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1. INLEIDING 

Qua omzet is de sector van het transport en de logistiek, na de agrofood- en de bouwsector, de 

belangrijkste sector van Italië, goed voor ongeveer 10% van het bbp. 

 

1.1 ECONOMISCHE ACHTERGROND 

De Italiaanse economie wordt grotendeels aangedreven door het ontwikkelde industriële Noorden, 

producent van hoogwaardige consumptiegoederen. 

 

Italië is nog steeds een exportreus in de wereldberoemde “4A’s” van de “Made in Italy”: Alimentari 

(voeding), Abbigliamento (mode), Arredo (meubels en design) en Automazione. Automatisatie is de best 

presterende macrosector, die automatisering, mechanisering en de rubber- en kunststofindustrie omvat.  

 

De Italiaanse economie heeft zwaar geleden onder de crisis in 2009 en het land kreunt onder een 

loodzware staatsschuld. De Centrale Bank schat dat het tot 2025 kan duren voordat Italië het economisch 

niveau haalt van voor de crisis. 

 

In 2019 zakt het land van de 7de (2018) naar de 9de plaats qua export en van de 8ste (2018) naar de 11de plaats 

qua import. Bijna 61% van de import en 71% van de export zijn geconsolideerde volumes die worden 

verhandeld binnen een straal van 2.000 km. 

 

Het grootste deel van het transport gebeurt over het continent (67% vnl. naar Europa). 

 

Men voorziet voor de komende jaren wel een verdere groei van de Italiaanse export, vnl. in de 

farmaceutische en voedingssector. Voor de vooropgestelde groei van 2,8% in 2020 en 3,7% in het interval 

2021-2022, richt Italië zich vnl. op het Verre Oosten, Noord-Afrika en de vroegere Sovjetstaten.  

Binnen de EU moeten Polen, Tsjechië en Hongarije de Italiaanse groei verzekeren (Bron 1). 

 

Tussen Italië en Vlaanderen is er een belangrijk handelsverkeer van farmaceutische producten en 

wegtransportmaterieel. Daarbovenop exporteert Vlaanderen voornamelijk organische chemieproducten 

terwijl Italië sterk is in de uitvoer van machines en mechanica. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie en cijfermateriaal verwijzen we naar de landendossier Italië: 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/itali%C3%AB/cijfers 
 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/itali%C3%AB/cijfers
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1.2 ITALIË EN LOGISTIEK 

Experten melden dat de concurrentie tussen bedrijven vandaag behalve door de verkoopprijs van het 

product sterk bepaald wordt door de snelheid tot de markt en de efficiëntie van de logistieke ketens (Bron 

2).  

 

Uit enquêtes blijkt echter dat het strategisch belang van de sector “Transport & Logistiek” in Italië wordt 

onderschat, dit blijkt ook uit de lage investeringsgraad. 

De Italiaanse logistieke sector draagt nochtans voor 9% bij aan het bbp (Bron 3,4) en telt 108.000 bedrijven, 

800.000 directe medewerkers, 1,5 miljoen indirecte medewerkers voor een totale omzet van 85 miljard 

euro in 2019 (Tabel 1, Bron 3). 

 

 Import 2018 Export 2018 

 317,3 miljoen Ton 149,2 miljoen Ton 

Via vliegtuig 0,2% 2,3% 

Via rivier 14,9% 0,3% 

Via oceaan/zee 57,4% 47,5% 

Via truck 22,9% 46,7% 

Via spoor 4,6% 3,3% 

Zone < 2000 Km 60,6% 71% 
Tabel 1. De Italiaanse goederenstroom anno 2018 (Confetra, Bron 3). 

 

Volgens de globale Logistic Performance Index (LPI), staat Italië op de 19de plaats, Duitsland op de eerste. 

België en Nederland bekleden respectievelijk de derde en zesde plaats. 

 

Ook op de specifieke PLSCI lijst (Port Lines Shipping Connectivity Index) is de competitiviteit van de 

Italiaanse havens anno 2019 te laag: de eerste Italiaanse haven (Genua) komt pas op de 32ste plaats, Gioia 

Tauro op de 40ste terwijl Antwerpen en respectievelijk Rotterdam plaats 6 en 7 innemen. (Bron 2, 5). Zie 

ook tabel 2 in bijlage. 

 

Nu Italië als exportland van de 7de naar de 9de plaats zakt (Bron 4, 6), groeit het besef dat de export, een 

sleutelfactor voor Italië, vooral kan toenemen door het ter beschikking stellen van goede infrastructuur 

(Bron 7). 

 

De geografische positie van Italië in de Middellandse Zee wordt nog steeds als een strategisch voordeel 

aanzien. Echter, aangezien de meeste goederen nog steeds over land naar de Europese markten 

vertrekken, dienen de logistieke uitdagingen ter hoogte van de Alpenboog aangepakt. Naast 

infrastructurele beperkingen die bottlenecks in de hand werken, ziet men meerdere handelsbarrières 
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ontstaan, al dan niet gemotiveerd door de groeiende bezorgdheid om het milieu (zie wegtransport) (Bron 

6).  

 

Om de wereldhandel van en naar Europa niet te verliezen is het belangrijk voor de Italiaanse havens om 

een vlotte distributie met het Europese continent te verzekeren. 

Concreet betekent dit dat de containers in de havens kunnen aansluiten op spoor-of wegtransport (Bron 

8). Naast de infrastructurele achterstand in de havens melden bronnen ook vaak het probleem van 

bureaucratische vertragingen en stilstanden wat de transportkost onnodig opdrijft. 

Dit maakt dat de logistieke operatoren zich herorganiseren en uitwijken naar havens zoals Rotterdam, 

Amsterdam, Antwerpen of Le Havre om bijv. Baden-Württemberg of Zwitserland te bedienen. 

 

Tot slot kan men nog inzoomen op de diversiteit van de verschillende regio’s. 

Als men de totale handel (import/export) van 460 miljoen ton goederen bekijkt, zag men in 2018 een 

verdeling van 53% via de havens en 47% via de Alpenvalleien. 

Bij het zeetransport verschepen de havens van de Tyrreense (en Ligurische) zee het leeuwendeel met 71,1%, 

gevolgd door de Adriatische (20,5%) en de Zuidelijke Ionische havens (8,4%).  

 

2. THE TRANS-EUROPEAN NETWORK (TEN-T CORE NETWERK) 

In 2011 heeft de Europese Unie de logistieke corridors vastgelegd en werkt aan wegen, intermodaal 

transport, spoorwegen, binnenlandse waterwegen en maritieme structuren om het transport in Europa 

te versterken. 

De diverse projecten beantwoorden aan de ambitie van de Europese Commissie om tegen 2030 30% en 

tegen 2050 50% van het goederentransport per spoor te laten verlopen.  
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Figuur 1. Overzicht van het Trans-Europese Transport Netwerk 

en de 4 belangrijke corridors voor Italië (Bron 9) 

 

De Rijn-Alpen corridor (oranje) start vanuit de Noordzee-havens naar de haven van Genua aan de 

Middellandse Zee. Deze corridor gaat langs belangrijke economische centra zoals de Nederlandse Randstad, 

Antwerpen (Brussel), het Rijn-Ruhr- en Rijn-Neckar-gebied om via Bazel en Zürich te eindigen in Noord-

Italië in de regio’s rond Milaan en Genua. www.rfc-rhine-alpine.eu 

 

De Baltic-Adriatic Corridor (roze) start vanuit de Poolse havens en gaat via Tsjechië of Slovakije en het 

oosten van Oostenrijk naar de Sloveense haven Koper en de Italiaanse havens Trieste, Venetië en Ravenna. 

www.rfc-baltic-adriatic.eu 

 

De Mediterranean Corridor (groen) linkt de havens van het Iberische schiereiland via Zuid-Frankrijk met 

het Noorden van Italië en vervolgt via Slovenië. Een tak gaat via Kroatië naar Hongarije en de Oekraïense 

grens: in Italië dient de Po-rivier als waterweg. www.rfc-mediterranean.eu 

 

De Scandinavian-Mediterranean Corridor (blauw) gaat van de Fins-Russische grens via een "Motorway of 

the Sea" naar Stockholm, met een aftakking naar Oslo richting Denemarken, Duitsland naar het westen 

van Oostenrijk en de Italiaanse havens La Spezia, Livorno, Ancona, Bari, Taranto, Napels en Palermo om 

via een "Motorway of the Sea" in Malta te eindigen: transport via spoor, weg, luchthavens, havens, RRT’s 

en zee-autostrades. www.rfc-scan-med.eu 

 

 

http://www.rfc-rhine-alpine.eu/
http://www.rfc-baltic-adriatic.eu/
http://www.rfc-mediterranean.eu/
http://www.rfc-scan-med.eu/
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Voor Vlaanderen is de voornaamste verbinding met Italië de Rijn-Alpen-as, ook de blauwe banaan 

genoemd. Dit is een zeer sterke economische as die door dicht bevolkte gebieden loopt en derhalve een 

efficiënt logistiek systeem vraagt, bestaande uit spoor (skelet van ca. 4.000km), weg, luchthaven, havens, 

rail-road terminals en via de Rijn voor de binnenvaart. 

 

 
Figuur 2. De Rijn-Alpen Corridor of ‘blauwe banaan’ (Bron 2) 

 

 

Op het officieel portaal van de Europese Commissie vindt men landkaarten met een overzicht van de 

netwerken per transportmiddel met indicatie van bestaande en geprojecteerde trajecten: 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-

portal/site/maps_upload/AnnexI_2017web.pdf 

 

Bij de lopende revisies van het TEN-T project worden nieuwe infrastructurele routes aangeduid en/of 

toegevoegd en wordt het netwerk versterkt met digitale diensten parallel aan de fysische. 

 

Voor Ligurië werd de hogesnelheidstreinverbinding tussen Genua en Ventimiglia/Menton, richting 

Marseille aan het project toegevoegd. Daarnaast werd ook het project “Terzo Valico” tussen Ligurië en 

Piëmont (Lombardije) en de “Tunnel Base Brennero” ter hoogte van Alto Adige en de Oostenrijkse grens 

opgestart. (Bron 10, zie intermodaal transport) 

 

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/AnnexI_2017web.pdf
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/AnnexI_2017web.pdf
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3. HANDEL MET CHINA 

 

3.1 BELT AND ROAD INITATIVE (DE NIEUWE ZIJDEROUTES) 

Om hun economische groei te ondersteunen investeren de Chinezen ook sterk in het Europese logistieke 

net via participaties in Europese havens, intermodale platformen en spoorwegen. 

Italië ligt midden in de Middellandse Zee en zou dus voordeel kunnen halen uit deze geografische positie.  

 

 
Figuur 3. De nieuwe Chinese zijderoute via lucht, land en zee (Bron 11) 

 

Meerdere Italiaanse prominenten vragen zich echter af hoe Italië concurrentieel kan blijven op die nieuwe 

zijderoute: de spoorlijnen van het BRI-project verbinden momenteel reeds 40 Europese steden met Chinese 

districten en steden, geen enkele Italiaanse stad maakt er deel vanuit.  

De Chinese samenwerking met twee intermodale platforms (Mortara en Milaan Melzo) werd vervroegd 

beëindigd (zie spoor). 

 

Ook de diverse havenautoriteiten vrezen dat ze als tweederangshavens zullen eindigen. Zo werden de 

Chinese investeringen voor de haven van Gioia Tauro uiteindelijk geïnvesteerd in de Griekse haven van 

Piraeus. Bovendien wordt de Noordpoolroute (Arctic route) bekeken als alternatief voor de Aziatische 

route naar Europa via het Suezkanaal. 

 

De sector vraagt een daadwerkelijke input van de industrie en de logistieke en politieke wereld. (Bron 

3,6). 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 10 van 63 Logistiek in Italië 15.04.2020 
 

3.2 CHINA – AFRIKA 

Ook de Chinese opmars in Afrika wordt door de Italiaanse logistieke spelers met argusogen bekeken: 

 

o De Noord-Afrikaanse havens winnen reeds aan belang in het Middellandse Zeegebied (zie havens). 

o Er zijn op vandaag reeds 14.000 Chinese kmo’s in Afrika en de oprichting van het AfCFT-gebied (African 

Continental Free Trade) in 2018 kan gevolgen hebben voor de handel rond de Middellandse Zee (Bron 

3). 

 

4. WEGTRANSPORT 

Zoals eerder vermeld, concentreert het Italiaanse logistieke systeem zich nog sterk op het transport via 

de weg. Er is een intentie om de wegen te ontlasten en waar mogelijk over te schakelen op spoor- of zelfs 

maritiem transport maar dit resulteert op dit ogenblik in weinig concreets. 

 

4.1 OUTSOURCING 

Door outsourcing van het trucktransport aan CEE-landen kan er in Italië geen economische meerwaarde 

aan het wegtransport worden toegevoegd.  

Het grote aandeel van het cargotransport via de weg weegt daarom steeds negatiever op de Italiaanse 

handelsbalans omwille van de stijgende kosten en de irrelevantie van Italiaanse 

vrachtwagentransportbedrijven in de logistieke sector (Bron 7).  

Volgens Eurostat hebben de Italiaanse, naast de Franse en Zweedse vrachtwagentransportbedrijven, het 

laagste absolute marktaandeel in hun intra-EU-handel van en naar de referentielanden.  

Een modale shift zou de waardeketen voor de nationale bedrijven kunnen verlengen. 

 

4.2 ALPEN 

De Italiaanse toegang tot Europa kent een grote infrastructurele uitdaging: de Alpenboog. Tunnels, 

bruggen en wegversmallingen beperken de mogelijkheden voor het vrachtverkeer wat vaak aanleiding 

geeft tot bottlenecks. 

 

Bovendien stimuleren Zwitserland en Oostenrijk (Tirol) het transit-vrachtverkeer via spoor, ten koste van 

de weg. Italië ziet dit vooral als een bijna vijandig bemoeilijken van haar handel met Europa. 
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De tarieven voor de autosnelwegen over de Alpen zijn bovendien zeer heterogeen en sterk nadelig voor 

de Italiaanse bedrijven (tunnelkosten, beperkingen uren en typologie van de goederen). De gemiddelde 

tolkost vandaag varieert voor zwaar verkeer van 0,35 tot 1,94 euro per km (Bron 12). 

4.3 INFRASTRUCTUUR 

Met de instorting van de Ponte Morandi (Viadotto Polcevera, 14 augustus 2018) in Genua werd de kritieke 

toestand van het wegennetwerk evenals de logistieke fragiliteit van de regio in kaart gebracht. 

De brug wordt in een recordtempo terug opgebouwd en zou volgens de laatste berichten in de lente van 

2020 worden ingehuldigd. 

 

Gezien de configuratie van het land, veroorzaken wegenwerken in het algemeen grotere hinder. Vooral 

de smalle strook in het centrum van het land biedt weinig alternatieve routes (Bologna, Florence, Rome). 

 

4.4 STEDELIJK WEGTRANSPORT: LAST MILE TRANSPORT 

De express-koerierdiensten zijn van grote betekenis voor het stedelijk goederentransport (last mile 

deliveries). Volgens de cijfers van de 8 grootste koerierdiensten die Milaan beleveren zijn er gemiddeld 

170.000 dagelijkse stoppunten (levering en pick-up). (Bron 13) 

 

E-commerceproducten worden vooral aan huis, op het werkadres of aan een (winkel)afhaalpunt geleverd. 

De geautomatiseerde vorm van levering via lockers is nog niet ingeburgerd. 

Een interessante app van het bedrijf Milkman (www.milkman-tech.com) laat de consument toe het 

leveringstijdstip van zijn aangekochte goed zelf te bepalen en het in real-time te volgen. Ketens zoals 

Nespresso, Sky, Ikea, Campari, Bialetti, Ducati, Poste Italiane en Zara zitten reeds in hun klantenbestand. 

 

Voor de grootdistributie blijft de stedelijke belevering kritiek: in Italië is er een verbod om met trucks 

boven de 7,5 ton te circuleren in woongebieden tijdens weekends en feestdagen, vaak de drukste dagen 

voor de retail. 

 

Specifieke logistieke projecten voor steden zijn o.a.: 

 

✓ Padua – cityporto (www.interportopd.it/en/cityporto) 

Het stadscentrum van Padua heeft een zone met beperkt verkeer ingevoerd (ZTL, zona a traffico 

limitato), een restrictie qua tijdslot en soort voertuig.  

Op 3,5 km bevindt zich een logistiek centrum waar koerierdiensten hun goederen leveren. De 

consument wordt daarna via low impact voertuigen beleverd. Deze voertuigen zijn niet aan de 

ZTL-restricties gebonden en hebben toegang tot de fast tracks (normaal enkel voor bus/taxi). 

http://www.milkman-tech.com/
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✓ Parma – Ecologistics 

Ook de stad Parma heeft een ZTL-zone ingevoerd met een heel specifieke uurregeling. De 

koerierdiensten kunnen dienstdoen op een geaccrediteerde Last Mile-koerier en dit voor 5 types 

goederen: verse voeding, droge voeding, groepage, horeca en kledij. 

 

✓ Milaan maakt samen met Londen en Lissabon deel uit van het project Sharing Cities. 

Dit is een smart city-project dat logistieke, economische en milieubelangen moet verenigen. In 

Milaan focust het project zich rond de buurt van Porta Romana/Vettabbia (www.sharingcities.eu). 

