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Visie duurzaam goederenvervoer 

-  



2011 2012 2013 2014 2015 2016
water 1.078 1.502 1.081 1.535 999.1 1.098
weg 16.93 17.26 18.52 21.80 20.26 22.92
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Model Split 

Huidige Modal Split 

• De aanvoer en/of afvoer van 
goederen naar Flevoland vindt 
alleen over weg en 
binnenvaarwegen plaats 

• Met circa 94% per jaar gaat het 
veruit het meeste 
goederenvervoer via de weg 

• Vrachtvervoer over water 
profiteer niet van de algehele 
groei: hoewel het volume 
stabiel blijft, neemt het aandeel 
langzaam af: van 6% in 2011 
naar 4,5% in 2016 

• Het totale goederenvervoer 
neemt sterk toe: van 18 mln ton 
in 2011 naar 24 mln ton in 2016 



Wegvervoer 
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Vervoerd gewicht per goederentype 

Overige goederen

Chemicaliën

Bouwmaterialen

Metaalproducten

Erts / staalschroot

Aardolieprodukten

Minerale brandstoffen

Voedingsmiddelen

Landbouwproducten

Onbekend

Meststoffen

• Goederenvervoer over de weg 
is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen: van 17 mln in 
2011 naar 23 mln in 2016 

• Bouwmaterialen, 
landbouwproducten en 
voedingsmiddelen worden het 
meest vervoerd 

• De sterkste groei vindt plaats 
in de groep voedingsmiddelen 
en meststoffen 

• In 2016 heeft het meeste goederenvervoer plaatsgevonden in de gemeente 
Noordoostpolder (25%), gevolgd door Lelystad (22%), Zeewolde (18%), Almere 
(17%), Dronten (15%) en Urk (3%) 

• Circa 17% van het goederenvervoer heeft een herkomst en bestemming in Flevoland, 
76% is nationaal verkeer en 7% internationaal  

• Bij circa 48% van het totaal vervoerd gewicht gaat het om droge bulk, met 32% aan 
stukgoed, 17% natte bulk en 3% containers. 



• Het binnendijkse goederenvervoer van en 
naar de provincie bedraagt circa 1,0 miljoen 
ton per jaar.  

• Werken op projectbasis (grond-, weg- en 
waterbouw) kunnen de volumes sterk laten 
toenemen, zoals dat het geval was in de 
jaren 2012, 2014 (werkzaamheden aan de 
A6 bij Almere) en in 2017 (werkzaamheden 
rondom vliegveld Lelystad en de A6).  

• De laad- en loswallen in Almere (De Vaart 
1) en Lelystad (Oostervaart) zijn de 
belangrijkste laad- en losplekken. Minder 
belangrijk is Dronten (vooral afvoer 
agrarische producten, laatste jaren sterk 
afgenomen) en Zeewolde (vooral aanvoer 
bouwmaterialen) 

• Buitendijks vindt alleen zandwinning plaats 
• Jaarlijks passeren circa 19 miljoen ton 

goederen Flevoland via het water (via 
Houtribsluizen, vaarroute Amsterdam –
Lemmer). 

 

Binnenvaart 



• Spoor 
• Alleen doorvoer op lijn Weesp – Almere – Lelystad – Kampen – 

Zwolle  
• circa 0,25 miljoen ton aan goederen vervoerd tussen het IJmond- 

en Rijnmondgebied en Noord-Nederland 
 

• Lucht 
• Lelystad airport niet geschikt voor vrachtvervoer  
• Te korte ladingsbaan + geen afhandelingsfaciliteiten 

Spoor en lucht 



• Weg  
• Tussen 2011 en 2016 zijn CO2 emissies van vervoer van en naar en 

in Flevoland met 12% toegenomen. Nox emissies daarentegen laten 
een afname van bijna 40% zien terwijl fijnstof (PMx) emissies met 
ruim 50% zijn afgenomen. 

• De afname is toe te wijzen aan een sterk toenemend aandeel 
vrachtwagens behorend tot de Euro 5 en Euro 6 emissiestandaard 

• Binnenvaart 
• De binnenvaart heeft door haar lage aandeel in het goederenvervoer 

van Flevoland een gering aandeel in emissies 
• De uitstoot in het wegvervoer is sterk afgenomen door euronormen. 

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) per tonkilometer ligt nu voor 
beide modaliteiten een stuk dichter bij elkaar. Voor fijnstof (PMx) 
scoort het wegvervoer per tonkilometer iets beter dan de 
binnenvaart. Het energieverbruik en dus ook de CO2 uitstoot van een 
binnenvaartschip is afhankelijk van scheepstype en lading 3 tot 5 
keer minder dan van een vrachtwagen. Wel rijden vrachtwagens op 
diesel met een biocomponent (7%), terwijl schepen varen op 
kwalitatief dezelfde diesel zonder bio. 

• Voor beide – weg en binnenvaart - geldt een reductie-eis van CO2 in 
2030 t.ov. 1990 van 49% en 100% in 2050 (klimaatakkoord).  

   

Emissies 



Markt alternatieve brandstoffen 
wegvervoer: biobrandstoffen, 
aardgas, LPG, elektriciteit, waterstof 
en synthetische brandstoffen. 

 
Het gebruik is beperkt:  
• Beschikbaarheid is beperkt, 

netwerk is nog in volle 
ontwikkeling; 

• Betrouwbaarheid is niet 
optimaal; goede gegevens 
ontbreken; 

• Betaalbaarheid is ongunstig; 
nauwelijks gunstig businessmodel 
mogelijk. 
 
