
Grote drukte en groei 
Spoorvervoer bij Dow Terneuzen en zijn buren 
Hendrik Bouwknegt 

spoorvervoer bij Dow Terneuzen groeit als kool. Via het terrein van Dow hebben twee bedrij
ven sinds enige tijd een eigen spooraansluiting: Oiltanking en de Bertschi 
Terminal. In deze uitgave nemen we een kijkje aan de overkant van de Westerschelde. 

Een nieuwe spooraansluiting is in Nederland een zeldzaamheid geworden. Naast Oiltanking kwam in 2008 de spooraansluiting van Bertschi ge
reed. Hier komen locomotieven van DLC (Crossrail) en Dow. Op 28 mei 2008 is loc DE 6301 van DLC op de tweesporige terminal gearriveerd met de 
trein uit Zeebrugge. Vanaf het emplacement van Dow tot Bertschi rijdt hij geduwd. Harold de Groot 

Het spoorvervoer bij Dow betreft vooral 
afvoer. In 2007 ging zo'n 400.000 ton 

de poort uit. Het spoorvervoer lag daarmee 
60 procent hoger dan in 2002. Het opval
lendste daaraan is dat het is gerealiseerd 
met dezelfde hoeveelheid personeel, loco
motieven en infrastructuur. In organisato
risch opzicht zijn er wel zaken bijgesteld, 
maar dat oogt niet zo spectaculair als bij
voorbeeld een nieuwe loc. Het spoorteam 
van Dow bestaat nog steeds uit tien perso
nen. Ook voor de rest is de beschrijving uit 
Rail Magazine 201 nog actueel. 

Dow in Terneuzen 
Dow produceert sinds 1964 in Zeeuws-
Vlaanderen. Inmiddels is het de grootste 
fabriek van het concern buiten de Verenigde 
Staten. Het hart van de activiteiten bij Dow 
in Terneuzen wordt gevormd door de kraak
installaties. Deze "kraken" de lange koolwa
terstofketens in nafta en LPG tot kortere 
ketens. Iedere kraker beschikt over een 
groep kraakfornuizen waarin zich pijpenbun-
dels bevinden. Nafta, LPG of gascondensa-
ten stromen vermengd met stoom door 
deze bundels en worden bij een tempera
tuur van ruim 800 graden Celsius in verschil 

lende gassen omgezet. In warmtewisselaars 
koelen de gassen vervolgens zeer snel af 
door hiermee water om te zetten in hoge-
drukstoom en er koude olie in te spuiten. Dit 
is nodig om ongewenste nevenreacties te 
voorkomen. 
Producten uit de krakers zijn ethyleen, pro
pyleen, butadieen en benzeen. Deze worden 
vervolgens door andere fabrieken op het 
terrein als grondstof gebruikt voor de pro
ductie van onder andere polyethyleen, ethy-
leenglycol, polyuretaanschuimen, epoxy
harsen, polyurethaan, latex, polystyreen en 
geëxtrudeerd polystyreen hardschuim. La
tex wordt gebruikt voor de tapijt- en papier
industrie, polystyreen voor huishoudelijke 
apparatuur en polyethyleen in bijvoorbeeld 
de coating van drankkartons en de isolatie 
van daken, vloeren en wanden. 

Railteam 
Dow heeft een eigen railteam van tien man. 
Sinds enige tijd zijn de afdeling loading (die 
het laden en lossen van trucks en spoorwa
gens op het complex verzorgt) en rail sa 
mengevoegd. Dit heeft geleid tot een merk
baar doelmatiger werkwijze. Het railteam 
kan via monitoren real time volgen bij welk 