5. HET SPOORTRANSPORT 

Anno 2019 telt Italië 20 Italiaanse spoorwegbedrijven die verenigd zijn in Fercargo. 

De spelers (waarvan 49% private) worden steeds efficiënter en gediversifieerder. Eind 2019 meldt men een 

stijgende trend van het segment met 4% en zelfs 8% voor de private spelers. (Bron 14) 

Zoals eerder vermeld is dit spooraandeel nog relatief klein: slechts 4,6 % van de import en 3,3% van de 

export loopt via het spoor in Italië. (Zie tabel 1 reeds vroeger vermeld). 

 

5.1 VALUE CHAIN 

Via het spoor kan men de transportkosten reduceren en, in tegenstelling tot het wegtransport, 

meerwaarde realiseren in de Italiaanse waardeketen.  

Bovendien kan het spoor de havenactiviteiten en de industrie in het algemeen ondersteunen.  

 

De stimuli om het vervoer van de weg te halen naar het CO2-vriendelijker spoor zijn in Italië vrij laag. Er 

werd nochtans een mare- en ferro-bonus toegekend in de periode 2016-2018, een soort ecobonus voor 

transport via schip of trein. (Bron 15) 

 

5.2 HET SPOOR IN EUROPA 

Voor het internationaal spoorverkeer met Europa zijn er drie belangrijke uitdagingen: 

o De technologie: er is een grote variëteit tussen de verschillende landen inzake technologie-toepassingen 

o Reglementering: de reglementering is vaak nog nationaal en sluit niet noodzakelijk aan bij de 

reglementering in buurlanden 

o Taalproblemen: In tegenstelling tot de luchtvaart gebruikt men in het spoortransport nog de eigen taal. 

http://www.sharingcities.eu/
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5.3 LOGISTIEKE POLITIEK VAN DE BUURLANDEN 

De logistieke politiek over de Alpen wordt mede bepaald door Italië’s noorderburen.  

Zo koos Zwitserland bijv. resoluut voor het spoor met duidelijke projecten gericht op het verbinden en 

aanpassen van de diverse spoortrajecten (incl. de tunnels) voor HST en cargotransport (langere, zwaardere 

en hogere/bredere treinwagons). 

 

Dit resulteerde reeds in 2017 in een belangrijke verschuiving van de weg naar het spoor (zie tabel 3). 

 

 Tonnage via 

wegtransport 

Tonnage via 

spoor 

% aandeel 

via weg 

% aandeel 

via spoor 

Italië – Oostenrijk 63,8 miljoen 24,8 miljoen 70,3% 29,7% 

Italië – Frankrijk 40,7 miljoen 3,4 miljoen 92,3% 6,7% 

Italië – Zwitserland 11,7 miljoen 27,2 miljoen 30,1% 69,9% 
Tabel 3. Vergelijking tussen spoor- en wegtransport in Italië, Zwitserland en Oostenrijk (anno 2017) (Bron 7). 

 

Een vlotte aansluiting vanuit Italië op het Zwitserse spoornetwerk is daarom cruciaal: via de Italiaanse 

havens vertrekken vele internationale goederen per container via truck of per spoor naar Europa. 

Als Zwitserland het transitverkeer per truck verder wenst af te bouwen kan de Italiaanse havenactiviteit 

(vnl. Genua) bedreigd worden. Immers, via het spoor zou Zwitserland ook vanuit het Noorden beleverd 

kunnen worden en zou de internationale goederenstroom een andere weg kunnen zoeken. 

Het uitblijven van een aangepaste spoorinfrastructuur in Italië zou bijv. aanleiding kunnen geven tot de 

creatie van een Zwitserse hub (van wegtransport naar het spoor), een gemiste kans voor de creatie van 

Italiaanse logistieke meerwaarde. 

 

Naast Zwitserland wil ook het Oostenrijkse Tirol het transitverkeer via de weg verder afbouwen via 

ontmoedigende maatregelen (tol, restricties). 

 

5.4 INTERNE POLITIEK 

De verdere uitbouw en modernisering van het spoornetwerk wordt vaak geboycot door plaatselijke 

bewegingen. Zo wordt bijv. de bedding voor de hogesnelheidstrein door de Fréjustunnel (NLTL-project of 

Nuova Linea Torino Lione, de Nieuwe Lijn Turijn-Lyon) tot op heden geboycot langs de Italiaanse zijde 

door de “no TAV-beweging”. 
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5.5 HET SPOOR EN CHINA 

De handel tussen China en Europa wordt momenteel nog gedomineerd door het transport over zee (zie 

tabel 4).  

 

 Volume Waarde 

Zeetransport 94% 64% 

Spoor 1% 2% 

Air cargo 2% 28% 

Wegtransport 3% 6% 
Tabel 4. Aandeel van de transportmiddelen gebruikt voor handel tussen China en Europa. (Bron 16). 

 

Het verkeersvolume tussen Europa en China is verzesvoudigd in 4 jaar tijd en de transittijd is in 2 jaar tijd 

met 25% afgenomen.  

De China-Europe Rail, de treinverbinding vanuit China naar Dostyk (Kazachstan), Minsk/Warschau, Lódz 

en Hamburg kan dit vlug veranderen: sporen is namelijk 21 dagen sneller dan zeevracht, stoot 90% minder 

CO2 uit dan luchtvracht en is 6 keer goedkoper dan luchtvracht. 

Tussen 2010 en 2019 steeg het aantal treinen tussen China en Europa van 17 naar 7000 waarbij 40 Europese 

steden, waaronder geen enkele Italiaanse, verbonden worden aan 50 steden/districten in China. 

 

In Italië groeit het besef dat de bestaande infrastructuren moeten aangepast worden om langere, 

zwaardere en hogere treinen op de rails te kunnen plaatsen. Tot nu is de politieke visie hieromtrent nog 

zoek. 

 

Eind 2017 vertrok de eerste trein vanuit Mortara naar China met 18 wagons goed voor 34 containers van 

40 voet vol met machines, meubels, metaalproducten, tegels en auto’s via het traject Polen (Malascewicze) 

- Kazachstan (Dostyk). De verhoopte wekelijkse frequentie is tot nu toe uitgebleven en zelfs stopgezet 

(Bron 17). 

 

Ook de verbinding tussen China en Melzo (Milaan) met een wekelijkse frequentie van 40 voet containers 

die een transittijd van ca. 10.000 km in minder dan 2 weken overbruggen blijft momenteel in de 

experimentele fase. (Bron 18) 
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6. HET INTERMODAAL TRANSPORT 

Het intermodaal transport situeert zich tussen het transport van 2 vectoren, meestal tussen de haven en 

spoor/truck of tussen spoor en truck onderling (Road Rail Terminals, RRT). 

De intermodale platformen nabij de havens (last mile services) zijn sterk verschillend van de Road Rail 

Terminals omdat de haven meestal 1 gigantische klant moet bedienen terwijl de RRT’s vele klanten hebben 

met beperkte ladingen (Bron 19). 

 

6.1 DE INTERMODALE KNOOPPUNTEN 

 
In Italië werden er binnen het TEN-T netwerk 15 belangrijke intermodale knooppunten (interporti) 

aangeduid. Voor het Noorden zijn dit: Bologna, Cervignano (Udine), Vado (Genua), Milano Smistamento, 

Novara, Orbassano (Turijn), Prato (Florence), Guasticce (Livorno), Padua en Verona. Voor het centrum en 

het zuiden: Bari, Jesi (Ancona), Marcianise en Nola (nabij Napels), en Pomezia, nodo di Roma. 

 

In het kader van deze EU-directieve werken de Italiaanse spoorwegen RFI (Rete Ferroviaria Italiana) mee 

aan het spoornetwerk en de intermodale platformen, meestal via het bedrijf Terminali Italia S.r.l., voor 

100% gecontroleerd door RFI. (Bron 20) 

Terminali Italia S.r.l. beschikt over een netwerk van 16 intermodale terminals, voornamelijk last-mile rail 

services (handling) waarbij ze beschikken over de nodige hijskranen voor het laden en lossen van 

wissellaadbakken, opleggers en containers. 

 

Naast bovenvermelde platformen investeren ook private logistieke spelers verder in hun eigen logistieke 

hubs. Zo wordt het cargovervoer per spoor ook georganiseerd door de (internationale) specialisten in 

intermodaal transport zoals Ambrogio, Hupac, Rail Cargo Group, Notheger, IFB en Hangartner (Bron 21). 

 

Hierbij een niet-exhaustief overzicht van de diverse logistieke hubs per regio, de vetgedrukte zijn 

onderdeel van het core-netwerk. 

 

Piëmont: 

✓ Interporto Si.To di Torino, Orbassano Turijn (www.sitospa.it) 

25.776 UTI1-bewegingen in 2018 

 

✓ Torino Orbassano (Terminal Italia S.r.l.) 

Ten westen van Turijn met 5 sporen op 50.000 m2, verbinding met Parijs en Charleroi. 

 
1 UTI:Unità di Trasporto Modale = TEU of Twenty foot Equivalent Unit (eenheid maritieme containertransport) 

http://www.sitospa.it/
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✓ Torino Candiolo (Ambrogio Intermodal) www.ambrogiointermodal.it) 

 

✓ Interporto van Novara (Cim S.p.A., Boschetto S.r.l.) www.eurgateway.it) 

 
Wekelijks 57 treinen H/T via de Simplon-vallei 

Transport richting Frankrijk, België, Nederland, Duitsland via de Fréjus of Simplon. 

Hierbij worden de zogenaamde “rijdende autosnelwegen” of Rola2 relatief vaak gebruikt tussen 

Novara en de Ralpin Terminal in Freiburg. 

 
✓ Rivalta Terminal Europa S.p.A., Alessandria (www.rivaltaterminal.com) 

Nu eigendom van Katoen Natie 

 
Ligurië: 

✓ Vado Intermodal Operator S.p.A. (www.interportovio.it) (in projectfase) 

Nabij Vado Gateway, Genua (zie havens). 

Het Vado Multimodaal Platform vormt een belangrijk RRT-knooppunt op de Rijn-Alpen corridor. 

Daarvoor moet de last-mile verbinding verbeterd worden en de link met de Short Sea Shipment 

services van de Vado Ligure haven vergemakkelijkt: 4 sporen van 450 m, een geautomatiseerde 

railway gate en een brug die toegang geeft tot de terminal via weg en spoor. 

 

Lombardije: 

Het intermodaal transport voor de regio groot-Milaan RLM (Regione Logistica Milanese) bestaat uit vele 

intermodale terminals die zich uitstrekken tot in Emilia Romagna (Piacenza). 

 

✓ Busto Arsizio - Gallarate, nabij de luchthaven Milaan Malpensa 

Capaciteit van 455.000 Ton UTI per jaar, vnl. voor diensten richting Duitsland en Scandinavië. 

De firma Ambrogio Intermodal heeft hier opslagruimtes (10.000m2), naast ruimtes in Turijn 

(5.000m2), Mechelen (1000m2), Mouguerre (F, 2.000 m2) en Neuss (D, 1.200 m2). 

Terminal van het Zwitserse HUPAC (www.hupac.com): de Hupac-shuttles zijn intermodale treinen, 

meestal bestaande uit 28 wagons (totaal 600m lang) die vanuit Busto Arsizio of Novara vertrekken 

naar Rotterdam en Antwerpen via de Gotthard-vallei of via Simplon-Lötschberg. 

 

✓ Saronno, Rail Cargo Terminal Desio (www.railcargo.com/it) 

 

✓ Arluno, Interporto Arluno Milano (www.gruppospinelli.com) 

 
✓ Segrate: nabij de oostelijke ring rond Milaan (Terminal Italia S.r.l.) 

 
2 ROLA staat voor het Duitse “ROLlende Autobahn” (in het Italiaans "Autostrada Viaggiante”). 

http://www.ambrogiointermodal.it/
http://www.eurgateway.it/
http://www.rivaltaterminal.com/
http://www.interportovio.it/
http://www.railcargo.com/it
http://www.gruppospinelli.com/
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145.000 m2, 8 sporen van 450-500m, max. capaciteit 200.000 eenheden  

Nabij de beurs te Rho Fiera (verbinding Turijn-Milaan en Domodossola-Milaan) 

De Terminal di Segrate bevindt zich aan de oostkant van de ring rond Milaan en heeft dagelijkse 

verbindingen met België (met Lineas naar Antwerpen en Zeebrugge), Nederland, Duitsland en het 

zuiden van Italië. 

De Belgische IFB-treinen (Inter Ferry Boats, dochter van B-Cargo voor intermodaal transport) 

verbinden Antwerpen en Zeebrugge met Novara (zie Piëmont) en hoofdzakelijk Milaan Segrate. 

Vanuit België gaat de rit enerzijds naar Keulen (via Aken) en langs de Rijn naar Bazel, anderzijds 

via Luxemburg en Frankrijk naar Bazel. Sommige treinen zijn shuttles maar voor de grote klanten 

zijn dit bloktreinen3. 

De Oostenrijkse transportfirma Nothegger Transport & Logistik heeft bijv. een driewekelijkse rit 

tussen Milano-Mannheim die verder het zuiden (Nola e Bari) en het noorden (Boenen, Kassel, Hall 

in Tirol, Valenton) bedienen. Milano Segrate en Verona fungeren als gateway. 

 

✓ Mercitalia Shunting & Terminal Milano – maakt deel uit van de RFI-groep 

 

✓ In deze buurt wordt ook het Centro intermodale di Milano Smistamento voorzien 

Het project situeert zich tussen de oostelijke ring rond Milaan en La Rivoltana, een bestaand 

spoorwegnetwerk. (Zie Specifieke uitdagingen voor het intermodaal transport) 

 

✓ Milano Melzo – Rail Hub Milano (www.contshipitalia.com) 

Groot groeipotentieel: totale capaciteit van 1,9 miljoen UTI per jaar 

Richting Gotthard en Simplon, richting zuidwest-Duitsland (Frankfurt, Stuttgart), de Benelux, de 

Rijn-as (Düsseldorf, Rotterdam) en het VK.  

Sinds eind 2019 is er een nieuwe intermodale verbinding tussen Milaan Melzo en Wenen: de Rail 

Hub Milano (RHM), een intermodale maxiterminal te Melzo-Vignate die in 2015 verdubbelde in 

capaciteit en daardoor zo’n 80.000 trucks per jaar van de weg kan halen. Het spoor verbindt de 

Benelux en Duitsland met de Ligurische havens en het centrum-zuiden van Italië (Haven van Bari).  

Na de Hupac terminal in Busto/Gallarate is het de tweede (Sogemar/Contship) intermodale 

terminal qua capaciteit rond Milaan. (Bron 22). 

 

✓ Polo Logistico di Mortara (www.poloinmortara.it) 

Capaciteit van 6 treinkoppels per dag 

De hub beschikt over 180.000m² magazijnen en 7 sporen en heeft dagelijkse treinen van en naar 

Rotterdam, Gent en Krefeld (Duitsland). (Bron 17) 

 

✓ Brescia Scalo ((Terminal Italia S.r.l.) - La piccola velocità 

 
3 Bloktreinen zijn vnl. complete treinen waarbij ook de tractie door de operator geregeld wordt.  
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Terminal in het centrum van de stad met 4 sporen, 25.000 m2, totaal 1800m in verbinding met 

München, Singen, Rotterdam en Ede. 

Voorziene capaciteit van 198.000 containers per jaar. Investeerder Terminal Alp Transit S.r.l. 

(Teralp), combinatie van Italiaanse Spoorwegen en het Zwitserse Hupac 

Werken starten eind 2020 met mogelijke operationele start in 2022. 

 

✓ Domodossola 

De firma Hangartner, een dochterbedrijf van DB Schenker en derhalve van de Deutsche Bahn-

groep, bezit een grote vloot aan opleggers en wissellaadbakken die de grootste afstand over het 

spoor afleggen. De zogenaamde “corridoio 24” (Simplon-Lötschberg) is de voornaamste as met een 

Hupac-terminal ter hoogte van Domodossola. Het Zwitserse Hupac is een dochteronderneming van 

de Deutsche Bahn-groep. 

Daarnaast is er ook een lijn via de Brennerpas met een terminal te Verona Quadrante Europa (zie 

Veneto). 

 

Veneto: 

Ook de Veneto-streek is een belangrijk intermodaal knooppunt op de Baltisch – Adriatische, Mediterrane 

en Scandinavische-Mediterrane corridor met multimodale logistieke platformen in Verona, Padua en de 

haven van Venetië (implementatie tot 2021). 

 

✓ Verona, Quadrante Europa Terminal Gate S.p.A. (www.quadranteeuropa.it)) 

De volledige zone van ZAI – Verona Quadrante Europa beslaat in het totaal zo’n 4,5 miljoen m² 

met o.a. 3 intermodale terminals, 300.000 m² logistieke platformsen en 4.400 directe en 7.000 

indirecte jobs.  

In 2018 werd 28 miljoen ton goederen verhandeld waarvan 8 miljoen via intermodaal 

spoortransport aan een gemiddelde van 54 treinen per dag. 

