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De hoeveelheid containers 
die in Brabant over 

water en spoor worden vervoerd, 
is zoveel als  een 

colonne vrachtwagens van5 

Brabant is een economische en technologische topregio. Maar ook een plek waar het �jn en 
gemoedelijk wonen is. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. We organiseren het 
goederentransport in Brabant daarom snel en slim. Met meer vervoer via spoor, water en buizen, 
in plaats van over de weg. Daarmee zorgen we dat Brabantse bedrijven kunnen blijven groeien en 
dat Brabant tegelijkertijd een mooie en gezonde plek blijft om te wonen.

Snel en slim transport in Brabant

Bron:  1= LSNed   2= CBS   3= volgens vakblad Logistiek, mei 2015 4= DTZ Zadelhoff 2011   5= MCA Brabant 2014   

Daarnaast is Brabant zelf een belangrijke 
productie-, logistieke en consumentenregio. 
Veel goederen gaan dus de regio in en uit.

Brabant ligt op een belangrijke doorvoerroute 
van de zeehavens naar het Europese achterland. 

30%     van de m2 
    distributiecentra 
in Nederland 
   ligt in Brabant4
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Deze ondernemingen zijn in Brabant 
gevestigd en vervoeren zeer grote 
volumes (en er zijn er veel meer):
   

Bedrijven die grote 
volumes vervoeren

Aantal containers (in TEU) 
dat via de belangrijkste terminals 
in Brabant wordt overgeslagen (excl. Moerdijk)

Door deze verbindingen slim te benutten, heeft Brabant een top-vestigingsmilieu voor bedrijven en 
een aantrekkelijke woon- en leefomgeving voor alle Brabanders. De provincie blijft het duurzaam 
vervoer over spoor, water en buis stimuleren. Bijvoorbeeld door samen te werken aan de verbetering 
van onze kanalen, zoals de omlegging van de Zuid-Willemsvaart en de verbreding van het 
Wilhelminakanaal. 

Provincie Noord-Brabant, juni 2015
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14 openbare terminals:
1   zeehaven en bereikbaar via buisleiding
4   trimodaal (bereikbaar via water, weg en spoor)            
6   per spoor bereikbaar
12 over het water ontsloten

Mars 

Multimodale terminals in Brabant 