laadstation welke spoorwagen wordt bela
den en hoever het laadproces is gevorderd. 
Dit bevordert het vooruit denken van het 
rangeerproces. 
Temidden van alle moderne apparatuur 
wordt door de rangeerders op een traditio
neel bord met een viltstift bijgehouden op 
welk spoor hoeveel wagens staan; in sa 
menhang met de moderne apparatuur won
derbaarlijk efficiënt. Het is voor buitenstaan
ders mooi om mee te maken hoe in rap 
Zeeuws het rangeerschema voor de komen
de uren soepel wordt samengesteld. Verder 
valt het op dat er hard wordt gewerkt. Lang
durig koffiedrinken is er niet bij. 
Dow beschikt over twee rangeerlocomotie
ven en een rangeerrobot. Het meeste werk 
wordt verzet door de MaK-loc met fabrieks-
nummer 220116 uit 1988. Doordat het on
derhoud preventief wordt uitgevoerd is hij 
zeer betrouwbaar. Bij eventuele defecten is 
het Oosterhoutse bedrijf DSP snel paraat. 
Het personeel waardeert de MaK omdat 
deze sterk en stil is en over een airco be
schikt. 
De tweede rangeerloc is een Orenstein £f 
Koppel met het fabrieksnummer 26720 uit 
1971, die hier al die tijd dienst doet. Onlangs 
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was hij zes maanden niet inzetbaar door 
een defect aan de versnellingsbal< dat niet 
eenvoudig te repareren was en waarvoor 
de onderdelen niet op de plank lagen. De 
loc is op een dieplader naar de werkplaats 
van Railion in Terneuzen vervoerd (zie de 
foto in Rail Magazine 257, pagina 28). Voor 
het rijden over de sporen buiten de fa-
briekspoort heeft Dow namelijk geen toela
ting. 
Tijdens de lange periode dat alle rangeer-
werk op de MaK neerkwam heeft hij het 
uitstekend volgehouden. Slechts gedurende 
één dag was er korte tijd assistentie van een 
Railion-loc nodig. Omdat de vier in Terneu
zen aanwezige machines van de serie 204 
meestal wel wat ruimte in hun programma 
hebben, kon dat snel geregeld worden. 
Bij de laadinstallatie van vloeibare gassen 
staat sinds 2002 een TransLok. Hij heeft 
geen cabine omdat hij vanuit de controleka
mer van de verlading wordt bestuurd, en is 
daardoor opvallend laag. 
Alle locs van Dow zijn geel geschilderd. De 
beide rangeer
locs hebben een 
rode band met 
het Dow-logo op 
de cabines. Ze 
overnachten in 
de locloods waar 
ook het onder
houd plaatsvindt. 

Bertschi 

Oiltanking 

quent de drop en swop ge
noemd; de betekenis daarvan is 
uw auteur niet geheel duidelijk. 
Hier staan containerwagens 
voor intern transport, voor ver
voer per Unit Cargo (bijvoor
beeld naar Ludwigshafen) en 
voor de Bertschi-trein van DLC. 
Sinds Bertschi in mei van dit jaar 
zijn eigen terminal in gebruik 
nam (zie verderop) is het vervoer 
hier afgenomen, maar er worden 
nog steeds containers voor dit 
bedrijf op de trein gezet. Ook ligt 
aan de oostelijke tak de losplaats 
van de schuifwandwagens. Ze 
voeren vanuit Duitsland rubber 
aan dat in Terneuzen verwerkt 
wordt. A ls retourlading gaan 
foamplaten mee; niet alle pro
ducten van de chemische in
dustrie zijn vloeistoffen. 
De overwegen op het terrein zijn 
AKI's naar Belgisch model, met 
mechanische bellen die veel 
meer geluid produceren dan hun 
Nederlandse collega's. Sinds 
kort is één overweg voorzien 
van slagbomen, een tweede 
volgt dit jaar. Ze worden op 75 
meter afstand vanuit de locomo
tief geactiveerd door een druk 
op een kastje in de cabine, waar-
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er af en toe buurten, bijvoorbeeld om vloei
stoffen bij te vullen. Verder verzorgt Dow 
het rangeerwerk voor Indaver / RSK en het 
uitwisselen van hun wagens. 
Alle wissels bij Dow zijn elektrisch bediend. 
Ze worden aangestuurd vanuit de locomo
tief. De machinist tikt op een kastje het wis 
selnummer in, drukt op de groene knop en 
het wissel loopt om. Een gekanteld dwerg-

Schematische voorstelling 
sporensituatie Dow Terneuzen. 
Tekening A/ex Wouters 

Containerterminal 

Sporen 
naar laad-

en lospunten 

Sporencomplex 
Op het complex van Dow ligt vijftien kilome
ter spoor met dertien laad- en lospunten. 
Het is te verdelen in twee bundels opstel
sporen, drie takken naar laad- en lospunten 
en een nieuw spoor naar het Value Park. 
Aan de meest oostelijke tak is de container-
terminal gevestigd. Dit wordt lokaal conse-

