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Milieubewust van Frankfurt naar de westelijke havens 

Contargo lanceert Frankfurt-Antwerpen-shuttle 

Frankfurt am Main, 25 maart 2022 – Contargo Industriepark 
Frankfurt-Höchst breidt haar spoordiensten uit. Vanaf 4 april 2022 
biedt het bedrijf een nieuwe spoorverbinding voor 
containervervoer aan tussen Frankfurt en Antwerpen. De Frankfurt-
Antwerpen-shuttle start met een vast schema en rijdt één keer per 
week op en neer. Hiermee maakt Contargo haar vervoersaanbod in 
Frankfurt nog flexibeler. 

De trein vertrekt op maandag in Frankfurt en komt op dinsdag bij de 

eerste terminal in Antwerpen aan (1700). Op woensdag doet hij de 

terminals 869 en 913 aan en vervolgens rijdt hij weer naar Frankfurt. 

„Met de Frankfurt-Antwerpen-shuttle bieden wij verladers uit de regio en 

aangrenzende deelstaten een prima alternatief om de haven van 

Antwerpen te bereiken“, zegt Kawus Khederzadeh, directeur van 

Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst. „Deze verbinding is 

ecologisch en economisch zinvol en bovendien een goede aanvulling op 

het gecombineerd vervoer met binnenschepen.“ 

Verder verhoogt Contargo Industriepark Frankfurt-Höchst de frequentie 

van de reeds bestaande spoorverbinding naar Rotterdam (Frankfurt-

Rotterdam-shuttle) van 2x naar 3x per week. 

 
 
Over Contargo 
Met een jaarlijks transportvolume van 2,1 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. Naast 25 
containerterminals in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland heeft het 
concern zeven vestigingen in Duitsland, Nederland en België. Contargo 
heeft eigen scheeps- en spoordiensten. De 1.158 medewerkers 
realiseerden in 2020 een omzet van 513 miljoen euro: www.contargo.net 
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Contact 
Kawus Khederzadeh 
Tel.: + 49 069 305 82075 
E-Mail: kkhederzadeh@contargo.net 
 
Kerstin Junker 
Tel.: + 49 69 305 400 36 
E-Mail: kjunker@contargo.net 
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