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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bij de behandeling van de omgevingsvisie is er vanuit Provinciale Staten van Gelderland een motie 

ingediend dat er een aantal thema’s uit de omgevingsvisie in co-creatie nog verder moeten 

uitgewerkt. Een van deze thema’s heeft betrekking op watergebonden bedrijventerreinen.  

 

De provincie Gelderland heeft in 2007 een studie laten uitvoeren door Etin Adviseurs naar 

vaarweggebonden bedrijventerreinen in de provincie, genaamd Ruimte voor economie aan de 

rivier.  Aanleiding daarvoor was destijds het traject WaalWeelde. WaalWeelde is een initiatief van 

overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties die actief zijn in het stroomgebied van de 

Waal.  Het doel was om een plan op te leveren waarin wordt aangegeven hoe de Waal het beste 

kan worden ingericht, gebruikt en beheerd.  De provincie had echter aangegeven ook 

geïnteresseerd te zijn in locaties voor watergebonden economische activiteiten langs alle 

vaarwegen in Gelderland.   

 

Inmiddels wil de provincie Gelderland een actualisatie laten uitvoeren van het Etin rapport en ziet 

hierin een goede aanleiding om in cocreatie met alle stakeholders (marktpartijen, 

brancheorganisaties en gemeenten gelegen aan de vaarwegen) toe te werken naar een 

gezamenlijke visie. Daarmee is de visie niet alleen een doorkijk naar 2030, maar vormt het 

creatieproces van de visie een hefboom voor het samenbrengen van partijen, zoeken van 

commitment en uiteindelijk het ook daadwerkelijk mobiliseren van activiteiten en werken aan groei 

op de juiste plek. De visie vormt zo een bouwsteen om te komen tot een vernieuwd netwerk tussen 

alle Gelderse partners die hierin een rol hebben. 

 

Deze studie en de (nog te ontwikkelen) visie vormen een belangrijke bouwsteen voor de MIRT 

studie Goederencorridor Oost Nederland. De Provincie Gelderland is binnen deze MIRT-studie de 

trekker van het thema logistieke knooppunten en terminals.  

 

Dit rapport bevat de actualisatie van het aanbod en de (toekomstige) vraag naar vaarweggebonden 

bedrijventerreinen in de provincie Gelderland.  Tevens wordt er inzicht geboden in het huidige en 

beoogde netwerk van terminals en binnenvaarthavens.  

 

1.2 Vraagstelling 

De centrale vraagstelling van dit rapport luidt: 

Hoe ziet de vraag en het aanbod aan watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen en het 

netwerk van containerterminals er uit in de provincie Gelderland tot 2030? 

 

Definitie watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen 

In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen watergebonden en waterverbonden bedrijvigheid. 

Hierbij wordt aangesloten bij de definitie zoals gehanteerd door de provincie voor beide typen 

bedrijvigheid:  

 

Watergebonden bedrijven: bedrijven die direct aan het vaarwater liggen met vaak een eigen kade of 

gebruikmaken van een direct naastliggende openbare kade. Vaak bulkbedrijven, zoals betonbedrijven, 

zand- en grindbedrijven, etc. 
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Waterverbonden bedrijven: bedrijven die gebruikmaken van een kade maar goed op enige afstand van 

het water gelegen kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij containerterminals. 

 

Waterverbonden bedrijven dienen niet perse aan het water te liggen, een vestiging nabij een 

overslagpunt verdient de voorkeur.  In de analyse wordt daarom onderscheid gemaakt tussen 

vraag en aanbod van watergebonden en waterverbonden terreinen. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport bevat de volgende elementen: 

 Beschrijving van de binnenvaartsector in Gelderland (hoofdstuk 2); 

 Inzicht in het huidige en beoogde netwerk van containerterminals (paragraaf 2.4); 

 Beschrijving van de relevante trends en ontwikkelingen (paragraaf 2.5); 

 Kwantitatieve behoefteraming naar watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen 

(hoofdstuk 3); 

 Actueel overzicht van de huidige kwaliteit en vitaliteit van het bestaande en geplande aanbod 

(hoofdstuk 4); 

 Relevante dynamiek in omliggende regio’s en de impact hiervan op Gelderland  (paragraaf 4.4); 

 Kwantitatieve en kwalitatieve match tussen vraag en aanbod (hoofdstuk 5); 

 Overzicht van de eerste bouwstenen voor de gezamenlijke visie o.b.v. input van stakeholders 

(hoofdstuk 6). 
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2 Binnenvaart in Gelderland 

2.1 Belangrijkste vaarwegen 

Nederland telt ruim 6.200 kilometer aan vaarweg, waarvan ongeveer 95% geschikt is voor 

beroepsvaart. Ongeveer een kwart van het vaarwegnetwerk wordt gerekend tot het 

hoofdvaarwegnetwerk1. 

 

Figuur 2.1 Indeling vaarwegen in Nederland naar CEMT-klasse 

 
Bron: Dienst Verkeer en Scheepvaart 

 

Het grootste gedeelte van het vaarwegnetwerk (42%) wordt beheerd door het Rijk, gevold door de 

Provincies (25%), samen beheren zijn dus tweederde deel van het totale vaarwegnetwerk (zie 

volgende figuur 2.2). Het overige deel is in beheer bij waterschappen, gemeenten en overige 

vaarwegbeheerders (zoals havenbedrijven en particulieren). 

                                                           
1  De hoofdtransportassen verbinden de mainports van Rotterdam en Amsterdam met het internationale achterland, met 

name Duitsland en België. De doorgaande en overige hoofdvaarwegen verbinden de Nederlandse economisch 

kerngebieden met de hoofdtransportassen. De status van hoofdtransportas en hoofdvaarweg is verbonden met de over de 

vaarweg vervoerde hoeveelheid goederen: over een hoofdtransportas en een hoofdvaarweg gaat tenminste 5 miljoen ton 

goederen of 25.000 TEU per jaar. 
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Figuur 2.2 Indeling vaarwegen in Nederland naar beheerder 

 
Bron CBS (bewerking Ecorys) 

 

Ongeveer 8% van het vaarwegnetwerk, ongeveer 500 kilometer, in Nederland bevindt zich binnen 

de Provincie Gelderland. Van dat vaarwegnetwerk: 

 kan 70% gerekend worden tot  het hoofdvaarwegnetwerk; 

 is meer dan 80% in beheer bij het Rijk; 

 is ruim 75% bevaarbaar voor schepen vanaf CEMT-klasse V en hoger (type Rijnschip of 

Eenbaksduwstel). 

 

De belangrijkste vaarwegen in Gelderland zijn Waal, Rijn en IJssel. 

 

 

2.2 Vervoer per binnenvaart in Nederland 

De binnenvaart in Nederland vervoerde in 2014 ruim 366 miljoen ton aan goederen. Daarvan was 

ongeveer 112 miljoen ton binnenlands vervoer, 66 miljoen ton aanvoer vanuit het buitenland, 140 

miljoen ton afvoer naar het buitenland en 49 miljoen ton internationale doorvoer. 

 

Vervoer van bulklading domineert in de binnenvaart 

Het vervoer per binnenvaart omvat hoofdzakelijk bulkgoederen. De volgende figuur (2.3) laat zien 

dat bulklading als ertsen, cokes, kolen en chemicaliën domineren. Opgeteld gaat het om 70% van 

het totale ladingpakket. Binnen de categorie overige goederen gaat het om vervoer van containers, 

landbouwproducten, voedingsmiddelen en metalen. 
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Figuur 2.3 Binnenvaartvervoer in Nederland naar type producten (cijfers 2014, o.b.v. vervoerd 

gewicht) 

 
Bron CBS (bewerking Ecorys) 

 

Ten opzichte van 2010 is het vervoerd volume met ongeveer 20 miljoen ton gegroeid. Nagenoeg 

alle belangrijke bulkproducten zagen groei, de producten steenkool en chemicaliën zelfs met 18%. 

Alleen het vervoer van ertsen nam af. 

 

Containervervoer per binnenvaart  met ruim 20% gegroeid tussen 2010 en 2014 

Zoals uit de volgende figuur (2.4) blijkt, is ook het vervoer van containers per binnenvaart in 

Nederland sinds 2010 sterk gegroeid met ruim 20% tot ongeveer 5,3 miljoen TEU in 2014. Met 

name het binnenlands vervoer van containers groeide fors (van 1,5 miljoen TEU naar 1,9 miljoen 

TEU), terwijl internationale aanvoer en afvoer redelijk stabiel bleven. Ook de internationale 

doorvoer (waarbij zowel plaats van herkomst als bestemming in het buitenland liggen maar de 

goederenstroom deels via Nederlands grondgebied wordt afgewikkeld) steeg aanzienlijk. 

 

Figuur 2.4 Containerbinnenvaart in miljoenen TEU 

 
Bron CBS (bewerking Ecorys) 
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2.3 Concurrentiepositie binnenvaart in Nederland 

Modal split in het totale goederenvervoer 

De concurrentiepositie van de binnenvaart beschouwen we aan de hand van het aandeel van deze 

vervoerwijze in het totale goederenvervoer van, naar en binnen Nederland. De volgende figuur 

(2.5) laat allereerst zien hoe de totale omvang van het goederen vervoer zich in Nederland over de 

afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Als gevolg van de wereldwijde crisis neemt het totaal vervoerd 

gewicht na 2008 sterk af. Eind 2013 ligt de totale omvang nog steeds op een lager niveau dan voor 

het uitbreken van de crisis. Alleen binnenvaart en zeevaart vervoeren eind 2013 meer lading, zelfs 

meer dan het niveau in 2007.  

 

Figuur 2.5 Modal split goederenvervoer van, naar en binnen Nederland (vervoerd gewicht *miljoen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: CBS, cijfers 2007 en 2013 (bewerking Ecorys) 

 

De volumes in het wegvervoer met name zijn nog niet hersteld. Beschouwen we sec het vervoer 

via weg, binnenvaart en spoor, (dit zijn de modaliteiten die over het algemeen sterk met elkaar 

concurreren) dan neemt het aandeel wegvervoer af ten gunste van de binnenvaart. Het aandeel 

van het spoorvervoer is stabiel gebleven (zie volgende figuur 2.6a). 
 

Figuur 2.6a Modal split weg, binnenvaart en spoor (vervoerd gewicht *miljoen) in totale 

binnenlandse en grensoverschrijdende vervoer in Nederland 

 
Bron: CBS, cijfers 2007 en 2013 (bewerking Ecorys) 

 

De nog steeds dominante positie van het wegvervoer wordt vooral bepaald doordat het grootste 

deel van het goederenvervoer over korte afstanden plaatsvindt (minder dan 50 kilometer). Vervoer 

per binnenvaart en spoor zijn op dergelijke korte afstand nauwelijks competitief. Door de relatief 
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lange afstanden in het grensoverschrijdende vervoer heeft de binnenvaart in die markt een veel 

sterkere positie en met bijna 50% zelfs het grootste aandeel in het totale grensoverschrijdende 

vervoer via weg, spoor en binnenvaart (zie volgende figuur 2.6b). In 2007 had het wegvervoer nog 

het grootste aandeel, maar uit de figuur blijkt dat het aandeel van de binnenvaart in zes jaar tijd fors 

is toegenomen. 

 

Figuur 2.6b Modal split weg, binnenvaart en spoor (vervoerd gewicht *miljoen) in het 

grensoverschrijdende vervoer in Nederland 

 
Bron: CBS, cijfers 2007 en 2013 (bewerking Ecorys) 

 

Modal split in het achterlandvervoer van containers in de Rotterdamse haven 

Sinds het begin van dit millennium is het aandeel van het wegvervoer in het totale 

achterlandvervoer van containers van en naar de Rotterdamse haven sterk afgenomen. Steeds 

meer containers die per zeeschip worden aangevoerd, worden ook weer via de zee (met feeder-

schepen2) verder getransporteerd (zie figuur 2.7). 

 

Figuur 2.7 Modal split in het achterlandvervoer van containers in de Rotterdamse haven (TEU * 

miljoen) 

 
Bron: Havenbedrijf Rotterdam 

                                                           
2  Feederen betreft zeetransport dat lokaal wordt ingezet om (zee)containers die intercontinentaal via de Mainports of Hubs 

(bijvoorbeeld Rotterdam, Antwerpen of Hamburg) worden aan- en afgevoerd op te halen of juist af te leveren bij 

feederhavens. Zo kent bijvoorbeeld de Mainport Rotterdam een uitgebreid aanbod aan hoogfrequente feederdiensten naar 

kleinere zeehavens in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Scandinavië en de Baltische Staten 

die daarmee naadloos aansluiten op de intercontinentale deepsea-verbindingen tussen Rotterdam en bijvoorbeeld China. 

Een Feederhaven is dus een haven die lading toelevert aan of ontvangt van een grotere (mainport of hub) haven maar zelf 

niet over een uitgebreid netwerk van intercontinentale verbindingen beschikt. 
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Beschouwen we ook hier weer sec het vervoer via weg, binnenvaart en spoor, dan komt het beeld 

overeen met de landelijke trend: het aandeel wegvervoer neemt af ten gunste van de binnenvaart 

(figuur 2.8). Gelderland kan gezien de ligging op de belangrijke Oost-West Corridor en de goede 

ontsluiting via water profiteren van het achterlandvervoer van containers tussen de Rotterdamse 

haven en (met name) Duitsland. 

 

Figuur 2.8 Aandeel weg, binnenvaart en spoor in het achterlandvervoer van containers in de 

Rotterdamse haven (TEU * miljoen) 

.  
Bron: Havenbedrijf Rotterdam (bewerking Ecorys) 

 

De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten. Het veranderen van de modal split (meer 

vervoer over het water en minder over de weg) in het achterlandvervoer in de Rotterdamse haven 

is noodzakelijk om de groeiende goederenstromen te kunnen blijven verwerken. Het Havenbedrijf 

Rotterdam streeft ernaar dat in 2030 maximaal 35% van de containers van en naar de Maasvlakte 

over de weg wordt vervoerd. Nu is dat nog circa 47%. Om dit te bereiken is een flinke 

kwaliteitsverhoging van spoor en binnenvaart nodig. Dat betekent onder andere meer 

hoogfrequente, vaste shuttles tussen zee- en inland terminals. Om daarvoor voldoende kritische 

massa te krijgen zijn afspraken tussen terminals en verladers nodig over de manier waarop 

containers naar het achterland vervoerd worden3. 

 

 

2.4 Overslaglocaties 

De grote hoeveelheid goederen die via de binnenvaart worden vervoerd vraagt om een goed 

netwerk van overslaglocaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen locaties waar 

voornamelijk containers worden overgeslagen (containerterminals) en locaties waar voornamelijk 

bulklading wordt overgeslagen (binnenhavens). We beschrijven beide typen locaties hierna 

afzonderlijk. 

 

2.4.1 Containerterminals 

 

Nederland telt 35 gemeenten met locaties waar in 2014 tenminste 10.000 TEU aan containerlading 

is overgeslagen. In de eerste plaats zijn dit natuurlijk de Mainport-gemeenten Rotterdam en 

Amsterdam waar veel maritieme containerlading in de zeehavens wordt overgeslagen naar de 

binnenvaart (en andersom). Laten we beide zeehavens even buiten beschouwing, dan zijn er altijd 

                                                           
3  Havenvisie 2030, Havenbedrijf Rotterdam, November 2011. 
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nog 20 gemeenten met meer dan 50.000 TEU overslag naar binnenvaart. De vijf grootste 

gemeenten wat betreft binnenvaartoverslag van containers zijn: Alphen aan de Rijn (Alpherium), 

Borne (Barge Terminal Born), Utrecht (CTU), Hengelo (CTT) en Den Bosch (BCNT). 

 

Gelderland telt 3 gemeenten waar een substantiële hoeveelheid containerlading wordt 

overgeslagen. Nijmegen (BCTN) is met bijna 80.000 TEU overslag in 2013 veruit de grootste 

binnenvaartcontainerterminal in Gelderland. Tiel (CTU) dat in 2013 van start ging realiseerde in dat 

jaar een overslag van ruim 20.000 TEU. De containerterminal in Harderwijk (Reukema Recycling) 

realiseerde in 2013 een overslag van ongeveer 11.000 TEU. 

 

Figuur 2.9 De 35 grootste containerbinnenhavens in Nederland (o.b.v. geladen en geloste TEU, 

2013) 

 
Bron: CBS, cijfers 2013 (bewerking Ecorys) 

 

2.4.2 Containerterminalnetwerk 

 

Containertransferium versus inlandcontainerterminal 

Wat betreft de functie van containerterminals dient onderscheid te worden gemaakt tussen 

containerterminals met een transferiumfunctie en containerterminals met een meer regionale 

functie (zie figuur 2.10). Containerterminals met een transferiumfunctie verzorgen in de praktijk een 

vaste lijndienst met hoge vaste frequentie (minimaal 6x/week) en richten zich daarbij vooral op het 

passerende wegvervoer tussen zeehaven en het (internationale) achterland met als doel om die 

lading van de weg naar barge te halen (modal shift). Een inlandcontainerterminal richt zich op de 

zeehavengebonden ladingstromen van bedrijven in de eigen regio die via de weg worden vervoerd 

maar in potentie per barge zouden kunnen worden afgewikkeld. Over het algemeen hebben 

inlandcontainerterminals een lagere frequentie (2-3x/week) in vergelijking met containertransferia. 
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Figuur 2.10 Containertransferium en inlandterminal schematisch 

 

 
Bron: Ecorys (2015) 

 

Door de onbalans in regionale import- en exportstromen kan de onbalans tussen beladen en lege 

containers met name bij de inlandcontainerterminal groot zijn. Containers langer laten staan om ze 

alsnog te vullen is over het algemeen geen optie, want de eigenaar van de containers (meestal de 

zeerederij) wil zijn container snel weer op een locatie hebben waar ze weer gevuld kunnen worden. 

Een container toch langer laten staan, leidt tot extra kosten. Bij een transferium speelt het probleem 

van onbalans veel minder omdat een transferium zich niet zozeer richt op de regio in een straal van 

ongeveer 35 kilometer omheen, maar feitelijk op ladingstromen in de hele (internationale) corridor 

waar het transferium op ligt. Inlandcontainerterminals gaan om die reden steeds meer in een 

netwerk van containerterminals opereren, omdat door samenwerking de onbalans in regionale 

import- en exportstromen te verminderen is.  

 

Samenwerking in netwerk van containerterminals 

Ongeveer 90% van het containervolume dat via inlandcontainerterminals en containertranferia naar 

binnenvaart wordt overgeslagen, wordt behandeld door 4 netwerken van in totaal 15 

containerterminals, te weten: 

 BCTN, hieronder vallen de containerterminals in Nijmegen, Den Bosch, Wanssum/Venray, 

Alblasserdam en Meerhout (België); 

 CTU, hieronder vallen de containerterminals in Utrecht, Tiel en de nog te realiseren terminal in 

Lelystad; 

 MCS, hieronder vallen de containerterminals in Meppel, Groningen en Leeuwarden; 

 Brabant Intermodal (BI), hieronder vallen de containerterminals in Tilburg, Cuijk, Veghel, 

Oosterhout en Waalwijk. 
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Figuur 2.11 Netwerken en samenwerkingsverbanden containerterminals 

 

 
Bron: CBS, cijfers 2013 (bewerking Ecorys) 

 

Twee containerterminals binnen Gelderland kunnen derhalve worden gerekend tot een netwerk van 

terminals dat samenwerkt, Nijmegen (BCTN) en Tiel (CTU). In de volgende figuur is door middel 

van een rode stippellijn indicatief het invloedgebied rond beide terminals aangegeven. Het 

invloedgebied van een terminal is de regio direct rond de terminal van waaruit de ladingvolumes 

worden aangetrokken die via de terminal overgeslagen worden (of in potentie overgeslagen zouden 

kunnen worden). Het invloedgebied (catchment area) van een inlandcontainerterminal is ongeveer 

35 kilometer4. Dat betekent dat andere terminals die zich binnen een afstand van 70 kilometer van 

de binnenvaartterminals in Nijmegen en/of Tiel bevinden in principe een (deels) overlappend 

invloedgebied hebben en dus directe concurrenten zijn. De volgende figuur laat zien dat binnen het 

invloedgebied van Nijmegen en Tiel (straal van 35 kilometer) of op korte afstand daarvan een groot 

aantal binnenvaartcontainerterminals ligt, met name in Brabant. Binnen Gelderland zelf zijn 

bovendien plannen voor nieuwe terminals of al gerealiseerde nieuwe terminals die binnen het  

invloedgebied van specifiek Nijmegen en/of Tiel vallen: 

 Railterminals: plannen voor railterminals bij Valburg en Ede/Barneveld (binnen invloedgebied 

van zowel Nijmegen als Tiel). 

 Binnenvaartterminal: realisatie van een containerterminal bij Doesburg (binnen invloedgebied 

van Nijmegen).  

 

 

                                                           
4 Dit betreft een indicatie. De omvang van het invloedgebied kan verschillen en is onder meer afhankelijk van de ontsluiting van 

het gebied. 
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Figuur 2.12 Invloedgebied binnenvaartterminals Nijmegen en Tiel 

 

 
Bron: Intermodal Links/Ecorys 

 

We karakteriseren in de volgende tabel elk van die terminals aan de hand van enkele belangrijke 

kenmerken: wel/geen onderdeel van terminalnetwerk, frequentie van de verbindingen met 

zeehaven(s), ontsluiting/diepgang, handlingcapaciteit (TEU/jaar) en uitbreidingsmogelijkheden van 

de terminal (op eigen grondgebied). 

 

Tabel 2.13 Karakteristieken van binnenvaartterminals in invloedsgebied Nijmegen en Tiel 

Terminal Netwerk Verbindinga) Ontsluiting Handlingcapaciteit Uitbreidings-

mogelijkheidb) 

Nijmegen BCTN Dagelijks met 

zeehavens R’dam 

en A’dam 

CEMT V 180.000 TEU per 

jaarc) 

Kade onlangs 

uitgebreid naar 

300m 

Tiel CTU Dagelijks met 

R’dam 

CEMT V 100.000 TEU 200m kade, 

2,5 Ha 

Utrecht CTU Dagelijks R’dam, 

2-3x/week A’dam 

en A’werp 

CEMT VI 175.000 TEU 2 Ha 

Gorinchem - Dagelijks R’dam, 

2-3x/week A’werp 

CEMT V 75.000 TEU 2 Ha 

Waalwijk BI Dagelijks met 

R’dam 

CEMT III 30.000 TEU Ja, onbekend 

Tilburg BI Dagelijks met 

R’dam 

CEMT IV 200.000 TEU  

Den Bosch BCTN Dagelijkse 

verbinding R’dam 

en A’werp 

CEMT IV 180.000 TEU 2 Ha 

Oss EGS Dagelijks R’dam, CEMT V 150.000 TEU 200m kade, 
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Terminal Netwerk Verbindinga) Ontsluiting Handlingcapaciteit Uitbreidings-

mogelijkheidb) 

2x/week A’werp Ook spoor 2,5 Ha 

Veghel BI Dagelijks met 

R’dam 

CEMT IV (na 

opwaardering) 

80.000 TEU 2 Ha 

Cuijk BI Dagelijks met 

R’dam 

CEMT VI Onbekend Onbekend 

Wanssum BCTN Dagelijks met 

R’dam 

CEMT V 150.000 TEU Ja, Ooijen-

Wanssum 

Emmerich - Dagelijks met 

R’dam 

CEMT VI 

Ook spoor 

300.000 TEU 1 Ha 

BI = Brabant Intermodal; EGS = European Gateway Services (ECT); 

a) Het gaat hier om directe verbindingen (heen en terug) per barge tussen de betreffende terminal in het 

achterland en diverse containerterminals in de zeehavens (bron: www.intermodallinks.com). 

b) Betreft de globale uitbreidingsmogelijkheid  op eigen terrein van de betreffende terminals zoals opgegeven 

en bekend tijdens de laatst uitgevoerde audit door certificeringsbureau Lloyds Register ten behoeve van 

het platform InlandLinks van het Havenbedrijf Rotterdam. 

c) Geschatte capaciteit na uitbreiding kade en o.b.v. handling met 2 kranen (email: dhr. Geurts d.d. 16 juli 

2015). 

 

Bijlage B bevat voor een twintigtal binnenvaartterminals afzonderlijke factsheets. Hierin beschrijven 

we de binnenvaartterminals in detail (contactinformatie, locatiegegevens, kenmerken ontsluiting, 

functie, verbindingen, capaciteit, uitbreidingsmogelijkheden en overslagmaterieel). 

 

2.4.3 Plannen voor nieuwe terminals 

 

Naast de al beschikbare capaciteit aan terminals in Gelderland zelf en de aangrenzende regio’s, 

zijn er plannen voor de realisatie van nieuwe terminals of is de aanleg ervan reeds in uitvoering. 

We beschrijven deze hierna in het kort. 

 

Binnenvaartterminals 

 

Container Terminal Doesburg: Het gaat 

om een containerterminal van logistiek 

dienstverlener Rotra bij de eigen 

hoofdvestiging, waar lading van eigen 

klanten kan worden overgeslagen van 

en naar de binnenvaart. De aanleg 

wordt op dit moment gerealiseerd. De 

verwachting is dat de terminal eind 

2017 / begin 2018 volledig operationeel 

zal zijn. Containers welke nu per truck 

vanuit de havens van Rotterdam en Antwerpen worden getransporteerd, kunnen dan voortaan per 

binnenschip worden vervoerd. De totale overslag van containers zal ongeveer 10.000 TEU per jaar 

bedragen.  

 

Container Terminal Haaften: Het gaat om een binnenvaartcontainerterminal van Van Uden 

Logistics bij de eigen vestiging aan de Waal in Haaften. Het huidige bedrijventerrein Kerkewaard is 

niet watergebonden. Het voornemen is om een particuliere kade te ontwikkelen (zie kade 

gearceerd in volgende figuur). De uitbreiding van het bedrijventerrein is onder voorwaarden 

opgenomen in de provinciale structuurvisie WaalWeelde West:  
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 Ten eerste dient de 

Regio Rivierenland 

akkoord te gaan met de 

opname van de 

Kerkewaard in het RPB.  

 Ten tweede dient de 

mogelijk uitbreiding en 

ontwikkeling gekoppeld 

te worden aan de 

specifieke 

uitbreidingswens van 

Van Uden Logistics BV.  

 Ten derde dient er een 

goede  landschappelijke 

inpassing te worden 

gerealiseerd, met het 

oog op de kern Haaften 

en Buitenstad 

Zaltbommel (overzijde 

van de Waal), en mag de  N2000-ontwikkeling niet worden belemmerd.  

 Tot slot dient de uitbreiding van bedrijventerreinen Kerkewaard niet de verlenging van de 

overnachtingshaven te belemmeren, een maatregel die voor hoogwaterveiligheid is gepland.     

Voordat de ontwikkeling kan worden gerealiseerd dient het vigerende bestemmingsplan te worden 

aangepast. 

 

 

Container Terminal Biezenburg: 

In een verkenning van Logistic 

Hotspot Rieverenland uit 2012 is 

Biezenburg (locatie 1 in 

kaartbeeld) genoemd als een 

mogelijke locatie voor uitbreiding 

van terminalcapaciteit in 

Rivierenland. In april 2015 is een 

rapport5 verschenen waarin de 

locatie Biezenburg wordt 

vergeleken met twee 

alternatieven, namelijk de locatie 

AGC op Kellen (locatie 2 op 

kaartbeeld) en De Schele Hoek bij 

Medel (locatie 3 op kaartbeeld) 

die aan de noordkant direct grenst aan de huidige terminal van CTU. Elk van de drie locaties heeft 

volgens het rapport plus- en minpunten, en komt tot het advies om voorlopig alle drie de locaties 

nog aan te houden als potentiële ontwikkellocatie voor extra terminalcapaciteit.  

