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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam onderzoeken de gemeente 

Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het 

Rijk samen een zestal maatregelen om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam in de 

toekomst te waarborgen. Eén van de maatregelen is het realiseren van een nieuwe 

multimodale oeververbinding over/onder de Nieuwe Maas tussen Kralingen en 

Feijenoord in Rotterdam.  

 

In de periode tot medio 2021 zijn in zeef 1 (analytische fase) verschillende locatieopties 

voor bruggen en tunnels als mogelijkheden voor een oeververbinding onderzocht en is 

bepaald welke opties in het vervolg van de Verkenning in zeef 2 (de beoordelingsfase) 

nader onderzocht zullen worden, waarna besluitvorming zal plaatsvinden over het 

voorkeursalternatief.  

 

Een van de voorliggende onderzoeksvragen voor zeef 2 is het vaststellen van het type, 

aantal en frequentie van schepen waarvoor een passage door het beweegbare deel van 

de brug is vereist in verband met de beperking van de onderdoorvaarthoogte van het 

vaste brugdeel. Deze vraag richt zich op de mogelijkheid van een brug, omdat in geval 

van een tunnel geen sprake is van een directe relatie met de scheepvaart. 

 

1.2 Ontwikkeling containervaart, relatie brughoogte en 

doorvaartbreedte opengaand deel 

In het in zeef 1 uitgevoerde onderzoek naar locaties van de brugopties is voor de 

maatvoering van het opengaande deel uitgegaan van een maatgevend koppelverband 

van 185 x 22,80 meter. De hoogte van de brug waar vooralsnog vanuit is gegaan betreft 

NAP + 15,56 meter (doorvaarthoogte 12,50m t.o.v. MHWS op  NAP+3,06m in het jaar 

2100). Deze hoogte is afgestemd op 4-laags high cube containervaart, inclusief 1,15 

meter overhoogte voor het stuurhuis van het schip.  

 

De beleidslijn van de minister (ten aanzien van de vrije doorvaarthoogte van bruggen 

in zeehavengebieden) geeft een minimale doorvaarthoogte van 11,35m boven de MHWS 

aan (NAP +14,41). In zeef 1 van de MIRT-verkenning is er dus voor het ontwerp van de 

brug vanuit gegaan dat 5- en 6-laags containervaart via het beweegbare brugdeel moet 

passeren. Dit brugdeel is gedimensioneerd op het genoemde maatgevend 

koppelverband. Daarnaast zijn hogere brugopties beschouwd. Indien hoge 

binnenvaartschepen (zoals 5/6-laags containervaart) onder het vaste deel van de brug 

zouden kunnen passeren, kan het opengaande deel mogelijk (afhankelijk van 

afwegingen over de zeevaart) een kleinere doorvaartbreedte krijgen. 

Een beperktere doorvaartbreedte heeft ook gevolgen voor de technische constructie van 

het opengaande deel (afhankelijk van de afmetingen kan een dubbele bascule mogelijk 

zijn in plaats van een hefbrug of een enkele bascule in plaats van een dubbele bascule). 

Voor de keuze om de brug eventueel hoog aan te leggen en te kiezen voor een relatief 

beperkte doorvaartbreedte van het opengaande deel en/of om de frequentie waarmee 

de brug moet openen te weten, is inzicht nodig in de toekomstige ontwikkelingen. Deze 

toekomstige ontwikkelingen betreffen de middellange en lange (zo lang mogelijke) 

termijn. 
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1.3 Vraagstelling 

De ontwikkeling van de containervaart, de typen schepen en het aantal lagen containers 

wordt door vele factoren bepaald en is zeker voor de lange termijn moeilijk aan te 

geven. Dit is echter wel relevante informatie voor de te maken keuzes. Doel van het 

onderzoek is zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en (on)zekerheden 

en beperkt zich tot de relevantie voor de containervaart op de Nieuwe Maas. 

Het onderzoek heeft de volgende vraagstelling: 

 
1. Economische ontwikkelingen: 

a. Welke economische ontwikkeling worden voorzien op de lange termijn 
(bijvoorbeeld aan de hand van economische scenario’s); 

b. Wat betekent dit voor de vijf- en zeslaags containerbinnenvaart? 

2. Welke overige ontwikkelingen worden voorzien voor de vijf- en zeslaags 
containerbinnenvaart, voor zover deze niet bij vraag 1 aan de orde zijn gekomen? (zoals 
verbeteringen van efficiency, schaalvergroting, logistieke concepten en 
containertransferia). 

3. Rijncorridor 
a. Welke ontwikkelingen in de containerbinnenvaart spelen specifiek op de 

Rijncorridor? 
b.  Wat betekent dit voor de schepen die worden ingezet? (bijvoorbeeld: hoe zal de 

frequentie van vijf-/zeslaagscontainerbinnenvaart zich verdelen over de 
verschillende scheepsklassen zoals Groot Rijnschip, Rijnmax Schip, enkel en 
dubbel koppelverband? 

4. Schepen 

a. Welke containerbinnenvaartschepen varen er op dit moment met vijf of zes lagen 
containers? 

b. Welke scheepseigenaren betreft dit? 
c. Wat zijn hun plannen? 

5. Belemmeringen 
a. Welke belemmeringen zijn er elders op de Rijn-corridor (en andere relevante 

corridors via de Nieuwe Maas) voor vijf- en zeslaagscontainerbinnenvaart.  
b. Wat betekenen deze belemmeringen voor de verwachte aantallen schepen met 

vijf-/zeslaagscontainerbinnenvaart in de toekomst? 
6. Routering 

a. Hoe verhoudt de frequentie van de vijf/zeslaags containervaart op de Oude en 
Nieuwe Maas zich tot elkaar?  

b. Kan deze verhouding in de toekomst eventueel veranderen, bijvoorbeeld 
vanwege (capaciteits)beperkingen één van beide vaarwegen? 

1.4 Leeswijzer 

 Hoofdstuk 1 presenteert de achtergronden van deze studie en de ontwikkeling van de 

containervaart. Ook omvat het de vraagstelling en leeswijzer.  

 Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige toestand van de container binnenvaart in Nederland. 

Daarbij is ingegaan op de vlootsamenstelling inclusief eigenaarschap, de belangrijkste 

corridors voor containervervoer, een vergelijking van de vaart over de Oude Maas en de 

vaart over de Nieuwe Maas en de belemmeringen die er spelen voor vijf- en zeslaags 

containervaart. 

 Hoofdstuk 3 maakt trends en ontwikkelingen inzichtelijk m.b.t. de diepzeevaart, de 

binnenvaart en de containervaart in zijn algemeenheid. 

 Hoofdstuk 4 presenteert de prognose van het gebruik van de Nieuwe Maas voor 

containervaart. 

 Hoofdstuk 5 omvat de conclusies en antwoorden op de onderzoeksvragen. 
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2 Foto van de huidige containerbinnenvaart 

2.1 Vlootsamenstelling 

2.1.1  Historische ontwikkel ing vloot en 5/6 laagse containervaart  

In onderstaande paragrafen beschrijven wij de huidige situatie met betrekking tot de 

Nederlandse vloot. Hierover beschikken wij over de meest gedetailleerde gegevens. 

Daarbij gaan we in op het aantal schepen en het laadvermogen van de schepen. 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat deze data zowel motortankschepen als 

motorvrachtschepen bevat.Later gaan we in op de containervloot en wordt uit andere 

databases, ook informatie geput uit schepen onder andere vlaggen.  

Figuur 1: Vlootgegevens (aantal schepen en totale laadvermogen per scheepstype) van in Nederland 

geregistreerde schepen 

 
  

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Aantal schepen

Laad-vermogen kton

Aantal schepen

Laad-vermogen [kton]

Aantal schepen

Laad-vermogen [kton]

M
o
to

rs
c
h
e
p
e
n

D
u
w

s
te

ll
e
n

K
o
p
p
e
lv

e
rb

a
n
d
e
n

Motorschepen Duwstellen Koppelverbanden

Aantal
schepen

Laad-
vermogen

kton

Aantal
schepen

Laad-
vermogen

[kton]

Aantal
schepen

Laad-
vermogen

[kton]

CEMT 0 395 60

CEMT I 101 37 87 4 4 2

CEMT II 442 238 77 11

CEMT III 921 855 105 47

CEMT IV 667 1,023 111 119 24 40

CEMT V 857 2,378 386 815 86 442

CEMT VI 183 859 12 175 15 149
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Motorschepen 

De Nederlandse vloot aan motorschepen bedraagt 3.566 schepen1 met in totaal 5,5 

miljoen ton laadvermogen, verdeeld over de verschillende CEMT klassen.  

 Vijftig procent van de schepen kan geclassificeerd worden als een ‘klein schip’. Er zijn 

1.859 motorschepen in de CEMT-klassen 0 t/m III, 667 motorschepen van CEMT-klasse 

IV (middelgroot) en 1.040 motorschepen van CEMT-klassen V en VI (grote schepen).  

 Kijken we naar laadvermogen, dan trekt dit beeld scheef. Dan maken de kleinere schepen 

(CEMT-klassen 0 t/m III) nog maar 22% van de vloot uit, tegen 59% voor de grote 

schepen (CEMT-klassen V en VI).  

 

Duwcombinaties 

De Nederlandse vloot aan duwschepen bedraagt 778 schepen. Deze schepen verzorgen 

samen met duwbakken in totaal voor 1,2 miljoen ton aan laadvermogen. 

 

Gekoppelde samenstellen 

De Nederlandse vloot aan gekoppelde samenstellen (koppel-verbanden) bedraagt 129 

stuks. Deze samenstellen hebben in totaal een laadvermogen van 632.000 ton.  

2.1.2  Verbijzondering naar de containervloot  –  binnenland en buitenland.  

Als het gaat om containerbinnenvaartschepen, zien we daar een drietal typen 

motorvrachtschepen en een tweetal typen koppelverbanden. Doordat een 

containerbinnenvaartschip ook in staat is om droge bulk te vervoeren, is niet eenduidig 

vast te stellen wanneer een schip containers vervoert en wanneer droge bulk. Schepen 

zijn namelijk uitwisselbaar.  

Figuur 2: Verdeling van de containerreizen naar CEMT-klasse (bron: Basisreizenbestand Binnenvaart RWS 2019) 

 

 

Kijken we echter naar inzet van de verschillende CEMT-klassen in de containervaart 

over de jaren heen, zoals in bovenstaande figuur, dan valt het volgende op: 

 Het aantal containerreizen in zijn algemeenheid is toegenomen van 36 duizend in 2014 

naar ongeveer 40 duizend naar in 2020. Dat komt overeen met een groei van 11% in 

deze periode. 

 Het aantal reizen met schepen van CEMT-klasse II en III is erg marginaal en dit aantal is 

hard gekrompen sinds 2015. Deze schepen werden met name ingezet naar terminals in 

Noord-Brabant en sinds de vergroting van zowel het Wilhelminakanaal (CEMT II  CEMT 

Va) en de Zuid-Willemsvaart (CEMT II-CEMT IV) zijn deze schepen bijna niet meer nodig. 

Hun aantal is met 82% (CEMT II) respectievelijk 12% (CEMT III) gekrompen. In totaal 

zijn deze schepen goed voor 7,5% van de reizen.  

                                                 
1 Duwbakken en inactieve schepen (geen beladen reizen gemaakt) zijn niet meegenomen.  
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 Het aantal reizen dat met CEMT-klasse IV schepen wordt uitgevoerd is ook dalende. Deze 

schepen voerden in 2014 nog 5.500 reizen en in 2020 is dit gedaald naar ongeveer 4.500. 

De belangrijkste oorzaak hierbij is het uitfaseren van de traditionele CEMT-klasse IV (86 

x 9,50 meter) schepen op de lijndienst naar Alphen aan de Rijn; deze zijn vervangen door 

Gouwemax-schepen met afmetingen 90 x 10,50 die binnen CEMT-klasse Va vallen. 

 Het aantal schepen van CEMT-klasse Va is toegenomen van 15.600 in 2014 naar 20.000 

in 2020. Vooral tussen 2016 en 2017 vond een sterke groei plaats. Dit is het moment 

waarop zeerederijen besloten te gaan werken met ‘fixed windows’ en tussenoverslag bij 

terminals te Alblasserdam en Gorinchem noodzakelijk werd.  

 Een dergelijke trend is ook waarneembaar voor CEMT-klasse Vb (2014: 2.370, 2020: 

2.442 reizen) en CEMT-klasse VI (2014: 8.344 – 2020: 10.128). 

2.1.3  Beschrijving van de containervloot  

 

Motorschepen 

 Het kleinste gangbare type is een CEMT-klasse IV schip. Deze schepen kunnen maximaal 

drie breed containers laden. Als vuistregel kunnen we aannemen dat een binnenvaartschip, 

door regelgeving met betrekking tot stabiliteit, niet meer containerhoogtes kan stapelen, 

dan het breed kan laden. Deze schepen kunnen doorgaans dan ook slechts drie lagen 

containers meenemen. Ze nemen per keer ongeveer 60-90 TEU lading mee. 

