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Uitdaging
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Relevantie intermodaal spoorvervoer

• Hoger aandeel spoorvervoer maatschappelijk gewenst

• Intermodaal vervoer = speerpunt van spoorsector
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Intermodal railvervoer is maar matig 
concurrerend 

• Goede kwaliteit alleen (volgens Europees project IQ):
• In corridors met grote stromen
• Van en naar grote knooppunten
• In sommige goed georganiseerde regio’s

• Rail wordt over het algemeen gekozen vanwege lage kosten, maar:
• Vele spoorwegondernemingen of rail operators kunnen niet hun 

kosten dekken

• Capaciteitsbeperkingen van het spoornet in grote knooppunten, in het 
bijzonder zeehavens
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Conclusie voor intermodaal vervoer

• Betere prestaties (kosten, kwaliteit) door:
• Doelmatig bundelen -> meer schaal
• Versnelling treinomlopen
• Kortere deur-tot-deur tijden 
• Knooppunten verbeteren
• Voor- en natransport verbeteren
• Ruimtelijke organisatie verbeteren
• Secundaire processen (b.v. ICT) verbeteren

• Speurtocht naar productinnovaties:
• Netwerkontwerp (voornamelijk diensten)
• Knooppuntontwerp (diensten in infrastructuur)
• Werkwijzen en ruimtelijke organisatie transport en klanten
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Presentatie 
richt zich hierop
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Het bundelingsvraagstuk
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Basis bundelingstypes
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  BE netwerk             HS netwerk              L netwerk            TCD netwerk           TF netwerk 

LEGEND 
 = treindienst in verplaatsingsnetwerk. Enige vorm in het directe en HS-  

   netwerk. Hoofdvorm in het L-, TCD- of TF netwerk      
   lokaal deel van verplaatsingstrein (L netwerk and TF netwerk)  

 = netwerkdelen met locale treinen (in L netwerk and TF netwerk)  
= BE terminal (in L netwerk gedeeltelijk tevens L terminal)   
= tussenliggend unimodaal (e.g. rail-rail) uitwisselingsknooppunt  
         

BE netwerk  = begin-en-end netwerk (of directe netwerk)   
HS netwerk  = hub-en-spoke netwerk 
L netwerk  = lijn netwerk 
TCD netwerk  = vork netwerk 
TF netwerk = stamlijn-feeder netwerk  
 
B = begin terminal       E = eind terminal       H = hub knppt.    L = lijn knppt. 
CD = collectie-en-d istributie knppt.     F = feeder knppt. 

* 
De afbeeld ing 
toont alleen: 
- gerichte 

netwerken; 
-  railvervoer 

en geen   
voor- en 
natransport. 

 
 
Bron: 
Kreutzberger, 
2008 

B                       E     B          H          E    (B)L                 L(E)  B   CD       CD   E    B   F   F   F   F   E 
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De voordelen van HS-bundeling
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Direct network                      Hub-and-spoke network         

Begin                                     End       Begin               Hub                 End 
terminals                            terminals    terminals                             terminals 

HS network: larger trainloads *

Direct network                     Hub-and-spoke network         

Begin                                     End      Begin               Hub                 End 
terminals                            terminals   terminals                             terminals 

HS network: smaller transport network 
volumes required *

Direct network                        Hub-and-spoke network         

Begin                                        End      Begin               Hub                End 
terminals                               terminals   terminals                           terminals 

HS network: higher transport frequencies * 

*  Than in direct network

Source: Kreutzberger, 2011
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Alternatieve fysieke middelen om de rail-rail 
uitwisseling op de hubs te bewerkstelligen 
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Rangeren van 
wagons (vroeger 
ook voor containers) 

Overslag van 
laadeenheden op een 
terminal

Megahub Antwerp Source: Interferryboats, 2004
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Rail-rail hub uitwisseling
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• Kan op rangeergebied met heuvel: - - -

• Kan op rangeergebied zonder heuvel (trein heeft dan wagongroepen 
naar richting) + + 

• Kan op terminal
• Rail-weg terminal
• Echte hubterminal (rail-rail) + + +
• High performance hubterminal (rail-rail) + + +
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Drie vormen van rail-rail uitwisseling 
op de hub

• Rangeren afzonderlijke wagons op heuvel rangeerterrein
• Rangeren wagongroepen op plat rangeerterrein
• Overslag containers op terminal

