 
Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft 
ze onder andere bij Port of Rotterdam en later bij de Nether-
lands Maritime University gewerkt. 

Contact

vavier@portsolutionsrotterdam.nl
www.portsolutionsrotterdam.nl

TRANS-LOG-INTERMODAL

20 & 21 FEBRUARI 2018

we connect 
your logistic solutions

Projectmanager: Wolfgang von der Linde

E-mail: wolfgang.vonderlinde@messekalkar.de

Tel: +49 (0) 2824/910-289

www.translogintermodal.com

Griether Straße 110-120 • D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de

„Hub in/the Pub“
Beursparty met live-muziek

vanaf 20:30 uur in de Hotelbar*

* Voor exposanten inclusief, bezoekers betalen € 25,00.

Dé vakbeurs voor intermodaal transport, logistiek, 
intralogistiek, IT-oplossingen en meer op het
gebied van Supply Chain Management

teiten waaraan we deelnemen, degene die we 
tegenkomen in de supermarkt, op het school-
plein of langs het sportveld. Iedereen die we 
ontmoeten en iedereen waar we ervaringen 
mee delen, is onderdeel van dat netwerk. Met 
elk van hen hebben 
we een relatie, en 
soms kennen deze 
mensen elkaar ook 
weer. Een netwerk is 
dus een wirwar van 
relaties en wij zijn het 
middelpunt, de ver-
bindende factor. De 
samenleving bestaat 
uit een grote hoeveel-
heid van dit soort net-
werken, die onderling 
verbonden zijn en el-
kaar overlappen.

De netwerken die zich richten op co-crea-
tie draaien niet zozeer om de relaties tussen 
mensen en bedrijven, maar om een thema, 
vraagstuk of uitdaging. En dat is vaak nog een 
eye-opener voor bestuurders en ambtenaren 
die zich met name op hun eigen gemeente of 
provincie richten. Terwijl inwoners en bedrijven 
juist vragen om een overheid die over grenzen 

heen wil kijken. In het belang van diezelfde in-
woners en bedrijven.

Havensamenwerking is zo’n thema, vraag-
stuk of uitdaging dat zich uitstekend leent voor 

co-creatie met inzet 
van de netwerken.
 
Partijen die uitgaan 
van co-creatie en 
netwerken als sa-
menwerkingsvorm 
en dus echt willen 
samenwerken, ko-
men juist in het mid-
den bij elkaar en 
vullen op de manier 
de ruimte. Waar-
om dat is? Omdat 
co-creatie vanuit 
de netwerkgedach-

te een ander perspectief vraagt. Het draait niet 
langer om de organisatie, het draait om de net-
werken rondom havensamenwerking. Neem 
dus niet langer de grenzen van de organisa-
ties die samen willen werken als uitgangspunt. 
Maar neem de opdracht (havensamenwerking) 
als uitgangspunt. Dát bepaalt de grenzen van 
de samenwerking.
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  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;
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Antwerp

WWW.DUBBELMANCONTAINERTRANSPORTEN.NL

INTERMODAL UPPER RHINE BARGE OPERATOR

ONE OF THE MOST EXPERIENCED CONTAINER 
CARRIERS ON THE RIVER RHINE

TRANSPORT WITH OWN STATE OF THE ART VESSELS

NEUTRAL, SERVICE ORIENTED, RELIABLE

SPECIALIZED IN FOLLOWING DESTINATIONS

 Ludwigshafen Mannheim

 Wörth Karlsruhe

 Strasbourg Neuf-Brisach

 Ottmarsheim Weil am Rhein

 Basel Birsfelden

 Rotterdam Antwerp

 Moerdijk Various inland terminals

ALSO OFFERING EXTRA SERVICES:

 • Containertransport on a door-to-door basis.

 • Special Shipments such as (oversized) crates, packages, boxes etc.

Nieuwlandsedijk 133  •  4926 AP Lage Zwaluwe
T +31 (0)168 48 01 00  •  F +31 (0)168 48 40 38  •  E info@ducotra.nl