 Het meest gangbare type is een CEMT-klasse Va motorschip. Deze kennen een lengte van 

110 (‘Groot Rijnschip) à 135 meter (‘Verlengd Groot Rijnschip’) en een breedte van 11,4 

meter en de capaciteit van deze schepen bedraagt 208 à 256 containers op 4 lagen. Deze 

schepen zien we op alle corridors terugkomen. Door stabiliteitsproblemen kan de vierde 

laag slechts beperkt benut worden; meestal zien we deze schepen met drie lagen varen. 

 Dan zijn er ook motorschepen van CEMT-klasse VI. Deze schepen zijn breder dan klasse 

Va motorschepen waardoor de containercapaciteit toeneemt. Het grootste schip in deze 

klasse kent afmetingen van 135 x 17 meter en deze schepen kunnen zes breed (en dus 

ook zes hoog) containers stapelen. De capaciteit bedraagt maximaal 500 TEU.  

 Bredere motorvrachtschepen dan 17 meter zijn nog niet in de vaart. Wel zijn er tankers 

tot wel 22,90 meter breed. Een partij in de containerbinnenvaart is bezig met het 

ontwikkelen van een motorvrachtschip van 22,90 meter breed voor het vervoer van 

containers. In theorie zou dit schip tot wel zeven lagen containers moeten kunnen 

vervoeren, zonder problemen te krijgen met stabiliteit. Dit is vanwege de hoogte van de 

bruggen echter niet realistisch.  
 

Koppelverbanden 

Koppelverbanden worden met name gebruikt in de Rijnvaart. Stroomopwaarts varend 

is het gunstiger om met twee aan elkaar gekoppelde schepen te varen (in lange 

formatie), dan met een naar verhouding breder motorvrachtschip. Het koppelverband 

heeft als voordeel dat het flexibeler is (bakken kunnen losgekoppeld worden) tijdens 

het laden/lossen en dat het brandstofverbruik gunstiger is. We onderscheiden hierbij 

het klasse Vb koppelverband (schip van 110x11,45 meter + duwbak van 80x11,45 

meter) en een klasse VIb koppelverband bestaande uit één motorschip en drie bakken. 

Onderstaand volgt een beschrijving van de twee type koppelverbanden, gevolgd door 

een categorie’specials’. 

 Het klasse Vb koppelverband kent doorgaans een capaciteit van 360 TEU op vier lagen en 

kent afmetingen in lange formatie van 190 x 11,45 meter en in brede formatie van 110 x 

22,90 meter. Het is qua capaciteit vergelijkbaar met een motorschip van 135 x 15 meter 

dat 320 TEU kan meenemen op vier lagen. Deze schepen worden met name ingezet voor 

bestemmingen op de Bovenrijn. Vanuit stabiliteit is het niet mogelijk om met deze schepen 

meer dan vier lagen containers te vervoeren.  

 Een koppelverband van klasse VIb is een stuk groter. Het bestaat uit een klasse Va 

motorschip (110 x 11,45 meter, soms zelfs korter) en drie duwbakken. Deze  

koppelverbanden hebben doorgaans afmetingen van 190 meter x 22,90 meter en kunnen 

tot wel 680 TEU vervoeren op vier lagen. Door stabiliteit van de bakken afzonderlijk worden 
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er zelden meer dan drie lagen containers geladen; heel soms gaat het zelfs om vier lagen 

(of meer, mits de onderste containers zwaarder zijn geladen). Deze schepen worden vaker 

ingezet op de volumineuze corridor naar de Beneden-Rijn.  

 In het verleden is er één koppelverband gebouwd met een breedte van 17,0 meter: de 

Ursa Montana. Door de beperkte inzetbaarheid van dit schip – enkel geschikt voor de 

Rijnvaart en de moeilijke logistieke inzet – is dit geen succes gebleken. Een ander 

koppelverband met afwijkende afmetingen is de ‘Olesia’ die afmetingen kent van 183 

meter x 15 meter. Dit schip wordt ingezet in relatie tot terminals langs de Beneden-Rijn. 

Ook deze koppelverbanden typeren zich als klasse VIb. Het met een motor uitgeruste schip 

is in dit geval per definitie een klasse VIb motorschip.  

 

Containerbinnenvaartschepen met meer dan vier lagen containers 

Doorgaans geldt in de binnenvaart dat bij het vervoer van containers het aantal lagen 

containers dat je maximaal kan meenemen, gelijk is aan het aantal containers dat in 

breedte in het laadruim naast elkaar gezet kan worden2. Hieruit volgt dat een schip dat 

containers op vijf of zes lagen wil vervoeren, ook geschikt moet zijn om vijf of zes rijen 

containers naast elkaar te neer te zetten. Een CEMT-klasse Va motorschip (Groot 

Rijnschip: 110-135 x 11,45 meter) kan dit niet en is beperkt tot maximaal 4 containers 

naast elkaar- en dus ook vier hoog. Een uitzondering vormt het vervoer van lege 

containers; daarbij is het wel mogelijk 

 

In 1998 is het eerste schip van klasse VIa in de vaart gekomen, een zogenaamde JOWI-

klasse (waarvan het grootste schip het Rijnmax binnenvaarschip is). Deze schepen zijn 

breder dan klasse Va motorschepen waardoor de containercapaciteit toeneemt. Het 

grootste schip in deze klasse kent afmetingen van 135 x 17 meter en deze schepen 

kunnen zes breed (en dus ook zes hoog) containers stapelen. De capaciteit bedraagt 

maximaal 500 TEU. Het aantal schepen met deze afmetingen is zeer beperkt en er zijn 

in het afgelopen decennium maar weinig motorvrachtschepen met deze afmetingen 

nieuwgebouwd.  

- In totaal gaat het om 13 schepen van 135 x 17 (zes breed / zes hoog)  

- en 43 schepen van 110/135 x 14 meter (vijf breed / vijf hoog). 

Figuur 3: Bouwjaren van schepen die geschikt zijn voor vijf/zeslaags containervaart 

 

                                                 
2 Dit wordt ondersteund door de Richtlijnen Vaarwegen 2020  

(https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2020/07/met-richtlijnen-vaarwegen-2020-houden-we-onze-

vaarwegen-vlot-en-veilig )en het boek ‘Binnenvaart: Theorie en Praktijk (Sys en Hellebosch, 2021), die aangeven 

dat een schip van 11,40 meter breedt 3 à 4 lagen containers vervoerd. De MKBA van Arcadis (2017) voor de 

doorvaarthoogte van kunstwerken i.r.t. de containervarat beschrijft het volgende: Men geeft aan dat, vanwege 
stabiliteitsredenen, de vierde laag vooral uit lege containers zal bestaan. ‘’ 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

A
an

ta
l i

n
 d

e 
va

ar
t 

ge
b

ra
ch

te
 

sc
h

ep
en

 p
er

 ja
ar

In totaal zijn er 64 schepen gebouwd

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2020/07/met-richtlijnen-vaarwegen-2020-houden-we-onze-vaarwegen-vlot-en-veilig
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2020/07/met-richtlijnen-vaarwegen-2020-houden-we-onze-vaarwegen-vlot-en-veilig
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De laatste nieuwbouw motorvrachtschepen met een breedte van meer dan 13,5 meter 

zijn uit 2016 (Monika Deyman) en 2019-2020 (Sendo Nave en Sendo Mare). Het 

merendeel van de schepen is in de vaart gebracht in de periode 2007-2010. Doordat 

het doorgaans anderhalf tot twee jaar duurt vanaf de order tot ingebruikname, is de 

periode van bestellen dus 2005-2008. Deze periode laat zich beschrijven door een 

economische hoogconjuctuur, ook in de scheepvaart. De containermarkt kende een 

sterke groei en verwachtingen waren hooggespannen naar de toekomst toe. Daardoor 

zijn er veel van deze schepen besteld. Nadien bleek dat deze schepen inflexibel zijn ten 

aanzien van het laden-/lossen in de zeehaven en dat de groei in de internationale 

containerbinnenvaart grenzen kende.  

2.1.4  Scheepseigenaren 

Er zijn interviews gehouden met scheepseigenaren om achterhalen of het gebruik van  

vijf- en zeslaagscontainervaart naar de toekomst zal groeien als gevolg van (reeds 

geplande) investeringen. Wat opvalt bij een analyse van de motorvrachtschepen die vijf 

of meer lagen containers kunnen vervoeren, is dat hun eigenaars veelal particulieren 

zijn met slechts één schip. Er zijn een aantal uitzonderingen: 

 Zo vaart de firma Shipping Technology met drie schepen in opdracht van Neska Line tussen 

de zeehavens (Rotterdam en Antwerpen) en de Beneden-Rijn. 

 Wijgaart Shipping exploiteert vier containerbinnenvaartschepen tussen de zeehavens en 

terminals langs de Beneden- en Midden-Rijn. 

 De firma Duraship BV exploiteert zeven containerbinnenvaartschepen waaronder een 

koppelverband (183 x 15) voor terminals langs de Beneden- en Midden-Rijn. 

 

Verder zijn er een aantal grote spelers die schepen charteren. Daarbij gaat het om de 

HTS-Group en Neska Line in het bijzonder. Binnen deze spelers is er beperkte interesse 

voor nieuwbouw van dit type schepen. De beperkte interesse is het gevolg van de 

enorme schaalgrootte die dit soort schepen met zich meebrengt in relatie tot de 

gewenste partijgrootte die aangeleverd dient te worden in de zeehavens. De schepen 

zijn te groot om dedicated langs een zeeterminal te gaan. 

2.2 Overzicht containercorridors en goederenvolumes 

Er kunnen drie containergoederencorridors voor de binnenvaart onderscheiden worden 

die starten in Rotterdam, waarvan over de Rijn-Maas corridor de meeste containers 

worden vervoerd, gevolgd door de Rotterdam-Antwerpen corridor en de Rotterdam-

Noord Nederland corridor, zie Figuur 4. 
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Figuur 4: Overzicht vaarwegcorridors 

 

Voor alle drie de corridors zijn o.a. de volgende gegevens gepresenteerd in deze sectie: 

de maatgevende vaargeulbreedte, de maatgevende waterdiepte, de CEMT-klasse en 

bijbehorende maximale afmetingen van schepen, de maximale doorvaartbreedte en 

doorvaarthoogte bij kunstwerken. Ook is een indicatie gegeven van de bedieningstijden 

van beweegbare brugdelen (als relevant en als volledig bekend) en van de 

windgevoeligheid van de route. 
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2.2.1  Rijncorridor 

De Rijncorridor vanaf Rotterdam, over het traject Oude Maas / Nieuwe Maas – Waal – 

Nijmegen is geclassificeerd als CEMT-klasse VIc (bron: vaarweginformatie.nl). Het 

maatgevende schip binnen deze klasse (zesbaksduwstel) heeft een breedte van 22,9 

meter (opvarend) en 34,2 meter (afvarend). Het maatgevende 

motorvrachtschip/containerbinnenvaartschip binnen CEMT-klasse VI is een Groot 

Rijnmax schip, met maatgevende karakteristieken van 17 meter breed, 135 meter lang 

en tot 4 meter diep. 

 

De kunstwerken op de Rijncorridor beperken de containerbinnenvaart in slechts 

beperkte mate. Belangrijk hierbij is ook de windgevoeligheid in het nabij de zee gelegen 

deel. Hierdoor is voor lege schepen en ook voor containerbinnenvaartschepen een 

zijwindtoeslag nodig bij de dimensionering van vaarwegen en kunstwerken. Ten aanzien 

van de doorvaartwijdte zien we het volgende: 

 Wordt gevaren via de Oude Maas, dan is de doorvaartwijdte van de Spoorbrug Grotebrug 

te Dordrecht (en ook de Verkeersbrug op dezelfde pijlers) het meest beperkend. De vaste 

delen hebben een breedte van respectievelijk 66 tot 72 meter; het beweegbare deel kent 

een doorvaartbreedte van 44 meter.  

 Wordt gevaren via de Nieuwe Maas, dan is de meest nauwe opening van een vast 

kunstwerkdeel 75 meter bij de Baanhoekspoorbrug. De meest nauwe opening van een 

beweegbare deel bedraagt 30 meter en deze maatvoering zien we terug bij alle 

beweegbare bruggen over de Merwede (brug in de N3 bij Papendrecht, 

Baanhoekspoorbrug en Merwedebrug Gorinchem).  

 Oostelijker dan Gorinchem zijn alle bruggen vaste bruggen en kent geen enkele brug nog 

middenpijlers in de vaarweg.  

