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Eind 2008 is de Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer door Provinciale 
Staten vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling van de provinciale visie is 
door de stuurgroep Bereikbaarheid West-Brabant (de 19 portefeuillehouders 
verkeer en vervoer) een inspraakreactie ingediend. Welke overigens door de 
provincie  zeer positief werd ontvangen.
 
De reactie kwam er op neer dat de stuurgroep zich kon vinden in de doelstellingen 
van de Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer maar dat bepaalde 
onderwerpen, zoals een duurzame afwikkeling van het goederenvervoer, nog 
nadere aandacht verdienden. Daarnaast werd in de inspraakreactie door de 
stuurgroep uitgesproken dat er behoefte bestond om binnen de kaders van 
de provinciale visie een eigen, West-Brabantse visie op goederen vervoer te 
ontwikkelen. Het resultaat daarvan ligt nu voor u.

De visie goederenvervoer West-Brabant vormt  het regionale gedachtegoed 
met betrekking tot het bewerkstelligen van duurzaam  goederenvervoer in en 
door West – Brabant. Kernwoorden daarbij zijn multimodaliteit, modalshift en 
bundeling van goederenstromen ter bevordering van de leefbaarheid in onze 
regio. De visie goederenvervoer West–Brabant beschrijft een aantal voor de regio 
belangrijke thema’s die als basis dienen voor de inzet van West–Brabant  ten 
aanzien van belangrijke ruimtelijke en/of infrastructurele projecten en studies. 
Hierbij dient te worden gedacht aan lopende MIRT studies, zoals MIRT-VAR 
(verbinding Antwerpen-Rotterdam) en het Programma Hoogfrequent Spoor 
(PHS), maar bijvoorbeeld ook  de Gebiedsagenda Brabant en de Structuurvisie 
RO.

Voorwoord

Ondanks dat deze visie goederenvervoer voortkomt vanuit de stuurgroep 
Bereikbaarheid is toch naar een zo integraal mogelijk product gestreefd dat 
aansluit bij de Ruimtelijke Visie West Brabant 2030. Mede om de integraliteit te 
borgen, is een inspraakprocedure doorlopen waarbij zowel externe partijen als de 
individuele gemeenten binnen de regio en de gezamenlijke portefeuillehouders 
Ruimte, Duurzaamheid en Economie uitgenodigd zijn op de concept-visie te 
reageren om deze visie nader vorm en inhoud te geven.  

Rest mij u veel leesplezier te wensen.

Marjolein de Wit - Greuter
Voorzitter stuurgroep Bestuursopdracht Bereikbaarheid West-Brabant



6



7

1. Inleiding
1.1 Aanleiding          9
1.2 Doel van de Visie Goederenvervoer West-Brabant    11
1.3 Leeswijzer         13

2. Landelijke en regionale ontwikkelingen
2.1 Nota Mobiliteit         15
2.2 Mobiliteitsaanpak        15
2.3 Gebiedsagenda Brabant        15
2.4 MIRT Verkenning Antwerpen – Rotterdam     15
2.5 Programma Hoogfrequent Spoor      17
2.6 Basisnet Spoor, Water en Weg       17
2.7 Ruimtelijke Visie West-Brabant       17
2.8 Netwerkanalyse BrabantStad       19
2.9 Multimodaal actieplan van de Rijn-Schelde – Deltasamenwerking  19

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
3.1 Verschillende invalshoeken       21
3.2 Omvang van de goederenstromen      21
3.3 Netwerken         25
3.3.1 Model split         25
3.3.2 Buisleidingen         27
3.3.3 Waterwegen         29
3.3.4 Spoorlijnen         31
3.3.5 Wegen          33
3.4 Knooppunten         35
3.5 SWOT West-Brabant in relatie tot goederenvervoer    37

4. Visie: op weg naar een duurzame logistieke topregio    39
4.1 Inzet op multimodaliteit, modal shift, concentratie en bundeling   40
4.2 Relatie met regionale agenda en Strategische Visie Goederenvervoer Brabant 41

 Colofon          43

Inhoudsopgave



8



9

1.1  Aanleiding
Eind 2008 is de Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer (hierna: Provinciale 
visie) door Provinciale Staten vastgesteld. De aanleiding voor de ontwikkeling van 
de Provinciale visie was een duidelijke toename in het goederenvervoer door de 
groei van de wereldhandel en door de globalisering wereldwijd. Deze toename 
is niet alleen van betekenis voor bedrijven die op of rond de mainports zijn 
gevestigd, maar heeft ook impact op het goederenvervoer door en binnen Noord-
Brabant. Als de huidige groeitrend zich doorzet zal in 2025 een verdubbeling van 
het goederenvervoer in Noord-Brabant zichtbaar zijn. Wat het effect is van de 
huidige economische crisis is nog niet duidelijk. Ondanks de grote terugval blijft 
de groeiverwachting ongewijzigd.
Groei is bevorderlijk voor de economie maar minder positief voor de bereikbaarheid, 
het leefklimaat en het milieu. De Provinciale visie heeft dan ook tot doel om een 
balans te vinden. Een inhoudelijk evenwicht tussen enerzijds het verbeteren 
van de bereikbaarheid tussen, naar en binnen economische kerngebieden in de 
provincie Noord-Brabant door maximaal in te spelen op (logistieke) wereldwijde 
ontwikkelingen en anderzijds door rekening te houden met de randvoorwaarden 
van ruimte, leefbaarheid en milieu1.

In de Provinciale visie is het streefbeeld geformuleerd: ‘Brabant versterkt zich 
als topregio voor duurzaam goederenvervoer’. Om deze doelstelling voor 2030 te 
realiseren wordt ingezet op vijf speerpunten:
- het verstrekken van overslagpunten en multimodaliteit;
- het bereikbaar maken van bedrijventerreinen;
- een bewuste ontwikkeling van vervoersstromen (lokaal, regionaal en 

transito);
- het verminderen van de milieudruk en het vergroten van de veiligheid;
- het veranderen, delen en upgraden van kennis en innovatie in goederenvervoer 

en logistiek.

