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3 Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (�yer3e spoor)1 Bron: CBS

Snel en slim transport over het spoor     

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 
transport in Brabant daarom snel en slim. Meer vervoer over het spoor bijvoorbeeld, 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.

Ruhrgebied

2Bron: MCA

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. 

Spoorterminal

Waterterminal

Trimodaal

Zeehaven

Buisleiding

14 openbare terminals:
4   trimodaal (bereikbaar via water, weg en spoor) 
6   per spoor bereikbaar 
1   zeehaven en bereikbaar via buisleiding
12 over het water ontsloten 30 wagons.

Containerwagon Bulkwagon Ketelwagon Gesloten wagon Speciaal vervoer

Een gemiddelde 
goederentrein is 

550 m lang
 en telt zo'n 

 containers over van  
 

De Brabantse terminals
 slaan in 2014  bijna 80.000 TEU

spoor naar weg of van 
weg naar spoor.2 

 aan

Trein is een goed alternatief als grote 
ladingstromen naar geconcentreerde 
regio’s gaan in 2 richtingen.

Bij goederenvervoer
 per spoor  is aandacht voor:

Gevaarlijke 
  stoffen

Trillingen

Geluid 
vervoer 

via 
Nederland 

over het 
spoor 

per jaar.

 miljoen 

ton 3 



Nijmegen

Betuweroute
21.000 

3.300

3.650

1.900
500

5.900

5.250

11.300

16.500 13.750 16.000

11.600

3.050

3.550

4.300

1.550

14.950

 

Bedrijven die veel per
spoor vervoeren in 
Brabant (en er zijn er meer)

PEUGEOTSONY
FUJI

DSM
EDCO

De provincie werkt 
aan goederenvervoer 
over spoor, bijvoorbeeld

80% van de gevaarlijke 
stoffen die van Rotterdam 
naar Duitsland worden 
vervoerd, gaat over de 
Betuweroute; 20% over 
de Brabantroute.

In totaal betreft 10% van de 
vervoerde goederen per 
spoor gevaarlijke stoffen.  

De provincie stimuleert ProRail, het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en de vervoerders en 
verladers om zo veilig mogelijk en met zo min 
mogelijk hinder voor omwonenden te vervoeren. 

Met steun van de provincie heeft het Havenschap 
Moerdijk Europese subsidie aangevraagd voor de 
planstudie Rail Service Center Moerdijk. 

Innovatie met Multimodal Smart Match: verladers 
in Brabant bundelen hun krachten om goederen 
per spoor te vervoeren, bijvoorbeeld op het traject 
naar en van Noord-Spanje. Project van REWIN 
West-Brabant, NHTV, Midpoint Brabant en de 
BOM. 
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Volume spoorvervoer 
in Nederland
verdeling naar goederensoort1 

Aantal goederentreinen in 20134 

Provincie Noord-Brabant, juni 2015 1 Bron: Panteia 4 Bron: ProRail           2 Bron: Railcargo, MCA 

   standaardeenheden, zoals containers
   op en neer tussen twee bestemmingen
   vaste frequentie, hoge voorspelbaarheid
   meerdere klanten per trein

3 Bron: CBS, schattingen op basis van gemiddeld vervoer 2010-2013 (220 miljoen ton)

Wet basisnet                                      
Voor elk traject zijn risicoplafonds vastgesteld. Het 
vervoer van gevaarlijke sto�en moet onder die 
plafonds blijven.
 
De meeste gevaarlijke sto�en worden per buisleiding 
onder de grond (52%) vervoerd. De rest met binnen-
vaartschepen (40%), vrachtwagens (6%) en 2% in 
goederentreinen.3

Intermodaal 
spoorvervoer is in opkomst2
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