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Sneller vanaf de Midden-Rijn naar Rotterdam 

Contargo lanceert Koblenz Multimodal Express 

Koblenz, 18 januari 2017 – Het logistieke containerbedrijf Contargo heeft 

zijn spoordiensten uitgebreid. Sinds januari biedt Contargo een nieuwe 

spoorverbinding tussen Rotterdam en Koblenz. De Koblenz Multimodal 

Express start met een vaste dienstregeling en twee retourdiensten per 

week. 

Op 12 januari 2017 vertrok de Koblenz Multimodal Express voor het eerst 

vanuit Rotterdam. De trein rijdt iedere maandag en donderdag van Rotterdam 

naar Koblenz en op dinsdag en vrijdag van Koblenz naar Rotterdam. 

Aankomst is telkens de dag erna. In Rotterdam rijdt de trein tussen de 

terminals RSC, APMT 1, ECT en Euromax. Een verbinding naar de terminals 

APMT 2, RWG, RST Noord en Zuid is mogelijk. 

Arndt Puderbach, manager van de Contargo terminal in Koblenz, noemt de 

Koblenz Multimodal Express een alternatief voor het direct-trucking aanbod 

van Contargo. “Treinvervoer is bijna net zo snel, maar goedkoper dan de 

vrachtwagen. Bovendien vormt de Koblenz Multimodal Express een ideale 

aanvulling op het gecombineerde vervoer per binnenschip: voor containers 

met spoed telt de snelheid. Met deze nieuwe spoorverbinding kunnen we bij 

laagwater eenvoudiger terugvallen op extra transportcapaciteiten." 

 

Over Contargo 

Met een jaarlijks transportvolume van 2,3 miljoen TEU behoort Contargo tot 
de grote logistieke containernetwerken in Europa. Contargo integreert het 
containervervoer tussen de westelijke zeehavens, de Duitse Noordzeehavens 
en het Europese achterland. De onderneming beschikt in Duitsland, Frankrijk, 
Zwitserland en Tsjechië over 24 containerterminals. Op nog eens zeven 
locaties in Duitsland, Nederland en België is Contargo met een kantoor 
vertegenwoordigd. Bovendien exploiteert de onderneming eigen scheeps- en 
spoorlijnen. De 868 medewerkers realiseerden in 2015 een jaaromzet van 405 
miljoen euro.  
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