 

Qua doorvaarthoogte is het belangrijk om onderscheid te maken naar het deel dat primair 

onder invloed staat van het getijde, en het deel dat onder invloed staat van de rivierafvoer. 

 In het estuarium (gerekend stroomafwaarts van Zaltbommel), is als via de Oude Maas 

gevaren wordt, de spoorbrug Grotebrug het laagst met 11,40 meter. We spreken hierbij 

van ‘verhoogde waterstand’ bij een hoogte meer dan 200 cm boven NAP. Maatgevend 

hoogwater is het als de waterstand hoger is dan 275 cm boven NAP.  

 Wordt via de Nieuwe Maas gevaren, dan is de hoogte van de Baanhoekspoorbrug het meest 

beperkend op 11,50 meter. Ook voor deze brug houden we de waterstanden aan bij 

meetpunt Dordrecht voor maatgevend hoogwater – zie vorige bullet.  

 In het rivierengebied is de brug bij Zaltbommel het laagst met 15,0 meter. Bij Zaltbommel 

spreekt men over een licht verhoogde waterstand als het waterpeil boven 410 cm NAP 

uitkomt. Verhoogd is het bij 475 cm boven NAP en we spreken over een hoogwatergolf als 

de waterstand boven 625 meter NAP. 

 

Qua bedieningstijden geldt het volgende: 

 Via de Oude Maas zijn de bedieningstijden bij de spoorbrug in Dordrecht maatgevend. De 

spoorbrug Grotebrug bij Dordrecht kan op verzoek eens per uur geopend worden.  

 Via de Nieuwe Maas zijn de bedieningstijden van de Erasmusbrug maatgevend. Deze brug 

wordt gedurende de dag 6 keer geopend en kan worden geopend op afroep op de overige 

tijden. De brug wordt niet bediend in de spitsuren.  

 

De Rijncorridor is vooral belangrijk voor het containervervoer tussen de zeehavens van 

Rotterdam en Antwerpen in relatie tot het Duitse achterland. Ook worden Frankrijk 

(regio Straatsburg) en Zwitserland bereikt. De Rijn kent variërende waterstanden en de 

doorvaarthoogte onder de bruggen is dan ook afhankelijk van de hoeveelheid 

smeltwater en neerslag in het Rijnstroomgebied. Zowel lage als hoge waterstanden 

beperken de inzet van de containervaart. Bij lage waterstanden kan er minder gewicht 

ingeladen worden, bij hoge waterstanden wordt de hoogte onder de bruggen te krap. In 

Rijnverband is in 1947 afgesproken dat de doorvaarthoogte bij Maatgevend Hoogwater 
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(MHW) 9,10 meter bedraagt. Deze hoogte komt toevallig overeen met de vereiste 

doorvaarthoogte wanneer een schip met vier lagen standaardcontainers vaart, waarvan 

50% beladen is en 50% leeg. In 1992 zijn namelijk tijdens de Conférence Européenne 

des Ministres de Transport (CEMT) de minimale doorvaarthoogtes van bruggen 

vastgesteld. Voor schepen met 2 lagen containers is dit 5,25 meter, 7,00 meter voor 

schepen met 3 lagen containers en 9,10 meter voor schepen met 4 lagen containers. 

Inmiddels is een aanzienlijk gedeelte van de containers een zogenaamde ‘high-cube’ 

container waardoor er in de praktijk nog slechts drie lagen beschikbaar is.  

Maatgevend Hoogwater is in Nederland en Duitsland verschillend gedefinieerd. In 

Nederland hanteren we een waterstand behorende bij een afvoer die eens per 

tienduizend jaar overschreden wordt als de Maatgevende Hoge Waterstand, in Duitsland 

gaat het om een vastgestelde waarde (HSW). Boven deze waarde wordt scheepvaart 

niet meer toegestaan.  

 

De bruggen in Duitsland kennen tot en met Straatsburg bij HSW nog een 

doorvaarthoogte van 9,10 meter – genoeg voor vier lagen standaardcontainers. Doordat 

HSW de maximale scheepvaartwaterstand is – bij waterstanden boven HSW geldt een 

vaarverbod – kan aangenomen worden dat er altijd meer dan 9,10 m doorvaarthoogte 

beschikbaar is. Om dit te illustreren hebben we voor de waterstanden te Duisburg, 

Keulen, Kaub en Maxau uitgezocht hoe vaak het voorkomt dat HSW overschreden wordt: 

- Van Rotterdam tot Duisburg geldt dat de HSW (1130 cm) zelden overschreden wordt en 

er dus altijd conform Rijnvaarthoogte gevaren kan worden.  

- Bij het meetpunt van Keulen is de HSW (830 cm) volgens onze data (2003-2021) 

gedurende 16 dagen overschreden. Dit komt overeen met 0,2% van de tijd. 

- Bij het meetpunt van Kaub (640 cm) wordt de HSW volgens onze data (2003-2021) 

gedurende 18 dagen overschreden. Dat komt overeen met 0,3% van de tijd.  

- Bij het meetpunt van Maxau wordt de HSW (750 cm) volgens onze data gedurende 55 

dagen overschreden. Dat komt overeen met 0,9% van de tijd.  

 

Bovenstrooms van Iffezheim is de Rijn gekanaliseerd. In het Grand Canal d’Alsace liggen 

een tiental sluizen die waarborgen dat scheepvaart met voldoende diepgang door kan 

varen naar Basel. De bruggen over dit kanaal zijn gedimensioneerd voor drielaags 

containervaart en kennen een doorvaarthoogte van 7,0 meter bij maximale afvoer van 

1400 m³/s door het kanaal. Bij stuwpeil is er overal minstens 8,65 meter beschikbaar, 

hetgeen overeenkomt met drie lagen (lege) containers. Bij een maximale afvoer kan er 

feitelijk nog maar met twee lagen (high-cube) containers gevaren worden.  

 

Om met vijf lagen containers te kunnen varen, is er meer vrije doorvaarthoogte van 

maximaal 14,00 meter benodigd. Uit de analyse blijkt dat: 

- Van Rotterdam tot Duisburg een doorvaarthoogte van meer dan 11,35 meter gedurende 

99,6% van de tijd beschikbaar is. Een doorvaarthoogte tot 14,0 meter (grenswaarde vijf 

lagen) is gedurende 93,8% van de tijd beschikbaar. Een doorvaarthoogte tot 16,9 meter 

(grenswaarde voor zes lagen) is slechts 48,9% van de tijd beschikbaar3. 

- Van Duisburg tot Keulen geldt dat een doorvaarthoogte van minstens 11,35 meter 

gedurende 97,1% van de tijd. Een doorvaarthoogte van 14,0 meter (grenswaarde vijf 

lagen) wordt gedurende 70,6% van de tijd gehaald.  

- Bij Kaub geldt dat een doorvaarthoogte van minstens 11,35 meter gedurende 96,3% van 

de tijd beschikbaar is. Een doorvaarthoogte tot 14,0 meter (grenswaarde vijf lagen) is 

slechts in 28,1% van de tijd beschikbaar.  

- Bij Maxau geldt dat een doorvaarthoogte van minstens 11,35 meter in 70,5% van de tijd 

beschikbaar is. Het is bovenstrooms van Maxau niet meer mogelijk om met vijf lagen (of 

meer) containers te varen.  

                                                 
3 Hierbij dient ook in ogenschouw genomen te worden dat er hierbij waterstanden optreden die mogelijk zo laag 
zijn, dat het containergewicht een beperkende factor begint te vormen.  
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Concluderend kunnen we stellen dat: 

- Op het Duitse gedeelte van de Rijn geen zeslaagscontainervaart mogelijk is. Ook de 

doorvaarthoogte bij Zaltbommel (15 meter boven NAP) verhindert zeslaagsvaart.; 

- Vijflaagscontainervaart mogelijk is voor de Beneden-Rijn. Naar Duisburg is dit voor 93,8% 

van de tijd mogelijk; naar Keulen hooguit 70% van de tijd.  

- Vierlaagscontainervaart het maximale haalbare is tot Straatsburg, doordat daar de pegel 

van Maxau maatgevend is voor zowel de aflaaddiepten als de doorvaarthoogte. 

- Drielaagscontainervaart is mogelijk tot Basel, maar enkel bij stuwpeil. Wanneer het 

stuwpeil wordt overschreden is maximaal tweelaagscontainervaart mogelijk. 

 

Op de bevaarbare zijrivieren van de Rijn – de Moezel, Main en Neckar – geldt dat 

tweelaagscontainervaart het maximaal haalbare is. 

2.2.2  Maascorridor 

Bij de Maas-corridor zijn er twee routes mogelijk: de volledige Maas via de route Oude 

Maas – Dordtse Kil en Maas (Oost-Westtak en daarna Noord-Zuidtak door Limburg), of 

via de Oude Maas / Nieuwe Maas – Merwede en Waal via het Maas-Waalkanaal naar de 

Maas (Noord-Zuidtak Maasroute). De Maasroute staat motorschepen van CEMT-klasse 

VI maar slechts duwstellen van CEMT-klasse Vb. Het maatgevende 

motorvrachtschip/containerbinnenvaartschip op de Maasroute behoort tot CEMT-klasse 

VI en is maximaal 15 meter breed en 3,5 meter diep (als volgeladen). Koppelverbanden 

kunnen enkel  de Noord-Zuidtak van de Maasroute bevaren; sluis Grave belemmert door 

de te geringe kolklengte van 142 meter het passeren van koppelverbanden en 

duwstellen.  

De maximale dimensie voor doorvaart bij (gesloten) kunstwerken is een breedte van 

15,5 meter en een doorvaarthoogte van 7.20 meter (Scharbergbrug bij Stein). 

Noordelijk van Sluis Born zijn de bruggen hoger en is er bij stuwpeil genoeg 

doorvaarthoogte voor vierlaagscontainervaart, maar niet voor vijflaagscontainervaart. 

 

De route via de Maascorridor is alleen windgevoelig in de regio Rotterdam, met name 

als gekozen wordt voor de route via de Nieuwe Maas. Het traject in het binnenland is 

minder windgevoelig, blijkt uit lange termijn statistieken van het KNMI van de 

gemiddelde windsnelheid op verschillende locaties in Nederland. Met een dominante 

windrichting uit het Zuidwesten kan wel extra last worden ervaren t.g.v. zijwind op de 

Maas in Oost-Brabant en in Noord-Limburg, vooral door hoger gelegen schepen met lege 

containers. 

 

De Maas is een gestuwde rivier. Dat betekent dat problemen met lage waterstanden en 

bijbehorende aflaaddieptebeperkingen niet gauw voorkomen. Op de Maas is op vrijwel 

het gehele traject een maximale diepte van 3,5 meter voorhanden. Een dergelijke 

diepgang levert doorgaans geen beperkingen op ten aanzien van het aantal lagen 

containers dat gestapeld kan worden. Hoewel het waterpeil dus niet onder het stuwpeil 

kan zakken, kan ten tijde van perioden met hoogwater wel boven het stuwpeil uitkomen. 

De hoogte van de bruggen op de Maas is gebaseerd op het uitgangspunt dat 7,0 meter 

doorvaarthoogte beschikbaar moet zijn bij een afvoer van 1.200 m³/s bij Borgharen. 

Dit is een afvoer die gemiddeld eens per jaar voorkomt. Bij Maatgevend Hoogwater op 

de Maas (waterstand die gemiddeld eens in de tien jaar overschreden wordt) gaat men 

uit van een afvoer van 2.000 m³/s bij Borgharen. Gedurende een groot gedeelte van 

het jaar is er meer doorvaarthoogte beschikbaar – de laagste brug bij Venlo kent bij 

een gemiddelde afvoer van 230 m³/s een doorvaarthoogte van 11 meter. Daarmee kan 

niet met vier lagen lege high-cube containers gevaren worden, maar als er enige 

geladen containers tussen zitten lukt het al snel. Met meer dan vier lagen varen is echter 
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uitgesloten op de Maas corridor na de Dordtse Kil en na het Maas-Waal Kanaal vanaf 

Cuijk. 

2.2.3  Rotterdam-Antwerpen 

Het traject van Rotterdam naar Antwerpen via de Oude Maas – Moerdijk – 

Volkeraksluizen – Schelde-Rijnkanaal is geclassificeerd als CEMT-klasse VIb. De sluizen 

op deze corridor kennen een minimale breedte van 23,5 meter en de vaarwegen staan 

schepen toe met een diepte van 4,3 meter. Evenals de Rijncorridor is het maatgevende 

motorvrachtschip een Groot Rijnmax schip met een breedte van 17 meter, een lengte 

van 135 meter en een diepte van 4 meter. Daarnaast is het bereikbaar voor 4-baks 

duwstellen en koppelverbanden.  