 

 

 

 

 

                                                           
5  Verkenning uitbreiding containerterminal capaciteit, Logistic Hotspot Rivierenland, 23 april 2015. 
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Railterminals 

 

Railterminal Valburg6: Valburg is in beeld voor een railterminal en is voor de Provincie Gelderland 

een voorkeurslocatie boven de andere onderzochte locaties. Valburg heeft de voorkeur vanwege 

de mogelijkheid van bijladen op doorgaande treinen (vanuit de zeehavens richting Duitsland, 

Zwitserland en Italië), vanwege de ligging aan een specifieke goederenspoorlijn de Betuweroute 

(geen conflict met het reizigersvervoer) en vanwege het feit dat de markt geïnteresseerd is in de 

ontwikkeling van deze locatie. De railterminal zal alleen ontwikkeld worden in gezamenlijkheid met 

een marktpartij die kan aantonen tot een duurzame exploitatie te komen. Een business case vormt 

hiervan een onderdeel. 

 

Railterminal Ede/Barneveld7: De locaties Harselaar-Zuid en Harselaar-Driehoek bij Barneveld 

worden genoemd als mogelijke locatie voor een railterminal. Momenteel wordt gewerkt aan het 

opstellen van een business case en haalbaarheidsonderzoek. 

 

2.4.4 Binnenhavens 

 

Top-50 binnenhavens in Nederland 

Nederland telt 50 gemeenten waar tenminste 1 miljoen ton aan lading (totaal geladen en geloste 

goederen, inclusief containers) wordt overgeslagen van en naar de binnenvaart (zie volgende 

figuur). 

 

Figuur 2.14 De 50 grootste binnenhavens in Nederland 

 

 
Bron: CBS, cijfers 2013 (bewerking Ecorys) 

 

                                                           
6  Statenbrief Railterminal Gelderland, 27 augustus 2013, Provincie Gelderland. 
7  Initiatiefnemer is Willem van den Heuvel (voormalig eigenaar van BCTN). 
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Laten we ook hier de gemeenten met zeehavens weer even buiten beschouwing, dan zijn er nog 

altijd 11 gemeenten waar tussen de 3 miljoen ton en 6 miljoen ton binnenvaartoverslag plaatsvindt 

(zie volgende figuur). Deze binnenhavens vertegenwoordigen ongeveer een derde deel van de 

totale overslag in Nederlandse binnenhavens. 

 

Figuur 2.15 Gemeenten (niet-zeehaven) met grootste binnenhavens (cijfers 2013) 

Bron: CBS, cijfers 2013 (bewerking Ecorys)  

 

De figuur toont dat de stijgende trend in overslag in bijna alle grote binnenhavens is terug te zien. 

Alleen de overslag in Cuijk en Maastricht is afgenomen, in de andere havens is de overslag stabiel 

tot groeiend. De relatief sterke afname in de binnenhavens van Cuijk en Maastricht werd 

veroorzaakt door een sterke daling in de overslag van ertsen en andere delfstoffen (afname van 2,5 

miljoen ton in Cuijk en 0,7 miljoen ton in Maastricht), hetgeen in lijn is met de landelijke trend. De 

sterke toename in overslag in Urk wordt juist veroorzaakt door een sterke toename van de overslag 

van ertsen en andere delfstoffen (toename van 3,5 miljoen ton in 2011 naar 5,0 miljoen ton in 

2013), hetgeen juist haaks staat op de landelijke trend. 

 

Gelderse binnenhavens 

Gelderland kent een groot aantal binnenhavens (zie volgende kaartbeeld). Nijmegen is de 

gemeente met de grootste binnenhaven, in 2013 werd er 3,8 miljoen ton lading (totaal geladen en 

geloste goederen, inclusief containers) overgeslagen. Ook de andere Gelderse binnenhavens met 

een overslag van minimaal 150.000 ton (dit komt overeen met een gemiddelde van ongeveer 2 

CEMT-klasse IV schepen per week) zijn in het kaartbeeld opgenomen. Duidelijk is dat de 

binnenhavens zich concentreren langs de grote vaarwegen (Waal en Rijn). 
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Figuur 2.16 De 20 grootste binnenhavens in Gelderland 

 
Bron: CBS, cijfers 2013 (bewerking Ecorys)  

 

Het overgeslagen ladingpakket in de grootste binnenhaven van Gelderland is divers te noemen (zie 

volgende figuur). Fossiele brandstoffen (steenkool, bruinkool, ruwe aardolie) en delfstoffen (ertsen, 

turf en andere delfstoffen) hebben een aandeel van 50% in de totale overslag. 

 

Figuur 2.17 Binnenvaartoverslag in Nijmegen naar goederensoort (cijfers 2013, inclusief 

containers) 

 
Bron: CBS, cijfers 2013 (bewerking Ecorys)  
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Andere Gelderse gemeenten met in 2013 een binnenvaartoverslag van 1 miljoen ton of meer zijn 

Maasdriel8 (2,3 miljoen ton), Tiel (1,6 miljoen ton), Arnhem (1,5 miljoen ton), Wageningen (1,3 

miljoen ton) en Overbetuwe (1 miljoen ton). Het ladingpakket dat er wordt overgeslagen is 

eveneens divers (zie volgende tabel). 

 

 Tabel 2.18 Overslag grootste binnenhavens in Gelderland 

Gemeente Vaarweg Overslag 2011 

(miljoen ton) 

Overslag 2013 

(miljoen ton) 

Ladingpakket 

Nijmegen Waal/Maas-

Waalkanaal 

3,6 3,8 50% kolen, ertsen 

containers 

Maasdriel Maas 1,9 2,3 hoofdzakelijk ertsen, turf 

en andere delfstoffen 

Tiel Bovenrijn, Waal en 

ARK 

1,5 1,6 ertsen, turf en andere 

delfstoffen; 

containers 

Arnhem Nederrijn en Lek 1,7 1,5 cokes, geraffineerde 

aardolieproducten 

Wageningen Nederrijn 1,7 1,3 landbouwproducten, 

ertsen, 

voedingsmiddelen, 

cokes, 

aardolieproducten, afval 

Overbetuwe Waal en Nederrijn 0,9 1,0 hoofdzakelijk ertsen, turf 

en andere delfstoffen 
Bron: CBS, cijfers 2011 en 2013. 

 

 

 

2.5 Trends en ontwikkelingen 

Een aantal trends en ontwikkelingen zijn zichtbaar op het gebied van politiek, economie, sociaal, 

technologie en milieu, die effect (kunnen) hebben op de scheepvaartsector en de vraag naar 

watergebonden bedrijventerreinen.  We beschrijven de belangrijkste trends in het kort en gaan 

daarna specifieker in op wat dit betekent voor Gelderland. 

  

Europees transportbeleid gericht op modal shift 

De Europese politiek is van groot belang voor de ontwikkelingen in de scheepvaartsector. Vanuit de 

Europese Commissie (Witboek Transport) wordt ingezet op multimodaal vervoer. Tegen 2030 moet 

30% van het goederenvervoer via de weg over afstanden van meer dan 300 km per spoor of over 

het water gebeuren en tegen 2050 zelfs meer dan 50%9. Dit zal ook zijn ruimtelijke uitwerking 

hebben, omdat het wisselen tussen de modaliteiten extra ruimte vereist bijvoorbeeld in de vorm van 

uitbreiding van bestaande overslagterminals en binnenhavens of realisatie van nieuwe terminals en 

binnenhavens met name op de groene goederencorridors. 10 Binnen metropolitane gebieden doet 

zich in toenemende mate een geografische taakverdeling voor. Logistieke activiteiten nestelen zich 

rond mainports, logistieke knooppunten en langs deze corridors tussen mainports.11  

                                                           
8  De gemeente Maasdriel bestaat uit elf dorpen waarvan Hedel en Kerkdriel beiden gelegen aan de Maas groeikernen zijn 

(bron: www.maasdriel.nl). Kerkdriel en Hedel herbergen diverse zand- en grindhandelsbedrijven. 
9  Dit is één van de tien doelstellingen uit het Witboek Transport van de Europese Commissie om een concurrerend 

vervoersysteem te realiseren dat efficiënt gebruik maakt van hulpbronnen en daarmee concrete stappen zet op weg naar 

een reductie van de broeikasgasemissies met 60% ten opzichte van het niveau in 1990. 
10  NL1125603 Zuidvleugel 
11      Trends en ontwikkelingen Logistiek  (uit NL221-29794 Tilburg) 
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Figuur 2.19 Overzicht van de 9 Groene Corridors in Europa in Metro-format (Bron: SuperGreen 

Project) 

 

 
Bron: SuperGreen-project in opdracht van Europese Commissie. 

 

Positie Rotterdamse haven en de Tweede Maasvlakte 

De mate waarin de 2e Maasvlakte succesvol kan zijn, is afhankelijk van de aanwezigheid van 

(synchromodale) verbindingen en de faciliteiten die daarbij horen als mede een sterk collectief van 

ondernemers, kennisinstellingen en overheid dat vernieuwend in kan spelen op de logistieke 

behoeften uit Rotterdam. 12 Binnen de sector is een steeds groter besef dat ketenregie een 

oplossing biedt voor de veel vragende consument. Het kan sneller en slimmer. Synchromodaliteit, 

het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk 

onder regie van een logistiek dienstverlener, zodanig dat de klant (verlader of expediteur) een 

geïntegreerde oplossing voor zijn (achterland)vervoer krijgt aangeboden, wordt daarin als een 

belangrijke ontwikkeling gezien. Dit betekent het slim inrichten van logistieke processen (smart 

logistics) waarin efficiënte koppeling van transportmiddelen en het bundelen van goederenstromen 

centraal staan13.  Rotterdam heeft met de ontwikkeling van een aantal tools en platforms (zie 

kader) duidelijk op die behoefte ingespeeld met als doel de gehele container(binnen)vaartketen 

efficiënter in te richten. 
  

                                                           
12 Trends en ontwikkelingen Logistiek  (uit NL221-29794 Tilburg) 
13 Trends en ontwikkelingen Logistiek  (uit NL221-29794 Tilburg) 
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Logistieke tools en platforms Rotterdamse haven 

 

 Portbase is voortgekomen uit het Rotterdamse Port infolink (sinds 2002) en het Amsterdamse PortNET 

(sinds 2000). De organisatie is in 2009 opgericht door de Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf 

Amsterdam. Via het havenoverstijgende Port Community System (PCS) van Portbase profiteren bedrijven 

van een veelheid aan intelligente diensten voor efficiënte en eenvoudige informatie-uitwisseling, zowel 

onderling als met overheden. Het PCS heeft bijna landelijke dekking en is beschikbaar voor alle 

havensectoren: containers, stukgoed, droge bulk en natte bulk. Alle deelnemers optimaliseren zo hun 

logistieke processen. Daarmee verbeteren ze hun eigen concurrentiepositie en die van de havens. 

 Nextlogic heeft als doel de informatie-uitwisseling in de containerbinnenvaartketen beter te laten 

functioneren, zodat alle betrokken partijen in de keten tijdiger en vollediger inzicht krijgen in onder meer de 

status van containers, calls, reizen en afhandeling. De ketenpartijen communiceren al via het Port 

Community System, maar dit platform wordt nu uitgebreid met meer real-time informatie die door de 

ketenpartijen gedeeld en gesynchroniseerd wordt. De betrouwbaarheid in de keten (bijvoorbeeld over 

verwachte aankomsttijden, afhandeling bij de terminal e.d.) neemt daardoor toe, wat tot kostenbesparing 

(door bijvoorbeeld minder wachttijden, betere benutting van overslagmaterieel en schepen) kan leiden. 

 InlandLinks is een informatieplatform waarmee spelers in de binnenvaartketen meer inzicht en 

transparantie krijgen in de intermodale vervoersmogelijkheden van en naar de containerterminals in de 

Rotterdamse haven. Naast de diensten die op de achterlandterminals worden aangeboden en de kwaliteit 

daarvan, worden ook de (barge)verbindingen tussen de achterlandterminals en de zeeterminals in beeld 

gebracht. Het informatieplatform bevat ook een empty depot tool waarmee inzicht verkregen kan worden 

bij welke terminals lege containers kunnen worden gebracht of opgehaald. Dit moet de hoeveelheid lege 

containerbewegingen aanzienlijk verminderen. 

 European Gateway Services (EGS) is een informatie- en boekingsplatform waarmee ECT hoogfrequente 

spoor- en binnenvaartverbindingen aanbiedt tussen Rotterdam en een geïntegreerd en snel groeiend 

netwerk van inlandterminals in Europa. Alle inlandterminals zijn verbonden met de deepsea terminals van 

ECT (Home, Delta en/of City Terminal). Bovendien zijn de inlandterminals ook met elkaar en met andere 

deepsea terminals in zowel Rotterdam als daarbuiten verbonden. European Gateway Services beschikt 

hiermee over een omvangrijk open netwerk van efficiënte, betrouwbare en duurzame verbindingen en 

terminals. 

 

 

Schaalvergroting deepsea containerschepen en allianties containerrederijen 

De trend naar grotere deepsea 

containerschepen (vlootuitbreiding 

met containerschepen van meer dan 

20.000 TEU staan in de planning) en 

de samenwerking tussen de grootste 

containerrederijen (2M-alliantie tussen 

Maersk en MSC, de Ocean Three 

alliantie tussen CMA CGM, China 

Shipping Container Lines en United 

Arab Shipping, de Green Alliance van 

Cosco, K-Line, Yang Ming en Hanjin 

Shipping, en de G6 met NYK, Hapag-

Lloyd, OOCL, APL, Hyundai en MOL) 

heeft een belangrijke impact op het 

achterlandvervoer van en naar 

havens. Doordat de schepen 
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gemiddeld steeds groter worden en havens minder frequent worden aangelopen, zal de callsize 

(het aantal containers dat in één keer overgeslagen wordt van het zeeschip naar de kade en 

omgekeerd) van dergelijke schepen fors gaan toenemen; van een huidige call-size van ongeveer 

3.000-4.000 containermoves naar ongeveer 9.000 containermoves). Het snel en efficiënt verder 

transporteren van de containers van de terminal in de zeehaven richting het achterland, vraagt om 

inzet van grotere barges die meer in één keer kunnen meenemen. Immers, zou dit met relatief 

kleine barges gedaan blijven worden, dan ontstaat congestie in de haven, omdat er veel meer 

aanbod ineens van kleine binnenvaartschepen zou zijn. De handlingefficiency van de terminal zou 

sterk onder druk komen te staan, omdat het wisselen van barges onder de kraan bij een groot 

aanbod van schepen tijdrovend zou zijn. Bovendien zou de kans op aanvaringen kunnen toenemen 

door het grotere aanbod van schepen in een kort tijdsbestek en zouden binnenvaartschepen lang 

op elkaar moeten wachten en dus minder efficiënt ingezet kunnen worden. Kleinere barges die 

minder  kunnen/willen meenemen verliezen daardoor volume (zie o.a. artikel d.d. 18 mei 2015 uit 

Nieuwsblad Transport hiernaast). Containerterminals in het achterland die alleen bereikbaar zijn 

voor kleinere barges worden daardoor minder aantrekkelijk. Dit geldt in nog sterkere mate voor 

inlandterminals die niet in een samenwerkingsverband opereren.  Een goed netwerk tussen 

terminals en transporteurs is nodig om met deze schaalvergroting om te kunnen gaan en alle 

containers efficiënt, betrouwbaar en duurzaam af en aan te voeren.  

 

Arbeidsmarkt 

De transport en logistieke sector krijgt te maken met een sterke vergrijzing en minder aanwas van 

jonge mensen. Er is enerzijds behoefte aan een sterke onderwijskolom voor de instroom van jong 

talent om de vervangingsvraag op te vangen en aan de andere kant aan duurzame inzetbaarheid 

van oudere medewerkers14. Tegelijkertijd staat door toenemende robotisering de werkgelegenheid 

in de sector onder druk. In een recent rapport is door Deloitte15 becijferd dat mogelijk 2 tot 3 miljoen 

banen in Nederland kunnen verdwijnen als gevolg van toenemende automatisering. Deze trend 

doet zich ook voor in de sector transport en logistiek. Zo zijn logistieke processen in warehouses al 

vergaand geautomatiseerd en geldt dat in toenemende mate ook voor het afhandelen van 

containers in zeehavens. Zeker is dat de productiviteit per werknemer, mede als gevolg van deze 

robotisering, sterk is gestegen in de afgelopen jaren en ook naar de toekomst toe wordt verwacht 

dat deze blijven toenemen. Dit heeft als gevolg dat de werkgelegenheid zal veranderen en zal 

afnemen.16 

 

E-commerce / internetwinkelen 

E-commerce is één van de snelst groeiende sectoren van Europa.  Dit heeft gevolgen voor 

logistieke processen: grote retailers bouwen centraal gelegen distributiecentra en warehouses.  

Vanuit deze warehouses vindt verdere distributie plaats.17 Met name de zeer grote warehouses 

(XXL warehouses) van grote logistieke dienstverleners zijn volop in het nieuws. Hoewel het in 

termen van werkgelegenheid en verkeer en vervoer lokaal een zeer grote impact kan hebben, lijkt 

er in Nederland maar plaats voor enkele van dergelijke XXL warehouses. 

 

Intensiever ruimtegebruik  

Verwacht wordt dat industriële bedrijven steeds meer kunnen produceren op dezelfde oppervlakte. 

Dat betekent dat potentiële groei voor een groot deel gerealiseerd kan worden op de bestaande 

kavels. Bovendien geldt dat veel industriële bedrijven door de inzet van nieuwe technieken minder 

milieubelastend kunnen opereren. Dit heeft tot gevolg dat industriële bedrijven die in het verleden 

                                                           
14 Trends en ontwikkelingen Modern Industrieel Cluster (uit NL221-29794 Tilburg) 
15  De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt: Een gedegen verkenning op basis van Data Analytics, 

Deloitte, september 2014. 
16 Trends en ontwikkelingen Modern Industrieel Cluster (uit NL221-29794 Tilburg) 
17 Transport Intelligence: European Distribution and Warehousing 2012 
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nog tot een hogere milieucategorie behoorden en daardoor slechts op een beperkt aantal 

werklocaties terecht kon nu steeds vaker ook op andere locaties zich kan vestigen. Daarmee komt 

een deel van het huidige (over)aanbod in de toekomst ook in aanmerking voor de vestiging van 

industrie-gerelateerde bedrijven. 18 

 

Belang ‘zachte’ vestigingsplaatsfactoren bij locatiekeuze 

De ‘zachte’ vestigingsplaatsfactoren worden steeds belangrijker voor bestaande en nieuwe 

logistieke bedrijven. Het belang van samenwerken tussen de verschillende stakeholders in deze 

sector neemt toe. Het gaat daarbij om de aanwezigheid van goed opgeleid en gemotiveerd 

personeel, kennisdelen en de rol van de regio c.q. overheid. En daarbij dient ook een aantrekkelijke 

woonomgeving en een sociaal-cultureel aanbod niet over het hoofd gezien te worden als 

belangrijke vestigingsvoorwaarden voor (internationale) bedrijven en personeel. 19 

 

Komst Mega DC’s door internetwinkelen 

De vraag in Europa naar distributiecentra met een omvang van boven de 50.000 m2 neemt 

aanzienlijk toe. De groeiende vraag naar deze zogeheten ‘XXL-distributiecentra’, waar ook in 

Nederland sprake van is, wordt met name veroorzaakt door de herinrichting van logistieke ketens 

en de snelle groei van online winkelen. Hoewel het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland 

domineren, zijn XXL distributiecentra in heel Europa goed voor een steeds groter deel van de totale 

markt.20 Dat de vraag naar logistiek vastgoed ook in Nederland sterk blijft toenemen, blijkt uit de 

Industrial MarketView van CBRE. Het opnamevolume steeg in de eerste helft van 2015 met 124% 

naar een totaal van 705.000 m², de hoogste opname in een half jaar ooit sinds CBRE de cijfers in 

kaart brengt. De groei concentreerde zich in het begin van de herstelperiode na de crisis vooral in 

de traditionele logistieke knooppunten in het zuidoosten van ons land. Nu stijgt ook de vraag naar 

logistiek vastgoed in de A15-zone en de regio’s in het midden van Nederland.21 

 

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energie (Energieakkoord) 

De aandacht voor het milieu is de afgelopen jaren sterk gestegen in Europa en grote delen van de 

wereld. Door tal van maatregelen moet de uitstoot van CO2 afnemen, wordt geluidshinder 

aangepakt en wordt er naar oplossingen voor congestie gezocht.  Het gebruik van fossiele 

brandstoffen zal in de toekomst afnemen (mede doordat deze grondstoffen schaars worden) en zal 

er gezocht moeten worden naar andere oplossingen voor het verkrijgen van energie. In het 

Energieakkoord is vastgelegd dat er intensief wordt op verschillende bronnen van hernieuwbare 

energieopwekking, zoals wind op land, wind op zee, diverse vormen van lokale opwekking zoals 

zonne-energie, en de inzet van biomassa. Milieuvriendelijke oplossingsrichtingen (bijvoorbeeld 

CO2 als ‘brandstof/grondstof’ voor de toekomst) hebben vaak ook een grote impact op het 

ruimtegebruik. De Greenports zullen zich meer richten op innovatieve oplossingen, zoals 

innovatieve koelmethoden. 

In het Energieakkoord22 is invulling gegeven aan de doelstelling van 16% hernieuwbare 

energieopwekking in 2023 zoals door het kabinet wordt nagestreefd. Als onderdeel van de transitie 

naar een duurzame energievoorziening is overeengekomen, dat de capaciteit van de jaren tachtig 

kolencentrales in Nederland wordt afgebouwd. Dit betekent concreet dat drie kolencentrales per 1 

januari 2016 zijn gesloten. De sluiting van de twee resterende centrales (Maasvlakte I en II) volgt 

per 1 juli 2017. Transport en op- en overslag van fossiele brandstoffen zal daarvoor afnemen. 

 

                                                           
18 Trends en ontwikkelingen Modern Industrieel Cluster (uit NL221-29794 Tilburg) 
19 Trends en ontwikkelingen Logistiek  (uit NL221-29794 Tilburg) 
20 The Market for XXL Warehouses, CB Richard Ellis 
21 CBRE Marketview, The Netherlands Industrial H1 2015. 
22 Rapport Energieakkoord voor duurzame groei, SER, september 2013. 
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Klimaatverandering 

Het klimaat verandert. Regenpieken, hete zomers en een stijgende zeespiegel zijn een aantal 

gevolgen. Vooral de relatief lange perioden met lage en hoge waterafvoeren van de rivieren zullen 

in de toekomst zorgen voor aanzienlijke hinder voor de binnenvaart, zo blijkt uit onderzoek van het 

onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.  De stijging van de jaarlijkse transportkosten als 

gevolg van de extreme waterstanden wordt geschat op 9 tot 23%. 23 

 

2.5.1 Wat betekenen die trends en ontwikkelingen voor Gelderland? 

 

De trends en ontwikkelingen die we hebben beschreven in de vorige paragraaf zullen in meer of 

mindere mate van invloed zijn op het verkeer en vervoer in Gelderland. We beschouwen hier kort 

de trends en ontwikkelingen die een grote invloed kunnen gaan uitoefenen op het toekomstig 

vervoer per binnenvaart en de overslag in de binnenhavens en containerterminals in Gelderland. 

 

Schaalvergroting deepsea containervervoer 

Zoals eerder aangegeven zijn de deepsea containerschepen in de loop der jaren steeds groter 

geworden. Daarnaast zijn meer recentelijk de deepsea rederijen meer gaan samenwerken in 

allianties. Gevolg van beide ontwikkelingen is dat havens minder frequent worden aangelopen, en 

dat er per port-call gemiddeld meer containers van het zeeschip worden gelost of geladen. Om die 

containers efficiënt van en naar het achterland te krijgen, neemt ook de gemiddelde aantal 

containers dat binnenvaartschepen moeten meenemen fors toe. Dit vraagt om de inzet van 

gemiddeld grotere binnenvaartschepen. Kortom, de schaalvergroting aan de zeezijde vertaalt zich 

naar een schaalvergroting in de containerbinnenvaart. Dit betekent dat binnenvaartterminals aan 

diep vaarwater een voordeel zullen hebben, zeker wanneer de schaalvergroting zich doorzet. 

Gelderland is daar goed op voorgesorteerd, aangezien de meeste terminals (Nijmegen en Tiel) en 

binnenhavens aan relatief diep vaarwater (klasse IV of hoger) liggen. 

 

Groei containeroverslag zwakt af 

Ondanks tekenen van economisch herstel, lijkt de komende decennia gekenmerkt te worden door 

een gemiddeld lagere economische groei in vergelijking met de voorliggende periode (met name 

laatste decennium van de vorige eeuw tot het begin van de recessie in 2008). De totale overslag in 

de Rotterdamse haven kwam in 2013 met 440,5 miljoen ton uit onder de koers van het lage 

groeiscenario uit de Havenvisie (450 miljoen ton). Dit kan zich mogelijk ook vertalen naar een 

lagere groei van de overslag via de 

binnenvaartterminals. Aan de andere kant zal de 

noodzaak voor de Rotterdamse haven om een 

modal shift in het containervervoer te realiseren 

zich juist vertalen in een sterke groei van de 

containerbinnenvaart (zie figuur uit Havenvisie 

2030, Havenbedrijf Rotterdam). Ook daarin zijn de 

containerterminals in Nijmegen en Tiel goed 

voorgesorteerd: beide terminals liggen aan diep 

vaarwater op één van de belangrijkste 

vervoercorridors, de A15-corridor, die Rotterdam 

verbindt met het Europese achterland, met name 

richting Midden-Duitsland, Polen en de Baltische 

Staten. 

 

                                                           
23 http://informatie.binnenvaart.nl/algemeen/overig/84-klimaatverandering-in-toekomst-flinke-gevolgen-voor-binnenvaart 
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Ontwikkeling Tweede Maasvlakte 

Met de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte is het aantal deepsea containerterminals verder 

toegenomen. Binnenvaart kent in het algemeen een hogere mate van flexibiliteit als het gaat om 

het aandoen van meerdere deepsea containerterminals dan spoorvervoer. Spoorvervoer zal om 

meerdere terminals in het havengebied te kunnen aandoen immers meer tijd kwijt zijn met rangeren 

en is daarnaast gebonden aan treinpaden omdat de infrastructuur gedeeld wordt met 

personenvervoer. Dit vertaalt zich in kansen voor de binnenvaartterminals in Gelderland die als 

extended gateway van de deepsea terminals kunnen gaan opereren. Onder andere de 

zogenaamde AEO-status24 is voor verladers en logistieke dienstverleners daarbij een belangrijk 

aspect. AEO is een Europese douanestandaard. Bedrijven met de AEO-status voldoen aan strenge 

douane-eisen. Dat geldt zowel voor de beveiliging van terreinen en gebouwen als voor het hebben 

en volgen van strikte voorschriften en procedures. AEO-gecertificeerde terminals genieten een 

aantal belangrijke douanevoordelen, waaronder minder document- en fysieke controles. BCNT 

Nijmegen had deze status al, CTU Rivierenland in Tiel heeft de status begin 2015 verworven. 

Als gevolg van de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte zal de groei in het containervervoer 

doorzetten. Op de Oost-West relatie is rijksweg A15 de belangrijkste weginfrastructuur. Met name 

in het havengebied zelf is er geen alternatieve route, waardoor in geval van een calamiteit het 

havengebied kwetsbaar is. Omdat Gelderland via water uitstekend ontsloten is, kunnen stromen 

tussen de regio en de zeehaven relatief eenvoudig verlegd worden, wat Gelderland minder 

kwetsbaar maakt voor calamiteiten op de weg in het havengebied. 

 

Groei in vraag naar logistiek vastgoed en Mega DC’s/XXL Warehouses 

Hoewel de groei in het begin van de herstelperiode na de crisis zich tot nu toe concentreerde in de 

traditionele logistieke knooppunten in het zuidoosten van ons land, stijgt ook de vraag naar logistiek 

vastgoed in de A15-zone en de regio’s in het midden van Nederland. Gelderland kan hiervan 

meeprofiteren. Er is nauwelijks sprake van congestie op de weg25. De kwaliteit van het (geplande) 

aanbod van terreinen is zondermeer goed, veel terreinen beschikken over grotere kavels en zijn 

multimodaal ontsloten. Grote DC’s  vragen al gauw een ruimtebeslag van enkele hectaren terwijl 

XXL warehouses een nog veel groter ruimtebeslag hebben. Zo krijgt het nieuwe DC van bol.com in 

Waalwijk een oppervlakte van 20 hectare, en het nieuw te bouwen distributiecentrum op het 

multimodale bedrijventerrein Holtum-Noord in Sittard-Geleen wordt gerealiseerd op 18 hectare 

grond. In Gelderland zijn er maar enkele gemeenten met kavels groter dan 5 hectare, zoals in Tiel, 

Rijnwaarden, Harderwijk. 