D.w.z. dat er dagelijks 765.182 TEUs4 of 2.525 trucks van de weg werden gehaald. (Bron 23). Men 

richt zich vooral op de Noord-Zuid as (Scandinavië – Middellandse Zee) 

 

Het deel van Terminal Italia (Nationale spoorwegen) beslaat 240.000 m2 en is verdeeld over 3 

modules voor een totaal van 15 sporen, 7 portaalkranten, 5 wielkranen en 7 roll trailers goed voor 

een maximale capaciteit van 550.000 eenheden per jaar. 

 

 

 

 

 

 
4 TEU: Twenty-foot Equivalent Unit 
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✓ Padua, Interporto di Padova (www.interportopd.it) 

De eigenaar Interporto bezit een nieuwe grote terminal van 220.000 m2 met 8 rails van 750m 

(Europese standard). Daarnaast is Interporto ook de eigenaar van de FS Logistica terminal met 

70.000 m2 en 8 rails van 450m. 

Het cargostation is eigendom van RFI en beslaat zo’n 83.000 m2 met 21 laad- en losrails en 7 rails 

voor sortering. 

 

✓ Rovigo (www.interportorovigo.it) – zowel road/rail als via de Po-rivier 

De interporto van Rovigo ligt langs het kanaal Canalbianco en verbindt de havens van Venetië en 

Chioggia met de rivierhavens van Mantua en Cremona. In de nabijheid is er de spoorverbinding 

tussen Bologna en Padua. 

 

Monselice park: logistieke hub, gespecialiseerd in de overslag van agrofood en (para)farmaceutische 

producten. H.Essers heeft hier een nieuwe vestiging geopend (overname en uitbreiding van Baxter 

Italië). 

 

✓ Venetië en Chioggia, Interporto di Venezia (www.interporto.ve.it)  

De havens van Venetië (Venetië, Chioggia en Marghera) hebben in 2018 26,5 miljoen ton goederen 

verscheept waarvan 78% lossen en 22% laden (goederen voor export). 

De haven van Venetië is de enige Italiaanse haven met een inland-terminal via waterweg. 

 

De TIA-terminal (Terminal Intermodale Adriatico) – www.tia.ve.it 

In de Venetië-Marghera industriezone, goede verbinding zowel naar spoor en snelwegen. 

Verbinding met Venetië Mestre-station en de luchthaven. De terminal is gespecialiseerd in bulk, 

ijzerproducten en algemene cargo. 

 

✓ Interporto di Portogruaro (www.interportoportogruaro.it) 

Nabij E70 ten oosten van haven van Venetië en ook in de nabijheid van de haven van Monfalcone 

(Friuli). 

 

Alto Adige 

✓ Interbrennero (www.interbrennero.it, Trento) 

Op een oppervlakte van 100 ha vindt men o.a. 150.000 m² voor goederenbeweging, een spoorwissel 

met 9 sporen en bijna 300.000m² aan magazijnen. 

 

Tunnel Ferroviario del Brennero - Brenner Base Tunnel 

Terminal Italia werkt samen met de Oostenrijkse Spoorwegen (ÖBB Infrastrukture) aan het project 

voor de realisatie van een Brenner-spoorwegtunnel.  

http://www.interportorovigo.it/
http://www.interporto.ve.it/
http://www.tia.ve.it/
http://www.interportoportogruaro.it/
http://www.interbrennero.it/
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Tegen 2028 moeten de treinen vanuit het Italiaanse Fortezza Innsbruck bereiken in 25 minuten in 

plaats van de huidige 80 minuten. 

 

Friuli Venezia Giulia 

Het intermodale netwerk in de zone bestaat uit de havens van Trieste, Monfalcone, San Giorgio di Nogaro 

en de terminals van Gorizia, Fernetti en Cervignano. 

 

✓ Alpe Adria Interport - Interporto di Cervignano (www.interportocervignano.it) 

Op de lijn Barcelona – Kiev 

Deze interporto is een belangrijk onderdeel van de link tussen de Middellandse en de Baltische-

Adriatische Corridor (zie TEN-T netwerk): van de Poolse haven Gdansk via Oostenrijk en Tsjechië 

naar het “Priority Project no. 21” binnen het TEN-T project Motorways of the Sea, richting Albanië, 

Griekenland, Turkije en andere Middellandse havens (verbinding tussen de Adriatische, de Ionische 

Zee en de oostelijke Middellandse Zee). 

Bij de Chinese akkoorden wordt ook de spoorinfrastructuur rond de Interporto van Cervignano 

nabij Monfalcone alsook Villa Opincina, Aquilinia en Servola nabij de haven van Trieste aangepakt. 

Dit platform zorgt verder voor de ontwikkeling rond de haven van Nogaro dat deel uitmaakt van 

de AdSP van de oostelijke Adriatische Zee (Zie havens). 

 

Emilia–Romagna: 

✓ Interporto Bologna (www.interporto.it Bentivoglio)  

De terminal van IFR (Terminal Italia S.r.l.) bevindt zich in de interporto van Bologna en verbindt 

Emilia Romagna met (1) de belangrijkste havens van Noord-Italië: Genua, Livorno en La Spezia en 

(2) heeft een dagelijkse verbinding met België, Duistland en Zuid-Italië. 

Max. capaciteit: 100.000 units/jaar op een oppervlakte van 246.000 m2 met 10 sporen van 500-

600m lengte. 

 

✓ Modena, RFI Rail Freight Terminal te Marzaglia 

Geopend in 2019 met momenteel 3 sporen en binnenkort 4 bijkomende. Verbinding voorzien met 

de luchthaven van Modena. 

 

✓ Castelguelfo, Interporto di Parma (www.cepimspa.it)  

Terminal Italia S.r.l. is aanwezig binnen de interporto van Parma nabij de autosnelweg; 80.000 m2, 

3 sporen van in totaal 1400m, verbinding met Brindisi, Noorwegen en Zweden. 

 

✓ Dinazzano Po (www.dpsa.it) 

Ten zuidwesten van Modena langs de Po-rivier. Waaronder de Terminal Intermodale di Dinazzano 

van de Spinelli-groep (www.gruppospinelli) 

 

http://www.interportocervignano.it/
http://www.interporto.it/
http://www.cepimspa.it/
http://www.dpsa.it/
http://www.gruppospinelli/
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✓ Piacenza, Le Mose (Bron 25) 

Terminal Piacenza Intermodale S.r.l. van de Hupac-groep, voorzien voor 2020 

Verbindingen naar Roemenië, het VK, Griekenland, Polen, Duitsland en België. 

Gezien de ligging van Piacenza wordt de hub vaak als een logistiek onderdeel van groot-Milaan 

aanzien. Voor de havenautoriteiten behoort deze hub dan weer tot de AdSP van Genua (Bron 26) 

 

Het platform in Piacenza moet samen met Milano “Smistamento” en Brescia “La Piccola Velocità” 

de stijgende aanvoer van goederen vanuit de Gotthard-tunnel opvangen. 

 

Toscane 

✓ Collesalvetti, Amerigo Vespucci Interporto Toscano S.p.A. (www.interportotoscano.com) 

Nabij de haven van Livorno (zie ook havens) 

 

✓ Livorno Guasticce (beheerd door Terminal Italia S.r.l.) 

Terminal van 130.000 m2 met 2 sporen, totale lengte 1.300 m, verbonden met cargostation Livorno 

Calambrone, verbinding met Florence. 

 

✓ Prato, Interporto della Toscana Centrale S.p.A. (www.interportodellatoscana.com) 

 
Latium 

✓ Roma Smistamento 

Het Roma Smistamento-station bevindt zich in het noordoostelijke deel van de stad Rome. De 

terminal - onderdeel van RFI en FS Logistica - is in het RFI-gebied uitgerust met 2 sporen van in 

totaal 500 meter lang en wordt bediend door spoorverbindingen met Piacenza en Prato. 

 

Apulië 

✓ Bari Ferruccio 

Momenteel opereert de terminal van Bari Ferruccio op 24 wekelijkse treinen, die belangrijke 

verbindingen bedienen, zoals Milano Smistamento, Milano Segrate en Bologna, waardoor het via 

het zogenaamde gateway-systeem verbinding maakt met de belangrijkste industriële en 

commerciële markten van Noord-Europa. Andere verbindingen bestaan wekelijks met Castelguelfo 

en Rosignano, terwijl er driemaal per week verbindingen met Napels zijn. Een nieuwe verbinding, 

ook via het gateway-systeem, verbindt Bari met de terminals van Catania-Bicocca en Villa Selva.  

✓ Brindisi 

Gelegen op 3 km van de commerciële haven van Brindisi, heeft de terminal van RFI twee sporen, 

een totale lengte van 1.200 meter en wordt ze bediend door treinverbindingen met Bari, 

Castelguelfo, VillaSelva. 

 

✓ Brindisi Polimeri 

http://www.interportotoscano.com/
http://www.interportodellatoscana.com/
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=48dd2254877dd410VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.terminaliitalia.it/content/terminaliitalia/it/i-terminali/bari-ferruccio.html
http://www.terminaliitalia.it/content/terminaliitalia/it/i-terminali/brindisi.html
http://www.terminaliitalia.it/content/terminaliitalia/it/i-terminali/brindisi-polimeri-.html


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 22 van 63 Logistiek in Italië 15.04.2020 
 

De privéterminal bevindt zich in de fabriek van Polimeri Europa en garandeert de beweging van 

industriële producten. Het is uitgerust met verbindingsrails naar het RFI-netwerk en wordt 

bediend door de spoorwegverbinding met Brindisi. 

 

Sicilië 

✓ Catania Bicocca 

De terminal van RFI, gelegen in het industriële gebied van Catania, heeft 4 sporen met een totale 

lengte van 2000 meter en wordt bediend door spoorverbindingen met Lamezia en Milaan. 

 

✓ Gela 

Gelegen nabij de Polimeri Europa-fabriek, garandeert de RFI-terminal elke dag de beweging van 

industriële producten. Het is uitgerust met 2 sporen van ongeveer 300 meter lang en wordt 

bediend door spoorverbindingen met Catania en Fiorenzuola. 

 

Campanië 

✓ Maddaloni Marcianise 

Gelegen in het industriegebied van Marcianise, is de terminal - onderdeel van RFI en FS Logistica - 

uitgerust in het RFI-gebied met 3 sporen, een totale lengte van 1.500 meter en wordt bediend door 

de spoorverbinding met Milaan. 

 

6.2 SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR HET INTERMODAAL TRANSPORT 

Turijn, Novara en Simplon en op de lijn Tortona – Piacenza (richting Milaan en het Zwitserse San Gottardo). 

 

✓ Spoorwegknoop ter hoogte van de haven van Genua 

Last mile verbinding, aansluitend op het Terzo Valico-project. 

 

✓ Spoorwegterminal Milano Smistamento 

Het project werd in 2018 opgestart en men weet nu al dat het beoogde einde in 2023 niet zal gehaald 

worden. Het project situeert zich tussen de oostelijke ring rond Milaan en La Rivoltana, een bestaand 

spoorwegnetwerk. De terminal is verbonden met de spoorlijn Milaan – Venetië en beslaat een 

oppervlakte van 100.000m² met 7 sporen van 350 tot 500m. 

Dagelijks zouden er 3 treinkoppels Frankrijk, Zuid-Italië, de haven van Genua en Busto Arsizio moeten 

verbinden. 

Investeerders zijn FS (Terminali Italia) en het bedrijf Hupac. 

 

✓ Brenner-tunnel (nog onbestaand, zie boven) 

 

http://www.terminaliitalia.it/content/terminaliitalia/it/i-terminali/catania-bicocca.html
http://www.terminaliitalia.it/content/terminaliitalia/it/i-terminali/gela.html
http://www.terminaliitalia.it/content/terminaliitalia/it/i-terminali/maddaloni-marcianise.html
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✓ De spoorwegknoop te Verona 

 

✓ Het thema van de TAV, de hogesnelheidstrein tussen Lyon en Turijn 

 

✓ Herstel spoor tussen Genua en Ventimiglia 

Voor het Italiaanse deel van het spoor betreft het een relatieve kleine interventie tussen Genua en 

Ventimiglia, de grote werken liggen bij Frankrijk waar het enkele spoor Menton – Nice moet 

ontdubbeld worden. 

 

6.3 ZES EN ZLS-ZONES 

Wereldwijd zijn er al meer dan 4.000 speciale economische zones SEZ (Special Economic Zones of ZES in 

het Italiaans) die in het totaal jaarlijks meer dan USD 500 miljard genereren en 68 miljoen werknemers 

tewerkstellen.  

 

Beroemde SEZ-voorbeelden zijn Shenzen en Dubai. 

 

Voorbeelden in de nabijheid van Italië zijn: 

• Port of Tanger Med – Marokko (6de haven in de Middellandse Zee PLSCI5 Index 2019) 

• Port Said – Egypte (5de haven in de Middellandse Zee PLSCI Index 2019) 

• Free Zone Dubai Jebel Ali haven (10de containerhaven, 15de haven PLSCI Index 2019) 

 

Gebaseerd op de succesverhalen uit het buitenland, heeft men in de zomer van 2017 een ZES-decreet 

opgesteld voor de Mezzogiorno, het Zuiden van Italië. Aan de hand van een speciaal statuut kunnen de 

gekozen regio’s, vnl. rond havens, luchthavens en industriële agglomeraties, investeringen aantrekken en 

daardoor zones ontwikkelen. (Bron 28) 

 

Deze zijn: 

1. ZES Calabria 

De SEZ van Calabrië, op grond van wetsdecreet 91/2017 en EU-verordening 1315/2013, is gecentreerd op de 

CORE-haven van Gioia Tauro en is geïntegreerd met andere gebieden van Calabrië. (Bron 47) 

 

Het herstel van het gebrek aan infrastructuur en de efficiëntie en effectiviteit van diensten zijn 

doorslaggevend voor de verankering van industriële activiteiten in Calabrië. Transportefficiëntie en 

territoriale logistieke kwaliteit worden pijlers voor de verankering en expansie van de maakindustrie, 

 
5 PLSCI – Port Liner Shipping Connectivity Index 

https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/zes-calabria/
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zoals de metaalverwerkende industrie, en voor de expansie met nieuwe agrifood-projecten. Tot op heden 

zijn de engineering- en agrovoedingsindustrieën de drijvende sectoren van de Calabrese productiesector. 

 

 
Tab. 1 – Gebieden van de Calabrese SEZ 

 

-Havens: Gioia Tauro, Reggio di Calabria, Villa San Giovanni, Crotone, Vibo Valentia, Corigliano Calabro  

-Luchthavens: Lamezia Terme Reggio Calabria Crotone  

-Retroport gebieden met productief karakter: Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno Crotone Porto Salvo 

Vibo Valentia, Schiavonea, Corigliano Calabro, Lamezia Terme  

 

2. ZES Campania 

De oprichting van de SEZ in Campanië maakt deel uit van een productiestructuur die wordt gedomineerd 

door kleine en micro-bedrijven; 87,9% van de lokale ondernemingen telt minder dan 10 werknemers. 

Bedrijven hebben een sterke specialisatie in de traditionele Made in Italy-productie en de 

agrovoedingssector. De SEZ omvat ook belangrijke bedrijven in technologisch geavanceerde sectoren zoals 

ruimtevaart, luchtvaartelektronica, auto-industrie, scheepsbouw en spoorwegen. (Bron 48) 

De kansen van de SEZ in de regio Campanië hebben vooral de haven- en retroportsystemen van Napels 

en Salerno als draaischijf, waarbij de aanpak voornamelijk wordt gericht op:  

 

o de exportgerichte sectoren, dus om de connectiviteitsfunctie van de havensystemen van Campania te 

verbeteren;  

o netwerksystemen en productieketens compleet met bedrijven waarin de regio zijn zeer 

gespecialiseerde roeping tot uiting brengt. Deze zijn voor Campanië de 4 A’s van de agro-industrie 

https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/zes-campania/
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(Agrofood), de automobielindustrie (Automotive), de lucht- en ruimtevaartindustrie (Aerospazio) en 

kleding- en textiel (Abbigliamento);  

o de sectoren die bijdragen aan de ontwikkeling van de maritieme economie, die een onmisbaar 

instrument is voor de groei van het industriële ecosysteem van de regio (bouw en reparatie van 

schepen, opslagplaatsen voor energieproducten in de haven, ontwikkeling van projectladingdiensten 

voor de montage in de logistieke ruimtes);  

o innovatieve bedrijven, gekoppeld aan het systeem van industrie 4.0, de bio-economie en de circulaire 

economie, die in de meer algemene context van een op ontwikkelingsfactoren gebaseerd beleid een 

fundamentele hefboom kunnen vormen voor de productieve groei en werkgelegenheid van de hele 

regio. 

 
Kaart: Strategisch plan voor de SEZ Campanië (Bron) 

 

3. ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata 

Dit is de interregionale SEZ tussen Puglia en Basilicata, met als referentie de haven van Taranto. De zone 

bedraagt een oppervlakte van 2490 ha, waaronder Taranto, Grottaglie, Melfi, Ferrandina, Galdo di Lauria. 