Voorafgaand aan de vaststelling van de Provinciale visie hebben de samenwerkende 
gemeenten van West-Brabant een inspraakreactie ingediend2. De belangrijkste 
elementen uit de reactie zijn:
-  de regio West-Brabant kan zich vinden in de doelstellingen van de Provinciale 

visie;

1. Inleiding

1 Provincie Noord-Brabant, Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer, 
  7 november 2008
2 West-Brabantse Vergadering, inspraakreactie Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer met      

kenmerk VV/JA/97/2008-257, d.d. 23 oktober 2008 
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figuur 1: strategische ligging van de regio
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-  de focus moet worden gelegd op duurzame afwikkeling van de goederen-
stromen;

-  bijzondere aandacht voor duurzaam woon-werkverkeer;
-  in de gekozen opzet schuilt het gevaar dat het te veel gaat om actiepunten 

(projecten) waardoor de visie niet goed tot haar recht zou kunnen komen;
-  de betrokken West-Brabantse gemeenten gaan binnen de kaders van de 

Provinciale visie een eigen visie ontwikkelen. Daarbij gaat het om regionale 
verdieping en specialisaties. Ook wordt aandacht geschonken aan de 
negatieve effecten die aan het goederenvervoer zijn verbonden en komen de 
regionale prioriteiten tot uitdrukking. Andere onderwerpen die in ieder geval 
aan de orde komen, zijn:
-  tijdig en goed communiceren en afstemmen met andere beleidsterreinen 

zodat tussen de bestuursopdrachten geen tegenstrijdigheden ontstaan. 
Binnen West-Brabant is het orgaan waarbinnen deze afstemming 
plaatsvindt de Bestuurlijke Regiegroep West-Brabant. Daarbij ligt de 
vraag welk ambitieniveau aanvaardbaar is. Een integrale visie is erg 
belangrijk. Ook de sector recreatie en toerisme moet hierbij worden 
betrokken;

- aandacht voor de kansen die ontstaan door het beter benutten van het  
 buisleidingennetwerk;
-  de regio West-Brabant spant zich in om het project dedicated goederenlijn 

tussen Rotterdam en Antwerpen (hierna: RoBel) binnen de Provinciale 
visie uitgevoerd te krijgen.

1.2 Doel van de Visie Goederenvervoer West-Brabant
Onze strategische ligging tussen de twee mainports Antwerpen en 
Rotterdam biedt kansen. De regio zal een belangrijke rol blijven spelen in het 
goederenvervoer. Naast kansen voor de economische ontwikkelingen en groei van 
de werkgelegenheid zijn er bedreigingen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en 
milieu. 

De druk op ruimte, infrastructuur en leefbaarheid (milieu, externe veiligheid) in 
onze regio wordt grotendeels bepaald door de spin-off die ontstaan is vanuit de 
mainports Antwerpen en Rotterdam. De wereldhandel in de komende decennia 
leidt tot een forse toename van internationale goederenstromen van, naar en 
tussen de beide mainports. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor 
belasting van de achterlandverbindingen die grotendeels dwars door onze regio 
lopen. Daarnaast claimen de beide mainports steeds meer ruimte in onze regio 
voor het accommoderen van economische functies.   

1. Inleiding
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figuur 2: industrieterrein Moerdijk
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Dit vraagt om keuzes binnen onze regio voor de nabije toekomst, waardoor ook 
de kwaliteiten van leefomgeving, veiligheid en landschap gewaarborgd moeten 
blijven en zo mogelijk moeten worden verbeterd.  

Het doel van deze Visie Goederenvervoer West-Brabant is te komen tot een nadere 
uitwerking van een regionaal gedachtegoed met betrekking tot goederenvervoer 
in en door West-Brabant. Waarbij multimodaliteit, modal shift en optimalisering 
van goederenstromen als de drie belangrijkste prioriteiten zijn aan te merken. Het 
betreft een regionale visie die voortborduurt op de hoofdlijnen zoals beschreven 
in de Strategische Visie Goederenvervoer Brabant. Het gezamenlijk gedragen 
gedachtegoed beschrijft een aantal voor de regio belangrijke thema’s die als 
basis dienen voor de inzet van de regio ten aanzien van belangrijke ruimtelijke/
infrastructurele projecten en/of studies. Voorbeelden hiervan zijn: de MIRT-VAR, 
Gebiedsagenda Brabant, Basisnet-discussie, Programma Hoogfrequent Spoor 
(PHS), Ruimtelijke visie West-Brabant en Structuurvisie Brabant.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 komen landelijke en regionale ontwikkelingen aan de orde die een 
raakvlak hebben met de goederenstromen in West-Brabant.
In hoofdstuk 3 is een analyse gemaakt van het goederenvervoer in West-Brabant 
vanuit drie met elkaar samenhangende invalshoeken: goederenstromen, 
netwerken en knooppunten.
In hoofdstuk 4 wordt de visie en inzet van de regio weergegeven.

1. Inleiding
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figuur 5: Gebiedsagenda Brabant
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figuur 3: Nota Mobiliteit figuur 4: Mobiliteitsaanpak

figuur 6: MIRT Verkenning Antwerpen-Rotterdam
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Hieronder geven we eerst de belangrijkste landelijke en regionale ontwikkelingen 
weer die een raakvlak hebben met de goederenstromen in West-Brabant.

2.1 Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte die de ruimtelijke 
strategie schetst om te komen tot een sterke economie, een veilige samenleving, 
een goed leefmilieu en een aantrekkelijk land.
De Nota Mobiliteit geeft aan dat de economische structuur versterking 
behoeft, wat goed functionerende infrastructuurnetwerken en gestroomlijnde 
overheidsinterventies vereist. Dit betekent voor het wegennet:
-  het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet worden als één 

samenhangend netwerk benaderd. Prioriteit ligt bij de hoofdverbindingsassen, 
met name bij de triple A-verbindingen (A2, A4 en A12).

Voor het spoorwegennet betekent dit inzet op een goede bereikbaarheid van 
havens, greenports en industriecomplexen. Verder is goederenvervoer per spoor 
van strategisch belang voor de mainport Rotterdam als grootste haven van 
Europa. Het Rijk zet in op het vervoer op lange afstanden.

De scheepvaart vervult door de strategische ligging van ons land een belangrijke 
functie: zeevaart, kustvaart en binnenvaart zorgen voor een zeer groot deel 
van het internationale goederenvervoer. Om ook in de toekomst vervoer over 
water goed te kunnen blijven benutten, is het zaak de betrouwbaarheid en 
concurrentiekracht van de scheepvaart te waarborgen.
De rijksoverheid loopt daarom achterstallig onderhoud in en gaat de capaciteit 
van het water beter benutten. Verder wil de rijksoverheid de meerwaarde van de 
zeehavens vergroten door onder meer de marktwerking te bevorderen.

