
Eén vallei
Twee rivieren
Drie containerterminals

Kansen voor Water



Logistics Valley, de Gelderse transportcorridor 
van en naar het Europese achterland, dat zich 
uitstrekt van Genua tot in Duisburg, heeft behalve 
prima wegen en spoor ook de Waal (Rijn) en 
IJssel als vervoersaders. Binnenvaart als filevrije 
transportmodus haalt wielen van de weg, en heeft 
duidelijke voordelen voor verladers. En belangrijk: 
de Gelderse terminals zijn filevrij. Transport over 
water is robuust. 



Drie Gelderse samenwerkende 
containerterminals in Tiel, Nijmegen en 
Doesburg bieden 24-7 op- en overslag van 
containers, en frequente bargeverbindingen 
naar belangrijke knooppunten aan 
vaarwegen, van Duisburg en Antwerpen tot 
in Rotterdam en Amsterdam. De Gelderse 
containerterminals zijn multimodaal: ze 
combineren water, weg en spoor. 

De nieuwe Zijderoute, het spoor vanuit 
China over Kazachstan naar Duisburg, ligt 
vlakbij. De snelwegen lopen letterlijk even 
verderop. Bij Valburg verrijst binnen enkele 
jaren een railterminal, overslag naar spoor 
elders is al standaard.

Multimodaal

Terminal Doesburg Terminal Nijmegen Terminal Tiel



Nederland heeft een fijnmazig netwerk van 
4800 km aan vaarwegen, geschikt voor 
goederenvervoer. Via kanalen en meren zijn 
de belangrijkste steden met elkaar 
verbonden. Regionale distributie vanaf het 
binnenschip is realiteit. 
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Alledrie de terminals liggen aan water dat 
diep genoeg is bij lage waterstanden en 
garanderen filevrij vervoer naar het gebied 
rondom. De containerterminals in Nijmegen, 
Tiel en Doesburg werken nauw samen, ook 
al zijn ze concurrenten op een markt van 
tienduizenden containers per jaar. 

Samenwerken
“We bieden een stabiel barge-netwerk in Gelderland. Hiermee 
onderhouden CTD Doesburg, CTU Tiel en BCTN Nijmegen 
vaste en betrouwbare lijndiensten tussen knooppunten als 
Rotterdam, Amsterdam en Duisburg. Juist door als Gelderse 
terminals samen te werken kunnen we met dit nieuwe barge-
netwerk een stabiele oplossing aanbieden. Hoe meer partijen 
de stap naar water maken, hoe beter onze ‘busdienst’ wordt.”

Terminalmanagers Bastiaan Litjens, Etienne Morriën en Marco Witte
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Rotterdam Maasvlakte

Ontwikkeling van Gelderse Corridor

Deepsea terminals Rotterdam Maasvlakte: 
APMTMVII, APMTR, RWG, Hutchinson Ports ECT 
Delta en ECT Euromax

Legenda

Bedrijventerreinen langs corridor

Stedelijk gebied langs corridor

Bron: GVC werksessie HbR, I&W; mei 2020

Terminal op corridor

Terminal binnenvaart

Gelderse Corridor

De kern van de terminalbedrijven is vervoer 
van en naar de zeehavens. Er zijn vaste 
tijdstippen voor afvaren, laden en lossen. 
Ook van en naar Duitse of Belgische 
terminals zijn er diensten, evenals straks 
naar het Verenigd Koninkrijk, waar een 
directe verbinding mee wordt opgezet.

Vaarschema’s Eén vallei, twee rivieren, drie containerterminals



Bargevervoer wordt groener: de bedrijven 
achter de terminals werken aan meer 
gebruik van alternatieve brandstoffen voor 
scheepsmotoren als LNG, en binnenvaart 

op accu’s. Nijmegen heeft er een eigen 
elektrisch aangedreven schip voor in  
de vaart.

Ontwikkelingen



De groei van dit bedrijf  
is gebaseerd op goede 

logistiek, en gebruik van de 
barge voor onze containers 

is cruciaal. Daarom ook 
hebben we ons naast de 

CTU-terminal op  
Medel in Tiel gevestigd.

Jacco van de Vliet
operationeel manager van Napoleon, 

Canadees producent van high-end barbecues

Van Rotterdam 
naar Tiel,  
de praktijk



Vervoer met binnenvaart is een reëel 
alternatief voor wegvervoer. Het is vooral 
een voorspelbare manier van transporteren 
en plannen. De terminals kiezen bovendien 
de beste manier van natransport van de 
lading, wanneer de klant dat wil.  
Wie laadt in Gelderland, kan zijn vracht 

overal heen laten brengen. En omgekeerd. 
Heel Europa is immers vanaf container-
terminals bereikbaar. 

Maar vooral: je hebt er als verlader een 
keus in betrouwbaar transport bij.

Extra keus in betrouwbaar transport



Terminals
BCTN 
Winselingseweg 80
6541 AH Nijmegen
024 333 3174
info@bctn.nl

CTD
Verhuellweg 5
6984 AA Doesburg
0313 483 660
info@ctdoesburg.nl

CTU
De Grotewei 1
4004 LC Tiel
030 240 9710
info@ctu.nl

Voor algemene vragen
info@logisticsvalley.nl

Contact



www.logisticsvalley.nl


