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Samenvatting 
 
Is er in Nederland nu en in de toekomst voldoende overslagcapaciteit aanwezig voor het container-
vervoer per spoor en binnenvaart? En, zo niet, waar kunnen zich knelpunten gaan voordoen?  
Voor een antwoord op deze vragen heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in kaart 
gebracht wat, op dit moment en in de toekomst (2030-2040), de vraag naar en het aanbod van 
containeroverslag zijn. Vervolgens hebben we bepaald of en, zo ja, wanneer er capaciteits knelpunten 
kunnen optreden en of en, zo ja, in welke regio capaciteitsuitbreiding nodig kan zijn, gegeven de te 
verwachten vraag en te verwachten ontwikkeling van het aanbod aan container overslag in de 
periode tot 2030 en 2040.

  Vraag naar en aanbod aan containeroverslag per regio, op dit moment en in de toekomst 
Er zijn in Nederland ten minste 84 terminals beschikbaar voor containeroverslag voor de binnenvaart  
en/of het spoor, inclusief de zeehavens en de private terminals. Een belangrijk deel van deze overslag is  
te vinden in de zeehavengebieden Rijnmond, IJmond, Moerdijk en Vlissingen-Gent-Terneuzen. Buiten  
de zeehavengebieden bevinden zich 39 terminallocaties, waarvan 31 voor de binnenvaart en vijf voor  
het spoor. Hiernaast zijn er drie trimodale terminals, dat wil zeggen gecombineerde binnenvaart- 
spoorcontainerterminal, namelijk in Venlo, Veendam en Tilburg; een vierde trimodale terminal wordt 
gerealiseerd in Oss. Wel zijn de terminalvoorzieningen bij Tilburg en Venlo verspreid over meerdere locaties. 
De totale beschikbare overslagcapaciteit in 2018 was 3,2 miljoen TEU (Twenty feet Equivalent Unit;  
die de begrippenlijst in bijlage A) voor het spoor en 8,7 miljoen TEU voor de binnenvaart. In Nederland 
werd in 2018 ongeveer 1,7 miljoen TEU overgeslagen op of van het spoor en 6,5 miljoen TEU op of  
van de binnenvaart.

Op basis van de huidige plannen en de beschikbare uitbreidingscapaciteit bedraagt de totale beschikbare 
overslagcapaciteit in 2030 naar verwachting 4,6 miljoen TEU voor het spoor en 10,8 miljoen TEU voor  
de binnenvaart. Voor het spoor ligt de vraag naar containeroverslag in 2030 tussen de 2,7 en 3,1 miljoen 
TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,2 en 9,2 miljoen TEU, afhankelijk van of een lage of een hoge 
economische groei wordt gerealiseerd. In 2040 ligt deze bandbreedte voor het spoor tussen de 3,2 en  
3,9 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,7 en 10,2 miljoen TEU.

  Wanneer treden capaciteitsknelpunten in de overslag op?
Op dit moment is er op basis van deze cijfers, over geheel Nederland gerekend, voldoende overslag-
capaciteit bij de containerterminals in het achterland om aan de vraag naar overslag te voldoen. Ook tot 
2030 is op basis van de bestaande uitbreidingsplannen de overslagcapaciteit toereikend. De groei-
doelstelling van het Maatregelenpakket Spoor is 61 miljoen ton in 2030, volgens de Toekomstverkenning 
Welvaart en Leefomgeving (WLO2; PBL & CPB, 2015) een toename van 19 miljoen ton tot 2030 terwijl  
de te verwachten toename van de containeroverslag tussen de 1,0 en 1,4 miljoen TEU bedraagt.  
Deze toename kan naar verwachting worden gefaciliteerd.

In 2040 is de bandbreedte voor de vraag naar containeroverslag in Nederland voor het spoor tussen  
de 3,2 en 3,9 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,7 en 10,2 miljoen TEU, afhankelijk van  
een lage of een hoge economische groei. Dit betekent voor het spoor en binnenvaart dat in 2040, 
gegeven deze prognoses en uitgaande van geen verdere uitbreiding na 2030, geen tekort optreedt  
bij een hoge economische groei. 
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De voorgaande conclusie betreft de vraag naar en het aanbod aan overslagcapaciteit over geheel 
Nederland. Op regioniveau kan lokaal een tekort aan voldoende overslagcapaciteit optreden.

  In welke regio’s kan uitbreiding van de overslagcapaciteit nodig zijn? 
Een capaciteitsuitbreiding in een regio kan nodig zijn als de regionale overslag sneller groeit dan de 
beschikbare overslagcapaciteit, als er een witte vlek (een gebied buiten het verzorgingsgebied van 
bestaande terminals) is, of als zich een verschuiving van containers voordoet van de weg naar de binnen-
vaart of het spoor die niet in de WLO2-scenario’s is voorzien, bijvoorbeeld als gevolg van modal-shift-
maatregelen. Uit de regionale analyse van de beschikbare capaciteit en de gerealiseerde overslag van de 
binnenvaart en het spoorvervoer samen blijkt dat er in 2018 op regioniveau zich geen structureel tekort 
aan overslagcapaciteit voordeed. In de regio Groot-Rijnmond is er voldoende capaciteit voor het spoor 
maar een tekort aan overslagcapaciteit voor de binnenvaart op de piekmomenten. In 2030 is er op basis 
van de bestaande uitbreidingsplannen in bijna alle regio’s nog steeds voldoende overslagcapaciteit om 
de te verwachten overslag aan te kunnen. Alleen de regio’s Oost-Zuid-Holland en Overig Groningen 
vormen hierop een uitzondering. Bij een hoge economische groei komen hier nog enkele regio’s bij, 
namelijk Zuidoost-Zuid-Holland, Zuid-Limburg en Flevoland. Hiernaast zijn er de regio’s zonder terminal 
en met een tekort aan overslagcapaciteit. Het gaat hierbij echter om bescheiden tekorten. Voor 2040 
komt daar bij hoge economische groei de regio Rijnmond bij, indien na 2030 de overslagcapaciteit niet 
verder wordt uitgebreid.

In vergelijking met 2011 (KiM, 2012) zijn er in de zuidelijke helft van Nederland nagenoeg geen witte 
vlekken meer. In het noorden, midden en westen van het land zijn er locaties die buiten de grens van  
20 kilometer of 30 minuten reistijd vallen. Het gaat om de driehoek Heerenveen-Assen-Emmen,  
Apeldoorn-Ede-Amersfoort, de Achterhoek, Hoorn-Alkmaar-Den Helder, en Goeree-Overflakkee en 
Schouwen-Duiveland. Van deze vijf locaties biedt mogelijk Hoorn-Alkmaar-Den Helder voldoende 
kansen voor de realisatie van een (binnenvaart)terminal. 
 
Een verschuiving van containers van de weg naar de binnenvaart of het spoor is denkbaar. Het gaat 
hierbij om containerstromen tussen de regio’s en Rijnmond of van en naar regio’s in het buitenland die 
per spoor of per binnenvaart zijn te bereiken. Op dit moment is er, met uitzondering van de regio  
Rijnmond en de regio’s zonder terminal, voldoende overslagcapaciteit aanwezig om een verschuiving  
te accommoderen van containers over de weg naar het spoor en de binnenvaart. Zo’n verschuiving is 
mogelijk tussen de regio’s en Rijnmond of op de continentale containerstromen van en naar de regio’s  
in het buitenland. Er is onvoldoende capaciteit om beide stromen volledig te accommoderen. Indien alle 
potenties voor een modal shift worden benut, ontstaat in de meeste regio’s een tekort. Deze conclusie 
geldt nog in sterkere mate voor 2030 en 2040. Hierbij hebben we niet gekeken naar de onderlinge  
verdeling tussen spoor en binnenvaart en of deze verdeling bij een van de modaliteiten tot capaciteits-
problemen kan leiden.

In de praktijk zullen terminaloperators het niet tot een tekort aan overslagcapaciteit laten komen.  
Zij zullen, indien mogelijk, hun overslagfaciliteiten beter gaan benutten of gaan uitbreiden. Deze analyse 
geeft dus aan waar initiatieven voor verdere terminalontwikkeling kunnen worden verwacht. 

Deze conclusies zijn gebaseerd op de huidige prognoses. In werkelijkheid kan de containeroverslag zich 
sneller of langzamer ontwikkelen, afhankelijk van de economische groei. Bovendien zijn voor deze studie 
nationale en regionale cijfers gebruikt. Binnen een regio met meerdere terminals kunnen zich lokale 
tekorten of overschotten voordoen.
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 1 Inleiding

1.1  Factfinding voor een beleidskader

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft in 2012 in kaart gebracht hoe openbare (voor 
derden toegankelijke) containerterminals binnen Nederland worden benut, en de te verwachten ontwik-
keling van deze benutting tot 2020 en 2030. De conclusie was dat er met de geplande uitbreidingen in  
de meeste regio’s ook in 2020 en 2030 nog voldoende overslagcapaciteit is om aan de vraag te kunnen 
voldoen. Bij een hoge economische groei en een grootschalige verschuiving van wegvervoer naar vervoer 
per spoor en binnenvaart voldoet de overslagcapaciteit in sommige regio’s echter niet meer. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het Maatregelenpakket Spoorgoederen vervoer 
in de Kamerbrief van 19 juni 2018 de doelstelling aangekondigd dat het goederenvervoer per spoor  
moet groeien van het huidige niveau van 42 miljoen ton (2016) naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030 
(volgens de WLO-scenario’s van PBL en CPB). De staatssecretaris zegt in de brief toe het beleidskader 
voor de spoorgoederenknooppunten te actualiseren. 

De directie Openbaar Vervoer en Spoor van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het KiM 
gevraagd of er, nu of in de toekomst, in Nederland nog voldoende overslagcapaciteit is in de achterland-
knooppunten, mede gelet op de te verwachten toename van de goederenstromen. Het gaat hierbij niet 
alleen om de spoorgoederenknooppunten maar ook om de binnenvaartterminals. Een actualisatie van 
de KiM-studie uit 2012 is daarom gewenst. Met deze actualisatie kan het ministerie bepalen of er alsnog 
capaciteitsknelpunten dreigen, waar mogelijke kansen liggen voor terminalontwikkeling en of overheids-
ingrijpen nodig is. Dit KiM-onderzoek ziet het ministerie als de eerste stap, de factfinding, naar een  
nieuw beleidskader.

1.2  Onderzoeksvragen

De vraag van de directie Openbaar Vervoer en Spoor heeft het KiM vertaald in de volgende onderzoeks-
vragen:
1. Wat is de vraag naar en het aanbod van containeroverslag per regio op dit moment en in de toekomst 

(2030-2040)?
2. Kunnen zich knelpunten in de overslagcapaciteit voordoen en, zo ja, wanneer?
3. Kan, gegeven de te verwachten vraag en te verwachten ontwikkeling van de aanbod van container-

overslag in de periode tot 2030 en 2040, capaciteitsuitbreiding nodig zijn en, zo ja, in welke regio’s?

1.3  Aanpak

Aan de hand van gegevens uit de overslagstatistieken van het CBS en inventarisaties van het huidige 
aanbod van de containeroverslag per regio hebben we vastgesteld wat de gemiddelde benutting is van 
de containeroverslagterminals per regio. Deze gemiddelde benuttingsgraad is een indicatie van de mate 
waarin er op de korte termijn capaciteitsknelpunten dreigen. Of er op de lange termijn, namelijk in 2030 
en 2040, capaciteitsknelpunten gaan ontstaan, hebben we vastgesteld aan de hand van de uitwerkingen 
van de containeroverslag per regio uit het goederenvervoermodel BasGoed 2018 van Rijkswaterstaat 
(RWS). Aanvullend zijn we nagegaan in hoeverre er nog ruimte is om eventuele verschuivingen in de 
modal split, oftewel de verdeling tussen binnenvaart, spoor en weg, in Nederland op te vangen. 
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De resultaten zijn per COROP-regio gepresenteerd. De COROP-indeling van het CBS betreft een indeling 
van Nederland in veertig gebieden. 

Voor deze studie hebben we gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
• De containeroverslaggegevens voor de jaren 2017/2018 zijn door het CBS beschikbaar gesteld.
• De containeroverslagcapaciteit per terminal is gebaseerd op een actualisatie van eerder KiM-

onderzoek (KiM, 2012), aangevuld met informatie van het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, RWS, 
RailCargo, de website Inlandlinks (https://www.inlandlinks.eu/nl) en informatie van terminal-
operators. Deze gegevens zijn geaggregeerd naar regioniveau.

• De prognoses voor de overslag in 2030 en 2040 zijn door RWS beschikbaar gesteld en komen uit 
BasGoed 2018. Basismodel Goederenvervoer, ofwel BasGoed is een strategisch rekenmodel van RWS 
dat op basis van waargenomen vervoersdata en scenario’s toekomstige goederenstromen berekent 
voor twee scenario’s, namelijk met een hoge dan wel een lage economische groei.