2.2 Mobiliteitsaanpak
De slogan van de MobiliteitsAanpak is ‘Vlot en veilig van deur tot deur’. Met 
de MobiliteitsAanpak wil het kabinet een antwoord bieden op de groeiende 
verkeersproblemen én een ambitie neerzetten voor 2028 en de tijd erna. Daartoe 
worden maatregelen genomen die een uitwerking zijn van de Nota Mobiliteit en 
het coalitieakkoord, maar daarnaast worden extra maatregelen ingezet. Het doel 
is Nederland mobiel te houden, op de korte, maar ook op de langere termijn.
Het accent van de MobiliteitsAanpak ligt op maatregelen die de bereikbaarheid 
concreet moeten
verbeteren, zonder dat het een nieuwe Nota Mobiliteit wordt. De maatregelen op 
de korte termijn (tot en met 2012) zijn vooral gericht op:

2. Landelijke en regionale ontwikkelingen

-  het grootste (file)leed te beperken door knelpunten en aansluitingen versneld 
aan te pakken;

-  investeren in woon-werkroutes voor de fiets;
-  investeren in fietsenstallingen bij OV-locaties;
-  extra investeren in het openbaar vervoer, zowel in het stads- en streekvervoer 

als op het spoor.

In de tijd tussen 2012 en 2020 wordt vooral geïnvesteerd in de robuustheid van 
het totale systeem (bijvoorbeeld parallelstructuren op de weg, verbetering van 
de aansluitingen op het OV, maar ook invoering van de kilometerprijs voor alle 
voertuigen). Los van het feit of de Olympische Spelen in 2028 daadwerkelijk in 
Nederland zullen plaatsvinden, streeft het kabinet naar een mobiliteitssysteem
van Olympische kwaliteit.

2.3 Gebiedsagenda Brabant
Het doel van de gebiedsagenda is om een door alle betrokkenen gedeeld beeld 
te krijgen van de samenhang tussen de verschillende opgaven in het fysiek-
ruimtelijke domein en om de ruimtelijke investeringen van Rijk en regionale 
partners goed op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. De gebiedsagenda is 
erop gericht om de huidige agenda’s voor verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, 
verstedelijking, economie en natuur en landschap te integreren tot één agenda 
die gericht is op een samenhangende uitvoering van programma’s en concrete 
projecten in de regio. Twee ambities zijn leidend: een verdere ontwikkeling 
van de kenniseconomie en het streven naar een duurzame klimaatbestendige 
samenleving. Beide ambities zijn dragers voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Brabant, waarbij Brabant wordt bezien in zijn (inter)nationale context.

2.4 MIRT Verkenning Antwerpen-Rotterdam
Het gebied Antwerpen-Rotterdam kent actuele en toekomstige vraagstukken 
op het gebied van natuur en water, logistiek, bereikbaarheid, landschap, 
verstedelijking en de ontwikkeling van de mainports Rotterdam en Antwerpen. 
De druk op ruimte, infrastructuur en leefbaarheid is aanzienlijk, mede door de 
functie van het gebied voor de economische ontwikkelingen in de omgeving. De 
verwachte toename van de wereldhandel in de komende decennia leidt tot een 
forse toename van internationale goederenstromen naar en door het gezamenlijke 
achterland en tot een toename van ruimtegebruik. Dit vraagt om keuzes waarbij 
de kwaliteit van de leefomgeving en het landschap behouden blijft en zo mogelijk 
verbetert. Om de juiste keuzes te kunnen maken is het belangrijk om te weten 
wat nodig is en wat kan. Daarom is het project Verkenning Antwerpen-Rotterdam 
(VAR) gestart, waarbij ver vooruit (tot 2040) wordt gekeken.



16

figuur 9: Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030

8

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 16 februari 2009 

2.3 Scope van het programma en aanpalende projecten
In de onderstaande figuur is inzicht gegeven in de scope van PHS en de projecten
die een belangrijke relatie hebben met het programma. In Bijlage   A is een 
beschrijving gegeven van deze projecten. De samenhang van PHS met andere 
projecten zal, indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, worden 
aangevuld.

Figuur 1 
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Daarnaast is er afstemming met de ontwikkelingen in het kader van het project 
“versnelling besluitvorming infrastructuur” (Elverding). Verder zal waar nodig
afstemming plaatsvinden met het vervolg op de Quick Scan regionale lijnen en het 
Actieprogramma regionaal OV. 

Thans wordt gewerkt aan het kabinetsstandpunt ten aanzien van de evaluatie van
de spoorwegwet. Indien dit kabinetsstandpunt, dat in het voorjaar 2009 uitkomt,
daar bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving aanleiding toe geeft, zal dit
betrokken worden bij (besluitvorming over) het programma PHS.

De landelijke implementatie van ERTMS doorloopt een eigen traject. Een 
maatschappelijke kosten/batenanalyse voor de landelijke implementatie van ERTMS
zal voor de zomer 2009 naar de Tweede Kamer worden gezonden. De mogelijke
capaciteitseffecten van ERTMS in de periode voor 2020 worden in overleg met de 
spoorsector in kaart gebracht, om zo robuuste maatregelen voor PHS te kunnen
bepalen.

Pagina 9 van 22
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figuur 7: Programma Hoogfrequent Spoor figuur 8: Basisnet Water

figuur 10: Netwerkanalyse BrabantStad
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2.5 Programma Hoogfrequent Spoor
Het Rijk en de spoorsector hebben ambities om de verwachte groei op het 
Nederlandse spoor in 2020 te faciliteren en de kwaliteit van het treinproduct te 
verbeteren. Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) geeft invulling aan deze 
ambities, waarbij vier speerpunten zijn geformuleerd:
-  hoogfrequent spoorvervoer op de drukste trajecten in de brede Randstad;
-  samenhangende regionale OV-systemen waarvan het spoorvervoer - met 

name de ‘Sprinter’ - de backbone vormt met goede aansluitingen in de keten 
op het vervoer per bus, tram en metro;

-  kwaliteit reistijden naar de landsdelen;
-  toekomstvaste routestrategie spoorgoederenvervoer.

Het doel van PHS is om het Rijk in staat te stellen om uiterlijk in juni 2010 voor 
de verschillende Planstudies op onderbouwde wijze tot de goede projectbesluiten 
te komen. Tegen die tijd moet er inzicht zijn in de te nemen maatregelen voor de 
beschikbare € 4,5 miljard (incl. btw) waarbij alle kosten volledig in beeld moeten 
zijn.
De toekomstvaste routering goederenvervoer moet leiden tot maximaal gebruik 
van de Betuweroute, goede aanvullende verbindingen voor het goederenvervoer 
via het gemengde net en tot meer ruimte voor het personenvervoer op delen van 
het gemengde net (zowel in de Randstad als in overige landsdelen).

2.6 Basisnet Spoor, Water en Weg
Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen spelen belangen op het gebied van 
vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid een grote rol. Er zijn steeds 
meer ontwikkelingen in Nederland zichtbaar die zorgen voor spanning tussen 
deze belangen. Het Basisnet wordt ontwikkeld om een duurzaam evenwicht te 
creëren tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen 
en veiligheid. Dit betekent concreet dat de bereikbaarheid van de zeehavens, de 
belangrijkste industriële locaties in Nederland en het aangrenzende buitenland 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet worden gegarandeerd. Daarnaast 
moeten ook ruimtelijke ontwikkelingen rond de infrastructuur mogelijk blijven.

