
Duurzame modal shift op Gelderse Joint Corridors



Intro

• Landelijk actieprogramma van de Topsector Logistiek
• Het stimuleren van de gezamenlijke ontwikkeling van 

multimodale transportcorridors naast de weg:
• Meerdere transportmodaliteiten (vervoerswijze).

Essentie:

Bedrijven in de eigen regio faciliteren bij het opstarten, continu
verbeteren, opschalen en robuust maken van Joint Corridors 
met een gemeenschappelijke herkomst en bestemming van 
vrachttransport: van en naar de zeehavens en het achterland



Joint Corridor Off-Road: dichtbij de ondernemers

 



Gezamenlijke Impact

1. 38 Joint Corridors

2. >350 vertrekken en aankomsten p.w. 

3. >2.600.000 TEU p.j.

4. >730.000 ton CO2-Besparing p.j.

5. >1.200.000 vw-ritten Off-Road p.j.

6. >349.000.000 km Off-Road p.j.



Wat voor type organisatie bent u

A. Verlader

B. Wegvervoerder

C. Multimodale operator (bargeoperator, spooroperator, 
terminal operator)

D. Overheid en adviesbureau

E. Studenten



Heeft u ervaring met modal shift?

A. Ja

B. Nee
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JC Nijmegen naar Rotterdam

JC Doesburg naar Rotterdam

JC Tiel naar Rotterdam

JC Nijmegen naar
Bilbao



Stelling 1

Multimodaal vervoer wordt meer noodzakelijk gezien de 
logistieke uitdagingen (chauffeurstekort en 
duurzaamheidsambities)

A. Eens 

B. Oneens



Stelling 2

A. Voor het MKB is het bijzaak hoe het transport georganiseerd 
wordt, als de spullen er maar zijn als ze nodig zijn. De 
expediteur is verantwoordelijk voor de organisatie van het 
transport.

B. Het MKB is gedreven om het transport anders te organiseren 
maar de wereld van modal shift is niet transparant en een 
wirwar van bedrijven, aanspreekpunten en te veel 
beperkingen.



Stelling 3

A. De toekomst van modal shift is somber door de beperkte 
economische groei zie je dat problemen rondom 
chauffeurstekorten afneemt en groen is toch niet echt een 
drijfveer.

B. Juist nu moet je modal shift doorvoeren en biedt het kansen 
voor de langere termijn, het gaat om de totale supply chain 
voordelen.



Stelling 4

A. Zonder subsidies komt multimodaal niet van de grond

B. Subsidies heb je niet nodig om zelf de omslag te maken naar 
multimodaal transport


