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1 Inleiding 
Noord West Connect is in 2018 gestart met als doel een modal shift tot stand te 
brengen - goederen van de weg halen en verplaatsen naar rail, binnenvaart of short 
sea - en zo bij te dragen aan minder CO2-uitstoot en een betere bereikbaarheid 
door minder files mét behoud van economische bedrijvigheid. Initiatiefnemer en 
co-financier is Connekt die namens de Topsector Logistiek regionale programma’s 
ondersteunt vanuit het landelijk actieprogramma Joint Corridors Off-Road. De 
regionale deelnemers adopteren Noord West Connect in 2018 voor een periode van 
twee jaar. Op 31 augustus 2020 is de samenwerking formeel afgelopen. Maar ze 
krijgt een vervolg, gebaseerd op nieuwe afspraken. In dit document vindt u de 
resultaten tot en met september 2020. Het dient enerzijds als verantwoording, 
anderzijds geeft het een doorkijk naar de volgende periode en legt het de lessons 
learned vast. 

 
2 Deelnemers en doelen 
In Noord West Connect participeren de volgende partijen: 

• Connekt 
• Hogeschool van Amsterdam (voorzitter stuurgroep) 
• Provincie Flevoland 
• Port of Amsterdam 
• Amsterdam Logistics 
• Omgevingsdienst IJmond 
• Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

Hogeschool van Amsterdam fungeert als neutrale partij en regionale 
kennisinstelling als penvoerder, budgetbeheerder, voorzitter van de 
stuurgroep en als opdrachtgever voor regiomanager Sjoerd Sjoerdsma. 

 
Globale doelen 
Bij de start van Noord West Connect zijn de doelen in abstracte termen 
geformuleerd. Kern van het programma was en is het reduceren van CO2-uitstoot 
(verbeteren leefbaarheid) en vrachtwagenkilometers (bevorderen bereikbaarheid). 
Het middel: bedrijven verleiden tot een modal shift en het opzetten van nieuwe, 
snellere goederencorridors. Aanvullende doelstellingen waren samenwerken op dit 
thema en het opdoen van leerervaring. 

 
Na een evaluatie van het eerste, verkennende jaar zijn de doelen geconcretiseerd: 

- integreren van de haven in Lelystad, Flevokust Haven, in een 
goederencorridor en zo het havengebruik intensiveren, 

- ontwikkelen van een of meer joint corridors, 
- verder reduceren vrachtwagenkilometers, 
- verder reduceren CO2-uitstoot, 
- bedrijven verleiden deel te nemen aan Noord West Connect. 
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3 Resultaten 
Sinds de start in 2018 zijn door de inzet van ondernemers en met 
ondersteuning van Noord West Connect, 3 goederencorridors in de regio 
operationeel geworden: 

 
1. North West Central Corridor: binnenvaartverbinding naar deep sea- 

terminals in Rotterdam 
Bij aanvang betrokken: Utrecht, Amsterdam, Velsen, Lelystad. Naderhand 
aangevuld met Harlingen en Hasselt (Lelystad en Utrecht zijn nu een 
optioneel element in het vaarschema) Dagelijkse afvaarten naar 
meerdere  terminals in Rotterdam (17x per week in totaal). 

2. Spoorverbinding in combinatie met short sea: UK-Amsterdam-Duisburg- 
China / Europese regio’s 
De corridor verbindt vanuit Duisburg en Amsterdam meerdere connecties. 
Gestart als 2x per week, inmiddels 3x per week. 

3. Binnenvaartverbinding Zeeland-Flevoland - Rotterdam 
Deze corridor dient voornamelijk voor het vervoer van aardappels/friet met 
reefers tussen twee vestigingen van McCain Foods en is een belangrijke 
schakel in een groter – globaal – systeem. Door reefercontainers op het 
schip te voeden en daarmee kwaliteit van het product te garanderen, is een 
belangrijke innovatie gerealiseerd. De frequentie is nu nog deels afhankelijk 
van het seizoen. Door de dienst open te stellen voor andere gebruikers, gaat 
de frequentie naar 3 keer per week in het begin van 2021 

 
De bijdrage van Noord West Connect en partners varieert per corridor. Port of 
Amsterdam is - samen met de regiomanager - sterk betrokken bij de eerste twee 
corridors. De derde corridor is vooral vanuit Zeeland ontwikkeld, met ondersteuning 
van de regiomanager Noord West Connect. 