(Bron 49) 

 

 

http://burc.regione.campania.it/
https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/zes-ionica-interregionale-puglia-basilicata/
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4. ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise 

De totale oppervlakte van de Adriatische SEZ bedraagt 3.405 hectare, waarvan 2.889 in Puglia. Het is 

onderverdeeld in 5 polen:  

o de Polo di Foggia, waartoe de havenzone van Manfredonia, de luchthaven van Foggia, de ASI-

gebieden van Manfredonia-Monte Sant'Angelo en Foggia incoronata, het PIP/D46-gebied van 

Manfredonia, en de industriële gebieden van Cerignola, Ascoli Satriano, en Candela behoren;  

o de Polo di Barletta, inclusief het haven- en het industriegebied van Barletta;  

o de Polo di Bari, die de havenzones van Bari, Monopoli en Molfetta omvat, de door de staat 

beheerde gebieden van de luchthaven van Bari, de regionale interport van Puglia, het ASI-

gebied van Bari-Modugno, het retrohavengebied van Molfetta, het MAAB-gebied, het PIP-gebied 

van Bitonto, de industriële gebieden van Monopoli, Altamura via Gravina, en het PIP-gebied 

van Gravina;  

o de Polo di Brindisi, waartoe de havenzone van Brindisi, het ASI-gebied van Brindisi, het ASI-

gebied van Fasano en dat van Ostuni behoren;  

o de Polo di Lecce, die het ASI-gebied van Lecce-Surbo, Galatina-Soleto, Nardò-Galatone, en de 

industriële gebieden van Casarano, Matino en het intermodale centrum van Melissano omvat. 

 

Gezien de economische impact van dergelijke zones, is er nu ook een uitbreiding gepland naar het centrum 

en noorden van Italië, weliswaar in een lightversie: de Speciale Logistieke Zones of ZLS (Zone Logistiche 

Speciali). 

Beide zones zouden genieten van dezelfde fiscale en administratieve voordelen om investeringen aan te 

trekken. Het belangrijkste verschil is het belastingkrediet waarop enkel de ZES een beroep kan doen. 

Bovendien is de oprichting van een logistieke ZLS beperkt tot 1 per regio en moet het zich situeren rond 

een havens van het TEN-T netwerk (of waar er een AdSP is – zie havens). 

 

De ZLS zijn nieuw voor Italië. Italië had nog nooit een zona franca (vrije zone), op de historische vrijhaven 

van Trieste (porto franco) na. 

 

Rond de haven van Venetië werd zo een totale oppervlakte van 385 ha (in de provincies Venetië en 

Rovigo) aangeduid als ZLS-zone. Men hoopt hiermee in 3 jaar tijd 2,4 miljard euro investeringen aan te 

trekken en 26.600 arbeidsplaatsen te creëren (direct en indirect).  

 

Men bestudeert ook de mogelijkheden rond de havens van Genua en Trieste (Bron 29). 

Kleine kanttekeningen bij het speciaal statuut van de ZLS zijn  

 

(1) De discussies tussen het zuiden en noorden: voor het zuiden is er zo goed als geen verschil tussen de 

ZES en ZLS en blijven ze dus economisch achtergestelde zones. Volgens het noorden laat de 

bureaucratie zich in het Zuiden terug gelden. Vele zones hebben het ZES-statuut nog niet 

geïmplementeerd. 

https://www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/%20zes-adriatica-interregionale-puglia-molise
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(2) De inkleuring van de bedrijven die mogen investeren in de ZLS is nog verwarrend: op heden zouden 

logistieke partners niet mogen investeren in deze logistieke zones... 

 
 

6.4 INTERMODALE PLATFORMS NABIJ DE HAVENS 

 
Het intermodaal transport van en naar de haven is in Italië marginaal (vnl. door het gebrek aan 

infrastructuur). Voor 81% van de bedrijven blijft wegtransport de verbinding met de haven terwijl de 

resterende 19% gebruik maakt van een combinatie spoor en weg. 

Momenteel is er nog een paradox: de kost van het transport naar een haven is lager dan de kost van de 

haven naar het intermodaal platform. (Bron 30) 

 

De Italiaanse havens voelen de groeiende concurrentie met de Northern Range havens (Rotterdam, 

Antwerpen) en wensen een duurzaam antwoord te geven aan de groeiende congestie op de weg (waar 

Italië niet kan concurreren met het autotransport georganiseerd vanuit Centraal-Europa). 

De havenclusters van Noord-Italië spelen daarom een proactieve rol in de ontwikkeling van de 

intermodale platformen in hun gebied: 

• Efficiënte en effectieve regulering van spoorwegactiviteiten 

• Participatie in spoorwegmaatschappijen 

• Aankoop van specifieke gebieden voor logistieke havengebied-activiteiten (dry port) 

• Activeren van fast corridors voor douaneregulering via het spoor en intermodale platforms 

• Ontwikkeling van een Port Community System (PCS) om de intermodale kosten te reduceren 

 

De haven van La Spezia investeerde bijv. in La Spezia Shunting Railways en wenst tegen 2025 haar 

bestaande marktaandeel binnen het railtransport in haar gebied van 35% naar 50% te brengen. In 2018 

trokken zo’n 7.500 treinen meer dan 128.000 wagons. 

 

De haven van Trieste is 100% aandeelhouder van AdriaFer (spoorvervoer ter hoogte van haven en 

havengebied) en voor 33% van Alpe Adria. De haven heeft hierdoor een marktaandeel van 55% voor 

containers en 24% voor RoRo. 

In het kader van het TEN-T project en de Chinese interesse is er een ‘Trihub’-intentie tussen de AdSP van 

de Oostelijke Adriatische Zee (Trieste) en de CCCC (China Communications Construction Company) 

bestaande uit 3 luiken: 

1. Interventie ter hoogte van spoorwegennet rond Trieste 
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2. Logistiek platform van ‘milioni’ m2 in Kosice (Slovakije). Er zijn nu reeds dagelijkse cargotreinen 

die naar vanuit Trieste naar Slovakije trekken (waarbij de AdSP een minderheidsaandeelhouder 

kan worden van dit Slovaakse platform). 

3. Ontwikkeling van bv. logistieke platformen in China die de Italiaanse export moeten faciliteren. 

 

Hetzelfde verhaal betreft het project Terzo Valico voor de haven van Genua. 

 

De reder Contship Italia organiseert wekelijks 5 treinen tussen de haven van Bari en Milaan Melzo. 
 
 

7. ZEEHAVENS 

 

Er wordt voor 70% van de totale wereldhandel beroep gedaan op zeetransport.  

Ook voor Italië zijn deze percentages hoog (import 57,4% en export 47,5%, zie tabel 1, inleiding). 

Gezien de centrale geografische positie van de Italiaanse havens worden ze vaak bestempeld als de 

gateway naar Europa: 70% is bestemd voor de Italiaanse markt terwijl 30% verder doorreist. 

Twaalf van de twintig Italiaanse regio’s zijn sterk afhankelijk van de zee voor hun import en export, zeven 

ervan behoren tot de Mezzogiorno, het economisch zwakke zuiden (Bron 31). 

Italië importeert momenteel het meeste uit China: € 22.4 miljard wat goed is voor 17% van de Italiaanse 

import via zeetransport. (Bron 31) 

 

Vooral het containertransport wordt belangrijker op alle routes: 60% van alle zeetransport gebeurt nu 

via containers. De Middellandse Zee is hiervoor een geprivilegieerde transitroute: 27% van de 487 global 

liner services vaart via deze route (Bron 31). 

Bovendien ziet men een tendens naar grotere schepen.  

In 2019 waren er al 118 nieuwe mega-containerschepen in de categorie 10.000 tot 23.000 TEUs waarvan 47 

groter dan 18.000 TEUs. Havens en terminals zullen hun infrastructuur en kades derhalve moeten 

aanpassen om ook deze schepen te kunnen verwelkomen.  

We zien de tendens ook bij RoRo-schepen: de laatste 10 jaar werden bijv. de Car Carriers (vervoer nieuwe 

auto’s) 20% groter. 

 

Het Suezkanaal blijft een belangrijke rol spelen in het globale goederenverkeer: 9-10% van de internationale 

handel op de oost-westroute gaat via Suez naar de Middellandse Zee. 

Sinds de verbreding van het kanaal in 2015 ziet men het verkeer sterk stijgen. In de afgelopen 11 jaar steeg 

het transport vanuit Zuidoost-Azië naar de Middellandse Zee met 37%, een cijfer waarin weliswaar ook de 

groei vanuit de Golfstaten (77%) is verwerkt. 
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Ook de gemiddelde schipgrootte via Suez is met 12% is toegenomen, voor containerschepen is dit 24%. 

De Suez-dynamiek is voor de Italiaanse havens belangrijk. Het zijn evenwel de havens van de Oostelijke 

Middellandse Zee (Griekenland, Turkije) die significant groeien. Ook de zuidelijke havens (Maghreb-landen) 

worden competitiever.  

 

Een analoog verhaal is het maritieme BRI-plan. De Chinese investeringen in havens en logistiek in het 

algemeen zijn cruciaal voor het bouwen of vernieuwen van de infrastructuren in havens en intermodale 

platformen. Terwijl de Italianen zich nog de vraag stelden of dit een risico was of een opportuniteit, werd 

de haven van Piraeus compleet vernieuwd en worden de containervrachten van het Chinese Cosco daar 

behandeld. 

 

De Italiaanse havens blijven belangrijk als platform voor energietoevoer naar Europa en het Mediterraan 

bekken. Ook binnen de short sea shipping (zowel noord- als zuidwaarts), voornamelijk onder de vorm van 

RoRo-transport blijft Italië de absolute leider binnen de EU27 met een marktaandeel van 230 miljoen ton 

of 37,4%. (Bron 31) 

 

Het belang van een haven wordt bepaald door de jaarlijkse flow aan goederen en kan weergegeven 

worden aan de hand van twee criteria: de jaarlijkse verscheepte TEUs en/of tonnage. 

De TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit) zijn ISO-containers van 20 voet (ca. 6m) lang met een volume van 

38,5 m³ (1.360 volume cubes). 

 

De grootste wereldhavens worden geclassificeerd volgens het TEU-criterium. Daarbij delen de Aziatische 

havens van Shanghai (42,01 miljoen TEU), Singapore (36,60 miljoen TEU) en Shenzhen (27,74 miljoen TEU) 

het podium (anno 2018). Voor Europa kijkt men naar Rotterdam dat met 14,5 miljoen TEUs op de 11de plaats 

komt van de wereldranglijst (anno 2018).  

 

De Italiaanse havens behoren niet tot de wereldhavens. Enkel de havens van Genua, Trieste en Gioia Tauro 

in het zuiden kunnen meedingen in de TEU-classificatie, voor de meeste havens is de jaarlijkse tonnage dé 

indicator. 

 

Volgens Fedespedi, de federatie van de internationale forwarders, verwezenlijkte de top 11 van de 

Italiaanse containerterminals een omzet van 642 miljoen euro. Dit komt overeen met 7,8 miljoen TEUs over 

een totale oppervlakte van 4,987 miljoen m2 met 88 kranen en dit is 74,4% van het totale volume TEUs 

verhandeld in Italië (Bron 2). 

Terwijl de voornaamste Europese havens groeien lijken de Italiaanse havens te stagneren. 
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Uit onderstaande tabel kan men besluiten dat alle Italiaanse havens samen minder verschepen dan de 

haven van Rotterdam (14,5 miljoen TEU per jaar). 

 

2018 TEU per jaar Ton per jaar Info 

Trieste 725.000 62,68 miljoen  

Genua 2,6 miljoen 54,26 miljoen Wijdste haven – 700 ha aan wal en 500 ha 

waterspiegel  

Livorno 748.000 36,56 miljoen Na een paar crisisjaren is deze haven 

terug van weggeweest. 

Cagliari  35,92 miljoen Problemen, -40.000 TEU 

Gioia Tauro 2,32 miljoen 29,16 miljoen  

Ravenna 218.138 (2019) 26,68 miljoen  

Venetië  26,49 miljoen Één v.d. grootste cruisehavens in de MZ 

Messina  24,43 miljoen  

Augusta  24,19 miljoen Ook militaire basis 

Taranto  20,43 miljoen  

Napels  17,68 miljoen Ook cruisehaven 

La Spezia 1,485 miljoen (2019) 15,78 miljoen Een van de belangrijkste Italiaanse havens qua 

TEU 

Salerno  14,91 miljoen  

Savona  14,89 miljoen  

Civitavecchia  11,41 miljoen  

Tabel 5. Overzicht van de voornaamste Italiaanse cargohavens 

 

7.1 DE A.D.S.P.’ S 

Sinds 1994 werd het orgaan van de Autorità di Sistema Portuario (A.d.S.P.) in het leven geroepen. Het 

groepeert de vele Italiaanse cargohavens in clusters binnen een bepaald gebied. 

Binnen het Europese TEN-T project werden er 14 zeehavens en 5 rivierhavens gespecifieerd. De zeehavens 

stemmen overeen met de referentiehavens van de AdSP ‘s op Civitavecchia na. 

De rivierhavens zijn: Cremona, Mantua, Ravenna, Trieste en Venetië (zie rivierhavens). 

 

Hieronder worden de 15 AdSP ’s opgesomd met hun respectievelijke referentiehaven. 

 

1. AdSP del Mar Ligure Occidentale (Genua) 

2. AdSP del Mar Ligure Orientale (La Spezia) 

3. AdSP del Mar Tirreno Settentrionale (Livorno)  

4. AdSP del Mar Tirreno centro-settentrionale (Civitavecchia) 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.04.2020 Logistiek in Italië pagina 31 van 63 

5. AdSP del Mar Tirreno centrale - Napels 

6. AdSP del Mare Tirreno Meridionale, del Mar Jonio e dello Stretto (Gioia Tauro) 

7. AdsP del Mare Ionio (Taranto) 

8. AdSP del Mare Adriatico Orientale (Trieste)  

9. AdSP del Mare Adriatico Settentrionale (Venetië) 

10. Adsp del mare Adriatico Centro-settentrionale (Ravenna)  

11. AdSP del Mare Adriatico Centrale (Ancona) 

12. AdSP del Mare Adriatico meridionale (Bari) 

13. Adsp del "Mare di Sardegna" (Cagliari) 

14. AdSP della Sicilia occidentale (Palermo) 

15. AdSP della Sicilia orientale (Augusta) 

 

Betwiste staatssteun 

Momenteel heerst er een grote onzekerheid rond de governance van de Italiaanse havenautoriteiten, meer 

bepaald rond de inkomsten uit het dokbeheersysteem.  

Europa wil de economische activiteiten van de AdSP-entiteiten belasten in het kader van eerlijke 

concurrentie t.o.v. de havens van Noord-Europa. Voor de AdSP van Genua bijv. kan dit het mislopen van 

15 miljoen aan inkomsten betekenen (Bron 26). 

De vermeende staatssteun wordt door de Italianen betwist. De Italiaanse regering stelt het privékarakter 

van de AdSP’s in twijfel en wenst haar havens “onder openbare controle te houden en het publieke 

karakter niet ter discussie stellen”. (Bron 32) 

Het dossier ligt momenteel bij de Europese commissaris voor Mededinging. 

 

Vanuit financieel oogpunt zouden voornamelijk de kleinere havens met beperktere inkomsten getroffen 

worden. Ze generen vandaag reeds minder inkomsten door een beperkende infrastructuur en zullen na 

de taxering nog minder middelen hebben voor de broodnodige infrastructuurverbeteringen. 

Het resultaat van het dispuut kan ook gevolgen hebben voor de (al dan niet) openbare aanbestedingen 

en het inzetten van staatspersoneel. 

 

Zoals eerder vermeld moeten de zuidelijk gelegen Italiaanse havens tevens opboksen tegen de 

concurrentie met havens in de Middellandse en de Adriatische Zee die niet behoren tot de Europese Unie. 

 

Fragmentatie 

De Italiaanse havens verzetten zo’n 15.000 tot 2 miljoen TEUs per jaar.  

Om concurrentieel te blijven zou dit minstens 8-10 miljoen TEU-bewegingen per jaar moeten zijn.  

Vele Italianen stellen zich dan ook de vraag of investeren in de vele havenclusters opportuun is. Volgens 

hen wordt er in andere Europese landen ingezet op slechts één belangrijke haven (Bron 33). 
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7.2 SPECIALISATIE VAN VERSCHILLENDE HAVENS (BRON 31) 

Volgens de cijfers 2018 zijn de voornaamste cargohavens volgens tonnage Trieste (13%) en Genua (11%). 

Als clusters zien we dat de AdSP van de oostelijke Adriatische Zee (Trieste, Monfalcone) en de AdSP 

westelijke Ligurische Zee (Genua-Savona-Vado) aan elkaar gewaagd zijn (14%).  

 

Het transport van bulkvloeistoffen (energiecomponenten) is voor Italië de belangrijkste categorie in termen 

van volume. Het betreft voornamelijk import om te voldoen aan de vraag naar energie en naar 

petroleumproducten voor de raffinaderijen. De top 5 energie-havens van Italië (Trieste, Cagliari, Augusta, 

Milazzo en Genua) verhandelen 70% van de totale bulkvloeistoffen met Trieste (43 miljoen ton, 23% 

marktaandeel) als absolute leider, gevolgd door Cagliari en Augusta (Sicilië).  

 

Het containerverkeer (23%) verliep in 2018 nog vnl. via de havens van Gioia Tauro in Reggio Calabria (25%), 

Genua (23%) en La Spezia (Oostelijke Ligurische Zee, 12%).  

 

Via RoRo vervoert men 22% van de goederen, vnl. via de havens van Livorno (15%), Genua (9%) en Trieste 

(8%).  

