
NOORD WEST CONNECT
‘Klimaat-akkoord’, ‘zero-emissie zones’, ‘fi ledruk’. In deze tijd kan niemand er om heen. Of het 
nu komt door fi les, chauffeurstekorten, of de wens en noodzaak om CO2-uitstoot te reduceren. 
Het is tijd om na te denken over de best passende transportoplossing voor uw bedrijf. Gaat uw 
lading via de weg omdat het niet anders kan of zijn de alternatieven binnenvaart en spoor-
vervoer misschien werkbare en zinvolle alternatieven? Noord West Connect zoekt het graag
met u uit!

Nederland beschikt over een geweldig 
netwerk van rivieren en kanalen tot diep

in Duitsland en in Frankrijk en een
grote dichtheid aan vaarschema’s. 

In Noord Holland en Flevoland zijn er
meerdere containerterminals waar u uw 
lading op de boot kunt zetten of afhalen.
En er zijn vele kades voor overslag van

bulk en andere goederen. 

Over het algemeen is de binnenvaart 
gunstig geprijsd, zeker als de overslag 

van kade naar bedrijf effi ciënt
geregeld kan worden. 

Ruim 30% van alle lading wordt over het
water vervoerd.

Voor langere trajecten is het spoor-
vervoer een goed alternatief. Voor 

specifi eke goederen kan een zending
op maat worden geregeld. Zowel 
containertransporten als trailers

kunnen prima over het spoor.

Noord-Holland kent verschillende
lokale aansluitingen waar uw lading het 

spoor op kan. 

Spoor en binnenvaart bieden u kansen:
•  Lagere kosten
•  Forse verlaging CO2-uitstoot
•  Eenvoudige uitbreiding transport-
 capaciteit
•  Betrouwbare track and trace
•  Transportcontinuïteit

HOE KAN NOORD WEST CONNECT U ONDERSTEUNEN? 

Het begint met een vraag. Dat kan vanuit uw eigen organisatie zijn, of van meerdere verladers en 
vervoerders gezamenlijk. Lang niet altijd is een bestaande oplossing voorhanden en wordt gezocht 
naar bundelingsmogelijkheden met andere verladers en vervoerders in de regio. Een minimaal 
volume is hierbij van belang.

Naar aanleiding van de transportbehoefte, omvang, frequentie en bestemmingen, schetst Noord 
West Connect een eerste beeld van mogelijkheden. Afhankelijk van de vraag, verkregen informatie 
en specifi eke markt, worden er aanvullende gegevens opgevraagd en worden de opties verkend. 
Noord West Connect kan u in contact brengen met de juiste dienstverleners. Eigen specialisten of 
dienstverleners verdienen hierbij de voorkeur voor de uitwerking van een plan. 

Een juridisch instrumentarium is beschikbaar, om onderlinge samenwerking voldoende ruimte
te geven en eventuele vertrouwelijkheid en mededingingskwesties in goede banen te leiden. Noord 
West Connect vervult de rol van aanjager, coördinator en organisator van het project. Noord West 
Connect is een neutrale partner en heeft geen commercieel belang bij keuzes van bedrijven.

Contactgegevens
Centraal aanspreekpunt is
Sjoerd Sjoerdsma
s.sjoerdsma@hva.nl

OVER NOORD WEST CONNECT

Noord West Connect is een regionaal initiatief, waarin 
Amsterdam Logistics Board, Port of Amsterdam, Provincie
Flevoland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord,
Omgevingsdienst IJmond en Hogeschool van Amsterdam,
samenwerken met Lean & Green Off-Road.

De lokale partners zetten hun netwerk in om bedrijven
te bereiken en Lean & Green Off-Road heeft een aantal
instrumenten en een landelijk netwerk, waarin kennis
wordt gedeeld. Zij hebben gezamenlijk een programma-
manager aangsteld die de werkzaamheden organiseert en 
zorgt voor bijeenkomsten en analyses.

Noord West Connect werkt samen met andere regio’s
van Lean & Green Off-Road in Nederland en Vlaanderen
en met EvoFenedex en VNO-NCW in de regio Noord-
Holland en Flevoland.
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