 

Trends Wegvervoer (1) 

Vrachtvoertuigen groter dan 3,5 
ton (2016) 

  Aantal Percentage 
Diesel 192.880 98,1% 

Benzine 2.151 1,1% 
CNG 528 0,3% 
LPG 473 0,2% 

Dual fuel 346 0,2% 
LNG 273 0,1% 

Elektriciteit 69* 0,0% 
Waterstof 6 0,0% 

Alcohol 3 0,0% 
Totaal 196.729 100,0% 

Alternatieven opties kunnen 
dieselvoertuigen nog niet vervangen. 
Daarom onderscheid maken tussen 
verschillende segmenten: 
• Fijnmazige en stedelijke 

distributie 
• Binnenlands vervoer 
• Internationaal vervoer of zwaar 

transport (tabel: in Ned. Geregistr. Vr. Voert.) 

 
 
 

*Doelstelling 2030 = 8400 



Investeringsopties: 
 

Trends Wegvervoer (2) 

Segment Alternatief Korte termijn Lange 
termijn 

Opmerking 

Fijnmazige en 
stedelijke 
distributie, w.o. 
intemrodaal voor- 
en natransport 

Elektrisch X X 

Waterstof X 

CNG X 

Biobrandstof X  

binnenlands vervoer 

Elektrisch X 

Waterstof X 

CNG X 

Bio-CNG X Indien voldoende beschikbaar 
 

LNG X 

Bio-LNG X Indien voldoende beschikbaar 

Biobrandstof X X Indien voldoende beschikbaar 

internationaal 
vervoer en zwaar 
transport 

Waterstof X 

LNG X 

Bio-LNG X Indien voldoende beschikbaar 
 

Biobrandstof X X Indien voldoende beschikbaar 
 



• Prognose 
• Voor de toekomst is de verwachting dat het volume van en/of 

naar de Flevopolder zal gaan stijgen, van het huidige 1,1 mln ton 
naar 1,2 mln ton á 1,26 mln ton in 2030. 

• Een sterke afname wordt verwacht voor de Noordoostpolder. Dat 
laatste hangt vooral samen met het verdwijnen van kleinere 
schepen in de vloot. 

• Ontwikkelingen in Flevoland 
• Flevokust 

• Sinds 2018 in gebruik 
• Verwachte containeroverslag (verwachting exploitant) van 

90.000 tot 150.000 TEU in 2020 en 100.000 tot 224.000 TEU 
in 2030. Huidige containerstromen van en naar Flevoland zijn 
± 60.000 TEU (per as). 

• Belangrijkste effect is de Modal Shift van vervoer vanuit 
Rotterdamse haven 

• Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland  
• Gericht op maritieme dienstverlening en gaat geen logistieke 

functie vervullen 

Trends Binnenvaart (1) 



• Regelgeving 
• Europese regelgeving voor duurzamere scheepsmotoren per 2019. Stage V 

schepen, vergelijkbaar met Euro V voor trucks. 
• Havenbedrijf Rotterdam laat per 2025 alleen schepen toe die een CCR-II 

motor aan boord hebben 
• Investeringsparadox voor binnenschippers: nu een (goedkope) CCR-II, of 

straks een dure Stage V? 
• Opkomst alternatieve brandstoffen 

• Korte termijn: GTL of dieselelektrisch. Dieselelektrisch leidt tot een besparing 
van ordegrootte 5-15% op CO2. TCO (total cost of ownership) 
dieselelektrisch is doorgaans negatief  

• Middellange termijn (2020-2030): batterij (ong. 100 schepen, m.n. 
containerschepen.). 

• Lange termijn (2030+): waterstof, voor ca. 50% van de vloot. 
• Schaalvergroting 

• Verschuiving van klasse II-III schepen naar klasse IV-Va schepen door 
strengere regelgeving, waardoor het relatief duur is om kleine schepen aan 
te passen conform de regelgeving 

• Vernieuwend concept: watertruck voor kleine vaart op kleinere 
vaarwegen 
• Op kleine vaarwegen: 1 duwbak, op grotere koppel van duwbakken 
• Vereist: ontwikkeling van nieuwe duwboten en –bakken. 
• Nog niet in praktijk gebracht. 

 

Trends Binnenvaart (2) 



• In totaal is er vanuit Flevoland een potentie beschikbaar van 250.721 ton 
(nu bulk) continentale (binnen Europa)lading die kosteneffectief per 
binnenvaartschip vervoerd zou kunnen worden. Dit is 25.000 TEU 
omgezet in containerlading. 

• Vrachtvervoer van en naar Duitsland heeft het meeste modal shift 
potentie. Het betreft 201.074 ton goederen oftewel 80% van de totale 
modal shift potentie 

• Dit betreft vooral agriproducten (84.862 ton) en consumentengoederen 
(75.289). 

•  In het verleden hebben er transporten met huisvuil plaatsgevonden 
tussen Lelystad en de HVC te Alkmaar. Doordat de tijdelijke 
containeroverslag in Lelystad niet meer mogelijk was en de 
perscontainers naar de terminal in Harderwijk vervoerd moesten worden, 
werd dit transport te duur. Nu de CTU een nieuwe terminal bij Lelystad 
ontwikkelt, kan dit huisvuiltransport mogelijk weer opgestart worden.  

• Vraag is in hoeverre het provinciale vaarwegennet benut kan worden bij 
de aan- en afvoer van goederen van en naar Flevokust. 

• Modal shift – van vrachtauto naar binnenvaart – voor containers alleen 
haalbaar bij afstanden groter dan 70 km, voor bulk is dat 30 km. 
 

 

Kansen Modal Shift & Bundeling 
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