
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumius BV. 
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Managementsamenvatting 
 
Dryport Emmen-Coevorden wil een belangrijk logistiek centrum c.q. logistieke draaischijf worden 
voor ondermeer havens als Rotterdam en Amsterdam. Deze ambitie is opgenomen in de ruimtelijk-
economische ontwikkelingsvisie van de Drentse Zuidas. In 2009 heeft Ecorys onderzoek gedaan naar 
de haalbaarheid van een Dryport in de regio Emmen-Coevorden. Op basis van een analyse van de 
aanwezige infrastructuur en goederenstromen is geconcludeerd dat hier inderdaad een goede basis 
voor is. 
 
Dryport Emmen-Coevorden wil graag een goed functionerende satelliet railterminal, als onderdeel 
van Dryport Emmen-Coevorden, realiseren binnen de gemeente Emmen langs de spoorlijn Emmen-
Coevorden op het industrieterrein Bargermeer.  
De beoogde satelliet railterminal is een onderdeel van een bredere regiofunctie, waarbij de locatie 
uitgebreid dan wel aangevuld moet kunnen worden, bijvoorbeeld met een “empty depot” functie op 
een andere locatie. 
 
De Gemeente Emmen wil met dit onderzoek inzicht krijgen in de mate waarin en de voorwaarden 
waaronder ondernemingen in de gemeente Emmen gebruik willen maken van een satelliet 
railterminal in Emmen. 
 
Er is zowel een kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht om deze vraag te kunnen 
beantwoorden. Het onderzoek is gehouden onder bedrijven die vracht aanbieden (verladers) en 
gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 en De Tweeling. 
 
De longlist waaruit de vijf bedrijven geselecteerd zijn door de Gemeente Emmen voor deelname 
aan het kwalitatief onderzoek bestond uit veertien bedrijven. Deze bedrijven vertegenwoordigen 
verschillende soorten bedrijvigheid en genereren waarschijnlijk substantiële goederenstromen. Met 
vertegenwoordigers van deze bedrijven is een uitgebreid interview gehouden. Voor het kwantitatieve 
onderzoek zijn de bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 en De 
Tweeling en die mogelijk vracht aanbieden, telefonisch benaderd. 
 

De bedrijven die mee hebben gewerkt aan zowel het kwalitatieve- als kwantitatieve onderzoek 

staan niet negatief tegenover een satelliet railterminal nadat hen het Dryport concept was 

uitgelegd. Ze verwachten dat de regio op economisch en logistiek gebied een belangrijke rol gaat 

spelen binnen Nederland, waardoor er behoefte zal ontstaan aan een satelliet railterminal. Ze zijn 

echter voorzichtig in hun uitspraken of hun bedrijf direct behoefte heeft aan een dergelijk concept. 

Ze vragen zich af of alle inkomende en uitgaande goederen zich lenen voor dit type transport. De 

meeste bedrijven denken dat hun inkomende goederen daarvoor meer geschikt zijn dan uitgaande. 

Veel van de uitgaande goederen zijn in de vorm van “stukgoed” wat zich in de ogen van de 

bedrijven minder goed leent voor transport per spoor.  

 

De bedrijven hebben het beeld dat door de inzet van een satelliet railterminal (het vervoer per 

spoor) de flexibiliteit en de levertijd/leverbetrouwbaarheid van het vervoer in gevaar kan komen. 

Dit zijn belangrijke waarden waaraan het transport volgens de bevraagde bedrijven aan dient te 

voldoen. Aan de andere kant geven veel bedrijven aan het transport vaak uit te besteden. Wanneer 

de partij die het transport regelt onder dezelfde condities het vervoer via spoor kan laten verlopen 

is dit voor hen geen probleem. Het blijkt dat de keuze in de wijze van vervoeren grotendeels ligt bij 

de logistieke dienstverlener. Deze moeten in hun keuze voor een transportmiddel de condities die 

vooraf zijn afgesproken met de opdrachtgever afstemmen.  

 

De overige activiteiten rondom de verzorging van het transport (zoals documentenafhandeling, 

douaneservice, warehousing en verpakken) worden op dit moment door een groot deel van de 

bedrijven zelf gedaan. Een satelliet railterminal is niet alleen geschikt voor vervoer via spoor, maar 

kan ook deze andere activiteiten rondom de verzorging van het transport uit handen nemen van 

bedrijven. De bedrijven dragen bij voorkeur de taken als documentenafhandeling, 

transportmanagement en douanefaciliteiten over aan een externe aanbieder. 

 

Dryport Emmen-Coevorden, waarvan de satelliet railterminal in Emmen een onderdeel is, wil de rol 

van logistieke draaischijf voor de havens van Rotterdam en Amsterdam vervullen. Wel blijkt dat de 

meeste deelnemers aan het onderzoek de grootste inkoop- en afzetgebieden hebben in Nederland en 
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Europa. Er zijn geen bijzonder grote hoeveelheden goederen die van Rotterdam, Amsterdam of 

Antwerpen naar Emmen moeten worden vervoerd of andersom. Veel gaat naar en komt vanuit het 

achterland Duitsland en Scandinavië. De satelliet railterminal in Emmen kan volgens Lumius tevens 

goed dienen als logistieke draaischijf voor het achterland, zodat deze via het spoor bediend kan 

worden. 

 

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het aspect Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) zeker een thema is  binnen veel bedrijven.  Dit thema kan ook invloed gaan 

hebben op de transportbeslissingen. Het argument dat vervoeren via het spoor een grote reductie 

van CO2 oplevert kan heel belangrijk worden in de keuze voor een andere modaliteit 

(transportmiddel). Echter is MVO nu nog geen doorslaggevende factor bij het maken van 

transportkeuzes. De meeste vrachten gaan nog per vrachtauto, waar de deelnemers aan het 

onderzoek niet ontevreden over zijn.  
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1. Inleiding  

 

1.1. Achtergronden/probleemomschrijving 
Emmen, Coevorden, en de provincie Drenthe zijn in 2008 gestart met het Interreg IVB project 
Dryport om de logistieke positie van Zuidoost Drenthe en het al aanwezige potentieel (onder andere 
Euroterminal en Emmtec) verder te versterken. Dryport Emmen-Coevorden wil een belangrijk 
logistiek centrum c.q. logistieke draaischijf worden voor ondermeer havens als Rotterdam en 
Amsterdam. Deze ambitie is opgenomen in de ruimtelijk-economische ontwikkelingsvisie van de 
Drentse Zuidas. In 2009 heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Dryport in de 
regio Emmen-Coevorden. Op basis van een analyse van de aanwezige infrastructuur en 
goederenstromen is geconcludeerd dat hier inderdaad een goede basis voor is.  
Dryport Emmen-Coevorden wil graag een goed functionerende satelliet railterminal, als onderdeel 
van Dryport Emmen-Coevorden, realiseren binnen de gemeente Emmen langs de spoorlijn Emmen-
Coevorden op het industrieterrein Bargermeer.  
De beoogde satelliet railterminal is een onderdeel van een bredere regiofunctie, waarbij de locatie 
uitgebreid dan wel aangevuld moet kunnen worden, bijvoorbeeld met een “empty depot” functie op 
een andere locatie. 
Gemeente Emmen wil graag inzicht krijgen in de mate waarin en de voorwaarden waaronder 
ondernemingen in de gemeente Emmen gebruik willen maken van een satelliet railterminal in 
Emmen. 

1.2. Vraagstelling  
In hoeverre en onder welke voorwaarden willen welke ondernemingen (verladers) in de gemeente 
Emmen gebruik maken van een satelliet railterminal (onderdeel koppeling met Coevorden 
Euroterminal) op een locatie langs het spoor op industrieterrein Bargermeer? 

1.3. Doelgroep 
Het onderzoek zal worden verricht onder bedrijven die vracht aanbieden (verladers) en gevestigd 
zijn op de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 en De Tweeling. 

1.4. Deelvragen 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het van belang om antwoord te krijgen op de 

volgende deelvragen: 
• Welke inkomende/uitgaande goederenstromen heeft het bedrijf? 

• Welke hoeveelheden goederen/bulk worden er wekelijks aan/afgevoerd?  

• In welke vorm worden goederen aan/afgeleverd?  
• Welke transportmiddelen worden hiervoor gebruikt?  
• Waar in de wereld koopt men grondstoffen, halffabricaten en/of goederen in en waar worden 

deze afgeleverd?  
• Door wie wordt het vervoer nu geregeld? En van hoeveel vervoerders wordt er gebruik 

gemaakt?  
• Hoeveel van de wekelijkse inkomende en uitgaande vrachten is geschikt om via de satelliet 

railterminal (spoor) te transporteren? En in welke vorm worden deze vrachten vervoerd? 
• De satelliet railterminal als onderdeel van dryport Emmen-Coevorden kan verschillende 

faciliteiten bieden op het gebied van transport. Welke faciliteiten zou men willen laten verzorgen 
door de satelliet railterminal? 

• Wanneer men iets moet regelen of beslissen t.a.v. transport van en naar het bedrijf hoe 
bepalend zijn dan een aantal voorgedefinieerde criteria (levertijd, leverbetrouwbaarheid, prijs, 
flexibiliteit, kwaliteit, aanbod dienstenpakket, MVO en veiligheid)?  