 

Van fossiele brandstoffen naar duurzame(re) energie 

Het gebruik van fossiele brandstoffen zal onder invloed van schaarste en daardoor stijgende prijzen 

in de toekomst minder worden. Groeikansen zijn er voor alternatieven zoals minerale en 

plantaardige olieproducten, zonne- en windenergie en uit biomassa verkregen energie. Biobased 

stromen zullen een belangrijke groeimarkt voor de binnenvaart zijn zo is de algemene verwachting. 

Binnenhavens die nu nog sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zullen dus een switch 

moeten maken om voldoende massa te behouden of zelfs te kunnen groeien. Gelderse gemeenten 

met binnenhavens die nu nog sterk gericht zijn op de overslag van fossiele brandstoffen 

(bijvoorbeeld Arnhem) zullen zich moeten diversifiëren qua ladingpakket bijvoorbeeld door de focus 

te verleggen naar meer overslag van: 

 meer minerale (olie)producten; 

 grote onderdelen (zoals windturbines) voor windmolen(parken); 

 producten die voor recycling in aanmerking komen (denk aan bouwpuin, ijzerschroot, GFT, 

kunststoffen, oud papier, autobanden e.d.). 

                                                           
24  Authorised Economic Operator. 
25  In de file-top 50 over 2014 komen slechts drie knelpunten voor die in Gelderland liggen (www.verkeersinformatiedienst.nl): 

Grijsoord bij A50, Presikhaaf bij N325, Kerkdriel bij A2. 
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Klimaatverandering 

De binnenvaart zal als gevolg van klimaatverandering in de toekomst vaker te maken krijgen met 

extreme waterstanden waardoor binnenvaart tijdelijk niet mogelijk zal zijn. Dit zal uiteraard ook een 

impact hebben op de Gelderse binnenhavens. Zowel bij extreem hoog als laag water kunnen 

tijdelijke vaarverboden worden ingesteld.  

 

2.5.2 SWOT analyse 

Onderstaande tabel vat de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor 

Gelderland samen. 

 

Sterktes Zwaktes 

 Beschikbare ruimte 

 Goede bereikbaarheid via weg en binnenvaart, 

met name noordzijde van de Waal 

 Veel locaties aan diep vaarwater (CEMT klasse 

V of hoger) 

 Directe grensoverschrijdende rail verbinding 

(Betuweroute) 

 Langs één van de belangrijkste Europese 

corridors (Oost-West Corridor) 

 Nauwelijks congestie 

 Aanwezigheid netwerken van terminals (BCTN, 

CTU) 

 Goede bereikbaarheid via water maakt regio 

minder kwetsbaar in geval calamiteit A15 

havengebied 

 Gebrek aan hoog opgeleid personeel 

 Bereikbaarheid per spoor is nog beperkt 

 Vervanging van fossiele brandstoffen door 

duurzame energie maakt sommige Gelderse 

binnenhavens die sterk afhankelijk zijn van 

overslag fossiele brandstoffen kwetsbaar 

 Kwetsbaarheid A15 bij calamiteiten met name in 

havengebied door afwezigheid (parallelle) 

alternatieve route 

 

 

Kansen Bedreigingen 

 Ontwikkeling van spoor (inclusief terminal 

ontwikkeling) 

 Schaalvergroting deepsea containervervoer 

 Bundeling van stromen (specifiek MKB) 

 Benutting intermodale mogelijkheden voor modal 

shift naar binnenvaart (en eventueel spoor) 

 Samenwerking met Duitse grensregio (o.a. 

Rhein-Waal Terminal in Emmerich) 

 Concurrentie van nabij gelegen terminals met 

name in Noord-Brabant 

 Afzwakking groei containervervoer 

 Klimaatverandering kan leiden tot toenemende 

hinder voor de binnenvaart 

 

 

 

2.6 Conclusies 

Belangrijkste conclusies met betrekking tot de containerterminals 

 Nederland telt 20 gemeenten met meer dan 50.000 TEU overslag naar de binnenvaart (daarbij 

de zeehavens buiten beschouwing gelaten) 

 4 daarvan (Alpherium in Alphen a/d Rijn, Barge Terminal Born, Container Terminal Utrecht en 

Combi Terminal Twente in Hengelo) hebben een overslag van meer dan 100.000 TEU. 

 De containerterminal van BCTN in Nijmegen is de grootste in Gelderland met ongeveer 80.000 

TEU overslag in 201326. 

                                                           
26  Dit jaar is uitbreiding van de kade gerealiseerd en een tweede containerkraan in gebruik genomen. De handlingcapaciteit 

stijgt daardoor tot 180.000TEU per jaar. Het effect van de capaciteitsuitbreiding in termen van een toename van het aantal 

overgeslagen containers zal de komende jaren duidelijk worden.  
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 Ongeveer 90% van het containervolume dat via containerterminals naar de binnenvaart wordt 

overgeslagen, wordt behandeld door containerterminals die deel uitmaken van een netwerk; de 

vier belangrijkste netwerken zijn BCTN, CTU, MCS en Brabant Intermodal. 

 Nederland kent relatief veel containerterminals voor de binnenvaart. Dit betekent dan ook dat er 

overlap zit in de verzorgingsgebieden van die terminals waardoor er sprake is van een sterke 

concurrentie tussen de terminals onderling. 

 Het verzorgingsgebied van de containerterminal in Nijmegen (BCTN) is deels overlappend met 

die van de terminals in Wanssum (BCTN), Veghel en Cuijk (beiden in netwerk van Brabant 

Intermodal), Tiel (CTU) en Oss. 

 De verwachting is dat met name containerterminals die in een netwerk opereren en aan diep 

vaarwater liggen goed zijn voorgesorteerd op de verdergaande schaalvergroting in de 

zeehavens en de impact daarvan op het vervoer van en naar het achterland. 

 De belangrijkste containerterminals in Gelderland (Nijmegen en Tiel) voldoen aan beide 

voorwaarden, maar dit geldt nagenoeg ook voor de andere containerterminals die in de 

nabijheid liggen (met name de terminals in Noord-Brabant). 

 Naast de bestaande terminals zijn er ook initiatieven voor nieuw te ontwikkelen terminals, zowel 

voor binnenvaart (o.a. realisatie in Doesburg, planning in Haaften) als rail (Ede/Barneveld, 

Valburg). 

 Na eventuele realisatie daarvan zal de bestaande concurrentie tussen containerterminals 

onderling verder toenemen zo is de verwachting. 

 

Enkele conclusies met betrekking tot de binnenhavens 

 Nederland telt 50 gemeenten waar meer dan 1 miljoen ton overslag naar de binnenvaart 

plaatsvindt. Laten we de zeehavens even buiten beschouwing, dan zijn er 11 gemeenten met 

een overslagvolume van tussen de 3 en 6 miljoen ton, gezamenlijk vertegenwoordigen zijn 

ongeveer een derde deel van de totale overslag in Nederlandse binnenhavens (exclusief 

zeehavens). 

 Nagenoeg alle binnenhavens laten een stabiel beeld tot stijgende trend zien in de overslag. 

 Binnen Gelderland is Nijmegen de gemeente met de grootste binnenhaven, in 2013 werd een 

overslag van 3,8 miljoen ton gerealiseerd. 

 Over het algemeen is het overgeslagen ladingpakket in de Gelderse binnenhavens divers te 

noemen, variërend van kolen, ertsen, turf, cokes, aardolie en andere delfstoffen tot 

landbouwproducten en voedingsmiddelen. 

 Enkele binnenhavens hebben een sterke focus op overslag van fossiele brandstoffen 

(bijvoorbeeld Arnhem), waardoor de totale overslag de komende jaren onder druk kan komen te 

staan, doordat het gebruik van fossiele brandstoffen onder invloed van schaarste en daardoor 

stijgende prijzen in de toekomst minder zal worden. 

 

Belangrijkste trends en ontwikkelingen met relevantie voor natte overslag in Gelderland 

Belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van politiek, economie, sociaal, technologie en 

milieu zullen ook effect hebben op de scheepvaartsector en de vraag naar watergebonden 

bedrijventerreinen, en zijn daarmee dus ook relevant voor het vervoer van en naar Gelderland en 

de daaraan gerelateerde overslag bij terminals (containers) en in binnenhavens (bulk): 

 Schaalvergroting in het deepsea containervervoer zal leiden tot grotere callsizes in de 

binnenvaart. Dit vraagt om inzet van of grotere binnenvaartschepen en/of verdergaande 

samenwerking tussen containerterminals om lading te kunnen bundelen. Gelderland is met 

terminals en binnenhavens aan diep vaarwater en terminals die in netwerken opereren (BCTN 

en CTU) in principe goed voorbereid op die ontwikkeling. 

 Hoewel de groei in het containervervoer naar verwachting zal afzwakken, zal beleid gericht op 

modal shift (o.a. neergelegd in het Witboek van de Europese Commissie, maar ook in de 

afspraken rond de ontwikkeling van de 2e Maasvlakte) ervoor zorgen dat er meer container per 
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binnenvaart en spoor vervoerd zullen worden. De afwikkeling van de vervoerstromen zullen zich 

concentreren rond de grote (Europese) vervoercorridors. De containerterminals in Nijmegen en 

Tiel liggen beiden aan diep vaarwater op één van de belangrijkste vervoercorridors, de A15-

corridor, die Rotterdam verbindt met het Europese achterland, met name richting Midden-

Duitsland, Polen en de Baltische Staten. Hun uitgangspositie is daarmee zondermeer gunstig. 

Beide terminals zijn bovendien AEO-gecertificeerd en voldoen daarmee aan strenge douane-

eisen, wat weer een voorsprong geeft op terminals die de AEO-status niet hebben. 

 Gelderse binnenhavens zijn nu nog relatief sterk in de overslag van fossiele brandstoffen en 

delfstoffen. Met de toenemende schaarste aan grondstoffen en een sterke opkomst van 

alternatieve brandstoffen, komt de overslag in die havens onder druk te staan. Om voldoende 

massa te behouden zou een switch naar de overslag van alternatieve brandstoffen gemaakt 

moeten worden (denk aan minerale en plantaardige olieproducten, neo-bulk producten gelieerd 

aan windenergie zoals bijvoorbeeld onderdelen van windmolens) of verdere diversificatie naar 

recycling van afval (denk aan bouwpuin, ijzerschroot, GFT, oud papier, autobanden e.d.). 

 Als gevolg van klimaatverandering zal vaker sprake zijn van extreem weer met invloed daarvan 

op de waterstanden. Daardoor zouden in de toekomst vaker vaarbeperkingen kunnen optreden, 

wat juist de positie van de binnenvaart in Gelderland onder druk zet. 

 

Vereiste kwaliteiten binnenhavens en container terminals 

Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste kwaliteiten samen 

waarmee binnenhavens zich zouden moeten onderscheiden om ook in de toekomst te kunnen 

blijven groeien: 

  Zorg voor voldoende diversiteit in de goederen die worden overgeslagen; 

 Zorg voor voldoende diep vaarwater (bij voorkeur bereikbaar voor schepen van CEMT-klasse IV 

of hoger); 

 Zorg voor een goede ontsluiting via de weg en bij voorkeur ook via spoor; 

 Zorg voor ruime openingstijden (met name belangrijk bij containerterminals); 

 Realiseer waar mogelijk samenwerking en/of bundeling van ladingstromen. 
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3 Vraag naar watergebonden en 
waterverbonden bedrijventerreinen 

3.1 Bedrijventerreinen aan het water in Gelderland 

De provincie Gelderland beschikt over ruim 1.600 hectare aan watergebonden en waterverbonden 

bedrijventerreinen. Een deel van deze kavels worden gebruikt door bedrijven die daadwerkelijk 

gebruik maken van transport over het water. Aan de andere kant zijn er bedrijven die de potentie 

hebben om het water te gebruiken, maar die niet gevestigd zijn aan vaarwater. Uit hoofdstuk 2 is 

gebleken dat er een aantal trends en ontwikkelingen zijn te signaleren die erop wijzen dat de 

binnenvaart blijft groeien en dat dit de behoefte aan bedrijventerreinen beïnvloedt.   

 

Dit hoofdstuk gaat in op de toekomstige ruimtevraag in Gelderland, waarbij zowel de kwantitatieve 

ruimtevraag als de vestigingsplaatsfactoren, de kwalitatieve vraag, wordt meegenomen. 

 

3.2 Methodiek toekomstige watergebonden ruimtevraag Gelderland 

De uitbreidingsbehoefte aan (potentieel) natte bedrijventerreinen in Gelderland is berekend aan de 

hand van twee verschillende modelberekeningen. Door twee type berekeningen te hanteren 

ontstaat een robuuster beeld van de potentiële ruimtebehoefte.  

 

Voor beide methoden hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Algemeen 

- Beide methoden gaan uit van het TM-scenario en de berekeningen van de provincie Gelderland zoals 

gemaakt in Gelderland in vier bedrijven (2006) en Hedenmorgen (2006). 

- De berekening heeft puur betrekking op de uitbreidingsvraag. Er is geen rekening gehouden met 

vervangingsvraag en beleidsambities. 

- Er is geen rekening gehouden met een inhaalvraag, waarbij vraag uit de periode 2006-2013 alsnog 

wordt gerealiseerd nu de economische crisis voorbij is. 

- De uitbreidingsvraag uit gemeenten die langs 2 water wegen gelegen zijn is 50%-50% verdeeld.  

- In aansluiting op de door de Provincie gehanteerde categorieën van mate van watergebondenheid  

 

Bepalen van mate watergebonden- of verbondenheid 

- Er is net als in 2006/2007 een selectie gemaakt van economische sectoren die in aanmerking komen 

voor vervoer over water. Vervolgens is voor elke economische sector het potentieel aandeel van het 

vervoer over water aangegeven: 1-5%, 5-25% of 25-50% met vervoer over water. 

- Op basis van bedrijventerreinramingen en het aandeel van een sector in de totale werkgelegenheid is 

vervolgens een inschatting gemaakt voor de ruimtebehoefte van deze economische sectoren. Hierbij 

wordt uitgegaan van de hypothese dat het aandeel van een bepaalde categorie in de werkgelegenheid 

hetzelfde zal zijn als het aandeel in het ruimtebeslag. 

- Vervolgens is de raming verfijnd door onder meer een onderscheid te maken tussen watergebonden en 

waterverbonden bedrijvigheid, waarbij de categorie 1-5% vooral activiteiten betreft die plaats kunnen 

vinden op reguliere bedrijventerrein, maar waar nabijheid van een overslagpunt een pre is. 

 

Een nadere toelichting op de gehanteerde methoden is te vinden in bijlage C.  
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3.3 De ruimtevraag naar watergebonden kavels 

Zoals aangegeven maken we onderscheid naar watergebonden en waterverbonden 

uitbreidingsbehoefte. De twee rekenmethoden bieden samen een robuust gemiddelde dat het beste 

als beleidsmatig handvat gehanteerd kan worden. Het zijn lange termijn ramingen, wat inhoudt dat 

de jaar tot jaar uitgifte een grilliger verloop zal laten zien dan we hier kunnen weergeven.  

 

De provincie Gelderland 

Vanuit de modelberekeningen zien we dat tot 2020 in ieder geval sprake zal zijn van vraag naar 

ruimte door uitbreiding van activiteiten. Ook wordt duidelijke dat de ruimtevraag daarna afvlakt en 

zelfs daalt. Dit geldt zowel voor de vraag naar watergebonden als waterverbonden bedrijvigheid. 

Deze ontwikkeling zien we terug in vrijwel alle regio’s in Nederland.  

 

De belangrijkste reden voor de geprognotiseerde daling van de ruimtevraag na 2020 is de 

verwachte werkgelegenheidsontwikkeling. Omdat er onzekerheid bestaat over de toekomst wordt 

gewerkt met lange termijnscenario’s, waarin na 2020/25 een afname van de werkgelegenheid is te 

zien in sectoren die zich op bedrijventerreinen vestigen (industrie, logistiek, handel). Hierdoor 

neemt ook de uitbreidingsvraag naar ruimte af. De verwachting is dat dit er ook na 2020 nog wel 

vraag naar bedrijventerreinen blijft bestaan, maar dat deze vooral wordt gedreven door vervanging 

van verouderde terreinen en de wens van bedrijven om te verplaatsen. Tevens is de verwachting 

dat er sprake zal zijn van een inhaalvraag vanuit de periode tot 2014, omdat bedrijven 

investeringen door de crisis hebben uitgesteld. In de periode na een crisis zien we vaak een 

inhaalslag aan investeringen bij de bedrijven waardoor de ruimtevraag extra toeneemt (zie hiervoor 

ook het door de provincie opgestelde onderzoeksmemorandum27. Deze inhaalvraag kan zich ook 

nog na 2020 manifesteren. Uit deze analyse blijkt ook dat het gebruik van het TM-scenario voor 

Gelderland nog steeds realistisch is.  

 

Een belangrijke uitkomst van de raming is dus dat de uitbreidingsvraag na 2020 zal afnemen en dat 

de inhaal, vervangings- en verplaatsingsvraag steeds meer de dynamiek op bedrijventerrein gaat 

bepalen. In totaal blijft er ook na 2020 vraag naar kavels waar bedrijven zich op willen vestigen. De 

grootste ruimtevraag komt vanuit de waterverbonden bedrijvigheid, circa 30 ha netto tot 2020. De 

behoefte aan watergebonden terreinen tot 2020 is circa de helft: 15 ha netto.  

 

Belangrijke kanttekening bij modelramingen als deze is dat de uitbreidingsvraag wordt bepaald op 

basis van de reeds gevestigde bedrijvigheid en de autonome groeipotentie in het gebied. We gaan 

uit van een beleidsarme raming. Het aantrekken van buitenlandse bedrijven die grote kavels vragen 

zit niet in deze berekeningen. Het komt niet vaak voor, maar kan wel in grote mate je gemiddelde 

uitgifte beïnvloeden. Er is een trend gaande van schaalvergroting in distributieland. Vooral op 

multimodaal ontsloten locaties zou in potentie een grote speler zich kunnen vestigen die in één 

keer 5 tot 20 hectare afneemt. Dit vraagt echter om gerichte acquisitie inspanningen (beleidsrijke 

raming/doelstelling) en de mate van succes is moeilijk voorspelbaar vanwege de grote concurrentie 

en het grote aanbod aan terreinen. Dit betekent echter wel dat in de praktijk enige flexibiliteit en 

maatwerk mogelijk moet zijn als het gaat om het tegemoet komen aan een concrete 

ruimtebehoefte, bijvoorbeeld vanuit bestaande bedrijven of als gevolg van een exogene vraag.  

 

Ruimtevraag opgesplitst naar waterweg 

De Waal is de belangrijkste vervoersader over water voor de provincie Gelderland. De ligging van 

de Waal en de economische ontwikkeling langs de Waal die in de afgelopen decennia heeft 

                                                           
27 http://www.gelderse-

economie.nl/Onderzoekmemorandum_langetermijnvraagscenario's_bedrijventerreinen_versus_de_conjunctuur_op_korte-

_en_middellangetermijn.pdf 
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plaatsgevonden bepaald ook naar de toekomst toe in grote mate de ruimtelijke spreiding van de 

uitbreidingsvraag. Kijken we naar de ruimtelijke verdeling van de uitbreidingsvraag dan ligt het 

zwaartepunt duidelijk aan de noordkant van de Waal (85% van de vraag). Dit is een logisch gevolg 

van het huidige landschap aan terminals en watergebonden terreinen, waardoor ook naar de 

toekomst toe verwacht mag worden dat de groei vanuit deze bedrijven komt. Uit de kwantitatieve 

raming van de ruimtevraag blijkt dat 15% van de ruimtevraag zich aan de zuidkant van de Waal 

bevindt.  

 

In de interviews die zijn gehouden met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio 

(waaronder vervoerders en bedrijven die in hun bedrijfsvoering veel gebruik maken van de 

binnenvaart) is bevestigd dat het voor het bedrijfsleven van belang is om ook aan de zuidkant van 

de Waal voldoende aanbod te hebben aan watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen. 

 

De ontwikkeling van de ruimtevraag naar waterweg geeft een verfijnder beeld van de ruimtelijke 

spreiding. De totale uitbreidingsvraag (zowel de watergebonden als waterverbonden vraag) 

bedrijven concentreert zich vooral in de gemeenten langs de Waal, de Oude IJssel en bij 

gemeenten langs Randmeren en de Maas. De grootste ruimtevraag komt vanuit de reguliere 

bedrijvigheid in gemeenten die niet aan water liggen28.      

 

Figuur 3.1 Ontwikkeling van de totale ruimtevraag naar waterweg (in netto hectare) 

 
Bron: Fanion Onderzoek & Advies / Ecorys 

 

Ruimtevraag naar WGR regio 

De ontwikkeling van de ruimtevraag naar WGR regio (Figuur 3.2) laat zien dat tot 2020 in elke 

WGR regio sprake is van een lichte uitbreidingsvraag voor zowel watergebonden als 

waterverbonden bedrijventerreinen.  De vraag naar watergebonden terreinen concentreert zich 

vooral in het zuidwestelijke deel van de provincie.  Naar waterverbonden terreinen is tot 2020 

vooral vraag in de regio’s Arnhem/Nijmegen, Eem en Vallei, Rivierenland en Oost-Gelderland. Na 

deze periode is naar verwachting vooral sprake van verplaatsingsvraag en in mindere mate 

uitbreidingsvraag. 

 

 
                                                           
28 Maar een beperkt aantal gemeenten in Gelderland ligt direct aan een vaarweg. Een groot deel van de totale ruimtevraag in de 

provincie is dan ook afkomstig van de gemeenten die niet aan een vaarweg liggen. Deze ruimtevraag kan overigens wel 

deels vraag naar ruimte voor watergebonden bedrijvigheid zijn. 
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Figuur 3.2   Ruimtevraag tot 2020 naar WGR regio  in hectare 

 
Bron: Fanion Onderzoek & Advies / Ecorys 

 

3.4 Ruimtevraag door verplaatsing 

De gemeenten in de provincie Gelderland met bedrijventerreinen langs een vaarweg is gevraagd 

naar de concrete ruimtevraag vanuit bedrijven als gevolg van uitbreiding en verplaatsing binnen de 

eigen gemeentegrenzen. Op basis van deze interviews is geconstateerd dat er een 

uitbreidingsvraag is van circa 20 hectare en een verplaatsingsvraag van circa 6 hectare. Dit is 

slechts indicatief. In de meeste gevallen hebben de desbetreffende bedrijven al een locatie op het 

oog.  Een deel van de verplaatsingsvraag komt voort uit de behoefte aan een betere locatie, 

bijvoorbeeld een locatie aan de kade. De rest van de verplaatsingsvraag is het resultaat van een 

uitbreidingsvraag die niet op de huidige locatie ingevuld kan worden.  De verplaatsingsvraag leidt 

niet tot een extra ruimtevraag, bij verplaatsing komt immers ook weer een terrein vrij voor een 

volgende huurder.  Dit geldt vooral als locatiefactoren de reden zijn voor verhuizing, bij uitbreiding 

van het bedrijf zal uiteraard wel een extra ruimtevraag optreden aangezien het achtergelaten terrein 

kleiner is dan het terrein waar het bedrijf zich heen verplaatst. 

 

Onderzoek “Bedrijven onder Dak” van Kamer van Koophandel Rivierenland 

De Kamer van Koophandel Rivierenland voert al enkele jaren het onderzoek “Bedrijven onder dak” 

uit. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de huisvestingsbehoeften van bedrijven in 

de regio Rivierenland. In 2013 is het meest recente onderzoek afgerond. Hoewel de onderzochte 

regio slechts een beperkt gedeelte van de Provincie Gelderland bestrijkt geven de resultaten een 

belangrijke indicatie van de ruimtebehoefte in dit deel van Gelderland, met als belangrijkste 

vaarwegen de Afgedamde Maas, de Maas, de Waal, Nederrijn, Amsterdam-Rijnkanaal en de Linge.  

In 2013 zijn in totaal 9.922 bedrijven aangeschreven, van 3.939 bedrijven is een bruikbare reactie 

gekomen, een (bruikbare) respons van 40%.  
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Uit dit onderzoek blijkt dat 6% van de respondenten (217 bedrijven) verplaatsingsplannen heeft.  

De wens om over overslagmogelijkheden te beschikken en het toestaan van zware 

milieucategorieën noemden de bedrijven zeer weinig.  Dit zijn vestigingsplaatswensen die 

samenhangen met de specifieke activiteiten van een groep bedrijven. 1% van de bedrijven met 

verplaatsingsplannen zoekt een locatie in de omgeving van een overslagterminal water en 1% 

zoekt een locatie direct gelegen aan water (overslagkade). 

 

Uit de interviews met Gelderse gemeenten blijkt dat bedrijven niet snel geneigd zijn te verplaatsen, 

als ze zich eenmaal op een terrein gevestigd hebben. De belangrijkste verplaatsingsvraag komt 

voort uit een uitbreidingsvraag die op de huidige locatie niet gerealiseerd kan worden. De 

gemeente Tiel ziet de trend dat bedrijven na ongeveer 5 jaar een uitbreidingswens hebben. De 

gemeente is daarom op zoek naar mogelijkheden om op die groei te kunnen anticiperen, 

bijvoorbeeld door omliggende kavels beschikbaar te houden.   

 

Geconcludeerd kan worden dat uit de inventarisatie bij gemeenten en het onderzoek “Bedrijven 

onder Dak” blijkt dat er een uitbreidings- en verplaatsingsvraag aanwezig is bij bedrijven in de 

provincie. In veel gevallen betreft het een wens tot uitbreiding of verplaatsing. Het beeld dat 

ontstaat uit de inventarisatie geeft geen aanleiding om rekening te houden met een hogere 

marktdynamiek dan in andere regio’s. 

 

 

3.5 Vraagprofielen van ruimtevragers 

Vraagprofiel watergebonden bedrijven 

De specifieke eisen en wensen die watergebonden bedrijven stellen aan hun locatie is in de 

afgelopen jaren niet drastisch veranderd. De volgende vestigingsplaatsfactoren zijn geïdentificeerd 

op basis van literatuuronderzoek en interviews:  

 

Kavelgrootte: 

 Voldoende fysieke ruimte: ruime kavels (minimaal zo’n 2 hectare, in toenemende mate ook 

groter dan 4 hectare), met mogelijkheden voor uitbreiding; 

 

Bereikbaarheid: 

 Ligging aan voldoende diep vaarwater, voldoende diepgang voor de kade; 

 Voldoende manoeuvreerruimte voor schepen; 

 Goede multimodale ontsluiting: naast een goede locatie voor overslag naar water is ook de 

aanwezigheid van een goede en snelle ontsluiting van het terrein op een provinciale of snelweg 

een belangrijke randvoorwaarde; 

 Aanwezigheid kade van voldoende lengte (gezien huidige scheepslengte bij voorkeur een kade 

van 135 meter lang met eventueel bijbehorende faciliteiten als verlaadinstallaties); 

 

Planologische randvoorwaarden: 

 Planologische zekerheid en snelle besluitvorming voorwaarde om over te gaan tot 

investeringen; 

 Watergebonden bedrijven zijn veelal bedrijven met een hoge milieubelasting. Een belangrijke 

eis waaraan de vestigingslocatie dan ook moet voldoen is voldoende afstand tot 

hindergevoelige functies. In een straal van zo’n 400 meter geen hindergevoelige functies als 

wonen, natuur; 

 Voldoende mogelijkheden voor hoogbouw (tot 16 meter), op termijn kan er vraag ontstaan naar 

een bebouwingshoogte tot 25 meter als gevolg van robotisering;  

 Voldoende milieuruimte (geschikt voor de zwaardere milieucategorieën), overdag en ‘s nachts; 
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Overige vestigingsplaatsfactoren: 

 Functionaliteit staat voorop, maar er wordt ook steeds meer waarde gehecht aan ruimtelijke 

inpassing in omgeving, beeldkwaliteit en belevingswaarde voor zowel werknemers als 

bewoners; 

 Hoogwatervrij terrein; 

 Duurzaamheid; mogelijkheden tot energiezuinig bouwen, organiseren, hergebruiken en 

verbinden. 

