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MAASVLAKTE 2  Eerste ‘commerciële’ overslag medio januari

ROB MACKOR

De geautomatiseerde container-
terminal van Rotterdam World 
Gateway (RWG) op Maasvlakte 2 
moet vanaf 2016 op volle kracht 
kunnen draaien.

Dat zegt managing director Ronald 
Lugthart in een interview met NT 
over de ingebruikneming van het 
108 hectare grote complex, waarin 
700 miljoen euro is geïnvesteerd. 
Hij verwacht medio januari voor het 
eerst op commerciële basis zo’n 
200 containers over te slaan, enkele 
maanden later dan gepland.
De eerste grotere (deepsea)sche-
pen worden in april of mei ver-
wacht. Om welke dienst het gaat, is 
nog niet bekend. Lugthart gaat er-
van uit dat de terminal nieuwe nor-

De bonden vrezen dat banen bij 
ECT op de tocht komen te staan als 
klanten naar RWG overstappen. Die 
is voor 70% in handen van de rede-
rijen APL, Hyundai, Mitsui en CMA 
CGM, die naar verwachting in elk 
geval een deel van hun lading naar 
RWG zullen verplaatsen. De bon-
den willen dat ECT’ers met de la-
ding meegaan, maar Lugthart zegt 
dat RWG geen 700 overtollige werk-
nemers kan opvangen.
De terminal beschikt over elf deep-
sea-, drie lichterkranen en twee 
spoorkranen. Vijftig stapelkranen 
zorgen voor de opslag van de con-
tainers en 59 ‘lift-agv’s’, die zelf con-
tainers kunnen afzetten, voor het 
transport. De terminal kan op ter-
mijn nog verdubbeld worden.

rators, die in plaats van de traditio-
nele kraanmachinisten komen. Zij 
zullen in de beginfase elk één kraan 
bedienen, maar op termijn moet 
één operator meerdere kranen tege-
lijk kunnen aansturen. Alleen het 
oppakken van de container uit het 
schip gaat, op afstand, nog handma-
tig, de rest van het proces verloopt 
volledig automatisch.

Cao
Ondanks druk van met name FNV 
Havens is Lugthart niet van plan 
een cao af te sluiten. RWG heeft met 
alle werknemers individuele ar-
beidsovereenkomsten afgesloten, 
die volgens hem ‘meer dan uitste-
kende’ voorwaarden kennen. Onge-
veer dertig van de huidige werkne-
mers zijn afkomstig van marktleider 
ECT.

men zal stellen op het gebied van 
productiviteit. Niet alleen het over-
slagmaterieel, zoals kadekranen en 
agv’s (automated guided vehicles), 
is van een nieuwe generatie, ook de 
besturingssystemen van het Ameri-
kaanse Navis en TBA uit Delft.
De terminal gaat werken met onge-
veer 200 vaste personeelsleden, van 
wie er al 130 op de loonlijst staan. 
Alle havengerelateerde arbeid, zoals 
vastzetten en losmaken van contai-
ners, wordt uitbesteed aan de ge-
specialiseerde bedrijven ILS en 
Unilash en mogelijk Matrans. Het 
gaat daarbij om ongeveer 150 men-
sen. Volgens Lugthart kan de termi-
nal, jaarcapaciteit 2,35 miljoen teu, 
met vijftien tot twintig mensen 
worden aangestuurd.
Een sleutelrol daarin vervullen de 
ongeveer veertig remote process ope-

Op de nieuwe terminal werken straks maar een paarhonderd mensen. Veel gebeurt er volledig automatisch. Foto: Ries van Wendel de Joode

Terminal RWG in 2016 
pas volledig in bedrijf
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miljoen euro dollar aan kapitaal 

heeft de Russische rederij Sov-

comfl ot opgehaald bij Europese 

banken voor de fi nanciering van 

twee LNG-carriers. De lening 

heeft een looptijd van tien jaar 

en is afgesloten met een con-

sortium van Europese banken. 

Het geld wordt gebruikt om 

twee nieuwe ijsklasse gecertifi -

ceerde LNG-tankers te bouwen, 

de ‘SCF Melampus’ en de ‘SCF 

Mitre’, die beide worden ingezet 

op langetermijncontracten met 

Shell. 

Tien vervoerders uit Belgisch 

Limburg en de Antwerpse 

Kempen krijgen een gezamen-

lijke opstelplaats voor trailers 

in het Antwerpse havengebied. 

Ze willen zo de fi les op de E313 

vermijden. De trailers kunnen 

buiten de spitsuren naar de 

haven worden gebracht, waar 

ze op een beveiligd terrein op 

de Rechteroever wachten tot de 

terminal of het bedrijf opengaat 

waar ze moeten worden gelost 

of beladen. De aanleg van de 

parkeerplaats zal naar schatting 

ruim 300.000 euro kosten. De 

Limburgse bedrijven, waaronder 

Groep H. Essers en Gheys, zijn de 

fi les op de E313, die Antwerpen 

naar het oosten voert, beu. 

Trailerparking in 
Antwerpse haven 
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 385 mensen op de stelling van 2 december
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NIEUWE POLL  Maasvlakte 2 levert geen banen op, maar kost banen
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Terecht, ook zij hebben vaak schuld  

Onzin. Draait de klant op voor de winkel? 

Zelfs EVO legt zich er nu bij neer 

Anders, namelijk... 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Het economisch belang van onze mainports kan bijna niet wor-
den overschat – maar bepaalde aspecten worden door bestuur-
ders en politici wellicht graag onderschat, zoals de toekomst 
van lagergeschoolde medewerkers. Op de website Maasvlakte2.
com stelt het Havenbedrijf dat de uitgebreide Maasvlakte als 
die volledig in gebruik is 6000 directe banen op zal leveren ‘en 
een veelvoud aan indirecte banen’.

Aan de andere kant presenteerde Deloitte in oktober een 
rapport waarin het de gevolgen van robotisering schetste: 
drie miljoen banen zullen erdoor verloren gaan, vooral in het 
laagopgeleide segment van de arbeidsmarkt. En laat een haven 
nu traditioneel werk bieden aan veel lager opgeleiden.

Uit een interview met Ronald Lugthart in deze krant blijkt dat 
een complete containerterminal volgend jaar bij opening aan 
ongeveer vijftien tot twintig operators genoeg heeft. Een klein 
aantal werknemers waar voorheen honderden mensen aan 
het werk waren. Er is geen reden om aan te nemen dat andere 
nieuwe én bestaande terminals niet op eenzelfde manier zullen 
automatiseren en robotiseren. Naast de operators zal er nog 
plaats zijn voor wat kantoorpersoneel, denk aan de afdelingen 
sales en marketing, maar dat zullen zoveel mensen niet zijn. En 
er zijn nu eenmaal ook minder P&O-functionarissen en kan-
tinedames nodig als er minder uitvoerend personeel in dienst 
is. Als robotisering al banen oplevert, dan zullen dat functies 
zijn voor hoger opgeleiden, en het zal aan veel minder mensen 
werk bieden dan voorheen. 

We schetsten in de editie van vorige week al dat gefantaseerd 
wordt over onbemand varen op containerschepen. Google, en 
verschillende traditionele autofabrikanten investeren in de 
ontwikkeling an auto’s die geen chauff eur of bestuurder meer 
nodig hebben. Toekomstmuziek? Zeker, zo zijn er onder meer 
juridische belemmeringen, maar de voorspelling dat robots het 
werk in de haven zo massaal zouden overnemen leek tot voor 
kort ook pure sciencefi ction.

‘We kunnen geen robotvrij eiland zijn’, zei minister Asscher 
in een rede waarin hij de gevolgen van robotisering schetste. 
Inderdaad, in een zo internationale omgeving als de Rotter-
damse haven moet je mee met de ontwikkelingen. Wel mag van 
een minister van sociale zaken een sterker antwoord verwacht 
worden dan zijn suggestie dat scholen meer aandacht moeten 
besteden aan creatief denken.

Het werk dat traditioneel door havenarbeiders wordt gedaan 
leer je juist niet op een school.
 

 

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Robotisering
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INTERVIEW  HAROLD LINSSEN, DIRECTEUR KEPPEL VEROLME

TOBIAS PIEFFERS

Keppel Verolme-directeur Harold 
Linssen is verkozen tot Havenman 
2014. Het is de eerste keer dat ie-
mand uit de scheepsbouw deze ti-
tel wint. De spraakmakende dok-
beurt van cruiseschip ‘Oasis of the 
Seas’ heeft een belangrijke rol in 
deze keuze gespeeld.

Gefeliciteerd. Wat dacht u, einde-
lijk?
Dank je. Nee, ik had het helemaal 
niet verwacht. Ik kijk wel ieder jaar 
om te zien wie er is verkozen en 
waarom. Het is mooi dat de maakin-
dustrie weer op de kaart wordt ge-
zet.