• Staat men open om vrachten met andere bedrijven te bundelen?  
• Speelt de afstand tot de satelliet railterminal een rol bij de beslissing of men al dan niet gebruik 

wil maken van de satelliet railterminal? 
• Gaat deze regio een belangrijke rol spelen op logistiek en economisch gebied waarbij er 

behoefte zal ontstaan aan een satelliet railterminal? 
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• Willen de bedrijven gebruik maken van een satelliet railterminal als onderdeel van dryport 
Emmen-Coevorden? 

• Welke rol speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nu of in de toekomst in de 
organisatie? 
 

1.5. Opbouw onderzoek 
Het uitgangspunt van dit onderzoek is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre en onder 
welke voorwaarden ondernemingen (verladers) in de gemeente Emmen gebruik willen maken van 
een satelliet railterminal op een locatie langs het spoor op het industrieterrein Bargermeer. 
 

In dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek omschreven. Hoofdstuk twee beslaat de 

verantwoording van het onderzoek. Vervolgens behandelt hoofdstuk drie de resultaten van het 

kwalitatieve onderzoek in de vorm van interviews. Waarna in hoofdstuk 4 de resultaten van het 

kwantitatieve onderzoek worden weergegeven. Tot slot volgt in hoofdstuk 5 een algehele conclusie 

van beide type onderzoeken.  
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2. Verantwoording onderzoek 
 

In dit hoofdstuk wordt de verantwoording van het onderzoek behandeld. De aanpak en uitvoering 

staan hieronder beschreven.  

2.1. Type onderzoek 
Er is zowel een kwalitatief (diepte-interviews)- als een kwantitatief onderzoek (telefonische 
bevraging) gehouden.  
Tijdens beide onderzoeken zijn onder andere de volgende richtingen nader onderzocht: 

• De eigenschappen van de aangeboden vracht. 
• De eisen aan de kwaliteit van de uitvoering van het transport. 
• Het logistieke toekomstbeeld van de verlader aangaande eigen bedrijf en 

ontwikkelingen op de markt.  
 
De hierboven geformuleerde richtingen zijn uitgewerkt in definitieve vragenlijsten t.b.v. het 
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek.  
De vragenlijsten van beide onderzoeken zijn opgenomen in bijlage A. 

 

 
2.1.1. Kwalitatief onderzoek 

In totaal zijn er een vijftal diepte-interviews gehouden met beslissers op directieniveau of andere 
functionarissen die beslissen over transportkeuzes en logistieke vraagstukken in ondernemingen 
die een groot volume in verladingen hebben aan te bieden.  
Door middel van diepte-interviews dient inzicht te worden verkregen in de argumenten waarom 
men al dan niet van een satelliet railterminal gebruik wenst te maken. De resultaten vanuit de 
interviews zijn meegenomen in het opstellen van de vragenlijst voor het kwantitatieve onderzoek. 
 
Op verzoek van een tweetal geïnterviewde bedrijven zijn de uitkomsten van twee diepte 

interviews niet in deze openbare versie van het rapport opgenomen. 
 
 

2.1.2. Kwantitatief onderzoek 

Het kwantitatieve deel bestaat uit het telefonisch afnemen van vragen aan beslissers op directie- c.q. 
managementniveau in ondernemingen. Ook de telefonische bevraging dient inzicht te geven in de 
argumenten waarom men wel of niet van een satelliet railterminal gebruik wenst te maken. 
Waarbij doorgevraagd wordt naar onderliggende overwegingen. De vragen in het kwantitatieve 
onderzoek hebben een gesloten karakter. 
 
Het beoogde aantal te bevragen prospects in dit deel van het onderzoek is afhankelijk van het aantal 
verladers in het doelgebied. Na het juiste doelgebied (op postcode) te hebben geselecteerd in het 
bestand van de Kamer van Koophandel blijken er 636 bedrijven actief te zijn. Dit wil niet zeggen dat 
dit allen verladers zijn. Vervolgens is het bestand gescreend voor branches waarvan met zekerheid 
gezegd kan worden dat het geen verladers zijn. De geschrapte branches zijn toegevoegd in bijlage C. 
Na de screening behoren nog 462 bedrijven tot de doelgroep. Dit aantal is het uitgangspunt van het 
onderzoek.  
 
Voorafgaand aan het kwantitatieve onderzoek hebben alle ondernemers behorende tot de doelgroep 
een brief ontvangen om hen voor te bereiden op het telefonische onderzoek. De brief is toegevoegd 
en te vinden in bijlage D. 
 
In totaal hebben 60 ondernemingen meegewerkt. Deze ondernemingen hebben inkomende en/of 
uitgaande goederenstromen.  
 
Er zijn maximaal 4 belpogingen gedaan per bedrijf. Na de diverse belpogingen kan met zekerheid 
gezegd worden dat er van de 462 bedrijven circa 100 bedrijven niet tot de doelgroep blijken te 
horen, omdat ze geen inkomende en uitgaande goederenstromen kennen.  

 
In onderstaande tabel wordt de betrouwbaarheid met de bijbehorende foutenmarge voor dit 

onderzoek weergegeven. Het totale aantal bedrijven voorafgaand aan de belpoging bedraagt 462. 
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Omdat er in totaal 60 enquêtes zijn afgenomen, is het onderzoek 90% betrouwbaar met een 

foutenmarge van 10%. Zie ook de tabel hieronder. 

 

Populatie  362  

Foutenmarge 9,8% 

Betrouwbaarheid 90% 

Spreiding 50% 

Respons 60 
 
Tabel 2.1: representativiteit van het marktonderzoek 

 

Populatie: de populatie betreft de totale omvang van de te onderzoeken doelgroep.  

 

Foutenmarge: de foutenmarge betreft de grootte van de fout die men toelaat. Wanneer 90% van 

de respondenten ‘ja’ antwoordt en 10% ‘nee’, dan kan een grotere fout worden toegelaten dan 

wanneer de respondenten het grondig oneens zijn, zoals 50-50 of 45-55. Een kleine foutenmarge 

vereist een grotere steekproef. 

 

Betrouwbaarheidsniveau: in statistische zin betekent betrouwbaarheid dat wanneer een meting 

meerdere malen gedaan wordt, er weinig verschil is tussen de gemeten waarden. Het 

betrouwbaarheidsniveau is daarbij de mate van onzekerheid die men wil toelaten. Een hoger 

betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproef. 

 

Spreiding: welk resultaat verwacht men voor elke vraag? Wanneer de antwoorden uit de 

steekproef duidelijk in eenzelfde richting wijzen, dan kan er statistisch gezien vanuit worden 

gegaan dat dit ook zo is in de populatie. Veiligheidshalve is uitgegaan van een maximale spreiding 

van 50%.  

 
 

2.2. Beschrijving en verantwoording onderzoeksinstrument 

 

De interviews zijn weergegeven als een korte samenvatting van het gesprek. 

 

De resultaten van het kwantitatieve onderzoek zijn in een online-enquêteprogramma opgevangen 

en opgeslagen. De gegevens zijn vervolgens verwerkt in het statistische softwareprogramma SPSS 

en zijn per vraag beschreven.  

 

SPSS is het meest uitgebreide en het meest gebruikte statistische software pakket voor de 

computer. Met deze software kunnen alle gangbare statistische analyses worden uitgevoerd. Eerst 

worden de gegevens ingevoerd waarna ze kunnen worden bewerkt. Naast cijfermatige analyses 

kan het programma de uitkomsten ook weergeven in tabellen en grafieken.  

 

Excel is gebruikt voor de creatie en weergave van de figuren. De reden hiervan is dat Excel nettere 

opmaakmogelijkheden heeft dan SPSS. 
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3. Resultaten diepte interviews 
 
Op verzoek van een tweetal geïnterviewde bedrijven zijn de uitkomsten van twee diepte 
interviews niet in deze openbare versie van het rapport opgenomen. 

 

3.1. Interview AAF International 
 

Achtergrond Bedrijf 
AAF International is een internationaal opererend bedrijf. Gespecialiseerd in het filteren en 

conditioneren van lucht. In de specialistische productielocatie in Emmen worden filterproducten 

gemaakt. Deze producten levert AAF (American Air Filter) aan een breed spectrum van industrieën 

en energieverbruikers in Europa en het Midden-Oosten. 

 

Huidige Situatie Transport 
De huidige inkomende goederenstromen zijn met name grondstoffen voor filters. Hierbij valt te 

denken aan metaal voor frames, hout voor bekisting en vilt voor filters. Er komen meerdere 

containers per week aan grondstoffen binnen, maar voornamelijk vrachtauto’s. 

De uitgaande goederenstromen zijn filters van verschillende afmetingen welke laag in gewicht zijn, 

maar groot in volume. Er wordt voornamelijk vervoerd per vrachtauto, daarnaast ook via lucht – en 

zeetransport.  

 

Behoefte Dryport Emmen 

Aangaande de vraag of deze regio in de toekomst een belangrijke rol zal spelen op economisch en 

logistiek gebied geeft AAF aan dat Emmen voor AAF zeker een belangrijke locatie is. Men verwacht 

een substantiële groei. Emmen biedt perspectief door zijn centrale ligging ten opzichte van 

Duitsland, Scandinavië en Oost Europa. AAF besteedt naar tevredenheid de algehele logistiek uit 

aan een logistiek dienstverlener. Het container vervoer van en naar AAF, geschiedt via de 

railterminal in Veendam. 

 

De logistieke kosten maken een substantieel deel uit van de kostprijs van het AAF product. 

Overwegingen betreffende wijzigingen in het transport, laat AAF dan ook aan de expertise van haar 

logistiek dienstverlener over (die is bekend met de opbouw van de kostprijs van het AAF product 

en andere belangrijke logistieke aspecten als levertijd en leverbetrouwbaarheid).  