Aankomstspoor Railion 
Vertrekspoor Railion 

mee ook de wissels worden aangestuurd. 
De afstand is gemarkeerd met een oranje 
vrijbalk naast het spoor. 
Aan de oostzijde van het Dow-complex 
heeft Indaver twee sporen liggen. Dit bedrijf 
reinigt ketelwagens. RSK verzorgt op het
zelfde terrein reparaties en onderhoud aan 
spoorwagens. Ook de locs van Dow komen 

Reinigings-
bedrijf Indaver 

sein met witte lampen 
naast het wissel geeft de 
stand aan. Als hij knippert bete
kent het dat de stroom is uitge
schakeld. De wissels zijn ook ter plaat
se te bedienen door op 
een knop naast het wis - Richting 
sel te drukken. Voor Sas van Gent 

Dow Terneuzen verzorgt het plaatsen van wagens bij buurman Oiltanking. Meestal valt de eer te beurt aan de MaK. Hier ontmoet hij op 28 mei 
2008 de UCA-rangeertractor van het bedrijf. Harold de Groot 
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Alleen in de zomermaanden zijn de treinen van Dow kort genoeg om door één loc van de reeks 77 gereden te worden. Op 14 augustus 2008 trekt 
loc 7820 trein 45601 met acht wagens. De voorste zal even later in Sas van Gent worden omgerangeerd in een lege kolentrein naar OVET Terneu
zen. In Terneuzen Zuid wordt hij apart naar Yara in Axel gebracht. Verder is de tweede wagen opvallend: "een eenzame containerwagen" van Unit 
Cargo is elders in Nederland een zeldzaamheid, hij wordt daar geacht met lange shuttles te reizen. Ook de achterste wagen met zijn twee gele 
tankcilinders mag er wezen. De trein is zojuist de aansluiting met de lijn uit Terneuzen gepasseerd en lijkt te vluchten voor de imposante wolk die 
vanaf de Westerschelde op komt zetten. Hendrik Bouwknegt. 

noodgevallen Is in de loc een kruk aanwezig 
om ze handmatig om te leggen. Personeel 
van Dow zorgt er ook voor dat de wissels 
goed liggen voor bezoekende locomotieven 
van B-Cargo en DLC. 

Vervoersstromen 
Het spoor wordt vooral gebruikt voor het 
vervoer tussen de vestiging Terneuzen en 
die in Duitsland. Het betreft allerlei produc
ten die in of bij de krakers gemaakt worden. 

Daarnaast zijn er nog kleinere stromen van
uit andere fabrieken, waaronder latex en het 
al genoemde vervoer per schuifwandwagen 
van rubber en foamplaten. 
De groei van het spoorvervoer gedurende 

Het nieuwe spoor van Dow naar Oiltanking en Bertschi loopt buiten het Dow-terrein om en heeft een lengte van ruim twee kilometer. Met de 
Braakmanhaven op de achtergrond is op 28 mei 2008 de MaK van Dow met een ketelwagen voor Oiltanking onderweg. Harold de Groot 



Het spoorvervoer bij Oiltanidng is bescheiden in vergelijlcing met dat van Dow. Er zijn twee laad- annex lossporen beschikbaar, 28 mei 2008. Het 
wissel is van onvervalst Franse herkomst. Harold de Groot 