De dokbeurt van de ‘Oasis of the 
Seas’ speelde een belangrijke rol in 
de keuze voor u. Logistiek gezien best 
een uitdaging om dat schip in je dok 
te hebben liggen, er zitten toch een 
paar duizend man aan boord.
Dat vraagt inderdaad om zorgvuldi-
ge voorbereiding. Ook op gebied 
van veiligheid. Voordat het schip 
aankwam hebben we een heel draai-
boek gemaakt en samen met de 
brandweer oefeningen uitgevoerd, 
onder andere om het schip te ont-
ruimen. Logistiek hebben we ook 
veel moeten regelen op het terrein. 
Er is een grote aanwas van mensen 
die aan het schip moeten werken. Er 
zitten veel bemanningsleden aan 
boord die ’s avonds even de wal op 
willen om een biertje te drinken, en 
er  zijn alle goederen die van en naar 
het schip moeten.

Er is een gat in de bodem gemaakt 
om de motor te vervangen. Is dat 
een bijzondere operatie voor  jullie?
Het project duurde maar twee we-
ken, dat is voor ons niet lang. Het is 
ook geen echt moeilijke reparatie. 
In 2005 hebben we de ‘Enchant-
ment of the Seas’ doormidden ge-
zaagd en met 22 meter verlengd. 
Dat was qua project complexer. De 
‘Oasis of the Seas’ heeft veel media-
aandacht gekregen, daar kon je niet 
omheen. Het leefde ook sterk onder 
de mensen. Er stonden vele mensen 
op de pieren te wachten toen het 
schip de haven binnenliep en ook 
toen het schip aan de Wilhelmina-

pier lag trok het veel bekijks. Daar-
door heeft het project veel positivi-
teit opgeleverd en de Rotterdamse 
maakindustrie in de zon gezet. Dat 
was de motivatie voor de keuze, heb 
ik begrepen.  

Het vertrek van het schip was voor-
al omgeven door negativiteit, van-
wege de tewerkstelling van mensen 
die niet over een werkvergunning 
beschikten. Hoe was dat voor u? 
Dat was ontzettend jammer. We 
hebben samen met de reder en de 
autoriteiten de gehele operatie zo 
goed mogelijk voorbereid. Het is 
daarom echt vervelend dat een pro-
ject zo afl oopt, zeker nadat alles juist 
zo goed en volgens plan is verlopen. 

Wat ik wel mooi vond om te zien was 
dat veel toeschouwers de kritiek 
wegwuifden en het vooral bijzonder 
vonden om de verbouwing van zo’n 
schip mee te maken. (Het incident 
betrof 48 Filipijnse werknemers die 
in dienst zijn bij Royal Carribean. De 
Inspectie SWZ heeft benadrukt dat 
Keppel Verolme in de zaak niets te 
verwijten valt, red.)

Wat wilt u als Havenman aan de 
haven meegeven het komende jaar?
Ik wil zorgen voor een betere afstem-
ming tussen het onderwijs en de in-
dustrie. Het is heel fi jn dat de maak-
industrie daar nu even de aandacht 
voor kan krijgen. Ik zit zelf in de Raad 
van Toezicht van het Zadkine, het is 
leuk om af en toe de onderwijspet op 
te zetten en de afstemming vanuit 
die hoek te bekijken. Er zijn veel ver-
schillende branches in de haven die 
allemaal om de beurt bij het onder-
wijs aankloppen om afspraken te 
maken, maar die afspraken zijn vaak 
erg industrie-specifi ek. Beter zou het 
zijn om de verschillende branches 
samen bij de scholen te laten aan-
kloppen en zich te richten op tech-
niek als geheel. Dus niet specifi ek ge-
richt op de petrochemie of 
scheepsbouw, maar een meer om-
vattende algemene techniekoplei-
ding. Dan kunnen werknemers later 
ook gemakkelijker rouleren tussen 
de verschillende bedrijven. 

Het aantrekken van jonge nieuwe 
werknemers in de techniek is een 
groot probleem. Vindt u dat een 
overstatement?
Ja, dat vind ik wel een overstate-
ment. Wij hebben 350 man in dienst 
en het lukt aardig om dat zelf op te 
lossen. Grotere bedrijven hebben er 
misschien wat meer last van. Het-
zelfde geldt voor  bedrijven die min-
der aandacht krijgen en daardoor 
minder makkelijk gevonden worden. 
Daarom zijn de cruiseprojecten voor 
ons als maakindustrie zo interes-
sant. In 2005, toen wij de ‘Enchant-
ment of the Seas’ gingen verlengen, 
hadden wij de NOS en het Jeugdjour-
naal op de werf staan. Zulke projec-
ten zijn nodig om onze industrie 
over het voetlicht te brengen. Dat is 
ook goed voor de aanverwante be-
drijven.

‘Zulke projecten heeft
onze industrie nodig’

RECENTE VOORGANGERS
Harold Linssen is de 34ste 

Havenman die de titel wint. 

Zijn vijf meest recente 

voorgangers zijn:

• Raymond Riemen, CEO 

Broekman Group (2013)

• Ard Jan Kooren, CEO Kotug 

(2012)

• Gerard Deen, CEO Deen 

Shipping (2011)

• Ronald Paul, directeur 

Projectorganisatie Maasvlak-

te 2 (2010)

• Erik Hietbrink, voorzitter 

College van Bestuur 

STC-Group (2009)

In 2004 werd de titel door een 

vrouw gewonnen: directrice 

Mai Elmar van Cruise Port 

Rotterdam. 
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Rusland zet rem op 
productie DAF Trucks 

Koeriers zien hun
omzet fl ink groeien 

Shell bouwt schip voor 
levering vloeibaar gas

‘MSC New York’ vestigt 
record in Antwerpen

WEGVERVOER
DAF Trucks uit Eindhoven 

schroeft zijn productie volgend 

jaar fl ink terug als gevolg van de 

economische crisis in Rusland. 

Dat kost ruim tweehonderd uit-

zendkrachten hun baan. De pro-

ductie wordt volgende maand 

met zo’n 15% verlaagd, van 164 

tot 140 trucks per dag. DAF ver-

kocht vorig jaar 3900 vrachtwa-

gens in Rusland, ongeveer 7% 

van het totaal. Door de daling 

van de Russische roebel zijn 

West-Europese trucks voor Rus-

sen een stuk duurder geworden.

EXPRES
De aantrekkende economie en 

groeiende online verkopen leg-

gen koeriersbedrijven geen 

windeieren. Zij zagen hun omzet 

in het derde kwartaal van dit 

jaar met 9% groeien, zo maakte 

het Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek bekend. De omzet van in-

ternetwinkels vertoont al jaren 

een stijgende lijn. Ook de traditi-

onele winkels spelen in op deze 

trend en verkopen steeds meer 

spullen online. 

LNG
Shell laat een speciaal bunker-

vaartuig bouwen waarmee 

schepen van vloeibaar gemaakt 

aardgas (LNG) kunnen worden 

voorzien. Het bunkerschip krijgt 

de Rotterdamse haven als stand-

plaats, waar het gebruik gaat 

maken van de nieuw te bouwen 

LNG-laadpier bij de Gate-termi-

nal. Shell ziet het bunkerschip 

als ‘een volgende stap in de ont-

wikkeling van LNG als schonere 

brandstof voor scheepvaart’.

SCHEEPVAART
Het containerschip ‘New York’ 

van rederij MSC heeft een record 

gevestigd in de Antwerpse ha-

ven. Met zijn 399 meter lengte 

en 54 meter breedte is het het 

grootste schip ooit dat door een 

sluis is gepasseerd. Deze Beren-

drechtsluis is momenteel qua 

volume de grootste sluis ter we-

reld. Het gloednieuwe schip 

loopt op zijn maidentrip naar 

Noord-Europa voor de eerste 

maal de Antwerpse haven aan.

KORT

CCA, dat zich toelegt op de ver-
koop, verhuur en leasing van nieu-
we en gebruikte zeecontainers, op 
termijn zou worden teruggekocht 
door de Ter Haak Groep. Hoewel 
die intentie er nog is, heeft Michael 
ter Haak besloten voor zichzelf te 
beginnen met vergelijkbare contai-
neractiviteiten. Daarvoor heeft hij 
het eigen bedrijf CBOX Containers 
opgericht in Amsterdam, aldus va-
der Richard. ‘Hij wilde weer zelf aan 
de slag als ondernemer. Het gaat om 
een eigen bedrijf van Michael. Wel 
neemt hij zijn intrek in ons kantoor-
pand in de Amsterdamse haven.’ 
Door het vertrek van Ter Haak be-
staat het nieuwe managementteam 
bij CCA uit directeur Maarten van 
den Berg en fi nancial controller 
Elco Diesbergen. 

JOHN VERSLEIJEN

Directeur Michael ter Haak is vo-
rige week vrij verrassend opge-
stapt bij het Amsterdamse con-
tainerverhuurbedrijf CCA. 