 

Voor vaste bulk (13% van de totale cargotonnage) zijn voornamelijk de havens van Taranto (Ionische Zee, 

Apulië 18%), Ravenna (Centraal Adriatische Zee, Emilia Romagna 17%) en Venetië (Noordelijke Adriatische 

Zee, 11%) sterk. 

 

Tot slot is er ook nog 4% tonnage dat op een andere manier verscheept wordt. Vooral Ravenna (31%) en 

Taranto (23%) zijn hier de koplopers. 

 

7.3 DE CONTAINERHAVENS 

Binnen de havens zijn er specifieke loten voor het laden en lossen van containerschepen. Die loten worden 

door de AdSP in concessie gegeven aan bedrijven die volledig of gedeeltelijk in handen zijn van reders of 

andere havens.  

 

Overzicht van investeerders in Italiaanse havens: 

Voor de route van Europa-Azië, hetzij via de Noord-Europese havens of de Middellandse Zee, hebben de 3 

grote allianties van reders-carriers bijna de volledige 100% capaciteit in handen. 

Bovendien versterkten ze hun participaties in de haventerminals van 18% in 2001 naar 38% in 2016. (Bron 

31) 
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Ook Italië heeft havens die behoren tot het netwerk van de drie grootste maritieme allianties:  

- The Alliance met het Duitse Hapag-Lloyd, het Taiwanese Yang Ming en de Japanse ONE Ocean 

Network Express alliance (K-Line, Mol en NYK).  

- de Ocean Alliance met o.a. het Chinese Cosco Shipping, het Franse CMA CGM, Evergreen Marine 

uit Taiwan en Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) uit Hong Kong. 

- de 2M Alliance met partners zoals het Deense Maersk (APM) en het Italiaanse MSC (Mediterranean 

Shipping Company) met zetel in Genève. (Bron 34) 

 

De voornaamste investeerders zijn: 

 

✓ Het Chinese Cosco Shipping is de eigenaar van de Atheense haven Piraeus en investeerde mee in de 

nieuwe terminal Vado Gateway (zie overzicht containerhavens). 

 

✓ De Port of Singapore Authority (PSA International) investeerde in de havens van Genua en Venetië als 

PSA Europe. PSA International werkt nauw samen met het Japanse ONE (The Alliance). 

 

✓ De Deense A.P. Møller-Mærsk Groep (APM) investeerde o.a. in Vado Gateway 

 

✓ Het Italiaanse MSC (Mediterranean Shipping Company) met zetel in Genève is o.a. eigenaar van de 

Calabrese haven Gioia Tauro. Het bezit diverse dochterondernemingen waaronder Marinvest.  

 
✓ GIP staat voor het Gruppo Investimenti Portuali gevestigd in Genua en is een samenwerking voor 95% 

van het Britse Infracapital + Franse Infravia met het Italiaanse G. Schenone (5%) 

 

✓ Contship Italia is een Milanese groep, vnl. actief in maritieme cargo. Naast haar belangen in de havens 

van La Spezia, Cagliari (recent afgestaan), Ravenna en Salerno, heeft ze ook een aandeel in het 

intermodale transport via de interporti Milan Rho (Sogemar) en Milan Melzo (RailHubMilano, Hannibal, 

Oceanogate en Eurogate waarbij het investeerde in de haven van Tanger).  

Contship Italia is een onderdeel van de Duitse groep Eurokai, de grootste Europese onafhankelijke 

terminaloperator. 

 

✓ De SAPIR groep (Porto Intermodale Ravenna SpA) 
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Overzicht van de belangrijkste containerhavens. 

 

ACT-AN Adriatic Container Terminal Ancona 

o Capaciteit: 168.578 TEU in 2017 (komende van 185.846 TEU in 2016) 

o Eigenaar: 55% Fritelli Group en 45% Marinvest (MSC) 

 

La Spezia Container Terminal La Spezia LSCT-SP  

o Capaciteit: 28.000 TEUs 

o Eigenaar: Voor 60% in handen van Contship Italia en 40% van MSC 

o Infrastructuur: 986 m kade voor volle containers, 1.390 m kade voor andere; 291.000 m² volle 

containerterminal, 162.000 m² (cargo en container) en 52.000 m² off-dock oppervlakte.  

o Werkt voor industriegebieden Noord-Italië en Noord-Europa. Verbinding met het modaal netwerk 

Hannibal in verbinding met RHM (Milaan), dochterbedrijven van Contship Italia. In 2019 werden er 

360.000 TEUs (+2,4%) op het spoor geplaatst met een totaal van circa 7.800 treinen, hiermee 

behoort de LSCT-Terminal tot een van de meest relevante spoorhubs. 

 

MCT-RC Medcenter Container Terminal Gioia Tauro (Reggio Calabria) 

o Eigenaar: CSM Italia Gate, 100% afhankelijk van Terminal Invest Ltd. (onderdeel van MSC).  

Contship Italia verkocht haar 50% aandeel. 

 

CICT-CA Cagliari International Container Terminal Cagliari 

o Eigenaar: Contship Italia, tot voor kort 100% eigenaar, gaf het beheer van de terminal uit handen 

en er werd een internationale aanbesteding uitgeschreven om een nieuwe investeerder te vinden. 

 

SCT-SA Salerno Container Terminal Salerno 

o Eigenaar: 55% gruppo Gallozzi, 30% Gruppo Spinelli en 15% LSCT (La Spezia Container Terminal, 

Contship Italia) 

 

TCR-RA Terminal Container Ravenna Ravenna 

o Capaciteit: 380.000 TEU per jaar met 13.500 TEUs stockage 

o Eigenaar: 70% SAPIR en 30% LSCT (La Spezia Container Terminal. Contship Italia) 

o Infrastructuur: 670 m kade; 250.000 m² terminal 

o Verbinding met truck/ spoor  

 

SECH-GE Terminal Contenitori Porto di Genova Genua (Southern European Container Hub) 

o Capaciteit: meer dan 335.000 TEU per jaar (anno 2018) 

o Eigenaar: concessie tot 2045 aan SE.BE.R dat bestaat uit 40% PSA Europe en 60% GIP 

o Infrastructuur: infrastructurele tekorten wat groei in de weg staat 
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PSA Genova Prà (voorheen VTE-GE Voltri Terminal Europa Genova) Genua 

o Capaciteit: 15.000 TEU slots 

o Eigenaar: SINPORT (60% PSA Europe en 40% GIP) 

o Infrastructuur: o.a. 1.433 m kade en 600 m draaibekken 

 

TDT-LI Terminal Darsena Toscana Livorno 

o Capaciteit: 900.000 TEUs 

o Eigenaar: 80% GIP en 20% CILP (Compagnia Imprese Lavoratori Portuali) 

o Infrastructuur: 389.000 m² ter beschikking met 1.43 km lange kade en 13 m diepte, 49.500 m² 

spoorterminal met 3 sporen van 450 m, koelterminal van 17.900m²,  

o Tools: 8 kranen op de kades en 14 RTG 

 

TMT-TS Trieste Marine Terminal Trieste  

o Capaciteit: 2,2 miljoen TEUs per jaar – stock tot 900.000 TEU 

o Eigenaar: 50% To Delta (multimodale operator) en 50% Marinvest (MSC) 

o Infrastructuur: 1,5 km lange kade, 18 m diepgang en 3.000 m spoor binnen terminal goed voor 7.000 

treinen per jaar. 

 

VCT-VE Venezia Container Terminal Venetië 

o Capaciteit: 420.000 TEUs per jaar 

o Eigenaar: Vecon (100% SINPORT: 60% PSA Europe + 40% GIP), PSA zou evolueren naar 100% 

o Infrastructuur: 28 ha oppervlakte, 852 m kade en 1 Ro-Ro aanmeerpunt, 4 rails van 400 m 

 

Nog niet op de lijst maar een veelbelovende containerterminal is:  

Vado Gateway Containerterminal – Vado (Savona, deel van Port of Genoa) 

Nog voor er een algemeen akkoord was tussen China en Italië en in afwachting van een mogelijke 

samenwerking met de havens van Trieste en Genua, investeerde Peking reeds in Vado Ligure. Vado 

Gateway werd eind 2019 plechtig geopend (Bron 35). 

o Capaciteit op vol regime: 900,000 TEUs per jaar (samen met Reefer Terminal + 250.000 TEUs) 

o Eigenaar: 50-jarige concessie aan APM Terminals Vado Ligure S.p.A. waarvan APM 50,1% APM, 40% 

Cosco Shipping uit China en 9,9% Qingdao Port International uit Hong Kong 

o Infrastructuur: half-geautomatiseerde terminal, momenteel kade van 450 m (700 m vanaf juli 2020). 

Kan grote containerschepen van de laatste generatie ontvangen. 

Beschikbaarheid van overdekte magazijnen in de buurt. 

Groot potentieel voor intermodale verbinding met als doelstelling dat min. 40% van de containers 

via het spoor toekomen of vertrekken (vnl. vanuit de hubs rond Milaan en Padua). De 

spoorinfrastructuur Vado is weliswaar nog in de constructiefase.  
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o Tools: De containeropslag en -handling is volledig geautomatiseerd, een primeur voor Italië. Er zijn 

ARMG-kranen (Automatic Rail Mounted Gantry) die autonoom zullen werken (supervisie vanop 

afstand door gespecialiseerd personeel). 

De ontladen containers (STS – Ship to Shore) worden geregistreerd via een dynamische 

videocamera op de kaaikraan waarbij de informatie naar het TOS (Terminal Operating System) 

wordt gestuurd zodat de positie van elke container op elk moment gekend is.  

Toegang van trucks wordt georganiseerd via een exchange grid (aangesloten op TOS): 14 flexibele 

aan- en afvoerstroken ontvangen trucks ‘op afspraak’ via het Truck appointment system, estimated 

time of arrival en nummerplaatherkenning. 

o Werkt voor ME2 service voor de verbinding van de Middellandse Zee met het Midden-Oosten en 

India. Werkt voor MMX-service voor de verbinding met Noord-Amerika 

 

De gateway zal Noord-Italië, Zwitserland, Noordwest-Frankrijk en Duitsland met de rest van de wereld 

verbinden, via de zogenaamde nieuwe zijderoute (BRI – Belt and Road Initiative), vandaar ook de 

aanwezigheid van Chinese investeerders. 

 

Vado Gateway heeft ook duurzame ambities: men wil 40% van de containers via het spoor vervoeren. 

Momenteel zijn dit 5 wekelijkse treinen die de knooppunten in het noorden (Milaan) en noordoosten 

(Padua) van het land bereiken; in de toekomst zou dit aantal bestemmingen moeten stijgen (zie ook 

intermodaal transport) (Bron 36). 

 

De meest winstgevende containerterminals zijn (Bron 2) 

1. LSCT - La Spezia Container Terminal:  

2. PSA - Genua Prà (vroeger ook benoemd als VTE, zie hoofdstuk “Ports of Genoa”) 

3. Vecon Venetië 

 

De havens in moeilijkheden daarentegen zijn: 

1. SECH-GE Genua.  

Het is nog steeds de tweede grootste terminalcontainer van Genua. Het verlies is voornamelijk te wijten 

aan infrastructurele beperkingen 

2.  MCT-RC Gioia Tauro, Reggio Calabria 

Het is voornamelijk een transshipment terminal: d.i. het overladen van grote schepen, vnl. vanuit het 

Verre Oosten, om verder te reizen via kleinere schepen. Dit type activiteit is minder afhankelijk van de 

aanlegplaats en wordt sterk beïnvloed door arbeidskost. De Italiaanse terminals hebben derhalve een 

concurrentiële handicap t.o.v. Noord-Afrikaanse terminals. 

3.  Cagliari Container Terminal di Cagliari (CICT) 

In 2019 werd CICT het slachtoffer van de concurrentie met Spaanse en Noord-Afrikaanse havens en de 

consolidatie binnen de maritieme wereld (Maersk Line en MSC). Het vertrek van het Duitse Hapag-Lloyd 

gaf de genadeslag. 
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7.4 DE HAVENCLUSTERS VAN ITALIË (ADSP) 

7.4.1 De HAVENCLUSTER rond GENUA  

   

  Havenautoriteit van de Westelijke Ligurische Zee  

  (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) 

  www.portsofgenoa.com) 

 
In 2019 verscheepte de havencluster van Vado Ligurië, Savona, Prà en Genua 4,2 miljoen passagiers en 70,4 

miljoen ton goederen waarvan 2,7 Miljoen TEUs en 15,3 miljoen ton diverse goederen. 

 

In het kader van het BRI-project sloot Italië 29 akkoorden met China (maart 2019) waarbij China € 7 miljard 

zal investeren in de havens van Genua en Trieste.  

De investeringen zullen ervoor zorgen dat Chinese goederen via de Middellandse Zee vlugger de Europese 

markten bereiken. De nieuwe gateways naar Europa, Trieste en Genua, kunnen een tijdreductie van bijna 

3 dagen opleveren. 

Voor Genua betekent dit een verdubbeling van het te verhandelen containervolume (naar 2 miljoen TEUs). 

Zie Vado Gateway (boven). 

 

 

De haven van Genua (referentiehaven van de AdSP) 

De haven van Genua is historisch gezien een van de belangrijkste havens van de Middellandse Zee en 

fundamenteel voor de industriële ontwikkeling van het noorden.  

Het is een veelzijdige haven: naast de cruise- en ferrykades zijn er ook multipurpose kades (en in mindere 

mate vaste of liquide bulkterminals). Bovendien kan Genua gespecialiseerde diensten aan de sector leveren 

zoals scheepsbouw en -reparatie, technologie en IT-ondersteuning. 

 

De haven van Genua heeft 25 terminals en 22 km kade ter beschikking en een waterspiegel van ca. 14,5 

miljoen m² (1.450 ha). Elke kade kan groeicijfers neerleggen, in totaliteit meren er 6.412 schepen per jaar 

aan, dit is een gemiddelde van 18 per dag (exclusief de RoRo’s). (Bron 26). 

De bedrijven die een deel van de havendokken in concessie hebben worden opgesomd op de website: 

https://www.portsofgenoa.com/it/porto-di-genova.html 

 

• Een van de terminals is SECH-GE (zie boven) 

 

Momenteel lopen er investeringen om de Bettolo-containerterminal te vernieuwen: 

• Calata Bettolo 

http://www.portsofgenoa.com/
https://www.portsofgenoa.com/it/porto-di-genova.html
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Er werd een concessie toegekend van 33 jaar aan het Consortium Bettolo voor de nieuwe 

containerterminal van Calata Bettolo te Genua. 

Het consortium bestaat uit: 35% Se.be.r. S.r.l. (GIP) en 65% Itaterminaux Sarl (TIL Luxemburg) gelinkt 

aan het Zwitserse MSC. 

De nieuwe terminal, vlak naast de terminal van SECH, zal naar verwachting tegen 2022 

operationeel zijn, met een potentiele capaciteit van meer dan 720.000 TEUs en met kranen die 

cargoschepen van meer dan 20.000 TEUs kunnen bedienen (Bron 37). 

 

 

De haven van Vado 

De haven van Vado Ligure is de meest westelijke van het Ligurische bekken. Het is de belangrijkste en 

meest gespecialiseerde haven in de Middellandse Zee voor de fruithandel (Reefer Terminal S.p.A. met 

koeling), er is een belangrijke ferrydienst (Forship S.p.A.) naar Corsica en in de nabijheid bevinden zich 

voorzieningen voor de petroleumindustrie (kustlijn en raffinaderijen in het hinterland, V.I.O. Interporto di 

Vado I.O. S.p.A.).  

De bedrijven die een deel van de havendokken in concessie hebben worden opgesomd op de website 

www.portsofgenoa.com/it/porto-di-vado.html 

 

• Recent werd ook de Vado Gateway containerterminal feestelijk geopend (zie boven) 

 

 

De haven van Savona 

De haven van Savona groeide samen met de stad. Nabij het centrum werd de haven omgevormd tot het 

toeristische deel terwijl de cargobewegingen zo ver mogelijk van de stad werden ondergebracht. Deze 

haven is vooral bekend als aanlegplaats voor cruiseschepen maar ook als belangrijk aanleveringspunt van 

grondstoffen voor de industrieën in Noordwest-Italië (kades vnl. voor vaste bulk of multipurpose). 

De bedrijven die een deel van de havendokken in concessie hebben worden opgesomd op de website 

www.portsofgenoa.com/it/porto-di-savona.html 

 

 

De haven van Prà 

De haven van Prà (bekken Voltri-Prà) is sinds het begin van de jaren’90 een containerterminal en werd al 

vlug de eerste Italiaanse gateway. 

Vandaag realiseren ze meer dan 1,6 miljoen containers en door de goede spoorwegconnectie kan het 

Ligurische hinterland, tot in Zwitserland makkelijk bediend worden (3 treinen per week). 