1.4  Afbakening

In deze studie hebben we alleen gekeken naar de overslag van containers en niet naar de overslag van  
bulk of niet-gecontaineriseerd stukgoed. We doen geen uitspraken over de vraag naar en de beschikbare  
overslagcapaciteit voor bulk, roll-on/roll-of en dergelijke. In het spoorvervoer heeft het vervoer van 
containers een marktaandeel van ongeveer 50 procent. Bij de binnenvaart is dit ongeveer 33 procent 
(CBS, 2018). De redenen om te kiezen voor containeroverslag zijn: het vervoer van containers neemt  
jaarlijks toe en containers zijn makkelijk uitwisselbaar tussen vervoerwijzen maar hiervoor zijn overslag-
faciliteiten nodig. De overslagcapaciteit wordt per regio bekeken. In dit onderzoek presenteren we geen 
gegevens per containerterminal. Deze informatie is vertrouwelijk en de gehanteerde gegevens van het 
CBS zijn beschikbaar per regio en niet per terminal. In deze studie kijken we niet naar de beschikbaarheid 
van de capaciteit op het spoor. Dit doet ProRail periodiek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de 
eerste helft van 2019.

1.5  Leeswijzer

Allereerst schetsen we in hoofdstuk 2 een algemeen beeld van de functie en de locatie van con tainer-
terminals in Nederland en daarbuiten. 

Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 3 de ontwikkeling van de containeroverslag per spoor en per 
binnenvaart tussen 2018, 2030 en 2040.

In hoofdstuk 4 brengen we de overslagcapaciteit bij containeroverslagfaciliteiten in kaart voor geheel 
Nederland en we vergeleken deze met de overslag op dit moment en in de toekomst (2030-2040).  
Vervolgens gaan we na in hoeverre er voldoende overslagcapaciteit beschikbaar is om een eventuele 
modal shift, een verschuiving van weg naar spoor en/of binnenvaart, te kunnen accommoderen. 

In hoofdstuk 5 onderzoeken we in welke regio’s capaciteitsuitbreiding nodig kan zijn, gegeven de  
te verwachten vraag en de te verwachten ontwikkeling van de containeroverslag tot 2030 en 2040,  
mogelijke gebieden (‘witte vlekken’) waar behoefte is aan containeroverslag terwijl deze buiten  
het verzorgingsgebied van bestaande terminals liggen of als een verschuiving gaat optreden van  
containers van de weg naar de binnenvaart of het spoor. 

Hoofdstuk 6 bevat een samenvatting van de antwoorden op de onderzoeksvragen, enkele kant tekeningen 
en aanbevelingen.
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 2 Achterlandknooppunten 
in Nederland

2.1 Achterlandknooppunten

Achterlandknooppunten maken deel uit van het havennetwerk, het netwerk dat de Nederlandse 
zee havens, bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam, met het achterland verbindt. De beschikbaarheid van 
multimodale voorzieningen in het achterland faciliteert het gebruik van binnenvaart en spoorvervoer in 
het vervoer tussen havens en achterland en draagt zo bij aan de bereikbaarheid van de zeehavens. 

Een achterlandknooppunt (KiM, 2012) is een locatie met een of meerdere (multimodale) terminals voor 
de overslag van containers. Deze terminals fungeren als hub of als eindpunt in het achterlandvervoer van 
de zeehavens in een netwerk met directe multimodale verbindingen met Rotterdam en/of de andere 
Nederlandse zeehavens en zijn verbonden (zo mogelijk multimodaal) met de internationale economische 
centra in Noordwest-Europa. Er is een functionele en economische samenhang tussen de terminals en  
de zones met handel, productie en logistieke centra die in en rondom deze locatie liggen.

Een terminal kan mogelijk een belangrijk kruispunt zijn van goederenstromen per spoor of per binnen-
vaart, doordat deze ligt op een knooppunt van wegen-, spoor- of waterwegverbindingen tussen  
verschillende zeehavens en achterlandregio’s. Als op zo’n locatie de stromen worden gebundeld of 
ontkoppeld, dan is zo’n terminal naast eindpunt ook een belangrijke hub in het achterlandnetwerk.

De omvang en de functie van containeroverslagterminals, vooral de voor derden toegankelijke  
(openbare, oftewel niet-discriminerende toegang) terminals, zijn bepalend voor een knooppunt.  
Private (niet voor derden toegankelijke) terminals blijven buiten deze beschouwing.

Achterlandvervoer toegelicht
Maritieme containers vertrekken uit of komen aan in zeehavens. De containers die over zee 
aankomen, bevatten goederen die elders zijn geproduceerd, met name in Azië, en hebben een 
bestemming in Nederland of elders in Europa. Het startpunt van het achterlandnetwerk zijn de 
Nederlandse zeehavens die tot de Rijn-Schelde Delta horen, oftewel Rotterdam, Moerdijk, 
Amsterdam, Vlissingen en Terneuzen. De Belgische zeehavens die tot de Rijn-Schelde Delta 
worden gerekend, zoals Antwerpen, vallen buiten deze beschouwing ondanks dat tussen 
Antwerpen en de Nederlandse achterlandknooppunten veel containervervoer plaatsvindt.

De ontwikkeling van het vervoer van containers van en naar de zeehavens is bepalend voor  
de ontwikkeling van het achterlandnetwerk en de achterlandknooppunten. Het continentale 
vervoer tussen de achterlandknooppunten en de Europese regio’s per binnenvaart en per 
spoor heeft zich nog onvoldoende ontwikkeld, terwijl hier wel kansen kunnen liggen om het 
toenemende goederenvervoer over de weg te beperken, evenals de uitstoot die hiermee 
gepaard gaat en die slecht is voor het klimaat (Kamerbrief Minister van Buitenlandse Zaken 
van 15 december 2017). 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Benutting Multimodale Achterlandknooppunten 7



Het achterland is het gebied dat door de haven wordt bediend. Achterlandvervoer is gedefinieerd 
als het goederenvervoer tussen de zeehavens en distributiecentra en/of de eindgebruiker voor 
de importstromen en tussen zeehavens en de fabrikant voor de exportstromen (ABN-AMRO, 
2010). De Nederlandse zeehavens in het stroomgebied van de Rijn concurreren vooral met  
de Belgische en Duitse havens. Dit gebied kan worden gezien als het Europese achterland van 
de Nederlandse zeehavens.

Het achterlandvervoer van en naar de zeehavens bestaat uit:
• wegvervoer;
• binnenvaart;
• spoorvervoer;
• buisleidingvervoer;
• kustvaart (shortsea).

Maritieme containers kunnen worden vervoerd over de weg, per binnenvaart en per spoor. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle in de zeehavens overgeslagen containers over 
land worden aan- of afgevoerd. Een deel van de deepsea-containers van en naar Rotterdam 
wordt via shortsea (kustvaart) doorgevoerd naar bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.  
Het achterlandnetwerk is een combinatie van de hoofdverbindingsassen (het TEN-T  
kernnetwerk) en een wijdvertakt netwerk van regionale en lokale routes.

Achterlandvervoer vormt een schakel in de maritieme transportketen, zoals onderstaande 
afbeelding weergeeft voor de binnenvaart. 

Figuur 2.1 Achterlandvervoer als onderdeel van een maritieme transportketen. Bron: BVB (2015). 

Maritieme aanvoer in een zeehaven Overslag naar binnenvaart Binnenvaartoperator Inland terminal Verlader / Ontvanger

 
 

Importverbinding
Exportverbinding

   Hoofdtransport: binnenvaart  Voor-/natransport via de weg
 
 

 

Om maritieme containers per spoor en per binnenvaart tussen de zeehavens en het achterland 
te kunnen vervoeren zijn op beide locaties overslagterminals nodig. Maritieme containers die 
van overzee aankomen, worden in een zeehaven via een railterminal op een shuttletrein gezet 
of in de zeeterminal op een containerbinnenvaartschip geplaatst. Omdat de ontvanger of  
de eindbestemming vaak geen eigen spoor of kade heeft, wordt de betreffende container  
via een spoor- of binnenvaartterminal nabij de bestemming overgeslagen op een vrachtauto 
en vervoerd naar de klant. Zo’n terminal is dan een eindpunt voor de verplaatsing per spoor  
of binnenvaartschip. Voor de containers die van de klant over zee moeten worden vervoerd, 
geldt dit verhaal in omgekeerde volgorde.

De gebruikte begrippen staan toegelicht in een begrippenlijst (zie bijlage A).

In deze studie onderscheiden we rail-, binnenvaart- en trimodale (rail-binnenvaart) containerterminals. 
Trimodale terminals beschikken over een eigen binnenvaart- en spooroverslagfaciliteit. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat er terminals zijn die zowel een spoorlijn als een binnenvaartaansluiting hebben, 
maar gebruik maken van slechts een van beide verbindingen. Hiernaast zijn er locaties waar zowel een 
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binnenvaartterminal als een spoorterminal aanwezig is, maar die door verschillende organisaties worden 
beheerd. Hoewel deze locaties trimodaal zijn ontsloten, merken we ze niet als een trimodale terminal aan.

De terminals kunnen zowel verbindingen hebben met de zeehavens als met Europese bestemmingen 
(continentaal vervoer). Dit geldt in het bijzonder voor de terminals met een railverbinding. Een dergelijke 
terminal kan dan een hub zijn in een spoor- of binnenvaartnetwerk of zich als zodanig ontwikkelen. 

De meeste containerterminals worden alleen gebruikt voor de overslag van containers van en naar 
Rotterdam. Een aantal wordt hiernaast gebruikt voor de overslag van en naar Antwerpen of Amsterdam. 
De terminals bedienen bedrijven in de omgeving van zo’n knooppunt. De functie is regionaal verzorgend. 
Zo’n 80% van de klanten bevindt zich binnen een verzorgingsgebied van 25 kilometer (Hofstra, 2010).  
Bij deze klanten gaat het om goederen in containers voor de export, de import of de Europese distributie 
van goederen.

Vooral de zeehavens, voornamelijk Rotterdam, hebben internationale verbindingen per spoor en binnen-
vaart. Rotterdam fungeert hierbij als een internationale hub (ook voor continentale stromen).

2.2  Vervoersdiensten tussen knooppunten

De meest voorkomende vorm van vervoer per binnenvaart is een regelmatige dienst tussen de zeehaven 
en de terminal. In de KiM-studie naar achterlandknooppunten (2012) worden twee nieuwe organisatie-
vormen voor de binnenvaart beschreven, namelijk het hub-en-spoke-systeem en een rondvaartdienst 
langs meerdere terminals. Beide organisatievormen worden inmiddels toegepast, als gevolg van de 
congestie bij de Rotterdamse containerterminals. 

Bij een hub-en-spoke-systeem gaan de containers van en naar Rotterdam via een verzamelpunt.  
Door lading te combineren wordt bespaard op de transportkosten. Hier staat tegenover dat er op het 
verzamelpunt een extra handeling moet plaatsvinden. De extra handeling kan bestaan uit overslag  
als met verschillende schepen wordt gewerkt of uit het koppelen van transporteenheden wanneer 
duw bak combinaties worden gebruikt. Zo’n systeem wordt inmiddels toegepast met Nijmegen en  
Containertransferium Alblasserdam als hub richting de Rotterdamse Container Terminals en Gorinchem 
als hub voor containerstromen richting Antwerpen. 

Bij een rondvaartdienst worden de containers voor meerdere terminals gebundeld, waarmee transport-
kosten worden bespaard. Door ladingstromen te bundelen ontstaan er mogelijk voldoende schaal-
voordelen om bestemmingen aan te doen die zelf geen dienst richting een zeehaven kunnen onderhouden. 
Dit concept wordt inmiddels toegepast in de West-Brabant Corridor (Moerdijk, Tilburg en Oosterhout)  
en de North West Central Corridor (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Lelystad, Harlingen en Hasselt).

2.3  De knooppuntenkaart van Nederland

In Nederland zijn er, inclusief de zeehavens en de private terminals, ten minste 84 terminals voor 
container overslag op de binnenvaart en/of het spoor. Een belangrijk deel van deze terminals is te vinden 
in de zeehavengebieden Rijnmond, IJmond, Moerdijk en Vlissingen-Gent-Terneuzen. Buiten de zeehaven-
gebieden zijn er 39 terminallocaties, waarvan 31 binnenvaartterminals en vijf railterminals. Buiten de 
zeehavens zijn er drie trimodale terminals, ofwel gecombineerde binnenvaart-spoorcontainerterminals, 
namelijk in Venlo, Veendam en Tilburg; een vierde trimodale terminal wordt nog gerealiseerd in Oss. 
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Wel zijn bij Tilburg en Venlo de terminalvoorzieningen verspreid over meerdere locaties. Ook zijn er  
locaties waar containers alleen worden overgeslagen op de binnenvaart of op het spoor of geen van 
beiden, maar die wel trimodaal zijn ontsloten. Deze zijn niet meegeteld als trimodaal. Hiernaast zijn er 
plannen voor zeven specifieke spoor- of binnenvaartterminals. Sommige hiervan worden momenteel 
gerealiseerd, zoals Railport Venlo en BCTN Deventer, andere zijn al ver in de besluitvorming, zoals 
Railterminal Gelderland en de nieuwe binnenvaartterminal bij Waalwijk, en nog weer andere bevinden 
zich in de studiefase, zoals Holland Railterminal bij Bleiswijk. Een totaaloverzicht is te vinden in Bijlage B.

