CONTAINERS VAN WEG NAAR BINNENVAART

V

eel kansen, taai vraagstuk

Eenduidigheid van ambitie en aanpak

Operationalisering van de shift

Dit vereist intensieve samenwerking

van containers van de weg

met marktpartijen en tussen partijen als

naar de binnenvaart biedt veel kansen

Topsector Logistiek/Connekt Lean & Green

en bij verladers bestaat hiervoor veel

en de Logistieke Alliantie – gefaciliteerd

interesse. Maar is een taai vraagstuk:

vanuit een regierol vanuit het ministerie van

al twee decennia wordt met wisselend

IenW –, maar ook eenduidigheid van focus,

succes gewerkt aan de totstandkoming

potentie, ambitie én aanpak.

ervan. Ondanks alle inspanningen
van de ondernemers met partijen

Gezamenlijke ambitie: dagelijks

als het Ministerie van Infrastructuur

2000 TEU van weg naar binnenvaart

en Waterstaat, Topsector Logistiek /

Begin 2020 hebben ondernemers,

Connekt Lean & Green Off Road en de

brancheverenigingen, havenbedrijven,

Logistieke Alliantie heeft dit nog niet tot

onderzoekers en overheden een gedeeld

een échte brede doorbraak geleid.

beeld gecreëerd qua cijfers (eenduidigheid
in definities en cijfermateriaal), potentie

‘Perfect storm’

(wat is mogelijk) én ambitie (stip op de

De komende VenR opgave van

horizon). Daarbij hebben partijen zich

Rijkswaterstaat (vervangings- en

gecommitteerd aan de opzet van een

renovatieopgave) zal veel extra

gemeenschappelijke programmatische

congestie gedurende een lange periode

aanpak voor de periode 2020 - 2025 voor

op de weg veroorzaken*. In combinatie

de corridors Oost en Zuidoost met de

met nieuwe duurzaamheidseisen (CO2,

ambitie om dagelijks 2.000 TEU van de weg

NOX) lijkt het een ‘perfect storm’ te

naar de binnenvaart te shiften. Om dit te

creëren waarin dat nú wel mogelijk

realiseren is IenW een stimuleringsregeling

wordt – wat politiek ook ondersteund

Modal Shift aan het opzetten die dit jaar in

wordt door de Goederenvervoeragenda

uitvoering komt. Deze regeling richt zich op

die minister Cora van Nieuwenhuizen

aanlooprisico’s en kosten om te komen tot

afgelopen zomer aan de Tweede Kamer

competatief en grootschalig gebruik van de

heeft gestuurd.

binnenvaart.
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1. KANSRIJKE
OPLOSSINGSRICHTINGEN

V

erladers kunnen beter gebruik maken van
de optie binnenvaart via een 3-tal kansrijke
oplossingsrichtingen:

•

Bundelen en verwaarden van alle
vervoersbewegingen (‘varen in driehoekjes’):
aan- en afvoer lege en beladen containers bij
handels- en productiebedrijven met locaties
dichtbij overslagterminals.

•

Opzetten van frequente en betrouwbare
binnenvaart lijndiensten: hogere frequentie en
variëteit van capaciteit voor zowel lege als
beladen containers.

•

Prioriteren en differentiëren: lege containers
van de weg/uit de spits halen (o.a. versterken
depotfunctie van overslagterminals) en realiseren
van randvoorwaarden.
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D

e stimuleringsregeling ‘Modal Shift’

Aangezien er specifiek naar de shift van

richt zich specifiek op het container-

weg naar binnenvaart wordt gekeken, ligt de

wegtransport en de modal shift naar

interessante afstand waarover de containers

binnenvaart op het Nederlandse deel van de

van verladers worden vervoerd typisch tussen

Oost en Zuid- Oost corridors (Rotterdam-

de 75 en 200 kilometer. Dit heeft ook te maken

Arnhem/Nijmegen respectievelijk Venlo).

met de complexiteit van het veld, de mogelijke

Met focus op containervervoer omdat deze

modal shift-acties en de betrokken partijen.

ladingsstroom goed te shiften is.
We bouwen een brug en tegelijkertijd gaan
Het doel is daarbij dat de effecten van de

we er al over lopen.