In het Basisnet wordt voor alle rijkswegen, hoofdvaarwegen en spoorwegen 
een risicoplafond vastgesteld. Dat geeft aan hoe groot het maximale risico mag 
zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt beschreven welke 
ruimtelijke ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan in het gebied tot 200 meter 

2. Landelijke en regionale ontwikkelingen

vanaf de infrastructuur. Transportbedrijven weten hierdoor hoeveel gevaarlijke 
stoffen ze maximaal kunnen vervoeren over welke route. Gemeenten weten zo 
of ze gebouwen wel of niet in een gebied mogen bouwen en aan welke eisen die 
gebouwen moeten voldoen.

2.7 Ruimtelijke visie West-Brabant
De Ruimtelijke visie West-Brabant 2030 beschrijft de koers van de regio in 
een ruimtelijk casco. Dat casco biedt een gemeenschappelijk kader voor de 
samenwerkingspartners in de aanpak van opgaven die uiteengezet zijn in de 
ruimtelijke agenda. Het is de koers van West-Brabant, waarin bestaande ambities 
gekoppeld zijn aan strategische keuzes ten aanzien van structurele veranderingen 
op langere termijn. Uitgangspunt van het gemeenschappelijk optrekken binnen 
deze koers is dat autonomie van de deelnemende gemeenten en waterschappen 
gerespecteerd wordt. Alleen als opgaven daarom vragen wordt - al dan niet 
in wisselende allianties - samengewerkt om de gestelde doelen te bereiken. 

De koers gaat uit van het versterken van de identiteit van West-Brabant 
met gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën. Er is een heldere driedeling 
gemaakt in het noordelijk kleigebied, het zuidelijk zandgebied en de stedenrij 
met geledingszones. Elk van de gebieden kent unieke condities, die aanleiding 
zijn voor criteria bij verdere ontwikkeling. Daarbij is er expliciet aandacht 
voor het borgen van de regionale omgevingskwaliteit. West-Brabant is een 
zelfbewuste regio in de Rijn-Schelde-Maas-Delta en zet pro-actief in op 
een dubbelprofiel. Enerzijds wordt ingespeeld op een sterk netwerk van 
verbindingen. Anderzijds bouwt de visie voort op de aantrekkelijke, ontspannen 
kwaliteit van leven. West-Brabant als een hecht netwerk in de tuin van de delta.  

De Ruimtelijke visie West-Brabant is aan de provincie Noord-Brabant aangeboden 
om als input voor de provinciale structuurvisie RO te dienen.

2.8 Netwerkanalyse BrabantStad
In de Netwerkanalyse BrabantStad is een analyse gemaakt van de knelpunten 
en kansen op het gebied van verkeer en vervoer in BrabantStad. Eindresultaat 
is een samenhangend multimodaal maatregelenpakket, waarin de focus ligt 
op bereikbaarheid van de economische kerngebieden. De Netwerkanalyse 
BrabantStad is uitgevoerd volgens de uitgangspunten die in de uitvoeringsagenda 
van de Nota Mobiliteit zijn ingesteld.
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figuur 11: MMA Rijn-Schelde-Deltasamenwerking
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2.9 Multimodaal Actieplan van de Rijn-Schelde-Deltasamenwerking
De Rijn-Schelde-Delta Samenwerkingsorganisatie is de grensoverschrijdende 
samenwerking van zowel publieke als private partners uit alle lagen van de 
publieke besluitvorming en de maatschappij. RSD is een open netwerk met 
partners in de delta van de Rijn, Maas en Schelde; globaal begrensd door de 
grootstedelijke agglomeraties van Rotterdam, Dordrecht, Breda, Antwerpen, 
Gent, Brugge en Oostende en de kustlijn. Onderwerp van samenwerking zijn 
kansen en belangen op het gebied van economie, mobiliteit, ecologie, cultuur, 
toerisme en recreatie.

Door de RSD-organisatie is in september 2009 een Multimodaal Actieplan 
(figuur 11) opgesteld dat als doel heeft de grensoverschrijdende groei van 
vervoersstromen in de delta multimodaal te kanaliseren, optimaliseren, 
complementeren en agenderen op bestuurlijk niveau vanwege Europees belang.
In het actieplan is voor de modaliteiten spoor, water en weg een aantal projecten 
geïdentificeerd. Deze projecten moeten met voorrang opgepakt worden. Hiertoe 
behoren onder andere:
-  RoBel spoorlijn (prioritair onderzoek);
-  VEZA spoorboog (prioritair uit te voeren);
-  capaciteitvergroting sluizen Krammer, Volkerak en Kreekrak (prioritair 

onderzoek);
-  A4 in Noord-Brabant (prioritair uit te voeren). 

2. Landelijke en regionale ontwikkelingen
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figuur 12: goederenstromen in en door West-Brabant
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3.1 Verschillende invalshoeken
Om meer inzicht te krijgen in het goederenvervoer in West-Brabant zijn de 
volgende samenhangende invalshoeken nader uitwerkt:
- goederenstromen;
- netwerken;
- knooppunten.

Vervolgens wordt aan de hand van de samenhang tussen deze invalshoeken een 
SWOT-analyse gemaakt (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen).

3.2 Omvang van de goederenstromen
Wanneer we kijken naar het goederenvervoer in en door West-Brabant is 
onderscheid te maken naar de twee hoofdstromen (figuur 12). De grootste 
stroom van goederen is het doorgaande (inter)nationaal vervoer. Deze stroom 
loopt primair in noord-zuidrichting tussen de mainport Rotterdam en Antwerpen 
(en verder) (1) en secundair in oost-westrichting tussen Vlissingen en het 
Ruhrgebied (2). De tweede stroom van goederen waar we in onze regio mee 
te maken hebben, is het goederenvervoer met herkomst en/of bestemming in 
West-Brabant (3). Daarbij is een onderscheid te maken naar: West-Brabant 
als onderdeel van de internationale goederenketen, waarbij Moerdijk een 
belangrijk spilfunctie vervult en West-Brabant als ‘toevoeger’ van waarde aan 
(inter)nationale goederenstromen. Daarnaast is er nog sprake van een interne 
goederenstroom van beperkte omvang.