Dat bevestigt zijn vader Richard ter 
Haak, algemeen directeur van de ge-
lijknamige Amsterdamse haven-
groep. Michael ter Haak, de vierde 
generatie van de ondernemersfami-
lie in de Amsterdamse haven, kreeg 
de leiding van het containerbedrijf 
nadat zijn vader CCA Containers in 
het kader van een ingrijpende reor-
ganisatie bij het familiebedrijf 
noodgedwongen moest verkopen. 
De Rotterdamse Peinemann Group 
werd de nieuwe eigenaar. 
Het was daarbij de bedoeling dat 

kendgemaakt dat geld werd uitge-
keerd aan directeuren van bedrijven 
en politici in de heersende coalitie.
Met de corruptie en witwaspraktij-
ken zou 3,9 miljard dollar gemoeid 
zijn. Costa zelf moet meer dan 25 
miljoen dollar die hij ontving terug-
betalen. De steekpenningen werden 
aan hem betaald via agenten. Aan-
klager Carlos Lima zegt dat er er 
sterke bewijzen zijn voor de verden-
kingen tegen de bedrijven, en dus 
ook tegen Maersk. 
Maersk zelf heeft gereageerd door 
te zeggen dat het werknemers of 
derde partijen van het bedrijf ten 
strengste verboden is om steekpen-
ningen te betalen. Volgens het be-
drijf gaat het om het betalen van 
commissies die binnen de normen 
van de industrie vallen.

TOBIAS PIEFFERS

A.P. Møller-Mærsk A/S is onder-
deel geworden van het onderzoek 
naar het omkoopschandaal bij 
het Braziliaanse oliebedrijf Pe-
trobras. Dat meldt Bloomberg.

Maersk wordt verdacht van het
betalen van steekpenningen aan
bestuurders van het door de staat 
beheerde oliebedrijf in ruil voor 
contracten. Een aanklager en een 
agent van de federale politie zeggen 
bewijs te hebben gevonden dat in-
ternationale toeleveranciers en be-
drijven steekpenningen hebben be-
taald aan voormalig Petrobras-CEO 
Paulo Roberto Costa, die nu in ruil 
voor strafvermindering met de au-
toriteiten meewerkt. Hij heeft be-

AMSTERDAMSTEEKPENNINGEN

Michael ter Haak weg 
bij CCA Containers

Maersk genoemd in 
Petrobras-schandaal

In totaal richt het onderzoek van de 
Nederlandse en Duitse kartelauto-
riteiten zich op zes bedrijven en het 
coördinatiecentrum van het Ham-
burgse samenwerkingsverband.  Dit 
Hamburgse sleepvaartblok bestaat 
al sinds 1952 en richt zich via de 

bundeling van de gezamenlijke 
sleepvloot op een zo effi  ciënt moge-
lijk inzet van schepen. 
In het verleden is het Deense 
Maersk Line herhaaldelijk in aanva-
ring gekomen met deze slepers-

groep, omdat de containergigant 
liever met Svitzer zou willen wer-
ken. Die sleper is evenals Maersk 
onderdeel van scheepvaartgigant 
A.P. Møller-Maersk. 

Rotterdam
Insiders achten het ‘uitgesloten’ dat 
Svitzer zelf betrokken zou zijn bij 
verboden kartelafspraken. Een van 
hen wijst erop dat topman Robert 
Uggla een kleinzoon is van de oude 
scheepvaartmagnaat Arnold Maersk 
Mc-Kinney Møller en dat het bedrijf 
zich alleen al om die reden geen en-
kele uitglijder zou kunnen permit-
teren. 
Svitzer heeft samen met het sleep-
vaartbedrijf Iskes uit IJmuiden vrij-
wel de gehele Amsterdamse markt 
in handen en is eerder dit jaar ook 
in Rotterdam havensleepdiensten 
gaan aanbieden.

ROB MACKOR

De Nederlandse kartelwaakhond 
ACM en het Duitse Bundeskar-
tellamt verrichten een ingrijpend 
onderzoek naar verboden prijsaf-
spraken in de Rotterdamse en 
Hamburgse sleepvaartsector.

Dit bevestigt een woordvoerder van 
de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM). Centraal in het onderzoek 
zou het Duitse bedrijf Fairplay To-
wage staan, dat behalve in Hamburg 
en Rotterdam ook actief is in de ha-
vens van Antwerpen en Rostock. 
De inspecteurs van de Nederlandse 
toezichthouder hebben eind no-
vember invallen gedaan bij een aan-
tal sleepvaartbedrijven in de Rot-
terdamse haven, waaronder het 
bedrijf Smit. Een woordvoerder van 
Boskalis, eigenaar van Smit, beves-
tigt het ‘bedrijfsbezoek’ van de 
ACM-inspecteurs in de Rotterdam-
se Waalhaven. Hij zegt niet te weten 
waar het onderzoek zich precies op 
richt, wel dat Boskalis/Smit volledig 
met de autoriteiten zal meewerken.
Smit heeft voor het Rotterdamse 
havengebied een operationele sa-
menwerking met Fairplay, waarbij 
het Nederlandse sleepvaartbedrijf 
een groot deel van de planning van 
de schepen van de Duitse partner 
zou verzorgen. De twee partijen wa-
ren vroeger ook gezamenlijk eige-
naar van URS, veruit de grootste 
speler in de Antwerpse haven. Smit, 
dat nadien werd overgenomen door 
Boskalis, heeft het belang van 50% 
van Fairplay in URS echter een aan-
tal jaar geleden overgenomen.
In Duitsland richt het onderzoek 
zich vooral op de ‘Arbeitsgemein-
schaft Schleppschiff fahrt’, een sa-
menwerkingsverband waar vijf van 
de zeven sleepvaartrederijen in de 
Hamburgse haven bij zijn aangeslo-
ten. Het gaat om de bedrijven Fair-
play, Lütgens & Reimers, L. Meyer,  
Petersen & Alpers en Bugsier. De 

laatste twee bedrijven hebben de in-
vallen bevestigd. Daarnaast heeft de 
Hamburgse vestiging van het Ne-
derlandse Kotug een bezoek gehad 
van het kartellamt, melden de Duit-
se media. Bij de invallen wilde de 
kartelautoriteit vooral bewijsmate-

riaal achterhalen ‘dat het verwijt 
van prijsafspraken zou kunnen be-
vestigen of ontkrachten’. Het Rot-
terdamse Kotug, ook actief in Ant-
werpen, heeft nog niet gereageerd 
op de invallen.

Fairplay Towage zou centraal staan in het onderzoek van Duitse en Nederlandse mededingingsautoriteiten.  Foto: Bernadet Gribnau 

Bewijs gezocht dat het verwijt van 

prijsafspraken bevestigt of ontkracht.

PRIJSAFSPRAKEN  Kotug en Smit kregen bezoek van kartelautoriteiten

Invallen bij sleepbedrijven
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SPOORVERVOER 

EU daagt Oostenrijk voor rechter
parant. Brussel wil beter inzicht 
hebben hoeveel subsidies beide lan-
den aan het spoor verstrekken voor 
aanleg en onderhoud. Bovendien 
wil de Commissie kunnen vaststel-
len of misschien sprake is van ‘kruis-
subsidiëring’, waarbij gemeen-
schapsgeld bestemd voor de 
spoorwegen wordt gebruikt voor 
commerciële doeleinden.
Duitsland en Oostenrijk hebben 
een soortgelijke constructie. Bin-
nen hun nationale staatsspoorweg-
maatschappij, respectievelijk Deut-
sche Bahn en Österreichische 
Bundesbahn, hebben ze ook het be-
heer en onderhoud van het spoor 
ondergebracht.
In het verleden heeft de Europese 
Commissie zich afgevraagd of deze 
constructie wel strookt met de Eu-
ropese regelgeving. Het nationale 
spoorbedrijf kan het eigen spoor-

vervoer dan immers bevoordelen 
door er gunstige tijdpaden aan toe 
te kennen, eventueel zelfs tegen een 
lager tarief. Daarmee worden de 
particuliere concurrenten van zulke 
staatsbedrijven benadeeld.
Of deze constructie opnieuw ter 
discussie staat, zal moeten blijken. 
In elk geval wil de Europese Com-
missie een onderzoek naar de fi nan-
ciële transparantie op de Duitse en 
Oostenrijkse spoormarkt.