regeling ook na de looptijd ervan (periode

De formele ‘regeling’ modal shift moet voor

2020-2025) nog merkbaar zijn door een

deze jaarwisseling gereed zijn. Maar om snel

blijvende verplaatsing van vracht van de weg

resultaten te laten zien – ook gelet op de

naar de binnenvaart.

urgentie – wordt er nú door logistiek

2.
FOCUS

3. ORGAN
makelaars en marktpartijen al volop gewerkt

KWALIFICEREN

aan het creëren van kansrijke projecten.
Daartoe is een zogenaamde ‘pijplijn’
ingericht waarin stapsgewijs een modal
shift kansen gericht worden uitgewerkt
tot een aantal schaalbare en inspirerende
modal shift projecten met grote potentie en
levensvatbaarheid.
De regionale logistieke makelaars spelen
daarin dus een grote rol: zij zijn de ‘ogen
en oren’ van dit op te zetten programma
en hebben regionaal directe contacten met
verladers en andere marktpartijen.

> 2.000 TEU/DAG
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H

oe hebben we het georganiseerd

D

oe mee!

Centraal staat het verzilveren van die ‘2000 TEU per dag
van de weg naar binnenvaart’. Dat gaan we realiseren met

klinkende voorbeeld- of doorbraakprojecten waarin we laten zien

Cruciaal bij deze modal shift
beweging is dat er sprake is

van commitment van alle partijen.

dat het succesvol kan zijn. Waarin we als overheid waar dat nodig

Zowel privaat als publiek: het

is, in de aanloop een deel gaan meefinancieren (bijvoorbeeld:

uiteindelijke doel is om ervoor te

faciliteren van een tijdelijke onrendabele top). Uiteraard doen we

zorgen dat we met deze tijdelijke

dat als overheid alleen als er vanuit het bedrijfsleven ook zichtbaar

interventie gezamenlijk een

en merkbaar commitment is. Waarbij risico’s evenredig worden

structurele duurzame situatie

verdeeld, alles gericht creëren van maximaal rendement van de

creëren. Waarin ondernemers

schaarse publieke middelen!

schouder aan schouder samenwerken met overheden en

Om dat alles georganiseerd te krijgen is er een tijdelijke ‘buiten-

onderwijs- en kennisinstellingen–

boordmotor’ ingericht (Hans Bakker, Michiel Jak, Dirk-Jan de

ieder vanuit eigen rol en

Bruijn) die intensief samenwerkt met de logistieke makelaars.

verantwoordelijkheid. Maar wel

Daarnaast is er een ‘high level -modal shift

gericht op de gemeenschappelijke

groep’ opgetuigd waarin de beslissers

ambitie: dagelijks 2000 TEU van de

op bestuurlijk niveau acteren. Dit overleg

weg naar de binnenvaart.

wordt aangevoerd door een 3-manschap
bestaande uit Jan-Hendrik Dronkers

Heb je een concreet plan

(IenW), Steven Lak (Logistieke Alliantie)

of idee voor bundeling van

en Wando Boevé (Topsector Logistiek).

containerstromen, lijndiensten

Het voornemen is dat dit programma

of vermindering van lege

na de jaarwisseling wordt ingebed in de

containerstromen, meld je aan via
containersvanwegnaarbinnenvaart.nl

ISATIE

4.
Doe mee!
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LOGISTIEK MAKELAARS
Vanuit de vier provincies waarin de corridors Oost en Zuid Oost liggen (Gelderland, Noord
Brabant, Zuid Holland, Limburg) is een team van 12 logistieke makelaars actief.
Zij hebben nauw contact met ondernemers

logistiek makelaars maar kunnen ook door

en verladers en vormen samen met in-land

reders, schippers en terminal operators

terminals, expediteurs, reders en schippers een

worden ingediend. Via een funnel/pijplijn

krachtig netwerk dat verladers helpt passende

– aanpak (van vele kansen en ideeën

kansen voor hun bedrijfsvoering te spotten

naar een kleiner aantal gerealiseerde

en samen met hen bestaande en nieuwe shift

projecten) wordt samen met marktpartijen

oplossingen (lijndiensten, opstapplaatsen) beter

gericht gewerkt aan het versterken van

te benutten. Nieuwe kansen worden door het

de kansrijke projecten. En natuurlijk vallen

team twee wekelijks besproken. Die komen via

daarbij ook ideeën af.
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VOORBEELDPROJECT
SLIMME VERVOERSCOMBINATIES