Voor het goederenvervoer met herkomst en/of bestemming in West-Brabant 
is onderscheid te maken naar goederenvervoer met een directe relatie tot 
het internationaal vervoer (West-Brabant als onderdeel van internationale 
goederenketen) en vervoer als gevolg van bedrijvigheid met toegevoegde waarde 
(zoals Value Added Logistics, VAL en Value Added Services, VAS) in West-Brabant. 
Het accent ligt hierbij op de bedrijfsterreinen waar sprake is van een substantiële 
bovenregionale goederenstroom. 

In het eerste geval gaat het feitelijk om het verplaatsen van de functie van de haven 
van Rotterdam richting het achterland. Dit biedt mogelijkheden voor regionale 
invloed op de multimodale aanpak, in voorwaardenstellende zin. In het tweede 
geval gaat het om goederenstromen als gevolg van economische activiteiten in 
West-Brabant. Het kan daarbij gaan om de aan- en afvoer van in West-Brabant 
gemaakte producten, bijvoorbeeld fabrieken waar grondstoffen tot half- en/of 
eindproducten worden omgevormd. Het kan ook gaan om Value Added Logistics. 

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
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figuur 14: verdeling verschillende goederenstromen in West-Brabant

figuur 13: Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer, mei 2008
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Daarbij wordt in de logistieke keten waarde toegevoegd, bijvoorbeeld door (eind)
montage. Denk daarbij aan producten die in onderdelen uit Azië en Amerika 
komen en in West-Brabant worden geassembleerd en vervolgens gedistribueerd 
naar de eindgebruiker in eigen land en/of de rest van Europa. 

De totale omvang van bovenstaande goederenstromen op jaarbasis betreft 288 
miljoen ton, in en door West-Brabant, exclusief het goederentransport via de 
buisleidingenstraat. Kijken we naar de provincie Noord-Brabant in zijn geheel, 
dan gaat het op jaarbasis om 799 miljoen ton goederen. Dat betekent dat ruim 
een derde van het totale goederenvervoer in en door West-Brabant loopt. 

De verwachting is dat het goederenvervoer in en door de provincie Noord-Brabant 
tot en met 2020 sterk zal toenemen. Voor het vervoer van goederen via de weg en 
de binnenvaart is de verwachte groei ongeveer 70%. Voor het goederenvervoer 
per spoor is zelfs een groei van 86% voorzien [basisdocument BSVG, mei 2008]
(figuur 13). Gezien de ligging van West-Brabant ten opzichte van de havens van 
Rotterdam en Antwerpen is te verwachten dat een belangrijk deel van deze 
groei zich in de regio West-Brabant zal manifesteren. Daarbij zal met name het 
goederenvervoer over de weg en de binnen vaart in absolute zin het meest groeien.

Het doorgaande goederenvervoer (figuur 14) door West-Brabant betreft op 
jaarbasis 222 miljoen ton. Daarmee neemt het doorgaande goederenvervoer ruim 
77% van de totale goederenstroom in en door West-Brabant voor haar rekening. 

Op deze doorgaande goederenstromen hebben we als regio nagenoeg geen 
invloed. Sterker nog, de intensiteit en voorspelde groei van het goederenvervoer 
zijn niet alleen een bedreiging voor veiligheid en leefbaarheid, maar kunnen ook 
de ruimtelijke economische ontwikkeling in de regio beperken. 

Als we kijken naar het goederenvervoer met herkomst of bestemming West-
Brabant en het goederenvervoer binnen de regio dan betreft dat op jaarbasis 
66 miljoen ton (waarvan 10 miljoen ton goederenvervoer binnen West-Brabant 
betreft).

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
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figuur 15: modal split goederenvervoer in en door West-Brabant in mln. ton per jaar












figuur 16: modal split goederenvervoer met herkomst/bestemming West-Brabant en intern 
goederenvervoer in mln. ton per jaar 
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3.3 Netwerken

3.3.1 Modal split
Voor accommoderen van de goederenstromen zijn netwerken nodig. Hierbij is er 
onderscheid in: 
- buisleidingen;
- waterwegen; 
- spoorlijnen;
- wegen. 

Bij het transport van goederen in en door West-Brabant zijn het wegverkeer 
en de binnenvaart de dominante modaliteiten: beide nemen circa 45% van het 
goederenvervoer voor hun rekening (figuur 15). Het goederenvervoer per spoor 
heeft een aandeel van nog geen 10%. Het exacte aandeel van de buisleidingen-
straat is onbekend. Dit behoeft nadere uitwerking. Wel is duidelijk dat er 
grote stromen via de buisleidingen worden vervoerd. Alleen al vanuit de haven 
Rotterdam gaat op jaarbasis 30 mln. ton olie richting België.

De modal split voor West-Brabant wijkt significant af van de provinciale modal 
split. Op provinciaal niveau is het vrachtverkeer de dominante modaliteit (66%) in 
het goederenvervoer en is het aandeel van de binnenvaart veel beperkter. 

Bij het doorgaande goederenvervoer verschuift de modal split in de richting van 
de binnenvaart.
De binnenvaart is goed voor ruim de helft van het door gaande goederenvervoer. 
Vrachtverkeer neemt 35% van het doorgaande goederenvervoer voor haar 
rekening en circa 10% gaat per spoor. 
Over het aandeel van de buisleidingenstraat is zoals opgemerkt niets bekend; 
verwacht mag echter worden dat de bijdrage aan het doorgaande goederenvervoer 
significant is. Zo wordt bijvoorbeeld alleen al vanuit de haven van Rotterdam 
op jaarbasis ruim 30 miljoen ton ruwe aardolie via de buisleidingenstraat naar 
België getransporteerd [www.portofRotterdam.com] en maakt ook de haven van 
Antwerpen gebruik van de buisleidingenstraat om goederen richting Nederland 
te transporteren (Vlissingen, Bergen op Zoom, Moerdijk en Rotterdam hebben 
een aansluiting op de buisleidingenstraat). 

Bij het goederenvervoer met herkomst of bestemming West-Brabant en het 
goederenvervoer binnen de regio is de weg de dominante modaliteit. Circa 75% 
van het transport van deze goederenstroom heeft plaats per vrachtauto. Het 
aandeel van de binnenvaart is 23% en het aandeel van het spoor marginaal 
(figuur 16).

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
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figuur 17: buisleidingen
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3.3.2 Buisleidingen 
Door West-Brabant loopt een groot aantal buisleidingen. Het merendeel daarvan 
wordt gebruikt voor het transport van aardgas. Daarnaast is er sprake van een 
aantal buisleidingenstraten: stroken grond die specifiek zijn aangewezen voor de 
aanleg van buisleidingen ten behoeve van goederenvervoer (zie figuur 17). Deze 
buisleidingen worden in de praktijk met name gebruikt voor het transport van 
chemicaliën en olie en olieproducten. 