Figuur 2.2 Containerterminals (voor derden toegankelijk) in Nederland. Bron: diverse studies.
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Een overzicht van achterlandterminals is te vinden in bijlage B. Sinds de KiM-studie uit 2012 zijn de 
volgende terminals in of buiten gebruik genomen:

Tabel 2.1 Overzicht van terminals die in gebruik zijn genomen of buiten bedrijf zijn gesteld sinds de KiM-studie  

uit 2012.

Terminallocaties Naam terminal Type terminal Operationeel

Alblasserdam Container Transferium Alblasserdam 
(BCTN)

Binnenvaart 2015 in gebruik

Almelo CTT Almelo Binnenvaart 2018 in gebruik

Born Railterminal Born Railterminal Niet meer in gebruik

Cuijk Inland Terminal Cuijk Binnenvaart 2013 in gebruik

Doesburg Container Terminal Doesburg Binnenvaart 2016 in gebruik

Geleen Railterminal Chemelot Railterminal 2013 in gebruik

Hasselt/Zwolle Container Terminal  
Westerman Multimodal

Binnenvaart 2015 in gebruik

Kampen IJsselDelta Terminal Binnenvaart 2015 in gebruik

Lelystad CTU Lelystad Binnenvaart 2017 in gebruik

Leeuwarden Containerterminal  
Leeuwarden (MCS)

Binnenvaart 2016 in gebruik

Leeuwarden Rail Terminal Friesland (RTF) Railterminal Niet meer operationeel 
sinds 2011

Oosterhout OCT Vijf Eiken Binnenvaart 2015 in gebruik

Roermond BCTN Roermond Binnenvaart 2016 in gebruik

Stein Container terminal Stein Binnenvaart Niet meer operationeel 
sinds 2017

Tiel CTU Tiel Binnenvaart 2014 in gebruik

Weert/Cranendonck Multimodale Terminal  
De Kempen 

Binnenvaart 2017 geopend

2.4  De Europese kaart

Nederland is niet het enige land met containerterminals in het achterland. Ook in de ons omliggende 
landen België, Frankrijk en Duitsland zijn containerterminals in bedrijf (zie figuur 2.3). Deze buitenlandse 
terminals zijn om meerdere redenen relevant. Rotterdam heeft met verschillende van deze terminals een 
frequente verbinding over water of per spoor (zie de website: https://rotterdam.navigate-connections.com/) 
voor het vervoer van maritieme containers. Met name de terminals in de Rijn-Alpencorridor spelen 
hierbij een belangrijke rol. In de grensstreek kan het zijn dat de terminals net over de grens worden benut 
voor containers van en/of naar de Nederlandse grensregio’s. Dit is vooral relevant als in de eigen regio 
geen terminal aanwezig is of als de Nederlandse terminals op een te grote afstand liggen. Ten slotte zijn 
terminals in het buitenland van belang voor het opzetten van continentaal vervoer van en naar Nederland. 
Panteia heeft in 2014 een quick scan uitgevoerd naar bottlenecks op de internationale corridors van en 
naar Nederland. Hieruit bleek dat op verschillende corridors, waaronder richting Zwitserland en Italië, 
uitbreiding van de terminalcapaciteit op korte termijn (2015-2020) noodzakelijk is. Er zijn verschillende 
websites met informatie over de terminals in Europa (www.intermodal-terminals.eu/database of,  
specifiek voor rail, https://www.railcargo.nl/railscout#!/) 
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Figuur 2.3 De Europese kaart met containerterminals. Bron: Ecorys.

De belangrijkste knooppunten in het grensgebied met Nederland zijn: Duisburg, Düsseldorf, Emmerich, 
Neuss en Keulen. Al deze knooppunten zijn trimodaal ontsloten. Duisburg is veruit het grootste achter-
landknooppunt, en is voor Rotterdam de belangrijkste hub in het Europese achterland.

De Nederlandse terminals zijn onderdeel van het Europese Trans-European Network (TEN-T) beleid.  
Dit beleid richt zich sinds 1996 op het ontwikkelen van een Europees netwerk van railverbindingen, 
wegen, waterwegen, maritieme verbindingen, zee-, lucht- en binnenhavens en spoorterminals  
(https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en). TEN-T onderscheidt twee netwerk-
lagen:
• Het Core Network omvat de belangrijkste verbindingen en knooppunten, en moet in 2030 gereed zijn.
• Het Comprehensive Network omvat alle regio’s en moet in 2050 gereed zijn.

Zeehaven Rail Binnenvaart Trimodaal
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Nederlandse terminals die tot het Core Network behoren, zijn: Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk,  
Bergen op Zoom, Terneuzen, Vlissingen, Nijmegen, Utrecht, Deventer, Hengelo en Almelo.  
De overige terminals en de binnenhavens behoren tot het Comprehensive Network (zie  
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html). Venlo is, naast  
de zeehavens Rotterdam en Amsterdam, de enige Nederlandse railterminal in het Ten-T netwerk. 

2.5  Overige spoor- en binnenvaartknooppunten

Naast containerterminals zijn er ook andersoortige knooppunten. Bij het spoor zijn dat bijvoorbeeld de 
private spooraansluitingen en de openbare laad- en losplaatsen en bij de binnenvaart de binnenhavens 
met bulkoverslag. Deze vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Een private spooraansluiting is een private bedrijfsaansluiting op het spoornet waar goederen van  
één verlader (of logistieke dienstverlener) direct kunnen worden overgeladen op het spoor. Dit kunnen 
containers zijn, zoals bij De Graaf Logistics in Oosterhout, of bulk. Voorbeelden zijn de spooraansluitingen 
voor Corus/Tata Steel, EMO, DSM en Shell. Hiernaast zijn er openbare laad- en losplaatsen (Lalo),  
openbare plaatsen in eigendom en beheer bij ProRail, waar goederen (tussen weg en spoor) van  
verschillende verladers kunnen worden overgeladen, en railports, een afgesloten terrein met personeel 
en overslag materieel voor stukgoed en bulklading.

Figuur 2.4 Laad- en losplaatsen voor spoorvervoer in Nederland. Bron: ProRail, bewerking Rail Cargo.
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Binnenhavens zijn private of openbare kades waar droge of natte bulk wordt overgeslagen. Figuur 2.5 
geeft de binnenhavens weer naar de omvang van de bulkoverslag. Voor de binnenvaart heeft Nederland 
zo’n 389 binnenhavens. Deze zijn te onderscheiden aan de hand van hun functie (TNO, 2003). Voor bulk 
is dat:
• multifunctionele binnenhaven;
• industriehaven;
• agrohaven;
• zand- en grindhaven.

Figuur 2.5 Bulkoverslag in binnenhavens. Bron: BVB (2015).
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 3  Containervervoer en 
-overslag in Nederland

Dit hoofdstuk gaat over de containeroverslag per spoor en binnenvaart op dit moment en in 2030 en 2040. 

3.1  De huidige situatie

Per spoor zijn in 2018 bijna 1,7 miljoen TEU vervoerd. Dit is een stijging van ruim 22 procent ten opzichte 
van 2017. Het internationale containervervoer steeg in deze periode van bijna 1,3 miljoen naar ruim 
1,5 miljoen TEU. Het binnenlands containervervoer steeg van 125.000 TEU naar bijna 160.000 TEU  
(CBS, 2019). 

Figuur 3.1 Containervervoer per spoor in de periode 2014-2018 (x 1.000 TEU). Bron: CBS (2019). 

Per binnenvaart werd in 2018 5,3 miljoen TEU vervoerd. Dit is een lichte daling van ruim 3 procent ten 
opzichte van 2017. Het binnenlands containervervoer nam wel toe, namelijk van 2,1 miljoen TEU in 2017 
naar bijna 2,2 miljoen TEU in 2018. Het internationale vervoer daalde van bijna 3,4 miljoen TEU in 2017 
naar 3,1 miljoen TEU in 2018. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de langdurige droogte 
waarmee de Rijn in 2018 te kampen had. 
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Fig. 3.1 Containervervoer per spoor 2014-2018 (x 1.000 TEU)
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Figuur 3.2 Containervervoer per binnenvaart in de periode 2014-2018 (x 1.000 TEU). Bron: CBS.

Een belangrijk deel van de containers blijft binnen Nederland en zelfs binnen dezelfde provincie.  
Deze containers tellen dubbel mee in de cijfers over het laden en lossen van containers in Nederland.  
Met name in het wegvervoer, dat een groot aandeel heeft in het binnenlands vervoer, tellen deze  
containers extra mee. Bij de binnenvaart heeft het vervoer tussen de provincies het grootste aandeel  
en bij het spoorvervoer is dit het vervoer van en naar het buitenland. 
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Fig. 3.2 Containervervoer per binnenvaart 2014-2018 (x 1.000 TEU)
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Figuur 3.3 Het laden en lossen van containers binnen Nederland voor binnenvaart, wegvervoer en spoorvervoer 

voor de jaren 2004, 2005, 2010, 2014, 2015 en 2018 (x 1.000 TEU). Bron: CBS. 

Opvallend is dat bij het wegvervoer het vervoer van containers binnen de provincie toeneemt terwijl  
het vervoer tussen de provincies en van en naar het buitenland afneemt. 
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3.2  Prognoses 2030 en 2040

De ontwikkeling van de containeroverslag hangt af van verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van 
de economie en de aanwezigheid van voldoende overslagvoorzieningen. In het kader van het goederen-
vervoerbeleid worden prognoses opgesteld voor het vervoer van goederen, inclusief containers (zie box). 
Deze prognoses geven informatie over de containeroverslag op en van het spoor en de binnenvaart 
binnen Nederland voor de jaren 2030 en 2040 bij een lage en bij een hoge economische groei. 

Goederenvervoerprognoses
Eind 2015 hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau 
(CPB) het rapport ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning 
Welvaart en Leefomgeving’ (hierna WLO2; PBL & CPB, 2015) gepubliceerd. Op basis van deze 
WLO2-scenario’s hebben RWS en ProRail met behulp van het BASGoed-model prognoses 
opgesteld voor het goederenvervoer in de vorm van herkomst-bestemmingsmatrices voor 
2030, 2040 en 2050 bij een lage en bij een hoge economische groei. Voor dit onderzoek  
hebben wij gebruik gemaakt van de resultaten van BasGoed uit 2018. In de scenario’s worden 
de gevolgen van economische groei en klimaatbeleid berekend en wordt ervan uitgegaan dat 
het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens behouden blijft. Er wordt geen rekening 
gehouden met omvangrijke verschuivingen van goederenstromen door nieuwe verbindingen. 
Er zijn geen modal-shift-maatregelen voorzien. 

In figuur 3.4 is de verwachte containeroverslag in alle regio’s van Nederland opgeteld voor 2030 en 2040 
bij een lage en een hoge economische groei en vergeleken met de in 2014 en 2017 gerealiseerde overslag 
(bron: CBS).

Volgens deze prognoses neemt de containeroverslag van en naar het spoor vanaf 2014 tot 2030 toe  
met 59 procent bij een lage groei en met 81 procent bij een hoge groei. Voor 2040 bedraagt de groei 
respectievelijk 93 en 133 procent. De containeroverslag op en van de binnenvaart neemt tot 2030 toe 
met 36 procent bij een lage groei en met 52 procent bij een hoge groei. Voor 2040 bedraagt de groei 
respectievelijk 44 en 69 procent. De containeroverslag op en van het spoor groeit naar verwachting  
relatief sneller dan die op en van de binnenvaart. Al moet worden opgemerkt dat de containeroverslag 
op en van de binnenvaart bijna vier keer zo groot is als die op en van het spoor. 

Figuur 3.4 De gerealiseerde containeroverslag op en van het spoor en de binnenvaart voor de jaren 2014 en 2018 

en de prognoses voor 2030 en 2040 bij een lage en een hoge economische groei (x 1.000.000 TEU). Bron: CBS en RWS.
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 4  Aanbod en vraag naar 
overslagcapaciteit
 
In dit hoofdstuk brengen we de capaciteit bij containeroverslagfaciliteiten in kaart voor geheel Nederland 
en vergelijken we deze met de overslag op dit moment en die in de toekomst (2030-2040). Vervolgens 
gaan we na in hoeverre er overslagcapaciteit beschikbaar is om een eventuele modal shift, een verschuiving 
van weg naar spoor en/of binnenvaart, te kunnen accommoderen. 