de laatste jaren Is grotendeels te danken aan 
vervoer van en naar de fabrieken van Dow 
Central Europe In Böhlen bij Leipzig. Sinds 
december 2007 is het maximale tonnage per 
trein verhoogd van 1735 naar 2300 ton. Er 
staan van Gent tot in Duitsland (via Roosen
daal en Bad Bentheim) drie Belgische locs 
van de reeks 77 voor de trein. Het stukje van 
Dow tot Gent gaat met twee machines, om
dat de snelheid niet hoog ligt. Deze bloktrein 
legt de 754 kilometer in 22 uur af. Voor 
spoorse begrippen is dit snel. 
In het Unit Cargo-vervoer rijdt elke werkdag 
een trein van Gent Zeehaven naar Dow. Er 
zijn plannen om het rangeerwerk over te 
hevelen naar Antwerpen, maar voorlopig 
ontbreekt daar de capaciteit. De tijd dat er in 
Sas van Gent werd gerangeerd is al enige 
jaren voorbij. 
Bijna alle vervoer dat Railion van en naar 
Dow verzorgt geschiedt met sets van twee 
locomotieven uit de reeks 77 van B-Cargo. 
Belgische machinisten komen bij Dow niet 
van hun loc. Voor het aan- en afkoppelen 
van de wagens en de wagencontrole heb
ben ze een rangeerder / wagenmeester bij 
zich, lekker ouderwets. Railion is ook in dat 
opzicht onze zuiderburen een slag voor qua 
efficiency. 
De locserie 204 van Railion diende slechts 
van voorjaar 2003 tot december 2004 als 
trekkracht voor treinen naar en van Dow; 
daarvoor streek de serie 2200 met de eer. 
De tijd van de Bakkies uit de serie 600 ligt al 
weer vijftien jaar achter ons. Zij werden in 
1993 afgelost door vijf locs van de serie 
2200. 
Dow is over de samenwerking met Railion 
en B-Cargo bijzonder tevreden. De contac
ten verlopen soepel en de kwaliteit van de 

uitvoering is in orde. Alleen over SNCF Fret 
is men nog niet erg te spreken, zij het dat 
Dow aanzienlijk minder negatief is dan an
dere Nederlandse verladers. Wellicht telt 
mee dat er bij het Railteam iemand werk
zaam is die vloeiend Frans spreekt en de 
contacten met de Fransen onderhoudt. Ge
vraagd naar de veelvuldige stakingen bij de 
SNCF merkt de zegsman van Dow op dat 
deze in ieder geval tegenwoordig ruim van 
tevoren worden aangekondigd. Dow ver
zendt glycol naar Lyon en styreen naar Vi l -
lers-Saint-Sépulcre, 70 kilometer ten noor
den van Parijs. 

Oiltanking 
In augustus 2005 werd de nieuwe locatie 
van Oiltanking Terneuzen geopend ten wes 
ten van het Dow-complex. Het is het eerste 
onderdeel van Valuepark Terneuzen, een 
initiatief van Zeeland Seaports en Dow. Oil
tanking kan in de Braakmanhaven schepen 
ontvangen tot een respectabele diepgang 
van 12,80 meter. Er staan 24 tanks met een 
totale inhoud van 156.000 m^ De ruim één 
kilometer lange spoorlijn vanaf het Dow-
terrein is in de voorafgaande maanden aan
gelegd. 
Oiltanking verzorgt voor Dow de op- en 
overslag van chemicaliën zoals nafta. Door 
deze vestiging is nu minder transport met 
kleine binnenschepen vanaf de ontvangst
havens voor grote zeeschepen (bij Dow 
waren dat Rotterdam, Antwerpen en Gent) 
nodig. Tussen Dow en Oiltanking liggen 
pijpleidingen. 
Op 20 juni 2005 kwam er voor het eerst een 
spoorwagen om alles te testen. Sinds sep
tember van dat jaar is enkele keren per week 
een van de Dow-locs bij Oiltanking actief 

met ketelwagens, beladen met stoffen af
komstig van DSM / Sabic in Geleen. Verder 
bestaat er tussen Dow en Oiltanking af en 
toe vervoer met een ketelwagen voor een 
vervoerstroom die te klein is voor een apar
te pijpleiding. 
Op het terrein van Oiltanking liggen twee 
laad- annex lossporen. Voor rangeerwerk is 
een nieuwe gele UCA-rangeertractor aanwe
zig. Dit voertuigtype valt op door de gele 
gewichten die zijn bevestigd aan de wielen 
en sterk lijken op een groot formaat kazen. 
Het spoor naar Oiltanking loopt voor het 
grootste deel over het terrein van het Value 
Park, een joint venture tussen Seaport Zee
land en Dow. Het behoort tot de infrastruc
tuur van het Value Park; voor het rijden hier
over is toestemming nodig van de rangeer
dienst van Dow. De baanvaksnelheid is met 
15 kilometer per uur bescheiden. Er staan 
heuse overwegseinen, snelheidsaanduidin
gen en S-borden. De machinisten van Dow 
hebben voor dit stukje openbare infra een 
"beperkte bevoegdheid" nodig, de "mini
male bevoegdheid" voor rijden op eigen 
infra volstaat niet. Elk jaar wordt de bijbeho
rende regelgeving opgefrist tijdens een 
cursusdag, die heel handig plaatsvindt op 1 
november als de Belgen een nationale feest
dag vieren (Allerheiligen) en er dus geen 
treinen van en naar Zeeuws-Vlaanderen 
rijden, maar Dow gewoon doorwerkt. 