• Echte hub-terminal
• Alleen andere lay-out en intern transportsysteem

• Ook high performance
• Rail-weg terminal
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Segment van kraan A        Segment van kraan B             Segment van kraan C

Trein 1

Trein 2
Terminal
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Potentiële relevantie                    
high performance
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Direct train 
Wagon group trains 

(2 g roups) 

Hub-and-
spoke trains 
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LEGEND 
 
Night-jump time  
window: 
8 PM – 4 AM 
 
 
 
Source: 
Beisler, 1995 
(with minor adjustments) 
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Marktpenetratie echte hub-terminals 
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Langzame marktpenetratie                
echte hubterminals
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Hublocat ie Status Aard van de hub 
Mainhub Antwerpen 
 

In werking (nog) Echte hubterminal 

Lehrte (vervangt rangeergebied Maschen 
voor intermodale rail stromen) 
 

Planvorming en financiering 
is besloten 

Echte high-performance 
hubterminal 

Duisburg 
 

In aanbouw Echte hubterminal  

Limmatal, Zwitserland Planvorming loopt. Geplande 
opening in 2018 

Echte hubterminal 

ICY Intermodal Container Yard Tczew, 
Polen 
 

Planvorming loopt Echte hubterminal 

Rotterdam Maasvlakte 
 

Nog in nut-en-noodzaak fase Echte hubterminal 

Seska Trebova In werking Echte hubterminal 
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Analogie robotisering Maasvlakte
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• ECT 10 jaar lang eenzame pionier (Delta terminal, Maasvlakte 1)

• Maersk maakt in deze tijd robotisering ongedaan

• Kopie door Hamburg Altenwerder

• 15 jaar na ECT ook op Euromax (Maasvlakte 1)

• Voor Maasvlakte 2 doet ook Maersk mee
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In plaats daarvan andere 
netwerkontwikkelingen
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• Gateway netwerken en terminals
• = containers stappen over tussen treinen op de begin-en-eind 

terminals
• Weinig schaalvoordelen
• Lange overstaptijd van containers

• Extended gateway netwerken en terminals
• = netwerkconcentratie tussen grote zeehavens en 

vervoersintensieve achterland regio’s 
• = regio’s met minder terminals bedienen
• Relatief lange voor- en natransportafstanden
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Analogie robotisering Maasvlakte
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• ECT 10 jaar lang eenzame pionier (Delta terminal, Maasvlakte 1)

• Maersk maakt in deze tijd robotisering ongedaan

• Kopie door Hamburg Altenwerder

• 15 jaar na ECT ook op Euromax (Maasvlakte 1)

• Voor Maasvlakte 2 doet ook Maersk mee
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Factoren langzame marktpenetratie
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• Gebrek aan inzicht in de potentiële voordelen van en gebrek aan 
affiniteit met hub-en-spoke en andere vormen van complexe bundeling. 
Simplisme van nieuwe spelers

• De neiging van politici en captains of industry om in tijden van crisis de 
kosten te willen reduceren in plaats van in innovatie te investeren om 
te komen tot betere kosten-baten verhoudingen in de productie van 
transportdiensten. Vlucht in gateway netwerken

• Gebrek aan visie en leiderschap in de netwerkontwikkeling (rail 
operators, infrastructuurmanagers etc.)

• De hoogte van investeringsbedragen en hoe de kosten gedekt kunnen 
worden

• Afwezigheid van netwerkdenken in transportbeleid. Ook Europees 
beleid focust op corridors
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Het Rotterdamse intermodale rail 
bundelingsvraagstuk
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Meer rail terminals R’dam. Hoe stromen 
bundelen?

21

Lijn bundelen (“opstap shuttles”)

Met HS-netwerken stromen bundelen van vele rail terminals

Geen twee keer havenspoor gebruiken naar/van hub Maasvlakte
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Twin hub netwerk
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LEGEND 
 
 = terminal 
 = hub terminal Antwerp 
 = hub terminal Rotterdam 
 = services via hub Antwerp 
 = services via hub Rotterdam 
 