Voor de regio lijkt vooral de buisleidingenstraat tussen Rotterdam en Antwerpen 
van belang. Hoewel het ontbreekt aan exacte cijfers over de hoeveelheid 
goederen die via deze buisleidingenstraat wordt getransporteerd, is bekend 
dat alleen al vanuit de haven van Rotterdam op jaarbasis circa 30 mln. ton olie 
richting België stroomt (hetgeen neerkomt op ruim 10% van de totale doorgaande 
goederenstroom door West-Brabant). 
De bezettingsgraad van de buisleidingenstraat is op dit moment rond de 38%. 
Hoewel dit niets zegt over de omvang van het goederenvervoer, maar uitsluitend 
over het verhuurde oppervlak van de straat, geeft het wel aan dat er veel potentie 
zit.
De buisleidingenstraat tussen Rotterdam en Antwerpen heeft twee aansluitpunten 
in de regio, te weten in Moerdijk en Bergen op Zoom en heeft daarnaast een 
aftakking richting Zeeland. Gezien de aansluitpunten in de regio mogen we 
aannemen dat ook een deel van de goederenstroom met herkomst of bestemming 
in West-Brabant via de buisleidingenstraat wordt getransporteerd. 

Het transporteren van goederen via buisleidingen lijkt vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid en leefbaarheid de ideale oplossing. Daarnaast bieden de 
buisleidingenstraten voldoende ruimte voor de aanleg van extra leidingen. 
Een kanttekening is echter nadrukkelijk op zijn plaats, want lang niet alle 
goederen lenen zich voor transport via buisleidingen. Bovendien betreft het vaak 
gevaarlijke goederen waardoor bebouwingsmogelijkheden in de omgeving van 
een buisleidingenstraat beperkt zijn (externe veiligheid). 

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
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figuur 18: waterwegen
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3.3.3 Waterwegen
Een groot deel van het transport heeft, zoals aangegeven, al via het water 
(binnenvaart) plaats. Er zijn in de regio nog mogelijkheden om vervoer over water 
verder uit te bouwen. In figuur 18 zijn de belangrijkste vaarroutes opgenomen. De 
routes hebben voldoende capaciteit. De capaciteitsproblemen doen zich voor bij 
een aantal sluiscomplexen: 
- Volkeraksluizen;
- Krammersluizen;
- Kreekraksluizen.
Met name voor de langere verplaatsingen zijn dit barrières voor verdere uitbouw.
Daarnaast is de vraag of er voldoende capaciteit is om zowel de groei van de 
beroepsvaart als die van de pleziervaart te kunnen accommoderen.

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
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figuur 19: spoorlijnen
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3.3.4 Spoorlijnen
In figuur 19 is het netwerk van spoorlijnen opgenomen. West-Brabant kenmerkt 
zich door een relatief dicht spoorlijnennet, waarbij een groot aantal gemeenten 
is aangesloten op het spoor. Een aantal bedrijventerreinen beschikt over een 
rechtstreekse spooraansluiting.
Goederenvervoer per spoor via West-Brabant vindt zowel in noord-zuidrichting 
als in oost-westrichting plaats. 

Het spoornetwerk in West-Brabant kent twee majeure knelpunten:
1. door de doorsnijding van een groot aantal plaatsen in West-Brabant door het 

spoor doen zich op een groot aantal locaties knelpunten voor op het gebied 
van leefbaarheid, spoorveiligheid en externe veiligheid;

2. de groei van de wereldhandel en daarmee de vraag naar spoorcapaciteit en 
de groei van het aantal personen dat per spoor wenst te reizen kan gezien de 
huidige belasting van het spoornetwerk niet worden opgevangen (PHS). 

Om beide knelpunten duurzaam op te lossen zet West-Brabant in op de aanleg 
van een dedicated spoorlijn voor het goederenvervoer (de RoBel-lijn)(1). Daarmee 
worden knelpunten op het gebied van externe veiligheid en leefbaarheid 
weggenomen en kan een verschuiving van het goederenvervoer van de 
Brabantroute naar de Betuweroute plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er ruimte op 
het bestaande netwerk voor de gewenste uitbreiding van het vervoer van personen 
per spoor (PHS). De verbinding Zeeland-Antwerpen (VEZA) beschouwt de regio 
als integraal onderdeel van de RoBel-lijn(2). De RoBel-lijn vormt vervolgens de 
westflank van de toekomstige Goederenruit Zuid-Nederland (zie figuur 20)

Anno 2010 is tevens sprake van een mogelijke aanleg van een spoorlijn tussen 
Breda en Utrecht (3). Hoewel de wenselijkheid daarvan regiobreed wordt 
onderschreven, wordt voor deze spoorlijn ingezet op personenvervoer te meer 
om nieuwe knelpunten te voorkomen.

Het emplacement van Breda(4) wordt omgebouwd tot een stationsgebied met een 
terminal voor het personenvervoer. Roosendaal heeft van oudsher een functie 
voor het rangeren van goederen- en personenvervoer(5). Deze functies kunnen 
behouden blijven, mits wordt voldaan aan de principes van knelpuntvrij rijden 
zoals zijn vastgelegd in het Basisnet. De inzet van de regio is om de maatregelen 
uitgevoerd te krijgen die nodig zijn om knelpuntvrij rijden mogelijk te maken.

figuur 20: Goederenruit Zuid-Nederland

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant



32

figuur 21: snelwegen
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3.3.5 Wegen
Voor West-Brabant zijn de hoofdtransportassen uit de Nota Mobiliteit van belang. 
Voor West-Brabant zijn dat de achterlandverbindingen richting België. De A4 is 
(samen met de A16) te positioneren als een snelle internationale verbinding die 
met name relevant is voor de onderlinge verbinding van de zeehavens in de Rijn-
Schelde-Delta (Rotterdam en Antwerpen). Daarnaast vervult de A4, naast de A27, 
ook een rol in het goederenvervoer van/naar de luchthaven Schiphol. De A58 is de 
belangrijkste oost-westverbinding voor goederenvervoer, onder andere tussen 
Zeeland en het Ruhrgebied.  
Uitgaande van de Nota Mobiliteit moeten deze assen qua capaciteit in 2028 allen 
zijn uitgevoerd als 2x3-strooks verbindingen in het nationale autosnelwegennet.

Als we kijken naar de kwaliteit van het netwerk ontslaat het volgende beeld (zie 
ook figuur 21):
- er ontbeken nog enkele cruciale schakels in de A4 (1). Daarover heeft 

inmiddels besluitvorming plaatsgevonden;
- op de A27 en de A58 doen zich problemen voor op het gebied van de 

doorstroming. Uit de Nota Mobiliteitsaanpak blijkt dat zowel op delen van 
de A58 als op delen van de A27 in West-Brabant in de toekomst niet aan de 
reistijdnormen wordt voldaan;

- de A58 zorgt bij Roosendaal (doorsnijding bebouwde kom) voor ruimtelijke en 
leefbaarheidsknelpunten. 