ERFA
De European Rail Freight Associati-
on (ERFA), de organisatie waarin 
particuliere spoorondernemingen 
zijn verenigd, juicht de stappen van 
Brussel tegen de twee landen toe. 
De ERFA, waar 34 bedrijven uit zes-
tien landen zijn aangesloten, stelt 
dat nationale spoorbedrijven die 
staatsgeld krijgen voor infrastruc-

tuur, op tal van manieren de parti-
culiere concurrenten de voet dwars 
kunnen zetten. Het gaat om over-
heidsgeld bedoeld voor spooron-
derhoud of bijvoorbeeld voor het 
uitvoeren van diensten die in het 
publieke belang worden geacht, zo-
als een onrendabele treinverbin-
ding. De ERFA heeft net als de Eu-
ropese Commissie het vermoeden 
dat dit staatsgeld kan weglekken in 
het commerciële bedrijf. Dat kan er 
bijvoorbeeld een overname mee fi -
nancieren of de eigen bedrijfskos-
ten kunstmatig drukken.
Deutsche Bahn, waar het spoorbe-
heer is ondergebracht in dochterbe-
drijf DB Netz AG, heeft altijd ten 
stelligste ontkend misbruik te ma-
ken van staatssubsidies. Die gaan 
voor de volle 100% naar spooraan-
leg en -onderhoud, stelt het con-
cern. FN

FOLKERT NICOLAI

Duitsland en Oostenrijk moeten 
zich voor de Europese rechter 
verantwoorden. De structuur van 
hun spoorwegonderhoud is te 
‘ondoorzichtig’.

De Europese Commissie daagt Oos-
tenrijk voor het Europese Hof van 
Justitie omdat dit land onvoldoen-
de scheiding aanbrengt tussen het 
beheer van zijn spoornet en de uit-
voering van commerciële activitei-
ten daarop. Een soortgelijke klacht 
is door Brussel eerder ingediend te-
gen Duitsland.
Tegen beide landen lopen zogehe-
ten ‘inbreukprocedures’, omdat ze 
zich niet aan de Europese regelge-
ving zouden houden. De structuur 
van hun spoornetbeheer is volgens 
de Commissie onvoldoende trans-

Schonere scheepsmotoren leveren

maatschappij 33 miljard euro op.

Een katalysator van een ton kunnen veel binnenvaartondernemers zich niet veroorloven. Foto: Wikipedia

EMISSIENORMEN  Binnenvaart vreest op kosten te worden gejaagd

‘Brussel overdrijft milieu-eis’

FOLKERT NICOLAI 

De Europese binnenvaart hikt 
aan tegen de verscherping van de 
milieuregels. Een binnenschip 
moet van Brussel net zo schoon 
worden als een vrachtauto.

De binnenvaart vreest op hoge kos-
ten te worden gejaagd door de in-
voering van nieuwe, scherpere Eu-
ropese normen voor de uitstoot van 
milieuvervuilende stoff en. De Euro-
pese Commissie wil dat de motoren 
in binnenschepen, maar onder meer 
ook in diesellocomotieven, aan vrij-
wel dezelfde milieunormen gaan 
voldoen als motoren in moderne 
vrachtauto’s.
De Commissie werkt al bijna twee 
jaar aan een verordening waarin 
nieuwe grenswaarden opgenomen 
zijn voor de uitstoot van stikstof-
oxide, koolwaterstoff en, koolmo-
noxide en stofdeeltjes. De verorde-
ning moet gaan gelden voor alle 
mobiele verbrandingsmachines, 
met uitzondering van vrachtauto-
motoren. Er vallen niet alleen mo-
toren van binnenschepen en diesel-
locs onder, maar bijvoorbeeld ook 
die in kettingzagen, bouw- en land-
bouwmachines, baggermaterieel en 
grasmaaiers.

Kleine markt
Het probleem is dat de binnenvaart  
Europees gezien een kleine be-
drijfstak is. Dat betekent dat fabri-
kanten van schone motoren of on-
derdelen die motoren schoner 
maken, voor een kleine markt moe-
ten werken, wat de kosten van hun 
producten en dienstverlening auto-
matisch opdrijft. Alleen al hun on-
derzoeks- en ontwikkelingskosten 
zijn in vergelijking met de uiteinde-
lijke afzet van schonere motoren 
onevenredig hoog.
De Europese binnenvaartorganisa-
tie EBU, die de nieuwe eisen te 

scherp vindt, dringt er bij de Com-
missie daarom op aan om de nieuwe 
eisen af te stemmen op de eisen die 
in de Verenigde Staten al gelden. 
Dat maakt de markt voor de Euro-
pese motorenindustrie groter en 
kan zodoende tot een verlaging van 

de prijzen leiden. Volgens de EBU 
zijn er in Europa zo’n tien motor-
producenten die in de binnenvaart 
jaarlijks hooguit honderd klanten in 
de binnenvaart bedienen. De orga-
nisatie van motorenfabrikanten, 

Euromot, vraagt zich intussen af 
waarom de kleinste verkeersdrager 
in Europa zou moeten voldoen aan 
de allerstrengste grenswaarden.
Het onderwerp prijkte op de agenda 
van bijeenkomsten van heel wat Eu-
ropese en nationale binnenvaartor-

ganisaties. Onlangs hield het Bun-
desverband der Deutschen 
Binnenschiff fahrt (BDB) een ‘parle-
mentaire avond’ waar de nieuwe 
normen centraal stonden. Daar 
werd naar voren gebracht dat een 

motor die aan deze normen kan vol-
doen over een katalysator moet be-
schikken die zomaar een ton kan 
kosten. Veel binnenvaartonderne-
mers hebben zo’n uitgave voor hun 
schip niet meer over of kunnen het 
bedrag domweg niet bijeenbrengen. 
Volgens BDB-vice-voorzitter Mar-
tin Staats kunnen zelfs schepen met 
LNG-aandrijving niet voldoen aan 
de nieuwe Brusselse normen. 
Op die parlementaire avond was 
ook Valerie Wilms, verkeersdeskun-
dige van de Groenen in de Bonds-
dag, genodigd. Wilms, die zelf ma-
chinebouw heeft gestudeerd, vindt 
het volkomen terecht dat de Euro-
pese Commissie door strenge uit-
stootnormen ‘het binnenschip net 
zo ver brengt als waar de vrachtauto 
allang is’. 
In de ontwerp-verordening, die on-
langs het licht zag, merkt de Euro-

pese Commissie op dat de ‘niet voor 
de weg bestemde mobiele motoren’ 
relatief een steeds grotere bron van 
luchtvervuiling zijn geworden. Re-
latief dan, want deze motoren zijn 
zelf niet vuiler geworden, maar an-
dere motoren wel veel schoner. Zo 
zouden motoren in bijvoorbeeld 
binnenschepen, locomotieven, 
grasmaaiers, combines en dergelij-
ke nu samen al goed zijn voor 15% 
van de totale uitstoot van stikstof-
oxiden en voor 5% van alle kleine 
stofdeeltjes die in de Europese Unie 
in de lucht worden verspreid.

Cruciaal
De Commissie wil met de nieuwe 
normen voor deze motoren een 
‘emissiereductietraject voor de lan-
ge termijn’ beginnen, maar wil ook 
alle bestaande regelingen harmoni-
seren. Ook de Commissie noemt 
het van ‘cruciaal belang’ dat de 
nieuwe grenswaarden ‘waar rele-
vant’ worden ontwikkeld met het 
oog op de corresponderende voor-
schriften in de ‘voornaamste derde 
markten’, zoals de Verenigde Sta-
ten.
Tussen de bestaande normen zit 
volgens de Commissie een ‘discre-
pantie’. ‘Met name de emissiegrens-
waarden voor in binnenschepen
gemonteerde motoren lijken onvol-
doende ambitieus en vereisen een 
herbeoordeling’, luidt het in de ana-
lyse die aan de ontwerpverordening 
voorafgaat.
Brussel wil dit alles niet overlaten 
aan de lidstaten, omdat dan een 
‘lappendeken van 28 verschillende 
regelingen’ dreigt te ontstaan. Dat 
zou ook schadelijk zijn voor de mo-
torenfabrikanten.
Van de nieuwe regels verwacht de 
Commissie maatschappelijke baten 
ter hoogte van ongeveer 33 miljard 
euro tot 2040. De totale kosten van 
aanpassing van motoren raamt ze 
op iets meer dan 5 miljard euro.
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KORT

SPOORVERVOER
Naviland Cargo is een shuttle-

dienst over het spoor voor con-

tainers tussen de haven van Rot-

terdam en de Zuid-Franse stad 

Lyon begonnen. De dienst kent 

drie vertrekken per week in bei-

de richtingen. Volgend jaar 

wordt de frequentie verhoogd 

naar één vertrek per dag. De 

trein doet in Rotterdam de ter-

minals RSC, Euromax, ECT Delta 

en APMT aan. In Lyon is dat de 

spoorterminal Vénissieux. De 

doorlooptijd is 48 uur. Van Lyon 

kan een aanvullende dienst wor-

den aangeboden naar Fos-sur-

Mer bij Marseille, waarmee de 

totale doorlooptijd op 72 uur 

komt.