Bertschi Terminal 
Bertschi is een Zwitserse logistieke reus die 
tot voor kort mede-eigenaar was van rail-
4chem. Onlangs werd het spoorbedrijf ver
kocht aan het Franse Veolia. Op 13 mei 2008 
ging de Bertschi Terminal op het Value Park 
officieel open, maar de eerste treinen wer-
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De treinen van Dow naar België hebben aan de grens bij Sas van Gent geen locwissel. De zuiderburen verzorgen doorgaande tractie. Op 20 juni 
2007 zijn de locs 7778 en 7773 onderweg met Unit Cargo-trein 45601 naar Gent Zeehaven. De grenspaal uit 1840 vormt een bekend fotomotief. 
Toen was vast nog niet voorzien dat deze zo dicht bij een spoorlijn zou komen te staan: in Nederland reed pas sinds één jaar een trein, bij de net 
afgescheiden en trotse Belgen al vijfjaar. M. Eerdaal 

den al enkele maanden eerder behandeld. 
De stamlijn naar Oiltanking is over enkele 
tientallen meters doorgetrokken, steekt de 
weg over en vertakt zich in een bescheiden 
tweesporige terminal. Anders dan in de 
Botlek is er geen imposante portaalkraan 
maar een grote mobiele reach stacker. Er is 
een leuk muurtje van Bertschi-containers 
opgetrokken. 
DLC heeft vanaf april de frequentie van de 
containertrein Zeebrugge - Dow - Lud
wigshafen (Rhein) verhoogd van drie naar 
vijf keer per week. Deze trein rijdt sinds ja 
nuari 2005. De DLC-locomotief van het type 
Class 66 laat, komend uit Zeebrugge, in 
Gent de wagens naar Duitsland achter en 
komt naar Dow met de Dow-wagens via Sas 
van Gent. Hij rijdt over het complex van 
Dow, loopt daar om, bereikt al duwend de 

nieuwe Bertschi Terminal, wisselt de aan
komst- voor de vertrekwagens en keert te
rug naar Gent. Voordat hij vraagt aan Dow te 
mogen vertrekken van de Terminal heeft hij 
al bij de treindienstleider in Roosendaal 
toestemming gevraagd om van Dow door te 
rijden naar Sas van Gent. 
De wagens van Bertschi worden voor een 
deel door Dow beladen en gelost. Daartoe 
rijdt meestal aan het begin van de middag 
de eigen loc naar Bertschi en pikt daar en
kele wagens op. Later in de avond worden 
ze naar de laadstations gebracht waar ze 
gedurende de nacht worden beladen. 

Hoe lang groeit het door? 
Er is geen enkele aanwijzing dat de komende 
jaren het spoorvervoer bij Dow zijn huidige 
groei zal gaan kwijtraken. Dow werkt actief 

aan een meer sustainable supp/y chain 
(milieuvriendelijke aan- en afvoer van goe
deren). Voor een gereduceerde uitstoot 
vormt het spoor samen met het vervoer via 
pijpleidingen, zee- en binnenvaart hierbij 
een van de pijlers en wordt economisch 
aantrekkelijker door de sterk gestegen die-
selprijzen. Ook de tolheffing in steeds meer 
landen en het schreeuwende gebrek aan 
vrachtwagenchauffeurs legt de trein geen 
windeieren. De toekomst zal uitwijzen wat 
dit voor het vervoer in Zeeuws-Vlaanderen 
betekent. • 

Dit artikel kwam tot stand dank zij de welwil
lende medewerking van Dow Terneuzen en 
Oiltanking. 
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