4.1  De huidige situatie

Door de containeroverslag in 2017 te vergelijken met het beschikbare aanbod aan overslagcapaciteit 
kunnen we de gemiddelde benutting per jaar bepalen van de containeroverslagfaciliteiten. 

De totale beschikbare overslagcapaciteit in 2018 was 3,2 miljoen TEU voor het spoor en 8,7 miljoen TEU 
voor de binnenvaart. Een belangrijk deel van de overslagcapaciteit, met name voor spoor is te vinden  
in de regio Groot-Rijnmond (zie tabel 4.1). In Nederland werd in 2018 ongeveer 1,7 miljoen TEU over-
geslagen op of van het spoor en 6,5 miljoen TEU op of van de binnenvaart. Op dit moment is er, op basis 
van deze cijfers over geheel Nederland gerekend, voldoende overslagcapaciteit om te voldoen aan de 
vraag naar overslag. Bezien per regio is het beeld anders; dit komt aan de orde in hoofdstuk 5.

Tabel 4.1 De beschikbare overslagcapaciteit en de containeroverslag in Nederland in 2018. Bron: CBS en KiM.

(miljoen TEU) Beschikbare overslagcapaciteit in NL Containeroverslag in 2018 

Spoor 
Waarvan Groot-Rijnmond

3,2
2,0

1,7
1,3

Binnenvaart 
Waarvan Groot-Rijnmond

8,7 
3,6

6,5 
3,6

Deze cijfers geven een indicatie. De maximale overslagcapaciteit op jaarbasis is geen hard cijfer; voor een 
toelichting zie onderstaande tekstbox. 

Overslagcapaciteit 
Bij het bepalen van de beschikbare overslagcapaciteit per terminal hebben we gebruik 
gemaakt van de door de terminaloperators opgegeven jaarlijkse overslagcapaciteit, zoals  
te vinden op hun eigen websites of op rotterdam.navigate-connections.com (voorheen 
Inlandlinks.eu). Hierbij hebben we gecheckt of de opgegeven capaciteit overeenkomt met  
het aantal en het type kranen op de terminal. Mits voldoende ruimte beschikbaar zijn  
de volgende vuistregels toegepast:
(Vaste) portaalkraan  = 100.000 TEU per jaar
Mobiele kraan  = 50.000 TEU per jaar
Reach stacker = 25.000 TEU per jaar
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De overslagcapaciteit van een kraan of een reach stacker is het maximum aantal eenheden dat 
per jaar kan worden overgeslagen. De overslagcapaciteit wordt uitgedrukt in het aantal moves 
(=bewegingen) per uur. Zo’n beweging kan een 20- maar ook een 40-voets container zijn, 
oftewel 1 TEU per beweging of 2 TEU per beweging. De capaciteit, gemeten in TEU, is dus 
twee keer zo groot bij 40-voets containers dan bij 20-voets containers. De opgegeven jaar-
capaciteit is ook niet gelijk aan de theoretische capaciteit. De theoretische capaciteit is bij 
wijze van spreken de capaciteit bij een volcontinu proces, oftewel 365 dagen en 24 uur, zonder 
wachttijd tussen opeenvolgende schepen of treinen. De operationele capaciteit is de capaciteit 
bij een 12- of 16-uursbediening en 250 dagen per jaar, rekening houdend met aan- en  
afmeren van schepen of binnenrijden en vertrekken van te laden of te lossen goederentreinen. 

In het volgende fictieve voorbeeld is de overslagcapaciteit bij drie verschillende scheeps-
grootten vergeleken met de capaciteit, zonder rekening te houden met aan- of afmeren ofwel 
binnenrijden of vertrekken. In dit voorbeeld is gerekend met in totaal 1 uur hiervoor. Uit dit 
voorbeeld blijkt de overslagcapaciteit bij overslag van containers met de kleinste capaciteit  
en het kleinste schip een factor 0,3 te zijn ten opzichte van die van de operationele capaciteit 
van de snelste overslagvoorziening. 

Figuur 4.1 Fictief voorbeeld van het verschil tussen de praktische overslagcapaciteit voor drie typen 

schepen en drie typen overslagvoorzieningen ten opzichte van een semi-continue overslag zonder 

wachttijden. Bron: eigen berekening KiM.

Maximale capaciteit is dus een rekbaar begrip. Door benuttingsmaatregelen, ruimere  
openingstijden en de inzet van meer kranen is de overslagcapaciteit van terminals op  
te rekken. 
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4.2  De prognoses voor 2030 en 2040 bij lage en hoge 
economische groei

Aan de hand van de prognoses voor 2030 en 2040 en informatie over mogelijke uitbreidingen en nieuw-
bouw van terminals is een inschatting te maken van de capaciteitsbenutting bij een lage en bij een hoge 
economische groei. Als uitbreiding en nieuwbouw hebben we plannen en projecten meegenomen 
waarvan bekend is dat deze de komende tien jaar worden gerealiseerd, evenals de uitbreidingsmogelijk-
heden van bestaande terminals, waaronder de Rail Terminal Gelderland (RTG). Plannen waarover begin 
2019 geen besluit was genomen, zoals Railterminal Holland, zijn niet meegenomen. Voor de regio  
Groot-Rijnmond is, op basis van informatie van het Havenbedrijf Rotterdam, uitgegaan van een toename 
van de overslagcapaciteit voor de binnenvaart en spoor met 50 procent in de periode 2018-2030. Het 
kan zijn dat er plannen voor uitbreiding of nieuwbouw in de maak zijn. In de praktijk zullen terminals 
mee willen groeien met de vraag, mits uitbreiding mogelijk is. 

Op basis van de huidige plannen en de huidige uitbreidingscapaciteit bedraagt de totaal beschikbare 
overslagcapaciteit in 2030 naar verwachting 4,6 miljoen TEU voor het spoor en 10,8 miljoen TEU voor  
de binnenvaart. Hierbij gaat het om de realisatie van nieuwe terminals (Railterminal Gelderland, Railport 
Venlo, MCT Bergen op Zoom en Waalwijk), het benutten van beschikbare uitbreidingscapaciteit in de 
Rotterdamse haven (Rotterdam World Gateway, ECT DBFT en RSC Rotterdam) en de uitbreiding van 
Moerdijk Containerterminal, Containerterminal Cuijk en railterminal Coevorden. De bandbreedte voor  
de vraag naar containeroverslag in 2030 voor het spoor ligt tussen de 2,7 en 3,1 miljoen TEU en voor  
de binnenvaart tussen de 8,2 en 9,2 miljoen TEU, afhankelijk van een lage of hoge economische groei. 

Op basis van deze totaalcijfers is de eerste conclusie dat er tot 2030 in principe voldoende overslag- 
capaciteit aanwezig is. De groeidoelstelling in het Maatregelenpakket Spoor is gebaseerd op de te 
verwachten toename van het spoorgoederenvervoer in WLO2. Hierin groeit het spoorgoederenvervoer 
naar 61 miljoen ton in 2030, oftewel een toename met 19 miljoen ton. De toename van containers  
per spoor ligt in WLO2 tussen de 1,0 en 1,4 miljoen TEU (zie tabel 4.1 en 4.2). Deze toename kan dus 
worden gefaciliteerd.

De bandbreedte voor de vraag naar containeroverslag in 2040 voor het spoor ligt tussen de 3,2 en  
3,9 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,7 en 10,2 miljoen TEU, afhankelijk van een lage of 
hoge economische groei. Gegeven deze prognoses en geen verdere uitbreiding na 2030, betekent dit 
voor het spoor en de binnenvaart dat er in 2040 geen tekort optreedt bij een hoge economische groei. 

Tabel 4.2 Beschikbare overslagcapaciteit in 2030 en prognoses voor 2030 en 2040 bij lage en hoge economische 

groei. Bron: RWS. 

(miljoen TEU) Beschikbare over-
slagcapaciteit in 2030

2030L 2030H 2040L 2040H

Spoor 4,6 2,7 3,1 3,2 3,9

Binnenvaart 10,8 8,2 9,2 8,7 10,2

Totaal 15,4 10,9 12,3 11,9 14,1

Lokaal is er in 2030 en 2040 een onbalans tussen de beschikbare overslagcapaciteit en de vraag hiernaar. 
Dit onderwerp komt aan de orde in paragraaf 4.3. en voor de regio’s in hoofdstuk 5.
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4.3  De beschikbare ruimte voor een modal shift van weg naar 
spoor en binnenvaart

Capaciteitsknelpunten kunnen ook optreden als gevolg van een extra modal shift van de weg naar het 
spoor en de binnenvaart, bijvoorbeeld door extra fiscale of stimuleringsmaatregelen. De vraag is dus  
of er nog voldoende ruimte is in de overslagcapaciteit om een extra vraag naar binnenvaart en spoor  
te kunnen accommoderen. De nog beschikbare capaciteit is het verschil tussen de maximale capaciteit  
en de overslag in 2017 en in de prognosejaren 2030 en 2040, oftewel de resterende capaciteit die is 
berekend op basis van de tabellen 4.1 en 4.2. 

In tabel 4.3 hebben we per regio eerst de beschikbare capaciteit berekend op basis van een benuttings-
graad van 100%. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen regio’s waar nog voldoende overslag-
capaciteit is en regio’s waar hieraan een tekort ontstaat. 

Tabel 4.3. Regionaal beschikbare overslagcapaciteit of tekort hieraan in 2017 en prognoses voor 2030 en 2040  

bij de benutting van de maximumcapaciteit. Bron: eigen berekeningen.

(miljoen TEU) 2018 2030L 2030H 2040L 2040H

Regionaal 
beschikbaar R+B

3,7 4,5 3,3 3,5 2,5

Regionaal tekort 0,01 0,1 0,2 0.1 1,3*

* Voornamelijk in Rijnmond.

Uit deze analyse blijkt dat er in 2018 in de regio’s nog 3,7 miljoen TEU aan overslagcapaciteit bij spoor  
en binnenvaart aanwezig was, en tegelijkertijd een regionaal tekort van 0,01 miljoen TEU. Dit tekort doet 
zich voornamelijk voor in de regio’s die niet over een terminal beschikken. In de regio Groot-Rijnmond is 
er voldoende capaciteit voor het spoor maar een tekort aan overslagcapaciteit voor de binnenvaart op de 
piekmomenten. Hierbij moet wel worden vermeld dat er in zeehavens eveneens gebruik wordt gemaakt 
van de overslagfaciliteiten voor zeeschepen. Een beperkte extra capaciteit moet dus worden gedeeld met 
zeeschepen. Wel is het zo dat de afhandeling van de zeevaart in de deepsea-terminals altijd voor gaat ten 
opzichte van de binnenvaart. Dit kan een verstoring opleveren in de dienstregelingen met het achterland 
en de efficiëntie van de terminals in het achterland doen dalen. 

De beschikbare overslagcapaciteit is ook te berekenen voor 2030 en 2040. In 2030 is een overslagcapaciteit 
beschikbaar van 3,3-4,4 miljoen TEU bij volledige benutting. Het regionaal tekort kan oplopen van 
0,1-0,2 miljoen TEU in 2030 en 0,1-1,3 miljoen TEU in 2040. Het regionaal tekort loopt in 2040 voor-
namelijk op in de regio Rijnmond bij hoge economische groei als na 2030 niet verder wordt uitgebreid.  
In de overige regio’s is er in 2040 een overslagcapaciteit beschikbaar van 2,5-3,5 miljoen TEU bij  
volledige benutting.

Kortom, er is overslagcapaciteit beschikbaar voor een extra modal shift, maar met name in de regio  
Rijnmond kan capaciteit een rol spelen als deze niet mee kan groeien met de mate waarin deze modal 
shift wordt gerealiseerd. 
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Congestie binnenvaart in Rotterdamse haven
Langere wachttijden voor de binnenvaart in de Rotterdamse zeehaven zijn geen nieuw feno-
meen. Door de groei van de containeroverslag – omdat er deepsea-terminals bij zijn gekomen 
maar met name doordat de containerschepen steeds groter worden – is dit probleem vooral  
de laatste jaren nijpender geworden. De beschikbare overslagcapaciteit moet worden verdeeld 
tussen deepsea- en feederschepen en de binnenvaart. Hierdoor moet de binnenvaart vaak 
wachten. In 2017 en 2018 hebben de betrokken sectoren (verladers, forwarders, barge opera-
tors, inland-terminals, deepsea-terminals en rederijen) gezamenlijk een aanpak uitgewerkt. 