 

Vraagprofiel waterverbonden bedrijven 

De wensen en eisen van waterverbonden bedrijven lopen meer uiteen dan die van watergebonden 

bedrijven.  Een belangrijke categorie van bedrijven met een vraag naar waterverbonden locaties 

zijn bedrijven met een logistieke functie.  Als het gaat om tot de locatiefactoren die voor dit soort 

bedrijven van belang is kunnen uit interviews met gemeenten en vervoerders de volgende 

conclusies getrokken worden: 

 

Kavelgrootte: 

 Ruime kavels van (gemiddeld) 5 á 6 hectare, oplopend tot circa 10 hectare. Met de opkomst 

van internetwinkelen zal in toenemende mate een incidentele vraag zijn naar de mogelijkheid 

om grote bouwvolumes te realiseren, om zogenaamde mega-warehouses te realiseren van 

100.000 tot 200.000 m2;   

 Uitbreidingsmogelijkheden naast huidige kavel kunnen ervoor zorgen dat bedrijven niet 

gedwongen zijn te verhuizen bij een uitbreidingsvraag. 

 

Bereikbaarheid: 

 Goede bereikbaarheid via Rijkswegen en nabijheid van water. Ligging langs knooppunten van 

vervoersassen; 

 Multimodale vervoersmogelijkheden: verbinding mogelijk met water, weg en spoor.  

 

Planologische randvoorwaarden: 

 Snelle beschikbaarheid (binnen een half jaar van beslissing tot vestiging) en veel zekerheid 

hierin, geen (planologische) hobbels; 

 Milieucategorie 3 en 4;  

 Voldoende mogelijkheden voor hoogbouw (tot 16 meter), op termijn kan er vraag ontstaan naar 

een bebouwingshoogte tot 25 meter als gevolg van robotisering.  

 

Overige vestigingsplaatsfactoren: 

 Beleving wordt belangrijker. Hoe ziet het gebouw en de directe omgeving eruit? 

 Duurzaamheid speelt een grotere rol, met name energieverbruik van gebouwen; 

 Aanwezigheid van gekwalificeerd personeel. 

 

3.6 Conclusies 

 Tot 2020 is er sprake van een uitbreidingsvraag voor zowel watergebonden als waterverbonden 

bedrijventerreinen. Tot 2020 gaat het om circa 30 ha. uitbreidingsvraag naar waterverbonden 

terreinen en circa 15 ha aan vraag naar watergebonden terreinen. In de periode daarna is er 

vooral sprake van een inhaal-, verplaatsings- en uitbreidingsvraag. Overigens is in deze 

berekeningen de exogene vraag (buitenlandse bedrijven of bedrijven van buiten Gelderland) 

niet meegenomen. Het aantrekken van een groot distributiecentrum kan de verhouding tussen 

vraag en aanbod snel doen veranderen. Dit soort incidenten moeten worden gemonitord. 
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 Tot 2020 is in elke WGR regio sprake van een uitbreidingsvraag voor zowel watergebonden als 

waterverbonden bedrijventerreinen.  De vraag naar watergebonden terreinen is redelijk 

gespreid maar concentreert zich vooral in het zuidwestelijke deel van de provincie (WGR Eem 

en Vallei, Arnhem-Nijmegen en Rivierenland).  Naar waterverbonden terreinen is tot 2020 naast 

deze regio’s ook vraag in de regio Oost-Gelderland.   

 Na 2020 wordt de kwaliteit van de bedrijventerreinen nog belangrijker voor het vasthouden en in 

mindere mate aantrekken van bedrijvigheid.  Vooral de kavelgrootte, uitbreidingsmogelijkheden 

op het huidige kavel, een goede multimodale ontsluiting en planologische zekerheid zijn van 

groot belang. 
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4 Aanbod van watergebonden en 
waterverbonden bedrijventerreinen 

4.1 Huidig aanbod watergebonden bedrijventerreinen 

Vergeleken met 2007 is het areaal aan 

uitgeefbare kavels behoorlijk uitgebreid (zie 

figuur 4.1). In 2007 was er in totaal 172 

hectare aan uitgeefbare grond beschikbaar in 

de aan een vaarweg gelegen gemeenten in 

de provincie Gelderland.  Onder andere door 

nieuwe ontwikkelingen zoals Medel II in Tiel 

en de uitbreiding van de terreinen rondom de 

Lorentzhaven in Harderwijk, zijn er extra 

kavels aan het areaal aan bedrijventerreinen 

toegevoegd. Op dit moment is er 215 hectare 

aan kavels uitgeefbaar29, 43 hectare meer 

dan in 2007. Een groot deel van dit aanbod is 

ook terstond uitgeefbaar (zie figuur 4.1). Dit 

betekent dat het voor bedrijven mogelijk is 

om zich desgewenst op zeer korte termijn in 

Gelderland te vestigen. Alleen de regio 

Rivierenland en Eem en Vallei beschikken niet of nauwelijks over watergebonden aanbod, wat 

betekent dat bedrijven zich daar niet direct aan vaarwater kunnen vestigen. 

 

Tabel 4.1  Huidig aanbod bedrijventerreinen per WGR regio (situatie per 1-5-2015) 

WGR regio Watergebonden Waterverbonden 

Rivierenland 0 58 

Arnhem/Nijmegen 19,2 40 

Eem en Vallei 0,7 1,2 

Noordwest-Veluwe 7,8 41,5 

Stedendriehoek 24,9 3,1 

Oost-Gelderland 3,7 14,8 

Totaal Gelderland  56,3 158,6 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

 

Gelderland beschikt op dit moment over circa 1.870 hectare netto aan bedrijventerreinen die langs 

een vaarweg gelegen zijn (zie bijlage A).  Deze terreinen hebben niet allemaal uitgeefbare kavels 

beschikbaar. In tabel 4.3 is een overzicht te zien van de bedrijventerreinen die gelegen zijn langs 

een vaarweg, beschikken over een loswal en waarop nog kavels uitgeefbaar zijn.  In totaal is ca. 

215 hectare aan grond uitgeefbaar, waarvan circa 205 hectare uitgeefbaar door de gemeente en 10 

hectare door particuliere eigenaren.  Onder ‘uitgeefbaar’ worden gronden verstaan die nog niet zijn 

uitgegeven aan een gebruiker, maar wel als bedrijventerrein zijn bestemd. Van deze uitgeefbare 

                                                           
29 Voor de beschrijving van het aanbod aan bedrijventerreinen in de provincie Gelderland is uitgegaan van het meest recent 

beschikbare aanbod overzicht (IBIS 1-5-2015), zo mogelijk aangevuld met de informatie van gemeenten en de provincie 

Gelderland.   

  

Figuur 4.1 Uitgeefbaar aanbod in 2007 en 2015  

(in netto hectare) 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. 

Bewerking Ecorys. 
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voorraad is ca. 126 hectare terstond uitgeefbaar, dat wil zeggen: ontsloten, bouwrijp en direct voor 

uitgifte aan bedrijven beschikbaar. Ca. 89 hectare van de harde planvoorraad is nog niet terstond 

uitgeefbaar: het bestemmingsplan is nog niet vigerend, de gronden zijn nog niet verworven of de 

infrastructuur is nog niet gereed.  Een deel van de uitgeefbare kavels is direct aan het water 

gelegen en valt daarmee in de categorie ‘watergebonden’ kavels, in totaal gaat het om circa 56 

hectare aan watergebonden kavels, ongeveer de helft van het totale aanbod aan uitgeefbare 

kavels.30  

 

De gemeenten Arnhem, Rijnwaarden, Wageningen, Doetinchem, Harderwijk, Lochem en Zutphen 

hebben nog watergebonden kavels beschikbaar, waarvan het grootste deel terstond uitgeefbaar is.   

 

Beperkt aanbod ten zuiden van de Waal 

Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen het aanbod ten zuiden en ten noorden van de Waal 

valt op dat alleen Nijmegen kavels beschikbaar heeft ten zuiden van de Waal (zie tabel 4.2).  Het 

gaat om een beperkt aanbod van nog geen 9 hectare.  De beschikbare kavels zijn niet direct aan 

het water gelegen, het gaat dus om waterverbonden kavels.  

 

In alle regio’s kavels beschikbaar, weinig watergebonden kavels  

Als gekeken wordt naar het aanbod aan bedrijventerreinen per WGR regio kan geconcludeerd 

worden dat in alle regio’s gemeenten zijn met uitgeefbare kavels.  Wat opvalt is dat in de regio 

Rivierenland geen enkel watergebonden kavel beschikbaar is en ook in Eem en Vallei is nauwelijks 

aanbod.  Wel is, met name in regio Rivierenland, een grote hoeveelheid aan waterverbonden 

kavels beschikbaar. 

 

Figuur 4.2  Huidig aanbod bedrijventerreinen per WGR regio (situatie per 1-5-2015) 

 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

                                                           
30 Ligging direct aan water wil nog niet zeggen dat deze kavels op dit moment daadwerkelijk geschikt zijn voor watergebonden 

bedrijvigheid. Dit hangt ook samen met de aanwezige voorzieningen (zoals een kade), de toegankelijkheid van het 

vaarwater, etc. Zie Hoofdstuk 5 voor de kwantitatieve en kwalitatieve match van vraag en aanbod. 
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Tabel 4.2  Uitgeefbaar aanbod vaarweggebonden bedrijventerreinen (situatie per 1-5-2015) 

 
Bron: Provincie Gelderland (IBIS), aanvulling door gemeenten. Bewerking Ecorys.

Terrein Gemeente Aanbieder

Bruto Netto Totaal Watergebonden Waterverbonden Terstond Niet terstond

Ten Noorden van de Waal

Rivierenland
Medel Rivierenland Tiel Gemeente 191 112,9 23 0 23 23 0
Medel II Tiel Gemeente 88,5 62 35 0 35 0 35
Totaal 279,5 174,9 58 0 58 23 35

Arnhem/Nijmegen 
Kleefse Waard / Koningspley Arnhem Gemeente 93,7 87,5 36,7 11,8 24,9 11,8 24,9
Westervoortsedijk Arnhem Gemeente 59,7 55,4 6,5 0 6,5 6,5 0
Spijksedijk (Tengnagelwaard-Vliegenwaard) Rijnwaarden Privaat 63,6 62 7,4 7,4 0 0 7,4

Totaal 217 204,9 50,6 19,2 31,4 18,3 32,3

Eem en Vallei
Havengebied Wageningen Gemeente 11,3 8,7 0,7 0,7 0 0,7 0
Arkervaart West Nijkerk Gemeente 61,8 50 1,2 0 1,2 1,2 0
Totaal 73,1 58,7 1,9 0,7 1,2 1,9 0

Noordwest-Veluwe
Lorentzhaven Harderwijk Gemeente 20,6 16,6 7,8 7,8 0 7,8 0
Lorentz II Harderwijk Gemeente 50,8 45,3 1,4 0 1,4 1,4 0
Lorentz III Harderwijk Gemeente 68,6 45,3 40,1 0 40,1 39,9 0,2
Totaal 140 107,2 49,3 7,8 41,5 49,1 0,2

Stedendriehoek
Twentekanaal, Havenstraat Lochem Privaat / Gemeente 7,3 6,8 3 3 0 3 0
Twentekanaal, Kwinkweerd Lochem Gemeente 45 37 1 1 0 1 0
Twentekanaal, Aalsvoort Lochem Gemeente 28 28 4,5 4,5 0 4,5 0
Locatie Terwolde Voorst Gemeente 5 5 5 5 0 0 5
De Mars Zutphen Gemeente 192,5 143 14,5 11,4 3,1 10,9 3,6
Totaal 277,8 219,8 28 24,9 3,1 19,4 8,6

Oost-Gelderland
Verheulsweide Doetinchem Gemeente 157,4 120,8 10,4 1,1 9,3 1,3 9,1
Keppelseweg Doetinchem Gemeente 44,3 37,7 2,4 0 2,4 2,4 0
Wijnbergen Doetinchem Gemeente 64,9 49,6 5,7 2,6 3,1 2,6 3,1
Totaal 266,6 208,1 18,5 3,7 14,8 6,3 12,2

Totaal Noord 1254 973,6 206,3 56,3 150 118 88,3

Ten Zuiden van de Waal

Arnhem/Nijmegen 
Noord-Kanaalhaven Nijmegen Gemeente 63 43,2 7,2 0 7,2 7,2 0
Oost-Kanaalhaven Nijmegen Gemeente 112,2 70,6 1,4 0 1,4 1 0,4
Totaal Zuid 175,2 113,8 8,6 0 8,6 8,2 0,4

Totaal Gelderland 1429,2 1087,4 214,9 56,3 158,6 126,2 88,7

Oppervlakte Uitgeefbaar terreinoppervlakte
Ligging Wel / niet terstond uitgeefbaar
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4.2 Toekomstig aanbod 

Het toekomstig aanbod is van belang om in te kunnen schatten of regio’s ook in de toekomst over 

voldoende aanbod kunnen beschikken.  Gelderland beschikt over een aantal ‘niet onherroepelijke’ 

plannen: locaties in studie, in voorbereiding of met een voorontwerpbestemmingsplan.  Voor alle 

niet onherroepelijke plannen geldt dat niet duidelijk is welke omvang de terreinen definitief zullen 

krijgen en wanneer ze daadwerkelijk op de markt zullen komen. Een aantal plannen zijn inmiddels 

door de bestemmingsplan procedure heen gekomen en zijn ‘hard’, maar nog niet uitgeefbaar. In 

tabel 4.3 is een overzicht weergegeven van deze locaties.  

 

Tabel 4.3  Planvoorraad watergebonden bedrijventerreinen (situatie per 1-11-2015)  

Terrein Gemeente Netto oppervlak  

(in hectare) 

Waarvan 

watergebonden 

(potentieel) 

Rivierenland       

Medel II (fase 1) Tiel / Neder-Betuwe 35 0 

Medel II (fase 2) Tiel / Neder-Betuwe 52 0 

Kellen Tiel 50,8 0 

Drutense Waarden (buitendijks) Druten 17 17 

Kerkewaard (Haaften) Neerijnen 30 30 

Poederoijen (Munnikenland) Zaltbommel 5 5 

Arnhem/Nijmegen     

Spijksedijk *  Rijnwaarden 5 0 

Voormalig terrein De Groot *  Rheden 13 13 

Looveer * Lingewaard 22,7 22,7 

Stedendriehoek     

Fort de Poll  Zutphen 4 4 

Totaal Gelderland   234,5 91,7 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

* de uitbreiding betreft sec een plan van de gemeente, de provincie heeft hier nog geen goedkeuring aan gegeven. 

 

In totaal liggen er in Gelderland plannen voor bedrijventerreinen aan waterwegen met een omvang 

van circa 212 hectare. Een deel van de plannen voorziet in directe overslagmogelijkheden aan het 

water. Hierbij moet vermeld worden dat Kerkewaard in privaat bezit is (Van Uden Group) en het 

bedrijf de mogelijkheden van uitbreiding aan het verkennen is. Op het terrein Poederoijen gaat het 

om watergebonden kavels met potentie tot overslagfaciliteiten. Een eventuele uitbreiding van het 

terrein is momenteel ten oosten van het bestaande terrein voorzien, dat is dus niet direct gelegen 

aan het water en bovendien betreft het privaat grondgebied. Voor het voormalig terrein De Groot 

worden de mogelijkheden voor de vestiging van een bedrijf verkend. Op terrein Looveer gaat het 

om het creëren van uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven met watergebonden 

activiteiten. Op welke termijn de plannen voor de Drutense Waarden verder uitgewerkt gaan 

worden is niet bekend. Dit betekent dat het aanbod aan watergebonden kavels in potentie hoog 

lijkt, maar dat het, op de uitbreiding bij Poederoijen na, gaat om niet onherroepelijke plannen. 

 

4.3 Herstructureringsplannen 

In de provincie zijn met betrekking tot de watergebonden- en waterverbonden bedrijventerrein drie 

terreinen te identificeren waar sprake is van herstructurering of transformatie (onttrekking). In 
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Zaltbommel bestaat het plan om circa 10 hectare bedrijventerrein te transformeren tot woningbouw. 

In Tiel krijgt bedrijventerrein de Kellen een facelift. In Rheden wordt gekeken in hoeverre het 

bedrijventerrein Haveland van industriegebied kan transformeren naar functiemenging van wonen 

en werken.  

 

Tabel 4.4 Herstructureringsplannen bedrijventerreinen (situatie per 1-5-2015) 

Terrein Gemeente Omvang  

(in hectare) 

Doel Status 

Buitenstad  Zaltbommel 10 Transformatie wonen Planfase 

Kellen (gedeeltelijk, 

m.u.v. locatie 

glasfabriek) 

Tiel 216,7 Kwaliteitsverbetering Uitvoering 

Haveland 

 

Rheden 

 

nog onduidelijk 

 

Transformatie bedrijven / 

wonen 

Planfase 

 

Middelwaard 

(Lienden) 

Buren 25 Bestemmingsplanwijziging  

m.b.t. bouwhoogte silo’s 

Plan 

goedgekeurd 

Looveer Lingewaard 22,7 Herstructurering werklocatie Planfase 

Totaal Gelderland   274,4     

Bron: IBIS, interviews gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

 

Bij twee van de genoemde herstructureringsplannen is er sprake van een transformatie van een 

bedrijventerrein naar een woonfunctie, al dan niet gecombineerd met bedrijvigheid.  Dit betekent 

dat deze terreinen op den duur onttrokken zullen worden aan de totale voorraad aan 

bedrijventerreinen in de provincie. De herstructurering van Kellen in Tiel heeft kwaliteitsverbetering 

van het bedrijventerrein als doel. Hierbij wordt geen extra ruimte gecreëerd.   

 

4.4 Ontwikkelingen omliggende regio’s 

We benoemen hieronder een aantal terreinen met een gunstige ligging ten opzichte van de Haven 

van Rotterdam en ten opzichte van de waterwegen en bekeken in relatie tot de concurrentie met de 

Gelderse terreinen. Met andere woorden, bedrijventerreinen om rekening mee te houden als het 

gaat om het aantrekken van watergebonden en waterverbonden bedrijvigheid.  

 

Figuur 4.3  Aanbod bedrijventerreinen buiten Gelderland 

 
Bron: Google maps. Bewerking Ecorys. 
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Dordtsche Kil III en IV, Dordrecht  

Bedrijventerreinen Kil III en IV zijn onderdeel van Westelijke Dordtse Oever (WDO) en liggen ten 

zuidwesten van Dordrecht. De terreinen zijn goed gelegen tussen de Mainports, naast de A16 en 

als voorstation van West-Brabant die zicht ontwikkeld heeft tot dé logistieke hotspot van Nederland. 

Met de ligging langs de A16 heeft Kil IV aan de oostzijde tevens een zichtlocatie. Dordtse Kil IV is, 

naast de opvang van lokale bedrijvigheid, voornamelijk bedoeld voor regionale/nationaal 

georiënteerde logistieke bedrijven.  

 

Groot Haar, Gorinchem 

Het geplande bedrijvenpark Groote Haar in de oksel van de A15 en A27 in Gorinchem wordt 

duurzaam ontwikkeld en heeft weinig logistieke problemen wat betreft ontsluiting. De centrale 

ligging en indirecte toegang tot de Merwede maakt dit terrein tot een concurrent.  

 

Logistiek Park Moerdijk (LPM), Moerdijk 

LPM (150 hectare) is gelegen in de gemeente Moerdijk in de oksel van de snelwegen A16 en A17, 

nabij industrieterrein Moerdijk. LPM richt zich op (inter)nationale VAL-bedrijven die op zoek zijn 

naar kavels van meer dan 5 hectare. Onder VAL-bedrijven (Value Added Logistics) wordt verstaan 

alle logistieke bedrijven die zich naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten richten op 

activiteiten die toegevoegde waarde opleveren, zoals assemblage, om- en verpakking, montage, 

reparatie, marktspecifieke producttoevoegingen en bedrukken van producten31. Bedrijven die 

minder dan 5 hectare nodig hebben zijn alleen toegestaan als er een duidelijke relatie te leggen is 

met de noodzaak tot vestiging nabij de kade. Bedrijven moeten behoren tot HMC 3.1-3.2 VNG-lijst 

milieuzonering. Hoewel Commissie Langen in hun 2nd opinion twijfels uiten over de haalbaarheid 

om vast te houden aan de minimale omvang van 5 hectare voor VAL-activiteiten, gaan we hier er 

vanuit dat dit nog wel het streven is. LPM profileert zich nadrukkelijk als multimodaal ontsloten 

locatie voor grote internationale bedrijven. In verband met de locatie, de doelgroep en de omvang 

van de kavels biedt het LPM een goed alternatief voor vestiging.  

 

Schelluinen-West, Giessenlanden 

Het bedrijventerrein Schelluinen-West bestaat uit twee fasen die na elkaar aangelegd worden. De 

kavels worden alleen verkocht aan knelpunt bedrijven uit de regio. Daarnaast kunnen zich enkele 

branche faciliterende bedrijven uit de regio in een cluster op het bedrijventerrein vestigen. Naast de 

afname van reguliere kavels heeft het terrein mogelijkheden voor vestiging in clusters. Hier kan 

eventueel gebruik gemaakt worden van gezamenlijke bebouwing, gezamenlijke parkeerplaatsen en 

overige voorzieningen. 

 

Rhein-Waal Terminal (Emmerik, Duitsland) 

Net over de grens in Duitsland werken De Rhein-Waal Terminal in Emmerich en enkele 

Nederlandse gemeenten (Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek) samen bij 

de realisatie van en het aantrekken van logistieke bedrijven, onder andere naar het A18-

Bedrijvenpark in Doetinchem (±90 hectare) en DocksNLD in ’s-Heerenberg/Montferland (26 

hectare). De Rhein-Waal Terminal heeft dagelijkse verbindingen per barge en spoor met de 

zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Belangrijke weginfrastructuur in de regio is onder andere 

de A12, A18 en N815 en de Duitse A3. 

 

Haven, Waalwijk 

In Waalwijk (Noord-Brabant) bevindt zich het bedrijventerrein Haven, dat begin jaren ’60 is 

ontstaan.  Sindsdien is het bedrijventerrein flink gegroeid en omvat nu bijna 300 hectare.  Het 

bedrijventerrein ligt hemelsbreed nog geen 8 kilometer van de grens met de provincie Gelderland, 
                                                           
31  STEC Groep 2012, Nut en Noodzaak Moerdijk 
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ten zuiden van de regio Zuidwest Gelderland.  Haven in Waalwijk wordt ontsloten door de Bergsche 

Maas en de A59.  De sluis bij Waalwijk wordt gerenoveerd en de Oostelijke insteekhaven wordt 

geschikt gemaakt voor binnenvaartschepen met een lengte tot 135 meter.  Op bedrijventerrein 

Haven zijn industrie en groothandel het sterkst vertegenwoordigd. 

 

Cuijk 

De gemeente Cuijk (Noord-Brabant) ligt 10 kilometer ten Nijmegen aan de A73.  Cuijk beschikt over 

een binnenhaven (Inland Terminal Cuijk), een container terminal en diverse bedrijventerreinen aan 

de Maas.  De belangrijkste activiteit van de haven bestaat uit de overslag van bulkgoederen, 

waarbij grind en zand een overheersende positie innemen.  In 2013 is de Container Terminal in de 

Haven van Katwijl gerealiseerd.  De bedrijventerreinen in de omgeving verschillen van grootte en 

hebben gezamenlijk een omvang van meer dan 350 hectare. 

 

Oss 

Oss (Noord-Brabant) ligt ongeveer 12 km ten zuiden van Tiel, op korte afstand van de Maas, de 

A50 en A59. In de Maashaven worden containers en bulk overgeslagen.  De Osse Overslag 

Centrale (OOC) is trimodaal ontsloten: bedrijven kunnen in Oss gebruik maken van binnenvaart, 

truckvervoer en het spoor.  Op de industrieterreinen Vorstengrafdonk, Elzenburg, De Geer, 

Danenhoef, Moleneind en Landweer zijn veel verschillende bedrijven gevestigd, zoals bedrijven 

met activiteiten die vallen onder de zware industrie en transport- en logistieke dienstverleners. 

 

Deventer 

In Deventer onderzoeken de gemeente en de Provinciale Staten de mogelijkheden om een 

containeroverslag te realiseren in het havengebied.  

 

Concurrentie met name vanuit Oss, Cuijk en Gorinchem 

Vooral ten zuiden en westen van Gelderland, in Noord-Brabant en Zuid-Holland, is een aantal grote 

binnenhavens te vinden met een groot areaal aan bedrijventerreinen.  De belangrijkste 

concurrenten voor Gelderland op het gebied van watergebonden bedrijvigheid zijn Oss, Cuijk en 

Gorinchem.  Deze gemeenten liggen op relatief kleine afstand van de provincie Gelderland, hebben 

grote binnenvaartterminals, zijn goed ontsloten via Rijkswegen en het spoor en hebben grote 

bedrijventerreinen van hoge kwaliteit.  

 

4.5 Conclusies 

 In de provincie Gelderland is bij de aan vaarwegen gelegen gemeenten veel direct uitgeefbaar 

aanbod aan bedrijventerreinen aanwezig.  Bedrijven kunnen zich op korte termijn in Gelderland 

vestigen.   

 Ten opzichte van 2007 is er beduidend meer ruimte aan uitgeefbaar bedrijventerreinen 

bijgekomen, er is vooral meer direct uitgeefbaar aanbod beschikbaar. 

 Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen het aanbod ten zuiden en ten noorden van de 

Waal, valt op dat het aanbod aan de zuidkant zeer klein is. Alleen Nijmegen heeft enkele relatief 

kleine waterverbonden kavels beschikbaar. 

 In alle WGR regio’s in Gelderland zijn kavels beschikbaar op bedrijventerreinen.  Wat opvalt is 

dat in de regio Rivierenland geen watergebonden kavels beschikbaar zijn, daarentegen zijn er 

wel veel waterverbonden kavels beschikbaar.   

 Het aandeel watergebonden kavels in de provincie beslaat ongeveer 25% van het totale 

aanbod. Dit wil overigens vooral zeggen dat ze aan vaarwater liggen, hiervoor geldt niet altijd 

dat deze kavels nu al geschikt zijn voor watergebonden activiteiten.  



 

 
48 

 
  

Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

 Door herstructurering van een tweetal bedrijventerreinen zal aanbod onttrokken worden.  Deze 

terreinen worden getransformeerd naar (gemengde) woonwijken.  Het bedrijventerrein Kellen 

wordt gedeeltelijk geherstructureerd, met als doel kwaliteitsverbetering.   

 Aanbod op bedrijventerreinen buiten de provincie is vooral ten zuiden en ten westen van 

Gelderland te vinden, met name Oss, Cuijk en Gorinchem zijn belangrijke aanbieders van 

bedrijfslocaties.  Deze gemeenten liggen op relatief kleine afstand van de provincie Gelderland, 

hebben grote binnenvaartterminals, zijn goed ontsloten via Rijkswegen en het spoor en hebben 

grote bedrijventerreinen van hoge kwaliteit.  
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5 Match tussen vraag en aanbod 

In deze stap confronteren we de bevindingen vanuit de vraag met het huidige en geplande aanbod. 

Eerst presenteren we per regio de kwantitatieve confrontatie tussen vraag en aanbod en 

vervolgens gaan we in op de kwaliteiten van de beschikbare terreinen.  

 

5.1 Match per regio 

Een belangrijke eerste constatering is dat de planvoorraad de uitbreidingsvraag overstijgt. Ook 

wanneer rekening gehouden wordt met inhaal-, verplaatsingsvraag en transformatie is er een ruim 

aanbod aan terreinen beschikbaar in Gelderland. Kijken we naar de geografische spreiding van 

vraag en aanbod tot 2020 dan zien we wel verschillen. We maken hierbij gebruik van een kaart per 

WGR regio, waarin de grotere terreinen (> 30 ha. Bruto oppervlakte) of met meer dan 5 ha. aan 

beschikbaar aanbod zijn weergegeven.  In de rechter- of linkerbovenhoek is de ruimtevraag tot 

2020 weergegeven. De kwaliteiten van de terreinen geven we weer in een tabel. In de bijlagen zijn 

specifieke profielen per terrein opgenomen. 