 

In de toekomst zullen ook de thema’s groen en duurzaamheid in logistieke beslissingen worden 

meegenomen. Voor wat betreft de logistieke aspecten hierin, vaart AAF mee op de AEO certificatie 

van haar logistiek dienstverlener en hun ‘lean and green’ handelswijze. Dit is een thema wat naast 

logistiek, sowieso hoog op de agenda staat.  

 

Algemeen logistiek Emmen en Groen ondernemen 

Zoals hier boven is genoemd staan duurzaamheid en groen hoog op de agenda. Het wordt op dit 

moment vanuit het moederbedrijf ook verder uitgezet binnen AAF. Het is heel goed mogelijk dat 

het ‘vergroenen’ de toekomstige beslissingen op logistiek gebied verder gaat beïnvloeden.  
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3.2. Interview Teijn Aramid 
 

Achtergrond bedrijf 

Teijin Aramid is een internationaal opererend bedrijf. Teijn Aramid ontwikkelt, produceert en 

verkoopt aramide producten. Welke een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid, sterkte en 

duurzaamheid. In Emmen wordt er geproduceerd. Hier staat ook de grootste aramide fabriek van 

de wereld. Hier werken circa 700 medewerkers. 

 

Huidige situatie transport 

De inkomende goederenstromen kunnen grofweg in twee stromen worden onderscheiden. Bulk 

PPTA in stukgoed en Oleum in bulk vloeistof (tankauto’s). De uitgaande goederenstromen zijn 

stukgoed, hoofdzakelijk garen verpakt op pallets in een Amerikaans formaat doos, en een 

pulpstroom idem verpakt De binnenkomende goederenstromen worden allen per vrachtauto 

aangeleverd. Hoofdzakelijk met vrachtauto’s vanuit  Europa. Een substantieel deel van de 

productie wordt via Rotterdam geëxporteerd naar warehouses verspreid over de wereld. Dit wordt 

meestal per schip vervoerd. Bij spoedzendingen wordt gebruik gemaakt van het vliegtuig. Bij 

uitzondering zet men een binnenvaartschip in. 

De goederen worden na productie aangeboden aan Emmtec voor de opslag en de verdere fysieke 

handling. Vanuit Arnhem worden er logistieke dienstverleners ingekocht op basis van 

jaarcontracten. De douane afhandeling loopt via het hoofdkantoor in Arnhem. 

De inkomende stromen worden beschouwd als interne Teijin stromen deze worden afgeroepen door 

de vestiging in Emmen. Hiervoor maakt men gebruik van een vast aantal vervoerders. 

 

Behoefte Dryport Emmen 

Volgens de heer Kolthof gaat deze regio ook in de toekomst een belangrijke rol spelen op 

economisch en logistiek gebied voor de chemische industrie. Maar dit hangt wel af van de mondiale 

ontwikkelingen. Op de korte termijn staan er nog wel uitbreidingen op het programma. Maar op de 

lange termijn zou uitbreiding van de productie, door de mondiale ontwikkeling, ook plaats kunnen 

vinden in andere regio’s. 

Ook kan men zich voorstellen dat er in de toekomst gebruik gemaakt gaat worden van een satelliet 

railterminal, omdat dit nu ook al gebruik wordt gemaakt van het bedrijf Emmtec services. Op dit 

moment worden alleen de ingaande stromen nog door Teijin beheerd. Alle uitgaande activiteiten 

zijn al bij derden ondergebracht (m.u.v douane). 

Wanneer het gaat om transportbeslissingen is voor Teijin de dienstverlening een  belangrijk 

criterium. De snelheid van levering is secundair, omdat er vaak op voorraad wordt geproduceerd. 

Betrouwbaarheid en het criterium duurzaamheid zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol 

vervullen bij het selecteren van een vervoerder. Het bundelen van vrachten met andere bedrijven 

om grotere hoeveelheden per zending te krijgen is voor de uitgaande goederenstromen van Teijin 

mogelijk. De inkomende stromen zijn echter te complex om te bundelen. Teijin heeft de voorkeur 

dat een locatie van een satelliet railterminal in de directe nabijheid gevestigd wordt. 
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Algemeen logistiek Emmen en Groen ondernemen 

Zoals hier boven is genoemd, zal duurzaamheid binnen Teijin steeds belangrijker worden en gaat 

dit ook de logistieke functie beïnvloeden. Teijin wil graag een hoge notering in de internationale 

sustainability ranking verwerven. De trends die Teijin bespeurt voor het bedrijf zijn dat uiteindelijk 

de uitbreidingen in de chemische industrie mogelijk in andere regio’s plaats vinden. Maar ook dat 

Teijin zich meer focust op het produceren van garen en alle overige activiteiten worden uitbesteed. 

Tevens wordt een trend verwacht dat in de toekomst klanten steeds meer van Teijin vragen om 

sustainable te produceren. Teijin sluit niet uit binnen een periode van circa 5 jaar de goederen op 

een andere wijze te gaan vervoeren. Op dit moment wordt er soms ook gekozen voor andere 

modaliteiten dan de vrachtauto (namelijk binnenvaart). 

 

3.3. Interview Apex Tool Group 
 

Achtergrond bedrijf 

Apex Toolgroup is een internationaal opererend bedrijf in gereedschappen. In Emmen is het 

distributiecentrum gevestigd. Alle bestellingen lopen via het distributiecentrum in Emmen. In totaal 

heeft het bedrijf 7.600 werknemers verspreidt over de wereld. In Emmen werken circa 20 mensen.  

 

Huidige situatie transport 

De huidige inkomende en uitgaande goederenstromen zijn beiden “gereed product”. Deze worden 

in containers aangeleverd (20ft of 40ft) en via pallets of pakketten verder vervoerd naar de 

klanten. Dit zijn zowel deelzendingen als volledige vrachten. In totaal komen er wekelijks 3 

containers binnen en gaan er 20 pallets en 100 pakketten per dag uit. De inkomende goederen 

komen voornamelijk per schip aan in Rotterdam of Antwerpen en worden per vrachtauto verder 

vervoerd naar Emmen. Alle uitgaande goederen gaan via de weg (vrachtauto en pakketservice 

GLS) naar de klant. Spoedzendingen worden bij hoge uitzondering via de lucht vervoerd. De 

inkomende goederen worden vervoerd door één specifieke partij. De uitgaande stromen worden 

door meerdere vervoerders gedaan. De vervoerders worden geselecteerd op basis van de beste 

kosten kwaliteit verhouding voor het desbetreffende geografisch gebied. De belangrijkste 

selectiecriteria t.a.v. vervoerders zijn flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid. Apex besteedt alleen 

het vervoer uit en doet de overige handelingen rondom transport in eigen beheer. Het 

verzorgingsgebied van Apex is wereldwijd. Hierbij valt te denken aan Afrika,  Midden Oosten en 

Europa (EMEA afzetgebied). Waarvan de Europese markt de belangrijkste is.  

 

Behoefte Dryport Emmen 

Apex denkt dat de regio zeker een rol kan spelen op logistiek gebied. Ten eerste door de goede 

ligging t.a.v. Scandinavië en Noord Duitsland. En ten tweede door de huidige logistieke kennis van 

de gevestigde bedrijven te delen, waardoor men elkaar kan versterken. Helaas wordt dit nog te 

weinig gedaan door bedrijven.   

Tevens vindt Apex het geen probleem dat vrachten van hen worden gebundeld met vrachten van 

andere partijen binnen de regio. Het type product leent zich daar wel voor.  

Apex heeft geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde locatie waar de satelliet railterminal moet 

komen.  
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4. Resultaten kwantitatief onderzoek 
 
In dit hoofdstuk volgt de belangrijkste informatie afkomstig uit het kwantitatieve onderzoek. Dit 

wordt per vraag beschreven of weergegeven in een grafiek/tabel. De tabellen zijn opgenomen in 

bijlage B.  

 

4.1. Huidige situatie inkomende en uitgaande goederenstromen 
 

Alle bedrijven die hebben meegewerkt kennen inkomende goederenstromen binnen hun 

organisatie. Circa 86% heeft ook uitgaande goederenstromen. De soorten inkomende en uitgaande 

goederenstromen zijn zeer verschillend, wat komt door de diversheid aan branches die hebben 

meegewerkt aan het onderzoek.  

 

Wanneer er wordt gekeken naar het aantal vrachtauto’s dat er wekelijks binnenkomt en uitgaat per 
bedrijf, blijkt het voor de meeste bedrijven om 1 tot 2 vrachtauto’s te gaan. In tabel 4.1 is voor de 
44 bedrijven met inkomende goederen weergegeven hoeveel vrachtwagens per week er binnen 
komen, de overige 16 respondenten uit het onderzoek geven aan geen inzicht te hebben in het 
aantal vrachtauto’s. Niet alle vrachtauto’s hoeven volledig gevuld te zijn met de goederen van de 
betreffende respondent (ook deelvrachten mogelijk).  
 