In het kader van deze aanpak heeft EY Parthenon een analyse uitgevoerd (EY-Parthenon, 
2018). Een van de oplossingen betreft de samenwerking van de terminals op de West-Brabant 
Corridor (Moerdijk, Oosterhout en Tilburg). De schepen van de West-Brabant Corridor varen 
naar één deepsea-terminal met grote ‘call sizes’ (=veel containers) op vaste afspraak. Elke dag 
is er een vaste dienst op elke terminal zonder vertraging. Door te bundelen hoeven er minder 
schepen heen en weer te varen, minder aan te meren en wordt de overslagcapaciteit in de 
Rotterdamse haven efficiënter benut. Een ander bundelingsinitiatief is om het Container-
transferium Alblasserdam als hub te gebruiken richting de Rotterdamse Container Terminals 
(zie paragraaf 2.2). De aanleg van een interne baan op de Maasvlakte, de Container Exchange 
Route, draagt ook bij tot een betere afhandeling van containers tussen de deepsea-terminals 
op de Maasvlakte.
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 5  Waar kan behoefte zijn 
aan extra 
uitbreidingscapaciteit?
 
In dit hoofdstuk onderzoeken we in welke regio’s het nodig kan zijn de overslagcapaciteit uit te breiden, 
gegeven de te verwachten vraag en de te verwachten ontwikkeling van de containeroverslag tot 2030  
en 2040. Factoren die kunnen leiden tot een regionaal tekort aan overslagcapaciteit, zijn:
• De groei van de vervoerde volumes in de periode 2020-2030/2040 bij het spoor en de binnenvaart;
• Witte vlekken, oftewel gebieden die behoefte hebben aan containeroverslagterminals en buiten het 

verzorgingsgebied van bestaande terminals liggen;
• Een modal shift, oftewel een verschuiving van containers van de weg naar de binnenvaart of het spoor 

als gevolg van bijvoorbeeld modal-shift-maatregelen of een containerisatie van bulk. 

In de volgende paragrafen komen deze drie aspecten aan de orde. Hierbij moet worden opgemerkt  
dat de mate waarin een verschuiving van weg naar spoor en binnenvaart zal optreden, afhangt af van  
een complex van factoren. In dit hoofdstuk onderzoeken we alleen de mate waarin een modal shift  
kan worden gefaciliteerd en niet of er een modal shift optreedt.
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5.1  De huidige situatie

Uit de regionale analyse van de beschikbare capaciteit en de gerealiseerde overslag van binnenvaart  
en spoorvervoer samen blijkt dat er in 2018 op regioniveau geen structurele tekorten in de overslag-
capaciteit zijn. Een uitzondering is de zeehavenregio Rijnmond. In de regio Rijnmond worden er bij de 
binnenvaart per saldo evenveel containers overgeslagen dan dat er aan overslagcapaciteit beschikbaar  
is. Dit is niet het geval voor spoor, waar in 2018 nog wel voldoende capaciteit beschikbaar is!  
Figuur 5.1 maakt de beschikbare capaciteit en overslag per regio zichtbaar.

Figuur 5.1 De capaciteit en overslag van containers per COROP-regio in 2018, in TEU. Bron: RWS en CBS.

Esri, HERE, Garmin, (c) openStreetMap contributors, and the GIS user community

Hoogste waarde = 5.500.000

TotaalRenB2018

Capaciteit 2018 
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5.2  De prognoses voor 2030 en 2040

Voor 2030 hebben we een laag en een hoog groeiscenario uitgewerkt. In bijna alle regio’s is er in 2030 
nog voldoende overslagcapaciteit om de te verwachten overslag aan te kunnen. De regió s Oost-Zuid-
Holland en Overig Groningen vormen hierop een uitzondering. Bij een hoge economische groei schieten 
ook de regio’s Zuidoost-Zuid-Holland, Zuid-Limburg en Flevoland tekort in hun overslagcapaciteit.  
Hiernaast is er een tekort in de regio’s zonder terminal (Delft en Westland, Zuidoost-Friesland), al gaat 
het om bescheiden tekorten. Voor 2040 komt daar bij hoge economische groei de regio Rijnmond bij, 
indien na 2030 de overslagcapaciteit niet verder wordt uitgebreid.

Figuur 5.2 De capaciteit en overslag van containers per COROP-regio in 2030, in TEU. Bron: RWS en KiM.

Esri, HERE, Garmin, (c) openStreetMap contributors, and the GIS user community

TEUProgRenB2030hoog

TEUProgRenB2030Laag

Hoogste waarde = 8.300.000

Capaciteit 2030 
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5.3  Witte vlekken

Witte vlekken zijn locaties die geen terminalvoorzieningen hebben en buiten het verzorgingsgebied van 
bestaande terminals vallen, maar waar wel behoefte kan bestaan aan containeroverslagvoorzieningen. 

Bepaling van witte vlekken (aangepaste versie van KiM, 2012)
Het is lastig hard te maken of een locatie werkelijk een witte vlek is. Hiervoor dient per geval  
te worden onderzocht of intermodaal vervoer vanuit deze locatie kan concurreren met het 
wegvervoer en/of er voldoende vraag/volume is om een rendabele exploitatie van de terminal 
te garanderen. Dit betekent dat per geval een business case moet worden opgesteld. 
Een eenvoudige manier om te bepalen of een locatie een witte vlek kan zijn, is om gebruik  
te maken van vuistregels, zoals de afstand of reistijd tot de dichtstbijzijnde terminal en  
de benodigde volumes.

De volgende vuistregels met betrekking tot de omvang van het verzorgingsgebied, de afstand 
waarop intermodaal vervoer concurrerend is en het benodigde volume, geven niet meer dan 
een indicatie. Deze vuistregels kunnen worden gebruikt om witte vlekken op te sporen. 

Bij het maritieme containervervoer zijn de volgende vuistregels van toepassing:
• Verzorgingsgebied: De omvang van een verzorgingsgebied heeft ongeveer een straal van 

25 km of 30 minuten reistijd (Hofstra, 2010).
• Concurrerend met wegvervoer: Bij maritiem containervervoer is de binnenvaart al goed-

koper vanaf 20 tot 40 km als er geen voor- of natransport over de weg nodig is (PRC, 2007) 
en vanaf 60-100 km als een deel van het traject over de weg dient plaats te vinden.  
Naarmate terminals verder in het binnenland liggen, zal het verzorgingsgebied toenemen.

• Voldoende volume: 20.000 containers per jaar (Decisio, 2002).

Momenteel worden ook kleine terminallocaties op bestaande kades opgezet, met niet meer 
dan een reach stacker en een beperkte bediening. Deze dienen om bestaande vaardiensten 
van en naar Rotterdam te optimaliseren. Een voorbeeld is Vijf Eiken bij Oosterhout en de 
plannen voor een kleine terminal in Maastricht door BCTN en in Gouda door Van Uden.

Voor internationale knooppunten die als hub fungeren voor continentale stromen, zijn de 
volgende vuistregels van toepassing: 
• Verzorgingsgebied: De grootte van het verzorgingsgebied heeft ongeveer een straal van 

10% van de totale transportafstand rondom een knooppunt, cirkelvormig (Hofstra, 2010).
• Concurrerend met wegvervoer: Als er sprake is van voor- en natransport, dan ligt het 

omslagpunt boven de 225-250 km (PRC, 2007).
• Voldoende volume: Ten minste 20.000 containers per jaar (Decisio, 2002), maar  

vermoedelijk ligt het benodigde volume hoger om rendabele internationale lijndiensten  
op te kunnen zetten.

De afstand of reistijd tot de dichtstbijzijnde terminal is te bepalen. In de analyse is 20 kilo meter 
of 30 minuten gehanteerd als grens voor het verzorgingsgebied van een terminal. 

Voor de gebieden die buiten het verzorgingsgebied van de bestaande containerterminals 
vallen, moet vervolgens worden bepaald of er voldoende vraag naar containervervoer is.  
Hiervoor is slechts een indicatie te krijgen. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een verzorgingsgebied van een terminal bij maritiem  
containervervoer van en naar Rotterdam in de praktijk de vorm van een ellips aanneemt  
(zie figuur 5.3).
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Figuur 5.3 Geschat verzorgingsgebied van binnenvaartterminals in Nederland in 2006. Bron: Zhang (2013).

Om de witte vlekken te bepalen zijn we op basis van de afstand en de reistijd tot de bestaande terminals 
nagegaan welke regio’s te ver (meer dan 20 kilometer of 30 minuten reistijd) van een bestaande terminal 
af liggen. In de volgende twee afbeeldingen zijn beide criteria toegepast. 

Intensiteit
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Figuur 5.4 Reisafstand en reistijd tot bestaande containerterminals in Nederland. Bron: KiM.

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS   Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS 

 Afstand Reistijd Afstand Reistijd

 Tot 5 km Tot 5 minuten  Tot 20 km Tot 20 minuten

 Tot 15 km 15 minuten  Tot 30 km Tot 30 minuten

Toelichting: De kleuren geven de hemelsbrede afstand (links) of reistijd (rechts) over de weg tot de dichtstbijzijnde 
terminal weer. De rode, paarse en blauwe zones geven de gebieden aan, die qua afstand binnen het verzorgingsgebied 
vallen. Qua reistijd horen daar ook de groene zones toe. De locaties die op meer dan 20 kilometer afstand liggen, 
oftewel de groene en kleurloze zones, vallen buiten het verzorgingsgebied van een terminal. Wat betreft reistijd vallen 
de kleurloze zones buiten het verzorgingsgebied van een terminal. 

In vergelijking met 2011 (KiM, 2012) is het terminalnetwerk in de zuidelijke helft van Nederland nagenoeg 
dekkend. In het noorden, midden en westen zijn er locaties die buiten de grens van 20 kilometer of 
30 minuten reistijd vallen. Deze zijn aan te merken als potentiële witte vlekken. Het gaat om de regio’s 
Heerenveen-Assen-Emmen, Apeldoorn-Ede-Amersfoort, de Achterhoek, Hoorn-Alkmaar-Den Helder,  
en Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Tabel 5.1 bevat informatie over de hoeveelheid TEU  
die in 2017 via spoor en binnenvaart is vervoerd, de hoeveelheid TEU die over de weg is vervoerd,  
de belangrijkste vervoersrelaties en of dit gebied per spoor of per binnenvaart is ontsloten. Informatie 
over Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland ontbreekt. Dit gebied maakt deel uit van Rijnmond  
en Overig Zeeland en ligt mogelijk te dicht bij Rijnmond om als witte vlek te kunnen worden aangemerkt.  
Als belangrijkste vervoersrelaties zijn het containervervoer over de weg van en naar Rijnmond en 
internationaal containervervoer aangemerkt.
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Op basis van afstand en reistijd zijn de volgende potentiële vlekken geïdentificeerd:

Tabel 5.1 Potentiële witte vlekken. 

Opmerking: Getallen betreffen de gehele regio en zijn dus niet volledig toe te rekenen aan een witte vlek.

Potentiële 
witte vlekken

COROP-regio Via andere 
terminals 
in 2017 
(afgerond)

TEU over de 
weg naar  
Rijnmond of 
internationaal 
in 2017

Vervoersrelaties over de weg in 
TEU

Mogelijke 
Multimodale 
ontsluiting

Heerenveen – 
Assen –
Emmen

Zuidoost-
Friesland 
(NL123)
Noord-Drenthe 
(NL131)

7.000 TEU Rijnmond: 
25.000 TEU 

Internationaal: 
9.000 TEU

Leeuwarden

Den Helder

Heerhugowaard
Hoorn

Purmerend Lelystand

Almere

Hilversum

Amersfoort

Utrecht

Haarlem

Leiden

Den Haag

Ro�erdam

Dordrecht

Bergen 
op Zoom

Breda
Tilburg

Eindhoven

Venlo

Nijmegen

Arnhem

Enschede Apeldoorn

Hardenberg

Zwolle

Emmen

Roermond

Maastricht

Oss

’s-Hertogenbosch

Middelburg

Groningen

Assen

Noord-Friesland

Zuidoost-Friesland
Zuidwest-Friesland

Kop van Noord-Holland

Alkmaar en omgeving

Amsterdam

Gooi en Vechtstreek

Utrecht

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

Agglomeratie ’s-Gravenhage

Overig Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen

Del� en Westland

Flevoland

Oost-Groningen

Drenthe

Zuidwest-Drenthe

Noord-Overijssel

Zuidwest-Overijssel
Twente

Achterhoek

Arnhem-Nijmegen

Veluwe

Midden-Noord-Brabant

Zuidoost-Noord-Brabant

Noordoost-Noord-Brabant

Noordoost-Limburg

Midden-Limburg

Zuid-Limburg

IJmond

Delfzijl e.o.