Shuttledienst tussen 
Rotterdam en Lyon

Nederlandse werven 
verliezen zaak tegen EU

SCHEEPSBOUW
Nederlandse scheepswerven 

hebben ongelijk gekregen in een 

ruzie met de Europese Commis-

sie in Brussel. Het Europees Hof 

van Justitie in Luxemburg wees 

dinsdag een klacht van de sector 

af. Volgens de scheepsbouwers, 

verenigd in de Netherlands Ma-

ritime Technology Association, 

genieten hun concurrenten in 

Spanje illegale staatssteun door 

een bepaalde fi nanciële rege-

ling. Brussel onderzocht die re-

geling en kwam tot de conclusie 

dat het geen staatssteun is.

MELS DEES

Hoe kritisch leden van het Euro-
pees parlement ook kunnen zijn 
richting de eurocommissarissen 
– de ontvangst van Violeta Bulc, 
de nieuwe commissaris voor in-
frastructuur, was vorige week bij-
na hartelijk te noemen.

‘We zien nu al een nieuwe dynamiek 
in de transportdossiers’, stelt het 
conservatieve Luxemburgse parle-
mentslid Georges Bach in DVZ, het 
Duitse zusterblad van Nieuwsblad 
Transport. Van de eerdere scepsis, 
die overheerste bij de commissie 
voor infrastructuur toen de Slo-
veense commissaris werd aange-
steld, was weinig meer over.
Die dynamiek kan niet los gezien 
worden van het investeringspro-
gramma van 315 miljard euro dat de 
voorzitter van de Europese Com-
missie, Jean-Claude Juncker, on-
langs presenteerde. Bulc ruimde 
dan ook veel tijd in om dit onder-
werp te bespreken. ‘Geld is nu geen 
probleem meer, nu moeten we ver-
keersprojecten vaststellen die goed 
genoeg zijn om voor fi nanciering in 
aanmerking te komen.’

Meer dan 2000 projecten zijn in-
middels ingediend ter fi nanciering 
uit het nieuwe Europese groei-
fonds. Het gaat daarbij voor een 
deel om infrastructuurprojecten. 
Juncker zal uit de nu ingediende 
projecten moeten kiezen, want sa-
men zouden die een investering van 
naar schatting 1,3 biljoen euro ver-
gen. Deze week wordt daarom een 
eerste selectie gemaakt van 760 
projecten. De uiteindelijke keus uit 
alle ingediende projecten maakt de 
Europese Investeringsbank (EIB).
Frankrijk heeft 32 projecten voorge-
dragen, die samen 48 miljard euro 
gaan kosten. Hier zijn ook enkele 
transportinfrastructurele projecten 
bij, zoals vernieuwing van het 
spoorwegnet dat Noord-Europa 
met Spanje verbindt en de uitbrei-
ding van de haven van Calais.
Duitsland heeft ruim zeventig pro-
jecten voorgedragen. De meeste 
daarvan staan al jaren op stapel. 
Duitsland wil onder meer met Eu-
ropees geld de uitbreiding van het 
spoorwegnet in en rondom Berlijn 
fi nancieren, alsmede de aanleg van 
een verbinding tussen dat spoornet 
en de nieuwe luchthaven van Ber-
lijn.

Juncker kan kiezen 
uit 2000 projecten

EUROPESE COMMISSIE

Foto: ANP
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Volgende week wordt bekend of 
de vakbonden instemmen met de 
nieuwe wegvervoer-cao. De voor-
tekenen zijn gunstig.
 
Egon Groen, cao-onderhandelaar 
van FNV Transport en Logistiek, 
heeft een tipje van de sluier opge-
licht. Hij heeft ‘het gevoel dat de le-
den tevreden zijn’ met het eindbod 
dat Transport en Logistiek Neder-
land (TLN) begin vorige maand op 
tafel heeft gelegd. Groen stelt dit op 
grond van de ledenbijeenkomsten 
en stemronden die sindsdien zijn 
gehouden.
Het zit dus waarschijnlijk wel goed 
bij deze bond. Groen is zeer tevre-
den over het feit dat de werkgevers 
het ‘tien-puntenplan’ van FNV 
Bondgenoten tegen sociale dum-
ping in hun eindbod hebben ver-
meld.
De werkgevers bieden, in een cao 
met een looptijd van drie jaar, per 1 
januari aanstaande een loonsverho-
ging van 2,25%, gevolgd door een 
loonsverhoging begin 2016 van 
2,75%. Voor het lopende jaar, het 
eerste jaar waarin deze cao van 
kracht zal zijn, wordt vastgehouden 
aan de nullijn.

Zere been
Dat laatste was, toen de stemmin-
gen over de cao bij CNV Vakmensen 
nog moesten beginnen, tegen het 
zere been van CNV-onderhandelaar 

Tjitze van Rijssel. Deze noemde het 
loonbod ‘totaal onredelijk’. Of zijn 
leden dit zullen opvatten als een ne-
gatief advies, zal moeten blijken. 
Maar op verkapte wijze raadt de 
bond zijn leden aan ‘ja’ tegen het 
eindbod te zeggen, omdat anders de 
nieuwe cao alleen door FNV en De 
Unie zou worden ondertekend. ‘In 
dat geval is CNV Vakmensen niet 
betrokken bij de cao. Dat is geen 
wenselijke situatie’, vindt de bond.

De vakbonden waren de loononder-
handelingen, die vorig jaar al begon-
nen, ingegaan met een looneis voor 
2014 van 3%. Toen de werkgevers 
aan de nullijn voor dit jaar vasthiel-
den, kwam het bij verscheidene 
transportbedrijven en supermarkt-
ketens tot stakingen.
De nieuwe cao voorziet nog in een 
extra loonsverhoging. Er komt be-
gin volgend jaar namelijk een nieu-
we pensioenregeling in het wegver-

voer, waardoor de pensioenpremie 
daalt. Het vrijkomende deel van de 
pensioenpremie, namelijk het werk-
geversdeel, wordt gebruikt om de 
lonen nog iets te verhogen, boven 
op de al aangeboden verhoging van 
de lonen en toeslagen met 2,25%. 
Met welk percentage dat zal gebeu-
ren, is nog niet bekend.
Verder wordt de proef met de vrij-
willige tijd-voor-tijdregeling voort-
gezet.

WEGVERVOER  Meeste vakbondsleden lijken in te stemmen met ‘eindbod’

Cao haalt het bij bonden

TAS-tms, een 

marktleider op het 

gebied van trans-

portmanagement 

en zusterbedrijf van 

Teleroute, breidt 

zich uit naar 

Nederland

Voordelen

•  Meer dan 30 jaar ervaring, +300 klanten:  

 transporteurs en expediteurs in de Benelux  

 en Frankrijk

•  Van transportorder - planning - facturatie  

 tot en met de boekhouding.

•  Directe link met Teleroute

•  Geschikt voor elke type transport

•   Tot 25% tijdbesparing op administratieve  

 werkzaamheden

•   Tot 80% minder verwerkingsfouten

•   Tot 12% besparing op administratiekosten

•   Een besparing van 5 tot 12% op de trans- 

 port kosten

•   Meer tijd voor uw klant

T.: +32 (0)5 722 17 50

www.TAS-tms.com

info@TAS-tms.com
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Netverklaring 2016
ProRail heeft de Netverklaring 2016 Gemengde 
net bekendgemaakt.
De Netverklaring beschrijft de spoorwegin-
frastructuur die door ProRail wordt beheerd. 
Daarnaast staat in de Netverklaring onder welke 
voorwaarden spoorwegondernemingen toegang 
kunnen krijgen tot die infrastructuur.

De Netverklaring is opgesteld in overeenstem-
ming met artikel 58 van de Spoorwegwet.

Voor de Betuweroute is de Netverklaring 2016 
namens ProRail opgesteld en bekendgemaakt 
door Keyrail.

De Netverklaring is te raadplegen op de  
internetsite van ProRail www.prorail.nl onder 
Vervoerders > Netverklaring
 
Utrecht, december 2014 
ProRail BV

FOLKERT NICOLAI

Met de omzetontwikkeling zit het 
momenteel in de transportsector 
wel goed. Maar nog steeds staan 
de marges onder druk.

De omzet in de Nederlandse trans-
portsector, die tijdens de crisis dra-
matisch terugliep en sindsdien 
maar nauwelijks herstelde, is in het 
derde kwartaal van dit jaar voor het 
vijfde kwartaal achtereen gestegen. 
Dat blijkt uit cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). De stijging bedroeg 2,5% in 
vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar. Ook in het tweede kwar-
taal was er al een stijging van 2,5% 
van jaar op jaar.
De omzetstijging zette in het derde 
kwartaal van vorig jaar al in en ging 
gelijk op met het herstel van de Ne-
derlandse economie. De stijging 
ging telkens sneller. Was de omzet-
ontwikkeling in de eerste helft van 
2013 nog vlak, in de tweede jaarhelft 
deden zich stijgingen voor van 1,2 
en 1,4%. Dat liep in het eerste kwar-
taal van dit jaar door naar 1,9% en 
nu dus naar 2,5%.