De bedrijven die een deel van de havendokken in concessie hebben worden opgesomd op de website 

www.portsofgenoa.com/it/porto-di-pra.html 

 

Een van de terminals is het succesvolle PSA Genua Voltri Prà (zie boven) 

http://www.portsofgenoa.com/it/porto-di-vado.html
http://www.portsofgenoa.com/it/porto-di-savona.html
http://www.portsofgenoa.com/it/porto-di-pra.html
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7.4.2 De HAVENCLUSTER rond LA SPEZIA 

 

Havenautoriteit van de Oostelijke Ligurische Zee 

(Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale) 

 
De twee havens van de cluster, La Spezia en Marina di Carrara, realiseerden in 2019 een groei in tonnage 

(18,9 miljoen ton, +3,3%) en passagiers (650.000, +31%). Het aantal containers verminderde met 3,9% tot 

1,491 miljoen TEUs (vnl. in La Spezia). 

 

 

De haven van La Spezia 

In 2019 noteerde de haven een daling van de containerbewegingen naar 1,41 miljoen TEUs (-5%). De daling 

is hoofdzakelijk te wijten aan de verminderde overslagactiviteit gedurende 2019.  

La Spezia behoudt weliswaar haar tweede plaats met een marktaandeel van 18%. 

Het containertransport is goed voor 84% van het totale verkeer. 

De overige 15,9 miljoen ton (+0,6%) bestaat voor 2,1 miljoen uit liquide bulk, 371.000 vaste bulk en 13,4 

miljoen diverse goederen. 

 

De haven heeft toegang tot de productie- en consumptiemarkten in het noorden en wekelijkse 

verbindingen met Azië, Noord en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 

De haven bezit meer dan 3,5 km interne wegen en 17 km spoorrails die de verbinding met het nationaal 

wegen-en spoornetwerk verzekeren. 

La Spezia is sterk in de zogenaamde direct calls met goede groeivooruitzichten ten dienste van Noord-

Italië en het zuiden van Europa. 

De verschillende terminals zijn: 

• LSCT – La Spezia Container Terminal – Gruppo Contship Italia (zie boven) 

• Terminal del Golfo, Santo Stefano Magra 

Multipurpose terminal voor containers, break bulk en algemene cargo, 110.000 TEUs per jaar  

o Capaciteit: 160.000 TEU 

o Eigenaar: 100% Tarros (Italiaans) 

o Infrastructuur: 42.000 m², 2 private spoorrails met frequente bloktreinen, opslag en herstel 

containers (100.000m2) 

o Tools: Vaste kraan "shore to ship" (42 ton) en mobiele kraan (100 ton) over 300 m kade, forklifts 

en constackers 

o Werkt voornamelijk voor Tarros maar ook met andere maritieme operators 

• GNL Italia (Panigaglia)  
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Eerste Italiaanse installatie tot hervergassing (LNG, Liquified Natural Gas). Het vloeibaar gas wordt via 

de zee geïmporteerd, naar de installatie gepompt waarna het als gas aangesloten wordt op het 

nationaal netwerk. 

• Enel Produzione 

• Italcementi 

• Deposito di Arcola 

 

 

De haven van Marina di Carrara 

In 2019 groeide het goederentransport met 20% voor een totaal van 3 miljoen ton waarvan 676.000 vaste 

bulk en 2,32 miljoen diverse goederen. 

Ook het containertransport steeg met 40% tot 81.156 TEUs 

 

De haven onderhoudt commerciële relaties met 85 havens van 48 landen op verschillende continenten: 

Middellandse Zee, Zwarte Zee, Noord-Europa, Oost-Afrika, Rode Zee, Arabische Golf, Zuid-Afrika, 

Madagaskar, Noord-, Centraal- en Latijns-Amerika, China, Japan, Indisch subcontinent enz. 

Het havengebied beschikt over een Intermodaal centrum “Area Retroportuale Apuana” met 2 sporen die 

aansluiten op het Tyrreense spoornetwerk. 

 

7.4.3 De HAVENCLUSTER rond LIVORNO 

 
Havenautoriteit van de Noordelijke Tyrreense Zee 

(Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) 

 
De haven van Livorno 

De haven van Livorno maakt deel uit van het TEN-T netwerk als polyvalente haven aangezien haar 

multifunctionele infrastructuur alles kan laden/lossen (zowel Lo-Lo - Lift On/Off - als RoRo, vloeibare en 

vaste bulkgoederen, auto’s, cruiseschepen en ferry’s, bosbouwproducten, machines enz.). 

De infrastructuur staat in verbinding met het nationaal wegen- en spoornetwerk en de luchthavens van 

Pisa en Florence. Daardoor biedt Livorno aan de industrie van zijn hinterland (Toscane, Emilia Romagna, 

Umbrië en de Marken) afzetmogelijkheden. 

 

In Italië profileert de haven van Livorno zich als een offshore floating LNG-terminal onder het project 

Terminal “FSRU Toscana”. Het LNG-alternatief is het gevolg van strengere milieureglementeringen in de 

SECA-zone: De reders worden nu al verplicht striktere zwavelrestricties toe te passen dan in de Baltische 

Zee. (Bron 38) 

 

• TDT-LI Terminal Darsena Toscana (zie boven) 
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De haven van Piombino 

Multifunctionele haven voornamelijk voor bulkgoederen bestemd voor de nationale en internationale 

markten naast passagiersvervoer van en naar de eilanden Elba (zie Portoferraio), Sardinië en Corsica 

(hoogseizoen). 

 

Andere havens die behoren tot de cluster maar niet relevant als cargohavens: 

De haven van Portoferraio (eiland Elba) 

De haven van Rio Marina (eiland Elba) 

De haven van Pontile di Cavo (eiland Elba) 

De haven van het eiland Capraia 

 

7.4.4 De HAVENCLUSTER rond TRIESTE 

 

Havenautoriteit van de Oostelijke Adriatische Zee 

(Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
 
In het kader van het BRI-project sloot Italië 29 akkoorden met China (maart 2019) waarbij China € 7 miljard 

zal investeren in de havens van Genua en Trieste.  

 

  
Figuur 5.: New Silk Roads    Figuur 6.: Motorways Project 21 

 

De investeringen zullen ervoor zorgen dat Chinese goederen via de Middellandse Zee vlugger de Europese 

markten bereiken. De nieuwe gateways naar Europa, Trieste en Genua kunnen een tijdreductie van bijna 

3 dagen opleveren. 

Voor Trieste betekent dit een upgrade van de (spoor)-infrastructuur rond Cervignano en de haven van 

Trieste. Zie ook intermodaal transport (Bron 39). 
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De haven van Trieste bevindt zich op het traject van de ‘motorways of the sea’ (Project nr. 21) en maakt 

deel uit van de EU-projecten om het wegtransport zo veel mogelijke te vervangen door maritiem transport 

door de maritieme links tussen de EU-lidstaten te verbeteren. 

 

Trieste kijkt voornamelijk naar het Oosten: 

Via het project ‘Green Corridor’ werd de samenwerking tussen Italië en de Egyptische agro-

voedingsindustrie versterkt. Vanuit Alexandria bereiken vnl. aardappelen en uien Trieste, naast 

granaatappels en pepers. 

 

Oostenrijk, Duitsland en Turkije zijn de voornaamste partners van de haven: 60% van de verhandelde 

cargo komt uit of gaat naar Oostenrijk. 

Het TEN-T project zou nog eens 3.500 TEUs per week moeten kunnen verschuiven van de Noord-Europese 

havens naar Trieste. 

 

Verder zou er verder een soort RoRo ferry opgestart worden met de Turkse havens Istanbul, Mersin, 

Cesme en Ambarli. Nu al wordt een derde van de Europese handel met Turkije via Trieste verscheept 

(onder meer de automotive componenten vanuit Duitsland, Frankrijk en het VK naar de 

assemblagefabrieken in Turkije). 

 

Ook Trieste bereidt zich voor op de synchronisatie met het weg- en spoortransport door technologische 

innovaties te introduceren. 

 

 

De haven van Trieste 

Trieste ligt in het hart van Europa, op de maritieme en Europese Adriatisch-Baltische en Mediterrane 

corridors. De haven is een internationale hub qua uitwisseling land-zee voor de Centraal- en Oost-Europese 

markten, dus voor handel tussen het Verre Oosten en Europa (zeker na de uitbreiding van de Europese 

Unie met de Centraal- en Oost-Europese landen). 

Zowel voor intercontinentale langeafstandtransport als kort-middellang transport binnen de Middellandse 

Zee alsook de intermodale wissel op het kruispunt tussen de Oostelijke Middellandse Zee-autostrade en 

de Adriatisch-Baltische en Mediterrane corridors. 

 

Meer dan 200 treinen verbinden Trieste wekelijks met productiegebieden in Noordoost-Italië en Centraal-

Europa met diverse bestemmingen zoals Duitsland, Oostenrijk, Slovakije, Hongarije, België en Tsjechië. 

De intermodaliteit biedt een hoge graad van specialisatie met directe treinen van de neutrale firma Alpe 

Adria S.p.a. Binnen de haven bevindt zich een netwerk van 70 km spoor dat aansluit op het nationaal en 

internationaal net. 

 

Diepte van de haven tot 18m geeft makkelijke toegang tot de haven. 
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In vergelijking met de havens van Noord-Europa kan men met de haven van Trieste 4 bootdagen besparen 

tussen Oost-Azië en Europa.  

De haven richt zich op het automatiseren van het werk aan de kade en het synchroniseren van de 

zeehavenactiviteit met het weg- en spoortransport o.a. door de implementatie van tracking & tracing-

systemen. 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de diverse specialiteiten van de 24 terminals binnen de 

haven van Trieste. Voor de containerterminal TMT-TS verwijzen we naar boven. 

De olieterminal van de trans-Alpijnse pijpleiding TAL (naar raffinaderijen in Centraal-Europa) genereert het 

meeste verkeer binnen het havengebied. 

 

Type terminal Bedrijf Website 

Containers (zie boven) TMT-TS Trieste Marine Terminal www.trieste-marine-terminal.com 

Passagiers (3 terminals)  www.triesteterminalpasseggeri.it 

Diverse goederen Saipem S.p.a. www.saipem.com 

C. Steinweg – G.M.T. S.r.l. www.steinweg.com 

Multipurpose Romani & C. S.p.a  www.romanige.it 

Europa Multipurpose Terminals 

(EMT) S.p.a. 

www.emterminals.com 

Roll-on Roll-off Samer Seaports & Terminals S.r.l. www.samer.com 

Trieste Intermodal Maritime 

Terminal (T.I.M.T.) S.r.l. 

 

Fruit, graan, koffie Terminal Frutta Trieste S.p.a.  

Promolog S.r.l.  

Pacorini Silocaf S.r.l. www.pacorini.it 

Houtsoorten General Cargo Terminal S.p.a. www.gcterminal.com 

Ijzer- en 

metaalproducten 

Siderurgica Triestina S.r.l.  

Petroleum Petroleum - S.I.O.T. S.p.a. www.tal-oil.com 

Petroleumderivaten Depositi Costieri S.p.a  

Kri S.p.A.  

Cement, industriële, 

chemische en bevroren 

producten 

Ortolan Mare S.r.l.  

Alder S.p.a. www.alder.it 

Cimsa Adriatico S.r.l. www.cimsa.com.tr 

Wärtsilä Italia S.p.A. www.wartsila.com 
Tabel 6. De terminals van de haven van Trieste (https://www.porto.trieste.it/). 
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http://www.saipem.com/
http://www.steinweg.com/
http://www.romanige.it/
http://www.emterminals.com/
http://www.samer.com/
http://www.pacorini.it/
http://www.gcterminal.com/
http://www.tal-oil.com/
http://www.alder.it/
http://www.cimsa.com.tr/
https://www.wartsila.com/ita
https://www.porto.trieste.it/eng/port/description
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De haven van Monfalcone 

 
De geografische positie van de haven ligt binnen bereik van Centraal-Europa en de Balkan. Bovendien is 
er een rechtstreekse verbinding tussen de haven, het spoor- en wegennetwerk en de luchthaven (op ca. 
8km ligt de Aeroporto di Trieste – Friuli Venezia Giulia) waardoor de haven, samen met de omliggende 
industriegebieden, het potentieel heeft om zich verder te ontwikkelen. 
Op heden wordt er meer dan 4,5 miljoen ton goederen van diverse oorsprong verhandeld: kaolien (China 
klei), steenkool, cellulose, granen, hout, installaties, mineralen in bulk, ijzer- en staalproducten, auto’s. De 
haven is gespecialiseerd in stukgoederen en dry bulk cargo met een ruime ervaring in specifieke goederen. 
De gemiddelde capaciteit per dag voor containers is 400 TEUs (op RoRo schepen). Voor de andere 
capaciteiten verwijzen we naar de site www.porto.monfalcone.gorizia.it/traffico.asp 
 

 

De haven van Nogaro (Porto Margreth) 

 

De specifieke haven van Nogaro, Porto Margreth is gelegen op een afstand van 10,9 km van de Adriatische 

Zee en verbonden via het Corno-zeekanaal en heeft een bekken met een nuttige breedte van 250 m en 

een kade van 860 m.  

Na de recente baggerwerkzaamheden heeft het zeekanaal van Corno een diepgang van 7,50 m.  

De schepen die aanmeren vervoeren gemiddeld 3-4.000 ton, met pieken tot 7.000. Gezien het rivierkarakter 

van het toegangskanaal tot de haven, zijn het vooral schepen met platte kielen. Het havengebied heeft 25 

ha ter beschikking waaronder de kades, platforms, pakhuizen en niet overdekte opslagruimtes, 

spoorwegknooppunten en groene zones.  

Het nabijgelegen Alpe Adria Interport intermodaal platform te Cervignano del Friuli is van aanzienlijk 

belang voor de verdere ontwikkeling van de haven.  

 
 

7.4.5 De HAVENCLUSTER rond VENETIË 

 
Havenautoriteit van de Noordelijke Adriatische Zee 

(Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale) 

 

De havencluster van Venetië is geprivilegieerd als toegangspoort tot Centraal-Europa waarbij naast het 

noordoosten van Italië ook Oostenrijk, Beieren en Oost-Europa waar de meest dynamische markten van 

de EU zich bevinden. Ook hier vinden we de Mediterrane en Baltisch–Adriatische corridor terug naast het 

noordelijk eindpunt van de Oostelijke Middellandse Zee-autostrade dat via de Adriatische Zee Centraal-

Europa met Noord-Afrika en het Midden-Oosten verbindt. 

 

http://www.porto.monfalcone.gorizia.it/traffico.asp
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Naast de belangrijke rol in project cargo en general cargo is Venetië ook belangrijk als containerterminal. 

Daarnaast is de haven een van de eerste homeports voor cruiseschepen in de Middellandse Zee 

(vertrekpunt, aanlevering en onderhoud schepen). 

Bovendien kan Venetië de scheepvaart verderzetten via riviertransport langs de Po-rivier (zie intermodaal 

transport en rivierhavens). 

 

De havens van Marghera, Mira en Cavalino Treporti vormen samen met Venetië een geheel.  

Samen met Chioggia vormen ze één lagune-haven die overeenstemt met de AdSP. De haven van Chioggia 

is hierbij het meest zuidelijke punt. 

 

 

De haven van Venetië 

De goederenhaven Marghera strekt zich uit over 1.447 ha (haven- en industriegebied) en beschikt over 662 

ha kanalen en waterspiegels. De haven is bereikbaar voor schepen met diepgang tot 11,5m, heeft 12 m 

kades, een wegennet van 40 km en spoornet van 45 km. Het is de zevende Italiaanse haven inzake 

handelsverkeer (Bron 40). 

Alleen in Marghera zijn er reeds 1.034 bedrijven actief die 13.560 werknemers tewerkstellen. De volledige 

haven van Venetië telt 1.260 bedrijven werkzaam in de haven. 

 

 

VCT-VE Venezia Container Terminal (zie boven) 

 

TIV-VE Terminal Intermodale Venezia 

o Eigenaar: 50% Mariner (HILI-groep uit Malta) en 50% Marinvest S.r.l.. 

o Infrastructuur: 130.000 m² met 4 kades van in totaal 1 km en een diepgang van 11,4 m binnen het 

Marghera-complex, 3 interne rails van 1 km lang. 

o Tools: elektriciteit voor meer dan 60 koelcontainers 

o Werkt voor gekoelde en gevaarlijke producten (belangrijkste IMO-classificaties) 

 

 

De haven van Chioggia 

De haven van Chioggia telt 322 bedrijven werkzaam in de haven. 

De firma Rolcim S.p.A. heeft een terminal met 420 m² en 10 silo’s waarbij jaarlijks 80 schepen vanuit het 

Adriatische bekken of Turkije in totaal tot 160.000 ton grijze en 30.000 ton witte cement leveren. Maximale 

capaciteit is 220.000 ton. 

De haven is ook sterk inzake visserij. 
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7.4.6 De HAVENCLUSTER rond RAVENNA  

 
(zie ook Rivierhaven) 
Havenautoriteit van de Centrum-Noordelijke Adriatische Zee 

(Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale) 

 

De haven van Ravenna strekt zich uit van de haven Porto Corsini aan de Adriatische Zee inlands naar de 

darsena (het wachtbekken) van de stad over ca. 11 km. 

De focus ligt voornamelijk op het transport van vaste bulk (66% van het havenverkeer). 

Langs het havenkanaal liggen 22 private terminals met 14 km kades en dieptes tot 10,5 à 11,5 m 

Pakhuiscapaciteit van 602.258 m², oppervlakte 1.323.922 m² en silo’s 1.256.298 m³. 