Zuidoost-Zuid-HollandRijnmond

spoor

Apeldoorn – 
Ede – 
Amersfoort

Veluwe 
(NL221)

14.000 TEU Rijnmond: 
97.000 TEU

Internationaal: 
27.000 TEU

Leeuwarden

Den Helder

Heerhugowaard
Hoorn

Purmerend Lelystand

Almere

Hilversum

Amersfoort

Utrecht

Haarlem

Leiden

Den Haag

Ro�erdam

Dordrecht

Bergen 
op Zoom

Breda
Tilburg

Eindhoven

Venlo

Nijmegen

Arnhem

Enschede Apeldoorn

Hardenberg

Zwolle

Emmen

Roermond

Maastricht

Oss

’s-Hertogenbosch

Middelburg

Groningen

Assen

Noord-Friesland

Zuidoost-Friesland
Zuidwest-Friesland

Kop van Noord-Holland

Alkmaar en omgeving

Amsterdam

Gooi en Vechtstreek

Utrecht

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

Agglomeratie ’s-Gravenhage

Overig Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen

Del� en Westland

Flevoland

Oost-Groningen

Drenthe

Zuidwest-Drenthe

Noord-Overijssel

Zuidwest-Overijssel
Twente

Achterhoek

Arnhem-Nijmegen

Veluwe

Midden-Noord-Brabant

Zuidoost-Noord-Brabant

Noordoost-Noord-Brabant

Noordoost-Limburg

Midden-Limburg

Zuid-Limburg

IJmond

Delfzijl e.o.

Zuidoost-Zuid-HollandRijnmond

spoor

Achterhoek Achterhoek 
(NL225)

100 TEU Rijnmond: 
71.000 TEU

Internationaal: 
37.000 TEU

Leeuwarden

Den Helder

Heerhugowaard
Hoorn

Purmerend Lelystand

Almere

Hilversum

Amersfoort

Utrecht

Haarlem

Leiden

Den Haag

Ro�erdam

Dordrecht

Bergen 
op Zoom

Breda
Tilburg

Eindhoven

Venlo

Nijmegen

Arnhem

Enschede Apeldoorn

Hardenberg

Zwolle

Emmen

Roermond

Maastricht

Oss

’s-Hertogenbosch

Middelburg

Groningen

Assen

Noord-Friesland

Zuidoost-Friesland
Zuidwest-Friesland

Kop van Noord-Holland

Alkmaar en omgeving

Amsterdam

Gooi en Vechtstreek

Utrecht

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

Agglomeratie ’s-Gravenhage

Overig Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen

Del� en Westland

Flevoland

Oost-Groningen

Drenthe

Zuidwest-Drenthe

Noord-Overijssel

Zuidwest-Overijssel
Twente

Achterhoek

Arnhem-Nijmegen

Veluwe

Midden-Noord-Brabant

Zuidoost-Noord-Brabant

Noordoost-Noord-Brabant

Noordoost-Limburg

Midden-Limburg

Zuid-Limburg

IJmond

Delfzijl e.o.

Zuidoost-Zuid-HollandRijnmond

spoor

Hoorn – 
Alkmaar –  
Den Helder

Kop van 
Noord-Holland 
(NL321)

0 TEU Rijnmond: 
67.000 TEU

Internationaal: 
4.800 TEU

Leeuwarden

Den Helder

Heerhugowaard
Hoorn

Purmerend Lelystand

Almere

Hilversum

Amersfoort

Utrecht

Haarlem

Leiden

Den Haag

Ro�erdam

Dordrecht

Bergen 
op Zoom

Breda
Tilburg

Eindhoven

Venlo

Nijmegen

Arnhem

Enschede Apeldoorn

Hardenberg

Zwolle

Emmen

Roermond

Maastricht

Oss

’s-Hertogenbosch

Middelburg

Groningen

Assen

Noord-Friesland

Zuidoost-Friesland
Zuidwest-Friesland

Kop van Noord-Holland

Alkmaar en omgeving
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Een analyse van de afstanden en reistijden tot bestaande terminals leidt tot de conclusie dat er vijf  
locaties zijn die op basis van deze criteria te ver van bestaande terminals af liggen. Alleen in het geval  
van Hoorn-Alkmaar-Den Helder is de vraag naar containeroverslag zodanig dat er kansen liggen voor  
een nieuwe terminal.
• De driehoek Heerenveen-Assen-Emmen is omringd door regio’s met overslagterminals en genereert 

te weinig containers voor een nieuwe terminal in dit gebied.
• Het gebied Apeldoorn-Ede-Amersfoort lijkt qua aantallen containers wel interessant (het zijn wel 

cijfers voor de gehele regio). Dit gebied is alleen per spoor te ontsluiten. Mogelijk kan deze regio tot 
het verzorgingsgebied van de geplande railterminal Gelderland worden gerekend. Een terminal in dit 
gebied is dan niet nodig.

• De Achterhoek ligt tussen enkele Nederlandse (en Duitse) terminals ingeklemd. Gezien de relatief 
lange afstand tot Rotterdam en de aanwezigheid van terminals in de aangrenzende regio’s kan dit 
gebied tot het verzorgingsgebied van deze bestaande terminals worden gerekend.

• Hoorn-Alkmaar-Den Helder heeft geen terminals in de aangrenzende regio’s en kan wel als een 
resterende witte vlek worden aangemerkt. De ontsluiting kan dan per binnenvaart verlopen. Wel zal 
de rentabiliteit van een terminal en de bereidheid van de verladers en binnenvaartoperators moeten 
worden bekeken.

5.4 Ruimte voor een modal shift

De derde mogelijkheid waardoor een tekort aan overslagcapaciteit kan ontstaan, is het optreden van  
een modal shift, oftewel een verschuiving van containers van de weg naar de binnenvaart of het spoor, 
bijvoorbeeld als gevolg van modal-shift-maatregelen of door een containerisatie van bulkgoederen. 
Panteia (2016; 2019) heeft voor het MIRT-programma Goederenvervoercorridors geïnventariseerd op 
welke vervoerrelaties een modal shift mogelijk is en om hoeveel containers het hierbij gaat. Het gaat 
hierbij alleen om de regio’s op de corridors Zuidoost en Oost.

In deze paragraaf gaan we voor alle 40 COROP-regio’s na of een mogelijke modal shift is te  
accommo deren. Hiervoor hebben we berekend hoeveel capaciteit nog beschikbaar is en bepaald  
welke container stromen in aanmerking kunnen komen voor verschuiving naar spoor en binnenvaart.

De beschikbare capaciteit bij spoor en binnenvaart voor een modal shift is te bepalen door het verschil te 
nemen tussen de maximale overslagcapaciteit en de overslagcijfers voor 2018 of de overslagprognoses 
voor 2030. Deze beschikbare overslagcapaciteit is een indicatie en geen hard cijfer. In de praktijk zal de 
overslagcapaciteit meegroeien met de vraag, mits voldoende fysieke en milieuruimte beschikbaar is.
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Figuur 5.5 De beschikbare overslagcapaciteit nu en verwacht in 2030 bij lage en hoge economische groei  

per COROP-regio. Bron: KiM.

Vervolgens hebben we de potentie voor een modal shift bepaald door na te gaan welke  
containerstromen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Aangenomen is dat het kan gaan om  
de containerstromen over de weg van en naar Rijnmond en om de internationale containerstromen  
over de weg. Hiervan weten we alleen het land van herkomst of bestemming en niet om welke  
buitenlandse regio het gaat. Hierdoor is geen onderscheid te maken naar afstand en is ook niet te 
bepalen of daar een terminal is, hoe relevant ook voor de haalbaarheid van een verschuiving van weg 
naar binnenvaart of spoor. 

Esri, HERE, Garmin, (c) openStreetMap contributors, and the GIS user community

Capbeschikbaar RenB2030hoog

Capbeschikbaar RenB2030Laag

Hoogste waarde = 1.400.000

Capbeschikbaar 2018 
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Figuur 5.6 Containervervoer van en naar Rijnmond en internationaal containervervoer over de weg per regio,  

in 2018. Bron: CBS.

Op basis van de huidige overslag blijkt dat er in totaal over alle regio’s ongeveer 2,5 miljoen TEU geladen en 
gelost een internationale bestemming of herkomst over de weg hebben. Tussen de regio’s en Rijnmond gaat 
het om zo’n 2,9 miljoen TEU geladen of gelost. 

Esri, HERE, Garmin, (c) openStreetMap contributors, and the GIS user community

Internationaal gelost 2018 weg

Internationaal geladen 2018 weg

Gelost vanuit Rijnmond 2018 weg

Geladen naar Rijnmond 2018 weg

Hoogste waarde = 2.100.000

Capbeschikbaar 2018
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Tabel 5.2 Totale volume van geladen en geloste containers over de weg internationaal en van en naar Rijnmond 

vanuit de regio’s in 2018. Bron: CBS.

(miljoen TEU) Internationaal 
geladen 2018 Weg

Internationaal 
gelost 2018 Weg

Geladen naar  
Rijnmond 2018 weg

Gelost vanuit  
Rijnmond 2018 weg

Totaal 1,2 1,3 1.4 1.5

In de regio’s, met uitzondering van de regio Rijnmond voor wat betreft de binnenvaart, is op dit  
moment voldoende overslagcapaciteit aanwezig om een verschuiving van weg naar binnenvaart  
en spoor te accommoderen als het gaat om het vervoer tussen de regio’s en Rijnmond of als het gaat  
om de internationale containerstromen. Er is onvoldoende capaciteit om beide stromen volledig te 
accommoderen. Hierbij hebben we niet gekeken naar een mogelijke onderlinge verdeling tussen spoor 
en binnenvaart en of deze verdeling tot capaciteitsproblemen bij een van de modaliteiten kan leiden.

Eenzelfde berekening is mogelijk op basis van de prognoses voor 2030 en 2040. Uit paragraaf 4.3  
bleek dat er regionaal nog capaciteit beschikbaar is voor een modal shift. 
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 6 Conclusies 
 
Is er in de toekomst voldoende overslagcapaciteit in het achterland aanwezig? En, zo niet, waar kunnen 
zich knelpunten gaan voordoen? Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden hebben we de 
volgende stappen gezet:
1. in kaart brengen van de vraag naar en het aanbod aan containeroverslag per regio, op dit moment  

en in de toekomst (2030-2040);
2. bepalen of en, zo ja, wanneer er capaciteitsknelpunten kunnen gaan optreden; en 
3. bepalen of en, zo ja, in welke regio capaciteitsuitbreiding nodig kan zijn, gegeven de te verwachten 

vraag en te verwachten ontwikkeling van het aanbod aan containeroverslag in de periode tot 2030  
en 2040.

Hieronder vatten we per vraag onze bevindingen samen.

1. Vraag naar en aanbod van containeroverslag per regio, op dit moment en in de toekomst 

Er zijn ten minste 84 terminals in Nederland voor containeroverslag op de binnenvaart en/of het spoor, 
inclusief de zeehavens en private terminals. Een belangrijk deel van de overslagcapaciteit is te vinden in 
de zeehavengebieden Rijnmond, IJmond, Moerdijk en Vlissingen-Gent-Terneuzen. Buiten de zeehaven-
gebieden zijn er 39 terminallocaties, waarvan 31 binnenvaartcontainerterminals en vijf railterminals. 
Hiernaast zijn er drie locaties, namelijk Venlo, Veendam en Tilburg, met een trimodale terminal, dus een 
gecombineerde binnenvaart-spoorcontainerterminal; een vierde trimodale terminal wordt gerealiseerd 
bij Oss. Wel zijn de terminalvoorzieningen bij Tilburg en Venlo verspreid over meerdere locaties. 

De totale beschikbare overslagcapaciteit in 2018 was 3,2 miljoen TEU voor het spoor en 8,7 miljoen TEU 
voor de binnenvaart. In Nederland werd in 2018 ongeveer 1,7 miljoen TEU overgeslagen op of van het 
spoor en 6,5 miljoen TEU op of van de binnenvaart. Op basis van de huidige plannen bedraagt de totale 
beschikbare overslagcapaciteit in 2030 naar verwachting 4,6 miljoen TEU voor het spoor en 10,8 miljoen 
TEU voor de binnenvaart. De bandbreedte voor de vraag naar containeroverslag in 2030 voor het spoor 
ligt tussen de 2,7 en 3,1 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,2 en 9,2 miljoen TEU,  
afhankelijk van of een lage of een hoge economische groei wordt gerealiseerd.

2. Wanneer treden capaciteitsknelpunten op?

Op dit moment is er op basis van deze cijfers, over geheel Nederland gerekend, voldoende overslag-
capaciteit bij de containerterminals in het achterland om aan de vraag naar overslag te voldoen. Met de 
huidige uitbreidingsplannen is de overslagcapaciteit ook tot 2030 toereikend. De groeidoelstelling van  
het Maatregelenpakket Spoor is 61 miljoen ton in 2030, volgens de Toekomstverkenning Welvaart en 
Leefomgeving (WLO2; PBL & CPB, 2015) een toename van 19 miljoen ton tot 2030 terwijl de te verwachten 
toename van de containeroverslag tussen de 1,0 en 1,4 miljoen TEU bedraagt. Deze toename kan naar 
verwachting worden gefaciliteerd.
 