 

WGR regio Oost-Gelderland 

In Oost-Gelderland bestaat een ruimtevraag van circa 5 ha. waterverbonden en 2 ha. 

watergebonden kavels tot 2020. In Doetinchem zijn voldoende kavels beschikbaar om de 

waterverbonden bedrijvigheid te kunnen accommoderen. Ook voor watergebonden bedrijvigheid is 

in Doetinchem kwantitatief voldoende ruimte beschikbaar.  

 

Figuur 5.1  Kwantitatieve match in de regio Oost-Gelderland 32  (peildatum 1-5-2015) 

  
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

                                                           
32 Het getal ‘8,5’ in de legenda dient als referentie hoeveel hectare de maat van de cirkel aangeeft. 
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Kwaliteiten terreinen 

In principe zijn de terreinen in Oost-Gelderland in staat aan de vraag vanuit het bedrijfsleven te 

voldoen, zeker als het gaat om waterverbonden bedrijvigheid. De beschikbare watergebonden 

kavels liggen echter wel aan relatief ondiep vaarwater en op niet alle terreinen is meer dan 1,5 

hectare aan watergebonden aanbod beschikbaar.  

 

 
 

WGR regio Stedendriehoek 

In de regio Stedendriehoek wordt zeer beperkte uitbreidingsvraag naar watergebonden en 

waterverbonden bedrijventerreinen verwacht. Het grootste bedrijventerrein bevindt zich in Zutphen 

(De Mars), waar voldoende ruimte beschikbaar is om de uitbreidingsvraag tot 2020 ruim op te 

kunnen vangen. Op locatie Terwolde in Voorst is 5 hectare beschikbaar voor watergebonden 

bedrijvigheid en ook Kwinkweerd aan het Twentekanaal heeft watergebonden aanbod.  

 

Figuur 5.2  Kwantitatieve match in de regio Stedendriehoek (peildatum 1-5-2015)   

 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

 

Kwaliteiten terreinen 

Als het gaat om watergebonden bedrijvigheid zijn bij De Mars de diepte van het vaarwater en de 

beschikbaarheid van grotere kavels aan het water aandachtspunten. Aan het Twentekanaal 

(Aalsvoort) zijn ook watergebonden locaties beschikbaar, maar dit terrein beschikt momenteel nog 

niet over een kade. Locatie Terwolde in Voorst beschikt wel over een kade.  

 

Oost‐Gelderland
Terrein 

min. 5 ha.

Kavels > 

1,5 ha

Ontsl. 

Prov./ 

rijksweg

Ontsl. 

Spoor

Kade > 

150m

Diepte >3,5 

m

Nat > 2 ha 

beschikb.

Doelgroep 

water‐

verbonden

Doelgroep 

water‐

gebonden

Doetinchem Verheulsweide  + + + + + ‐ ‐ + ‐

Doetinchem Keppelseweg  + +/‐ +/‐ ‐ + ‐ ‐ + ‐

Doetinchem Wijnbergen  + ‐ + ‐ + ‐ + + +/‐
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WGR regio Arnhem / Nijmegen 

In Arnhem/Nijmegen is er ruim voldoende aanbod aanwezig, zowel voor watergebonden als 

waterverbonden activiteiten. Het terrein KleefseWaard/Koningspley kan beide typen bedrijvigheid 

accommoderen. Op  Westervoortsedijk is ruimte beschikbaar voor waterverbonden bedrijven en de 

gemeente Rijnwaarden onderzoekt de mogelijkheden om op het terrein aan de Spijksedijk 

watergebonden bedrijfslocaties beschikbaar te stellen. De vraag naar locaties tot 2020 zit met 

name in waterverbonden bedrijvigheid (circa 8 ha.) en in mindere mate in watergebonden 

bedrijvigheid (circa 3 ha.). 

 

Figuur 5.3  Kwantitatieve match in de regio Arnhem / Nijmegen (peildatum 1-5-2015) 

 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

 

Kwaliteiten terreinen 

Alle terreinen zijn goed geschikt voor waterverbonden activiteiten. Voor watergebonden bedrijven 

zijn alleen de terreinen in Arnhem, de Spijksedijk in Rijnwaarden en Voormalig terrein De Groot in 

Rheden geschikt. Het gaat in Rijnwaarden en Rheden echter om niet onherroepelijke 

uitbreidingsplannen. Het is dus geenszins zeker dat deze uitbreiding daadwerkelijk gerealiseerd 

wordt. Voor de bedrijven met behoefte aan grotere kavels zijn er goede mogelijkheden op deze 

Stedendriehoek
Terrein 

min. 5 ha.

Kavels > 

1,5 ha

Ontsl. 

Prov./ 

rijksweg

Ontsl. 

Spoor

Kade > 

150m

Diepte >3,5 

m

Nat > 2 ha 

beschikb.

Doelgroep 

water‐

verbonden

Doelgroep 

water‐

gebonden

Zutphen De Mars + + + ? + +/‐ + + +

Voorst Locatie Terwolde ‐ + +/‐ ‐ + +/‐ + + +

Lochem Twentekanaal, Havenstraat + + + ‐ + + + + +

Lochem Twentekanaal, Kwinkweerd + ‐ + ‐ + + ‐ + +/‐

Lochem Twentekanaal, Aalsvoort + + + ‐ ‐ * + + + +/‐ *

* momenteel geen kade aanwezig, aanleg wel mogelijk
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terreinen. Het grote voordeel van Kleefse Waard / Koningspley is de goede ontsluiting via weg en 

spoor. 

 

 
 

WGR regio Noordwest-Veluwe 

In de regio Noordwest-Veluwe is slechts één groter terrein beschikbaar direct aan het water in 

Harderwijk. Het overige aanbod aan terreinen is relatief groot (mn. Lorentz III), maar is alleen 

geschikt voor waterverbonden bedrijvigheid (mits de afstand tot de kade bijvoorbeeld met een 

interne baan overbrugd kan worden). Toch lijkt dit relatief beperkte aanbod voorlopig voldoende om 

aan de ruimtevraag tot 2020 te kunnen voldoen.  

 

Figuur 5.4  Kwantitatieve match in de regio Noordwest-Veluwe (peildatum 1-5-2015)  

 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

 

Kwaliteiten terreinen 

De Lorentzhaven is in principe geschikt voor watergebonden activiteiten, heeft grotere kavels 

beschikbaar, maar een beperkte diepgang voor de schepen.  

 

 
 

Arnhem/Nijmegen 
Terrein 

min. 5 ha.

Kavels > 

1,5 ha

Ontsl. 

Prov./ 

rijksweg

Ontsl. 

Spoor

Kade > 

150m

Diepte >3,5 

m

Nat > 2 ha 

beschikb.

Doelgroep 

water‐

verbonden

Doelgroep 

water‐

gebonden

Arnhem Kleefse Waard / Koningspley + + + + + + + + +

Arnhem Westervoortsedijk + ‐ + + + + ‐ + +

Nijmegen Noord‐Kanaalhaven  + ‐ +/‐ ‐ + +/‐ ‐ + ‐

Nijmegen Oost‐Kanaalhaven + ‐ +/‐ ‐ + +/‐ ‐ + ‐

Rijnwaarden Spijksedijk  + + +/‐ ‐ +/‐ + + + +

Rijnwaarden Spijksedijk (uitbreiding) + ‐ +/‐ ‐ +/‐ + ‐ + ‐

Rheden Voormalig terrein De Groot (gepland) + + + ‐ + +/‐ + + +

Noordwest‐veluwe 
Terrein 

min. 5 ha.

Kavels > 

1,5 ha

Ontsl. 

Prov./ 

rijksweg

Ontsl. 

Spoor

Kade > 

150m

Diepte >3,5 

m

Nat > 2 ha 

beschikb.

Doelgroep 

water‐

verbonden

Doelgroep 

water‐

gebonden

Harderwijk Lorentzhaven + + +/‐ ‐ + ‐ + + +

Harderwijk Lorentz II + ‐ +/‐ ‐ +/‐ ‐ ‐ + ‐

Harderwijk Lorentz III + + +/‐ ‐ +/‐ ‐ ‐ + ‐
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WGR regio Rivierenland 

In Rivierenland is er geen aanbod beschikbaar voor bedrijven die zich direct aan het water willen 

vestigen. Er blijkt wel vraag te zijn naar dergelijke watergebonden terreinen. Dit kan er toe leiden 

dat bedrijven de regio uitgaan c.q. niet in komen (bv. naar de westelijk gelegen regio rond 

Gorinchem, naar terreinen in Brabant, of naar andere delen van Gelderland), hun 

uitbreidingsplannen uit- of afstellen of voor een andere modaliteit kiezen. Voor de waterverbonden 

activiteiten is ruim voldoende terrein beschikbaar om in de toekomstige ruimtevraag te voorzien. 

Met name op Medel in Tiel is veel ruimte voor waterverbonden bedrijvigheid beschikbaar. Hoewel 

het aanbod de vraag tot 2020 lijkt te overtreffen op basis van de lokale ruimtevraag, kan gezien de 

gunstige geografische ligging de beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed aanbod het 

gebied aantrekkelijk maken voor de exogene ruimtevraag.    

 

Figuur 5.5  Kwantitatieve match in de regio Rivierenland  (peildatum 1-5-2015) 

 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

 

Kwaliteiten terreinen 

De terreinen in Tiel voldoen aan de eisen vanuit de watergebonden en waterverbonden activiteiten, 

maar er is nauwelijks ruimte meer beschikbaar direct aan het water. De kavels zijn relatief minder 

groot in omvang. De uitbreiding van het terrein Poederoijen bij Munnikenland lijkt kwalitatief goed te 

voldoen aan de behoefte aan grotere kavels aan het water. Aandachtpunt bij dit terrein is de 

mindere ontsluiting via de weg (en spoor).  

 

 
 

WGR regio Eem en Vallei  

In de regio Eem en Vallei bestaat tot 2020 nog een ruimtevraag naar zowel waterverbonden als 

watergebonden kavels. De enige terreinen die nog kavels beschikbaar hebben zijn het 

Havengebied in Wageningen en Arkervaart West in Nijkerk. Het gaat echter om een zeer beperkt 

Rivierenland
Terrein 

min. 5 ha.

Kavels > 

1,5 ha

Ontsl. 

Prov./ 

rijksweg

Ontsl. 

Spoor

Kade > 

150m

Diepte >3,5 

m

Nat > 2 ha 

beschikb.

Doelgroep 

water‐

verbonden

Doelgroep 

water‐

gebonden

Tiel Medel Rivierenland + + + ‐ + +/‐ ‐ + +

Tiel Medel II + + + ‐ + +/‐ ‐ + +/‐

Tiel Kellen (gepland) + + + ‐ + +/‐ ‐ + +

Druten Drutense Waarden (gepland buitendijks) + + +/‐ ‐ + + ‐ + ‐

Zaltbommel Poederoijen (uitbreiding) + +/‐ ‐ ‐ + + + + +
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aanbod dat zeker niet voldoende is om aan de toekomstige ruimtevraag te kunnen voldoen. Ook 

bestaan er geen plannen voor toevoeging van het aanbod in de regio. Dit betekent dat het 

waarschijnlijk lijkt dat bedrijven met een ruimtevraag op termijn voor vestiging in een andere regio 

zullen kiezen. Overigens valt een deel van de WGR regio Eem en Vallei buiten de provincie 

Gelderland. In de raming van vraag en aanbod is alleen gekeken naar het Gelderse deel van de 

regio. 

 

Figuur 5.6  Kwantitatieve match in de regio Eem en Vallei  (peildatum 1-5-2015) 

 
Bron: IBIS, provincie Gelderland, gemeenten Gelderland. Bewerking Ecorys. 

 

Kwaliteiten terreinen 

De beschikbare (watergebonden) kavels zijn beperkt in omvang, wat ze niet erg geschikt maakt 

voor watergebonden bedrijvigheid. Er is geen ontsluiting via het spoor en de geringe diepte van het 

vaarwater is een aandachtspunt. Voor waterverbonden bedrijvigheid zijn de kavels beter geschikt. 

 

 
 

5.2 Conclusies 

De match van vraag en aanbod laat het volgende zien  

 Een belangrijke eerste constatering is dat de planvoorraad de uitbreidingsvraag overstijgt. Ook 

wanneer rekening gehouden wordt met inhaal-, verplaatsingsvraag en transformatie is er een 

ruim aanbod aan terreinen beschikbaar in Gelderland. Kijken we naar de geografische spreiding 

van vraag en aanbod tot 2020 dan zien we wel verschillen. Gezien de gunstige geografische 

ligging van sommige terreinen (m.n. binnen Logistics Valley) kan juist de beschikbaarheid van 

Eem en Vallei
Terrein 

min. 5 ha.

Kavels > 

1,5 ha

Ontsl. 

Prov./ 

rijksweg

Ontsl. 

Spoor

Kade > 

150m

Diepte >3,5 

m

Nat > 2 ha 

beschikb.

Doelgroep 

water‐

verbonden

Doelgroep 

water‐

gebonden

Wageningen Havengebied + + +/‐ ‐ + ‐ ‐ + +

Nijkerk Arkervaart West + ‐ +/‐ ‐ + +/‐ ‐ + ‐
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voldoende, kwalitatief goed aanbod het gebied aantrekkelijk maken voor de exogene33 

ruimtevraag.    

 Op de langere termijn (na 2020) is de verwachting dat de uitbreidingsvraag terugloopt. Er zijn 

nog wel niet onherroepelijke plannen voor de uitleg van nieuwe terreinen, maar daar staat een 

(aangetoonde)  marktvraag duidelijk voorop voordat overgegaan wordt tot ontwikkeling. 

Belangrijk is oog te houden voor de relatieve krapte aan de zuidkant van de Waal, in de regio’s 

Eem en Vallei en Rivierenland aan watergebonden bedrijventerreinen.  

 Voor wat betreft de waterverbonden bedrijventerreinen lijkt het bestaande aanbod voorlopig in 

de behoefte te kunnen voorzien, op de regio Eem en Vallei na. Let wel, zoals eerder 

aangegeven is de exogene vraag (buitenlandse bedrijven of bedrijven van buiten Gelderland) 

niet meegenomen. Het aantrekken van een groot distributiecentrum kan de verhouding tussen 

vraag en aanbod snel doen veranderen. Dit soort incidenten moeten worden gemonitord. Vooral 

in regio Nijmegen en Eem en Vallei is het belangrijk de ontwikkeling en behoefte aan 

waterverbonden bedrijventerreinen goed te monitoren. De weergave is gebaseerd op een 

langere termijn raming, maar in werkelijkheid verloopt de uitgifte van terreinen grilliger en moet 

je fluctuaties in de vraag kunnen opvangen. In deze regio’s geldt dat er sneller sprake zal zijn 

van een krapte aan geschikte kavels voor waterverbonden bedrijventerreinen dan in de andere 

regio’s. In het noordelijkste deel van de provincie geldt een zelfde situatie. Het betreft hier 

echter een dusdanig klein geografisch schaalniveau dat vraag en aanbod in Overijssel mede 

bepalend zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling in dit gebied. 

 De vervangingsvraag en de kwaliteit van de terreinen (de juiste randvoorwaarden en condities) 

bepalen op de langere termijn de dynamiek op bedrijventerreinen. Toekomstige ontwikkeling 

van bedrijventerreinen moeten dan ook vooral ingegeven worden op de toekomstige behoeften 

van het bedrijfsleven. De input vanuit het bedrijfsleven in de toekomstvisie speelt hierin een 

belangrijke rol. 

 De kwaliteit van het (geplande) aanbod over het algemeen goed te noemen is. Veel terreinen 

beschikken over grotere kavels, zijn multimodaal ontsloten, gelegen aan diep vaarwater en 

bieden ruimte voor zowel waterverbonden als watergebonden bedrijvigheid.  

 Voor de pure watergebonden bedrijvigheid is het aanbod aan grotere kavels (> 2 hectare en bij 

voorkeur nog groter) beperkt. In Rivierenland is er geen watergebonden aanbod aanwezig, 

maar de uitbreiding van Poederoijen kan hierin gaan voorzien. Bij meerdere terreinen geldt dat 

er nog flink geïnvesteerd moet worden om de watergebonden kavels direct uitgeefbaar te 

krijgen en geschikt voor overslag. Echter zonder specifieke interesse vanuit een marktpartij is 

voorontwikkeling niet opportuun. 

 Voor de waterverbonden bedrijventerreinen geldt dat er maar een beperkt aantal terreinen 

kavels beschikbaar is van 1,5 hectare een groter. Zeker op multimodaal en goed ontsloten 

locaties is het aan te raden kavels aan te kunnen aanbieden van 5 tot maximaal 20 hectare.

                                                           
33 De exogene ruimtevraag, vraag van buiten de provincie Gelderland, is in de berekeningen niet meegenomen.  
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6 Conclusies bouwstenen en opmaat naar visie 

6.1 Conclusies bouwstenen 

In deze paragraaf zetten we de conclusies van de verschillende bouwstenen op een rij. In de 

volgende paragraaf geven wij aan hoed wij deze conclusies gaan gebruiken voor het opstellen van 

de visie.  

 

Belangrijkste conclusies met betrekking tot de containerterminals 

 Nederland telt 20 gemeenten met meer dan 50.000 TEU overslag naar de binnenvaart (daarbij 

de zeehavens buiten beschouwing gelaten) 

 4 daarvan (Alpherium in Alphen a/d Rijn, Barge Terminal Born, Container Terminal Utrecht en 

Combi Terminal Twente in Hengelo) hebben een overslag van meer dan 100.000 TEU. 

 De containerterminal van BCTN in Nijmegen is de grootste in Gelderland met ongeveer 80.000 

TEU overslag in 2013. 

 Ongeveer 90% van het containervolume dat via containerterminals naar de binnenvaart wordt 

overgeslagen, wordt behandeld door containerterminals die deel uitmaken van een netwerk; de 

vier belangrijkste netwerken zijn BCTN, CTU, MCS en Brabant Intermodal. 

 Nederland kent relatief veel containerterminals voor de binnenvaart. Dit betekent dan ook dat er 

overlap zit in de verzorgingsgebieden van die terminals waardoor er sprake is van een sterke 

concurrentie tussen de terminals onderling. 

 Het verzorgingsgebied van de containerterminal in Nijmegen (BCTN) is deels overlappend met 

die van de terminals in Wanssum (BCTN), Veghel en Cuijk (beiden in netwerk van Brabant 

Intermodal), Tiel (CTU) en Oss. 

 De verwachting is dat met name containerterminals die in een netwerk opereren en aan diep 

vaarwater liggen goed zijn voorgesorteerd op de verdergaande schaalvergroting in de 

zeehavens en de impact daarvan op het vervoer van en naar het achterland. 

 De belangrijkste containerterminals in Gelderland (Nijmegen en Tiel) voldoen aan beide 

voorwaarden, maar dit geldt nagenoeg ook voor de andere containerterminals die in de 

nabijheid liggen (met name de terminals in Noord-Brabant). 

 Naast de bestaande terminals zijn er ook initiatieven voor nieuw te ontwikkelen terminals, zowel 

voor binnenvaart (o.a. realisatie in Doesburg, planning in Haaften) als rail (Ede/Barneveld, 

Valburg). 

 Na eventuele realisatie daarvan zal de bestaande concurrentie tussen containerterminals 

onderling verder toenemen zo is de verwachting. 

 

Enkele conclusies met betrekking tot de binnenhavens 

 Nederland telt 50 gemeenten waar meer dan 1 miljoen ton overslag naar de binnenvaart 

plaatsvindt. Laten we de zeehavens even buiten beschouwing, dan zijn er 11 gemeenten met 

een overslagvolume van tussen de 3 en 6 miljoen ton, gezamenlijk vertegenwoordigen zijn 

ongeveer een derde deel van de totale overslag in Nederlandse binnenhavens (exclusief 

zeehavens). 

 Nagenoeg alle binnenhavens laten een stabiel beeld tot stijgende trend zien in de overslag. 

 Binnen Gelderland is Nijmegen de gemeente met de grootste binnenhaven, in 2013 werd een 

overslag van 3,8 miljoen ton gerealiseerd. 

 Over het algemeen is het overgeslagen ladingpakket in de Gelderse binnenhavens divers te 

noemen, variërend van kolen, ertsen, turf, cokes, aardolie en andere delfstoffen tot 

landbouwproducten en voedingsmiddelen. 
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Belangrijkste trends en ontwikkelingen met relevantie voor natte overslag in Gelderland 

Belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van politiek, economie, sociaal, technologie en 

milieu zullen ook effect hebben op de scheepvaartsector en de vraag naar watergebonden 

bedrijventerreinen, en zijn daarmee dus ook relevant voor het vervoer van en naar Gelderland en 

de daaraan gerelateerde overslag bij terminals (containers) en in binnenhavens (bulk): 

 Schaalvergroting in het deepsea containervervoer zal leiden tot grotere callsizes in de 

binnenvaart. Dit vraagt om inzet van of grotere binnenvaartschepen en/of verdergaande 

samenwerking tussen containerterminals om lading te kunnen bundelen. Gelderland is met 

terminals en binnenhavens aan diep vaarwater en terminals die in netwerken opereren (BCTN 

en CTU) in principe goed voorbereid op die ontwikkeling. 

 Hoewel de groei in het containervervoer naar verwachting zal afzwakken, zal beleid gericht op 

modal shift (o.a. neergelegd in het Witboek van de Europese Commissie, maar ook in de 

afspraken rond de ontwikkeling van de 2e Maasvlakte) ervoor zorgen dat er meer container per 

binnenvaart en spoor vervoerd zullen worden. De afwikkeling van de vervoerstromen zullen zich 

concentreren rond de grote (Europese) vervoercorridors. De containerterminals in Nijmegen en 

Tiel liggen beiden aan diep vaarwater op één van de belangrijkste vervoercorridors, de A15-

corridor, die Rotterdam verbindt met het Europese achterland, met name richting Midden-

Duitsland, Polen en de Baltische Staten (de Northsea-Baltic corridor) en richting Ruhr-gebied, 

Zwitserland en Noord-Italië (Rhine-Alpine corridor). Hun uitgangspositie is daarmee zondermeer 

gunstig. Beide terminals zijn bovendien AEO-gecertificeerd en voldoen daarmee aan strenge 

douane-eisen, wat weer een voorsprong geeft op terminals die de AEO-status niet hebben. 

 Gelderse binnenhavens zijn nu nog relatief sterk in de overslag van fossiele brandstoffen en 

delfstoffen. Met de toenemende schaarste aan grondstoffen en een sterke opkomst van 

alternatieve brandstoffen, komt de overslag in die havens onder druk te staan. Om voldoende 

massa te behouden zou een switch naar de overslag van alternatieve brandstoffen gemaakt 

moeten worden (denk aan minerale en plantaardige olieproducten, neo-bulk producten gelieerd 

aan windenergie zoals bijvoorbeeld onderdelen van windmolens) of verdere diversificatie naar 

recycling van afval (denk aan bouwpuin, ijzerschroot, GFT, oud papier, autobanden e.d.). 

 Tot slot als gevolg van klimaatverandering vaker sprake zijn van extreem weer met invloed 

daarvan op de waterstanden. Daardoor zouden in de toekomst vaker vaarbeperkingen kunnen 

optreden, wat juist de positie van de binnenvaart in Gelderland onder druk zet. 

 

Belangrijkste conclusies van de match van vraag en aanbod van terreinen 

 Een belangrijke eerste constatering is dat de planvoorraad de uitbreidingsvraag overstijgt. Ook 

wanneer rekening gehouden wordt met inhaal-, verplaatsingsvraag en transformatie is er een 

ruim aanbod aan terreinen beschikbaar in Gelderland. Kijken we naar de geografische spreiding 

van vraag en aanbod tot 2020 dan zien we wel verschillen. Gezien de gunstige geografische 

ligging van sommige terreinen (m.n. binnen Logistics Valley) kan juist de beschikbaarheid van 

voldoende, kwalitatief goed aanbod het gebied aantrekkelijk maken voor de exogene34 

ruimtevraag.    

 Op de langere termijn (na 2020) is de verwachting dat de uitbreidingsvraag terugloopt. Er zijn 

nog wel niet onherroepelijke plannen voor de uitleg van nieuwe terreinen, maar daar staat een 

(aangetoonde)  marktvraag duidelijk voorop voordat overgegaan wordt tot ontwikkeling. 

Belangrijk is oog te houden voor de relatieve krapte aan de zuidkant van de Waal, in de regio’s 

Eem en Vallei en Rivierenland aan watergebonden bedrijventerreinen.  

 Voor wat betreft de waterverbonden bedrijventerreinen lijkt het bestaande aanbod voorlopig in 

de behoefte te kunnen voorzien, op de regio Eem en Vallei na. Let wel, zoals eerder 

aangegeven is de exogene vraag (buitenlandse bedrijven of bedrijven van buiten Gelderland) 

niet meegenomen. Het aantrekken van een groot distributiecentrum kan de verhouding tussen 

vraag en aanbod snel doen veranderen. Dit soort incidenten moeten worden gemonitord. Vooral 
                                                           
34 De exogene ruimtevraag, vraag van buiten de provincie Gelderland, is in de berekeningen niet meegenomen.  
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in regio Nijmegen en Eem en Vallei is het belangrijk de ontwikkeling en behoefte aan 

waterverbonden bedrijventerreinen goed te monitoren. De weergave is gebaseerd op een 

langere termijn raming, maar in werkelijkheid verloopt de uitgifte van terreinen grilliger en moet 

je fluctuaties in de vraag kunnen opvangen. In deze regio’s geldt dat er sneller sprake zal zijn 

van een krapte aan geschikte kavels voor waterverbonden bedrijventerreinen dan in de andere 

regio’s. In het noordelijkste deel van de provincie geldt een zelfde situatie. Het betreft hier 

echter een dusdanig klein geografisch schaalniveau dat vraag en aanbod in Overijssel mede 

bepalend zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling in dit gebied. 

 De vervangingsvraag en de kwaliteit van de terreinen (de juiste randvoorwaarden en condities) 

bepalen op de langere termijn de dynamiek op bedrijventerreinen. Toekomstige ontwikkeling 

van bedrijventerreinen moeten dan ook vooral ingegeven worden op de toekomstige behoeften 

van het bedrijfsleven. De input vanuit het bedrijfsleven in de toekomstvisie speelt hierin een 

belangrijke rol. 

 De kwaliteit van het (geplande) aanbod over het algemeen goed te noemen is. Veel terreinen 

beschikken over grotere kavels, zijn multimodaal ontsloten, gelegen aan diep vaarwater en 

bieden ruimte voor zowel waterverbonden als watergebonden bedrijvigheid.  

 Voor de pure watergebonden bedrijvigheid is het aanbod aan grotere kavels (> 2 hectare en bij 

voorkeur nog groter) beperkt. In Rivierenland is er geen watergebonden aanbod aanwezig, 

maar de uitbreiding van Poederoijen kan hierin gaan voorzien. Bij meerdere terreinen geldt dat 

er nog flink geïnvesteerd moet worden om de watergebonden kavels direct uitgeefbaar te 

krijgen en geschikt voor overslag. Echter zonder specifieke interesse vanuit een marktpartij is 

voorontwikkeling niet opportuun. 

 Voor de waterverbonden bedrijventerreinen geldt dat er maar een beperkt aantal terreinen 

kavels beschikbaar is van 1,5 hectare een groter. Zeker op multimodaal en goed ontsloten 

locaties is het aan te raden kavels aan te kunnen aanbieden van 5 tot maximaal 20 hectare.
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6.2 Naar een gedragen visie voor Gelderland 

De analyses laten zien dat Gelderland goed is voorgesorteerd voor een versterking van haar positie 

als sterke logistieke regio binnen Nederland en Noordwest-Europa. De ligging en kwaliteiten van de 

terminals sluiten goed aan bij de trend naar schaalvergroting en de behoefte aan langere kades 

aan diep vaarwater. De operators van de terminals zijn grotere spelers met een goede positie in de 

benodigde netwerken van (inter)nationale terminals. Wel is het belangrijk om actief in te spelen op 

te trend naar het vervoer en opslag van alternatieve (duurzame) brandstoffen en neo-bulk. De 

ontwikkeling van nieuwe terminals lijkt hierbij niet opportuun, ook gelet op de aanwezigheid en 

plannen van (kwalitatief hoogwaardige) terminals voor containers en (neo)bulk in naburige regio’s.  