Daling
Niet elke bedrijfstak in de trans-
portsector weet de omzet op te voe-
ren. Het vervoer over water, waar-
toe het CBS zowel de zeescheepvaart 
als de binnenvaart rekent, had met 
een omzetdaling van 1% te maken. 
Dat gold voor beide modaliteiten 
gelijkelijk. De omzetstijging in het 
luchtvervoer (zowel passagiers als 
vracht) kwam nauwelijks boven de 
nul uit. In opslag en dienstverlening 
(op- en overslag, expeditie) was de 
omzetstijging gemiddeld 2,5%, met 
heel grote verschillen tussen de be-
trokken vormen van dienstverle-
ning.
In het landvervoer, dat bij het CBS 
zowel het openbaar vervoer en het 

taxibedrijf als het goederenvervoer 
over de weg en het spoor omvat, rol-
de er een gemiddeld ruim 4% hoge-
re omzet uit. Gemiddeld de hoogste 
groei, van 5%, kenden de koeriers- 
en postbedrijven dankzij de opmars 
van het webwinkelen.

Verbetering
De meeste ondernemers in de sec-
tor voorzien voor de komende peri-
ode een economische verbetering. 
De jongste groeicijfers van onder 
meer De Nederlandsche Bank wij-
zen daar ook op. De Nederlandse 
economie moet het niet meer alleen 
hebben van de  export. Ook de bin-
nenlandse markt en de investerin-
gen leveren nu een positieve bijdra-
ge. Voor de transportsector is 
verder van belang de zeer sterk 
groeiende wederuitvoer. Die nam in 
het eerste kwartaal met 3,6% toe, 
oplopend tot 4,4% in het tweede en 
zelfs 6,7% in het derde kwartaal.

Wegvervoer
In het goederenvervoer over de weg 
bedroeg de omzetstijging in het 
derde kwartaal ruim 6%. Die toena-
me kwam echter vooral door de stij-
ging van de vervoerde volumes en 
niet door betere tarieven. De druk 
op de marges verminderde daar-
door nauwelijks. De ondernemers 
in deze bedrijfstak laten zich voor-
zichtig uit over de nabije toekomst. 
Tegenover de optimisten die op ver-
dere verbetering rekenen staan 
evenveel somberaars die eerder een 
verslechtering verwachten. Overi-
gens zijn de personenvervoerders 
over de weg pessimistischer dan de 
goederenvervoerders.
In belangrijke delen van de binnen-
vaart ging het in het afgelopen jaar 
crescendo, maar het optimisme is 
wat aan het luwen. Gerekend wordt 
op verminderde bedrijvigheid in het 
vierde kwartaal bij gelijkblijvende 
vrachtprijzen.

TRANSPORTOMZETTEN

Wel meer werk, maar 
geen hogere marges

bezig met chartervluchten, nadat 
het in augustus van dit jaar is begon-
nen met de eerste vrachtvluchten. 
De Slowaakse vrachtmaatschappij 
heeft daarbij vooral geprofi teerd 
van hoge charterprijzen in de lucht-
vrachtmarkt en de grote vraag naar 
hulpvluchten naar West-Afrika na 
het uitbreken van de Ebola-epide-
mie aldaar.
De vrachtmaatschappij heeft verder 
een huurovereenkomst met de Isra-
elische vrachtmaatschappij CAL, 
die in Luik zijn Europese draaischijf 
heeft. ACG vliegt met twee B747-
400Fs, waarvan er een is gehuurd 
van het Japanse NCA. Het heeft een 
deel van de vrachtdiensten op de 
luchthaven van Hahn, die de Duitse 
deelstaat Rijnland-Palts overigens 
wil verkopen.

JOHN VERSLEIJEN

Het Slowaakse Air Cargo Global 
(ACG), opvolger van het failliete 
Air Cargo Germany, heeft vracht-
rechten voor de VS aangevraagd. 

De nieuwe vrachtmaatschappij zegt 
dat er vraag is naar extra vrachtca-
paciteit tussen Europa en de VS nu 
Martinair Cargo zijn vloot afbouwt. 
ACG hoopt twee keer in de week 
van Bratislava via Frankfurt Hahn 
naar New York en Chicago te vlie-
gen. Binnen twee tot zes maanden 
wil het van start gaan. Het begin van 
de nieuwe intercontinentale vracht-
dienst zou daarmee samenvallen 
met de eerste saneringsronde  bin-
nen de vrachtvloot van Martinair. 
ACG houdt zich voorlopig alleen 

LUCHTVRACHT

Slowaaks ACG wil in 
gat Martinair duiken

Het meeste vervoer gaat nog altijd over de weg, zeker op korte afstanden. 

van alle wegvervoer boven de 300 
kilometer is verschoven naar ande-
re modaliteiten, zoals spoor en bin-
nenschip. In de Nederlandse modal 
split wordt aan dat doel al ruim-
schoots voldaan, hetgeen te danken 
is aan de in Nederland belangrijke 
binnenvaartbranche. Nederland 
voldoet op dit punt ook al aan de 
doelstelling van Brussel voor 2050, 
als de helft van de wegvervoerlading 
met andere modaliteiten moet wor-
den vervoerd.

Zeehavens
Binnenvaart en spoor moeten het 
voor een belangrijk deel van hun la-
ding van de zeehavens hebben. Van 

FOLKERT NICOLAI

In het vervoer over kortere af-
standen is de vrachtauto nog al-
tijd de grootste speler. Pas over 
grotere afstanden komen binnen-
schip en spoor er ook aan te pas.

In het goederenvervoer over korte 
afstanden is het wegvervoer nog 
steeds de dominante modaliteit. 
Dat blijkt uit cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) over het jaar 2012. In dat jaar 
werd in Nederland over de weg, het 
spoor en de binnenwateren 900 
miljoen ton aan goederen vervoerd. 
Daarvan werd 750 miljoen ton ge-
transporteerd over een afstand van 
niet meer dan 300 kilometer.
Zo’n 270 miljoen ton, 30% dus, werd 
over een afstand van niet meer
dan 50 kilometer getransporteerd. 
In die afstandscategorie is het ver-
voer over de weg veruit de grootste 
modaliteit. De vrachtauto is in het 
vervoer over korte afstand goed 
voor ongeveer 250 miljoen ton. De 
rest van de lading met nabije be-
stemming gaat in het binnenschip.
Bij vervoer over een afstand tussen 
50 en 150 kilometer is het wegver-
voer nog steeds de grootste speler. 
Het ging in 2012 in totaal om onge-
veer 260 miljoen ton. De vrachtau-
to, met inbegrip van buitenlandse 
wegvervoerders, nam daarvan 160 
miljoen ton voor zijn rekening, het 
binnenschip was goed voor 100 mil-
joen ton.

Verderop
Bij vervoer over een afstand tussen 
150 en 300 kilometer komt ook het 
spoorvervoer als modaliteit erbij. 
Het gaat hier in totaal om zo’n 240 
miljoen ton. Op deze categorie af-
standen is de binnenvaart de be-
langrijkste modaliteit, met bijna 150 
miljoen ton. Van de rest gaat veruit 
het meeste naar het wegvervoer en 

een bescheiden deel naar het spoor.
Slechts een klein deel van alle in Ne-
derland geladen lading wordt over 
nog langere afstanden over land 
vervoerd. Iets meer dan 50 miljoen 
ton reisde in 2012 tussen 300 en 500 
kilometer, nog eens 50 miljoen ton 
legde een afstand van 500 tot 1000 
kilometer af en slechts zo’n 25 mil-
joen ton zocht het nog verderop. In 
het vervoer tussen 300 en 1000 ki-
lometer is de binnenvaart de be-
langrijkste modaliteit, terwijl weg-
vervoer en spoor met veel kleinere 
aandelen elkaar ongeveer in even-
wicht houden.
De Europese Commissie streeft er-
naar dat tegen 2030 minimaal 30% 

MODAL SHIFT  Meer dan 80% van alle lading voor vrachtauto, binnenschip en  

Wegvervoer heerst op

SPOOR

NIEUWSBLAD TRANSPORT  10-16 DECEMBER 2014



7Conjunctuur & Markt

De zeescheepvaart maakt betere tijden door. De transportindex voor de zeevaart steeg de afgelopen weken 

meer dan tien punten tot 98,66 afgelopen maandag. Dat is een relatief hoge stand. In voorgaande jaren 

rond deze tijd kwam de zeevaartindex nauwelijks boven de 90 uit; vorig jaar stond hij zelfs onder de 80. De 

ontwikkeling van de binnenvaartindex is opmerkelijk als wordt bedacht dat zeeschepen de laatste jaren 

groter zijn geworden. De algemene Transportindex stond maandag op 100,93, een fractie hoger dan een 

week eerder. De index staat daarmee nog steeds aanzienlijk hoger dan in de voorgaande drie jaar. 
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De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

OPMERKELIJKE STIJGING INDEX ZEEVAART

JOHN VERSLEIJEN

Het Deense expeditiebedrijf DSV  
is weer op overnamepad. Dit keer 
heet de prooi UTI Worldwide.