In 2040 is de bandbreedte voor de vraag naar containeroverslag in Nederland voor het spoor tussen  
de 3,2 en 3,9 miljoen TEU en voor de binnenvaart tussen de 8,7 en 10,2 miljoen TEU, afhankelijk van een 
lage of een hoge economische groei. Dit betekent voor het spoor en binnenvaart dat in 2040, gegeven 
deze prognoses en uitgaande van geen verdere uitbreiding na 2030, geen tekort optreedt bij een hoge  
economische groei.
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3. In welke regio’s kan capaciteitsuitbreiding nodig zijn? 

Een capaciteitsuitbreiding in een regio kan nodig zijn in drie situaties:
1. als de regionale overslag sneller groeit dan de beschikbare overslagcapaciteit;
2. als een gebied een witte vlek vormt (gebieden die buiten het verzorgingsgebied van bestaande 

terminals liggen); of 
3. als zich een verschuiving gaat voordoen van containers van de weg naar de binnenvaart of het spoor, 

bijvoorbeeld als gevolg van modal-shift-maatregelen. 

Uit de regionale analyse van de beschikbare capaciteit en de gerealiseerde overslag van de binnenvaart 
en het spoorvervoer samen blijkt dat zich in 2018 op regioniveau geen structureel tekort voordeed. In de 
regio Groot-Rijnmond is er voldoende capaciteit voor het spoor maar een tekort aan overslagcapaciteit 
voor de binnenvaart op de piekmomenten. In 2030 is er in bijna alle regio’s nog steeds voldoende 
overslagcapaciteit om de te verwachten overslag aan te kunnen. Alleen de regio’s Oost-Zuid-Holland  
en Overig Groningen vormen hierop een uitzondering. Bij een hoge economische groei komen hier nog 
enkele regio’s bij, namelijk Zuidoost-Zuid-Holland, Zuid-Limburg en Flevoland. Hiernaast zijn er de 
regio’s zonder terminal en met een tekort aan overslagcapaciteit. Voor 2040 komt daar bij hoge 
economische groei de regio Rijnmond bij, indien na 2030 de overslagcapaciteit niet verder  
wordt uitgebreid.

In vergelijking met 2011 (KiM, 2012) zijn er in de zuidelijke helft van Nederland nagenoeg geen witte 
vlekken meer. In het noorden, midden en westen zijn er locaties die buiten de grens van 20 kilometer  
of 30 minuten reistijd vallen. Het gaat om de driehoek Heerenveen-Assen-Emmen, Apeldoorn-Ede-
Amersfoort, de Achterhoek, Hoorn-Alkmaar-Den Helder, en Goeree-Overflakkee en Schouwen-
Duiveland. Van deze vijf locaties biedt mogelijk alleen Hoorn-Alkmaar-Den Helder voldoende kansen 
voor de realisatie van een (binnenvaart)terminal. 

Een verschuiving van containers van de weg naar de binnenvaart of het spoor is goed denkbaar. Het zal 
dan gaan om containerstromen tussen de regio’s en Rijnmond of van en naar regio’s in het buitenland, 
die per spoor of per binnenvaart zijn te bereiken. Op dit moment is er, met uitzondering van de regio 
Rijnmond voor wat betreft de binnenvaart en de regio’s zonder terminal, voldoende overslagcapaciteit 
aanwezig om een verschuiving van containers over de weg naar het spoor en de binnenvaart te  
accommoderen. Zo’n verschuiving is mogelijk tussen de regio’s en Rijnmond of op de continentale  
containerstromen van en naar de regio’s in het buitenland. Er is onvoldoende capaciteit om beide 
stromen volledig te accommoderen. Indien de potentie voor een modal shift volledig wordt benut, 
ontstaat in de meeste regio’s een tekort aan overslagcapaciteit. Deze conclusie geldt in nog sterkere mate 
voor 2030 en 2040. Hierbij hebben we overigens niet gekeken naar de onderlinge verdeling tussen spoor 
en binnenvaart, en ook niet of deze bij een van de modaliteiten tot capaciteitsproblemen kan leiden. 

In de praktijk zullen terminaloperators het niet tot een tekort aan overslagcapaciteit laten komen.  
In plaats daarvan zullen ze, indien mogelijk, hun overslagfaciliteiten beter gaan benutten of gaan uitbreiden. 
Deze analyse geeft dus aan waar initiatieven tot verdere terminalontwikkeling kunnen worden verwacht. 

Kanttekeningen
Deze conclusies zijn gebaseerd op de huidige prognoses. In werkelijkheid kan de containeroverslag zich 
sneller of langzamer ontwikkelen, afhankelijk van de economische groei. Een andere kanttekening is dat 
we nationale en regionale cijfers hebben gebruikt. Binnen een regio kunnen per terminal aanzienlijke 
verschillen in benutting optreden. 

Bij de capaciteitsberekeningen hebben we gebruikt gemaakt van de maximumcapaciteit zoals deze door 
de terminal wordt gepubliceerd. In de praktijk zijn er omstandigheden waardoor overslagvoorzieningen 
meer, bijvoorbeeld door langere openingstijden, of minder worden benut, bijvoorbeeld door  
beperkte milieuruimte.
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Aanbevelingen
Gegevens over de beschikbaarheid en terminals worden regelmatig gebruikt in studies voor en beleids-
nota’s van het ministerie van IenW. Hierbij wordt de informatie door verschillende partijen verzameld en 
niet structureel bijgehouden. Een aanbeveling is om de informatie op een centraal punt bij te houden en 
ter beschikking te stellen. Dit voorkomt dubbel werk, en zorgt voor een snelle beschikbaarheid en actuele 
informatie. Hierbij speelt dat de TEN-T verordening (2013/2015) Nederland ertoe verplicht gegevens 
over multimodale terminals aan de Europese Unie door te geven.
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  Summary
 
Does the Netherlands have sufficient transhipment capacity now and in future for shipping containers 
by rail and inland waterway? And, if not, where might bottlenecks occur? To answer these questions, 
the KiM Netherlands Institute for Transport Policy Analysis determined the present and future (2030-
2040) demand for and supply of container transhipment per region. Given the expected demand, and 
expected development of container transhipment supply in the period preceding 2030 and 2040, we 
then determined whether capacity bottlenecks would occur, and, if so, when, and in which region 
capacity expansion might be needed.

Supply and demand for container transhipment per region, at present and in future
There are some 84 terminals available in the Netherlands for inland waterway shipping and/or rail  
container transhipments, including seaports and private terminals. A key part of such transhipment 
occurs in the seaport areas of Rijnmond, IJmond, Moerdijk, and Vlissingen-Gent-Terneuzen.  
Thirty-nine terminal locations are situated outside of the seaport areas, of which 31 are for inland  
waterway shipping and five for rail. In addition, there are three tri-modal terminals, which are combined 
inland waterway shipping-rail container terminals, situated in Venlo, Veendam and Tilburg, with a fourth 
tri-modal terminal planned in Oss. The terminal facilities in Tilburg and Venlo are spread across  
multiple locations.

In 2018, the total available transhipment capacity for rail was 3.2 million TEU (Twenty feet Equivalent 
Unit; per glossary in Appendix A), and 8.7 million TEU for inland waterway shipping. In the Netherlands in 
2018, approximately 1.7 million TEU were transhipped on or from the railways, and 6.5 million TEU on or 
from inland waterway shipping.

Based on current planning and the available expansion capacity, in 2030 the total available transhipment 
capacity for rail is expected to be 4.6 million TEU, and 10.8 million TEU for inland waterway shipping.  
In 2030, rail’s bandwidth for container transhipment demand is expected to be between 2.7 and  
3.1 million TEU, and between 8.2 and 9.2 million TEU for inland waterway shipping, depending on lower 
or higher rates of economic growth. In 2040, this bandwidth will be between 3.2 and 3.9 million TEU for 
rail, and between 8.7 and 10.2 million TEU for inland waterway shipping.

When do capacity bottlenecks occur in transhipment?
Presently, based on the figures calculated for all of the Netherlands, the container terminals situated  
in the hinterland have sufficient transhipment capacity to meet transhipment demand. There is also 
sufficient transhipment capacity until 2030. The growth target for 2030 in the Maatregelenpakket Spoor 
(Package of Railway Measures) is 61 million tonnes, according to the govern mental report  
Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO2; PBL & CPB, 2015), an increase of 19 million tonnes 
until 2030, while container transhipment is expected to increase by between 1.0 and 1.4 million TEU. 
This increase is expected to be facilitated.

In 2040, bandwidth demand for railway container transhipment in the Netherlands will be between 
3.2 and 3.9 million TEU, and between 8.7 and 10.2 million TEU for inland waterway shipping, depending 
on lower or higher rates of economic growth. For rail, this means that in 2040, given these forecasts, and 
assuming no further expansion. There is also sufficient transhipment capacity in the event of high 
economic growth. For inland waterway shipping, such shortages could occur during times of high 
economic growth.
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The preceding conclusion pertains to the demand for and supply of transhipment capacity throughout 
the Netherlands. On the regional level, shortages of sufficient transhipment capacity may occur locally.

Which regions might need to expand transhipment capacity?
A region might need to expand capacity if regional transhipment grows faster than the available tran-
shipment capacity; if there is a white spot (an area outside of the existing terminals’ catchment area); or  
if the WLO2 scenarios do not provide for a shift of containers from road to inland waterway shipping or 
rail, due to modal-shift-measures, for example. According to a regional analysis of available capacity,  
and the amount of freight transhipped via inland waterway shipping and rail, in 2018 the only shortages 
of transhipment capacity occurred on the regional level in the Groot-Rijnmond seaport area, and for 
inland waterway shipping. In 2030, almost all regions will still have sufficient transhipment capacity for 
handling the expected throughput. The only exceptions are the regions of Oost-Zuid-Holland and Overig  
Groningen; however, if the economy is strong, a few more regions could be added; namely,  
Zuidoost-Zuid-Limburg, and Flevoland. In addition, certain regions do not have terminals and face  
transhipment capacity shortages, these are minor shortages. This scenario will not change in 2040, except 
that there will be a major shortage in Groot-Rijnmond with a high economic growth, when they will not 
be able to expand between 2030 and 2040.

Compared to 2011 (KiM, 2012), there are no longer any white spots in the southern half of the  
Netherlands. There are locations in the country’s northern, central and western regions that exceed  
the 20 kilometre or 30-minute trip time limits: these are the tri-cities of Heerenveen-Assen-Emmen, 
Apeldoorn-Ede-Amersfoort, the Achterhoek, Hoorn-Alkmaar-Den Helder, and Goeree-Overflakkee and 
Schouwen-Duiveland. Of these five locations, Hoorn-Alkmaar-Den Helder offers sufficient opportunities 
for establishing a new (inland waterway shipping) terminal.

A shift of containers from road to inland waterway shipping or rail is conceivable. At issue are the container 
flows between the regions and Rijnmond, or to and from the regions abroad that can be served via rail or 
inland waterway shipping. Presently, except for the Rijnmond region and the regions that do not have 
terminals, sufficient transhipment capacity exists to accommodate a shift of containers from road to rail 
and inland waterway shipping. Such a shift is feasible between the regions and Rijnmond, or in the  
continental container flows to and from regions abroad. There is not enough capacity to fully accommodate 
both flows. If the full potential of a modal shift is utilised, shortages will occur in most regions.  
This conclusion is even more applicable to 2030 and 2040; moreover, we did not consider the shared 
distribution between rail and inland waterway shipping, and whether such distribution could lead to 
capacity problems in one of the modalities.

In practice, terminal operators will not allow shortages of transhipment capacity to occur; if possible, 
they will make better use of their transhipment facilities or expand. This analysis therefore indicates 
where initiatives for further terminal development could be expected.

These conclusions are based on current forecasts. The reality however is that container transhipment 
could develop faster or slower, depending on economic growth rates. In addition, we used national and 
regional statistics in this study. Local shortages or surpluses may occur within a region that has  
multiple terminals.
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Bijlage A Begrippenlijst

Achterland Het achterland is het gebied dat door de haven wordt bediend. 
Romijnsen (2010) onderscheidt drie typen achterland: het macro-economische achterland, 
het fysieke achterland en het logistieke achterland. Het gaat hierbij om drie manieren om 
het achterland van een haven te bepalen.
Bij het macro-economische achterland is de vraag naar transport de belangrijkste factor en 
wordt gekeken naar herkomst en eindbestemming van de goederen. 
Het fysieke achterland wordt afgeleid aan de hand van het aanbod van transportvoor-
zieningen tussen haven en achterland. 
Het logistieke achterland wordt bepaald op basis van de organisatie van de goederenstromen. 

Achterlandknoop-
punt

Een locatie met een of meerdere (multimodale) terminals, die als hub of als eindpunt funge-
ren in het achterlandvervoer van de mainports in een netwerk met directe multimodale 
verbinding met Rotterdam en/of de andere Nederlandse zeehavens en verbonden zijn (zo 
mogelijk multimodaal) met de internationale economische centra in Noordwest-Europa.