 

Er is ook voldoende aanbod aan kwalitatief goede bedrijventerreinen beschikbaar, zeker voor het 

accommoderen van watergebonden activiteiten. Voor watergebonden activiteiten is het aanbod 

beperkter, maar zien we wel kwalitatief goede plannen die in de behoefte gaan voorzien. 

Aandachtspunten zijn de beperkte omvang van de kavels, de ontsluiting,  en de diepgang van het 

water.  

 

Dit betekent dat de basis voor de visie ligt in de het versterken van de kwaliteit van het huidige 

netwerk van terminals, zowel voor containers als neo-bulk, en de watergebonden terreinen. 

Uitgangspunt is een gezonde markt, zonder overaanbod van overslagcapaciteit en beschikbare 

kavels. De opgave voor Gelderland ligt daarom vooral bij afstemming van het aanbod, zowel in de 

kwaliteiten van terminals en terreinen als de fasering van ontwikkelingen.  
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Begrippenlijst 

CEMT-klasse 

CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports) is een internationaal 

classificatiesysteem om vaarwegen en schepen in te delen (zie onderstaande tabel). 

 

 
Bron: Richtlijn vaarwegen 2011, Rijkswaterstaat. 

 

Feederen 

Feederen betreft zeetransport dat lokaal wordt ingezet om (zee)containers die intercontinentaal via 

de Mainports of Hubs (bijvoorbeeld Rotterdam, Antwerpen of Hamburg) worden aan- en afgevoerd 

op te halen of juist af te leveren bij feederhavens. Zo kent bijvoorbeeld de Mainport Rotterdam een 

uitgebreid aanbod aan hoogfrequente feederdiensten naar kleinere zeehavens in onder meer het 

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Scandinavië en de Baltische Staten die daarmee 

naadloos aansluiten op de intercontinentale deepsea-verbindingen tussen Rotterdam en 

bijvoorbeeld China. Een Feederhaven is dus een haven die lading toelevert aan of ontvangt van 

een grotere (mainport of hub) haven maar zelf niet over een uitgebreid netwerk van 

intercontinentale verbindingen beschikt. 

 

TEU 

TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty feet 

equivalent Unit. 1 TEU is een container van 6,10 meter lang, 2,44m breed en 2,59m hoog. 

 

Waterverbonden bedrijven 

Bedrijven die gebruikmaken van een kade maar goed op enige afstand van het water gelegen 

kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij containerterminals. 
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Watergebonden bedrijven 

Bedrijven die direct aan het vaarwater liggen met vaak een eigen kade of gebruikmaken van een 

direct naastliggende openbare kade. Vaak bulkbedrijven, zoals betonbedrijven, zand- en 

grindbedrijven, etc. 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Bijlage A Totaaloverzicht bedrijventerreinen 

Tabel A.1 Totaaloverzicht bedrijventerreinen van gemeenten aan een waterweg in Gelderland 

(peildatum 1-5-2015) 

 
Bron: IBIS 2015, aangevuld met specifieke informatie vanuit gemeenten en de provincie Gelderland. Bewerking Ecorys. 

 
  

Bruto Netto Uitgeefbaar

Rivierenland
Medel Rivierenland Tiel Gemeente 191 112,9 23
Medel II Tiel / Neder-Betuwe Gemeente 88,5 62 35
Kellen Tiel Gemeente 216,7 161,3 0
Appeldijk, Heukelum Lingewaal Privaat ? ? 0
Xella (Vuren) Lingewaal Privaat ? ? 0
Waaloever Lingewaal 19,2 18,1 0
Kerkewaard (Haaften) Neerijnen Privaat 35,3 30 0
Drutense Waarden (buitendijks) Druten Privaat 31 31 0
Haven Druten Privaat 10,7 7 0
Deest Druten Privaat 19,7 17 0
De Neswaarden Zaltbommel Gemeente 13,3 9,5 0
Poederoijen (Munnikenland) Zaltbommel Privaat 8,3 7 0
De Waal (Havendijk) Zaltbommel Privaat 10,2 10 0
Lingewaarden Geldermalsen 14,7 13,3 0
De Voorne (Heerewaarden) Maasdriel 3,9 3,9 0
Hogewaard Maasdriel 7,1 7,1 0
Diverse terreinen (o.a. Middelwaard West) Buren Privaat 93 80 0
Arnhem / Nijmegen
Noord-Kanaalhaven Nijmegen Gemeente 63 43,2 7,2
West Kanaaldijk Nijmegen Gemeente 100,4 83,4 0
Oost-Kanaalhaven Nijmegen Gemeente 112,2 70,6 1,4
Kleefse Waard / Koningspley Arnhem Gemeente 93,7 87,5 36,7
Westervoortsedijk Arnhem Gemeente 59,7 55,4 6,5
Spijksedijk (Tengnagelwaard-Vliegenwaard) Rijnwaarden Privaat 63,6 62 7,4
Haven Doesburg Doesburg Gemeente 5,8 5,5 0
Verhuellweg Doesburg Gemeente 14,6 10 0
Haveland Rheden Gemeente 31,2 29,9 0
Voormalig terrein De Groot Rheden Privaat 13 13 0
Looveer (Huissen) Lingewaard 27,2 26,4 0
Parenco Renkum 39 39 0
Loonse Waard Wijchen 13,7 13,7 0
Oost-Gelderland
Verheulsweide Doetinchem Gemeente 157,4 120,8 10,4
Keppelseweg Doetinchem Gemeente 44,3 37,7 2,4
Wijnbergen Doetinchem Gemeente 64,9 49,6 5,7
Noordwest-Veluwe
Lorentzhaven Harderwijk Gemeente 20,6 16,6 7,8
Lorentz I Harderwijk Gemeente 104 96,5 0
Lorentz II Harderwijk Gemeente 50,8 45,3 1,4
Lorentz III Harderwijk Gemeente 68,6 45,3 40,1
Eem en Vallei
Arkervaart West Nijkerk Gemeente 61,8 50 1,2
Arkervaart Oost Nijkerk Gemeente 88,6 69,8 0
Havengebied Wageningen Gemeente 11,3 8,7 0,7
Stedendriehoek
Twentekanaal, Havenstraat Lochem Gemeente / Privaat 7,3 6,8 3
Twentekanaal, Kwinkweerd Lochem Gemeente 45 37 1
Twentekanaal, Aalsvoort Lochem Gemeente 28 28 4,5
De Mars Zutphen Gemeente 192,5 143 14,5
Fort de Poll Zutphen 0 0 0
Locatie Terwolde Voorst Gemeente 5 5 5
Totaal Gelderland 2349,8 1869,8 214,9

Terrein Gemeente Aanbieder
Oppervlakte
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Bijlage B Factsheets containerterminals 

BCTN – Nijmegen, Den Bosch, Venray/Wanssum 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: BCTN Nijmegen 

Naam Operator: BCTN 

Contactinformatie: Winselingseweg 80,  6541 BE Nijmegen, 

E: rgeurts@bctn.nl 

T: 024-3743304 (customer service) 

 

Kaart, foto 

  

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan de rivier de Maas en de Waal 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

Dagelijkse verbinding met zeehavens Rotterdam en Antwerpen 

BCTN verzorgt zelf bargeverbinding en laden/lossen 
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 Samenwerkingsverband met Danser (barge operator) 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 33.000 m2 

Handling capaciteit: 110.000 TEU 

Kadelengte: uitbreiding naar 300 meter is dit jaar gereed gerealiseerd. 

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 kranen, 1 reach stacker, 2 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 
 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: BCTN Den Bosch 

Naam Operator: BCTN 

Contactinformatie: Rietveldenkade 5, 5222 AJ Den Bosch 

T: 024-3743301 

E: offerte@bctn.nl 

 

Kaart, foto 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan de Dieze, aansluiting met de Maas 

Vaardiepte CEMT-klasse IV 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 
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LCA)      

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding met zeehavens Rotterdam en Antwerpen 

BCTN verzorgt zelf bargeverbinding en laden/lossen 

Samenwerkingsverband met Danser (barge operator) 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 45.000 m2 

Handlingcapaciteit: 180.000 TEU 

Kadelengte: 300 meter; uitbreidingsmogelijkheden 20.000 m2 aangekocht. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 containerkranen 

1 reachstacker 

2 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 
 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: BCTN Venray 

Naam Operator: BCTN 

Contactinformatie: Geijsterseweg 16-18, 5861 BL Wanssum 

T: 024 3743305 

F: 0478 632644 

E: offerte@bctn.nl 

 

Kaart, foto 
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Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan de Maas 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 45.000 m2 

Handlingcapaciteit: 150.000 TEU 

Kadelengte: 350 meter; ja uitbreidingsproject Ooijen-Wanssum. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 kranen, 1 reachstackers, 2 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 
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Brabant Intermodal – Cuijk, Oosterhout, Waalwijk, Veghel 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Inland Terminal Cuijk 

Naam Operator: Van Berkel Logistics 

Contactinformatie: Keersluisweg 9, 5433 NM Katwijk a/d Maas (correspondentieadres: 

Marconiweg 3-5, 5466 AS Veghel) 

E: info@vanberkellogistics.eu  

T: 0413-388038 

Kaart, foto 

  

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal   

Ligging aan de rivier de Maas 

Vaardiepte CEMT-klasse VI 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding met zeehaven Rotterdam 

Van Berkel verzorgt deels zelf bargeverbinding (met Van Berkel Shipping) 

Bron: www.intermodallinks.com 
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Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 20.000 m2 

Opslagcapaciteit: 13.500 m2 

Kadelengte: 200 meter 

Bron: http://www.vanberkellogistics.eu/nl/terminals/inland-terminal-cuijk/feiten/ 

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

Kranen : 2 reachstackers (45 ton)  

Bron: http://www.vanberkellogistics.eu/nl/terminals/inland-terminal-cuijk/feiten/ 

 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Oosterhout Container Terminal (OCT) 

Naam Operator: OCT 

Contactinformatie: Visserijweg 5, 4906 CJ Oosterhout 

T: 0162 467 500 

F: 0162 453 459 

E: office@octerminal.nl 

Kaart, foto 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan het Wilhelminakanaal 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van Dagelijkse verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 
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verbindingen 

 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 30.000 m2 

Handlingcapaciteit: 260.000 TEU 

Kadelengte: 325 meter; ja, op eigen terrein door sloop hallen, en richting Breda (Minervum). 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 kranen, 3 reachstackers, 0 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: ROC Waalwijk 

Naam Operator: Van der Linden / ROC Waalwijk BV 

Contactinformatie: Emmikhovensestraat 4, 5145 PB Waalwijk 

T: 0416567200 

F: 0416334603 

E: info@rocwaalwijk.nl 

 

Kaart, foto 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan de Bergsche Maas 

Vaardiepte CEMT-klasse III 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 
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Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 13.000 m2 

Handlingcapaciteit: 30.000 TEU 

Kadelengte: 190 meter; ja, aangrenzende terrein is in eigendom en kan verder ontwikkeld 

worden. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

1 kranen, 1 reachstackers, 0 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Inland Terminal Veghel 

Naam Operator: Van Berkel Groep 

Contactinformatie: Marconiweg 3, 5466 AS Veghel 

T: 0413388038 

E: info@inlandterminalveghel.eu 

Kaart, foto 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan de Zuid-Willemsvaart 

Vaardiepte CEMT-klasse II wordt opgewaardeerd naar klasse IV 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie Internationale Nationaal Transferium Nationaal Regionaal 
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(categorieën 

LCA) 

hub trimodaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 35.000 m2 

Handlingcapaciteit: 80.000 TEU 

Kadelengte: 360 meter; ja, uitbreiding kadelengte naar 550 meter + 2 Ha opslagterrein 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

0 kranen, 3 reachstackers, 0 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 
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CTU – Utrecht, Rivierenland (Tiel/Medel) 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: CTU Utrecht 

Naam Operator: CTU 

Contactinformatie: Isotopenweg 33,  3504 AS Utrecht 

T: 030 240 9710 

E: ctu@ctu.nl 

Kaart, foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal 

Vaardiepte CEMT-klasse VI 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding met zeehaven Rotterdam, 2-3x per week verbinding met (zee)havens 

van Antwerpen en Amsterdam 

CTU verzorgt de bargeverbinding 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en Terreinoppervlakte: 22.000 m2 
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uitbreidings-

mogelijkheden 

Handlingcapaciteit: 175.000 TEU 

Kadelengte: 200 meter; uitbreidingsmogelijkheden 2 Ha beshikbaar. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

1 containerkraan 

1 reachstacker 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: CTU Rivierenland 

Naam Operator: CTU / Theo Pouw Groep 

Contactinformatie: De Riemsdijk 18,  4004 LC Tiel (Medel) 

T: 030-2409710 

E: ctu@ctu.nl 

 

Kaart, foto 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal   

Ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

Dagelijkse verbinding met zeehaven Rotterdam 
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 Bron: www.inlandlinks.eu 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 54.000 m2 

Handlingcapaciteit: 100.000 TEU 

Kadelengte: 200 meter; uitbreiding kade met 200 meter en terminal met 2,5 ha. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

1 containerkraan 

1 reachstacker 

Bron: http://www.ctu.nl/nl/faciliteiten 

 
  



 

 
78 

 
  

Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

MCS – Meppel, Leeuwarden en Groningen 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: MCS Meppel 

Naam Operator: Oliemolenweg 16, 7944HX Meppel 

T: +31512741555 

E: planning@mcs-bv.nl 

Kaart, foto  

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan het Meppelerdiep 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 22.025 m2 

Handlingcapaciteit: 85.800 TEU 

Kadelengte: 140 meter; uitbreidingsmogelijkheden met 1,2Ha zijn er (onverhard terrein 

beschikbaar) maar geen plannen. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

1 kranen, 1 reachstackers, 1 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 
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Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: MCS Leeuwarden 

Naam Operator: Newtonweg 7, 

8912BD Leeuwarden 

T: +31512741555 

E: planning@mcs-bv.nl 

Kaart, foto  

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan het Van Harinxmakanaal 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

4x per week verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 22.000 m2 

Handlingcapaciteit: 128.700 TEU 

Kadelengte: 120 meter; uitbreidingsmogelijkheden 1 Ha. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

1 kranen, 1 reachstackers, 0 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 
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Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: MCS Westerbroek (Groningen) 

Naam Operator: Madepolderweg 3, 9608 PX Westerbroek 

T: +31 51 2741 555 

F: +31 512741556 

E: planning@mcs-bv.nl 

 

Kaart, foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan het Winschoterdiep 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 30.000 m2 

Handlingcapaciteit: 90.000-100.000 TEU 

Kadelengte: 185 meter; uitbreidingsmogelijkheden 1 Ha. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

1 kranen, 2 reachstackers, 0 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 
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Overige relevante terminals – Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland, 
Overijssel (en Duitsland) 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: OOC Terminals (Osse Overslag Centrale) 

Naam Operator: OOC (Osse Overslag Centrale) 

Contactinformatie: Waalkade 17C, 5347 KR Oss, 

T: 0412-636 302 

E: planning@ooc.nl 

 

Kaart, foto  

 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Trimodale terminal  

Ligging aan het Burgemeester Deelenkanaal 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart, spoor en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding met zeehavens Rotterdam en Antwerpen 

Samenwerkingsverbanden met European Gateway Services (EGS), Logistiek Platform Oss, 

Eigen Verladers Organisatie, Regionale Overslag Centra Nederland, Railcargo 

Bron: www.inlandlinks.eu 

Capaciteit en 

uitbreidings-

Terreinoppervlakte: 70.000 m2 

Handlingcapaciteit: 150.000 TEU 
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mogelijkheden Kadelengte: 600 meter; uitbreiding kade met 200 meter en terminal met 2,5 ha. 

Spoor: spoorlengte terminal 300 meter, 2 sporen 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

1 containerkraan 

1 reachstacker 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Alpherium 

Naam Operator: Van Uden 

Contactinformatie: Boskoopseweg 14, 2407 AC Alphen aan den Rijn 

T: 0172 427890 

E: info@alpherium.nl 

 

Kaart, foto 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan de Gouwe 

Vaardiepte CEMT-klasse IV 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 
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Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 65.000 m2 

Handlingcapaciteit: 116.000 TEU 

Kadelengte: 512 meter; ja maar onduidelijk hoeveel m2. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 kranen, 3 reachstackers, 1 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Groenenboom Containertransferium Ridderkerk (GCR) 

Naam Operator: Groenenboom Transport 

Contactinformatie: Haven 18, 2984 BR Ridderkerk 

T: 0180 428955 

F: 0180 422329 

E: info@gctr.nl 

Kaart, foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan de Noord 

Vaardiepte CEMT-klasse VI 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie Internationale Nationaal Transferium Nationaal Regionaal 
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(categorieën 

LCA) 

hub trimodaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding per barge met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 17.270 m2 

Handlingcapaciteit: 25.000 TEU 

Kadelengte: 140 meter; nee. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

1 kranen, 2 reachstackers, 1 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Logistiek Centrum Gorinchem 

Naam Operator: Logistiek Centrum Gorinchem / HTS Group 

Contactinformatie: Ambonstraat 2, 4202 ML Gorinchem 

T: 0183-689799 

E: info@lcgterminal.nl 

Kaart, foto  

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan de Merwede 
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Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding met zeehaven Rotterdam, 2-3x per week verbinding met (zee)havens 

van Antwerpen en Gent 

HTS Intermodaal verzorgt de bargeverbinding 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 22.000 m2 

Handlingcapaciteit: 75.000 TEU 

Kadelengte: 350 meter; uitbreidingsmogelijkheden 20.000 m2 aangekocht. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 containerkranen 

2 reachstacker 

1 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Container Terminal Harderwijk 

Naam Operator: Reukema Recycling 

Contactinformatie: Lorentzkade 2, Harderwijk 

Kaart, foto 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan het Veluwemeer 
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Vaardiepte CEMT-klasse IV 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Verbinding met zeehaven Rotterdam, frequentie onduidelijk 

 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

-  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

- 

 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Container Terminal Kampen 

Naam Operator: ROC Kampen 

Contactinformatie: Haatlandhaven 6, 8263 AS Kampen 

T: 038 3311341 

F: 038 3328962 

M: h.kraaijeveld@roc-kampen.nl 

 

Kaart, foto  
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Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan het de IJssel 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Verbinding 4x per week met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 18.300 m2 

Handlingcapaciteit: 18.000 TEU 

Kadelengte: 100 meter; uitbreidingsmogelijkheden 1.300m2 op naastgelegen terrein. 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 reachstackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Combi Terminal Twente 

Naam Operator: CTT 

Contactinformatie: Zuidelijke Havenweg 4, 7554RR Hengelo 

T: 0742489950 

F: 0742489959 

E: planning@ctt-twente.nl 

Kaart, foto  
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Type en 

ontsluiting 

Barge terminal  

Ligging aan het Twentekanaal 

Vaardiepte CEMT-klasse V 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Dagelijkse verbinding  met zeehaven Rotterdam 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 130.000 m2 

Handlingcapaciteit: 459.000 TEU 

Kadelengte: 390 meter; uitbreidingsmogelijkheden via dependances (Almelo start 2015 en 

Spoorterminal Twente). 

CTT Bad Bentheim 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 kranen, 1 reachstackers, 5 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 

 

 

Bestaand 

aanbod 

Naam Terminal: Rhein-Waal Terminal 

Naam Operator: RWT 

Contactinformatie: Werftstrasse 6, 46446 Emmerich 

T: +49-2822-9245-0 

F: +49-2822-92 45-45 

E: info@rwt-gmbh.de 
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Kaart, foto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type en 

ontsluiting 

Trimodale terminal  

Ligging aan de Rijn 

Vaardiepte CEMT-klasse VI 

Modaliteiten: binnenvaart en weg 

Functie 

(categorieën 

LCA) 

Internationale 

hub 

Nationaal 

trimodaal 

Transferium Nationaal Regionaal 

     

Netwerk van 

verbindingen 

 

Verbinding per barge 6x per week met zeehaven Rotterdam 

3 sporen op terminalterrein, lengte 550m 

Bron: www.intermodallinks.com 

Capaciteit en 

uitbreidings-

mogelijkheden 

Terreinoppervlakte: 45.000 m2 

Handlingcapaciteit: 300.000 TEU 

Kadelengte: 300 meter; uitbreidingsmogelijkheden 10.000m2. 

Samenwerking met A18 bedrijvenpark 

Bron: www.inlandlinks.eu  

Overige 

informatie 

betreffende 

aanbod 

2 kranen, 2 reachstackers, 1 empty stackers 

Bron: www.inlandlinks.eu 
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Bijlage C  Methodiek behoefteraming 

De behoefte aan watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen is berekend aan de hand 

van twee methoden, die vervolgens gemiddeld zijn. 

 

Methode 1 

De eerste methode is een macro-berekening zoals gehanteerd in de studie uit 2007 (ETIN, 2006). 

Deze berekening gaat uit van: 

 

 Aandeel werkgelegenheid in sectoren met component natte bedrijvigheid  (1-5%, 5-25%, 25-

50%) x de totale uitbreidingsvraag  (2014-2020, 2021-2025, 2026-2030).  
Bron: Gelderland in vier bedrijven 

 

Het percentage watergerelateerde activiteiten is uitgerekend aan de hand van het 

vestigingenregister 2014 en vervolgens op de totale uitbreidingsvraag gelegd. Dit is per gemeente 

uitgerekend en is geaggregeerd naar de verschillende waterwegen. 

 

Methode 2 

Deze methode sluit nauw aan bij de ramingsmethode van de provincie Gelderland uit februari 2001. 

“Kwantitatieve Behoefteraming Natte Bedrijventerreinen in Gelderland 1998-2020” 

 

 Werkgelegenheid in branches met potentie vervoer over water naar SBI5 x groeivoeten (SBI 

specifiek) 2014-2020/2021-2025/2026-2030 x locatiequotiënt (SBI specifiek) x Terreinquotiënt 

(SBI specifiek). 

 

Per gemeente is voor de branches met potentie voor vervoer over water de werkgelegenheid in 

2014 bepaald. Vervolgens is aan de hand van de groeivoeten uit Hedenmorgen (2006) per branche 

en per gemeente de totale werkgelegenheid in 2020, 2025 en 2030 uitgerekend. Deze 

werkgelegenheid is vermenigvuldigd met de locatietypevoorkeur en de terreinquotiënt voor Midden- 

en Zuid- Nederland zoals aangegeven in de Bedrijvenlocatiemonitor van het CPB. Per gemeente 

en per SBI kan zo het benodigde areaal bedrijventerrein worden bepaald. Deze gegevens zijn tot 

slot geaggregeerd naar groepen 1-5%, 5%-25%, 25%-50% en naar de verschillende waterwegen 

PM   
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Bijlage D  Ruimtevraag naar WGR regio 

Figuur D1  Ontwikkeling van de ruimtevraag naar WGR regio voor watergebonden bedrijven (in 

netto hectare) 

 
 Bron: Fanion Onderzoek & Advies / Ecorys 

 

Figuur D2  Ontwikkeling van de ruimtevraag naar WGR regio voor waterverbonden bedrijven (in 

netto hectare) 

 
Bron: Fanion Onderzoek & Advies / Ecorys 
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Bijlage E  Profielen bedrijventerreinen 

 

Gemeenten: 

 Doetinchem   Oost-Gelderland 

 Lochem  Stedendriehoek 

 Voorst  Stedendriehoek 

 Zutphen  Stedendriehoek 

 Arnhem  Arnhem/Nijmegen 

 Doesburg  Arnhem/Nijmegen 

 Druten  Rivierenland 

 Nijmegen  Arnhem/Nijmegen 

 Rheden  Arnhem/Nijmegen 

 Rijnwaarden  Arnhem/Nijmegen 

 Harderwijk  Veluwe 

 Nijkerk  Eem en Vallei 

 Wageningen  Eem en Vallei 

 Buren  Rivierenland 

 Lingewaal  Rivierenland 

 Neerijnen  Rivierenland 

 Tiel   Rivierenland 

 Zaltbommel  Rivierenland 
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Doetinchem - Verheulsweide 

Naam locatie: Verheulsweide 

Rin: 3946 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Groot, gemengd bedrijventerrein aan de Oude IJssel. 

Oppervlakte: 157,4 ha bruto; 120,8 ha netto 

Uitgeefbaar: 10,4 ha 

Max. kavelgrootte: 5 ha 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5  

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade van 1.250 m. Grotendeels privaat bezit, klein deel publiek.  

Ontsluiting: Via water (Oude IJssel). Goed ontsloten op Rijksweg A18. Tevens aansluiting op 

spoor. 

Bijzonderheden: Oude IJssel is beperkt bevaarbaar. Niet alle type schepen kunnen Doetinchem 

bereiken. 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Doetinchem - Keppelseweg 

Naam locatie: Keppelseweg 

Rin: 893 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan de Oude IJssel. 

Oppervlakte: 44,3 ha bruto; 37,7 ha netto 

Uitgeefbaar: 2,4 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 4 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade van 400m in privaat eigendom. Wordt vooral gebruikt door 

mengvoederbedrijf.  

Ontsluiting: Via water (Oude IJssel). Redelijk goed ontsloten via Rijksweg A18. Geen aansluiting 

op spoor. 

Bijzonderheden: In 2005/2006 is het terrein gerevitaliseerd.  Oude IJssel is beperkt bevaarbaar. 

Niet alle type schepen kunnen Doetinchem bereiken. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Doetinchem - Wijnbergen 

Naam locatie: Wijnbergen 

Rin: 892 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan de Oude IJssel. 

Oppervlakte: 64,9 ha bruto; 49,6 ha netto 

Uitgeefbaar: 5,7 ha, waarvan 2,6 ha direct aan het water 

Max. kavelgrootte: 0,4  

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): t/m categorie 5 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade aanwezig, eigendom van gemeente. 

Ontsluiting: Via water (Oude IJssel). Ontsloten op Rijksweg A18. Geen aansluiting op spoor. 

Bijzonderheden: Twee watergebonden kavels beschikbaar.  Oude IJssel is beperkt bevaarbaar. 

Niet alle type schepen kunnen Doetinchem bereiken. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Lochem – Twentekanaal, Havenstraat 

Naam locatie: Twentekanaal, Havenstraat 

Rin: 140034 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Langs het Twentekanaal 

Oppervlakte: 8 ha bruto, 6,8 ha netto 

Uitgeefbaar: 3 ha (watergebonden, in bezit van particulier) 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5 

Grondprijs: circa 100 euro / m2 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade aanwezig. 

Ontsluiting:  Via water; via N346 naar de A1. 

Bijzonderheden: Herstructureringsplannen: straat wordt verbeterd. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Lochem – Twentekanaal, Kwinkweerd 

Naam locatie: Twentekanaal, Kwinkweerd 

Rin: 1038 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Langs het Twentekanaal 

Oppervlakte: 45 ha bruto, 37 ha netto 

Uitgeefbaar: 1 ha (watergebonden) 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5 

Grondprijs: circa 130 euro / m2 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade aanwezig. 

Ontsluiting:  Via water; via N346 naar de A1. 

Bijzonderheden: Herstructureringsplannen 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Lochem – Twentekanaal, Aalsvoort 

Naam locatie: Twentekanaal, Aalsvoort 

Rin: 1037 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Langs het Twentekanaal 

Oppervlakte: 28 ha bruto 

Uitgeefbaar: 4,5 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): onbekend 

Grondprijs: circa 125 euro / m2 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): momenteel geen kade aanwezig. 

Ontsluiting:  Via water; via N346 naar de A1. 