Een koop zou vooral het logistiek 
netwerk van de Denen in Noord-
Amerika aanzienlijk versterken. Op 
dit continent is de marktpositie  van 
de Denen niet echt sterk te noemen, 
zeggen analisten. 
DSV, dat eerder via de overnames 
van Frans Maas in Nederland en 
ABX Logistics in België een groot 
Europees netwerk wist op te bou-
wen, lijkt met de overnameplannen 
in de VS een gooi te doen naar een 
mondiale status in de expeditiesec-
tor. Topman Jens Bjørn Andersen 
van DSV had eerder dit jaar al in de 
Deense fi nanciële pers aangegeven 
dat het expeditiebedrijf weer keek 
naar nieuwe acquisities in de markt. 
Daarbij werd door kenners rekening 
gehouden met kleine overnames. 

Toptien
UTI past met een omzet van 4,4 mil-
jard dollar niet in deze categorie. 
Het bedrijf behoort op luchtvracht-
gebied tot de toptien in de wereld. 
De overnamegesprekken zijn intus-
sen door de twee logistieke dienst-
verleners bevestigd. Zij reageren 

daarmee op eerdere berichten van  
het fi nancieel persbureau Bloom-
berg over een mogelijke overname 
van UTI door DSV. 
Volgens de twee expeditiebedrijven 
zijn er sinds deze zomer in het diep-
ste geheim ‘verkennende’ gesprek-
ken gevoerd met de bank Morgan 
Stanley als intermediair. Er zou nog 
geen sprake zijn van overnameon-
derhandelingen, aldus de twee ex-
pediteurs. Volgens insiders stuurde 
het Amerikaanse expeditiebedrijf 
aan op een akkoord voor het einde 
van het jaar. Of dit nog steeds zo is 
na het bekend worden van de ge-
sprekken, is onduidelijk.

Koers
De koers van UTI schoot eind vori-
ge week met drie dollar omhoog 
naar veertien dollar per aandeel 
toen het nieuws door Bloomberg 
bekend werd gemaakt. Eerder dit 
jaar verloor UTI een kwart van zijn 
beurswaarde nadat uitlekte dat het 
bedrijf liquiditeitsproblemen had. 
Grootaandeelhouder P2 Capital 
Partners moest het bedrijf toen uit 
de brand helpen via een extra kre-
diet. Deze fi nanciële problemen wa-
ren volgens analisten de directe re-
den dat UTI Worldwide op zoek is 
gegaan naar een sterke fi nanciële 
partij als koper.      

EXPEDITIE

UTI hoofdkantoor in Long Beach. Foto: UTI

DSV wil Amerikaanse 
expediteur UTI kopen

Een meerderheid van de Duitse 
verladers en vervoerders ver-
wacht dat het per 1 januari in te 
voeren minimumloon in dat land 
eff ect heeft op de logistieke kos-
ten.

Dat blijkt uit een enquête die de 
Verkehrsrundschau hield. Een min-
derheid van 40% van de logistieke 
dienstverleners verwacht geen 
kostprijsopdrijvend eff ect. Van de 
verladers is dat 44%. Van de logistie-
ke dienstverleners voorziet 43% een 
kostenstijging van ten hoogste 3%. 
Daar gaat een derde van de verla-
ders ook van uit. 
Intussen brengt, zoals Transport en 
Logistiek Nederland al signaleerde, 
de invoering van het minimumuur-
loon van 8,50 euro in Duitsland een 

extra administratieve last voor ver-
voerende en verladende onderne-
mingen met zich mee. Verladers 
zullen in een aantal gevallen van 
hun vervoerder vragen dat hij kan 
bewijzen dat hij het minimumloon 
betaalt en dat zijn onderaannemers 
dat ook doen. Buitenlandse ver-
voerders zullen straks in Duitsland 
moeten kunnen aantonen dat ze het 
minimumloon aan hun chauff eurs 
betalen. Een buitenlands bedrijf 
moet bovendien een wettelijk ver-
tegenwoordiger aanstellen. Dat kan 
een fi liaal zijn, maar ook bijvoor-
beeld een collega-bedrijf, jurist of 
klant. De vertegenwoordiger moet 
de documenten die aantonen dat 
een bedrijf het minimumloon be-
taalt, tot twee jaar na het transport 
bewaren. FN

WEGVERVOER

‘Duits minimumloon 
drijft de kosten op’

Van alle goederen uit Nederland

naar Italië gaat 60% over het spoor.

gens zo’n overheersende positie, 
met uitzondering van het vervoer 
op Italië. Van alle in Nederland ge-
laden goederen met bestemming 
Italië gaat 60% over het spoor naar 
dat land toe.
De belangrijkste goederensoorten 
die met deze landmodaliteiten wor-
den vervoerd zijn, naar gewicht, 
steenkool, zand, ijzererts, diesel en 
containers. De verdeling over de 
modaliteiten is heel grillig, zoals uit 
de grafi ekjes hierboven blijkt. Het 
spoor is bij uitstek een vervoerder 
van containers, de binnenvaart is 
sterk in grond- en hulpstoff en en 
het wegvervoer vooral in ‘overige 
ladingsoorten’.

elke honderd ton die een binnen-
schip laadt, komt ruim zestig ton uit 
de haven. Voor treinen is dat zelfs 
meer dan tachtig ton, voor vracht-
auto’s echter nog geen twintig ton.
Naar bijna de helft van alle Europe-
se landen worden goederen uit Ne-
derland vrijwel alleen over de weg 
aangevoerd. De binnenvaart heeft 

het hoogste aandeel in het vervoer 
van en naar Duitsland en Zwitser-
land over de Rijn, alsmede België 
over de Schelde. Belangrijke be-
stemmingen voor de binnenvaart 
zijn verder gelegen in Frankrijk en 
Luxemburg over Rijn en Moezel en 
Oostenrijk en Hongarije over de 
Donau. Het spoor heeft bijna ner-

  trein legt minder dan 300 kilometer af

 de kortere afstand

BINNENVAART WEGVERVOER

zand

diesel

ijzererts

steenkool

containers

overig
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Ronald Lugthart is als managing director verantwoordelijk voor 
Rotterdam World Gateway, een van de twee nieuwe volledig 
geautomatiseerde containerterminals op Maasvlakte 2. Hij meed de 
publiciteit, maar komt nu voor het eerst naar buiten. En zegt zijn 
jongensdroom te hebben waargemaakt. ‘Dit is een containerterminal 
3.0, het verschil tussen een sportvliegtuig en een Airbus A380.’

U bent lang onder de radar gebleven.
Ja, we wilden wachten tot de fysieke constructie klaar 
was, zodat er echt iets te vertellen is. Projectdirecteur 
Frank Keizer heeft een prachtige terminal neergezet en 
heeft die klus nu afgerond. Ik ben er in april 2012 bij ge-
komen en heb sindsdien wat olie in de machine gego-
ten. Het projectteam, dat verantwoordelijk was voor de 
bouw, is geleidelijk  geïntegreerd in de operationele or-
ganisatie, maar is nog steeds op de achtergrond en ac-
tief beschikbaar.
 
Hoe is dat proces in zijn werk gegaan?
Dat is eigenlijk al begonnen in 2011. RWG was op zoek 
naar een directeur met een ruime ervaring in de Rotter-
damse haven (Lugthart was toen directeur van het 
overslagbedrijf Uniport – red.) en ik zag er een eenma-
lige kans in om een jongensdroom te verwezenlijken. 
De aandeelhouders vonden dat ik het kon, maar waar-
schuwden me wel dat dit een terminal versie 3.0 zou 
worden. Er zijn weliswaar overeenkomsten met be-
staande terminals, maar deze is voor 80% anders, zowel 
in hardware als in software en qua mensen die je daar-
voor nodig hebt. Het is het verschil tussen het besturen 
van een sportvliegtuigje en een Airbus A380.

Hoe bent u begonnen?
Dat was heel simpel, in een kamertje in Rhoon in het 
pand van APL, een van de aandeelhouders. Daar zat het 
twaalfkoppige projectteam van Frank Keizer letterlijk 
aan de andere kant van de gang. De terminal was niet 
meer dan een grote zandbak met een rode keet voor het 
projectteam. De eerste twee maanden heb ik besteed aan 
inlezen en het leren kennen van alle belanghebbenden.
De board, waarin de aandeelhouders zitten, fungeerde 
aanvankelijk als een raad van commissarissen, maar 
heeft later veel bevoegdheden gedelegeerd en staat 
sindsdien redelijk op afstand bij het invullen van de  or-
ganisatie en het leiden van het bedrijf. Dat moet ook, 
anders kun je dit niet doen. Vervolgens ben ik een orga-
nisatie gaan opzetten. Die werd vanaf 2013 groter en 
groter, terwijl het projectteam dezelfde omvang hield. 
Dat bleven twaalf mensen, maar de operationele club is 
inmiddels ongeveer 130 man. En in de tussentijd is er 
zo’n 700 miljoen euro geïnvesteerd. 
 
