
Ken je de Limburg Express 2.0 al? De Lim-
burg Express onderhoudt sinds twee jaar 
een reguliere binnenvaartverbinding tus-
sen Born, Venlo en de ECT Delta terminal in 
Rotterdam. De partners willen nu graag op-
schalen naar Limburg Express 2.0, waarbij 
een extra schip zal worden ingezet, die ook 
andere terminals in Rotterdam aanloopt.

De Limburg Express is onderdeel van de Goe-
derencorridor Zuid-Oost en heeft als doel het 
goederenvervoer over water te stimuleren 
tussen de Rotterdamse Haven, Limburg en de 
Duitse en Belgische grensregio. In de Limburg 
Express werken European Gateway Servi-
ces (EGS), Barge Terminal Born en de Danser 
Group samen, met ondersteuning van Provin-
cie Limburg, LIOF en Zuid-Limburg Bereik-
baar. De Limburg Express is uniek vanwege de 
samenwerking tussen twee containerterminals 
in Limburg: Born en Venlo. De samenwerking 
leidt tot verschillende e�  ciencyverbeteringen. 
Op de Maasvlakte kan er, dankzij deze samen-
werking, gebruik worden gemaakt van een vas-
te laad- en losplanning bij de European Contai-
ner Terminal (ECT) Delta.

Meer volume
De Limburg Express 2.0 betekent de inzet van 
een schip met duwbak. Daardoor worden er 
per afvaart grotere volumes naar Limburg ver-
voerd én is de a� andeling bij de terminal een 
stuk e�  ciënter. Zo wordt de duwbak afgemeerd 
in Venlo om te lossen en te laden en vaart het 
schip ondertussen door naar Born. Ook is er 
een e�  ciënt hergebruik van containers. Lege 
containers worden met de Limburg Express 
tussen de terminals uitgewisseld. Zo kan het 
zijn dat de lege importcontainers van Venlo 
naar Born worden vervoerd om daar weer te la-
den met exportlading.
Ervaringen

Veel bedrijven, die gebruik maken van de 
Limburg Express vinden het een groot succes. 
Zo zegt Helen van den Heuvel, namens rede-
rij Hapag-Lloyd: “de laatste jaren is de relatie 
tussen beide Limburgse binnenvaartterminals 
echt ontwikkeld als een partnerschap. Wij 
kunnen onze klanten een betrouwbare service 
bieden en zien dat onze volumes via vervoer 
over water de laatste jaren dan ook zijn toege-
nomen.”

Voor Michael Kors in Venlo draagt het bij aan 
de doelstellingen van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. “Als wereldwijd merk wil-
len wij onze impact op de omgeving reduceren. 
Door het transport, als onderdeel van de supply 
chain, slimmer te organiseren kunnen wij bij-
dragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. 
De Limburg Express biedt hiervoor de juiste 
oplossing. Door de hoge betrouwbaarheid en 
frequentie kunnen wij de service bieden aan 
onze afnemers die zij verwachten. Én door ge-
bruik te maken van de binnenvaart kunnen wij 
onze carbon footprint reduceren. We kijken uit 
naar een uitbreiding van de verbindingen!”

Ook Sabic in Sittard-Geleen is erg enthousi-
ast over de samenwerking. Frans van de Water 
zegt: “Door gebruik te maken van de Limburg 
Express zijn wij gegarandeerd van een vaste 
a� andeling in Rotterdam, waardoor wij zeker 
zijn dat onze containers tijdig beschikbaar zijn 
voor de afvaart van de zee rederij, en dus ook op 
tijd bij onze klanten zijn. De Limburg Express 
is voor ons in die zin dé oplossing voor een pro-
bleem waar wij als grote internationale verla-
der erg veel hinder van ondervinden, namelijk 
onzekerheid met betrekking tot het moment 
van a� andeling van de containerbinnenvaart 
in de zeehaven. De ontwikkeling van Limburg 
Express 2.0 juichen wij van harte toe, zodat 
wij ook andere containerstromen betrouwbaar 

kunnen laten a� andelen in de Rotterdamse 
haven.”

