
ARNHEM/REETH/VALBURG 

Treinen met containers 'zeilen' straks naar railterminal 
Wie de Railterminal tussen Val
burg en Reeth gaat exploiteren 
is nog de vraag, maar dat die ex
ploitant aan strenge eisen moet 
voldoen is gisteren duidelijk ge
worden in Arnhem. 

Per jaar mogen er maximaal 90.000 

containers worden overgezet van 
trein naar vrachtwagen of an
dersom. Boven de 30.000 contai
ners is het gebruik van (stillere) 
portaalkranen verplicht. 

En de treinen moeten 'zeilend' 
binnenkomen, wat wil zeggen zon
der hun motor te gebruiken. Zo
maarwat eisen waaraan de toekom
stige exploitant van de tussen 
Reeth en Valburg voorziene Rail-

terminal Gelderland (RTG) moet 
voldoen. 

Die randvoorwaarden kwamen 
gisteren op tafel in Arnhem waar de 
provincie Gelderland een informa
tiemarkt hield voor potentiële ex
ploitanten. Die moeten begin vol
gend jaar inschrijven op de aanbe
steding. Gisteren werden de hoofd
lijnen bekend waar die aanbeste
ding aan moet voldoen. 

Duidelijk werd dat de provincie 
en spoorbeheerder Pro Rail eigenaar 
blijven van de RTG, maar dat het 
terrein via een erfpachtovereen
komst voor een periode van 40 tot 
45 jaar aan een exploitant in ge
bruik wordt gegeven. Die krijgt het 
8,5 hectare omvattende terrein 

Het is goed dat we er 
nu bij zijn,je kunt niet 
vroeg genoeg contact 
leggen 
- Zegsman bouwbedrijf 

bouwrijp opgeleverd, maar is zelf 
verantwoordelijk voor de inrich
ting. 

Ruim vijftig bedrijven waren op 
de informatiemarkt afgekomen. 
Die mochten uitsluitend tijdens de 
presentatie vragen stellen. Omdat 
alle kandidaten volgens aanbeste-

dingsregels gelijk behandeld moe
ten worden, was dat na afloop niet 
mogelijk. En dan blijkt concurren
tie een ding, vragen waren er nau
welijks. 

Opvallend was ook dat er naast 
bedrijven die mogelijk de exploita
tie ter hand willen nemen ook veel 
bedrijven waren uit de (spoor) 
bouw. In theorie kunnen die de 
klus ook krijgen, maar dan moeten 
ze na de oplevering wel op zoek 
naar een exploitant. 

Het is vrijwel zeker dat de provin
cie voor een exploitant kiest, die 
vervolgens zelf op zoek moet naar 
een partij om de RTG aan te leggen. 
"Daarom is het goed dat we er nu bij 
zijn, je kunt niet vroeg genoeg con-

tact leggen", zegt een vertegen
woordiger van een bouwbedrij( 
"Juist als je duurzaam wilt bouwen 
moet je zo vroeg mogelijk bij elkaar 
komen." Potentiële exploitanten 
wilden gisteren niet reageren. 
"Nee, de concurrentie leest ook 
kranten." 

Het zeilend binnenkomen van 
treinen riep wel vragen op. Deze in 
Duitsland, Oostenrijk en Zwitser
land gangbare techniek is nieuw in 
ons land. Rangeren is dan niet meer 
nodig, wat een belangrijke reden 
achter deze duurzame methode is. 
Het is voor de provincie de enige 
manier om de stikstofuitstoot bin
nen de normen te houden. 
- Lex Halsema 