 
 
Figuur 4.1 Inkomende goederen aantal vrachtauto’s  (aantallen) 

 

In tabel 4.2 is voor de 34 bedrijven met uitgaande goederen weergegeven hoeveel vrachtauto’s per 
week er uitgaan, de overige 26 respondenten uit het onderzoek geven aan geen inzicht te hebben 
in het aantal vrachtauto’s Niet alle vrachtauto’s hoeven volledig gevuld te zijn met de goederen van 
de betreffende respondent (ook deelvrachten mogelijk)  
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Figuur 4.2 Uitgaande goederen aantal vrachtauto’s  (aantallen) 
 
De meest gebruikte verpakkingsvormen waarin/op producten/goederen vervoerd worden zijn voor 

zowel inkomende- als uitgaande goederen stukgoed of pallets. Zie tabel 4.3. en 4.4. Tevens komt 

bij een aantal respondenten een combinatie van verpakkingsvormen voor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.3 Verpakkingsvorm inkomende goederen  (percentages) 
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Figuur 4.4 Verpakkingsvorm uitgaande goederen (percentages) 
 

De wijze waarop goederen bij het bedrijf komen en/of deze weer verlaten gaat voor het overgrote 

deel per vrachtauto. Er zijn een tweetal bedrijven die zowel de inkomende als uitgaande 

goederenstroom vervoeren per schip en trein.   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.5 Transportmiddel inkomende goederen  (percentages) 
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Figuur 4.6 Transportmiddel uitgaande goederen (percentages) 
 

Het gebied waar de meeste bedrijven de inkopen doen is Nederland (Noord; 76,7%, Midden; 

66,7%, Zuid; 70%). 41,7% van de respondenten doet haar inkopen in Duitsland.  Dit zijn ook de 

afzetgebieden die het hoogst scoren. De percentages hiervan liggen iets lager. Alleen voor Noord 

Nederland ligt het percentage hoger voor het afzetgebied (90,6% van de respondenten). 

(respondenten kunnen uiteraard meerdere gebieden aangeven) 

 

De tabellen 4.7 en 4.8 geven de inkoop- en afzetgebieden weer. Voor zowel de inkoop als de afzet 

worden producten/goederen van of naar overzeese gebieden gehaald/gebracht. Hieruit blijkt dat 

meer bedrijven gebruik maken van het transportmiddel schip dan werd aangegeven in de tabellen 

4.5 en 4.6. Dit is te verklaren doordat de meeste bedrijven bij de beantwoording waarschijnlijk 

alleen aan het transportmiddel hebben gedacht waarmee de goederen binnenkomen of het gebouw 

weer verlaten. Wanneer de onderstaande bedrijven verschepen vanaf Rotterdam of Amsterdam 

hoort het gebruiken van een satelliet railterminal tot de mogelijkheden. Alleen wanneer de 

producten er zich voor lenen, levertijd geen bottleneck is en ondermeer de kosten te beperken zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 4.7 Inkoopgebieden (percentages) 
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Figuur 4.8 Afzetgebieden (percentages) 
 

Het transport van de uitgaande goederen wordt door de bedrijven op verschillende manieren 

georganiseerd. 39,6% regelt het transport zelf. 32,1% besteedt dit uit aan een andere partij en 

28,3% doet het in combinatie van voorgenoemde opties.  Deze verhouding is weergegeven in 

figuur 4.9.  

 

 

 

 
 
 
Figuur 4.9 Beheer transport (percentages) 

 

Circa de helft van de bedrijven heeft 1 vervoerder die alle producten vervoert en de andere helft 

heeft 2 of meer. De vervoerder kan afhankelijk zijn qua type product en/of afzetland/gebied.  
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4.2. Behoefte aan een satelliet railterminal 
 

De ondernemers is gevraagd een inschatting te maken of de inkomende en uitgaande goederen 

van het bedrijf geschikt zijn om via een satelliet railterminal te vervoeren. 41,7% van de bedrijven 

geeft aan de inkomende goederen hier geschikt voor zijn en 25,0% zegt dat de uitgaande 

goederen middels de satelliet railterminal vervoerd kunnen worden. Deze gegevens zijn 

weergegeven in tabel 4.10. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.10 Geschikt voor satelliet railterminal (percentages) 
 

 

Ook worden deze goederen voornamelijk vervoerd als stukgoed  of op pallets, zie figuur 4.11. 

 



* = Totale logistieke ontzorging 23 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.11 Verpakkingsvorm inkomende en uitgaande goederen (percentages) 
 

Er is aan de ondernemer gevraagd wanneer men gebruik gaat maken van de satelliet railterminal 

of men dan ook gebruik wil maken van andere faciliteiten die daar worden aangeboden. Er zijn een 

aantal faciliteiten gedefinieerd  en voorgelegd aan de ondernemers, hiervan moest men aangeven 

van welke gebruik te willen maken. Dit is uitgedrukt in een percentage en staat weergegeven in 

figuur 4.12. Hieruit blijkt dat een drietal faciliteiten ongeveer even hoog scoren. Te weten 

transportmanagement (30%), documentenafhandeling (28,3%) en douanefaciliteiten (28,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.12 Gebruik van faciliteiten binnen satelliet railterminal (percentages) 
 

Vervolgens is gevraagd wanneer men iets moet regelen of beslissen omtrent transport van en naar 

het bedrijf hoe bepalend een aantal voorgedefinieerde criteria daarin zijn. De minimale score die ze 

konden toekennen aan een criterium is 1 en de maximale 5. Het onderstaande schema geeft de 

score in chronologische volgorde weer. Alle bevraagden scoorden boven het gemiddelde van 3. 

Men hecht het meeste belang aan leverbetrouwbaarheid en het minste aan de Carbon Footprint. De 

gemiddelde score is ontstaan uit de som van alle scores van de respondenten gedeeld door het 

totaal aantal respondenten per criterium. Hoe hoger de score, des te hoger de importantie van het 

criterium.
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Criteria Gemiddelde score 

Leverbetrouwbaarheid 4,78 
Levertijd 4,53 
Kwaliteit van transporteur 4,40 
Flexibiliteit transporteur 4,18 
Veiligheid  4,17 
Prijs transport 4,15 
Dienstenpakket transporteur 3,68 
Carbon Footprint (onderdeel 
van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen) 

3,43 

 

 
Tabel 4.2 Belang criteria transportbeslissingen 
 

Om een trein te kunnen laten rijden vanuit de satelliet railterminal moeten bedrijven bereid zijn om 

vrachten te bundelen. Het blijkt dat 73,3% van de bedrijven hiertoe bereid is.  

 

De meeste ondernemers geven aan dat het hen niet uitmaakt waar de satelliet railterminal in 

Emmen wordt gerealiseerd. Veelal geven ze aan dat de afstand het probleem van de vervoerder is. 

In figuur 4.13 is de verhouding tussen beiden weergegeven.  

Voor de ondernemers waarbij afstand wel een rol speelt wordt gedacht dat de afstand van invloed 

is op de prijs.   

 

 
 
Figuur 4.13 Belang afstand satelliet railterminal tot bedrijf (percentages) 

 
Vervolgens is gevraagd of bedrijven denken dat deze regio een belangrijke rol zal gaan spelen op 
logistiek en economisch gebied waarbij er behoefte zal ontstaan aan een satelliet railterminal. 
56,7% denkt dat de regio voldoende mogelijkheden biedt voor een dergelijke satelliet railterminal. 
15% gelooft hier niet in, omdat men de ligging niet goed vindt. Circa 28,3% van de bedrijven 
weten het niet. 
 
De bedrijven die aangeven werkelijk gebruik te willen maken van de satelliet railterminal in de 

toekomst is 26,7%. Zij zien dat het mogelijkheden biedt en bedrijven kan aantrekken. Wel dienen 

de kosten en levertijden de huidige niet of nauwelijks te overschrijden. De ondernemers die dit niet 

zien zitten zijn bang voor de hoge kosten en/ of vinden hun goederen niet geschikt voor deze vorm 

van transport.  
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4.3. Algemeen 
 
Tot slot zijn er een aantal vragen gesteld die indirect te maken hebben met de behoefte aan een 
satelliet railterminal. Als eerste is gevraagd of het aspect Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen nu of in de toekomst een belangrijke rol voor de organisatie gaat spelen. In figuur 
4.14. staan de resultaten weergegeven.  Hieruit blijkt dat dit voor veel bedrijven een belangrijk 
criterium is wat ook invloed heeft of gaat hebben in de toekomst op transportbeslissingen. 
Waardoor er meer behoefte zal ontstaan aan een satelliet railterminal. Welke zorgt voor minder 
CO2 uitstoot doordat er minder vrachtauto’s moeten rijden.  
 

 
 

Figuur 4.14 Belang MVO binnen organisatie (percentages) 
 

Op dit moment zijn bedrijven niet heel ontevreden over de huidige manier van transport. Dit blijkt 

uit dat slechts 11,7% denkt over circa 5 jaar over te stappen op een ander transportmiddel. Een 

satelliet railterminal moet de voordelen kunnen laten zien, voordat ondernemers neigen over te 

stappen. 
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5. Conclusies 

 
Middels de resultaten uit beide onderzoeken wordt er antwoord gegeven op de centrale vraag 

binnen dit onderzoek: 

 

In hoeverre en onder welke voorwaarden willen welke ondernemingen (verladers) in de gemeente 

Emmen gebruik maken van een satelliet railterminal (onderdeel koppeling met Coevorden 

Euroterminal) op een locatie langs het spoor op industrieterrein Bargermeer. 