 
Diverse bedrijven hebben inmiddels de shift gemaakt naar deze corridors. 
Bovendien helpt de exploitatie van de corridors de deelnemende ondernemers en 
de ervaringen die zij hebben opgedaan, bij het opstellen van hun groeimodellen en 
het verder ontwikkelen van hun businesscase. Er is aantoonbaar sprake van een 
reductie van CO2-uitstoot, door verminderd dieselgebruik. Dit is echter nog niet 
nauwkeurig te kwantificeren omdat bij aanvang geen nulmeting beschikbaar was. 
De verschuiving van weg naar binnenvaart en/of spoor is om dezelfde reden niet 
nauwkeurig aan te geven op dit moment. Voor beide items kan wel op basis van 
berekeningen het bereikte resultaat worden benaderd. 

 
North West Central Corridor: 

- voorafgaand aan de opening van de corridor verloor de binnenvaart volumes 
aan wegtransport, mede door een gebrek aan betrouwbaarheid. Deze trend 
is gekeerd na de introductie en promotie van de corridor. 

- het totale volume is gegroeid van 3500 naar 5000 TEU per week die per 
binnenvaart worden vervoerd. Voorheen reed die vracht over de snelwegen 
A4/A16/A15. Dit betekent een besparing van circa 750 extra 
vrachtwagenritten à 110 km per week, wat op jaarbasis vertaald kan worden 
in een besparing tot circa 4 mio wegkilometers. De reductie van CO2-uitstoot 
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is niet exact bepaald, maar ligt boven de 1000 ton sinds de start van de 
corridor. 

 
Spoorverbinding in combinatie met short sea UK-Amsterdam-Duisburg-China/Europa Corridor: 

- er was geen spooraansluiting of spoorverbinding, waardoor goederen direct 
over de weg naar hun bestemmingen gingen of eerst per vrachtwagen naar 
terminals in Duisburg of Rotterdam reden, om daar op de trein te worden 
overgezet, 

- met iedere container die nu per trein gaat worden gemiddeld 225 
vrachtwagenkilometers bespaard over de routes A1/A30/A12, of 
A2/A15/A73/A67/77, of A2/A67 enkele reis. Dit is vergelijkbaar met circa 
225 kg CO2-uitstoot per vervoerde TEU, 

- trein rijdt sinds september, dus er zijn nog geen concrete besparingen aan 
deze periode toe te rekenen. Per trein (die buiten de havengebieden op 
groene stroom rijdt) kan een potentiële reductie van CO2-uitstoot van 80 
TEU worden gerealiseerd. Drie ritten per richting per week is circa 50.000 
kg/per week1 = 2.500 ton CO2-reductie/jaar. 

 
Binnenvaartverbinding Zeeland-Flevoland 

- Op basis van een inventarisatie van het bestaande vervoer en een calculatie 
ontlast deze verbinding het wegtransport over circa 230 km over de 
A6/A27/(A59/A17/)A58 of de alternatieven via A12/A16/A29 en A15/A29. 
De besparing in CO2-uitstoot is zeker 1.5 mio kg waarin het verbruik van 
binnenvaart en voor- en natransport via de weg zijn verdisconteerd. 

 
Overige resultaten 
Noord West Connect is inmiddels in gesprek met 65 individuele bedrijven, via twee 
regiobijeenkomsten, regionale en nationale congressen, seminars en 
themabijeenkomsten. Vergunningverleners en uitgevers van bedrijfsgrond brengen 
als ambassadeurs van Noord West Connect de kansen van een eventuele modal 
shift bij hun logistieke klanten over het voetlicht. Daarnaast attenderen zij de 
regiomanager op nieuw gevestigde logistieke bedrijven waarvoor een 
goederencorridor interessant kan zijn. 