De regio zet in op zowel een verbreding van de gehele A27, inclusief het aanpakken 
van de regionale knelpunten,(2) als de A58(3), inclusief een omlegging bij 
Roosendaal om daarmee een aantal ruimtelijke en leefbaarheidsknelpunten(4) 
weg te nemen. Deze knelpunten spelen met name in Bergen op Zoom en 
Roosendaal. Daarnaast zet de regio in op het waarborgen van de doorstroming 
op de hoofdverbindingsassen A4 en A16.

Er kan een spanningsveld ontstaan tussen doorstroming en lokale bereikbaarheid. 
Het netwerk van hoofdtransportassen zal waarschijnlijk wel aan de groei worden 
aangepast, maar de praktijk leert dat de mogelijkheid voor regionale aansluitingen 
daarmee vaak afneemt (opheffen/bundelen van aansluitingen).

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
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figuur 22: multimodale knooppunten
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3.4 Knooppunten
Bij de analyse van de knooppunten onderscheiden we bestaande en toekomstige 
locaties (figuur 22). Een aantal bestaande locaties is multimodaal ontsloten, maar 
Moerdijk is in de regio de belangrijkste multimodale knoop. Dit komt met name 
omdat Moerdijk een belangrijke connectie vormt met Rotterdam. In de meeste 
gevallen gaat het om weg en spoor of weg en water. Vervoer over de weg blijft 
daarmee een belangrijke modaliteit. Voor een meer duurzame afwikkeling van 
het goederenvervoer is het wenselijk te komen tot echte multimodale ontsluiting 
waarbij naast de weg nog minimaal twee andere modaliteiten mogelijk zijn, zoals 
water en spoor of spoor en buisleiding. Dat biedt immers de mogelijkheid om 
vervoer over de weg alleen toe te passen als de andere modaliteiten geen optie 
zijn. 

Het blijkt dat bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen deze 
multimodaliteit nog niet altijd het uitgangspunt is. Zo is Maintenance Valley 
indirect ontsloten op weg en direct via de lucht. Ook bij het AgroFood Cluster 
is water als modaliteit beschikbaar, maar krijgt in de huidige planvorming nog 
nauwelijks aandacht.

Alleen het aanbieden van de verschillende modaliteiten is niet voldoende. De 
netwerken van die verschillende modaliteiten moeten ook op orde zijn. Bovendien 
is het de vraag of in het vestigingsbeleid voldoende aandacht is voor bundeling van 
goederenstromen zodat het aantal verplaatsingen af kan nemen. Multimodale 
ontsluiting speelt daarbij een belangrijke rol. In een productieketen kan het zijn 
dat het ene bedrijf gebruik maakt van vervoer over water en het andere bedrijf 
van vervoer over spoor. Door multimodale ontsluiting per spoor, water en weg is 
het mogelijk om deze bedrijven dicht bij elkaar te vestigen en de afhankelijkheid 
van transport over de weg te verminderen.

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
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figuur 23: situatie 2010
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3.5 SWOT West-Brabant in relatie tot goederenvervoer

3. Analyse en oplossingsrichtingen goederenvervoer West-Brabant
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figuur 24: situatie 2030
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4. Visie: op weg naar een duurzame logistieke topregio

De visie van de regio West-Brabant kent vier speerpunten

1. Multimodaliteit beïnvloeden door beïnvloeding op rijks-, provinciaal 
en regionaal niveau met nadruk op de doorgaande stromen t.o.v. West-
Brabant. Specifiek voor de modaliteiten betekent dit:
-  water -> extra sluiscapaciteit;
- spoor -> dedicated line (RoBel);
- buis -> betere benutting, nieuwe concepten en meer 
bedrijfsterreinaansluitingen;
- weg -> efficiency (leeg/vol v.v.), milieutechniek en duurzame 

transportmiddelen en brandstoffen.
Multimodaliteit beïnvloeden op vervoerstromen met herkomst en/of 
bestemming in de regio en verder als onderdeel van de (inter)nationale 
vervoersketen. Specifiek voor de modaliteiten betekent dit:
- water -> extra laad- en loskade, binnenvaartterminals;
- spoor -> extra stamlijnen, directe aansluitingen richting -Kijkhoek/
Betuweroute/mainports;
- buis -> betere benutting, nieuwe concepten, meer bedrijfsaansluitingen, 

collectieve aansluitingen via Parkmanagement.

2. Modal shift bevorderen op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen:
- aanleg nieuwe terminals weg-water-spoor-buis (bijv. AgroFood Cluster 

zou met terminal zijn te ontsluiten op binnenwater als 2e modaliteit, 
op Maintenance Valley verbinding weg/lucht mogelijk, Logistiek 
Park Moerdijk met shuttle tussen Logistiek Park en Zeehaven i.v.m. 
binnenvaartterminal;

- verbeteren onderliggend wegennet;
- mobiliteitsmanagement (waaronder bedrijfsvervoer) om automobiliteit 

personeel terug te dringen.

3.  Concentratie bevorderen van bedrijventerreinen in de regio voor (boven) 
regionale bedrijvigheid.
Toekomstig programma na 2020 moet primair daar neerdalen in de regio 
waar bestaande (Moerdijk, Bergen op Zoom, Roosendaal en Oosterhout) en 
toekomstige bedrijventerreinen minimaal trimodaal ontsloten zijn.

4. Bundeling bevorderen op nieuwe en bestaande bedrijventerreinen:
- efficiencyslag in transportgeleiding op nieuwe en bestaande 
bedrijventerreinen;
- stedelijke distributie bevorderen om bereikbaarheid kernen en stedelijke 

centra te bevorderen.
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4.1 Inzet op multimodaliteit, modal shift, concentratie en bundeling
Door de strategische ligging van West-Brabant tussen twee mainports zal deze 
regio een belangrijke rol blijven spelen in het goederenvervoer. Onze regio ervaart 
naast de lusten ook steeds vaker de lasten op het gebied van bereikbaarheid 
en leefbaarheid van deze strategische ligging. De verwachting is dat de druk op 
onze regio in de komende jaren verder zal toenemen en dat logistieke activiteiten 
vanuit de havens van Rotterdam en Antwerpen zullen worden verplaatst naar 
het achterland. Deze trend biedt kansen voor onze regio voor economische 
ontwikkeling en groei van werkgelegenheid maar vormt gelijktijdig een bedreiging 
voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en het milieu. Voor de doorontwikkeling 
van West-Brabant als logistieke topregio moeten we zoeken naar de balans tussen 
economische groei en het waarborgen van de leefbaarheid en de bereikbaarheid 
en het behoud van ons waardevolle landschap en natuurwaarden. 