 

De bedrijven die mee hebben gewerkt aan zowel het kwalitatieve- als kwantitatieve onderzoek 

staan niet negatief tegenover een satelliet railterminal. Ze verwachten wel dat de regio op 

economisch en logistiek gebied een belangrijke rol gaat spelen binnen Nederland, waardoor er 

behoefte zal ontstaan aan een satelliet railterminal. Ze zijn wel voorzichtig in hun uitspraken of hun 

bedrijf direct behoefte heeft aan een dergelijk concept. Ze vragen zich af of alle inkomende en 

uitgaande goederen zich lenen voor dit type transport. Waarvan de meeste bedrijven denken dat 

meer inkomende goederen daarvoor geschikt zijn dan uitgaande. Veel van de uitgaande goederen 

zijn in de vorm van “stukgoed” wat zich in de ogen van de bedrijven minder goed leent voor 

transport per spoor.  

 

Een ander punt van twijfel over het gaan gebruiken van een satelliet railterminal is dat de 

deelnemers aan het onderzoek niet willen dat door het vervoer via spoor de flexibiliteit en de 

levertijd/leverbetrouwbaarheid van het transport in gevaar komen. Dit zijn voorwaarden waaraan 

het transport voor vele bedrijven moet voldoen. Aan de andere kant geven veel bedrijven aan het 

transport vaak uit te besteden. Wanneer de partij die het transport regelt onder dezelfde condities 

het vervoer via spoor kan laten verlopen is dit voor hen geen probleem. Het blijkt dat de manier 

waarop de goederen vervoerd worden grotendeels bij de logistieke dienstverleners ligt. Deze 

moeten in hun keuze voor een transportmiddel de condities die vooraf zijn afgesproken met de 

opdrachtgever meenemen.  

De overige activiteiten rondom het transport worden nog wel door een groot deel van de bedrijven 

zelf gedaan. Een satelliet railterminal is niet alleen geschikt voor vervoer via spoor, maar kan ook 

deze overige activiteiten rondom transport uit handen nemen van bedrijven. De bedrijven dragen 

het liefst de taken als documentenafhandeling, transportmanagement en douanefaciliteiten over 

aan een externe aanbieder. 

 

Eén van de doelen van een satelliet railterminal in Emmen is dat Dryport Emmen-Coevorden een 

logistieke draaischijf wil worden voor ondermeer havens als Rotterdam en Amsterdam. Wel blijkt dat 

de meeste bedrijven de grootste inkoop- en afzetgebieden hebben in Nederland en Europa. Er zijn 

geen bijzonder grote hoeveelheden goederen die van Rotterdam, Amsterdam of Antwerpen naar 

Emmen moeten worden vervoerd of andersom. Veel gaat naar en komt vanuit het achterland 

Duitsland en Scandinavië. De satelliet railterminal in Emmen kan tevens goed dienen als logistieke 

draaischijf voor het achterland, zodat deze via het spoor bedient kan worden.  

 

Praktische zaken als het mogelijk maken van transporten per spoor, waardoor er vrachten zouden 

moeten worden gebundeld blijkt voor veel bedrijven geen probleem.  De bedrijven spreken ook 

geen duidelijke voorkeur uit over de locatie waar een dergelijke terminal zou moeten komen. 

Natuurlijk als ze mogen kiezen willen ze deze zo dicht mogelijk bij het bedrijf, maar het transport 

van de satelliet railterminal naar het bedrijf is toch grotendeels de zorg van de logistieke 

dienstverlener.  

 

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het aspect Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen zeker een thema is binnen veel bedrijven. Dit thema kan ook invloed gaan hebben op 

de transportbeslissingen. Het argument dat vervoeren via spoor een grote reductie van CO2 

oplevert kan heel belangrijk worden om bedrijven over te laten gaan op het vervoeren via een 

ander transportmiddel. Nu gaat het meeste transport nog per vrachtauto, waarover men niet 

ontevreden is.  
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Bijlage A: Vragenlijsten 
 

Kwalitatief onderzoek 
 
Huidige situatie 

1. Welke binnenkomende en uitgaande goederenstromen zijn er binnen uw bedrijf te 
onderscheiden? 

2. Welke hoeveelheden worden er jaarlijks aan- en afgevoerd en wat zijn de eigenschappen 
van deze stromen? Wat is de gemiddelde hoeveelheid per zending. 

3. Met behulp van welke transportmodaliteiten worden de producten op dit moment vervoerd 
(bijv. vrachtauto, schip, spoor)? Wordt hierbij gebruik gemaakt van een 20ft of 40ft 
container. 

4. Op welke wijze is het vervoer nu geregeld?  
� Zelf of uitbesteed? 
� 1 partij of meerdere? 

5. Wat is jullie verzorgingsgebied? 
� Op welke markt(en) opereert uw bedrijf? 
� Wat is de belangrijkste regio (qua afzet en qua inkoop) voor uw bedrijf? 

 
Behoefte Dryport 

6. Denkt u dat deze regio in de toekomst een belangrijke rol zal spelen op economisch en 
logistiek gebied? 

7. Denkt u dat uw bedrijf in de toekomst gebruik zou willen maken van de faciliteiten van een 
satelliet railterminal in Emmen zoals bijvoorbeeld warehousing, verpakken,douane 
faciliteiten, container cleaning, transportmanagement, documentenafhandeling?  

8. Wat zijn belangrijke criteria t.a.v. transportbeslissingen? 
� Prijs, ondermeer opslag- en vervoerkosten  
� Levertijd, , leverbetrouwbaarheid 
� De uitvoering en kwaliteit van de  organisatie (kwaliteit) 
� Het dienstenpakket 
� Carbon footprint 
� Veiligheid 

9. Zou u bereid zijn uw vrachten te bundelen met vrachten van andere partijen binnen de 
regio? 

 
10. In Emmen zijn meerdere locaties in principe geschikt om een (satelliet)railterminal te 

realiseren. Ergens langs het spoor op industrieterrein Bargermeer of bijvoorbeeld 
industrieterrein De Tweeling bij Nieuw Amsterdam. Welke rol speelt de afstand vanaf uw 
vestigingslocatie naar de railterminal om goederen via de weg aan te leveren dan wel op 
te halen van deze railterminal? Is er wellicht een maximale afstand gerekend vanaf uw 
vestigingslocatie waarbuiten u niet meer gebruik wilt maken van een railterminal in 
Emmen en wellicht kiest voor een andere terminal zoals bijvoorbeeld die in Coevorden ? 
Stel u heeft de keuze tussen gebruik maken van een railterminal ergens op Bargermeer of 
op De Tweeling : zijn er wellicht nog andere factoren die uw keuze beïnvloeden tussen 
deze mogelijke locaties ? 

 
 

Algemeen 
11. Denkt u dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of het “vergroenen” van de 

bedrijfsvoering voor uw bedrijf belangrijk zijn? En denkt u dat de logistieke functie binnen 
uw bedrijf hiervoor dient te worden aangepast?  

12. Wat denkt u dat in de toekomst belangrijk wordt voor uw bedrijf t.a.v. logistiek? Welke 
trends bespeurt u? 

13.  Overweegt u binnen een periode (van stel 5 jaar) uw goederen op andere wijze te 
vervoeren, bijv. via spoor of water?  
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Kwantitatief onderzoek 

 
Inleiding 
 
Te enquêteren persoon:  
Beslisser logistieke bewegingen binnen de organisatie. 
 
Inleidende tekst: 
Goedenmorgen/-middag mevrouw/meneer, u spreekt met ……, ik werk voor Lumius, onderdeel van 
Stenden hogeschool. In opdracht van de gemeente Emmen doen we een behoefte onderzoek onder 
bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein in Emmen. Dit doen we om te bepalen wat u en andere 
bedrijven vinden van een dryport in de gemeente Emmen. U heeft hierover onlangs een brief 
gehad van MKB Zuidoost Drenthe en de Verenging Parkmanagement. Mogen we u hierover een 
aantal vragen stellen. Dit kost maximaal 5 minuten van uw tijd.  
 
Selectievraag: 
Heeft uw bedrijf  inkomende en/of uitkomende goederenstromen ? 

o Inkomende, ga naar vraag 1 

o Uitgaande, ga naar vraag 6 

o Inkomende en uitgaande goederenstromen, ga naar 1 

o Geen van beiden, einde enquête  

 
Weet u wat een dryport inhoudt?  
Indien nee: 
Hieronder een korte uitleg die kan worden gegeven. 

 
Dryport concept 

 

Het dryport concept is gebaseerd op een zeehaven – bijvoorbeeld Rotterdam of 

Amsterdam -  die via spoor of water direct verbonden is met terminals in het 
binnenland. In een dryport worden relatief grote goederenstromen  overgeladen en 

of bewerkt. Ze zijn als het ware een voorportaal of verlengstuk van de zeehaven . 
Opstoppingen en ruimteproblemen die zich in de dichtbevolkte omgeving van de 

zeehavens voordoen, worden daardoor vermeden. Een deel van de economische 
activiteit wordt hiermee ook verplaatst naar het achterland. 

 
 

 
 
Huidige situatie 
 
Inkomende goederenstromen 

 

1. Welke inkomende goederenstromen heeft uw bedrijf? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Hoeveel wordt er wekelijks aangevoerd? Weergeven in tonnen en anders in aantal 

vrachtauto’s? (kunnen ook deelvrachten zijn). 

……………… vrachtauto(‘s) 
………………. tonnen 

 

3. In welke vorm worden goederen aangeleverd? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Stukgoed 

o Bulk (droog/nat) 

o Big bag 

o Containers 

o Pallets 

o Anders, ……………………… 
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4. Door welke transportmiddelen wordt het aangevoerd? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Trein 

o Vrachtwagen 

o Schip 

o Anders, …………………… 
 
 

5. Waar koopt u uw spullen in? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Nederland, welk deel van Nederland 

□ Noord 

□ Midden 

□ Zuid 

o Europa, welk deel van Europa 

□ Scandinavië 

□ Oost- Europa 

□ Middellandse zeegebied 

□ Duitsland 

o Overzees 

 
Voor de mensen die geen uitgaande goederenstromen hebben ga naar vraag 13. 