Bijzonderheden:  

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Lochem – Twentekanaal, Scheggertdijk 

Naam locatie: Twentekanaal, Scheggertdijk 

Rin: 140093 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Langs het Twentekanaal 

Oppervlakte: 8 ha bruto 

Uitgeefbaar: 0 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): onbekend 

Grondprijs: n.v.t. 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): onbekend 

Ontsluiting:  Via water; via N346 naar de A1. 

Bijzonderheden:  

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Voorst – Locatie Terwolde  

Naam locatie: Locatie Terwolde 

Rin: onbekend 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan de IJssel 

Oppervlakte: 5 ha  

Uitgeefbaar: 5 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): onbekend 

Grondprijs: n.v.t. 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade aanwezig 

Ontsluiting:  Via water; via N792 naar de A50. 

Bijzonderheden: Voormalige betonfabriek. 

In Deventer zijn plannen om een containeroverslag te realiseren. 

 

Bron: Google maps 
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Zutphen – De Mars 

Naam locatie: De Mars 

Rin: 1194 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan de IJssel en het Twentekanaal. 

Oppervlakte: 192,5 ha bruto; 143 ha netto 

Uitgeefbaar: 10 ha terstond uitgeefbaar; 4,5 ha niet terstond uitgeefbaar. 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): 500m lange kade aan de IJssel.  In de Marshaven is een kade van 

1250m waarvan 500m openbaar. Probleem met de haven is de sterke fluctuatie in waterhoogte. 

Ontsluiting: via water. Via de N345 en N348 is de A1 bereikbaar. In 2012 is het nieuwe tracé van 

de N348 in gebruik genomen, dat de bereikbaarheid van De Mars en de verkeersveiligheid en het 

leefmilieu in de bebouwde omgeving eromheen ten goede komt. 

Bijzonderheden: 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Arnhem – Kleefse Waard / Koningspley 

Naam locatie: Industriepark Kleefse Waard / Koningspley 

Rin: 815 
Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Tussen de Rijn en de IJssel.  

Oppervlakte: 93,7 ha. bruto; 87,5 ha. netto  

Uitgeefbaar: 36,7 ha  

Max. kavelgrootte: 4 ha.   

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): t/m categorie 5 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Laad- en loskade, in particulier bezit. 

Ontsluiting: Over water.  Via Rijksweg A325 (Pleijweg), op geringe afstand van A12. Tevens 

ontsluiting via een verzamelspoor. 

Bijzonderheden:  

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Arnhem – Westervoortsedijk 

Naam locatie: Westervoortsedijk 

Rin: 812 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Gelegen tussen de Rijn en de IJssel. 

Oppervlakte: 59,7 ha. bruto; 55,4 ha. netto  

Uitgeefbaar:  6,5 ha 

Max. kavelgrootte: 1 ha. 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 4  

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): laad- en loskade (in bezit van de overheid) 

Ontsluiting: Over water, via Rijksweg A325 (Pleijweg), op geringe afstand van A12. Tevens 

ontsluiting via een verzamelspoor. 

Bijzonderheden: 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Doesburg – Haven  

Naam locatie: Haven Doesburg (Gieterij-eiland / Koppelweg) 

Rin: 885 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan de IJssel en Oude IJssel 

Oppervlakte: 5,8 ha bruto, 5,5 ha netto 

Uitgeefbaar: 0 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5 

Grondprijs: Niet van toepassing 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): onbekend 

Ontsluiting:  Via water; via N317 die aantakt op de A348 en de A12; via N338 die aantakt op A12.  

Bijzonderheden:  

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Doesburg – Verhuellweg 

Naam locatie: Verhuellweg 

Rin: 886 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan de IJssel. 

Oppervlakte: 14,6 ha bruto, 10 ha netto 

Uitgeefbaar: 0 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 3 

Grondprijs: Niet van toepassing 

Vaardiepte: onbekend. Er moet nog gebaggerd worden. 

Overslagfaciliteit (kade): Laad en loskade en containerterminal in aanleg; gereed 2015. In 

eigendom van Rotra. 

Ontsluiting:  Niet vaarwegontsloten; via N317 die aantakt op de A348 en de A12. 

Bijzonderheden: LNG vulstation in voorbereiding. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Druten – Drutense Waarden (buitendijks) 

Naam locatie: Drutense Waarden (buitendijks) 

Rin: 140067 

Aanbieder locatie: Gevestigd bedrijfsleven waaronder Excluton, Delens Transport, Conpax. 

Ligging locatie: Gelegen langs de Waal. 

Oppervlakte: 31 ha (peildatum 1-5-2015). Bijgesteld: 24 ha.  

Uitgeefbaar: 0 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): specifiek bestemd 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): aanwezig / particulier 

Ontsluiting:  Via water, via N322 naar Rijkswegen A15, A73  en A50 (8-10 km van deze locatie). 

Bijzonderheden: In de toekomst staat hier het project ‘Ruim baan voor de Drutensche Waarden’ 

gepland. Het realiseren van o.a. een watergebonden bedrijventerrein zoals opgenomen in het 

‘Masterplan Rivierenland Logistieke Hotspot’. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 

Kaartmateriaal: gemeente Druten 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Druten – Haven 

Naam locatie: Haven 

Rin: 140069 

Aanbieder locatie: Gevestigd bedrijfsleven Gerlien van Tiem 

Ligging locatie: Gelegen langs de Waal. 

Oppervlakte: 10,69 bruto en 7 netto (peildatum 1-5-2015). Bijgesteld: 12,4 ha. 

Uitgeefbaar: 0 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): specifiek bestemd 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): aanwezig particulier 

Ontsluiting:  Via water, via N322 naar Rijkswegen A15, A73 en A50 (8-10 km van deze locatie). 

Bijzonderheden: geen 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen  

Kaartmateriaal: gemeente Druten 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Druten – Deest 

Naam locatie: Deest 

Rin: 897 

Aanbieder locatie: Gevestigd bedrijfsleven Ravestein (overig bedrijfsleven niet direct aan het water, zie 

kaartbeeld) 

Ligging locatie: Gelegen langs de Waal. 

Oppervlakte: 19,67 bruto en17 netto (peildatum 1-5-2015). Bijgesteld: 6,3 ha. 

Uitgeefbaar: 0 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): specifiek bestemd  

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): aanwezig particulier 

Ontsluiting:  Via water, via N322 naar Rijkswegen A15, A73 en A50  

Bijzonderheden: geen 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 

Kaartmateriaal: gemeente Druten 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Nijmegen - Noord-Kanaalhaven en Oost-Kanaalhaven 

Naam locatie: Noord-Kanaalhaven en Oost-Kanaalhaven 

Rin: 1073 // 1074 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan het Maas-Waal kanaal  

Oppervlakte: Noord-Kanaalhaven: 63 ha bruto, 43,2 ha netto 

Oost-Kanaalhaven: 112,2 ha bruto, 70,6 ha netto 

Uitgeefbaar: Noord-Kanaalhaven: 7,2 ha terstond uitgeefbaar. (niet watergebonden) 

Oost-Kanaalhaven: 1 ha terstond uitgeefbaar, 0,4 ha niet terstond uitgeefbaar. (niet 

watergebonden) 

Max. kavelgrootte: Noord-Kanaalhaven: 1,5 ha. Oostkanaalhaven ca 1 ha 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5 

Grondprijs: Noord-Kanaalhaven: € 175,- tot €200,- p/m2. Oostkanaalhaven: € 150,- p/m2 

Vaardiepte: 3,50 meter 

Overslagfaciliteit (kade): Overslagfaciliteiten, containerterminal. 

Ontsluiting:  Via water. Over de weg via de energieweg ontsloten op de A73.  

Bijzonderheden: Eind 2014 nieuw bestemmingsplan ‘Nijmegen Kanaalhavens’ vastgesteld. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Nijmegen – West Kanaaldijk  

Naam locatie: West Kanaaldijk 

Rin: 1069 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan het Maas-Waal kanaal  

Oppervlakte: 100,4 ha bruto, 83,4 ha netto 

Uitgeefbaar: 0   

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): onbekend 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: 3,50 meter 

Overslagfaciliteit (kade): Overslagfaciliteiten, containerterminal aan de Oost-Kanaalhaven. 

Ontsluiting:  Via water. Over de weg via de energieweg ontsloten op de A73.  

Bijzonderheden: n.v.t. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Rheden – Haveland 

Naam locatie: Haveland 

Rin: 1111 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Aan de IJssel 

Oppervlakte: 31,2 ha bruto; 29,9 ha netto 

Uitgeefbaar: 0 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 3 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade van 90m. Loswal met kraan en een ro-ro kade. Belangrijkste 

gebruiker van de wateroverslag is betonfabriek de Meteoor.   

Ontsluiting:  Via water. Over de weg prima ontsloten via de A348 op de A12 (knooppunt 

Velperbroek).  Wel moet hiervoor een stuk door de bebouwde kom worden gereden.  Geen 

spoorontsluiting. 

Bijzonderheden: Plannen voor transformatie van het gebied naar een combinatie van bedrijvigheid 

en wonen.   

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Rheden – Voormalig terrein De Groot 

Naam locatie: Voormalig terrein De Groot 

Rin: onbekend 

Aanbieder locatie: Particulier 

Ligging locatie: Aan de IJssel 

Oppervlakte: 13 ha bruto 

Uitgeefbaar:13 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 4 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Oude kade 

Ontsluiting: Via water en over de weg prima . 

Bijzonderheden: De gemeente heeft plannen voor de vestiging van bedrijf  (gevestigd buiten de 

gemeente Rheden). Hier is door de provincie nog geen goedkeuring aan gegeven.  

Terrein is in het verleden gebruikt door een steenfabriek, sinds 1986 niet meer in gebruik. 

 

Bron: Geoview 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Rijnwaarden - Spijksedijk 

Naam locatie: Spijksedijk (Tengnagelwaard-Vliegenwaard) 

Rin: 140204 

Aanbieder locatie: onbekend 

Ligging locatie: Aan de Rijn.  

Oppervlakte: 63,6 ha bruto; 62 ha netto 

Uitgeefbaar: 7,4 ha 

Max. kavelgrootte: 5,3 ha 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5.2 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Laad- en loskade van 150m, in privaat bezit. 

Ontsluiting: Via water. Via weg: dichtstbijzijnde Rijksweg is de A12 op 7 km afstand. Geen 

spoorverbinding. 

Bijzonderheden: De gemeente heeft een uitbreiding gepland van 5 ha. De provincie heeft hier tot 

op heden geen goedkeuring aan gegeven. 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Harderwijk – Lorentz Haven 

Naam locatie: Lorentz Haven 

Rin: 141056 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: aan het Veluwemeer 

Oppervlakte: 20,6 ha bruto; 16,6 ha netto 

Uitgeefbaar: 7,8 ha 

Max. kavelgrootte: 4,1 ha 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan):  
Grondprijs: onbekend, contact op te nemen met dhr. J. Kappers. 

Vaardiepte: onbekend (Vaarweg klasse IV) 

Overslagfaciliteit (kade): Kade is 170m lang en in eigendom van de overheid. 

Ontsluiting: Via water. Ontsloten op de N302, verbonden met de A28 en Flevoland. 

Bijzonderheden: 

Twee uitbreidingen: 
- De uitbreiding van het bedrijventerrein Lorentzhaven-West (netto circa 2,90 ha.,nog 

uitgeefbaar ca 0,9 ha.) is o.a. bestemd voor watersport gerelateerde bedrijven uit 
industrieterrein Haven. Deze watersportbedrijven vallen in de milieucategorieën 3 en 4 en 
kennen tevens een detailhandelsgedeelte.  De ontsluiting over de weg van deze 
uitbreiding vindt plaats over de Marie Curiestraat (verlengd vanuit bestaande Lorentz I).  

- De uitbreiding van het bedrijventerrein Lorentzhaven-Oost (netto circa 13,7 ha., nog 
uitgeefbaar ca. 6,9 ha.) is o.a. bestemd voor de overige verplaatste bedrijven van het 
industrieterrein Haven. Bedrijven tot en met milieucategorie 5 kunnen hier een plek 
krijgen. Dit plangedeelte is ontsloten door de Kelvinstraat en Daltonweg vanuit het 
bestaande bedrijventerrein Lorentz I en II.  

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Harderwijk – Lorentz I 

Naam locatie: Lorentz I 

Rin: 975 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: aan het Veluwemeer 

Oppervlakte: 104 ha bruto; 96,5 ha netto 

Uitgeefbaar: 0 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): onbekend 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend (Vaarweg klasse IV) 

Overslagfaciliteit (kade): Overslag mogelijk via Lorentzhaven.  

Ontsluiting: Ontsloten op de N302, verbonden met de A28 en Flevoland.  

Bijzonderheden: geen 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Harderwijk – Lorentz II 

Naam locatie: Lorentz II 

Rin: 976 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: aan het Veluwemeer 

Oppervlakte: 50,8 ha bruto; 45,4 ha netto 

Uitgeefbaar: 1,4 ha 

Max. kavelgrootte: 0,5 ha 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): categorie V 

Grondprijs: onbekend, contact op te nemen met dhr. J. Kappers. 

Vaardiepte: onbekend (Vaarweg klasse IV) 

Overslagfaciliteit (kade): Overslag mogelijk via Lorentzhaven.  

Ontsluiting: Ontsloten op de N302, verbonden met de A28 en Flevoland.  

Bijzonderheden: Beschikbare kavels niet watergebonden. 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Harderwijk – Lorentz III 

Naam locatie: Lorentz III 

Rin: 141007 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Grenst aan Lorentz II, dat gelegen is aan het Veluwemeer 

Oppervlakte: 68,6 ha bruto; 45,3 ha netto 

Uitgeefbaar: 40,1 ha. (hiervan is ca. 2.300 m2 nog niet in bezit van de gemeente) 

Max. kavelgrootte: 10 ha 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): categorie V 

Grondprijs: onbekend, contact op te nemen met dhr. J. Kappers. 

Vaardiepte: onbekend (Vaarweg klasse IV) 

Overslagfaciliteit (kade): Overslag mogelijk via Lorentzhaven.  

Ontsluiting: Ontsloten op de N302, verbonden met de A28 en Flevoland.  

Bijzonderheden: Beschikbare kavels niet watergebonden. 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Nijkerk – Arkervaart West 

Naam locatie: Arkervaart West 

Rin: 1063 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Via de Arkervaart ontsloten op het Nijkerkernauw 

Oppervlakte: 61,8 ha bruto, 50 ha netto 

Uitgeefbaar: 1,2 ha; geen gebruik mogelijk van loskade i.v.m. fietspad 

Max. kavelgrootte: 1,0 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): variabel tot maximaal 4,2 

Grondprijs: € 200 

Vaardiepte: 3,40 meter (in het midden 3,70 meter) 

Overslagfaciliteit (kade): Kade aanwezig van 500m, maar dit is geen officiële openbare kade. Een 

aantal bedrijven beschikt over kranen. 

Ontsluiting:  Via water; over de weg ontsloten via N301 op de A28 en via N789. Geen 

spoorontsluiting. 

Bijzonderheden: Modern gemengd 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Nijkerk – Arkervaart Oost 

Naam locatie: Arkervaart Oost 

Rin: 1062 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Via de Arkervaart ontsloten op het Nijkerkernauw 

Oppervlakte: 88,6 ha bruto, 69,8 ha netto 

Uitgeefbaar: 0 ha 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan):  variabel tot maximaal 4.2  

Grondprijs: niets te koop 

Vaardiepte: 3,40 meter (in het midden 3,70 meter) 

Overslagfaciliteit (kade): Laad- en loskade aanwezig.  

Ontsluiting:  Via water; over de weg ontsloten via N301 op de A28 en via N789. Geen 

spoorontsluiting. 

Bijzonderheden: Herstructureringsplannen uitgevoerd en afgerond 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Wageningen - Havengebied 

Naam locatie: Havengebied 

Rin: 1156 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Gelegen aan de Nederrijn.   

Oppervlakte: 11,3 ha bruto; 8,7 ha netto 

Uitgeefbaar: 0,7 ha 

Max. kavelgrootte: 1,9 ha 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): t/m categorie 5 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): 445m lange kade, eigendom van gemeente Wageningen. Wordt 

grotendeels verhuurd aan de zittende bedrijven. 

Ontsluiting: Via water. Ontsloten via N225 naar A15 en A50. Niet ontsloten via spoor. 

Bijzonderheden: Haven wordt intensief gebruikt. Vooral: zand en grind; granen, zaden en 

veevoeders; gasolie, dieselolie en bezine. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Buren 

Naam locatie: Roodvoet, Tollewaard, Ten Cate en Middelwaard West 

Rin: - 

Aanbieder locatie: Privaat 

Ligging locatie: Gelegen aan de Rijn 

Oppervlakte:  

Roodvoet (Rijswijk): 15 ha bruto 

Tollewaard (Lienden): 15 ha bruto 

Ten Cate (Lienden): 38 ha bruto 

Middelwaard West (Lienden): 25 ha bruto 

Uitgeefbaar: niets 

Max. kavelgrootte: n.v.t. 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 4.2 

Grondprijs: n.v.t. 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): kade. 

Ontsluiting: Via water en weg. Niet ontsloten via spoor. 

Bijzonderheden: Alle vier terreinen zijn voormalige steenfabriekterreinen langs de Rijn.  De 

terreinen zijn gekocht door ondernemers die hun bedirjven hebben verplaatst naar deze locaties.  

De gemeente heeft de bestemming / gebruik in overeenstemming gebracht. Bebouwing gaat uit 

van bestaande met maximaal 10% uitbreiding.  Het gaat alles bij elkaar om een paar ha. netto 

bebouwing.  

 

 

Bron: Google maps. Bewerking Ecorys. 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Lingewaal - Appeldijk 

Naam locatie: Appeldijk 17a, 4161 BH  Heukelum 

Rin: n.v.t. 

Aanbieder locatie: private aanbieder: De Koornwaard  

Ligging locatie: De Linge 

Oppervlakte: onbekend 

Uitgeefbaar: onbekend 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 3 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): onbekend 

Ontsluiting: via water en weg. 

Bijzonderheden: geen 
 

 

Bron: Google maps 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Lingewaal - Mildijk 

Naam locatie: Mildijk 141, 4214 DR  Vuren 

Rin: n.v.t. 

Aanbieder locatie: private aanbieder: Xella Beton  

Ligging locatie: De Waal 

Oppervlakte: onbekend 

Uitgeefbaar: onbekend 

Max. kavelgrootte: onbekend 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 3 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): onbekend 

Ontsluiting: via water en weg. 

Bijzonderheden: geen 
 

 

Bron: Google maps 

 

  



 

 
126 

 
  

Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Neerijnen – Kerkewaard (Haaften) 

Naam locatie: Kerkewaard (Haaften) 

Rin: 1220 

Aanbieder locatie: Van Uden-Groep 

Ligging locatie: Gelegen langs de Waal. 

Oppervlakte: 35,3 ha bruto, 30 ha netto 

Uitgeefbaar: 0 ha 

Max. kavelgrootte: n.v.t. 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 4.1 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): 760 m lange laad- en loskade, in privaat eigendom. 

Ontsluiting:  Via water, via A2 en nabij A15 (knooppunt Deil).  Geen spoorontsluiting. 

Bijzonderheden: Plannen ontwikkeling Kerkewaard zijn zacht (nog geen onherroepelijk 

bestemmingsplan). 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Tiel – Medel Rivierenland 

Naam locatie: Medel Rivierenland 

Rin: 145024 
Aanbieder locatie: Industrieschap Medel (samenwerking gemeenten Tiel en Neder-Betuwe) 

Ligging locatie: Aan het Amsterdam-Rijnkanaal en daarmee tevens ontsloten op de Waal. 

Oppervlakte: 191 ha. Bruto; 112,9 ha. netto  

Uitgeefbaar: 23 ha.  

Max. kavelgrootte: 8 ha. 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5.1 

Grondprijs: 135-150 euro/m2 excl BTW 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): 200m lange laad- en loskade met containerkraan. Exploitant: CTU. 

Ontsluiting: Over water, via Rijksweg A15. Niet via spoor. 

Bijzonderheden: geen 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Tiel / Neder-Betuwe – Medel II 

Naam locatie: Medel II 

Rin: 25151 

Aanbieder locatie: Industrieschap Medel (samenwerking gemeenten Tiel en Neder-Betuwe) 

Ligging locatie: Via Medel Rivierenland aan het Amsterdam-Rijnkanaal en daarmee tevens 

ontsloten op de Waal. 

Oppervlakte: 88,5 ha. Bruto; 62 ha. netto 

Uitgeefbaar: 35 ha. (bruto) niet terstond uitgeefbaar (bestemmingsplanprocedure fase 1 loopt), 52 

ha. (bruto) extra uitbreiding gepland (fase 2) . 

Max. kavelgrootte: groter dan 4 ha. 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): onbekend (bestemmingsplanprocedure loopt) 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): 200m lange laad- en loskade met containerkraan op Medel Rivierenland. 

Exploitant: CTU. 

Ontsluiting: Via Medel Rivierenland over water, via Rijksweg A15. Niet via spoor. 

Bijzonderheden: Recente uitbreiding Medel Rivierenland in twee fases. De uitbreiding vindt deels 

plaats binnen de gemeente Neder-Betuwe. 

 

Bron: Provincie Gelderland (2015) 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Tiel – Kellen 

Naam locatie: Kellen 

Rin: 1121 

Aanbieder locatie: Gemeente Tiel 

Ligging locatie: Aan het Amsterdam-Rijnkanaal en daarmee tevens ontsloten op de Waal. 

Oppervlakte: 216,7 ha. bruto; 161,3 ha. netto  

Uitgeefbaar: 0 ha. (50,8 ha. uitbreiding gepland) 

Max. kavelgrootte: 35 ha. 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 5.3 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Drie verschillende kades. 350m vluchthaven, 75m industriehaven, 60m 

publieke laad- en loswal.  

Medel: 200m lange laad- en loskade met containerkraan.  

Ontsluiting: Over water, via Rijksweg A15. Niet via spoor (een stamlijn/industriespoor is aanwezig 

maar niet in gebruik). 

Bijzonderheden: Businessplan voor de bedrijfsomgeving Kellen in uitvoering. Herstructurering van 

een deel van de locatie gepland (t.b.v. kwaliteitsverbetering). 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Zaltbommel – De Neswaarden (Aalst) 

Naam locatie: De Neswaarden (Aalst) 

Rin: 3944 

Aanbieder locatie: Gemeente 

Ligging locatie: Gelegen aan de Afgedamde Maas, aftakking van de Waal. 

Oppervlakte: 13,3 ha bruto; 9,5 ha netto 

Uitgeefbaar: 0 

Max. kavelgrootte: 0 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 4 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): 200m kade. 

Ontsluiting: via water. Ontsluiting via N322,  op afstand van 2 km. Dichtstbijzijnde Rijkswegen zijn 

A2 en A27, beiden op circa 17km afstand. 

Bijzonderheden: geen 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Zaltbommel – Poederoijen (Munnikenland) 

Naam locatie: Poederoijen (Munnikenland) + uitbreiding (gepland) 

Rin: 3945 // 25201304 (uitbreiding) 

Ligging locatie: Aan de Waal.  

Aanbieder locatie: particulier (onbekend) 

Oppervlakte: 8,3 ha bruto; 7,9 ha netto // 5 ha (bruto/netto) uitbreiding gepland 

Uitgeefbaar: 0 

Max. kavelgrootte: 3 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): 4 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade van 350m. Particuliere handelshaven van Schouten Mengvoeders. 

Ook bedrijf Holcim maakt gebruik van overslagfaciliteiten (huurt een gedeelte van het terrein).  

Ontsluiting: Via water. Via N322 verbonden met A2 en A27. Afstand tot A2 en A27 is circa 15km. 

Bijzonderheden: geen 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 
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Zaltbommel – De Waal (Havendijk) 

Naam locatie: De Waal (Havendijk) 

Rin: 1180 

Ligging locatie: Direct aan de Waal. 

Aanbieder locatie: Busker BV 

Oppervlakte: 10,2 ha bruto; 10 ha netto 

Uitgeefbaar: 0 

Max. kavelgrootte: 0 

Max. milieucategorie (bestemmingsplan): categorie 3 

Grondprijs: onbekend 

Vaardiepte: onbekend 

Overslagfaciliteit (kade): Kade van 350m in privaat bezit. 

Ontsluiting: Over de weg: A2 ligt op 3km afstand maar hiervoor moet het verkeer door de 

bebouwde kom van Zaltbommel. 

Bijzonderheden: Herstructureringsplannen (transformatie naar wonen) in planfase. 

 

Bron: http://www.gelderland.nl/bedrijventerreinen 

 

  



 

 
133 

  

Behoefteonderzoek watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland 

Bijlage F  Bouwstenen visie 

Resultaten eerste workshop en interviews 

Programma eerste workshop 

Dinsdag 21 april 2015 heeft de eerste cocreatiesessie plaatsgevonden in het kader van het 

Behoefteonderzoek en visie watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland. 

Deelnemers aan deze sessie waren vertegenwoordigers van marktpartijen, brancheorganisaties, 

lokale overheden en enkele andere relevante partijen werkzaam in de Provincie Gelderland. 

Tijdens deze eerste sessie hebben drie afzonderlijke groepen gediscussieerd en een antwoord 

geformuleerd op de onderstaande vragen: 

1. Waar wordt er op dit moment al samengewerkt? (bijvoorbeeld samenwerkingsrelaties tussen 

terminals, tussen terminals en het bedrijfsleven op de bedrijventerreinen, tussen de Gelderse 

marktpartijen en overheden). 

2. Welke locaties hebben groeipotentie? 

3. Waar ligt specifieke interesse vanuit de marktpartijen? (Kan gaan om samenwerking, 

uitbreiding, vastgoed, netwerken). 

4. Waar is duidelijk sprake van bedrijfsverplaatsingen / dynamiek? (bijvoorbeeld Willen reeds 

gevestigde bedrijven verplaatsen? Waarom? Is er uitbreidingsvraag of vraag vanuit nieuwe 

spelers? Waar zien we dit vooral terug? 

5. Waar moeten de accenten liggen binnen het onderzoek? 

 

Interviews 

Vervolgens is met een groot aantal partijen een afzonderlijk interview gehouden om nadrukkelijk af 

te tasten wat hun visie is op het toekomstig netwerk van binnenhavens en terminals en om dieper 

in te kunnen gaan op de behoeften: wat is echt noodzakelijk en wat zijn relatief zachte wensen?  

 

Met de volgende partijen is (tot nu toe) een interview gehouden: 

 

Tabel F1 Geïnterviewde organisaties 

Organisatie Vertegenwoordiger Type organisatie 

BCTN Dhr. Geurts Barge terminals 

Havenbedrijf Rotterdam Dhr. Korteweg Zeehavenbedrijf 

Havenbedrijf Amsterdam Dhr. Smit Zeehavenbedrijf 

Vereniging van Inland Terminal 

Operators (VITO) 

Dhr. Visser Branche-organisatie inland 

terminals 

Rotterdam World Gateway Dhr. Pinkney Zeehaventerminal 

Van Uden Logistics Mevr. Bostelaar 

Dhr. Thoenes 

Logistiek dienstverlener met o.a. 

barge terminal 

Agruniek Rijnvallei / Rijnzate 

BV 

Dhr. Getkate Verlader en logistiek dienstverlener 

meststoffen en veevoeders 

Rotra Dhr. Roelofsen Logistiek dienstverlener 

Bureau Voorlichting 

Binnenvaart 

Dhr. Volker Brancheorganisatie binnenvaart 

Consortium Bedrijven 

WaalWeelde West 

Dhr. De Graaf Bedrijvenconsortium 

Gemeente Nijmegen Dhr. Jansen Regionale overheid 

Gemeente Tiel Dhr. Bevers Regionale overheid 
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Organisatie Vertegenwoordiger Type organisatie 

Mevr. Spijker 

Gemeente Wageningen Dhr. Volleman Regionale overheid 

Regio Foodvalley  Logistieke Regio 

Regio Rivierenland  Logistieke regio 

Oost NV Dhr. Kloos Ontwikkelingsmaatschappij Oost-

Nederland 

 

We vatten de antwoorden en bevindingen op elk van de vijf vragen hierna kort samen: 

  

(1) Huidige samenwerkingsrelaties 

 Tussen terminals buiten het eigen netwerk wordt meestal niet samengewerkt en de verwachting 

is dat dit vooral door huidige eigendomsstructuren ook niet snel zal gaat gebeuren. Juist om het 

vervoer van lege containers te verminderen zou een betere match tussen beladen import en 

beladen export gezocht moeten worden. Samenwerking tussen diverse partijen (rederijen, 

terminals, barge operators, verladers) is daarvoor nodig. Noodzaak daardoor om meer vanuit 

netwerken te denken. Toch laat het voorbeeld van samenwerking tussen de containerterminal 

van Rotra bij Doesburg en CTT in Hengelo zien dat er efficiencywinst te halen is. Bij Doesburg 

gaat er een laag containers af en daardoor kunnen de schepen onder het Twentekanaal 

doorvaren. 