Om te komen tot een duurzame doorontwikkeling van West-Brabant als logistieke 
topregio wordt ingezet op multimodaliteit en een verplaatsing van vervoer over 
de weg naar duurzaam vervoer per buis, spoor en water (modal shift). Daarnaast 
wordt ingezet op een strategie om de beschikbare vervoercapaciteit zo efficiënt 
mogelijk te benutten om het aantal voertuigkilometers terug te dringen door het 
bundelen van goederenstromen, hetgeen ook voor bedrijven efficiencyvoordelen 
kan bieden.

De inzet op multimodaliteit betreft vooral nieuwe (boven)regionale bedrijvigheid. 
Uitgangspunt zou daarbij moeten zijn dat nieuwe bovenregionale bedrijvigheid 
uitsluitend wordt geaccommodeerd op multimodale knooppunten van ten minste 
drie modaliteiten. Dit in lijn met de provinciale strategische visie en de ruimtelijke 
visie West-Brabant. In de huidige situatie voldoen alleen bedrijventerreinen in 
Bergen op Zoom, Roosendaal, Moerdijk en Oosterhout aan dit criterium. 
Het streven naar een trimodale ontsluiting van (boven)regionale bedrijvigheid 
brengt automatisch met zich mee dat (boven)regionaal programma maar op een 
beperkt aantal locaties/knooppunten in de regio kan landen en dat daarom het 
concentreren van (boven)regionaal programma op een beperkt aantal locaties 
het uitgangspunt is. 

Bijzondere aandacht dient er binnen de regio te zijn voor de ontwikkeling van 
het Logistiek Park Moerdijk, het AgroFood Cluster en Maintenance Valley. Ook 
daarvoor zou een multimodale ontsluiting met ten minste twee modaliteiten de 
inzet moeten zijn.

Het streven naar toevoeging van nieuwe modaliteiten aan reeds bestaande 
bedrijventerreinen lijkt niet voor de hand liggend. Hooguit zou kunnen worden 
gekeken naar het reactiveren van een aantal lokale goederenspoorlijnen.

De inzet op modal shift betreft zowel nieuwe als bestaande multimodale 
bedrijventerreinen. Daarbij zou ernaar moeten worden gestreefd andere 
modaliteiten dan de weg beter te benutten. Enerzijds betekent dit dat voor de 
bestaande bedrijventerreinen de mogelijkheden van het creëren van nieuwe 
aansluitingen op netwerken onderzocht dienen te worden. Bijvoorbeeld het 
uitbreiden van het aantal toegangspunten tot de buisleidingenstraten. Een ander 
voorbeeld is de recente realisatie van een containerterminal voor de binnenvaart 
in Bergen op Zoom. Anderzijds dient het credo te zijn: ‘het juiste bedrijf op de 
juiste plaats’. Met andere woorden, het vestigingsbeleid voor bedrijven dient erop 
gericht te zijn dat op multimodale bedrijventerreinen prioriteit wordt gegeven aan 
de vestiging van bedrijven die ook daadwerkelijk van andere modaliteiten dan de 
weg gebruik gaan maken. 

Voor het woon-werkverkeer wordt ingezet op mobiliteitsmanagement waarbij 
alternatieve vervoerswijzen (zoals bedrijfsvervoer) of het reizen op andere tijden 
onder de aandacht worden gebracht. Dit sluit aan bij de provinciale BRAMM-
aanpak (BRAbant MobiliteitsManagement).

De inzet op bundeling betreft bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Ongeacht 
het aantal modaliteiten is het uitgangspunt het streven naar een efficiënter aantal 
transportbewegingen. Dat is te bereiken door een bundeling van goederenstromen 
van/naar verschillende bedrijven op een terrein en kan bijvoorbeeld onder de vlag 
van parkmanagement worden opgepakt. In het recente verleden zijn in onze regio 
hiermee positieve ervaringen opgedaan. 
Bundeling van goederenstromen dient ook prioriteit te krijgen bij de distributie 
naar de klant. Voor de laatste kilometer naar de klant moet stedelijke distributie 
worden ingezet. Deze transportvorm moet de bereikbaarheid van kernen en 
stedelijke centra verbeteren en prioriteit krijgen in het kader van duurzaamheid. 
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4. Visie: op weg naar een duurzame logistieke topregio

4.2 Relatie met regionale agenda en Strategische Visie Goederenvervoer 
Brabant
Bij de hiervoor genoemde inzet horen de volgende projecten uit de regionale 
agenda en de Strategische Visie Goederenvervoer Brabant.

Vanuit de regionale agenda zijn de volgende projecten relevant:
-  R4. samenstellen en mandateren van een afvaardiging voor regio-

overstijgende opgaven.
- R11. netwerkanalyse en prioriteren mobiliteitsopgaven.
- R13. positioneren van glastuinbouw als doordacht ontwikkelingsconcept.
- G1. integrale gebiedsontwikkeling A4-zuid.
- G3. de spoorverbinding VEZA (goederenspoor Zeeland-Antwerpen).
- G5. duurzaam veilig, multimodaal goederenvervoer Rotterdam-Antwerpen 

(spoor, buis en water).
- G6. integrale gebiedsontwikkeling omlegging A58 en transformatie bestaand 

tracé.
- G7. verbreding A58 Bergen op Zoom-Eindhoven.
- G8. clusterontwikkeling Aviolanda Woensdrecht.
- G9. het AgroFood Cluster West-Brabant.
- G10. TreePort boomteeltontwikkeling Zundert.
- G11. regionaal bedrijventerrein Heusden-Altena.
- G12. Logistiek Park Moerdijk.

Vanuit de Strategische Visie Goederenvervoer Brabant zijn de volgende projecten 
relevant:
- etalageproject 1.1 ‘Uitbouwen multimodaal netwerk’.
- etalageproject 1.6 ‘Stimuleren/uitbreiden spoorvervoer in en door Brabant’.
- etalageproject 1.7 ‘Verkennen en ontwikkelingen buisleidingennet’.
- etalageproject 3.6 ‘Infrastructuur van de toekomst’.

Voor elk van deze projecten zal in een zogenaamde uitwerkingsagenda vanuit de 
visie het accent (multimodaliteit, modal shift of bundeling) worden toegekend. 
Op basis daarvan zullen in de komende preiode prioriteiten worden gesteld. Na 
vaststelling van de Visie Goederenvervoer West-Brabant 2010-2030 zal de regio 
West-Brabant  de uitwerkingsagenda als leidraad hanteren.
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