 

Er moeten een aantal kunstwerken gepasseerd worden op deze route: o.a. de 

Botlekbrug, de Spijkenissebrug, de Volkeraksluizen, de Slaakbrug, de Vossemeerbrug, 

de Tholensebrug, de Kreekraksluizen, de Kreekrakbrug en de Noordlandbrug. De 

maximale dimensie voor doorvaart bij kunstwerken is 24 meter breedte en de 

doorvaarthoogte 9,1 meter. De doorvaarthoogte is het kleinst bij de (niet-beweegbare) 

Kreekrakbrug, waar de A58 overheen gaat. Deze route is niet geschikt voor 5/6 laags 

containervaart, maar hooguit voor drielaags containervaart. Op het Belgische gedeelte 

van het Schelde – Rijnkanaal zijn de bruggen zelfs nog 20 centimeter lager. 

 

Een alternatief traject van Rotterdam naar Antwerpen is die via de Oude Maas – Moerdijk 

– Volkeraksluizen – Krammer – Oosterschelde – Kanaal Zuid-Beveland – Westerschelde 

(waarbij dus niet gekozen wordt voor het Schelde-Rijnkanaal). Deze route is ook 

grotendeels CEMT-klasse VIb, op de Westerschelde na (CEMT-klasse VIc). Er is een 

extra sluis te passeren. Deze route kent iets meer diepgang (4,5 meter maximaal tegen 

4,3 meter maximaal via het Schelde-Rijnkanaal) en beschikt daarnaast over een 

ongelimiteerde doorvaarthoogte doordat alle bruggen (bruggen bij de Volkeraksluizen 

in de A29-brug bij de Krammersluizen, Postbrug, Vlakespoorbrug) in deze route de 

mogelijkheid hebben om te openen. Hiermee is vijf- en zeslaagscontainervaart tussen 

Antwerpen en Rotterdam mogelijk.  

Dit traject is relatief windgevoelig omdat in de provincie Zeeland de windkracht vaak 

groter is dan in de rest van Nederland.  

2.2.4  Rotterdam-Noord Nederland 

De corridor Rotterdam-Noord Nederland is op het traject via de Nieuwe Maas – de Lek 

– het Lekkanaal – het Amsterdam-Rijnkanaal – Markermeer grotendeels CEMT-klasse 

VIa (de Lek en het Lekkanaal) of klasse VIb (het Amsterdam-Rijnkanaal). Noordelijk 

van Amsterdam neemt de bevaarbaarheid af op het IJssel- en Markermeer (CEMT-klasse 

Vb). Daarnaast is het Prinses Margrietkanaal vanaf de Prinses Margrietsluis bij Lemmer 

richting Friesland en Groningen en het Zwolle-IJsselkanaal richting Overijssel 

grotendeels CEMT-klasse Va. De minimale vaarwegbreedte van Rotterdam naar 

Lemmer, beperkt door breedtes bij kunstwerken, is 11.5 meter en de minimale diepte 

is 3 meter. Het maatgevende schip (uitgaande van een CEMT-klasse Va schip) is 11.4 

meter breed, 135 meter lang en 3.5 meter diep. 

Alle bruggen tussen Rotterdam en Amsterdam zijn vaste bruggen. De laagste brug op 

de route tussen Rotterdam en Amsterdam is de Galecopperbrug bij Utrecht en deze brug 

kent een doorvaarthoogte van 8.8 meter t.o.v. het streefpeil. Het traject Rotterdam-

Noord Nederland is hierdoor niet geschikt voor 5/6 laags containervaart, maar slechts 

geschikt voor drielaagscontainervaart. 

Het traject van Rotterdam naar Noord-Nederland is naar verwachting vooral 

windgevoelig op het Markermeer, het IJsselmeer en in Noord-Nederland, in lijn met de 

statistieken van het KNMI.  
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Conclusie 

Uit de uiteenzetting over vier corridors blijkt dat:   

 de vijf- en zeslaags containervaart op de Nieuwe Maas enkel in relatie staat tot de 

Rijncorridor.  

 Om naar terminals te varen langs de Maasroute, is er een beperking in doorvaarthoogte 

tot maximaal vier lagen (en daarbij zijn vier lagen high-cube containers niet eens 

mogelijk).  

 Voor de corridor Rotterdam – Antwerpen is vijf- en zeslaagscontainervaart mogelijk, maar 

is de route via de Oude Maas veel gunstiger om te varen doordat het significant korter is 

in afstand en veel minder beweegbare bruggen gepasseerd dienen te worden.  

 De corridor Rotterdam – Noord-Nederland is beperkt tot maximaal vier lagen containers.  

 

Hieruit volgt dat voor prognoses voor het toekomstig gebruik van de Nieuwe Maas door 

de vijf- en zeslaagscontainervaart gekeken dient te worden naar de groeiverwachtingen 

op de Rijncorridor.  

2.3 Belemmeringen 5/6 laags containervaart 

De belemmeringen voor de 5/6 laags containervaart per corridor zijn: 

 

Corridors via de Nieuwe Maas (Rijncorridor, corridor Rotterdam-Noord 

Nederland), op het traject van de Nieuwe Maas:  

 Het aanwezige openingsregime van o.a. de Erasmusbrug, waarbij opening tijdens 

spitsuren niet mogelijk is. Dit maakt de corridor minder aantrekkelijk t.o.v. andere 

corridors voor de 5/6 laags containervaart; 

 Er is veel kruisend verkeer, o.a. vanuit de havens; 

 De afstand van en naar de Maasvlakte is in het geval van de Rijncorridor langer via de 

Nieuwe Maas, wat een nadeel vormt voor het kiezen van deze route. 

Corridors via de Oude Maas (Rijncorridor, Maascorridor, corridor Rotterdam-

Antwerpen), op het traject van de Oude Maas:  

 Smal vaarwater vormt een belemmering voor grotere schepen, waaronder de 5/6 laags 

containerbinnenvaartschepen; 

 Windgevoeligheid van de route is een belemmering voor voornamelijk 

containerbinnenvaartschepen, vooral in het geval van transport van lege containers 

waardoor de schepen hoger uit het water steken en daardoor meer last ervaring van de 

wind; 

 De spoorbrug Grotebrug heeft een relatief lage doorvaarthoogte van 11,4 meter (in 

gesloten toestand) en moet op verzoek worden geopend (eens per uur). 

 

Onderstaande tabel toont de voor- en nadelen per route: 

Tabel 1: voor- en nadelen van de route via de Oude en Nieuwe Maas. Genoemde afstanden zijn tussen de Botlek 

en het drierivierenpunt bij Dordrecht. 

 Voordelen Nadelen 

O
u
d
e
 M

a
a
s
 

 Kortere route in afstand (31 km) en tijd in 

relatie tot de Maasvlakte; 

 Gunstiger openingsregime van beweegbare 
bruggen in de corridor – geen 

spitsuursluiting; 

 Minder kruisende vaarbewegingen, geen 

aanliggende havens of connecties met 
andere vaarroutes. ; 

 Langere route in afstand (39 km) en tijd in 

relatie tot het Waal- en Eemhavengebied; 

 Lagere hoogte van het vaste gedeelte van 

bruggen(+ 11,40 m NAP) 

 Ongunstige route bij slecht weer – relatief smal 

vaarwater, windgevoelig, veel bovenmaatse 

andere vaart (zeevaart en zesbaksduwvaart) 

N
ie

u
w

e
 M

a
a
s
 

 Kortere route in afstand (30 km) en tijd in 

relatie tot het Waal- en Eemhavengebied; 
 Beschutte route en daardoor minder 

windgevoelig, breed vaarwater en minder 

complexe tegenvaart 

 Meer vrije doorvaarthoogte beschikbaar bij 

vaste brugopeningen.  

 Langere route in afstand (33 km) en tijd in 

relatie tot de Maasvlakte; 
 Openingsregime van de beweegbare bruggen 

(Alblasserdamsebrug, Erasmusbrug, 

Koninginne-brug) is beperkt door 
spitsuursluitingen 

 Veel kruisend verkeer vanuit de havens in 

Rotterdam en Lek/Noord. 
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Overige grote belemmeringen van de 5/6 laags containervaart op de containercorridors 

vanaf Rotterdam in zijn algemeenheid zijn: 

 De geschiktheid van infrastructuur op de belangrijke corridors m.b.t. de minimale 

vaarwegbreedte en doorvaarthoogte. Zo zijn de Maascorridor, de corridor Rotterdam – 

Noord-Nederland en de corridor Rotterdam-Antwerpen via het Schelde-Rijnkanaal niet 

bevaarbaar voor de 5/6 laags containervaart vanwege beperkte dimensies (Antwerpen is 

echter wel bereikbaar via Kanaal Zuid-Beveland);  

 Langer durende Laagwaterstanden op de Rijn t.g.v. klimaatverandering, welke impact 

hebben op schepen met een grotere diepgang (meestal grotere schepen, zoals 

motorvrachtschepen met 5/6 laags volle containers).  

2.4 Vergelijking containervaart Oude en Nieuwe Maas 

2.4.1  Herkomst- en bestemming van containers binnen het havengebied  

Wat betreft containertransport van en naar Rotterdam via de binnenvaart is vooral de 

Maasvlakte belangrijk (zowel 1 als 2), waar ongeveer 85% van het containervolume van 

en naartoe gaat (o.a. van en naar ECT, APTM, RWG en Kramer), maar ook het cluster 

rondom de Eem- en Waalhaven. In de Eem- en Waalhaven zijn het Barge Center 

Waalhaven, United Waalhaven Terminals en de Rotterdam Shortsea Terminal gevestigd. 

De grote terminal van Uniport is op deze locatie begin 2020 gesloten.  

 

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van de bestemmingen van containers 

weergegeven binnen Gemeente Rotterdam. Het aantal containers met bestemming 

Waal- en Eemhavengebied is licht gestegen tot 2016, maar daarna weer licht gedaald. 

De overige bestemmingen daarentegen, voornamelijk bestaande uit bestemmingen op 

de Maasvlakte, zijn relatief sterk gestegen door de jaren heen, in lijn met de trend van 

groeiende goederenvolumes en containerisering. 

Figuur 5: Ontwikkeling in de bestemming van containers in Rotterdam 

 

 

2.4.2  Voor- en nadelen van beide routes  

Er zijn twee routes vanuit het Rotterdamse havengebied om de Rijncorridor te bereiken, 

via de Oude of de Nieuwe Maas. 
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Figuur 6: Rotterdam - Rijncorridor via de Nieuwe Maas en via de Oude Maas 

 

 

Voordelen van de Oude Maas t.o.v. de Nieuwe Maas zijn de kortere afstand en tijd in 

relatie tot de Maasvlakte (31 km t.o.v. 33 km) vanaf de Rijncorridor. Ook heeft deze 

route een gunstiger openingsregime van beweegbare bruggen (de Nieuwe Maas heeft 

een spitsuursluitingen gedurende resp. 3 uur en 5 uur). Ook zijn er op de Oude Maas 

minder kruisende vaarbewegingen, aanliggende havens en connecties met andere 

vaarroutes.  

 

Voordelen van de Nieuwe Maas t.o.v. de Oude Maas zijn de kortere afstand tot het Waal- 

en Eemhavengebied, een belangrijk containercluster voor Rotterdam (30 km t.o.v. 39 

km). Ook is de route meer beschut en daardoor minder windgevoelig en heeft het een 

breder vaarwater. Ook is de tegenvaart minder groot en complex. Een ander voordeel 

is dat de vaste doorvaarthoogte die op de Nieuwe Maas groter idan op de Oude Maas. 

Echter, alle bruggen over zowel de Oude als Nieuwe Maas kunnen open.  

2.4.3  Vergeli jk ing van de containerstromen over beide routes  

Uit de statistieken blijkt dat géén sprake is van een trend van een stijgend aantal 

containerbinnenvaartschepen dat kiest voor de Oude Maas (t.o.v. de Nieuwe Maas). Met 

andere woorden, de verhouding van het aantal schepen dat kiest voor de Oude Maas 

t.o.v. de Nieuwe Maas is redelijk stabiel door de jaren heen. 

Uit de statistieken blijkt dat het aantal schepen toeneemt over de lange termijn. Voor 

de ontwikkelingen van het aantal scheepspassages per CEMT-klasse, zie de Appendix.  

Figuur 7: Ontwikkeling van het aantal passages/jaar voor alle containervaart per route 

 

 

Opvallend is dat jarenlang (2013 t/m 2018) het aantal waarnemingen per jaar stabiel 

was, rond de 20.000 passages per jaar. In deze periode (t/m 2018) is het aantal 

geobserveerde containerbinnenvaartschepen van CEMT-klasse Va gestegen, terwijl de 

aantallen met CEMT-klassen IV, Vb en VI eerder lijken gedaald. Op de Oude Maas steeg 

het aantal CEMT-klassen Va schepen minder hard, maar het totale aantal passages is 
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gecompenseerd door een groei van het aantal geobserveerde schepen met andere 

CEMT-klassen.  

