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(BELGA) = Temperatuurgevoelige goederen via het spoor richting China vervoeren
is voor bepaalde goederen een interessant alternatief voor lucht-, weg- of maritiem
transport. Dat blijkt uit de resultaten van Transpharma Express-project, dat het
Vlaams Instituut voor de Logistiek  (VIL) dinsdag in Antwerpen voorstelde. De prijs
ligt soms hoger dan vervoer per schip, maar de transittijd wordt bijna gehalveerd.

Op initiatief van farmaceutische bedrijven onderzocht het VIL sinds oktober 2012 of
spoorvervoer van geconditioneerde goederen vanuit Antwerpen naar (Wit-
)Rusland, Kazachstan en uiteindelijk het binnenland van China (Chongqing) een
haalbare kaart is. Ook onder meer chemie- en voedingsbedrijven sloten zich bij het
project aan.

"Zowel technisch als technologisch is er alvast geen probleem", zegt
projectmedewerker Tim Mais. "Wel kan de operationele ondersteuning op het
traject beter. Het aircosysteem van containers moeten bijvoorbeeld bijgetankt
kunnen worden of in geval van defect moet er ingegrepen kunnen worden. Dat is
nog niet ideaal." Met Moskou waren er nog een aantal communicatieproblemen of
douaneformaliteiten die vlotter kunnen.

De kostprijs zou tot een kwart hoger liggen tegenover maritiem transport, maar
daar staat wel een halvering van de transittijd tegenover, van ruwweg 40 naar 22
dagen. Wanneer de goederen deze transitduur toelaten, is het voordeliger dan het
veel snellere, maar tegelijk duurdere luchttransport. Wegtransport heeft dan weer
meer transportrisico's.

Nu al rijden jaarlijks 5.000 containers per jaar over het spoor van oost naar west.
Volgens het VIL is er nu al voldoende aanbod voor de terugritten. Men hoopt tegen
deze winter een lijn te kunnen commercialiseren.

Het VIL-onderzoek kostte 350.000 euro, waarvan 80 procent door het IWT werd
betaald, en 20 procent door de bedrijven.
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