 
In de volgende fase sluiten ook de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio 
Amsterdam (VRA) aan bij Noord West Connect. Bestaande partners zijn tevreden 
met de tot nu toe behaalde resultaten. Er is aansluiting op de regionale 
mobiliteitsplannen en één van de partners (Omgevingsdienst IJmond) heeft een 
project opgezet om Big Mile aan te bieden aan bedrijven in de regio. Dit instrument 
maakt CO2-uitstoot en potentiële besparingen inzichtelijk. 

 
Twee groepen studenten van Hogeschool Windesheim hebben onderzocht hoe met 
propositie en promotie de Flevokust Haven kan worden versterkt. En een 
afstudeerder van Hogeschool van Amsterdam ging aan de slag met een te 
ontwikkelen planner die CO2-uitstoot tussen modaliteiten als variabele meeneemt, 
naast tijd en kosten-indicatie. In totaal ontvingen 6 bedrijven een uitgewerkt advies. 

 
 

1 2 TEU per vrachtwagenrit. (80 TEU x 6 treinen); 2 = 240 ritten x 225 km. 
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Twee van hen kunnen met hun volumes een serieuze boost geven aan de 
treinverbinding Amsterdam-Duisburg. 

 
De resultaten zijn volgens de stuurgroep aanleiding om het programma van Noord 
West Connect verder uit te bouwen. Inmiddels hebben opnieuw twee groepen 
studenten (HvA) onderzoek gedaan naar verdere uitbreiding van het aantal 
corridors. Voor de volgende fase heeft de stuurgroep nu een strategie opgesteld. 
Op basis van prioriteiten leidt dit tot een concreet aantal projecten die tussen eind 
2020 en eind 2022 zullen worden opgestart (zie bijlage 1). 

 
Lessons learned 
Uit onderzoeken en gesprekken zijn diverse leerpunten naar voren gekomen: 

• De agri-omgeving in Noord-Holland Noord leent zich beperkt voor een 
binnenvaartcorridor. Met name het versgehalte, de leversnelheid in de 
keten en de relatief korte afstanden en ‘kleine’ volumes per keer, maken 
gebruik van binnenvaartverbindingen via Het Noord-Hollands kanaal minder 
rendabel. Mogelijkerwijs is hier ruimte voor een ander concept van 
bundelen en distribueren van goederen waarmee toch CO2-uitstoot kan 
worden gereduceerd. Of ook vrachtwagenkilometers vermeden kunnen 
worden is nog niet onderzocht. Voor Greenport Aalsmeer gelden 
soortgelijke argumenten,  zij het dat de hoeveelheden hier wel groter zijn. 
Binnenvaart en spoor bieden op dit moment - gegeven het beschikbare 
fysieke netwerk - geen realistisch alternatief. In de volgende fase kan 
worden onderzocht of het vervoer van alle ‘niet vers’-producten 
(verpakkingen, potten, grond) gecombineerd kan worden met dat van 
andere bedrijven in Aalsmeer. 

• Weinig bedrijven in Noord-Holland en Flevoland hebben zelf regie over de 
logistiek van onderdelen die vaak vanuit het buitenland worden geleverd. De 
buitenlandse verladers besteden de verzending van hun producten uit via 
vaste relaties of via een regelmatig uit te schrijven tender. Reductie van CO2- 
uitstoot tijdens het transport is vaak geen doorslaggevende overweging. 
Over het algemeen wordt de modaliteit gekozen op basis van directe kosten 
en van betrouwbaarheidsverwachtingen. 

• Het opzetten van een corridor is een kwestie van een lange adem waarbij 
het belangrijk is dat ondernemers hun risico in de eerste fase kunnen 
spreiden. Ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de Port of Amsterdam is 
doorslaggevend geweest bij het starten van de twee eerdergenoemde 
Amsterdamse corridors via binnenvaart en spoor en van andere partijen bij 
het starten van de corridor Zeeland-Flevoland. 