 
Uitgaande goederenstromen 

 

6. Welke uitgaande goederenstromen heeft uw bedrijf?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Hoeveel wordt er wekelijks afgevoerd? Weergeven in tonnen en anders in aantal 

vrachtauto’s? (kunnen ook deelvrachten zijn) 

……………….vrachtauto(’s) 
……………… ton 

 
8. In welke verpakkingsvorm worden de goederen vervoerd? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

o Stukgoed 

o Bulk (droog/nat) 

o Big bag 

o Containers 

o Pallets 

o Anders, ……………………… 
 

9. Door welke transportmiddelen wordt het afgevoerd? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Trein 

o Vrachtwagen 

o Schip 

o Anders, …………………… 
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10. Wat zijn uw afzetgebieden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Nederland, welk deel van Nederland 

□ Noord 

□ Midden 

□ Zuid 

o Europa, welk deel van Europa 

□ Scandinavië 

□ Oost- Europa 

□ Middellandse zeegebied 

□ Duitsland 

o Overzees 

 

11. Op welke wijze wordt het vervoer nu geregeld? 

o We regelen het zelf  

o We besteden het uit 

o Beide 

 

12. Van hoeveel vervoerders maakt u voor de belevering van uw klanten gebruik?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Behoefte aan een railterminal binnen gemeente Emmen 
 

13. Hoeveel van de wekelijkse inkomende en uitgaande vrachten is geschikt om via de 

railterminal (spoor) te transporteren? 

o ……………. inkomende vrachtwagens 

o ……………..uitgaande vrachtwagens 

 

14. In welke vorm worden deze vrachten vervoerd? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Stukgoed 

o Bulk (droog/nat) 

o Big bag 

o Containers 

o Pallets 

o Anders, ……………………… 

 

15.  De railterminal als onderdeel van dryport Emmen-Coevorden kan verschillende faciliteiten 

bieden op het gebied van transport.  

     Welke faciliteiten zou u dan willen laten verzorgen door de railterminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ja Nee 

Warehousing/opslag   

Verpakken   

Douane faciliteiten    

Container cleaning       

Transportmanagement   

Documentenafhandeling   
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16. Wanneer u iets moet regelen of beslissen t.a.v. transport van en naar uw bedrijf 

kunt u aangeven op een schaal van 1 (helemaal niet bepalend) tot 5 (heel erg 
bepalend) hoe bepalend de onderstaande criteria hierin zijn? 

 1 2 3 4 5 

Levertijd      

Leverbetrouwbaarheid      

Prijs transport      

Flexibiliteit transporteur      

Kwaliteit van 
transporteur        

     

Dienstenpakket 
transporteur 

     

Carbon Footprint1 
(Onderdeel van 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen)2        

     

Veiligheid      

 

17. Om tot voldoende vracht te komen om de trein vanuit de railterminal te laten rijden is het 

misschien nodig om vrachten van verschillende bedrijven te bundelen. Staat u hiervoor 

open?  

o Ja 

o Nee, waarom niet……………. 
 

18. Er zijn binnen Emmen meerdere locaties geschikt om een dergelijke railterminal op te 

zetten. Waarbij een afstand verschil kan ontstaan vanuit uw bedrijf tot aan de locatie. In 

hoeverre speelt de afstand tot de railterminal een rol bij de beslissing of u er al dan niet 

gebruik van wilt maken. 

o Afstand geen rol, want………………………………………………………………………………………………….. 

o Afstand wel een rol, want……………………………………………………………………………………………… 

 

19. Denkt u dat deze regio een belangrijke rol zal gaan spelen op logistiek en economisch 

gebied waarbij er behoefte zal ontstaan aan een railterminal? 

o Ja, waarom denkt u dat………………………………. 

o Nee, waarom denkt u dat…………………………… 

o Weet ik niet 
 

20. Zult u zelf als bedrijf gebruik willen maken van een railterminal als onderdeel van dryport 

Emmen-Coevorden? 

o Ja, omdat……………………….. 

o Nee, omdat……………………. 

 

                                              
1
 een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie 

van elektriciteit en verwarming 
2
 Waarbij een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. 
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Algemeen 
 

21. Is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nu of in de toekomst belangrijk voor uw 

organisatie? 

o Nu belangrijk 

o In de toekomst wordt het belangrijk 

o Nu en in de toekomst belangrijk 

o Is nu niet belangrijk en wordt ook in de toekomst niet belangrijk 

 

22.  Bent u van plan om binnen een periode van 5 jaar uw goederen op een andere manier te 

vervoeren, bijv. via water of spoor? 

o Ja,……………………………………… 

o Nee 
 

23. Wilt u de gemeente Emmen nog iets meegeven t.a.v. een nieuw op te zetten railterminal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bijlage B: Tabellen behoefte-onderzoek 
 

 
Huidige situatie  
 
Heeft u bedrijf inkomende/ en/of uitkomende goederenstromen? 

 Aantal  Percentage  

Inkomende 
goederenstromen 

8 13,3 

Inkomende en uitgaande 
goederenstromen 

52 86,7 

Totaal 60 100,0 

 
 

Inkomende goederenstromen  

 
Welke inkomende goederenstromen heeft u bedrijf?  

 Aantal 

Verfproducten en materialen 3 

Kantoormeubelen/ meubels  2 

Auto’s en/of onderdelen daarvan 5 

Alle mogelijke bouwmaterialen 2 

Artikelen met betrekking tot verlichting 1 

Auto-onderdelen en bijbehorende 
gereedschappen 

2 

Babyartikelen 1 

Bestellingen/Orders 1 

Bouwmaterialen 1 

Containers / kleine pakketjes / Groot en klein 
gereedschap / Chemicaliën 

1 

Diervoer 1 

Elektromotoren, sloopmateriaal, kabels 1 

Etenswaren 1 

folie & garen 1 

Granulaat 1 

Groen afval en puin 1 

Groente en fruit 1 

Grondstof, kunststof, verpakkingen, dozen, olie 1 

Grondstoffen 1 

Gordijnstoffen, tapijten, vloeren en fournituren 1 

Hang en sluitwerk, gereedschap 1 

p.m. 1 

Horeca consumpties 1 

IJsmachines / decoraties 1 

IJzer 1 

Keukens & apparatuur 1 

Metaal 1 

Machine onderdelen 1 

Onderdelen 1 

Onderdelen voor reparatie van transport 1 

Oud papier 1 

Pakketjes, post, sneltransport 1 

Personen auto's en grijze kentekenauto's 1 
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Platen, balken, machineonderdelen, lagers 1 

Plaatmaterialen 1 

Polipropyleen 1 

Riet/ Dakdekking 1 

Sanitair / Electra 1 

Saxofonen 1 

Spuitapparatuur en stukadoorsgoed 1 

Spuitgietonderdelen / koopdelen 1 

Stukgoederen 1 

Suikers en stropen 1 

Tape en Lijm 1 

Tuinbouwartikelen 1 

Verlichting 1 

Vijverartikelen 1 

Vlakglas, andere grondstoffen 1 

Vlees 1 

Vrachtauto's 1 

Zand / Grind / Stenen / Blokhutten 1 

Niet beantwoord 1 

Totaal 60 

  
 
Hoeveel wordt er wekelijks aangevoerd? Weergeven in aantal vrachtwagens en waar 
mogelijk in tonnen? (kunnen ook deelvrachten zijn) 
 

 Aantal  Percentage 

Vrachtauto's 46 76,7 

Tonnen 14 23,3 

Totaal 60 100,0 

 
 
Hoeveel wordt er wekelijks aangevoerd? Weergeven in aantal vrachtwagens en waar 
mogelijk in tonnen? (kunnen ook deelvrachten zijn). - Vrachtauto's (Open) 
 

 Aantal 

Verschillend/ varieert 4 

1 4 

1/2 4 

2 4 

1/10 3 

10 3 

20 2 

5 3 

10 vrachten, geen volle vrachtauto's 1 

1000 tot 5000 autobanden per week (vrachten verschillen 
per week) 

1 

12 1 

14 1 

15 1 

18 1 

20 2 

2.5 a 3 kuub onderdelen (minder dan 1 vrachtauto) 1 

3 1 

3 á 4 1 

4 1 

50 2 

6 busjes 1 

80 1 
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Moeilijk te zeggen. Er wordt continue geleverd door 
deelvrachten, busjes en volle vrachten en stukgoed. 