 = services beyond NWE 

Zeebrugge 

Vlissingen 
Moerdijk 

Amsterdam 

Rotte rdam  

Antwerp 

Trai n ser vices vi a 
hub Antwer p 

Zeebrugge

Vlissingen

Moerdijk

Amsterdam

Rotterdam

Antwerp

Train services via hub 
Rotterdam
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Echte hubterminals: corridorneutraal 
of 
speci-
fiek
?
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Hublocat ie Status Aard van de 

hub 
Zeehavens in het 
geding 

Bunde lingsbreedte 
vanuit de 
zeehavens bekeken 

Antwerpen, 
Zeebrugge 

Corridorneutraal Mainhub 
Antwerpen 

In werking 
(nog) 

Echte 
hubterminal  

Rotterdam (ten t ijde 
van NARCON) 

Corridorspecifiek 

Lehrte 
(vervangt 
rangeergebied 
Maschen voor 
intermodale rail 
stromen) 

Planvorming 
en 
financiering 
is besloten 

Echte high-
performance 
hubterminal 

Noordzee- en 
Oostzeehavens, in 
het bijzonder 
Bremerhaven en 
Hamburg 

Minder corridorneutraal 

Duisburg In aanbouw Echte 
hubterminal  

o.a. ARA zeehavens Corridorspecifiek 

Limmatal, 
Zw itserland 

Planvorming 
loopt. 
Geplande 
opening in 
2018 

Echte 
hubterminal 

Dient als schakel 
tussen het 
internat ionale en 
nat ionale 
treinennetwerk. 
Kan alle zeehavens 
ten goede komen. 

Corridorspecifiek 

ICY  Intermodal 
Container Yard 
Tczew , Polen 

Planvorming 
loopt 

Echte 
hubterminal 

Gdynia, Gedansk Corridorneutraal 

Rotterdam 
Maasv lakte 

Nog in nut-
en-noodzaak 
fase 

Echte 
hubterminal 

Diverse rail terminals 
op Maasvlakte 1 en 2 

Corridorneutraal 

Seska Trebova In werking Echte 
hubterminal 

Noordhavens Corridorspecifiek 
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Speurtocht naar knooppunten om als 
rail hub te gebruiken
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ANTWERP         
Corridor- specifieke 

hub * 

DUISBURG              
Corridor-specifieke hub 

VALBURG           
Corridor-specifieke 

hub 

MAASVLAKTE                
Corridor-neutrale hub,       

periferie 

MOERDIJK                
Beperkt corridor- 
neutrale hub, 
periferie 

KIJFHOEK                 
Corridor-neutrale 
hub, centrum 

* = voor Rotterdam. Voor Antwerpen = corridor-neutraal 

RSC              
Corridor- 

neutrale hub, 
centrum 
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Conclusies
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Conclusies
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• Voordelen moderne hub-en-spoke netwerken: schaalgrootte kunnen 
aanbieden ook aan kleine(re) stromen en knooppunten

• Incubatiefunctie complexe bundeling
• Daardoor aantrekkelijker en meer spoorvervoer
• Conditie: investeren in echte hubs
• Hier zit een wissel voor toekomstige ontwikkelingen: 

• goedkoop of effectief en efficiënt bundelen 
• productiever maken spoor om onze welvaart te backen
• EEN ANDER ANTWOORD OP DE CRISIS DUS

• Marktinvoering versnellen door:
• voordelen meer communiceren
• meer visionair management 
• doelmatig beleid Europese en nationale overheden
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Conclusies hub Rotterdam
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• Rotterdam (incl. regio) heeft geen knooppunt die als hub voor 
intermodaal railvervoer kan dienen

• Nieuwe ontwikkelingen:
• Hub Maasvlakte (fysiek of virtueel) is geen oplossing voor:

• heel de haven
• andere havens

• Daarvoor is hub aan de oostelijke kant van de haven een beste
oplossing:

• Corridorneutrale ligging
• Weinig gebruik havenspoor
• Terminal beter dan plat rangeergebied
• High performance hub valt te bezien
• Wellicht naast hub op de Maasvlakte
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Conclusies hub Antwerpen

28

• Mainhub Antwerpen was pionier in rail hub land

• Concept van de Mainhub (integratie havenstromen) is nog steeds zeer 
relevant (onlangs sterkere rol binnenvaart voor integratie stromen)

• Sluiting Mainhub doet hier niets aan af. 

• Sluiting Mainhub mag niet lang duren. 
Snel nieuw business plan uitwerken voor internationaal HS-netwerk via 
de Mainhub.
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Vragen ?