Opmerkelijk is bovendien dat het aantal scheepspassages van CEMT-klasse VI (orde 

grootte 5,000-6,000 passages per jaar), ná 2018 vooral hard is gestegen op de Nieuwe 

Maas en beperkter op de Oude Maas. Dit hangt samen met groei van het 

containervolume in relatie tot Amsterdam en Noord-Nederland. Details van het aantal 

passages per CEMT-klasse zijn gepresenteerd in de Appendix.   

2.4.4  Routekeuze van de vijf - en zeslaagscontainervaart.  

In onderstaande figuur is de ontwikkeling van overslag van containers in Rotterdam 

voor de 5/6 laags containerbinnenvaartschepen weergegeven voor 2010-2020, o.b.v. 

de verkregen data van Rijkswaterstaat, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de route 

via de Oude- en de Nieuwe Maas. Belangrijk om ook te realiseren is dat op zowel de 

Oude als de Nieuwe Maas de zeslaagsvaart praktisch niet voorkomt. 

In de grafiek is een duidelijke stijging te zien van het aantal passages per jaar door de 

jaren heen via de Oude Maas tot en met 2012, tot meer dan 200 passages per jaar. Het 

aantal passages op de Nieuwe Maas is relatief minder snel gestegen tot en met 2012. 

Sinds 2013 is het aantal passages over de Nieuwe Maas (relatief gezien zeer) licht 

gedaald, van 92 passages in 2013 tot ongeveer 75 passages per jaar in 2019. Dit komt 

in 2019 overeen met 0,5-0,6 5/6 laags containerbinnenvaartschepen per dag over de 

Oude Maas en 0,2 5/6 laags containerbinnenvaartschip per dag over de Nieuwe Maas. 

Deze getallen worden ondersteund door de brugpassages bij de Erasmusbrug – 

ongeveer 60 passages van containerbinnenvaartschepen door het beweegbare gedeelte 

per jaar.  

Figuur 8: Ontwikkeling van het aantal passages per jaar voor 5/6 laags containervaart per route 

 

2.4.5  Specif ieke ontwikkel ing op de Rijncorridor 

Uit het overzicht van vaarwegcorridors blijkt dat de vijf- en zeslaagscontainervaart op 

de Nieuwe Maas enkel in relatie staat tot de Rijncorridor. Uit een overzicht van de 

containervolumes van CEMT VI motorschepen op de Rijncorridor blijkt dat de laatste 

jaren een toenemend aantal schepen gebruik maakt van de routes via de Nieuwe Maas. 

In de periode 2010-2018 was de verhouding ongeveer 65% over de Oude Maas en 35% 

via de Nieuwe Maas. In 2019 en 2020 zien we echter een kentering naar zelfs 40 tot 

45% van het verkeer via de Nieuwe Maas.  
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Het feit dat de Nieuwe Maas vaker aangedaan wordt dan voorheen hangt samen met de 

moderne containerlogistiek waarbij steeds vaker gebruik gemaakt van hubfuncties. 

Langs de Rijncorridor vervullen Gorinchem en Alblasserdam deze rol. Door het feit dat 

de inland terminal van Alblasserdam aan de Nieuwe Maas gelegen is, is deze route een 

stuk ‘logischer’ geworden voor veel binnenvaartondernemers.  

Figuur 9: Verdeling van de containervolumes van CEMT VI motorschepen in relatie tot de Rijncorridor over de 

Oude en Nieuwe Maas 

 

 

Specifiek voor de Nieuwe Maas geldt onderstaande verdeling van de hoeveelheid lagen 

containers op motorschepen van CEMT-klasse VI op de Rijncorridor.  

Figuur 10: Aantal lagen containers voor CEMT-klasse VI motorschepen op de Nieuwe Maas in relatie tot de 

Rijncorridor 

 

 

Hieruit blijkt dat het aandeel van vijf- en zeslaags containervaart over de Nieuwe Maas 

binnen CEMT-klasse VI in de periode 2010-2019 varieert van 6,3% (minimale waarde 

in 2017) tot 20,1% (maximale waarde in 2015). In totaal is het aantal schepen dat met 

vijf of zes lagen containers vaart zeer gering; ordegrootte 0,3% van de totale 

containervaart op de Nieuwe Maas. 
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3 Trends en ontwikkelingen 

3.1 Trends in de diepzeevaart 

Toenemende volumes 

Het volume op de belangrijkste handelsroutes is in het afgelopen jaar flink toegenomen. 

Op de handelsroute tussen Azië en Europa, nam het aantal containers in toe met 

311.000 TEU in 2018. Dat betekende een toename van de volumes met 0,7% in het 

jaar 2018, tegen 4,2% een jaar eerder. De Corona-crisis heeft de volumegroei een halt 

toegeroepen, maar de lange termijn verwachtingen zijn positief.  

Figuur 11: Handelsvolume in TEU tussen Azië en Europa gedurende de COVID-19 pandemie 

 

Figuur 12: Verwachte groei van mondiale containervolumes naar 2025 toe 
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Onbalans zorgt voor halflege schepen in oostelijke richting 

De handelsvolumes zijn niet in balans. In totaal wordt er van Azië naar Noordwest-

Europa 9,9 miljoen beladen TEU vervoerd, tegen 5,1 miljoen TEU vanuit Noordwest-

Europa naar Azië. Deze onbalans zorgt er voor dat schepen op de terugrichting 

(Eastbound) aanmerkelijk minder zwaar beladen zijn. Voor de binnenvaart betekent dit 

een grote hoeveelheid importcontainers en relatief gezien minder exportcontainers. 

 

Schaalvergroting zet door 

De belangrijkste trend in de diepzeevaart is de schaalvergroting. Deze zet zich de 

komende jaren door. De grootste schepen in de vloot hebben een capaciteit van 21.500 

TEU en hebben afmetingen van 399 m x 58,8 m x 16,0 meter. MSC en CMA-CGM hebben 

inmiddels schepen besteld van 23.000 TEU. Klassenbureau DNV-GL verwacht dat de 

maximale scheepsgrootte 26.300 TEU zal bedragen. Daarbij neemt de lengte toe naar 

460 meter en de breedte naar 63,6 meter. Het komende jaar wordt er voor 1,0 miljoen 

TEU aan scheepsruimte toegevoegd, naar verwachting 10% van het huidige volume. De 

toenemende schaalvergroting leidt tot een steeds groter piekaanbod in de zeehavens. 

Achterlandvervoerders hebben moeite om die piek aan containers te kunnen verwerken.  

 

Vraag en aanbod naar scheepsruimte in onbalans: slowsteamen en extra stops 

Tevens heeft de schaalvergroting een effect op de aard van de lijndiensten. Om deze 

gigantische schepen vol te krijgen worden relatief veel tussenstops gemaakt en doen 

de diepzeecarriers aan ‘slowsteamen’. Daarbij wordt langzaam gevaren zodat voldoende 

lading klaar staat op de bestemming om mee te nemen, waardoor de capaciteit beter 

benut wordt. Tevens leidt dit tot kostenbesparingen door minder brandstofverbruik. Dit 

effect werd extra versterkt, doordat meer havens zijn toegevoegd aan de rotaties, zoals 

Duinkerke, Aarhus en Gdansk.  

 

Problemen in havens en op achterlandverbindingen 

Door de schaalvergroting neemt de impact op de logistieke keten toe. Niet alle havens 

kunnen deze megaschepen faciliteren en niet alle terminals hebben de kranen om deze 

schepen af te handelen. Dit leidt tot een concentratie van transportstromen op een 

aantal hubs die deze schepen wel kunnen ontvangen.  

Omdat het veel tijd kost om deze schepen te lossen en te laden, moeten andere schepen 

(kleinere diepzeecarriers, maar ook feeders en binnenvaartschepen) wachten. Dit leidt 

tot congestie in de haven. Bovendien zijn de aankomsttijden van diepzeeschepen erg 

onbetrouwbaar. Slechts 45 % van de schepen komt conform de afgegeven aankomsttijd 

aan. Dit zorgt voor planningsproblemen. 

3.2 Trends in de binnenvaart 

Binnenvaart heeft reeds een belangrijk aandeel in de modal split van containers  

Een groot aandeel van het binnenlands containervervoer gaat met de binnenvaart. De 

binnenvaart vervoert op jaarbasis circa 4,4 miljoen TEU in en door Nederland. Daarmee 

heeft de binnenvaart een aandeel van 40% in de modal split van het containervervoer. 

Er wordt echter gestreefd naar een aandeel van 45%. De laatste jaren zien we echter 

dat de binnenvaart (weer) marktaandeel verliest, ten gunste van vooral het wegvervoer. 

Dit blijkt onder andere uit de studie van EY-Parthenon (2018). Hier wordt geconcludeerd 

dat de binnenvaart aandeel verliest bij het achterlandvervoer vanaf de Maasvlakte: 

vanaf 43% in 2012 terug naar 40% in 2017. 

 

Achterlandnetwerk van containerterminals bijna voltooid 

Door investeringen in de fysieke infrastructuur van het binnenvaartnetwerk is de 

capaciteit de afgelopen decennia sterk toegenomen. Sinds 2010 is het aantal inland 
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containerterminals in Nederland toegenomen van 32 stuks naar 48 terminals. In de 

afgelopen jaren zijn inland terminals geopend in Lelystad, Doesburg, Almelo, Roermond 

en Weert. Samen slaan deze terminals 2,3 miljoen TEU over, waarvan 1,8 miljoen TEU 

in relatie tot de Rotterdamse zeehaven. De overige 0,5 miljoen is afkomstig vanuit de 

zeehaven Antwerpen. 

 

In de nabije toekomst zullen ook inland terminals operationeel worden in Haaften en 

Deventer. Enkel de Kop van Noord-Holland geldt nog als een witte vlek in het 

containerterminal netwerk. 

Figuur 13: Inland container terminal netwerk in Nederland 

 

Piekdrukte in de Rotterdamse haven 

Binnenvaartschepen staan onderaan de pikorde in de afhandelingsvolgorde in de 

Rotterdamse haven. Diepzeeschepen en feeders hebben voorrang op de binnenschepen. 

Bovendien is het planningsproces erg lastig, door de voortdurende vertragingen aan 

zeezijde. 

 

Dit wordt verder bemoeilijkt door de gefragmenteerde ladingstromen. Dit vormt een 

probleem in de haven van Rotterdam, waar het merendeel van deze schepen geladen 

en gelost moeten worden. In het havengebied zijn 68 terminals gevestigd die de 
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containerbinnenvaartschepen moeten aanlopen. Binnenvaartschepen komen vanuit alle 

windstreken naar de haven van Rotterdam. Daarbij laden en lossen ze doorgaans kleine 

partijen bij veel terminals in de Rotterdamse haven. Het gevolg van de vele calls met 

relatief kleine call-sizes is dat de verblijfstijd van schepen in de Rotterdamse haven erg 

lang is, tot wel 72 uur.  

 

Alternatieve netwerkvormen en systeeminrichting 

Om de lange verblijfstijden in de Rotterdamse haven tegen te gaan zijn de laatste jaren 

consolidatiehubs of containerhubs ontstaan. Het doel van deze hubs is om 

containervervoer vanuit het achterland van en naar verschillende diepzeeterminals te 

bundelen op een centraal gelegen locatie volgens een hub en spoke-systeem. Onder 

andere de North West Central Corridor werkt op deze manier. Een eerste evaluatie 

van dergelijke initiatieven laat zien dat de gemiddelde call-size is verdubbeld en dat de 

verblijfstijd in de Rotterdamse haven met 30% is afgenomen. Door deze alternatieve 

netwerkinrichtingen is de overslag bij containerterminals in Gorinchem en Alblasserdam 

sterk toegenomen (en dit kan ook mogelijk worden bij de te openen terminal in 

Haaften).  

 

Een radicalere vernieuwing waarover wordt nagedacht is het inzetten van kleine 

duwbakken in plaats van motorschepen. Door met kleine duwbakken te werken kan voor 

alle inland terminals een punt-punt verbinding tussen één enkele diepzeeterminal en 

één enkele inland terminal aangeboden worden. Op strategische plekken in het netwerk 

worden deze duwbakken vervolgens samengesteld tot een konvooi. Op deze wijze kan 

het laad- en losproces in de haven losgekoppeld worden van het operationele proces 

van inland operators.  