BasGoed BasGoed is een strategisch rekenmodel van RWS dat op basis van waargenomen vervoers-
data en scenario’s toekomstige goederenstromen berekent voor twee scenario’s, uitgaande 
van een hoge en een lage economische groei.

Binnenvaartschip Een binnenvaartschip is een niet-zeewaardig vaartuig dat goederen over de binnenwateren 
(zoals rivieren, kanalen en meren) vervoert. (BVB, 2015)

CEMT-klasse Om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen is  
de binnen- of rivierscheepvaart in Europa opgedeeld in ‘CEMT-klasses’. Per klasse zijn de 
maximale afmetingen van het schip vastgelegd. De klasse-indeling is bepaald door de 
Conférence Européenne des Ministres de Transport (BVB, 2015).

Co-modaal  
transport

De term ‘co-modaal transport’ komt voort uit het Europese beleid: “Co-modality is a notion 
introduced by the European commission in 2006 in the field of the transport policy to define 
an approach of the globality of the transport modes and of their combinations. For the 
European commission the co-modality refers to a ‘use of different modes on their own and 
in combination’ in the aim to obtain ‘an optimal and sustainable utilisation of resources’. 
(ABN-AMRO, 2009)

Continentaal  
vervoer

Internationaal vervoer van goederen met de herkomst en bestemming op hetzelfde  
continent. 

Hub of tweedelijns-
knooppunt

Deze knooppunten hebben naast een verbinding met een of meerdere zeehavens ook 
meerdere internationale verbindingen met economische centra elders in Europa, waarmee 
ze als schakel fungeren voor continentale stromen. 

Inlandterminal Plaats in het Europese achterland waar lokale containerstromen gebundeld worden om 
vervolgens per spoor of binnenvaart aan of afgevoerd te worden (BVB, 2015).

Intermodaal Transportbeweging tussen de plaats van herkomst en de plaats van bestemming met ten 
minste twee opeenvolgende transportmodaliteiten (Commissie Kroes, 1991).

Knooppunten met 
regionaal verzor-
gende functie 
(derdelijns- 
knooppunten)

Logistieke centra die een regionale aan- en afvoerfunctie hebben. Hiervoor kunnen  
'trunk lines' worden onderhouden met mainports en tweedelijnsknooppunten  
(Commissie Kroes, 1991).

Logistieke hotspot Een logistieke hotspot is een COROP-regio met een sterk cluster van bedrijven met (inter)
nationale onderscheidende logistieke activiteiten, geconcentreerd op logistieke parken met 
goede ondersteunende fysieke infrastructuur en aanverwante logistieke supportdiensten 
(TNO, 2009).

Mainportknoop-
punt of eerstelijns-
knooppunt

Zeehavengebieden met een of meerdere terminals, zoals een railservicecentrum of een 
binnenvaartcontainterminal dan wel een zeeterminal waar ook binnenvaartschepen worden 
geladen en gelost.
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Maritiem container Een laadeenheid met vaste maten, die kan worden opgetild en gestapeld voor het vervoer 
van goederen over zee.

Modal shift Het verschuiven van goederenstromen van de ene naar de andere modaliteit (BVB, 2015).

Modal split Modal split is de verdeling van de verplaatsingen van goederen over de vervoerwijzen 
(modaliteiten). 

Modaliteit Vervoerstechniek of vervoerwijze (wegvervoer,luchtvaart, kustvaart, binnenvaart, zeevaart, 
spoorvervoer, pijpleidingvervoer) (Commissie Kroes, 1991).

Multimodaal Als de lading zelf wisselt van modaliteit binnen één transportketen, wordt gesproken van 
multimodaal vervoer. (Hofstra, 2010)

Openbare laad- en 
losplaatsen

Een openbare plaats in eigendom en beheer bij ProRail, waar goederen (tussen weg en 
spoor) van verschillende verladers kunnen worden overgeladen. (www.railcargo.nl)

Railport Een railport is een afgesloten terrein waar stukgoed en bulklading worden overgeslagen op 
een trein. Bij een Railport is personeel aanwezig en materieel voorhanden voor het laden en 
lossen, zoals een conveyor belt, vorkheftruck, reach stacker of een portaalkraan.  
Bijvoorbeeld DB Schenker heeft een netwerk van railports in Europa (www.railcargo.nl).

Synchromodaal Bij synchromodaal transport gaat het om het bundelen van lading van verschillende 
opdrachtgevers om zodoende beschikbare capaciteit optimaal te benutten, hierbij gebruik-
makend van verschillende transportmodaliteiten en een naadloze overstap van de ene op 
de andere modaliteit (ABN-AMRO, 2009).

TEU TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty 
feet Equivalent Unit. 1 TEU is een container van 20 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog 
(BVB, 2015).

Tonkilometer De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie. Eén tonkilometer is het vervoer van 
1 ton lading (1.000 kilo) over 1 kilometer (BVB, 2015).

Verlader Onderneming of persoon die lading door een vervoerder laat transporteren (BVB, 2015).
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 Bijlage B  Overzicht achterlandterminals

Corop COROP regio Terminal Type

1 Oost-Groningen Groningen Railport N.V. (Veendam) Rail + Binnenvaart

2 Delfzijl en omgeving Container Terminal Wijnne & Barends Binnenvaart

2 Delfzijl en omgeving Bertschi Rail

3 Overig Groningen MCS Westerbroek Binnenvaart

4 Noord-Friesland Harlinger Overslag en Veembedrijf (HOV) Binnenvaart

4 Noord-Friesland Containerterminal Leeuwarden (MCS) Binnenvaart

5 Zuidwest-Friesland

7 Noord-Drenthe

8 Zuidoost-Drenthe Euro Terminal Coevorden Rail

9 Zuidwest-Drenthe Multimodaal Container Services (MCS) Meppel Binnenvaart

10 Noord-Overijssel Westerman Multimodal Hasselt Binnenvaart

10 Noord-Overijssel IJssel Delta Terminal Kampen Binnenvaart

10 Noord-Overijssel Initatief Zwolle Rail

11 Zuidwest-Overijssel BCTN Deventer Binnenvaart

12 Twente Combi Terminal Twente Binnenvaart

12 Twente CTT Almelo Binnenvaart

13 Veluwe Container Terminal Harderwijk Binnenvaart

13 Veluwe Initatief Barneveld Rail

14 Achterhoek

15 Arnhem/ Nijmegen BCTN Nijmegen Binnenvaart

15 Arnhem/ Nijmegen Doesburg ROTRA Binnenvaart

15 Arnhem/ Nijmegen Rail Terminal Gelderland Rail

16 Zuidwest-Gelderland Containerterminal Tiel Binnenvaart

17 Utrecht Container Terminal Utrecht Binnenvaart

18 Kop van Noord-Holland

19 Alkmaar en omgeving

20 IJmond Container Terminal Beverwijk Binnenvaart

20 IJmond TMA Terminals Velsen Noord Binnenvaart

20 IJmond Container Stevedoring IJmuiden Binnenvaart

21 Agglomeratie Haarlem

22 Zaanstreek CTVrede-Steinweg Zaandam (wordt Hoogtij) Binnenvaart

23 Groot-Amsterdam SCS Multiport Amsterdam Binnenvaart

23 Groot-Amsterdam Scandia Terminal Rail+Binnenvaart

 In aanleg of gepland
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Corop COROP regio Terminal Type

23 Groot-Amsterdam Waterland Terminal Rail+Binnenvaart

23 Groot-Amsterdam CT Vrede – Steinweg Amsterdam Binnenvaart

23 Groot-Amsterdam Holland Cargo Terminal (voorheen ACT) Rail+Binnenvaart

23 Groot-Amsterdam Amsterdam Multipurpose Terminal (United Stevedores 
Amsterdam)

Rail+Binnenvaart

23 Groot-Amsterdam Capaciteit zeekant Zeevaart

24 Het Gooi en Vechtstreek

25 Agglomeratie Leiden en 
Bollenstreek

26 Agglomeratie  
’s-Gravenhage

27 Delft en Westland

28 Oost-Zuid-Holland Overslag Terminal Alpherium Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Bertschi Railterminal Rotterdam Rail

29 Groot-Rijnmond Waalhaven Botlek Terminal Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Waalhaventerminal Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Barge Center Waalhaven Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Rail Service Center Rotterdam Rail

29 Groot-Rijnmond Steinweg Beatrix terminal B.V. Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Pernis Combi Terminal Rail+Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond ECT Delta Rail+Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond ECT Delta Barge Feeder Terminal (DBFT) Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Rotterdam Short Sea Terminal Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Uniport Multipurpose Terminals Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond ECT Euromax Terminal Rail+Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond APM Terminals Maasvlakte Rail+Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond APM terminals Rotterdam Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond SCA Logistics Terminal Rotterdam/Interforest Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Rotterdam Container Terminal (Kramer Group) Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Delta Container Services (DCS) Kramer Group Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Rotterdam World Gateway Rail+Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Rail Service Center Maasvlakte Rail

29 Groot-Rijnmond CLdN Cargo (voorheen: Cobelfret) Rail+Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond P&O Ferries Rail

29 Groot-Rijnmond Groenenboom Containertransferium Ridderkerk Binnenvaart

29 Groot-Rijnmond Holland Railterminal (nog in planning)  

 In aanleg of gepland
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Corop COROP regio Terminal Type

29 Groot-Rijnmond Correctie HBR Zeevaart

30 Zuidoost-Zuid-Holland Logistiek Centrum Gorinchem Binnenvaart

30 Zuidoost-Zuid-Holland ZHD Stevedoring Dordrecht Binnenvaart

30 Zuidoost-Zuid-Holland Containertransferium Alblasserdam Binnenvaart

31 Zeeuws-Vlaanderen Bertschi Railterminal Rail

31 Zeeuws-Vlaanderen Zeeland Container Terminal Binnenvaart

31 Zeeuws-Vlaanderen Tri-Modal Container Terminal Terneuzen (3-MCT) Rail+Binnenvaart

32 Overig Zeeland Scaldia Terminal Vlissingen Rail+Binnenvaart

32 Overig Zeeland Verbrugge Zeeland Terminal Rail+Binnenvaart

32 Overig Zeeland Kloosterboer Container Terminal Vlissingen Binnenvaart

32 Overig Zeeland Capaciteit zeekant Zeevaart

33 West-Noord-Brabant Markiezaat Container Terminal BoZ Binnenvaart

33 West-Noord-Brabant MCT nieuwe locatie BoZ Binnenvaart

33 West-Noord-Brabant Moerdijk Container Terminals (CCT + ECT) en CCT Moerdijk Rail+Binnenvaart

33 West-Noord-Brabant ZHD Stevedoring Moerdijk Rail

33 West-Noord-Brabant Bertschi Moerdijk Rail

33 West-Noord-Brabant Delta Marine Terminal Binnenvaart

33 West-Noord-Brabant De Graaf Logistics Oosterhout Rail

33 West-Noord-Brabant OCT Vijf Eiken Binnenvaart

33 West-Noord-Brabant Oosterhout Container Terminal Binnenvaart

33 West-Noord-Brabant Capaciteit zeekant Zeevaart

34 Midden-Noord-Brabant Barge Terminal Vossenberg Binnenvaart

34 Midden-Noord-Brabant Barge Terminal Loven Binnenvaart

34 Midden-Noord-Brabant Railport Brabant Rail

34 Midden-Noord-Brabant ROC Waalwijk Binnenvaart

34 Midden-Noord-Brabant Waalwijk (buitendijks) Binnenvaart

35 Noordoost-Noord-
Brabant 

Bossche Container Terminal Binnenvaart

35 Noordoost-Noord-
Brabant 

OOC Terminals Rail+Binnenvaart

35 Noordoost-Noord-
Brabant 

Inland Terminal Veghel Binnenvaart

35 Noordoost-Noord-
Brabant 

Containerterminal Cuijk Binnenvaart

36 Zuidoost-Noord-Brabant Rail Terminal Eindhoven Rail

37 Noord-Limburg Wanssum Intermodal Terminal Binnenvaart

37 Noord-Limburg Barge Terminal ECT Venlo Binnenvaart

 In aanleg of gepland
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Corop COROP regio Terminal Type

37 Noord-Limburg Hutchinson Ports Venlo (Railterminal en Bargeterminal ECT) Rail+Binnenvaart

37 Noord-Limburg Cabooter Railcargo Venlo Rail

37 Noord-Limburg Railport Venlo Rail

38 Midden-Limburg Multimodale haven weert-craenendonck Binnenvaart

38 Midden-Limburg BCTN Roermond Binnenvaart

39 Zuid-Limburg Barge en Rail Terminal Born (rail niet meer in gebruik) Binnenvaart

39 Zuid-Limburg Railterminal Chemelot Rail

40 Flevoland CTU Flevokust Binnenvaart

 In aanleg of gepland
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