SEPTEMBER 2017
Vervoer van Noord- naar Zuid Europa chaos door stremming Rastatt.

NEWS-FLASH

Info
Deutsche Bahn repareert onder hoge druk de ingezakte spoorbaan bij Rastatt, om het traject zo
spoedig mogelijk weer vrij te kunnen geven. De belangrijke goederenspoorlijn tussen de ZARAhavens en Zuid-Duitsland, Zwitserland en Italië werd gestremd toen bij bouwwerkzaamheden aan
een tunnel onder het spoor bij Rastatt de grond verzakte onder de spoorlijn. Over dit spoor gaan
dagelijks zo’n 200 goederentreinen en meerdere passagierstreinen.

Actie brancheorganisaties
Ruim 20 brancheorganisaties stuurden een dramatisch getoonzette open brief aan de Europese
Unie en aan acht Europese transportministers. Ze stellen dat de logistieke schade nu al in de
miljarden loopt.
De stremming
Duurt nog tot zeker 7 oktober en legt volgens de briefschrijvers pijnlijk de kwetsbaarheid van het
Europese spoorsysteem bloot. ‘Er zijn niet genoeg uitwijkroutes, transnationale planning van
infrastructuur is er nauwelijks, bouwwerkzaamheden worden niet op elkaar afgestemd, een
structuur voor crisismanagement ontbreekt en het verschil in spoorsystemen maakt het moeilijk
om treinen om te leiden’, luiden de verwijten.
Gevolgen en eventuele consequenties voor u
Door de daling van het spoorvervoer met 75% is er een enorme druk ontstaan op de capaciteit van
het weggoederenvervoer in heel Europa. Dit veroorzaakt een grote onbalans tussen
beschikbaarheid laadruimte en aanbod lading. Hierdoor kunnen de doorlooptijden afwijken van de
norm. Wij monitoren dagelijks gedurende de dag de status van opdrachten en bij afwijkingen zult
u direct worden geïnformeerd.
Wij vertrouwen erop, dat u onze inspanningen op prijs stelt om u zoveel mogelijk oplossingen en
alternatieven te bieden, wij houden u natuurlijk op de hoogte van eventuele ontwikkelingen
rondom de sluiting van de Rijn-Alpengang en de gevolgen en consequenties.
Voor verdere vragen of een update over uw specifieke zending (en), kunt u contact opnemen met
onze operationele afdeling (operations@alfonsfreriks.com)
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