
Multimodaal Event; Nieuwe Zijderoute (re-)visited 

Hoe China en Europa steeds meer verknoopt worden 

Onno de Jong – Ecorys Nederland 



Introductie 

• Ecorys is een economisch adviesbureau met hoofdkantoor in 

Rotterdam 

 

• Vanuit Ecorys en daarvoor Erasmus Universiteit al enige jaren met het 

onderwerp bezig; zonder meer het onderwerp dat de meeste aandacht 

krijgt. 

 

• Deze presentatie dient als korte introductie en voor anderen als korte 

opfrispresentatie voor dit fascinerende project! 



De Nieuwe Zijderoute is niet nieuw 

 

Altijd al sprake geweest van (het zoeken naar) alternatieven voor deep sea vervoer 



Het waarom van het Belt and Road Initiative 
 
"Promote People-to-People Friendship and Create a Better Future" (lancering New Silk Road “OBOR”)  



China als wereldmacht en hoeder van vrijhandel? 

 



Waarom relevant voor Nederland? 

• Door investeringen in Middellandse Zeegebied door Chinese partijen mogelijke 

verschuivingen van containerstromen van/naar China weg uit Rotterdam 

 

• Impact op aantal containers allicht beperkt maar voor bijvoorbeeld luchtvracht gevolgen 

mogelijk groter (pharma per trein i.p.v. luchtvracht via Schiphol) 

 

• Nederland ‘eind van de lijn’; uitdaging om railverbindingen aan Nederland te binden 

 

• Tegelijkertijd kan ‘trein naar China’ een vliegwieleffect hebben op ontwikkeling van het 

Europees spoornetwerk: belang van Centraal en Oost Europa als spoorbestemming 



Rotterdam gateway to or from Europe? 

 



De kern van het product: de waardepropositie 

Spoor dus interessant voor producten met een hogere waardeintensiteit (en 

enige tijdsensitiviteit). Bij het optimaliseren van het werkkapitaal kan een 

modal shift dus ook interessant zijn. Vandaar concurrentie met zowel zee-

als luchtvracht!  



China-Europa betekent tweemaal wisselen van spoorbreedte 

 



Kortere lead times maken het mogelijk om in te spelen op trends 

 

Kerstdecoratie als voorbeeld van producten die je niet snel op het spoor zult zien 



Uit China veelal grootschalige stromen consumentgoederen 

• Loonkosten lager in inland China: maar 

leadtijden naar Europa langer. Daarnaast 

kosten vervoer naar Shanghai-Shenzen van 

+/- 850 USD per TEU 

 

• Chongqing ‘laptop capital of the world’: 

voldoende volume voor bloktreinen naar 

Europa (HP benutte in het begin 30% totale 

capaciteit)  

 

• ‘Duisburg’ startpunt voor retourlading, eerder 

zware inbalans Oost-West (Ford auto-

onderdelen naar China) 

Het begon met de laptops van HP rond 2012 



Naar China ook veel ‘kleinere’ zendingen 

 

Import (al dan niet parallel) van luxegoederen naar China ook per trein 



Uitdaging om de onbalans West <-> Oost op te lossen 

 

Met de groei in volume en frequenties zijn er meer mogelijkheden ontstaan 



Ook weg als modaliteit voor China-Europa (Alblas/CEVA) 

 



Gebruik maken van de Zijderoute? 

• Iedere Chinese stad/regio/provincie heeft eigen publiek-private platform waarmee zaken 

gedaan dient te worden  

 

• Onverwachte regels vanuit Chinese overheid: ineens mochten alleen volle treinen 

vertrekken 

 

• Verzekering en regres: CIM – SGMS en wanneer het mis gaat je gelijk halen in China 

 

• Ladingdiefstal blijkt Europees probleem  

te zijn 

 

• Kortom: verstand erbij houden  

(en anders de juiste partners zoeken!) 

Interessante transportopties maar complexiteit in de organisatie 



Veelal geconditioneerd vervoer tegen extreme kou én hitte 

 



Nederland en de Zijderoute 

• Tilburg (Railport Brabant) als eerste verbonden met Chengdu; sinds april 2016 minimaal 

drie treinen per week  

– tegenwoordig onder de marketingnaam Chengdu-Tilburg Rotterdam Express, HbR 

ziet kansen voor intermodaal rail-deep sea vervoer naar Noord-Amerika 

 

• Amsterdam (TMA) verbonden met Yiwu en Wuhan (3x week) 

 

• Venlo (Cabooter Kaldenkirchen), na indirect via Duisburg nu ook ontwikkelingen via 

Istanbul-Baku (Zuidelijke route) 

 

• Newest kid on the Block: Coevorden. Graaco werkt aan een railverbinding, directe 

aansluiting op Duitse net wordt als voordeel genoemd 

 

 

 

 

 

 

Straks vier railterminals direct verbonden met China?  



Hoe gaat het nu verder met het project? 

 

Projecten (dus ook het ‘spoorproject’) moeten steeds meer bewijzen ook op eigen 

kracht te kunnen draaien 



Duisburg onbetwiste hub voor Chinese treinen in Europa 

Waarom iedereen wel ‘het nieuwe Duisburg’ wil worden 

Stand 15-06-2019 o.b.v. Ecorys/IntermodalLinks 



Voornaamste risico’s 

• Afbouw/wegvallen van subsidies; welke bestemmingsparen zijn tegen welke frequentie 

rendabel aan te bieden? N.B: inschatting van Roland Berger is 30% lagere volumes 

wanneer subsidie wegvalt 

 

• Rationaliseringslag: sturing op volle treinen, wisselende bestemmingen, frequenties 

 

• Politieke onrust in landen gelegen aan de (zuidelijke) route 

 

• Voortdurende boycot voor transport van bijv. levensmiddelen door Rusland 



Mijn regio/stad ook op de Zijderoute? 

• Ben verstandig en gebruik het project vooral als aanjager voor meer directe 

verbindingen met spoorgoederenhubs in Europa (bijv. Duisburg) 

 

• Letters of Intent zijn vaak heel geduldig 

 

• Kijk vooral samen met het bedrijfsleven wat de lokale/regionale potentie is en blijf 

realistisch, altijd een hoop aankondigingen en proeftreinen op nieuwe bestemmingen 

sneuvelen na verloop van tijd! 

Magie van de Zijderoute trekt vele regio’s en steden in Europa 



Dank voor uw aandacht! 

Contact: onno.dejong@ecorys.com 