 

De haven van Ravenna is de enige haven van Emilia-Romagna en heeft een bevoorrechte positie t.o.v. de 

Oostelijke Middellandse en Zwarte Zee en is ook belangrijk voor het Midden- en Verre Oosten. 

De haven ligt op de Mediterrane en Baltisch-Adriatische corridor (Helsinki–Ravenna dus over de spoorweg 

via Wenen-Udine-Venetië-Ravenna en Trieste-Venetië-Ravenna) en probeert ook mee te spelen in de 

Adriatische corridor en de Motorways of the Sea. 

 

Momenteel verloopt er 12% van het transitverkeer via het spoor. 

Distributie via de weg, via spoor, maritieme service door to door en opslag voor containers FCL (Full 

Container Load) en LCL (Less Container Load) evenals luchtvervoer via Rimini (60km) en Bologna (80km). 

In 2019 werd er 26,26 miljoen ton en 218.138 TEUs verscheept via 3.200 schepen en 6.700 treinen. 

 

Momenteel moeten de schepen in Ravenna lichter gemaakt worden vooraleer ze het kanaal kunnen 

binnenvaren. 

Er is een herstructureringsproject lopende ter waarde van 2.350 miljoen euro (o.a. 200 miljoen van de 

Marcegaglia groep en 130 miljoen van Versalis, Eni) om ook grotere schepen te laten aanmeren en dus te 

concurreren met Venetië en Trieste. 

Naast containers wil Ravenna ook de referentiehub voor de tegelindustrie van Sassuolo worden. Nu wordt 

80% van de klei (grondstof) aangevoerd via Ravenna maar wordt het afgewerkt product via de haven 

van La Spezia geëxporteerd. Dit impliceert dat Ravenna haar spoorwegnet wil aanpassen en de kosten 

reduceren. (Bron 41). 
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7.4.7 De HAVENCLUSTER rond ROME 

 
Havens van Civitavecchia, Fiumicino en Gaeta 

Havenautoriteit van de Centraal-noordelijke Tyrreense Zee 

(AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale) 

 

De haven van Civitavecchia sloot, wat de cruisesector betreft, 2019 af met een nieuw record van meer 

dan 2,6 miljoen cruisepassagiers. Een cijfer dat volgens prognoses ook in 2020 en de volgende jaren zal 

groeien. Wat de “motorways of the sea” betreft, is de haven van Civitavecchia een kandidaat als nationale 

en Europese leider. Naast de intentie om de route Barcelona-Civitavecchia steeds competitiever te maken, 

beoogt de AdSP van de havens van Lazio interventies gericht op de ontwikkeling van strategische 

maritieme lijnen met Noord-Afrika, met name met Marokko, Tunesië en Egypte. Om deze uitdaging aan te 

gaan en aan de behoeften van eindklanten te voldoen, moeten haveninfrastructuurwerken worden 

voltooid, zoals het nieuwe veerbotendok. Met de realisatie van deze infrastructurele ingrepen zal de haven 

van Civitavecchia kunnen uitgroeien tot een echte pool van de RoRo- en RoPax-segmenten (voornamelijk 

lijnverbindingen met Tunis en Barcelona) in Centraal-Italië, evenals het automotive-verkeer en die van 

bederfelijke waren (vers fruit en agro-food) mede dankzij de synergie met het Roman Agri-food Center 

(CAR). In 2019 ontving de haven van Civitavecchia aanvullende niet-terugvorderbare financiering van de 

Europese Commissie, zoals voorzien in de CEF-oproep (Connecting Europe Facility), van de EU TEN-T-

netwerken, voor de verbetering van de laatste spoorwegmijl waardoor de spoorweginfrastructuur binnen 

de luchthaven van Lazio kan worden aangepast aan de Europese normen. 

 

De realisatie van deze interventies, die vermoedelijk tegen 2022 zullen zijn afgerond, zal de rechtstreekse 

aankomst en vertrek van goederentreinen tot 680 m lang in de haven mogelijk maken. Het doel is de 

logistieke integratie tussen de spoorweginfrastructuur en de relevante gebieden. "Fast Track to the Sea" 

(dit is de naam van het project) past daarom volledig in de Europese intermodale programmering en toont 

opnieuw de relevantie en het belang van de haven van Civitavecchia op het internationale economische 

en maritieme schaakbord.  

 

De aanstaande oprichting van een Speciale Logistieke Zone (ZLS), die niet alleen van fundamenteel belang 

is voor de haven van Civitavecchia, maar ook voor die van Fiumicino en Gaeta, zal gunstige voorwaarden 

scheppen voor het aantrekken van nieuwe investeringen in de betrokken gebieden. De ZLS zal in feite 

bijdragen aan het concurrentievermogen, de economische groei en een verhoging van de werkgelegenheid 

van de hele Lazio-haven en het logistieke cluster en bijgevolg van de hele Lazio-regio. Tegenwoordig kan 

de haven van Civitavecchia rekenen op ongeveer 2 miljoen m² kades, 34 operationele ligplaatsen van 100 

tot 400 m lang, voor meer dan 16 km ligplaatsen, met diepgangen tot 18 meter en rotsachtige bodems. 

 

https://www.portidiroma.it/
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7.4.8 De HAVENCLUSTER rond NAPELS 

 

Havens van Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno 

Havenautoriteit van de Centrale Tyrreense Zee 

(Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale) 

 
De haven van Napels, gelegen in het midden van de Middellandse Zee, langs de ideale route tussen Suez 

en Gibraltar, is een van de belangrijkste aanloophavens voor commercieel verkeer en registreert een 

constante toename van het passagiersverkeer. Vanuit het toeristengebied van de haven, gelegen in het 

historische centrum van Napels, vertrekken verbindingen met snelle vaartuigen en veerboten naar de 

eilanden van de Golf en het schiereiland Sorrento. De belangrijke archeologische vindplaatsen van Pompeii, 

Herculaneum en de Campi Flegrei zijn ook gemakkelijk bereikbaar vanuit de haven.  

 

In de cabotagesector is de haven van Napels een leider, die 50% van het Italiaanse verkeer 

vertegenwoordigt. Het vormt ook een fundamenteel knooppunt voor vracht- en passagiersvervoer naar 

de grote eilanden (Sicilië en Sardinië). Scheepsbouw en scheepsreparaties vormen een belangrijke 

industriële sector voor de activiteiten van de Napolitaanse aanloophaven, die blijft investeren om 

capaciteit en hoge kwaliteitsnormen in de productie te waarborgen. 

 

7.4.9 De HAVENCLUSTER rond CAGLIARI 

 
Havens van Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Portovesme, Santa Teresa 

Gallura 

Havenautoriteit van de Zee van  Sardinië 

(Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna) 

 

De haven van Cagliari, gelegen op slechts 18 kilometer van de lijn Gibraltar-Suez, vormt een van de 

knooppunten voor overslagactiviteiten in de westelijke Middellandse Zee. Het is verdeeld in twee gebieden: 

de historische haven, die zich uitstrekt over 5.800 meter kade en die zich richt op commercieel verkeer, 

RoRo-, passagiers- en cruiseschepen (met een speciale terminal) en de kanaalhaven, vooral een 

overslaghaven met een oppervlakte op de grond van 435.000 m², met zeven ligplaatsen en 16 meter diep. 

Het heeft efficiënte verbindingen met 68 havens in de wereld en een punt voor grensinspecties van 

goederen die bestemd zijn voor voedselconsumptie uit niet-EU-landen. In hetzelfde gebied, in Sarroch- 

Porto Foxi, bevinden zich de petrochemische olieligplaatsen met aanlegplaatsen voor zeventien schepen, 

die een van de belangrijkste nationale raffinaderijen bedienen. 

 

De haven van Olbia, beschouwd als de belangrijkste haven van de Costa Smeralda, is naast een van de 

belangrijkste passagiershavens in de Middellandse Zee, met meer dan drie miljoen bezoekers per jaar, ook 

https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/adsp-del-mar-tirreno-centrale/
https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/adsp-del-mare-di-sardegna/
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een belangrijke commerciële haven met bijna zes miljoen ton goederen. Het is verdeeld in drie gebieden: 

Cocciani, geïntegreerd in het industriële weefsel van de stad; de binnenhaven, waar ook de oude Romeinse 

haven zich bevindt, bestemd voor pleziervaartuigen; en Isola Bianca, met 10 dokken voor RoRo-schepen 

voor het vervoer van passagiers en auto's, bedrijfsvoertuigen en voor cruiseschepen. 

 

7.4.10 De HAVENCLUSTER rond PALERMO 

 

Havens van Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle en Trapani 

Havenautoriteit van de Zee van West-Sicilië 

(Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale) 

 

7.4.11 De HAVENCLUSTER rond AUGUSTA en CATANIA 

 

Havens van Augusta e Catania  

Havenautoriteit van de Zee van Oost-Sicilië 

(Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale) 

 

7.4.12 De HAVENCLUSTER rond MESSINA 

 

Havens van Messina en Milazzo 

Havenautoriteit van de Straat van Messina 

(Autorità di Sistema Portuale dello Stretto) 

7.4.13 De HAVENCLUSTER rond GIOIA TAURO 

 

Havens van Gioia Tauro, Corigliano, Crotone, Palmi, Villa San Giovanni in Calabrië 

Havenautoriteit van de Gioia Tauro en Calabrië 

(Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro e della Calabria) 

 

De haven van Gioia Tauro is nu de grootste terminal voor Italiaanse en mediterrane overslag. Ze heeft 

5.192 strekkende meter dokken, met diepten tot 18 meter; ongeveer 440 hectare gebieden (exclusief 

wateroppervlakte); terreinen met een totale oppervlakte van 1,8 miljoen m². Ze wordt bediend door een 

wegennet dat bestaat uit rijksweg 18 en de snelweg A3 en is verbonden met het spoorwegnet via het 

station van Rosarno. 

 

https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/adsp-del-mare-di-sicilia-occidentale/
https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/adsp-del-mare-di-sicilia-orientale/
https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/autorita-portuale-di-messina/
https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/autorita-portuale-di-gioia-tauro-e-della-calabria/
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Containerverkeer, uitgevoerd door de M.C.T. S.p.A., met ongeveer 3 miljoen TEU's per jaar, vormt de eerste 

functionele karakterisering. De terminal B.L.G. Srl is actief in automotive met een aanzienlijke stijging van 

jaar tot jaar. Diverse infrastructurele en structurele ingrepen zijn in uitvoering. Deze zijn gericht op de 

versterking van de hub voor het containerverkeer, de voltooiing van de infrastructuren voor logistieke 

dienstverlening en de activering van een industriële functie op de daarvoor bestemde retroportgebieden. 

Het Havenbedrijf van Gioia Tauro heeft onlangs haar bevoegdheid uitgebreid met de havens van Crotone 

en Corigliano Calabro. 

7.4.14 De HAVENCLUSTER rond TARANTO 

 

Havenautoriteit van de Ionische Zee 

(Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio) 

 

7.4.15 De HAVENCLUSTER rond ANCONA 

 

Havens van Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto en Ortona 

Havenautoriteit van de Centrale Adriatische Zee  

(Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale) 

 
De haven van Ancona vertegenwoordigt een van de 83 strategische havens van de Europese Unie, en is 

ingevoegd in de Scandinavische-Mediterrane corridor en blinkt uit in internationale veerbootactiviteiten, 

waardoor het een van de belangrijkste Italiaanse passagierhavens is. Meer dan 1,5 miljoen passagiers 

passeren per jaar door de haven van Ancona op de volgende reguliere scheepvaartroutes: Griekenland, 

Kroatië, Albanië, Montenegro en Turkije. Aan boord van de veerboten worden, samen met passagiers, 

jaarlijks ongeveer 200.000 vrachtwagens vervoerd met goederen en naar schatting wordt ongeveer een 

kwart van de commerciële import-exportactiviteiten van Griekenland vervoerd via de haven van Ancona 

van en naar Europa. De kadefaciliteiten zijn modern en efficiënt en kunnen elk type goederen bedienen. 

In de afgelopen jaren heeft de haven van Ancona een nieuwe cruiseterminal gebouwd; het is een 

tussenstop voor de schepen van de Costa Crociere Group en de MSC Company. 

 

7.4.16 De HAVENCLUSTER rond BARI 

 

Havens van Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta en Monopoli 

Havenautoriteit van de Zuidelijke Adriatische Zee 

(Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale)      

 
  

https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/adsp-del-mar-ionio/
https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/adsp-del-mare-adriatico-centrale/
https://www.assoporti.it/it/autoritasistemaportuale/adsp/adsp-del-mare-adriatico-meridionale/
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7.5 OPPORTUNITEITEN EN BEDREIGINGEN 

In het algemeen kan men stellen dat de Italiaanse havens betere maritieme condities (beschikbare 

waterspiegel en diepgang) hebben dan hun Noord-Europese gelijken. Een grote handicap is het beperkte 

hinterland achter de haven. 

Ook de centrale positie van Italië in de Middellandse Zee is een begunstigde positie. De huidige evoluties 

tonen echter aan dat dit in de toekomst niet meer zal volstaan. 

o Bureaucratie 

De lange transitdagen maakt het voor een reder niet langer interessant om bij de koers van Suez naar 

Gibraltar aan te meren in Italië. Daardoor berekende men dat de Italiaanse havens jaarlijks voor 70 miljard 

aan import verliezen (waarbij de huidige havenwaarde 34 miljard of 2% van het bbp bedraagt). (Bron 42).  

 

o Korte- t.o.v. langetermijnvisie 

Musso (33) waarschuwt de Italiaanse havens voor de toekomst: waar vroeger de containers van 10 treinen 

werden geladen per schip, worden er momenteel containers van 300 treinen per schip geladen. 

Het nieuwe Vado Gateway (Vado Ligure, deel van Port of Genoa) en het project Calata Bettolo (nabij 

Genua) zijn daarom slechts aangepast aan een heel nabije toekomst maar voldoen niet aan een 

langetermijnvisie (mega-containerschepen). 

 

o Gezamenlijke doelstelling 

Het groeperen van de nabijgelegen havens in AdSP-clusters mag dan al blijk geven van visie, door 

bureaucratie en overregulering mist het vaak zijn doel. 

Bovendien werken de AdSP-clusters vaak naast of zelfs tegen elkaar. 

 

o Chinese investeringen 

Zoals eerder vermeld zoekt de Chinese expansiepolitiek logistieke routes en partners in Europa voor hun 

afzetmarkt. Italië is hierbij niet de enige gesprekspartner en zonder een doordachte strategie inzake 

logistiek riskeert het land om ook in de Middellandse Zee zijn dominantie te verliezen. 

 

Vooral de havens van de Oostelijke Middellandse Zee (Piraeus-Athene en Turkije ten koste van Gioia Tauro, 

Calabrië) groeien gestaag, dit mede dankzij Chinese investeringen (BRI-strategie) (Bron 31).  

Ook de Maltese haven Marsaxlokk wil de rol van hub opnemen. 

 

De Baltische-Mediterrane corridor via Trieste en langs de Italiaanse Adriatische kust kan ook via Servië en 

Montenegro of Piraeus. Nu reeds is Montenegro voor 80% afhankelijk van Chinese investeringen. Bovendien 

hebben de Duitse investeringen (D-Bahn) geen interesse noch belang in het investeren in het spoor rond 

de haven van Trieste.  

 

De meer oostelijke Balkanroute is een ander alternatief vanuit het Baltische Noorden.  
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Bovendien is het Chinese alternatief naar Europa via de Noordpoolroute (Artic route) een bedreiging voor 

de Italiaanse havens: via de Beringstraat bereiken schepen uit Shanghai de haven van Rotterdam in 32 

dagen terwijl het via het Suezkanaal zo’n 50 dagen vraagt. China wil zo 80 miljoen ton verschepen tegen 

2024 en zelfs 200 miljoen tegen 2030. 

 

o Noord-Afrikaanse havens 

Ook de slinkende achterstand van de zuidelijke (Noord-Afrikaanse en Turkse) mediterrane havens t.o.v. 

de Italiaanse havens is bedreigend voor de Italiaanse havens (Bron 31).  

Het betreft landen die buiten de EU-reglementering vallen, waar werkkrachten goedkoper zijn en waar 

de economische ontwikkeling ondersteund wordt door China. 

 

Zelfs de Israëlische haven Haifa (in Chinese handen) biedt een petroleumcorridor aan vanuit China via de 

Kaukasus en de Zwarte Zee. (Spoorlijn over het Arabisch schiereiland) 

 

8. RIVIERHAVENS 

De belangrijkste rivierhavens inzake goederentransport, infrastructurele service en strategische positie 

liggen langs de Po-rivier, vertrekkende vanuit Cremona, via de Mantuaanse havencluster naar de havens 

rond Venetië (Bron 43). 

In het kader van het Europese TEN-T riviernetwerk werd naast bovenvermelde rivierhavens ook Trieste 

aangeduid (zie zeehavens). 

 

Cremona 

De haven van Cremona bevindt zich op 280 km van de Adriatische Zee, aan een belangrijk knooppunt 

tussen de rivieren Adda en Po en het kanaal Milaan-Cremona. 

De haven kan beschouwd worden als een modern logistiek platform met brede kades en pakhuizen. 

Naast de haven loopt een spoorweg met 2 sporen naar het vrachtstation Cavatigozzi. 

Sinds 2003 heeft Katoen Natie hier een Italiaans filiaal. 