1 

Niet beantwoord 2 

Totaal 46 

 
  

  
Hoeveel wordt er wekelijks aangevoerd? Weergeven in aantal vrachtwagens en waar 
mogelijk in tonnen? (kunnen ook deelvrachten zijn). - Tonnen (Open) 
 

 Aantal 

10 2 

20 2 

0 1 

1 1 

2 1 

15 1 

10 tot 20 ton 1 

400 1 

750 1 

Niet beantwoord 3 

Totaal 14 

  
In welke vorm worden goederen aangeleverd? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

 Aantal (Ja)  Percentage (Ja) 

Stukgoed 42 70,0 

Bulk (droog/nat) 12 20,0 

Big bag 7 11,7 

Containers 7 11,7 

Pallets 29 48,3 

Anders, namelijk 6 10,0 

 
 
Anders, namelijk 
  

 Aantal Percentage 

Fusten 1 16,7 

Koeltrailers 1 16,7 

Kratten 1 16,7 

Pakketjes, post 1 16,7 

Vaten, komen weer op pallets te staan 1 16,7 

Niet beantwoord 1 16,7 

Totaal 6 100,0 

 
 
Door welke transportmiddelen wordt het aangevoerd? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

 Aantal (Ja)  Percentage (Ja) 

Trein 2 3,3 

Vrachtwagen 58 96,7 

Schip 3 5,0 

Anders, namelijk  14 23,3 

 
Anders, namelijk 
  

 Aantal Percentage 

Bestelbus 8 57,1 

Vliegtuig/lucht  2 14,3 
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Aanhangers 1 7,1 

Mini Van 1 7,1 

Silowagen 1 7,1 

Vliegtuig / trein 1 7,1 

Totaal 14 100,0 

 
 
Waar koopt u uw spullen in? (meerdere antwoorden mogelijk) - Nederland, Noord 
 

 Aantal (Ja)  Percentage (Ja) 

Nederland, Noord 46 76,7 

Nederland, Midden 40 66,7 

Nederland, Zuid 42 70,0 

Europa, Scandinavië  7 11,7 

Europa, Oost-Europa 9 15,0 

Europa, Middellandse 
zeegebied 

12 20,0 

Europa, Duitsland 25 41,7 

Overzees 14 23,3 

 
 
Zo ja. waar koopt u uw spullen in - Nederland, Noord (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 9 19,6 

Varieert 2 4,3 

Amsterdam, Nieuwleusen, Den Ham 1 2,2 

Omgeving Emmen 1 2,2 

Straal van 40 km rond Emmen 1 2,2 

Niet beantwoord  *32 69,6 

Totaal 46 100,0 
 

  
Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Nederland, Midden (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 9 22,5 

Ede 1 2,5 

Hoevelaken 1 2,5 

Nederland 1 2,5 

Varieert 1 2,5 

Niet beantwoord  *27 67,5 

Totaal 40 100,0 
 

 
Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Nederland, Zuid (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 8 19,0 

België 2 4,8 

Varieert 2 4,8 

‘s Gravezande 1 2,4 

Veghel 1 2,4 

Venlo 1 2,4 

Niet beantwoord  *27 64,3 

Totaal 42 100,0 
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Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Europa, Scandinavie (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 2 28,6 

Denemarken 1 14,3 

Niet beantwoord  *4 57,1 

Totaal 7 100,0 

 
Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Europa, Oost-Europa (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 3 33,3 

Polen 1 11,1 

Niet beantwoord  *5 55,6 

Totaal 9 100,0 

 
 
Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Europa, Middellandse zeegebied (Open) 
 

 Aantal Percentage9 

Overal 2 16,7 

GB, Spanje 1 8,3 

Italië 1 8,3 

Niet beantwoord  *8 66,7 

Totaal 12 100,0 

  
 
Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Europa, Duitsland (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 5 20,0 

Grensgebied 1 4,0 

Noord-West 1 4,0 

Niet beantwoord  *18 72,0 

 Totaal   25 100,0 

  
 
* =  De respondenten die bij deze vraag zijn aangemerkt met “niet beantwoord” hebben  

       aangegeven een exacte plaats niet te kennen of paraat te hebben op het moment  
       van de bevraging.
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Zo ja, waar koopt u uw spullen in – Overzees (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 2 14,3 

Amerika 1 7,1 

Amerika, Canada 1 7,1 

Amerika, China 1 7,1 

Azië 1 7,1 

China, Japan, Amerika 1 7,1 

China, Pakistan 1 7,1 

Japan 1 7,1 

Marokko, Israël 1 7,1 

Wereldwijds 1 7,1 

Niet beantwoord  3 21,4 

Totaal 14 100,0 

 
  

 

Uitgaande goederenstromen  
 
Welke uitgaande goederenstromen heeft u bedrijf?  

 Aantal 

Auto's en auto-onderdelen 3 

Kantoormeubelen, meubels 3 

Voedingsmiddelen/waren 2 

Alle mogelijke bouwmaterialen 2 

Machines, onderdelen 2 

Artikelen met betrekking tot verlichting 2 

Autobenodigdheden voor garages in Emmen 1 

Babyartikelen 1 

Filters 1 

Folie & garen 1 

Fruit en groente 1 

Granulaat 1 

Groot Gereedschap / Chemicaliën / containers 1 

Gordijnstoffen, tapijten, vloeren, fournituren 1 

Hang- en sluitwerk, gereedschappen etc.  1 

Horeca consumpties 1 

Hydrolyse producten en onderdelen 1 

IJsmachines / decoraties 1 

Kabel, motoren, metalen (oud-ijzer) 1 

Keukens & Apparatuur 1 

Kunststofonderdelen 1 

Kunststof granulaat 1 

Lijm / Tape 1 

Machineonderdelen, bruggen, moeren, sluisdeuren, 
constructies, transportbanden etc.  

1 

Metaal 1 

Ontbijtkoek 1 

Oud papier 1 

Pakketjes, post, sneltransport 1 

Personenauto's en grijze kentekenauto's 1 

Plaatmaterialen 1 

Producten gemaakt van ijzer 1 

Sanitair / Electra 1 

Spuitgiet onderdelen / Kooponderdelen 1 

Spuitonderdelen / Stukadoorsgoed 1 
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Stukgoederen 1 

Suikers en stropen 1 

Tuinbouwartikelen 1 

Verf / Kwasten ed / Lijm 1 

Verkoop 1 

Visartikelen 1 

Vlakglas, andere grondstoffen 1 

Vlees 1 

Vrachtwagens 1 

Zand / Grind / Stenen / Blokhutten 1 

Niet beantwoord 1 

Totaal 53 

 
 
 
 
Hoeveel wordt er wekelijks afgevoerd? Weergeven in aantal vrachtwagens en waar 
mogelijk in tonnen? (kunnen ook deelvrachten zijn). 
 

 Aantal  Percentage 

Tonnen 13 24,5 

Vrachtauto's 40 75,5 

Totaal 53 100,0 

 
Hoeveel wordt er wekelijks afgevoerd? Weergeven in aantal vrachtwagens en waar 
mogelijk in tonnen? (kunnen ook deelvrachten zijn). - Vrachtauto's (Open) 
 

 Aantal 

1 5 

2 5 

1/2 3 

varieert 2 

2,5  2 

2,5 kub 1 

1/4 1 

3 1 

4 1 

5 1 

5, maar er is ook een mogelijkheid tot afhalen. 1 

6 busjes 1 

10 1 

10 vrachten per week, geen volle vrachtauto's 1 

14 1 

12 1 

15 1 

40 1 

60 1 

80 1 

750 1 

1000- 5000 autobanden 1 

Dit verschilt enorm per week, is niet vast te stellen of een 
gemiddelde te nemen 

1 

Niet beantwoord 6 

Totaal 40 
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Hoeveel wordt er wekelijks afgevoerd? Weergeven in aantal vrachtwagens en waar 
mogelijk in tonnen? (kunnen ook deelvrachten zijn). - Tonnen (Open) 
 

 Aantal 

20 2 

1 1 

1.5 1 

7 1 

10 1 

15 1 

300 1 

400 1 

Verschillend 1 

Niet beantwoord 3 

Totaal 13 
 

 
In welke vorm worden goederen afgeleverd? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

 Aantal (Ja)  Percentage (Ja) 

Stukgoed 40 75,5 

Bulk (droog/nat) 6 11,3 

Big bag 5 9,4 

Containers 7 13,2 

Pallets 21 39,6 

Anders, namelijk 7 13,2 

 
 Anders, namelijk 
  

 Aantal Percentage 

Dozen 1 14,3 

Glasbakken 1 14,3 

Koelverpakking 1 14,3 

Kratten 1 14,3 

Machines 1 14,3 

Vrachtwagen met huiftrailer 1 14,3 

Fusten / kratten 1 14,3 

Totaal 7 100,0 

 
Door welke transportmiddelen wordt het afgeleverd? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

 Aantal (Ja)  Percentage (Ja) 

Trein 2 3,8 

Vrachtwagen 42 79,2 

Schip 3 5,7 

Anders, namelijk  22 41,5 
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Anders, namelijk 
  

 Aantal Percentage 

Bestelbusjes 12 54,5 

Word door de klant opgehaald 2 9,1 

Gaat rechtstreeks naar de klant 2 9,1 

Lucht 2 9,1 

Aanhangwagen 1 4,5 

Mini Van 1 4,5 

Prive, door consumenten 1 4,5 

vliegtuig / trein 1 4,5 

Totaal 22 100,0 

 
  
Wat zijn uw afzetgebieden? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

 Aantal (Ja)  Percentage (Ja) 

Nederland, Noord 48 90,6 

Nederland, Midden 27 50,9 

Nederland, Zuid 25 47,2 

Europa, Scandinavië  9 17,0 

Europa, Oost- Europa 9 17,0 

Europa, Middellandse 
zeegebied 

10 18,9 

Europa, Duitsland 18 34,0 

Overzees 11 20,8 

 
 
Zo ja. waar ligt dat in - Nederland, Noord (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 6 12,5 

Emmen regio 4 8,3 

Drenthe 2 4,2 

Drenthe, Groningen 2 4,2 

Delfzijl tot Hoogeveen 1 2,1 

Groningen/Drenthe/Friesland/Overijssel 1 2,1 

Regio noord 1 2,1 

Regio zuidoost Drenthe 1 2,1 

O.a. Oude Pekela 1 2,1 

Hele gebied 1 2,1 

Niet beantwoord  *28 58,4 

Totaal 48 100,0 

 

