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Meer goederen op het spoor
Contargo AG breidt spoorvervoer verder uit
Basel, 4 juli 2017 – op 3 juli 2017 is de eerste Basel-Kaldenkirchen
Shuttle (BKS) van Contargo AG vanuit Basel in het NoordrijnWestfaalse Kaldenkirchen (stad Nettetal in de regio Viersen)
aangekomen. Deze spoorverbinding biedt Contargo per direct vijf
keer per week in beide richtingen aan. Hiermee verstevigt
Contargo Zuid zijn aandeel in de overslag vanaf/op het spoor en
ondersteunt zo ook de overslagpolitiek binnen Zwitserland.
De BKS start van maandag t/m vrijdag steeds in Basel en in
Kaldenkirchen en komt de volgende dag aan op de plaats van
bestemming. "Dankzij de BKS beschikken wij over een snelle en
betrouwbare verbinding voor continentale lading tussen Zwitserland en
het Roergebied c.q. Oost-Nederland," aldus Holger Bochow, comanager van Contargo AG. "Onze locatie in de drielandenregio
Basel/Weil am Rhein neemt hierbij een sleutelpositie in als hublocatie,
want de trailers kunnen vanaf hier per trein of truck verder binnen
Zwitserland, maar ook naar Duitsland of Frankrijk en zelfs naar Italië
worden vervoerd.
Naast de BKS biedt Contargo Zuid hier nog vijf andere
spoorverbindingen aan: de trimodale Basel Multimodal Express
(Basel/Weil – Emmerich), de Basel-Duisburg-Shuttle (Basel/Weil –
Duisburg), de Rhein Romandie Shuttle (Basel – Chavornay – Genève),
de Alfred Escher Shuttle (Basel – Dietikon – Gossau) en ook de
ROCO-Shuttle (Basel/Weil – Rotterdam en Antwerpen). Contargo AG
realiseert samen met Contargo Rail Service als operator deze
spoorwegproducten, dat wil zeggen, zij ontwikkelt, organiseert en
exploiteert deze lijnen zelf en neemt het risico van de bezettingsgraad
op zich.
Andere voordelen voor de klanten in Basel zijn de opslag voor lege
containers, tevens bedoeld voor de locaties Ottmarsheim, Weil am
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Rhein, Chavornay en Gossau bedient en de erkenning van Contargo
als geaccrediteerde verzender/toegelaten ontvanger voor Zwitserland,
waardoor de douane-afhandeling duidelijk vereenvoudigd wordt.

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 25 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 903 medewerkers waren in 2016 goed
voor een jaaromzet van 415 miljoen euro.
Contactpersoon bij Contargo: Heinrich Kerstgens, Contargo GmbH
& Co. KG, Rheinkaistraße 2, D – 68159 Mannheim, tel.: +49 621
59007 184, hkerstgens@contargo.net
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