 

Mantua 

De rivierhaven van Mantua (Valdaro) ligt op 140 km van de Adriatische zee en is ermee verbonden via de 

Po-rivier en het bevaarbare kanaal Fissero-Tartaro (ook canale Mantova – Adriatico genoemd). 

De haven ligt aan het einde van het kanaal en is verbonden met de Po via de sluis van San Leone die het 

hoogteverschil opvangt. De sluisdoorgang neemt 15 tot 30 minuten in beslag. 

Bovendien ligt de haven slechts op 40 km van de interporto van Verona (Zie Quadrante Europa) wat 

opportuniteiten biedt inzake intermodaal transport. 
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De haven heeft zelf ook een intermodaal centrum (polo logistico Valdaro S.p.A.) met een spoorweg op de 

verbinding Mantova–Monselice en derhalve toegang tot de Tirreno-Brennero-lijn, Oost-Europa en de 

Adriatische Corridor). 

 

Ravenna 

Ook de rivierhaven van Ravenna ligt in het Po-gebied en gaat via de noordelijke haven van Portogaribaldi 

(Comacchio) naar Ravenna. 

Dankzij een verbinding met spoorwegnet garandeert Ravenna de verbinding binnen Italië en via de 

Brenner met Noord- en Oost-Europa. 

 

Venetië 

Rovigo en Chioggia (zie ook zeehavens) en Nogara (Friuli, zie haven Trieste) staan in verbinding met de 
havens van Venetië. 
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9. LUCHTHAVENS 

Het belang van luchttransport voor de Italiaanse economie is vrij irrelevant: slechts 0,2% van de import 

en 2,3% van de export verloopt via luchtvracht. 

 

Het Europese TEN-T project heeft voor het Italiaans netwerk 11 luchthavens aangeduid zijnde: Milano 

Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo-Orio al Serio, Bologna-Borgo Panigale, Cagliari-Elmas, 

Genua-Sestri, Napoli–Capodichino, Palermo-Punta Raisi, Torino-Caselle, Venezia-Tessera. 

 

Qua cargodiensten neemt Milaan Malpensa de helft van de 573.000 ton voor zijn rekening (2018). Roma 

Fiumicino verhandelt 18%, Bergamo 11%, Venetië 6% en Bologna 5%. 

 

De strategische positie van Malpensa Airport ten noordwesten van Milaan met wegen en spoorwegen 

naar Milaan, Varese, Novara-Turijn en Zwitserland maakt het een eerste gateway voor internationaal en 

intercontinentaal verkeer naar Zuid-Europa. 

De luchthaven werd geopend in 1998 en het TEN-T priority project werd afgewerkt in 2001. 

Men blijft echter progressief verbeteringen aanbrengen aan de infrastructuur rond Malpensa (wegen en 

treinverbindingen) om de catchment area voor de regio’s Piëmont, Lombardije, Ligurië en Zuid-

Zwitserland te verbreden. 

 

De belangrijkste logistieke operator voor air cargo in Italië is Cargolux Italia, een joint venture van het 

Luxemburgse Cargolux Airlines en Italiaanse investeerders, met Milaan Malpensa als hub. In 2018 noteerde 

men een omzet van bijna 246 miljard euro. 

 

Bedrijf Zetel Omzet (miljoen euro) 
 

  
2016 2017 2018 % 

CARGOLUX ITALIA Brescia 145.94 220.06 245.8 79.3% 

SW ITALIA Milano 25.66 18.51 35.63 11.5% 

ARIANE S.R.L. Sondrio 4.43 11.91 11.04 3.6% 

ELITELLINA Sondrio 3.67 6.82 8.97 2.9% 

HELIWEST Asti 6.05 10.29 8.55 2.8% 

FEMAR SERVIZI SPECIALI Catania 6.47 6.5 6.66 2.2% 
Tabel 7. Omzet Italiaanse bedrijven actief in de sector “luchttransport van goederen” in Italië (Bron 44) 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.04.2020 Logistiek in Italië pagina 55 van 63 

10. VARIA 

10.1 LOGISTIEKE GEBOUWEN 

De logistieke beschikbaarheid in Italië bedraagt momenteel 37 miljoen m2 waarvan het gros (28 miljoen 

m2) in het bezit is van ‘derden’, 4,9 miljoen m2 van distributiecentra (CeDi), en 4,1 miljoen m² van de 

Interporti (zie intermodaal transport). Vooral rond groot-Milaan (incl. Piacenza) en Bologna is de vraag 

naar opslag enorm.  

 

De historisch hoge huurprijs (tot. 70 euro per m2 per jaar, 2006-2007) voor nieuwe logistieke gebouwen 

daalde sterk in de periode 2008-2014. De waarde is sinds 2015 terug aan het stijgen. 

Op heden variëren de jaarlijkse huurprijzen voor nieuwe gebouwen in Noord-Italië tussen de 55 à 60 euro 

per m2 in Noord Italië. Men voorziet een verdere stijging voor 2020-2021. 

 

Waar situeren de logistieke spelers zich de komende 3 jaar? 

Onderstaand figuur toont de regio’s met de grootste ontwikkeling: Lombardije (43%), Emilia-Romagna 

(29%), Veneto (14%), Latium (9%) en Piëmont (6%). 

 

 

Figuur 7. Logistieke positionering - verwachte groei per regio 

(%) 

Figuur 8. ‘Last Mile’-positionering – afstand t.o.v. 

stedelijke agglomeratie 

 

 

Meer dan 80% van de magazijnen zullen zich voor de Last Mile positioneren in een straal van 1 tot 10 km 

van grote steden/agglomeraties: 
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Lay-out 

Tot voor kort was het traditionele magazijn in Italië een niet verwarmde big box van 12m. Momenteel 

noteren onderzoekers (Bron 45) het volgende verlanglijstje: 

 

1. Safety first (gebouwen en werknemers) 

2. Zo laag mogelijke milieu-impact 

3. Gewijzigde lay-out omwille van nieuwe distributiekanalen (e-commerce) 

4. Automatisatie met flexibele lay-out 

5. Evolutie naar ‘koop’ i.p.v. ‘maak’ 

6. Positionering niet langer nabij productie maar in de nabijheid van de leveringsnuclei 

7. Nabij beschikbare werkkracht 

8. Evolutie naar een brede rechthoek (enkel last mile-magazijn mag nog smal) 

9. Stijgende hoogtes (vnl. bij koel- of vriesopslag). Er is een tendens naar hoogtes tot 12 à 14 m met 

tussenverdiepingen (mezzanine), bij voorkeur verwijderbaar. Men vermeldt reeds gebouwen van 

30m hoog. 

10. Ook de oppervlaktes nemen toe: > 50.000 m2 wordt de maatstaf met relatief meer laadkades per 

oppervlakte (< 600 m2 per poort) 

 
 

10.2 LOGISTIEKE WORKFORCE 

 
In Italië is binnen de logistiek het uitzendbureau een belangrijke partner, dit om de interacties tussen de 

klant, de logistieke operator en de arbeidsmarkt (coöperatieven of transportbedrijven) te 

vergemakkelijken. 

 

Om het wanbeheer in de sector te verminderen werd er een decreet “Decreto Dignita6” opgericht waarbij 

er strengere beperkingen worden opgelegd voor tijdelijke contracten om misbruik tegen te gaan: 

 

✓ Contracten van kortere duur: van 36 naar 24 maand, geen stop&go meer en maximaal 4 

 tot 6 verlengingen 

✓ Beperking van de tijdelijke contracten: enkel nog ter vervanging zieken/afwezigen, 

 seizoensgebonden, opvang onvoorziene fluctuaties of pieken, uitzonderlijke 

 werkzaamheden. 

 

 

 
6 Het ‘waardig decreet’, decreet waarin de tijdelijke arbeidskracht ‘waardig’ wordt behandeld. 
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10.3 LOGISTIEKE PARTNERS IN ITALIË 

 
Volgens een onderzoek van SRM-Contship (Bron 30) maken de meeste productiebedrijven gebruik van 

contract logistics: voor export gebruikt 85% van de bedrijven externe logistiek, 71% voor de import. 

Daarbij wordt in 64% van de gevallen geopteerd voor Ex-works transport. Het Italiaanse industrieel 

systeem biedt dus opportuniteiten voor de logistieke sector. 

 

In Italië onderscheidt men 8 subcategorieën binnen de contract logistics, waarbij het wegtransport (bedrijf 

of coöperatieve) de belangrijkste categorie is (50%).  

De laatste jaren merkt men in Italië vnl. een omzetstijging van het treintransport en de koerierdiensten, 

subcategorieën waarbij het aantal spelers nog stijgt. 

 

Binnen de andere subcategorieën stagneert of daalt het aantal spelers (vnl. door consolidatie). 

Sinds 2015 noteert men in Italië 45 nationale en 31 internationale M&A-operaties, vnl. bij de forwarders en 

haventerminals. 

 

De M&A’s vertrekken vaak vanuit operatoren uit verschillende categorieën zodat de traditionele scheiding 

tussen nationaal/internationaal en eenvoudig/complex vervoer beweegt in de richting van een 

internationale, complexere global supply chain oplossing.  

 

Bedrijf Zetel Website 

Savino del Bene Firenze www.savinodelbene.com 

DHL Duitsland  

BRT Corriere Espresso Milaan www.brt.it 

Fercam Bolzano www.fercam.com 

UPS Italia Deel van het Amerikaanse UPS  

Arcese Trasporti Trento www.arcese.com 

DSV 

Deel van DSV Panalpina met 

zetel in Denemarken 

 

Schenker Italiana Deel van DB Schenker Duitsland  

Kuehne + Nagel Duitsland  

Bcube Casale Monferrato www.bcube.com 

SDA Express Courier Deel van PosteItaliane (Rome) www.sda.it 

Havi Logistics Deel van het Amerikaanse Havi  

GLS Italy Deel van het Nederlandse GLS  

Jas Milaan www.jas.com 

http://www.savinodelbene.com/
http://www.bcube.com/
http://www.sda.it/
http://www.jas.com/
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Geodis Deel van Franse SNCF Logistics  

Transmec Modena www.transmecgroup.com 

Ceva Logistics Italia 

Deel van het Zwitserse Ceva 

Logistics 

 

Contship Italia Deel van het Duitse Eurokai www.contshipitalia.com 

Italsempione Domodossola www.italsempione.it 

SDM – Societa distributrice 

merci Consortium – Bergamo 

www.sdmtrasporti.com 

Tabel 8. Belangrijkste logistieke spelers in Italië. 

 

Technologie speelt steeds vaker een overheersende rol bij een waardevol aanbod van de logistieke 

partners. Daarom noteert men ook vaker M&A-operaties met technologische bedrijven of start-ups die 

vraag en aanbod linken, de creatie van zogenaamde digital freight forwarders. 

 

Omgekeerd ziet men ook dat de hoogtechnologische bedrijven zich gaan versterken met logistieke assets. 

Amazon Logistics bv. had in 2018 in Italië een globale omzet (eigen + tertiair) van 500 miljoen euro wat 

hen meteen één van de topspelers van de Italiaanse logistiek maakt. 

  

http://www.transmecgroup.com/
http://www.contshipitalia.com/
http://www.italsempione.it/
http://www.sdmtrasporti.com/
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GLOSSARIUM  

• AdSP: Autorità di Sistema Portuario – Officieel orgaan van de havencluster 

• AfCFT (African Continental Free Trade 

• ARMG-kraan: Automatic Rail Mounted Gantry 

• Bloktreinen: complete treinen waarbij ook de tractie door de operator geregeld wordt. 

• BRI: Belt and Road Initative - de nieuwe zijderoutes 

• CeDi: Centri di Distribuzione - distributiecentra 

• CONFETRA: CONFEderazione Generale Italiana dei TRAsporti e della Logistica 

• ETA estimated time of arrival 

• FCL: Full Container Load 

• Green corridor: Samenwerking tussen Italiaanse en Egyptische agro-voedingsindustrie (Trieste-

Alexandria) 

• HST: HogeSnelheidsTrein (zie ook TAV) 

• LCL: Less Container Load 

• LNG: Liquified Natural Gas 

• Lo-Lo:  Lift On/Off 

• LPI: logistic performance index 

• PCS: Port Community System 

• PLSCI: Port Liner Shipping Connectivity Index  

• RFI: Rete Ferroviaria Italiana – de Italiaanse spoorwegen 

• RLM: Regione Logistica Milanese – Logistiek groot Milaan 

• RolA: ROLlende Autobahn of Autostrada Viaggiante 

• Ro-Ro: Roll on, Roll off 

• RRT: Road Rail Terminals 

• SECA: Sulfur Emission Control Area  

• SEZ: Special Economic Zones – zie ook ZES 

• STS: Ship to Shore 

• TAS: Truck appoinment system 

• TAV: Treno ad Alta Velocità (zie ook HST) 

• TCA: Trasporto Combinato Accompagnato – begeleid gecombineerd transport 

• TEN-T core netwerk: Trans-Europees transport netwerk 

• TEU: Twenty-foot Equivalent Unit - ISO Containers van ca. 6m lang 

• TOS: Terminal Operating System 

• UTI: Unità di Trasporto Intermodale = TEU binnen intermodaal transport 

• ZES: Zone Economiche Speciali - zie ook SEZ 

• ZLS: Zone Logistiche Speciali – Speciale Logistieke Zones 

• ZTL: Zona a Traffico Limitato – zone met verkeersbeperking (Lage Emissie Zone) 
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BIJLAGE 

 
Tabel 21. UNCTAD Liner Shipping Connectivity Index – overzicht van de Italiaanse havens, situering t.o.v. van de Nederlandse en 

Belgische havens alsook de posities van de havens in buurlanden binnen het Mediterraan bekken (Bron 46). 

PORT 2014 2017 2018 2019

Position anno 

2019

stijging laatste 

5 jaar

stijging laatste 

2 jaar

China, Shanghai 120,22 126,39 133,58 134,32 1 12% 6%

Singapore, Singapore 111,11 118,06 128,10 124,63 2 12% 6%

Korea, Republic of , Pusan 101,46 108,85 111,96 114,45 3 13% 5%

Belgium, Antwerp 84,74 93,43 94,81 93,73 6 11% 0%

Netherlands, Rotterdam 88,63 88,40 93,71 92,75 7 5% 5%

Germany, Hamburg 72,05 74,93 77,53 77,46 13 8% 3%

Italy AdSP Genoa (Genoa 

+ Vado + Savona) 47,93 61,46 62,39 64,69 35% 5%

Greece, Piraeus 45,84 47,09 54,25 63,02 21 37% 34%

Spain, Valencia 53,25 54,24 54,58 61,68 23 16% 14%

France, Le Havre 54,79 59,29 65,10 60,93 26 11% 3%

Spain, Barcelona 49,05 52,17 52,82 59,68 28 22% 14%

Egypt, Port Said 49,46 46,12 54,19 56,86 29 15% 23%

Morocco, Tanger Med 52,63 58,81 60,33 53,62 31 2% -9%

Italy, Genoa 40,44 52,72 51,87 52,71 32 30% 0%

Italy, Gioia Tauro 40,63 41,33 41,58 48,98 40 21% 18%

Turkey, Ambarli 44,40 44,18 45,27 47,49 42 7% 7%

Malta, Marsaxlokk 42,69 45,33 46,97 46,52 45 9% 3%

Belgium, Zeebrugge 35,32 37,99 33,90 44,14 56 25% 16%

Israel, Haifa 27,70 35,59 37,83 41,28 68 49% 16%

Italy, La Spezia 39,61 41,83 43,58 41,21 69 4% -1%

Italy AdSP Trieste (Trieste 

+ Monfalcone) 21,42 30,97 32,53 36,74 72% 19%

Slovenia, Koper 21,41 31,41 32,79 36,74 80 72% 17%

Portugal, Sines 32,49 36,23 49,29 36,35 81 12% 0%

Italy, Trieste 19,29 28,85 31,33 35,54 84 84% 23%

Croatia, Rijeka 19,18 28,71 30,94 35,21 86 84% 23%

Italy, Leghorn 24,48 25,10 24,78 27,01 136 10% 8%

Italy, Naples 21,06 20,59 23,30 25,69 146 22% 25%

Italy, Civitavecchia 3,69 22,26 22,25 21,64 178 486% -3%

Italy, Venice 13,35 21,95 22,25 19,66 189 47% -10%

Cyprus, Limassol 15,64 13,66 18,14 18,77 197 20% 37%

Italy, Salerno 18,64 23,06 22,47 16,47 216 -12% -29%

Libya, Misurata 13,54 10,67 13,17 13,76 246 2% 29%

Algeria, Algiers 9,69 11,19 12,24 11,10 289 15% -1%

Italy, Cagliari 18,78 22,92 15,20 11,04 290 -41% -52%

Italy, Ravenna 11,06 9,49 9,60 9,77 325 -12% 3%

Italy, Vado Ligure 5,22 4,24 6,02 7,47 394 43% 76%

Italy, Catania 2,90 5,38 4,34 5,71 481 97% 6%

Italy, Savona 2,27 4,50 4,50 4,50 554 98% 0%

Italy, Monfalcone 2,13 2,13 1,20 1,20 896 -44% -44%

YEAR
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Disclaimer 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld 

te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de 

beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie 

van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, 

financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk 

gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 

evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. 

De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.  
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