 Een voorbeeld van samenwerking tussen overheden en marktpartijen is bundeling van lading in 

de binnenvaart (EVO, Bureau Voorlichting Binnenvaart en Provincie Overijssel) 

 Rijnzate (haven van Wageningen) werd als voorbeeld genoemd van samenwerking tussen 

partijen die heeft geresulteerd in meer efficiency. 

 De drie logistieke regio’s in Gelderland (Rivierenland, regio Arnhem-Nijmegen, LEC Liemers) 

organiseren samenwerking tussen lokale overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en 

bedrijven. Ook tussen deze regio’s onderling is er sprake van samenwerking in het kader van 

“Logistic Valley Gelderland”.  Samen positioneren ze het gebied in de internationale corridor 

waar ze onderdeel van zijn en zorgen voor gezamenlijke branding. 

 De gemeente Harderwijk heeft een bijeenkomst georganiseerd om te onderzoeken hoe 

samenwerking tot stand kan komen tussen marktpartijen. Daarbij blijken er onvoldoende 

ladingstromen te zijn om apart een nieuwe containerterminal te ontwikkelen. Er is alleen iets 

mogelijk als de bestaande containerterminal Reukema (nu alleen vervoer van schroot) de 

andere bedrijven gaat ondersteunen met het vervoer van containers over water.  

 De gemeente Wageningen werkt samen met de Provincie en Oost NV met betrekking tot  

acquisitie van aantrekken nieuwe bedrijven in de logistieke sector.  

 

(2) Locaties met groeipotentie 

 Groeipotentie zit vooral bij bestaande terminals aan diep vaarwater die bereikbaar zijn voor 

minimaal klasse IV (3-laags containervaart, minimaal 90 TEU/schip). 

 In principe zijn er geen nieuwe locaties nodig omdat er met huidige locaties voldoende aanbod 

is (koester schaarste), uitgezonderd die locaties waar voldoende (lokaal) ladingaanbod een 

nieuwe terminal commercieel haalbaar maakt. Ook in die situatie geldt dat nieuwe terminals in 

principe niet te dicht op bestaande overslaglocaties gerealiseerd zouden moeten worden. In het 

algemeen geldt dat containerterminals een invloedgebied hebben van ongeveer 35 kilometer; 

als terminals op kortere afstand van elkaar zitten (of als nieuwe terminals op kortere afstand 

ontwikkeld gaan worden) dan leidt dat tot concurrentie op vervoer van containers over water. 

Dat is op zich geen probleem, als dit maar zonder steun van de overheid geschied. 

 Er is veel vraag naar bedrijventerreinen op de as A15/A2. Vanuit Tiel wordt opgemerkt dat er 

veel vraag is vanuit grotere distributiecentra naar nieuw bedrijventerreinen. Vooral bedrijven in 

de e-commerce. Populaire bedrijventerreinen die worden genoemd zijn: 
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- Medel, Tiel (watergebonden); 

- Park15, Overbetuwe (waterverbonden); 

- Bijsterhuizen, Nijmegen/Wiegen (waterverbonden); 

- Zevenpoort, Zevenaar (waterverbonden); 

- Serumberg (waterverbonden). 

 Als barrières voor groeipotentie worden onder andere genoemd regelgeving, milieu (Natura 

2000), samenwerking zeehavens en achterlandterminals.  

 

(3) Interesse vanuit marktpartijen 

 Rotra: LNG-terminal, ethanol trucks Vanuit Rotra wordt aangegeven dat de overheid met 

regelgeving duurzaamheid meer kan stimuleren. Bijvoorbeeld voor LNG in Doesburg. Voor weg 

en water. Rotra is bezig geweest met het laten rijden van een vrachtwagen op Ethanol. Dit werd 

door regelgeving bemoeilijkt. 

 Bij Van Uden met vestigingen in onder andere Alphen aan de Rijn en Haaften speelt de 

afweging om eigen containeroverslag te realiseren bij de vestiging aan de Waal in Haaften (in 

concurrentie met Medel bij Tiel), voor eigen containerschepen (overslag en opslag). Dit kan ook 

de haven van Rotterdam ontlasten (past in visie haven). 

 Wel weer groei vraag van bedrijven van buiten die zich in de regio willen vestigen. Behoefte aan 

multimodale vervoersmogelijkheden, ligging langs knooppunten van vervoersassen, grote 

kavels en voldoende mogelijkheden om bouwvolumes te kunnen realiseren (bijvoorbeeld 

maximale toegestane bouwhoogte). Vooral het aanbod aan multimodale vervoersmogelijkheden 

is een belangrijke factor voor locatiekeuze. Bedrijven willen hun transport op duurzame wijze 

verzorgen. 

 Daarnaast is er een kleine groep bedrijven (vooral startende bedrijven) die zich graag dichtbij 

de kenniscentra bij Nijmegen en Wageningen vestigt, liefst op de campus zelf. Toegevoegde 

waarde research & design. 

 

(4) Locaties met duidelijke verplaatsingsvraag / dynamiek 

 Veel vraag naar regio Food Valley (Ede-Wageningen-Barneveld-Nijkerk), onder andere door 

goede gebiedsprofilering. 

 Als het gaat om locaties met groeipotenties snappen de bedrijven de reservering die de 

gemeente heeft bij het terrein Zeiving. Advies: houd de mogelijkheid voor de uitbreiding bij 

Poederoijen open, want dit is een locatie die weinig mensen hindert (behalve natuurliefhebbers 

bij Munnikenland). Munnikenland (Poederoijen) past bij potentiële vraag. De bestaande haven 

Kerkewaard moet je als haven zien te houden en niet wegstemmen met natura2000. 

 O.a. Bommelerwaard, Lienden, Haaften, Druten. 

 Ook populair: Nijmegen (Barneveld), Duiven (A12), Geldermalsen (A15), Zaltbommel (A2), 

vanwege ligging langs rijkswegen. 

 Richt je op bedrijven die willen uitbreiden. 

 Regiefunctie overheid is nodig: 

- (vraaggestuurde) Uitbreiding bestaande locaties; 

- Instandhouden schaarste; 

 Een aantal bedrijven liggen daar bij dorpen beetje ongelukkig gesitueerd. Zouden beter 

verplaatst kunnen worden. Vraag is in welke omvang deze vraag speelt. Bedrijven zijn alleen 

hierin geïnteresseerd zodra dit voor hen ook toegevoegde waarde heeft. 

 Er zit dynamiek bij de bedrijven, ze willen allemaal ondernemen. In Zaltbommel willen ze 

woningbouw realiseren, mooie locaties. Er zijn bedrijven die willen uitbreiden en er zijn 

bedrijven die willen verplaatsen naar een betere plek. Dit zijn wel gearticuleerde wensen maar 

nog niet concreet. 
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 In sommige gemeenten is het lastig om adequaat op de uitbreidingsvraag van bedrijven te 

anticiperen, omdat regelgeving en vergunningentraject ingewikkeld is en veel tijd kost. Niet altijd 

voldoende kennis beschikbaar bij gemeente.  

 

(5) Gewenste accenten binnen het onderzoek 

 Door te makkelijk uit te breiden met nieuwe locaties komt het rendement van de bestaande 

locaties onder druk. Maak gebruik van de watergebonden bedrijventerreinen die er al zijn en 

probeer die zo goed mogelijk in te zetten. Zorg dat er een goede ruimtelijke onderbouwing ligt 

om deze locaties te benutten.  De provincie moet gemeenten hierbij ondersteunen. Afstemming 

tussen de verschillende provincies en gemeenten is belangrijk. Onderling overleg en een 

gedeelde visie zijn noodzakelijk. Visie moet uitmonden in concrete actielijnen. 

 Eventueel nieuwe locaties (markt)vraaggestuurd invullen, faciliteren. De wens van de verladers 

dient daarbij centraal te staan. Beeld ontwikkelen van de behoefte vanuit de markt, zowel 

kwantitatief en kwalitatief. Voorbeeld: 

- Rotra  Ethanol -> aandacht voor regelgeving rond verduurzaming; 

- Grote, nieuwe DC’s die zich in de markt willen vestigen, daarvoor zijn de terminals voor het 

vervoer van goederen vervolgens in de race; 

- Bedrijven zoals Rijnvallei moeten zoveel mogelijk gefaciliteerd kunnen worden en de ruimte 

krijgen om hun activiteiten te ontplooien / uit te breiden. 

 Houdt rekening met uitgangspunt dat terminals niet te kort op elkaar/in elkaars 

verzorgingsgebied. 

 Versterking logistiek in regio’s Nijmegen/Arnhem en Tiel/ Rivierenland; 

 Richt je op groei vanuit faciliteren van bedrijvigheid in de eigen regio met ruimte voor terreinen 

en dichtbij multimodale terminals, niet alleen op groei vanuit zeehaven(s). 

 Bundel stromen (container en bulk) en bundel op beperkt aantal multimodale locaties. Behoefte 

aan samenwerking en betere benutting bestaande capaciteit. Piek in containervervoer is 

bereikt. 

 Gelderland als geheel als logistieke regio presenteren (in plaats van regio Rivierenland en regio 

Arnhem/Nijmegen), complementair aan Limburg en Brabant. Ambitie: positionering van de regio 

in internationale context. Duurzame schakel in (één van de) belangrijkste logistieke corridors in 

Europa. Gezamenlijk activiteiten ontwikkelen om positionering sterker te maken. Mogelijkheden 

hiervoor in agro-food sector en R&D, maar ook zichtbaar maken en beter afstemmen van 

ladingsstromen.  Zorgen voor betere onderlinge samenhang.  

 Regelgevend kader, vergunningen: Goede afstemming tussen overheden hierin is nodig. Dit 

bespaart tijd waardoor de kans kleiner is dat eerder verleende vergunningen verlopen.  

 De provincie stuurt op duurzame logistiek, er liggen hiervoor kansen binnen regio foodvalley.  
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Resultaten tweede workshop  

Dinsdag 23 juni 2015 heeft de tweede cocreatiesessie plaatsgevonden in het kader van het 

Behoefteonderzoek en visie watergebonden en waterverbonden bedrijventerreinen Gelderland. Het 

deelnemersveld bestond uit (merendeels) dezelfde stakeholders als tijdens de eerste sessie. 

Tijdens deze tweede sessie zijn eerst de tussenresultaten uit het lopende onderzoek 

gepresenteerd. Vervolgens is in twee rondes samen met de aanwezigen een prioritering en verdere 

verdieping aangebracht in mogelijke maatregelen voor de op te stellen visie. 

 

Ronde 1: Prioritering van maatregelen 

De lijst met maatregelen is samengesteld op basis van de uitgevoerde analyses en de (tot nu toe) 

gehouden interviews. Tijdens de sessie zijn daar nog twee maatregelen aan toegevoegd door 

deelnemers. Vervolgens zijn de maatregelen door de deelnemers geprioriteerd door een 

geldbedrag35 toe te wijzen aan één of meerdere maatregelen. De rangorde die daaruit resulteert 

(met tussen haakjes het geldbedrag dat aan de betreffende maatregel is toegewezen) is 

samengevat in de volgende tabel. 

 

Tabel 6.2 Overzicht maatregelen na prioritering 

Maatregel Omschrijving  

Ontwikkeling van bestaande 

locaties (€870) 

De ontwikkeling (verbetering en/of uitbreiding) van bestaande locaties 

stimuleren, niet investeren in nieuwe locaties. 

Zorg voor ladingbundeling bij MKB 

in de regio (€600) 

Krijg zicht op de aan- en afvoerstromen van (met name) MKB binnen 

een bepaalde regio, stel vast welk deel eventueel gebundeld kan 

worden. 

Stimuleer benutting intermodale 

mogelijkheden in Gelderland 

(€340) 

Hierbij kan gedacht worden aan het onderzoeken van de mogelijkheden 

tot bundeling van maritieme en continentale vervoersstromen binnen de 

regio, of bijv. door koplopers op intermodaal vervoer in de regio bij de 

positionering van Gelderland te betrekken. 

Promoot Gelderland als geheel als 

logistieke regio (€290) 

Vanuit het concept LogisticsValley Gelderland als geheel internationaal 

op de kaart zetten als logistieke hotspot. De samenwerking richt zich op 

de acquisitie van internationale bedrijven en investeringen en de 

promotie van de logistieke bedrijven in Gelderland.  

Organiseer 

procesondersteuning/kennis bij 

overheden (€230) 

Gemeenten kunnen behoefte hebben aan specifieke expertise, 

bijvoorbeeld rondom ontwikkeling van een binnenhaven of terminal. 

Indien die kennis niet binnen de eigen organisatie beschikbaar is, dan 

zou die kennis beschikbaar moeten worden gesteld bijvoorbeeld door 

procesondersteuning, inhuur. 

Ontwikkel ligplaatsen 

beroepsvaart en 

passagiersschepen (€170) 

Voldoende ligplaatsen voor beroepsvaart en passagiersschepen 

(cruiseschepen) zijn nodig om als locatie voldoende aantrekkelijk te 

blijven voor de sector. Investeringen die daarvoor nodig zijn, kunnen 

worden terugverdiend in de vorm van lokale bestedingen door 

binnenvaartondernemers en passagiers. 

Betrek koplopers op intermodaal 

vervoer in de regio bij 

positionering Gelderland (€120) 

Betrek koplopers op het gebied van intermodaal vervoer en logistieke 

innovaties en betrek ze bij de positionering van Gelderland als logistieke 

regio. 

Promoot kleinere logistieke regio’s 

binnen Gelderland apart (€100) 

Promoot niet de gehele provincie Gelderland als logistieke regio, maar 

blijf kleinere logistieke regio’s apart promoten (zoals Rivierenland en 

regio Arnhem/Nijmegen). 

                                                           
35  Iedere deelnemer heeft de beschikking over een budget van €200 (samengesteld uit 1 x €100, 1 x €50, 1 x €20, 3 x €10) . 

Dit geldbedrag mag men toewijzen aan één maatregel of verdelen over meerdere. 
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Maatregel Omschrijving  

Ontwikkel nieuwe 

terminals/overslag alleen onder 

voorwaarden (€70) 

Ontwikkel een kader met voorwaarden waarbinnen nieuwe 

terminals/overslaglocaties ontwikkeld mogen worden (o.a. ook in 

Duitsland). Denk daarbij aan minimale diepgang aan kade, minimale 

afstand ten opzichte van naburige overslaglocatie(s), 

uitbreidingsmogelijkheden, in nabijheid van (inter)nationale corridors, 

commitment van enkele verladers / launching customer(s). 

Versterk samenwerking tussen 

terminals (€50) 

De huidige eigendomsstructuren staan dit in de weg. Door 

samenwerking betere balans tussen (beladen) import en (beladen) 

export stromen, waardoor betere benutting materieel. 

Versterk samenwerking met 

Duitse partners net over de grens 

(€50) 

Denk aan samenwerking met logistieke partners en terminals net over 

de grens in Duitsland, bijvoorbeeld op het gebied van ladingbundeling, 

opzetten nieuwe intermodale verbindingen (vergelijk met nieuwe shuttle 

Coervorden/Bad Bentheim/Malmö). 

Positioneer Gelderland op de 

multimodale corridors (€50) 

Positioneer Gelderland bij vervoerders A15, Waal, Betuweroute. Maak 

de multimodale mogelijkheden beter zichtbaar voor het bedrijfsleven. 

Ontwikkel trimodale terminals 

(€30) 

Stimuleer de ontwikkeling van trimodale terminals, met 

vervoersmogelijkheden over water, weg en spoor. 

Behoud diversiteit aan 

overslaglocaties (€20) 

Stakeholders moeten niet alleen investeren in overslaglocaties aan diep 

vaarwater, maar zorgen voor diversiteit aan overslaglocaties in de regio. 

Deze diversiteit kan betrekking hebben op diepte van vaarwater, 

bereikbaarheid, grootte van beschikbare kavels, milieucategorie, 

geluidsbelasting, etc. 

Ontwikkel overslaglocaties 

uitsluitend aan diep vaarwater 

(€10) 

Stakeholders moeten enkel investeren in overslaglocaties aan diep 

vaarwater. Toegenomen call sizes in zeehavens (en opwaartse trend 

daarin) vraagt om inzet van grotere barges (minimaal klasse IV, 3-laags 

containers). 

  

 

Ronde 2: Verdieping 

De zes maatregelen met de hoogste prioriteit zijn vervolgens in een tweede ronde met de 

deelnemers besproken. Per maatregel hebben de deelnemers kunnen aangeven welke rol zij voor 

de overheid zien weggelegd bij het uitvoeren van de maatregel. De vier rollen die we daarbij  

onderscheiden, zijn: 

 

(1) Stimuleren 

 Geen leidende rol voor overheid, maar stimuleren b.v. via promotiecampagne, subsidie (voor 

bijvoorbeeld haalbaarheidsanalyses, opstellen business cases). Andere stakeholders hebben in 

principe de ‘lead’ om maatregel te implementeren. Voorbeeld: overheid stimuleert via 

bewustwordingscampagne om lading meer te gaan bundelen, zodat intermodaal vervoer eerder 

een alternatief wordt voor wegvervoer. 

 

(2) Investeren 

Overheid heeft de lead in implementatie van maatregelen en investeert ook waar nodig om 

maatregel te implementeren. Voorbeeld: overheid investeert in ontsluitende infrastructuur waardoor 

een terminal beter bereikbaar wordt. 

 

(3) Faciliteren 

Overheid stelt vooral het kader via wet- en regelgeving, ‘lead’ implementatie maatregel nog steeds 

bij andere stakeholders. De markt is en blijft aan zet. Voorbeeld: overheid stelt via wetgevend kader 

dat realisatie van nieuwe terminals alleen onder bepaalde voorwaarden mag (vergelijk situatie met 
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Duitsland waarbij nieuwe terminals alleen subsidie kunnen krijgen indien ze op afstand van 

minimaal 35km van andere terminal(s) worden gerealiseerd). 

 

(4) Overlaten aan de markt 

 Overheid houdt zich afzijdig en laat initiatieven aan de markt over. Voorbeeld: strategische 

samenwerking tussen marktpartijen is een keuze vanuit de markt. Hier moet de overheid niet 

tussen gaan zitten. 

 

De volgende figuur toont welke rol de deelnemers zien weggelegd voor de overheid met betrekking 

tot de zes geprioriteerde maatregelen (met tussen haakjes de rangorde van de maatregel in de 

prioritering 1-6). 

 

Figuur  6.3 Matrix rollen overheid en geprioriteerde maatregelen 

Stimuleren 
 

 Zorg voor ladingbundeling bij MKB in de 

regio (2) 

 Stimuleer benutting intermodale 

mogelijkheden in Gelderland (3) 

 Promoot Gelderland als geheel als 

logistieke regio (4) 

Investeren 
 
 Ontwikkeling van bestaande locaties (1) 

 Promoot Gelderland als geheel als 

logistieke regio (4) 

 Organiseer procesondersteuning/kennis bij 

overheden 5) 

 Ontwikkel ligplaatsen beroepsvaart en 

passagiersschepen (6) 

Overlaten aan de markt 
 

 

Faciliteren 
 
 Ontwikkeling van bestaande locaties (1) 

 Stimuleer benutting intermodale 

mogelijkheden in Gelderland (3) 

 Organiseer procesondersteuning/kennis bij 

overheden (5) 

 Ontwikkel ligplaatsen beroepsvaart en 

passagiersschepen (6) 

 

Hoewel bij elk van de maatregelen de deelnemers duidelijk één of maximaal twee rollen voor de 

overheid ziet weggelegd, zijn er wel nuances aan te geven. We beschrijven de rollen per maatregel 

hierna in meer detail. 

 

Ontwikkeling van bestaande locaties 

Wat betreft het ontwikkelen van bestaande locaties ziet men de rol van overheden vooral in 

‘investeren’ en ‘faciliteren’: 

 Investeren: Bedrijven die langs vaarwegen zitten maar 

geen gebruikmaken van vervoer over water zouden 

verplaatst kunnen worden om terreinen geschikt te maken 

voor watergebonden bedrijven. Als meer watergebonden 

bedrijven bij elkaar zitten, ontstaan ook weer meer 

mogelijkheden om lading te bundelen. Investeringen in 

uitbreiding van bestaande locaties, of investeringen in 

maatregelen om de bereikbaarheid van locaties te 

verbeteren, kunnen dan ook eerder worden 

terugverdiend. 

 Faciliteren: Het gaat dan vooral om het voorzien van de juiste (kwalitatieve) randvoorwaarden 

en (regelgevend) kader met betrekking tot geluidszones, bouwhoogtes e.d. Daarnaast zouden 
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door het maken van slimme combinaties met locaties in de nabijheid bestaande 

(terminal)locaties versterkt kunnen worden. 

 Een enkele deelnemer ziet hier uitsluitend een stimulerende rol voor overheden of wil het zelfs 

geheel overlaten aan de markt. 

 

Zorg voor ladingbundeling bij MKB in de regio 

Deelnemers zijn het nagenoeg unaniem eens over de rol van de overheid met betrekking tot 

ladingbundeling bij MKB-bedrijven in de regio: 

 Stimuleren: Overheden zouden hier uitsluitend 

moeten stimuleren door voorlichting te geven over 

de mogelijkheden en voordelen van ladingbundeling 

en in gesprek te gaan en te blijven met het 

bedrijfsleven. Dit vergt niet alleen een investering in 

tijd van overheden (procesbegeleiding) maar ook 

van de bedrijven zelf (scannen van de 

mogelijkheden en vertaling daarvan naar praktische 

toepassing/implementatie). Overwogen kan worden 

om een deel van de tijdsinvestering door bedrijven te compenseren (subsidie) als lijkt het voor 

de hand te liggen dat met de te behalen voordelen de tijdsinvestering juist terugverdiend wordt. 

Brancheorganisaties/neutrale partij kan nodig zijn om MKB-bedrijven over de streep te trekken, 

immers bij ladingbundeling geven zij (deels) de controle over hun logistiek uit handen. Aan de 

andere kant is dat nu ook al dikwijls het geval, omdat een logistiek dienstverlener die in 

opdracht van een MKB-bedrijf de logistiek voor dat bedrijf doet nu al vaak lading van 

verschillende partijen bundelt om tot zo optimaal mogelijk logistieke oplossingen te komen. 

 Een enkele deelnemer wil het bundelen van lading volledig aan de markt overlaten. 

 

Stimuleer benutting intermodale mogelijkheden in Gelderland 

Het benutten van intermodale mogelijkheden in Gelderland vraagt volgens de deelnemers om 

zowel een stimulerende als faciliterende rol van de overheid: 

 Stimuleren: Het gaat dan vooral om het stimuleren 

van promotie door Gelderland op de kaart te zetten 

als intermodale regio en bedrijven die zich willen 

vestigen goed voor te lichten op de intermodale 

vervoermogelijkheden. Men onderkent dat deze 

maatregel eigenlijk niet los gezien kan worden van de 

vorige ladingbundeling bij MKB in de regio. 

Overheden kunnen onderzoek (laten) doen naar 

potentie van ladingbundeling. Hoe groter het 

potentieel aan volume dat op bepaalde relaties gebundeld kan worden, hoe eerder intermodaal 

vervoer daar een (competitief) alternatief wordt voor met name MKB-bedrijven. Die zijn nu 

immers hoofdzakelijk aangewezen op wegvervoer. Ook ziet men rol weggelegd voor 

zogenaamde koplopers in de regio, bedrijven die zelf lading intermodaal (laten) vervoeren en de 

voordelen daarvan goed kunnen uitdragen. 

 Faciliteren: Meer intermodaal vervoer via Gelderse terminals op de A15-corridor kan bijdragen 

aan het ontlasten van Rijksweg A15. Het Havenbedrijf Rotterdam ziet hier een faciliterende rol 

voor de Provincie Gelderland door de juiste voorwaarden te scheppen voor terminals waar nog 

uitbreidingsmogelijkheden zijn. Voorbeelden die door deelnemers worden genoemd zijn onder 

andere de locaties bij Doesburg (Rotra) en Medel/Tiel. 
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Promoot Gelderland als geheel als logistieke regio 

Wat betreft promotie van Gelderland als geheel als logistieke regio is het beeld veel diffuser en zijn 

de meningen zelfs verdeeld. Hoewel een meerderheid juist de kracht ziet in de promotie van 

Gelderland als geheel, zien anderen juist de kracht in promotie van de afzonderlijke bestaande 

logistieke hotspots (Arnhem/Nijmegen, Rivierenland). Dit laatste lijkt vooral interessant voor 

bedrijven die er al gevestigd zijn. 

 Stimuleren: De meeste deelnemers zien toch vooral 

een stimulerende rol voor de overheden, waarbij met 

name de A15-corridor versterkt zou moeten worden. 

Daar waar het een meerwaarde heeft kunnen 

afzonderlijke logistieke hotspots samenwerken. De 

Provincie Gelderland dient daarin de regie te nemen. 

 Investeren: Uiteindelijk moet wat gepromoot wordt 

(bijvoorbeeld goede bereikbaarheid) wel kloppen met 

wat marktpartijen terugzien en ervaren. Dat vraagt om 

aanvullende investeringen in het oplossen van knelpunten (congestie op sommige delen van de 

A15, langlopende, complexe projecten rond uitbreiding bestaande overslaglocaties wat groei 

van intermodaal vervoer via water in de weg kan staan of tenminste vertraagt).  

 

Organiseer procesondersteuning/kennis bij overheden 

Ook hier is het beeld diffuus en zien deelnemers meerdere rollen voor de overheid om in dit geval 

procesondersteuning en expertise bij diezelfde overheid te 

organiseren. Het gaat dan vooral om de aanwezige kennis 

die ongelijk verdeeld is over de verschillende overheden 

sneller te mobiliseren zodat op het moment dat ergens 

behoefte/vraag ontstaat de juiste personen ingezet kunnen 

worden. Daarnaast gaat het ook om investeren in fte’s op 

het moment dat de kennis niet aanwezig of beschikbaar is, 

of investeringen in opleiding en training om specialistische 

kennis en vaardigheden op het gebied van 

procesbegeleiding juist te ontwikkelen. 

 

Ontwikkel ligplaatsen beroepsvaart en passagiersvaart 

Wat betreft het ontwikkelen van ligplaatsen voor de beroepsvaart en passagiersvaart zien 

deelnemers overwegen twee rollen voor de overheid weggelegd: 

 Investeren: Uiteraard dient er geïnvesteerd te worden 

in goede voorzieningen zoals ligplaatsen om het 

vervoer via water te stimuleren. Investeringen kunnen 

daarbij terugverdiend worden indien schippers en 

passagiers lokaal ook bestedingen doen. Dit en, want 

dat verdient overheid terug, levert echt wat op. 

 Faciliteren: De faciliterende rol hangt nauw samen met 

het investeren. Alleen het scheppen van goede 

voorzieningen (ligplaatsen) is niet voldoende. Het 

regelgevend kader moet ook voldoende ruimte bieden waardoor bijvoorbeeld de lokale horeca 

en winkels kunnen floreren en het voor passagiersschepen aantrekkelijk is om bij die locatie 

aan te meren. Passagiersvaart, met name langs de Rijn, is een groeisegment. 

 Een enkele deelnemer wil de ontwikkeling van ligplaatsen overlaten aan de markt. 
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NB: wij benadrukken dat deze prioritering een bouwsteen is om te komen tot een visie en 

pakket aan maatregelen. Het is dus nadrukkelijk geen eindresultaat, maar zal worden 

gebruikt als input voor het opstellen van de visie. 
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