Zo ja, waar ligt dat - Nederland, Midden (Open) 

 Aantal Percentage 

Overal 4 14,8 

Eerbeek 1 3,7 

O.a. Utrecht 1 3,7 

Hele gebied 1 3,7 

Niet beantwoord *17 63,0 

Totaal 27 100,0 
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Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Nederland, Zuid (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 4 16.0 

België 1 4,0 

O.a. Tilburg 1 4,0 

Hele gebied 1 4,0 

Niet beantwoord  *18 72,0 

Totaal 25 100,0 

 
 
Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Europa, Scandinavië (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 2 22,2 

10% 1 11,1 

Scandinavië 1 11,1 

Niet beantwoord  *6 66,7 

Totaal 9 100,0 

 
 
Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Europa, Oost- Europa (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 2 22,2 

Niet beantwoord *7 77,8 

Totaal 9 100,0 

 
 
 

Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Europa, Middellandse zeegebied (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 2 20,0 

Niet beantwoord  *8 80,0 

Totaal 10 100,0 
  

Zo ja, waar koopt u uw spullen in - Europa, Duitsland (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 3 16,7 

Noord-Duitsland, Polen 1 5,6 

Noordwest Duitsland 1 5,6 

Zwitserland, Italië 1 5,6 

Niet beantwoord  *12 66,7 

Totaal 18 100,0 
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Zo ja, waar koopt u uw spullen in – Overzees (Open) 
 

 Aantal Percentage 

Overal 3 27,3 

60% Amerika, 20% Azië 1 9,1 

Amerika, Canada 1 9,1 

Amerika, China 1 9,1 

Indonesië, Libië, Canada, Australië 1 9,1 

Niet beantwoord  *4 36,4 

Totaal 11 100,0 

 
* = De respondenten die bij deze vraag zijn aangemerkt met “niet beantwoord” hebben 
aangegeven een exacte plaats niet te kennen of paraat te hebben op het moment van de 
bevraging. 
 

Op welke wijze wordt het vervoer nu geregeld? 
 

 Aantal Percentage 

We regelen het zelf 21 39,6 

We besteden het uit 17 32,1 

Beide 15 28,3 

Totaal 53 100,0 

 
 
Van hoeveel vervoerders maakt u voor de belevering van uw klanten gebruik?  
 

 Aantal Percentage 

1 21 39,6 

N.v.t. 6 11,3 

2 6 11,3 

5 5 9,4 

3 2 3,8 

4 2 3,8 

6 2 3,8 

7 1 1,9 

8 1 1,9 

De leverancier komt het brengen, de klant 
haalt het vaak op. 

1 1,9 

Elke klant levert en haalt het eindproduct 
weer op, de vervoerders zijn dus het aantal 
klanten. 

1 1,9 

Verschillende 2 3,8 

Niet beantwoord 3 5,7 

Totaal 53 100,0 

 

 
Behoefte aan een railterminal binnen gemeente Emmen 
 

Inkomende en uitgaande goederenstromen   
 
Hoeveel van de wekelijkse inkomende vrachten is geschikt om via de railterminal 
(spoor) te transporteren? – Inkomende vrachtwagens 
 
 

 Aantal Percentage 

Ja  25 41,7 

Nee 35 58,3 

Totaal 60 100,0 
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Zo ja, hoeveel van de wekelijkse inkomende en/of uitgaande vrachten is geschikt om via 
de railterminal (spoor) te transporteren? - Inkomende vrachtwagens (Open) 
 

 Aantal Percentage 

1 3 12,0 

2 3 12,0 

1/2 2 8,0 

5 2 8,0 

Verschillend 2 8,0 

3 1 4,0 

3 á 4 1 4,0 

10 1 4,0 

40 1 4,0 

395 1 4,0 

1000-5000 banden 1 4,0 

Minimaal 1 4,0 

Het is mogelijk, maar niet makkelijker 1 4,0 

Misschien een paar 1 4,0 

Vrij veel 1 4,0 

Niet beantwoord  3 4,0 

Totaal 25 100,0 

 
Hoeveel van de wekelijkse uitgaande vrachten is geschikt om via de railterminal (spoor) 
te transporteren? – Uitgaande vrachtwagens 
 

 Aantal Percentage 

Nee 34 75,0 

Ja 15 25,0 

Totaal 60 100,0 
 

 
Hoeveel van de wekelijkse inkomende en/of uitgaande vrachten is geschikt om via de 
railterminal (spoor) te transporteren? - Uitgaande vrachtwagens (Open) 
 

 Aantal Percentage 

2 4 25,0 

1 2 12,5 

1/2 1 6,3 

1000- 5000 banden 1 6,3 

Misschien een enkele vracht 1 6,3 

Verschillend 1 6,3 

Minimaal 1 6,3 

vrij veel 1 6,3 

Niet beantwoord 3 18,8 

Totaal 15 100,0 
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In welke vorm worden deze vrachten vervoerd? (meerdere antwoorden mogelijk)  
 

 Aantal (Ja)  Percentage (Ja) 

Stukgoed 43 71,7 

Bulk (droog/nat) 11 18,3 

Big bag 7 11,7 

Containers 9 15,0 

Pallets 26 43,3 

Anders, namelijk 6 10,0 

 
Anders, namelijk 
  

 Aantal Percentage 

Fusten / kratten 2 33,3 

Koelverpakking 1 16,7 

Niet van toepassing 1 16,7 

Vaten, vervoerd op pallets 1 16,7 

Inloaders 1 16,7 

Totaal 6 100,0 

 
  

De railterminal als onderdeel van dryport Emmen-Coevorden kan verschillende 

faciliteiten bieden op het gebied van transport. Welke faciliteiten zou u dan willen laten 

verzorgen door de railterminal  
 

 Aantal (Ja)  Percentage (Ja) 

Warehousing/opslag 15 25,0 

Verpakken 11 18,3 

Douane faciliteiten  17 28,3 

Container cleaning 11 18,3 

Transportmanagement 18 30,0 

Documentenafhandeling  17 28,3 

 
Wanneer u iets moet regelen of beslissen t.a.v. transport van en naar uw bedrijf kunt u 
aangeven op een schaal van 1 (helemaal niet bepalend) tot 5 (heel erg bepalend) hoe 
bepalend de onderstaande criteria hierin zijn? 
 

In aantallen 
 

 1 2 3 4 5 Totaal Gem 

Levertijd 1 1 4 13 41 60 4,53 

Leverbetrouwbaarheid 0 0 1 11 48 60 4,78 

Prijs transport 1 1 11 22 25 60 4,15 

Flexibiliteit transporteur 1 1 12 18 28 60 4,18 

Kwaliteit van 
transporteur 

0 0 5 26 29 60 4,40 

Dienstenpakket 
transporteur 

1 6 17 23 13 60 3,68 

Carbon Footprint 
(onderdeel van 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen) 

2 6 24 20 8 60 3,43 

Veiligheid  2 0 10 22 26 60 4,17 
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In percentages 
 

 1 2 3 4 5 

Levertijd 1,7 1,7 6,7 21,7 68,3 

Leverbetrouwbaarheid 0 0 1,7 18,3 80,0 

Prijs transport 1,7 1,7 18,3 36,7 41,7 

Flexibiliteit transporteur 1,7 1,7 20,0 30,0 46,7 

Kwaliteit van 
transporteur 

0 0 8,3 43,3 48,3 

Dienstenpakket 
transporteur 

1,7 10,0 28,3 38,3 21,7 

Carbon Footprint 
(onderdeel van 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen) 

3,3 10,0 40,0 33,3 13,3 

Veiligheid  3,3 0 16,7 36,7 43,3 

 

Om tot voldoende vracht te komen om de trein vanuit de railterminal te laten rijden is 

het misschien nodig om vrachten van verschillende bedrijven te bundelen. Staat u 

hiervoor open? 
 

 Aantal Percentage 

Ja 44 73,3 

Nee, waarom niet  16 26,7 

Totaal 60 100,0 

 
 
Nee, waarom niet (Open) 

 Aantal 

N.v.t.  4 

Niet geïnteresseerd in vervoer per spoor 2 

Onze producten zijn volgens mij niet geschikt voor vervoer 
per rail 

2 

Als wij pallets moeten versturen dan is het te omslachtig, 
komt niet ten goede van prijs 

1 

Gebeurt op dit moment ook al 1 

Hebben altijd volle ladingen 1 

Met vrachtwagens, zoals we het nu doen, is voor ons 
handiger. Op- en overslagkosten worden anders te hoog 

1 

Mijn goederen zijn sowieso niet geschikt voor vervoer per 
rails 

1 

Wij kunnen niet per spoor vervoeren, daar is de handel te 
snel voor. 's Avonds bestellen is morgen leveren. 

1 

Niet mogelijk/niet nodig 2 

Totaal 16 

 
  
Er zijn binnen Emmen meerdere locaties geschikt om een dergelijke railterminal op te 
zetten. Waarbij een afstand verschil kan ontstaan vanuit uw bedrijf tot aan de locatie. In 
hoeverre speelt de afstand tot de railterminal een rol bij de beslissing of u er al dan niet 
gebruik van wilt maken/ 
 

 Aantal Percentage 

Afstand speelt geen rol, want 37 61,7 

Afstand speelt wel een rol, want 23 38,3 

Totaal 60 100,0 

 
 


