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Introductie

• Strukton Rail Short Line BV (SRSL) is sinds 1 juli 2015 spoorbeheerder van 

industriële aansluitingen en terminal sporen.

• Streven naar een betere afhandeling van goederen per spoor.

• Een andere kijk op de mogelijkheden van het spoor.

• Meer ruimte bieden d.m.v. toepassen van de zorgplichten uit het Besluit 

Bijzondere Spoorwegen (BBS).



Doel

• Samen met de bedrijven kijken naar de belangen en wensen voor het 

spoorgoederenvervoer met een doorkijk naar de toekomst.

• Op basis daarvan formuleren wij een beheers- en onderhoudsconcept voor 

een veilig, betrouwbaar en beschikbaar spoor tegen marktconforme 

tarieven.

• Samenwerking, transparantie en 

kostenbeheersing staan centraal 

in de aanpak van SRSL.



Elkaar versterken



Port of Utrecht

• Duurzaam verbinden.

• Korte termijn-doelstelling  meer 

goederen over spoor te vervoeren.

• Op zoek naar meer volume door meer 

bedrijven te laten aanhaken.

• Op zoek naar logistieke oplossingen om 

meer lading per spoor naar Utrecht te 

krijgen.



Short Line

• Kansen van het BBS benutten op 

Lage Weide.

• Bedrijven ondersteunen met 

realiseren van een 

spooraansluiting d.m.v. aanleg, 

beheer en onderhoud.

• Logistieke oplossingen 

afgestemd op de klantwens



HSWI versus BBS

• Sporen vallen onder het Hoofdspoorweginfrastructuur (HSWI) met 

beheerder Prorail.

• Regels van HSWI.

• Beperkingen HSWI.

• Wenselijk voor de industrie? Ja / Nee

• Binnen het Besluit Bijzondere Spoorwegen (BBS) zijn er flexibele 

mogelijkheden.

• Sneller en flexibeler schakelen naar de wensen van de klanten.

• Mogelijkheden met andere “rangeer” voertuigen.

• Mogelijkheden met een andere “voertuigbedienaar”.

• Meer innovatie mogelijkheden.



Emplacement Lage Weide

• Rapport Spoorvervoer Lage Weide van Logitech.

• Beperkte capaciteit voor meerdere bewegingen.



Kansen

• Innovaties om groei mogelijk te maken, 

capaciteit toename:

• Detectiepunten (sensoren)

• Seinen

• Bedieningen

• Aangestuurd met Cloud oplossingen

• Betere doorstroom van treinen en 

daardoor kan Lage Weide de HUB 

worden voor Utrecht.

Innovatie van Dual Inventive (50% belang Strukton Rail)



HUB Lage Weide



Eerste stappen

• Realiseren van:

• Electrische bestelauto’s, vaste indeling

• Goede laad en los locatie (Lage Weide / Utrecht binnenstad)

• Passende wagons 

• Voldoende bedrijven in de binnenstad

• Vaste aan- en afvoer tijden

• Knelpunten

• In en uitrijden Lage Weide.

• Laad- / Los locatie Utrecht.



Vragen?