N

Ieuwe situatie
Laat alle lege containers van WBC
(= terminals Oosterhout, Tilburg en

Moerdijk | 50.000/jaar) van Moerdijk naar
Alpherium varen. Dit elimineert retourstroom
(over de weg) van lege containers naar

H

uidige situatie

Rotterdam. Wat jaarlijks 100.000 ritten van

Heineken laat haar containers gevuld

de weg scheelt. Er wordt als het ware een

met bier nu van de brouwerij in

driehoekje gemaakt: volle Heineken-containers

Zoeterwoude via het Alpherium naar Rotterdam

van Alpherium naar Moerdijk, volle containers

varen. Zeven kleine schepen/dag van 100

van Rotterdam naar Moerdijk, lege containers

TEU, 1.000 afvaarten per jaar. Lege containers

van Moerdijk naar Heineken, daar weer vullen,

worden van Rotterdam naar Alpherium

etc. Dit voorkomt ook lege containers van

teruggevaren. Nieuwe bierflessen worden per

Rotterdam terug naar Heineken.

vrachtwagen van Moerdijk (glasfabriek) naar de
brouwerij in Zoeterwoude gebracht.

------------------------------

Probleem van CCT Moerdijk als onderdeel van

RESULTAAT

de West-Brabant Corridor (WBC) is dat er veel

•

100.000 ritten minder op de weg

lege containers terug naar Rotterdam moeten:

•

minder lege containers op de weg

200.000/jaar vol van Rotterdam naar CCT
en 150.000 leeg terug (resterende 50.000 gaan
naar Duitsland). Terugbrengen van de lege
containers maakt het onrendabel voor de
barge.
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VOORBEELDPROJECT
LADING BUNDELEN

N

ieuwe situatie
Reefercontainers gebruiken voor
transitie ‘frites express’-transport, route:

Lewedorp (Zeeland)-Lelystad. Vanuit Vlissingen
een barge (met plugs) met de ‘frites express’
containers laten varen (i.s.m. Honkoop Barging).

H

uidige situatie

Vervolgens gaan de volle exportcontainers

McCain produceert frites in Lewedorp

vanuit Lelystad weer naar Rotterdam.

(Zeeland), centraal warehouse Noord-

Europa (vrieshuis) wordt door Kloosterboer

Twee barges doen de lijndienst. Betrokken

geopereerd in Lelystad. (4.500 ritten per truck/

partijen: Kloosterboer, McCain, verladers uien

jaar | route: Zeeland-Lelystad). Daarnaast

en aardappelen, containereigenaar, Honkoop

jaarlijks 2.500 ritten vanuit Rotterdam naar

Barging (rederij), terminal Alblasserdam (CTU,

Lelystad om de containers te laden.

BCTN), wegbeheerders RWS en provincies
Zeeland/ZHolland (verminderd weggebruik).

De verwachting is dat er later op deze corridor

Gaat om minstens 20.000 ritten van 250 km =

ook nog andere producten in containers

5 miljoen km, 10 ton per rit, 0,064kg/ton.km =

vervoerd gaan worden die ook geplugd moeten

3.200 ton CO2 besparing (bedragen per jaar).

worden. (Uien/zuivel). Dit zullen op jaarbasis
zo’n 4.000 containers zijn – die momenteel over

------------------------------

de weg gaan.
RESULTAAT
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•

Verminder weggebruik

•

3.200 ton CO2 besparing per jaar

Nadere informatie is te verkrijgen bij de logistieke makelaars of bij een van de trekkers van het
programma (Hans Bakker, Michiel Jak, Dirk-Jan de Bruijn). Ons secretariaat is te bereiken via Merel
van Beekum (merel.vanbeekum@rws.nl – telefoon 06-204 135 24). Verslagen of andere nuttige
achtergrondinfo is te vinden op containersvanwegnaarbinnenvaart.nl
Work in progress | Versie 2 – juli 2020

* Een aantal RWS Regionale Diensten hebben informatiepagina’s en folders ontwikkeld met
informatie over de verwachte grootschalige werkzaamheden en de planning hiervan. Deze worden
begin juli 2020 beschikbaar gesteld via een zakelijke informatiepagina op Rijkswaterstaat.nl

