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• Stand van zaken realisatie 

• Optimaliseren multimodale ontsluiting 

• Smart logistics 

Agenda 



• Bouw op schema 

• Mijlpaal 1 ingebruikname door CTU wordt gehaald 

• Extra terreininvesteringen door CTU overeengekomen 

• Toekomstvaste terreininrichting overige 200 m 

Stand van zaken realisatie 



Stand van zaken realisatie 



Spooraansluiting 
• Alleen interessant voor  

• Grote volumes richting continentaal Europa 

• Chemische industrie, automotive 

• Nu geen investering in spoor 

• Ruimtelijke reservering blijft behouden 
• ProRail houdt bij aanpassing van het rangeerterrein rekening met een mogelijk toekomstige 

aansluiting naar Flevokust Haven 
 

• Mogelijk meekoppelkans van een railterminal nabij het rangeerterrein 

Optimaliseren multimodale ontsluiting 



Optimaliseren wegontsluiting Flevokust Haven  
• Veilige kruising IJsselmeerdijk – Houtribweg (VRI of rotonde) 

• Hoofdontsluiting via IJsselmeerdijk of Karperweg 

• Langere en zwaardere voertuigen (LZV) transport route + fietsontsluiting 

• Weeglus A6 ten zuiden van Lelystad 
 

• Noordelijke aansluiting A6 

• Kortsluiting Baai van Van Eesteren 

Optimaliseren multimodale ontsluiting 



 
 

 
 

Infrastructurele verkenning 



Toekomst van logistiek: Smart logistics 
Physical internet 
• Volledige open en verbonden netwerken 
• Per keer bekijken wat beste vervoersmodaliteit 
• Betere beladingsgraad, minder verplaatsingen, 

milieuvriendelijker, kostenefficiënter,  
goedkopere producten 

• Van ‘bezit’ van lading, naar ‘gebruik’  
van lading 
 

• Real-time data over modaliteiten 
en lading is cruciaal 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFivLxz5PYAhUHKFAKHTihBx8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.etp-logistics.eu%2F&psig=AOvVaw1Ly1x0pJ5dhWvzfmZHnDEB&ust=1513688679868712


Smart logistics: stappen nu 

‘Big data’ collectie  
 

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) 
• Nieuwe generatie verkeersregelinstallaties  
• Informatie zenden (tijd tot rood, tijd tot groen)  
• Informatie ontvangen van systemen voertuig (op tijd  ‘zien’ welk verkeer er aan komt).  
• Real-time optimalisatie van de regelingen  
• Prioriteit geven aan bepaalde groepen weggebruikers (vracht, hulpdiensten, etc) 

 
Weeglus 

• dynamische aslastmeetsystemen +  kentekenherkenning 
• Rijsnelheid, voertuiglengte, voertuigtype 

 
Slim combineren vracht en informatie over routes/modaliteiten 

 

http://vetron.org/wp-content/uploads/2015/08/w1.jpeg
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