 
Amsterdam Logistics neemt deze leerpunten mee voor het opstarten van andere 
projecten op het gebied van schoon en slim goederenvervoer, naast de modal shift 
binnen Noord West Connect. 

 
4 Financiën 
In onderstaand overzicht zijn de out-of-pocketkosten weergegeven en de 
financiering door andere deelnemende partijen. Naast de cashbijdrage is door inzet 
van uren vanuit de partners ook een in kind-bijdrage geleverd. Overige gemaakte 
kosten, zoals inzet van communicatiekanalen en -medewerkers, vergaderfaciliteiten 
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en vergader- en luncharrangementen, zijn voor het grootste deel buiten de in kind-
berekening gehouden. 

 
Kosten 
Connekt (o.b.v. voorcalculatie) 70.000  
regiomanagement en out-of-pocket 160.392  

gedeclareerde regionale kosten (communicatie, facilitair) 77.725  
   

Opbrengsten 
cashbijdrage Connekt  80.000 
In kind-bijdrage Connekt  70.000 
cashbijdrage regionale partners  80.392 
In kind-bijdrage regionale partners2  77.725 

   
totale kosten 308.117  

totale opbrengsten  308.117 
Tabel 1: overzicht en kosten 2018 – 2020, alle bedragen zijn ex BTW 

 
 
 

5 Vervolg 
Noord West Connect gaat zeker nog twee jaar door met projecten op het gebied 
van modal shift. Twee pijlers vormen de basis voor de komende periode: 

- activeren, stimuleren en ondersteunen van individuele bedrijven, gekoppeld 
aan het consolideren en uitbouwen van bestaande en nieuwe corridors; 

- creëren en verbeteren van randvoorwaarden om het eenvoudiger te maken 
voor bedrijven om van modaliteit te wisselen. 
 

Voor beide pijlers worden concrete projecten gedefinieerd, waarbij de financiering 
waar mogelijk per project wordt georganiseerd. De algemene kosten zijn voor 
rekening van het gezamenlijk te genereren budget waarbij wederom een bijdrage in 
cash en in kind wordt voorzien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Is gebaseerd op de door iedere partner individueel aangeleverde overzichten. 
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Bijlage 1 uitsnede van projecten die in periode 2021 -2022 zullen worden 
opgepakt 

 
projecten Q4 

2020 
Q1 
2021 

Q2 
2021 

Q3 
2021 

Q4 
2021 

Q1 
2022 

Q2 
2022 

Q3 
2022 

Q4 
2022 

2023 

versterken bestaande 
verbindingen 

 

verkenning kansen Modal Shift 
Schiphol 

       

verkenning kansen Ringvaart / 
Oosteindeweg Aalsmeer 

      

Ontwikkeling inzet logistiekscan 
voor vestigers 

          

Verkenning case modal shift 
DEFLog 

        

afval over water     

opzetten regionale 
mobiliteitsPlannen 

      

data analyse: aantal 
transportbewegingen bij 
bedrijven 

          

Inzet Logistieke scan bij 
bedrijven 

  

Inzet Big Mile bij individuele 
bedrijven 

        

intensiveren containerlading via 
Flevokust Haven 

  

Onderzoek naar 
goederenstromen 

         

inzet van 2e jaars-studenten    

inzet van 4e jaars in 6 weken 
cyclus 

     

afstudeeropdrachten       

langere termijn onderzoeken ism 
VRA / ALP 

 

treinverbindingen via Antwerpen        

treinverbindingen via Rotterdam       
uitbreiden corridor Zeeland - 
Flevoland 

       

binnenvaart corridors koppelen 
aan short sea 

      

activeren nieuwe joint corridors   
advies en ondersteunen nieuw 
geïnteresseerden 

 

creëren nieuwe leads  

interactie andere regio's en team 
Off-Road NL 

 

 