Advies op maat
De logistiek makelaars van Zuid-Limburg Be-
reikbaar adviseren onder andere bedrijven die 
veel goederen te verladen hebben hoe dat be-
ter, duurzamer en goedkoper kan. Vervoer over 
water wordt met oplopende chau� eurstekorten 
en energieprijzen steeds interessanter en levert 
bovendien een fi kse verlaging van de CO2-uit-

stoot op. En met een A2 die binnenkort op de 
schop gaat, is er nog een reden om dit als alter-
natief voor vervoer over de weg te kiezen. Ook 
transporteurs die goederen over de weg vervoe-
ren, tonen steeds meer interesse voor vervoer 
over water.

Bron o.a.: 
www.bargeterminalborn.nl/limburg-express/
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Daar wordt aan gewerkt: slimmer vervoer over het 
water met de Limburg Express 2.0

Fijne feestdagen en  
een gezond en groen 2022!

Vaker op de fiets, minder en schonere kilometers op  
de weg, de juiste balans in werken op locatie en thuis...  
Ook volgend jaar gaan we weer samen op weg naar  
een bereikbare en vitale regio. 
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Ook dit jaar zal de kersttijd er anders gaan 
uitzien door de huidige coronamaatrege-
len. Zuid-Limburg verwelkomt je graag, 
maar steeds bewust & safe. Ga daarom goed 
voorbereid op pad. 

Magisch Maastricht
Tot en met 31 december fonkelt het Vrijthof 
weer volop tijdens Magisch Maastricht. De 
ondernemers ontvangen je met open armen. 
Breng een bezoek aan de binnenstad op een 
slimme en veilige manier. Begin tijdig met je 
kerstinkopen. Kom op de fi ets, parkeer op 
P+R Noord en neem de bus naar de binnen-
stad. Zo vermijd je in het weekend het zoeken 
naar een parkeerplek in de drukke binnenstad. 
We helpen je graag met praktische reis- en 
parkeertips voor een slim en veilig bezoek aan 
de binnenstad via de website: 
maastrichtbereikbaar.nl.

Kerststad Valkenburg
Het Geulstadje Valkenburg is tot en met 9 

januari weer van onder tot boven in kerstsfe-
ren gehuld. Geniet gezellig en ontspannen van 
de vele lichtjes, de muziek en al het lekkers, 
boven- én ondergronds! Dit jaar is er wat meer 
voorpret dan normaal, want je moet je bezoek 
van te voren goed plannen. Houd je ook aan de 
geldende maatregelen. 
Deze zijn te vinden op: kerststadvalkenburg.nl/
veilig-op-pad-kerststad

Wintertijd in Heerlen
Tot en met 9 januari 2022 staat Heerlen in het 
teken van Wintertijd Heerlen. Het Pancrati-
usplein en de Bongerd zijn omgetoverd tot 
een groot winterdorp en de binnenstad van 
Heerlen wordt met sfeervolle kerstdecoraties 
aangekleed. Ga met je vrienden of vriendinnen 
schaatsen op de 600 m2 grote schaatsbaan of 
wip even binnen voor een Gluhwein of een 
warme chocomel. Openingstijden: 09.30-17.00 
uur.

Winterwandelen in het Heuvelland
Heb je juist meer behoefte aan rust en ruimte? 
Dan ben je in de Zuid-Limburgse natuur aan 
het juiste adres. Stap in je wandelschoenen en 
ga er juist tijdens de kerst lekker op uit in de 
natuur. Of haal een frisse neus tijdens een van 
de vele schitterende kribkeswandelingen in 
het Heuvelland en de Voerstreek. Kerststalle-
tjes in alle soorten en maten zorgen voor een 
prachtige beleving van het kerstverhaal! Kijk 
voor meer informatie op: visitzuidlimburg.nl/ 
winterwandelingen.

Kerst in Zuid-Limburg: Erop uit? 
Ga goed voorbereid op pad