 

Klimaateffecten op zowel zeespiegelstijging als op rivierafvoeren 

De trends met betrekking tot de waterstanden zijn ongunstig voor schepen die met meer 

dan vier lagen containers willen varen. Het ‘venster’ waarbinnen dit kan wordt namel ijk 

steeds kleiner door een combinatie van zeespiegelstijging en veranderende 

rivierafvoeren. Zeespiegelstijging zorgt er voor dat de bruggen in het Rijn-estuarium 

t.o.v. het waterpeil lager worden. De ontwikkeling van de rivierafvoeren leidt tot een 

trend naar meer extremen: meer hoogwater maar ook meer dagen met (extreem) 

laagwater. Doordat het aantal lagen containers waarmee gevaren kan worden zowel 

afhankelijk is van de diepgang (meer containers, is meer gewicht aan boord) als hoogte 

(meer hoogwater, is minder hoogte onder de bruggen), wordt het venster steeds 

kleiner. Een gemiddeld schip (135 x 15 meter) heeft bij belading op vijf lagen toch 

doorgaans al 2,60 meter diepgang nodig om te kunnen varen. In 2018, een uitzonderlijk 

droog jaar met langdurige lage waterstanden, werd dit gedurende zeer lange tijd niet 

gehaald op de Beneden-Rijn. Volgend uit verschillende klimaatstudies wordt verwacht 

dat extremere rivierafvoeren en ten gevolge hiervan extremere lage- en hoge 

waterstanden, zoals bijvoorbeeld ervaren is op de Rijn in 2018 (lagere afvoer, lagere 

waterstanden), in de toekomst relatief frequenter gaan voorkomen t.g.v. 

klimaatverandering. 
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Figuur 14: Frequentie van laagwaterstanden op de Rijn 

 

 

3.3 Trends met betrekking tot containers 

Containeroverslag in Nederland blijft toenemen.  

Dat wordt in de WLO scenario’s opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) voorspeld. Waar in 2011 circa 20% van alle overgeslagen goederen in de 

Nederlandse zeehavens in containers werd vervoerd, is de verwachting dat in 2030 dit 

zo’n 23% van alle goederen is, en 26% in 2050 (Romijn, Verstraten, Hilbers, & 

Brouwers, 2016). Dit komt vooral door de toename in de overslag van de voertuigen, 

machines en stukgoederen – goederen waar met 80% de containerisatiegraad erg hoog 

is. Deze groep laat ook een meer dan gemiddelde groei zien.  

 

Steeds vaker gebruik van zogenaamde high-cube containers, die 31 

centimeter hoger zijn dan standaard containers. 

Waar vroeger de hoogte van 20-voets en 40-voets standaardcontainers de standaard 

was, wordt steeds meer gebruik gemaakt van de zogenaamde high-cube containers – 

zeker bij de 40-voets containers. Deze containers zijn 31 centimeter hoger dan de 

conventionele containers (2,90m tegenover 2,59m; 9,5 voet i.p.v. 8,5 voet) en kunnen 

daardoor meer lading aan. Dit is in het bijzonder geschikt voor lading die licht is en veel 

ruimte in beslag neemt. In 2014 waren meer dan 20% van alle containers van het high-

cube model, maar dit aandeel stijgt snel doordat de meeste nieuwbouw containers van 

dit formaat zijn (Arcadis, 2016).  

 

Dit heeft een groot effect op de containerbinnenvaart 

De normen van de brughoogtes zijn namelijk vastgesteld op basis van de standaard 20-

voets en 40-voets containers. Bruggen waren gebouwd om vierlaagscontainervaart aan 

te kunnen, maar door het gebruik van high-cube containers zijn deze bruggen slechts 

geschikt voor drielaagscontainervaart. Dit probleem speelt niet zo zeer op de rivieren 

waar de brughoogten zijn gebaseerd op de maatgevende hoge waterstand, maar wel op 

kanalen waarbij de brughoogten gebaseerd zijn op het kanaalpeil. 
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4 Verwachte gebruik van de Nieuwe Maas door 

de containerbinnenvaart in de toekomst 

4.1 Methodiek 

Om het verwachte gebruik van de Nieuwe Maas door de 

vijf/zeslaagscontainerbinnenvaart naar de toekomst in te schatten, hebben wij de 

volgende methodiek gehanteerd. 

 

1. Allereerst is de groei van het containervervoer tussen Rotterdam en Duitsland4 afgeleid uit 

BASGOED. Deze groei heeft betrekking op de periode tussen 2014 en 2030, 2040 en 2050. 

Hieruit leiden we af hoeveel containers (in TEU) er in de toekomst vervoerd zullen gaan 

worden op de Rotterdam-Duitsland corridor; de relevante en maatgevende corridor voor 

brugopeningen op de Nieuwe Maas. 

 

Met behulp van het door Rijkswaterstaat ontwikkelde model BasGoed kunnen WLO 

scenario’s doorvertaald worden naar goederenvervoerprognoses, naar 

goederensoort, regio en modaliteit. Recentelijk zijn door Panteia prognoses voor de 

jaren 2030, 2040 en 2050 opgeleverd aan Rijkswaterstaat. 

 

Het Havenbedrijf Rotterdam beschikt ook over prognoses. Deze prognoses zijn 

onafhankelijk van de ontwikkeling van BASGOED tot stand gebracht. Daar waar 

BASGOED voorziet in twee scenario’s (Hoog en Laag), beschikt het Havenbedrijf 

Rotterdam over vier scenario’s. Daarbij laten de twee middenscenario’s zich het best 

vergelijken met Hoog en Laag – uit gesprekken is gebleken dat de verwachte 

ontwikkeling van het Hoog Scenario (BASGOED) iets hoger ligt dan het hoogste 

middenscenario van het Havenbedrijf. Het Laag scenario laat zich goed vergelijken 

met het laagste middenscenario. 

 

2. Vervolgens is met behulp van het vlootprognosemodel dat in opdracht van Rijkswaterstaat 

door Panteia ontwikkeld is, bekeken hoe de containers worden verdeeld over de 

verschillende scheepstypen.  

 

Door de Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat wordt eens per 

4 jaar een Nationale Markt en Capaciteits Analyse Vaarwegen (NMCA) – tegenwoordig 

Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) voorbereid. In dat kader worden voor sluizen op 

het hoofdvaarwegennet (HWVN) studies uitgevoerd naar de toekomstige capaciteit 

met behulp van het simulatiemodel SIVAK (Simulatie Verkeersafwikkeling 

Kunstwerken). Als input voor deze SIVAK studies is een verkeersverwachting en een 

vlootverdeling op de betreffende routes voor de zichtjaren 2030/2040/2050 nodig. 

Hiertoe heeft Panteia in 2010 een vlootverklaringsmodel ontwikkeld dat in 2016 en 

2020 verder is doorontwikkeld. Het vlootverklaringsmodel geeft aan welk percentage 

van de ladingstromen over welke scheepsgrootteklassen wordt verdeeld. 

 

3. Vervolgens wordt aangegeven welk percentage van de containervaart tussen Rotterdam 

en Duitsland via de Nieuwe Maas vaart. Hierbij maken we gebruik van data-analyse uit 

hoofdstuk 2. 

 

                                                 
4 Er is hierbij uitsluitend naar Duitsland gekeken en niet naar Antwerpen, doordat de gangbare route tussen 

Rotterdam en Antwerpen over de Oude Maas voert. Deze route is significant korter.  

Het effect van de op- en overslaghubs bij Alblasserdam en Gorinchem zit nog niet in de prognoses, doordat deze 

ijkjaar 2014 hanteren. Daardoor is de groei van het containervervoer op de corridor Rotterdam – Duitsland 
maatgevend voor de groei van de vijf- en zeslaagscontainervaart op de Nieuwe Maas 
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4. Vervolgens is op basis van historische ontwikkeling, trends- en ontwikkelingen vanuit de 

markt en op basis van de interviews bepaald wat het percentage grote schepen is dat met 

meer dan vier lagen containers gaat varen.  

4.2 Uitkomst 

4.2.1  Algemene groei van het containervolume 

Het containervolume in de binnenvaart kent forse groeiverwachtingen. In algemene zin 

ligt het volume dat in 2050 met containers vervoerd wordt, afhankelijk van het lage of 

hoge groeiscenario, 64 tot 71% hoger dan in 2014 – het basisjaar van de prognose.  

 

Specifiek voor de corridor Rotterdam – Duitsland, de maatgevende corridor daar waar 

het gaat om de verwachte groei van de vijf- en zeslaagscontainervaart op de Nieuwe 

Maas, geldt het volgende. In 2014 werd er in totaal 1.013.000 TEU vervoerd tussen 

Rotterdam en Duitsland. In 2020 is dit reeds gegroeid naar 1.080.000 TEU (groei van 

6,6%; 1,0% per jaar).  

 

De verwachting voor het containervolume naar Duitsland voor 2050 is: 

 In het hoge groeiscenario een groei naar 1.732.000 TEU. Dat komt overeen met een groei 

van 71% t.o.v. 2014; een jaarlijkse groei van 1,5%. 

 In het lage groeiscenario een groei naar 1.661.000 TEU. Dat komt overeen met een groei 

van 63% t.o.v. 2014; een jaarlijkse groei van 1,4%. 

4.2.2  Aandeel van de grote containerbinnenvaartschepen 

Uit de statistieken van Rijkswaterstaat blijkt dat de M10-M12 (CEMT klasse VIa) schepen 

een groot gedeelte van de containerstroom tussen Nederland en Duitsland verzorgen. 

In 2014 verzorgden deze schepen 56% van het volume – met name in relatie tot het 

Ruhrgebiet – en dit groeide naar 61% in 2020.  

 

Uit de vlootprognose van Panteia blijkt dat deze schepen in 2050 circa 1.013.000 tot 

1.145.755 TEU gaan vervoeren naar Duitsland. Dat komt overeen met aandeel van 61% 

à 66% in 2050. Het aandeel blijft dus gelijk of wordt 8% groter (=66/61-1), afhankelijk 

van het economische groeiscenario.  

4.2.3  Routekeuze via de Oude of Nieuwe Maas  

Uit de statistieken blijkt dat de routekeuze via Oude of Nieuwe Maas niet evident is. Een 

aanzienlijk gedeelte van de schepen tussen Rotterdam en Duitsland vaart via de Oude 

Maas, maar een respectabel aantal verkiest ook de route via de Nieuwe Maas. De laatste 

jaren is er als gevolg van een ander logistiek systeem weer een trend te zien terug naar 

de Nieuwe Maas, o.a. samenhangend met tussenoverslag in Alblasserdam, zo blijkt ook 

uit figuur 9. Wij gaan uit van 45% containervaart via de Nieuwe Maas en 55% via de 

Oude Maas –de meest recente waarneming van de verdeling van het containervolume 

van CEMT VI motorschepen zo blijkt ook uit Hoofdstuk 2 (paragraaf 2.4.5). Deze 

verdeling is significant gewijzigd de laatste jaren.  

4.2.4  Aantal schepen met meer dan vier lagen  

Uit de recente statistieken blijkt dat circa 15% van de schepen van CEMT-klasse VI met 

vijf lagen (of meer) vaart over de Nieuwe Maas. Dit percentage fluctueert sterk de 

laatste jaren – van 6,3% in 2017 (laagste waarde) tot 20,1% in 2015 (hoogste waarde) 

met 8,4% in 2019. Voor de toekomst gaan wij uit van een percentage van 15% - mede 

ingegeven door de sterke ontwikkeling van hubs in het Delta-gebied.  
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De gemiddelde belading van CEMT-klasse VI schepen bedraagt 350 TEU per schip. Dit 

leidt er toe dat op de Nieuwe Maas in 2050 jaarlijks 195 á 220 schepen met meer dan 

vier lagen verwacht worden (t.o.v. ongeveer 75 in de jaren 2019 en 2020). 

 

Wanneer de scenario’s van het Havenbedrijf Rotterdam gebruikt zouden worden, kunnen 

tot 40% meer schepen verwacht worden in het hoogste scenario. Dat zou ongeveer 310 

schepen betekenen. In het laagste scenario van het Havenbedrijf Rotterdam zou het om 

150 schepen gaan. Daarbij dient aangetekend te worden dat de kans van optreden voor 

dit scenario lager ligt dan de kans van optreden van de Rijkswaterstaat scenario’s. Dit 

komt doordat de aangehouden bandbreedte groter is.   
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5 Conclusies 

5.1 Antwoorden op de onderzoeksvragen 

5.1.1  Economische ontwikkel ingen 

 

Welke economische ontwikkelingen worden voorzien op de lange termijn 

(bijvoorbeeld aan de hand van economische scenario’s);  

Panteia maakt gebruik van de WLO-scenario’s voor het goederenvervoer. Met het 

BASGOED-model zijn deze cijfers vertaald in goederenstromen in de toekomst. Daarbij 

wordt een onderscheid gemaakt naar modaliteiten (spoor, weg en binnenvaart), 

goederengroepen en containerisatie. De WLO-scenario’s laten een grote groei van het 

goederenvervoer zien. In het WLO-hoog scenario groeit het volume dat door de 

binnenvaart vervoerd wordt met gemiddeld 1,1% per jaar, in het WLO-laag scenario 

gaat het om een gemiddelde groei van 0,7%. De prognoses kennen ook een uitwerking 

naar goederensoort en containerisatie. Het WLO-hoog scenario leidt tot een stijging van 

de hoeveelheid vervoerde containers op de Rijn-corridor van 71%, het WLO-laag 

scenario wijst uit dat de hoeveelheid vervoerde containers met 63% stijgt. De Rijn-

corridor is de maatgevende corridor voor het aantal schepen dat met vijf- en zes lagen 

over de Nieuwe Maas vaart. 

