
 

Euroterminal Coevorden-
Hardenberg houdt 500 
vrachtwagens van de weg: ‘Helft 
minder CO2-uitstoot’ 
Benny Koerhuis 11 okt. 2022 

De Euroterminal Emmen-Coevorden-Hardenberg blijft maar groeien. Het is 
de logistieke ‘hub’ op de grens van Nederland en Duitsland, bijvoorbeeld voor 
de aanvoer per trein van banden, cement en kunststof. Directeur Jos Veldhuis 
steunt de plannen voor de Nedersaksenlijn. ,,Hoe meer spoor, hoe liever.’’ 

Veldhuis (44), geboren in Dalen maar nu inwoner van het Duitse grensdorp 

Laar, werkt al twintig jaar voor de Euroterminal. Begonnen als planner, is hij 

sinds april directeur . 

 
De activiteiten op de Euroterminal in Coevorden breiden zich gestaag uit, constateert 
algemeen directeur Jos Veldhuis. Op de achtergrond verplaatst een zogenoemde 
‘reach-stacker’ een goederencontainer. © Enzio Ardesch 



2 
 

De exploitant van het spoor tussen Coevorden en Bad Bentheim, de 125 

jaar oude Bentheimer Eisenbahn, opende in 1996 in Coevorden een 

terminal voor goederenvervoer en overslag. ,,Daarna groeide de 

Euroterminal gestaag door. In 2009 kwam er een verbinding met 

Scandinavië, sinds 2015 rijden er shuttletreinen naar Malmö.’’ 

Skanerail 

De firma Leemans uit Vriezenveen, die veel gebruik maakte van deze 

shuttles, nam in 2016 deze lijn over met het nieuwe bedrijf Skanerail. ,,Om 

rendabel te kunnen rijden moet zo’n trein minstens 85 tot 90 procent gevuld 

zijn. Leemans heeft altijd wel containers klaar staan met minder bederfelijke 

goederen om eventuele lege wagons te vullen.’’ 

 
De shuttletrein die is volgeladen in de Rotterdamse haven arriveert op de 
Euroterminal in Coevorden. Drie keer per week rijdt deze goederentrein van of naar 
Zwolle via de Vechtdallijn. © Enzio Ardesch 

Vijf jaar geleden is een ‘spoorboog’ bij de terminal geopend, een draaibare 

spoorbrug waardoor de 650 meter lange shuttletreinen niet eerst het 

treinstation Coevorden hoeven te passeren op weg naar Rotterdam, 

Duitsland, en Zweden. ,,Voor die tijd moesten Coevordenaren vaak lang 



3 
 

wachten bij overgangen. Door die spoorbrug is een kortere verbinding 

beschikbaar, waardoor de stad ontlast wordt.’’ 

Vijf keer Malmö 

In 2018 werd Malmö niet twee maar drie keer per week aangedaan, sinds 

mei rijdt die goederentrein vier keer per week. In de eerste helft van 2023 

wordt de frequentie opgevoerd tot vijf. ‘s Avonds om acht uur vertrekt de 

shuttle, ‘s morgens om elf uur is de aankomst in Malmö. 

,,We vervoeren van alles. Variërend van verse groente en fruit tot potgrond, 

coniferen, frisdranken en chips. Dat doen we vooral in containers, maar ook 

in trailers die van een truck afgekoppeld en op een wagon worden 

gehesen. PostNL bijvoorbeeld vervoert zo poststukken per trein.’’ 

Veldhuis wil niet ingaan op de vraag of Scania ook gebruik gaat maken van 

de shuttletrein voor bevoorrading van haar fabrieken in onder meer Zwolle. 

 
Een trailer van Westerman Logistics, met vestigingen in Nieuwleusen en Hasselt 
(eigen containerterminal), wordt in Coevorden op een wagon geladen. © Enzio 
Ardesch 
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Langere treinen 

De 750 meter lange terminal op de grens van Coevorden en Emlichheim 

telt drie sporen waarop shuttletreinen geladen en gelost kunnen worden. 

Dat gebeurt nu met twee ‘reach-stackers’ (verreikers) op diesel. Het streven 

is die richting 2030 te vervangen door een of twee portaalkranen die 

flexibeler ingezet kunnen worden en op stroom draaien. ,,Er staan hier 

genoeg windmolens in de buurt. Over een paar jaar willen we ook de 

terminal verlengen tot 900 à 950 meter, want de Europese goederentreinen 

worden steeds langer.’’ 

 
De 750 meter lange terminal op de grens van Coevorden en Emlichheim telt drie 
sporen waarop shuttletreinen geladen en gelost kunnen worden. Over een paar jaar 
moet de terminal verlengd worden tot 900 à 950 meter, want de Europese 
goederentreinen worden steeds langer. © Enzio Ardesch 

Via Vechtdallijn 

Drie keer per week rijdt een shuttletrein vanaf de Rotterdamse haven naar 

Coevorden, vanaf Zwolle via de Vechtdallijn. ,,Wij zijn een van de 

‘achterlandterminals’ van Rotterdam en halen zo 500 à 600 vrachtwagens 

per week van de weg. Dat betekent ook een reductie van 50 procent op de 

CO2-uitstoot. Vanuit Zuid-Italië rijdt een keer per week een afvaltrein naar 



5 
 

de vuilverbranding van EVI, hier op het bedrijventerrein. Vanaf januari 

wordt dat twee keer per week en worden die treinen verlengd van 400 naar 

650 meter.’’ 

Veldhuis is blij met alle uitbreidingsplannen. ,,Dat is grotendeels te danken 

aan de firma Leemans, die gelooft in het ‘spoorproduct’ en lef toont.’’ 

 
Een vrachttrein passeert station Bad Bentheim, dat in 2019 werd verkozen tot Station 
van het Jaar. © Friso Gentsch/dpa 

Pro-Nedersaksenlijn 

De terminaldirecteur steunt ook de plannen voor de Nedersaksenlijn, de 

mogelijk toekomstige spoorlijn tussen Groningen, Emmen, Hardenberg en 

Almelo. Daarvoor moet tussen Emmen en Stadskanaal rails worden gelegd 

om de lijnen Almelo-Mariënberg en Mariënberg-Emmen te verbinden 

richting Groningen. ,,Ook wij hebben belang bij de Nedersaksenlijn. Nu 

houdt het spoor in Emmen op. Personenvervoer heeft altijd voorrang, maar 

als die lijn er ligt kunnen we ook het oostelijk deel van Drenthe en 

Groningen met goederenvervoer bereiken. Dat ontlast het wegverkeer 

verder.’’ 
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Een infographic van de Nedersaksenlijn. De groene pijl bij Coevorden wijst richting 
Bad Bentheim, waar overgestapt kan worden op Duitse IC-treinen. © Infographic: 
Anne Luchies 

Van Vechtdal naar Bentheim 

Vorige maand ondertekende de Nedersaksische minister van financiën een 

afspraak met de Bentheimer Eisenbahn voor het nieuw leven inblazen van 

de spoorlijn van Coevorden via Emlichheim naar Neuenhaus. ,,Op het 

spoor tussen Neuenhaus en Bad Bentheim is personenvervoer al weer 

sinds 2018 mogelijk. Het resterende tracé naar Coevorden kan in 2026 

gerealiseerd zijn, waarmee Bad Bentheim en daarmee heel Duitsland 

bereikbaar wordt voor treinreizigers op de Vechtdallijn.’’ 

 