 

Het Havenbedrijf Rotterdam beschikt over aparte prognoses die onafhankelijk van de 

ontwikkeling van BASGOED tot stand gekomen zijn. De bandbreedte van de HbR-

scenario’s is groter dan de BASGOED-scenario’s. In het hoogste scenario van het HbR 

wordt ca. 40% meer groei verwacht dan het hoogste scenario van BASGOED. De kans 

dat dit scenario in werkelijkheid optreedt is echter geringer.  

 

Wat betekent dit voor de vijf- en zeslaags containerbinnenvaart? 

Als gevolg van deze ontwikkeling neemt het aantal te vervoeren containers toe. In de 

basis betekent dat ook een toename van het aantal containers dat vervoerd wordt met 

schepen die geschikt zijn om met vijf of zes lagen containers te varen.  

 

Welke overige ontwikkelingen worden voorzien voor de vijf- en zeslaags 

containerbinnenvaart, voor zover deze niet bij vraag 1 aan de orde zijn 

gekomen? (zoals verbeteringen van efficiency, schaalvergroting, logistieke 

concepten en containertransferia). 

We zien een sterke toename van alternatieve logistieke concepten in de binnenvaart om 

de congestie in de zeehavens het hoofd te bieden. Partijen spreken steeds vaker vaste 

overslagmomenten af bij containerterminals in de zeehaven, dit tegen betaling van een 

vergoeding. Hierdoor is het wenselijk om een zo groot mogelijk volume af te handelen 

bij een diepzeeterminal. Partijen realiseren deze volumes door bij hubs in het achterland 

uitwisseling van containers tussen schepen mogelijk te maken. Binnen Nederland zien 

we dergelijke hubs bij de inland terminals van Alblasserdam (BCTN) en Gorinchem (HTS-

Groep). Het overslagvolume bij deze terminals is als gevolg van deze ontwikkelingen 

ook sterk toegenomen. De verwachting is dat deze trend zich doorzet, ook doordat de 

ontwikkelingen in de zeescheepvaart die deze handelingen noodzakelijk maken 

(schaalvergroting, beperkte betrouwbaarheid van de vaarschema’s).  

 

Voor de binnenvaart in het bijzonder geldt dat er niet direct een verdere 

schaalvergroting wordt voorzien. De grootte van de schepen zoals nu in de vaart zijn, 

is in principe afdoende. Wel wordt er op dit moment een schip ontwikkeld met de 



 

 

 

34 
 
 

 

  

 

afmetingen 135 meter x 22,9 meter. Dit schip heeft een maximale capaciteit van 640 

TEU. Een dergelijk groot schip is echter moeilijk vol te krijgen in het achterland. 

Daardoor zal de inzet beperkt worden.  

5.1.2  Rijncorridor 

 

Welke ontwikkelingen in de containerbinnenvaart spelen specifiek op de 

Rijncorridor? 

Op de Rijncorridor spelen naast bovenstaande ontwikkelingen ook ontwikkeling met 

betrekking tot klimaatverandering. Door klimaatverandering neemt naar verwachting 

het aantal dagen met hoogwater op de rivieren toe. Dat beperkt het aantal dagen waarin 

vijf- en zeslaagscontainervaart mogelijk is. Ook het aantal dagen met laagwater neemt 

toe. Hierdoor is de waterdiepte onvoldoende om schepen die met vijf lagen of meer 

willen varen te faciliteren. 

 

Wat betekent dit voor de schepen die worden ingezet? (bijvoorbeeld: hoe zal 

de frequentie van vijf-/zeslaagscontainerbinnenvaart zich verdelen over de 

verschillende scheepsklassen zoals Groot Rijnschip, Rijnmax Schip, enkel en 

dubbel koppelverband? 

Klimaatverandering zal de inzet van vijf- en zeslaagscontainervaart doen afnemen, 

doordat vanuit hoogte of diepgangsbeperkingen beperkingen worden gesteld aan de 

belading. Ladingbundeling in het Rijn-estuarium, waar de rivierafvoeren veel minder 

invloed hebben op de waterstanden heft dit effect op. De resultante is dus nul. 

 

Motorschepen vanuit CEMT-klasse Va en samenstellen vanuit CEMT-klasse Vb varen 

vanuit stabiliteitsredenen zelden met vijf of zes lagen containers. Dat geldt ook voor 

CEMT-klasse VI koppelverbanden (CEMT Va motorschip en drie duwbakken). Enkel de 

Rijnmax schepen kunnen zonder stabiliteitsproblemen vijf en zes lagen containers 

vervoeren.  

5.1.3  Schepen 

 

Welke containerbinnenvaartschepen varen er op dit moment met vijf of zes 

lagen containers? 

Op dit moment zijn er 64 schepen in de Rijnvaartvloot beschikbaar die in staat zijn om 

met vijf en zes lagen containers te varen. Niet al deze schepen doen dat op een 

regelmatige basis; het varen met meer dan vier lagen containers is op de Rijn enkel en 

alleen mogelijk tot Keulen en dan ook niet gedurende het gehele jaar (als gevolg van 

te hoge dan wel te lage waterstanden). Een gedeelte van deze schepen (4 stuks) is 

actief in de estuaire vaart op Zeebrugge en komt daardoor niet op de Nieuwe Maas5. 

Andere schepen varen voornamelijk de Rotterdam – Antwerpen corridor of juist tussen 

Rotterdam en Amsterdam (waar maximaal drie lagen containers mogelijk zijn). Naar 

schatting gaat het om ongeveer 50 schepen die tussen Rotterdam en Duitsland varen, 

waarvan er ongeveer 30 op de Beneden-Rijn zitten. De overige 20 varen in relatie tot 

de Boven-Rijn.  

 

Welke scheepseigenaren betreft dit? 

De vloot die geschikt is om met vijf of zeslagen containers te varen is beperkt, maar 

kent wel een groot aantal eigenaren. Veel bedrijven actief in dit vervoer exploiteren 

slechts één schip. Belangrijk is wel om te realiseren dat een groot deel van de schepen 

                                                 
5 Dit zijn versterkte binnenvaartschepen die ook over een beperkte zeeklasse beschikken.  
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op de Rijncorridor gecharterd wordt door slechts twee partijen: Neska Containerline en 

de HTS Groep. Dit zijn belangrijke spelers in het vervoer naar Duisburg en Keulen.  

 

Wat zijn hun plannen? 

Er zijn beperkte uitbreidingsplannen bij deze bedrijven. Naar verwachting wordt er op 

korte termijn een nieuw groot containerbinnenvaartschip in de vaart gebracht met de 

afmetingen van 135 x 22,9 meter, bedoeld voor de vaart tussen Rotterdam en Duisburg. 

Dit schip moet in staat zijn om acht containers naast elkaar te laden. Door de brug bij 

Zaltbommel is de maximale hoogte beperkt op vijf lagen, al zou het schip in theorie 

tussen Rotterdam en Antwerpen ook met zes of meer lagen kunnen gaan varen. Op vijf 

lagen komt dit overeen met een maximale capaciteit van ongeveer 640 TEU, ongeveer 

twee keer zoveel als nu. Naar schatting is de markt voor deze schepen erg beperkt en 

zullen er op korte termijn niet meer dan vijf extra schepen in de vaart gebracht worden 

die allen bestemd zullen zijn voor de vaart tussen Rotterdam en Duisburg.  

5.1.4  Belemmeringen 

 

Welke belemmeringen zijn er elders op de Rijn-corridor (en andere relevante 

corridors via de Nieuwe Maas) voor vijf- en zeslaagscontainerbinnenvaart.  

Op de Rijncorridor zijn de brughoogten boven Keulen te beperkt om nog vijflaags 

containervaart te faciliteren. Daarnaast zijn hoge en lage waterstanden een beperking.  

Op de Maascorridor  faciliteren de bruggen tijdens stuwpeil vierlaags containervaart. Bij 

hoogwater wordt dit gereduceerd. 

De bruggen op de corridor Rotterdam – Noord-Nederland zijn allen vast en liggen op 

een zodanige hoogte dat niet meer dan drie lagen gefaciliteerd kunnen worden. 

De Rotterdam – Antwerpen corridor is niet logisch via de Nieuwe Maas. De route is 

aanmerkelijk langer en kent veel meer passages van beweegbare bruggen. Deze route  

verloopt vrijwel uitsluitend over de Oude Maas.  

 

Wat betekenen deze belemmeringen voor de verwachte aantallen schepen met 

vijf-/zeslaagscontainerbinnenvaart in de toekomst? 

Wij verwachten dat door de logistieke trend naar tussenoverslag om met zo groot 

mogelijke callsizes bij de zeehavens aan te komen, deze belemmeringen van een zeer 

geringe orde zijn.  

 

Vijf- en zeslaags containervaart over de Nieuwe Maas faciliteert enkel de Rijncorridor 

en geen andere corridors. Er zijn geen plannen in Nederland om de bruggen op andere 

corridors op te hogen. De geconstateerde belemmering op de Rijn-corridor van 

klimaatverandering zal betekenen dat er minder efficiënt gevaren kan worden van en 

naar bestemmingen op de Rijn. Er zijn immers beperkingen ten aanzien van 

doorvaarthoogte bij frequenter hoogwater en beperkingen ten aanzien van aflaaddiepte 

bij frequenter laagwater. Doordat we zien dat schepen vaker dedicated varen naar één 

zeeterminal, is bij terminals nabij Rotterdam (Gorinchem, Alblasserdam) wel  

uitwisseling van lading. Hierbij kunnen ladingen gebundeld worden om met een zo groot 

mogelijk callsize aan te komen in Rotterdam. Door deze bundeling worden de 

klimaateffecten gemitigeerd.  

5.1.5  Routering 

 

Hoe verhoudt de frequentie van de vijf/zeslaags containervaart op de Oude en 

Nieuwe Maas zich tot elkaar?  

Op de Oude Maas is veel meer vijf/zeslaags containervaart te zien. Dat hangt samen 

met de routering: het is de logische(re) route voor schepen op de Rotterdam – 
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Antwerpen corridor. In totaal werd er in 2019 39.896 TEU vervoerd met vijf- en 

zeslaagscontainervaart over de Nieuwe Maas en 120.159 TEU met vijf- en 

zeslaagscontainervaart over de Oude Maas. 

Verbijzonderen we dit naar de Rotterdam – Duitsland corridor, dan blijkt dat er in 2019 

in totaal 36.296 TEU is vervoerd met vijf- en zeslaagscontainervaart over de Nieuwe 

Maas, tegen 81.060 TEU via de Oude Maas. Daaruit blijkt dat vrijwel alle vijf- en 

zeslaagscontainervaart op de Nieuwe Maas in relatie tot de Rijncorridor vaart (91%), 

en 9% overige corridors (Rotterdam – Antwerpen). Op de Oude Maas vaart 67% in 

relatie tot de Rijncorridor en 33% in relatie tot de Rotterdam-Antwerpen corridor.  

 

Op beide corridors zijn we een beperkt aandeel van zeslaagscontainervaart. Over de 

Nieuwe Maas is in 2019 slechts één schip met zes lagen containers gevaren (402 TEU). 

Op de Oude Maas zijn in 2019 6.233 TEU vervoerd in relatie tot de Rijncorridor en 

12.604 TEU in totaal.  

 

We zien wel flinke fluctuaties in die percentages over de jaren. De laatste jaren geldt 

dat onder invloed van fixed windows, het aantal schepen dat de Nieuwe Maas verkiest 

(bijvoorbeeld om lading over te slaan bij de terminal te Alblasserdam) toeneemt.  

 

Kan deze verhouding in de toekomst eventueel veranderen, bijvoorbeeld 

vanwege (capaciteits)beperkingen één van beide vaarwegen? 

Wij verwachten dat de verhouding zich zal normaliseren op een 55/45 verhouding voor 

de Oude Maas/Nieuwe Maas. Dit onder invloed van logistieke schema’s met 

tussenoverslag. De laatste jaren zien we dat door de toegenomen overslag in met name 

Alblasserdam, de route over de Nieuwe Maas aan belang wint. Eerder werd ongeveer 

30% van de containers in relatie tot de Rijncorridor via de Nieuwe Maas vervoerd; de 

overige 70% ging via de Oude Maas.  

5.2 Eindconclusie 

De eindconclusie van het onderzoek is dat er in de toekomst meer schepen met vijf- of 

zes lagen containers zullen gaan varen over de Nieuwe Maas. Het zullen hierbij de CEMT 

VI motorschepen zijn die deze containers vervoeren; koppelverbanden zullen beslist 

niet met zes lagen varen en incidenteel met vijf lagen. In 2019 en 2020 ging het om 

ongeveer 75 schepen per jaar. Onze verwachting is dat dit aantal toeneemt naar 195 à 

220 per jaar in 2050. Naar verwachting zijn dit 190 tot 210 schepen met vijf lagen 

containers en 5 tot 10 met zes lagen containers.  

 

Oorzaken voor deze groei zijn als volgt: 

 Algemene groei van het containervolume op de Rijncorridor van 63 tot 71% 

 Een verschuiving in de marktaandelen van de verschillende scheepstypen, waardoor 8% 

meer inzet van schepen die geschikt zijn om vijf of zes lagen containers te faciliteren 

verwacht wordt; 

 Een verschuiving bij de routekeuze in het Rijn-estuarium: meer schepen via de Nieuwe 

Maas en minder via de Oude Maas, onder andere door het toenemende belang van 

tussenoverslag (+50%).  

 

Wanneer de scenario’s van het Havenbedrijf Rotterdam gehanteerd zouden worden, is 

er een grotere bandbreedte en kunnen van 150 tot 295 schepen verwacht worden met 

vijf lagen containers per jaar en 5 tot 15 schepen per jaar met zes lagen containers. De 

kans dat we echter aan de onderkant [150-190] of aan de bovenkant [220-295] van de 

brandbreedten uitkomen, is geringer dan tussen de bandbreedten [190-220]. 
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Om deze groei te accommoderen, is het op de langere termijn (>2030) noodzakelijk om 

nieuwe schepen in de vaart te brengen. Op de korte en middellange termijn zijn er bij 

de diverse binnenvaartoperators maar beperkte nieuwbouwplannen.  

Daarnaast spelen er ook nog trends zoals klimaatverandering. Wij verwachten dat het  

effect van klimaatverandering negatief, doch gering is. Logistieke ondernemingen zijn 

in staat om met tussenoverslag in Gorinchem, Haaften (nog te openen) of Alblasserdam 

lading vanuit verschillende corridors te bundelen. Daardoor zullen schepen ondanks de 

negatieve effecten van klimaatverandering toch met vijf- of zes lagen beladen kunnen 

worden. 

 

Ons advies is dan ook om de brughoogte niet af te stemmen op de 

zeslaagscontainervaart, maar het wel mogelijk te maken dat vijflaagscontainervaart de 

brug bij Maatgevend Hoogwater kan passeren zonder een brugopening nodig te hebben. 

Dat betekent een hoogte van de brug die ca. 14 meter boven MHW ligt.  
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Bijlage 

 

Bijlage 1 Vervoers- en vlootdata 

 

Ontwikkeling van het aantal passages (in % en absolute aantallen) van en naar Rotterdam 

voor de CEMT klasses lV, Va, Vb en Vl, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de Oude en de 

Nieuwe Maas.  

 
Schepen in categorie Va varen vaker via de Nieuwe Maas (64% in 2020) dan via de Oude Maas 

(36% in 2020). De andere scheepstypen (IV, Vb en VI) varen vaker via de Oude Maas. In 2020 

voer 61% van de schepen van type Vb via de Oude Maas. Bij de typen IV en VI was het verschil 

tussen beide routes klein, in beide gevallen voer 53% via de Oude Maas. Bij 

containerbinnenvaartschepen van type VI is sinds 2018 het aantal passages via de Nieuwe 

Maas sterk gestegen, bij een min of meer gelijkblijvend aantal passages via de Oude Maas. 
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Bijlage 2 Overzicht brughoogten per vaarweg 

Naam 

Doorvaartw

ijdte (m) 

Doorvaarthoogte vast 

(m t.o.v. N.A.P) 

Norma

al peil 

MHW (m 

t.o.v. NAP) 

Doorvaartwijdte 

beweegbaar (m) 

Doorvaarthoogte 

beweegbaar 

Corridor Rotterdam - Duitsland via Nieuwe Maas 

Erasmusbrug 270 12.5 2 3.25 50.1 3.7 

Willemsbrug* 260 12.3 2 3.25 49.3 3.7 

Brienenoordbrug 280 24.3 2 3.25 50 19.5 

Alblasserdamsebrug 180 12.55 2.1 3.1 43 13.08 

Merwedebrug 

Papendrecht 193 12.93 1.75 2.75 30 9.87 

Baanhoekspoorbrug 75 11.5 1.75 2.75 30 11.5 

Merwedebrug Gorinchem 155 13.33 1.7 4.85 30 10.46 

Martinus Nijhoffbrug 236 17.85 4.1 7.45     

spoorbrug Dr. Ir. W. 
Hupkes 119.7 17.4 4.1 7.45     

Prins Willem-
Alexanderbrug 260 19.6 6.85 10.2     

Tacitusbrug 260 23.3 8.15 11.3     

De Oversteek Nijmegen 235 23.9 9.65 13.4     

spoorbrug Nijmegen 

(Waal) 220 22.8 9.65 13.4     

Waalbrug, Nijmegen 241.4 24.7 9.65 13.4     

Corridor Rotterdam - Duitsland via Oude Maas 

Botlekbrug     2 2.1 87.3 14 

Spijkenisserbrug 40 12.5 2.1 2.1 87.5 12.5 

verkeersbrug Dordrecht 72 11.61 1.75 2.75 44 11.23 

spoorbrug Grotebrug 72 11.4 1.75 2.75 44 10.8 

Merwedebrug 

Papendrecht 193 12.93 1.75 2.75 30 9.87 

en daarna verder zoals via Nieuwe Maas 

Corridor Rotterdam - Antwerpen 

verkeersbrug Dordrecht 72 11.61 1.75 2.75 44 11.23 

spoorbrug Grotebrug 72 11.4 1.75 2.75 44 10.8 

brug over benedenhoofd 

Volkeraksluizen 24.1 14.5 0.2 0.6 24.1 13.9 

Route via het Schelde-Rijnkanaal 

Slaakbrug (in N257) 130 9.8 0.2 0.6     

Vossemeersebrug 135 9.8 0.2 0.6     

Tholensebrug 135 9.8 0.2 0.6     

Kreekraksluizen, 

sluisdeur in 

benedenhoofd 24 12.1 0.2 0.6     

Kreekraksluizen, 

sluisdeur in bovenhoofd 24 9.3 t.o.v. SP     

Kreekrakbrug in de N-

289 128.8 9.1 t.o.v. SP     

Kreekrakspoorbrug 128.8 9.1 t.o.v. SP     

Kreekrakbrug (Noord) in 

A58 128.8 9.1 t.o.v. SP     

Kreekrakbrug (Zuid) in 

de A-58 128.8 9.1 t.o.v. SP     

Bathsebrug 130 9.1 t.o.v. SP     

Route via de Krammersluizen 

Krammersluizen, brug in 

de N-257 24.1 14.5 2.8 3.4 24.1 14.9 

Postbrug 120 10.5 2.8 3.4 25 9.5 

Vlakespoorbrug 120 10.6 2.8 3.4 25 10.1 

Vlakebrug 120 10.6 2.8 3.4 25 10.1 

Maas-Corridor (via Maas-Waalkanaal) 

Hiervoor zoals Rotterdam - Duitsland 

Tacitusbrug 260 23.3 8.15 11.3     

brug over de 

buitenhoofden sluis 
Weurt 16 18.7 8.3 13.4 16 22.5 

Neerbossche brug 100 17.9 8.3 8.3     
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Graafse brug 100 17.4 8.3 8.3     

spoorbrug Nijmegen 

(Maas-Waalkanaal) 87.7 17.4 8.3 8.3     

Dukenburgse brug 100 17.4 8.3 8.3     

Hatertse brug 100 17.4 8.3 8.3     

Maldense brug 92 17.5 8.3 8.3     

Brug sluis Heumen 16.3 18 8.3 8.3     

Maas-Corridor (via Oost-Westtak Maasroute) 

Botlekbrug     2 2.1 87.3 14 

Spijkenisserbrug 40 12.5 2.1 2.1 87.5 12.5 

brug in A16 Moerdijkbrug 95 10.8 1.8 2.1     

HSL spoorbrug Moerdijk 70 16.3 1.8 2.1     

spoorbrug Moerdijk 

(Hollandsch Diep) 70 10.1 1.8 2.1     

brug in A27 Keizersveer 80 10.1 1.4 2.1     

Heusden, brug 80 10.3 2.1 3     

brug Hedel 115 12 2.1 3.5     

spoorbrug Hedel 100 11.5 2.1 3.5     

Empel, brug in de A-2 117 13.2 2.1 3.5     

spoorbrug Ravenstein 60 13.9 4.6 9     

brug in A50 Ravenstein 134 15.85 4.6 9     

John S. Thompsonbrug 

over sluis Grave 16 14.2 4.6 9     

Heumen, brug in de A-73 143 17.9 8.2 10     

Maas-Corridor (Noord-Zuidtak) 

spoorbrug Mook 62 17.99 8.2 10     

Gennep, brug in N264 47 18.63 8.7 11.25     

Boxmeer, brug in de A-
77 115 19.9 10.3 12.7     

Koninginnebrug, Well 95 22.58 11.05 14.6     

Noorderbrug in A67 

Venlo 116 23.63 13.15 16.4     

spoorbrug Venlo 55 22.64 13.15 16.4     

Stadsbrug, Venlo 56.5 22.59 13.15 16.4     

Zuiderbrug Venlo 85 23.35 13.15 16.4     

spoorbrug Buggenum 45 24.8 15.25 18.55     

Hornerbrug 80 25.84 15.4 18.7     

brug over benedenhoofd 

sluis Heel 16 10.8 0 0     

Brug Wessem (in A2) 90 30.67 21.1 21.85     

Maasbracht, brug over 

benedenhoofd 16 30.57 21.1 21.85     

brug Echt 55 42.74 32.65 33.1     

brug Roosteren 55 40.2 32.65 33.1     

brug Illikhoven 46.5 7.4 0 0     

Born, brug over 

benedenhoofd 40 7.7 0 0     

brug Obbicht 46.5 7.7 0 0     

brug Berg 46.5 7.5 0 0     

brug Stein 46.5 7.7 0 0     

Scharbergbrug (in A76) 45 7.2 0 0     

brug Elsloo 46.5 7.3 0 0     

brug Geulle 46.5 7.3 0 0     

brug Bunde 46.5 7.3 0 0     

brug Itteren 46.5 7.3 0 0     

Brug Limmel 47.3 9.1 0 0     

Noorderbrug Maastricht 110 9 0 0     

Spoorbrug Maastricht 

over Maas 59 51.04 44.55 46.2 32.4 52.47 

Wilhelminabrug 
Maastricht 50 52.31 44.55 46.2     

St. Servaasbrug     44.55 46.2 50 52.4 

Kennedybrug, Maastricht 90 51.79 44.55 46.2     

Corridor Rotterdam - Amsterdam 

Erasmusbrug 270 12.5 2 3.25 50.1 3.7 

Willemsbrug* 260 12.3 2 3.25 49.3 3.7 
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Brienenoordbrug 280 24.3 2 3.25 50 19.5 

Jan Blankenbrug 147 17.2 2.5 4     

Lekbrug, Vianen 155 15.5 2.5 4     

Beatrixbrug 18 10.3 0 0     

Overeindsebrug 72 8.9 0 0     

Nieuwegeinsebrug 140 9.07 0 0     

Jutphasebrug 88 9.37 0 0     

Jutphasespoorbrug 86 8.87 0 0     

Galecopperbrug (in de 

A12) 166 8.77 0 0     

Prins Clausbrug Utrecht 128 9.45 0 0     

De Meernbrug 119 8.94 0 0     

Dafne Schippersbrug 120 9.77 0 0     

Hogeweidebrug 90 9.51 0 0     

Vleutensespoorbrug 90 9.03 0 0     

Demkaspoorbrug II 148 9.41 0 0     

Demkaspoorbrug 148 9.41 0 0     

Zuilensebrug 75 10.1 0 0     

Maarsserbrug 83 9.2 0 0     

Breukelerbrug 81 9.33 0 0     

Loenerslootsebrug 83 9.3 0 0     

Liniebrug 89 9.71 0 0     

Weesperbrug 90 9.34 0 0     

Muiderspoorbrug 160 9.11 0 0     

Betlembrug 132 9.74 0 0     

Brug Muiden (in de A1) 148 9.05 0 0     

Fietsbrug Muiden 147 9.49 0 0     

Uyllanderbrug 130 9.66 0 0     

Nesciobrug 161 9.51 0 0     

Zeeburgerbrug 138 9.07 0 0     

Amsterdamsebrug 77 9.49 0 0     

 