Wanneer gaat RWG nu echt beginnen?
We hebben inmiddels een miniterminal ingericht, 
waarmee we sinds oktober aan het testen zijn. In de tus-
sentijd worden door de grote leveranciers, ZPMC en 

Terex Gottwald, steeds meer modules opgeleverd, die 
ook eerst door een testfase heen moeten voor wij ze 
overnemen. Daarna passen we ze in de miniterminal in. 
Dat geldt ook voor het terminal operating system van 
Navis/TBA. Het proces kent goede en slechte dagen. 
Het gaat ons erom uiteindelijk een stabiele omgeving te 
creëren waarin we het eerste commerciële schip kun-
nen gaan behandelen. Dat gaat medio januari gebeuren, 
een schip van 150 tot 200 moves. Afhankelijk van de uit-
komst daarvan gaan we bekijken hoe we geleidelijk uit 
kunnen breiden om uiteindelijk in april of mei grotere 
schepen in een vaste dienst te gaan behandelen. Daarna 
is onze horizon om vanaf medio 2016 grotere hoeveel-
heden te kunnen gaan draaien.
 
Maar wie gaat nu eerder open, RWG of toch overbuur-
man APMTR2?
Daar willen we geen wedren van maken, als tweede 
open gaan zien wij niet als falen. Wij willen een stabie-
le terminal afl everen ten behoeve van de aandeelhou-
ders, dat is de basis van succes. Het is waar dat de plan-
ning opschuift, want we hadden aanvankelijk gezegd 
dat we nog dit jaar het eerste commerciële schip zou-
den doen. Maar dat was ook testen geweest, het enige 
verschil is dat er daadwerkelijk een factuur wordt ver-
stuurd. Doordat we langer de tijd nemen, verminderen 
we het risico dat we verder achterop raken, maar daar-
door verbetert wel het testproduct en dus uiteindelijk 
de stabiliteit.
 
Wat is er nieuw aan dat terminal operating system?
Dat is net als de kranen en de agv’s van een compleet 
nieuwe generatie. De hele wereld draait in de 2.0 serie, 
wij gaan met de 3.0 serie werken. Dat is echt een slag 
verder. Deze software wordt behalve voor ons ook voor 
APMTR2 en een terminal in Long Beach ontwikkeld. 
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Alles is anders op 
terminal 3.0

Dat systeem gaat een absolute versnelling van het over-
slagproces geven, vooral door een betere communica-
tie tussen het equipment. Daarmee worden deze termi-
nals het visitekaartje voor de wereld. Het is niet de 
grootste investering, maar het is wel een cruciaal on-
derdeel. Ik denk dat dit het basissysteem wordt voor de 
komende tien tot vijftien jaar voor terminals wereld-
wijd, vooral in landen met relatief hoge loonkosten.
 
Hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen?
Nou, het hele gebied wordt mensvrij, om maar wat te 
noemen. Daar loopt straks niemand meer. We hebben 
straks nog één bemande reachstacker en vijf terminal-
trekkers, onder andere voor projectlading. Voor de rest 
is alles volledig geautomatiseerd in een omgeving waar 
geen personen meer kunnen of mogen lopen. Kranen 
worden straks op afstand met laptops uitgelezen. En 
neem de Battery Exchange Station, waar straks de agv’s,  
de automated guided verhicles, hun accu’s volautoma-
tisch komen wisselen. Daar komt niemand meer aan te 
pas. Alsof je met een Märklin-baan speelt, zo wordt 
deze terminal aangestuurd.
 
Hoe ziet de arbeidsorganisatie er uit?
Hier loopt niemand meer in een ketelpak rond. Van de 
130 mensen in vaste dienst is bijna 45 procent van aca-
demisch of hbo-niveau. We verwachten mei volgend 
jaar de 200 mensen binnen te hebben die we in totaal 
nodig hebben. We hebben al helemaal in het begin prin-
cipieel besloten om alle havengerelateerde, operatione-
le werkzaamheden uit te besteden. Dat is onder meer 
het vastzetten en losmaken van containers,  werkzaam-
heden op het schip en het behandelen van projectla-
ding. Daarbij hebben we gekozen voor ILS en Unilash, 
twee gerenommeerde bedrijven met een cao. Dat zijn 
overeenkomsten van tien jaar, met in het begin een eva-

luatiemoment. Ook die bedrijven moeten zich ervan 
bewust zijn dat het hier echt anders gaat. Dat veiligheid 
echt voorop staat en dat er niemand door gebieden 
loopt waar dat niet mag. De bedoeling is dat ILS onge-
veer driekwart van het werk gaat doen, maar dat moe-
ten die bedrijven onderling afstemmen. Overigens zijn 
we ook nog in gesprek met Matrans, misschien gaat dat 
ook een deel van het werk doen. In totaal gaat het om 
ongeveer 150 mensen, die in ploegendienst werken.

Hebben jullie ook met nieuwkomer Dutch Dockers ge-
sproken?
Ja, die zijn hier geweest en ze hebben ook een aanbie-
ding gedaan.  Waarom zouden we nee zeggen tegen een 
bedrijf met een vergunning? Maar wij wilden bedrijven 
met een ruime ervaring. Ze hadden misschien best de 
mensen kunnen leveren, maar we kijken ook naar de 
kwaliteit van aansturing. Daar willen we geen risico 
mee nemen.

RWG heeft geen cao.
Wij zijn een moderne terminal, die de dingen 180 gra-
den anders gaat doen. We hebben daarom gekozen voor 
individuele arbeidsovereenkomsten, waarin mensen 
zichzelf kunnen ontwikkelen. Onze arbeidsvoorwaar-
den zijn meer dan uitstekend. We hebben ze vergeleken 
met andere cao’s in de haven en we zitten meer dan ge-
lijk. Alles zit er in, automatische prijscompensatie en 
noem maar op. Overigens komt ongeveer 65 procent 
van het huidige bestand bij havenbedrijven vandaan. En 
een vessel planner die bij een andere terminal vandaan 
komt, gaat hier echt niet voor honderd euro minder 
werken. Dat is in de haven nog nooit gebeurd. 

FNV Havens, en met name Niek Stam, blijft eisen dat 
jullie wel een cao afsluiten.

FNV en CNV zijn van tevoren geïnformeerd dat we ope-
rationele havenwerkzaamheden uitbesteden. En wij 
hebben hier zelf geen mensen die op de deur kloppen 
en zeggen dat ze een cao willen. Mensen willen dat niet, 
de mentaliteit van de mensen is veranderd. Niek Stam 
weet dat net zo goed als ik. Wij concurreren niet op ar-
beidsvoorwaarden, die overigens gewoon op de website 
staan.

Bent u bereid mensen van ECT over te nemen als er la-
ding van ECT naar RWG verschuift?
Van de huidige 130 mensen komen er ongeveer dertig 
van ECT en die hebben het hier meer dan naar hun zin. 
Dus mensen bewegen al mee met de lading. Maar wij 
hebben hier straks een organisatie met 200 man en alle 
operationele werk is uitbesteed. Hoe kunnen wij dan 
een populatie van 700 overtollige werknemers opvan-
gen? Die kunnen hier niet naar toe, dat gaat gewoon 
niet, maar dat snappen ze zelf ook wel.

Hoeveel mensen gaan die kranen nu eigenlijk bestu-
ren?
We hebben geen kraanmachinisten meer, maar remote 
process operators. Uiteindelijk hebben we er tussen de 35 
en 40 nodig, die in ploegendiensten gaan werken. Daar-
bij gaan we ervan uit dat een operator één kraan be-
dient, maar we gaan het komende jaar onderzoeken of 
één persoon meerdere kranen kan aansturen. Ik schat 
dat er op een willekeurig moment ongeveer vijftien tot 
twintig mensen per shift nodig zijn om de hele terminal 
aan te sturen, als die full swing draait. Dat is dus inder-
daad een beperkt aantal.

Maar wat als de bond straks met een groep mensen 
voor de poort gaat staan?
Dat kunnen ze doen, maar daar hebben we dan bepaal-
de wetgeving voor in Nederland. Mijn stelling is dat de 
mensen hier helemaal niets te klagen hebben. De deur 
staat hier nog steeds open, maar ik ga toch niet een cao 
afsluiten om vervolgens van het personeel te horen 
‘Wat heb jij nou gedaan?’ Er zijn overigens meer haven-
bedrijven die geen cao hebben. Broekman, Cobelfret en 
Steinweg, om er maar een paar te noemen.

Welke diensten zullen hier nu eigenlijk behandeld wor-
den?
Uiteindelijk zijn het de aandeelhouders die beslissen 
welke loops uit de Hamburg – Le Havre-range deze kant 
op komen. Daarnaast moet RWG een eigen product in 
de Rotterdamse haven neerzetten en dat gaan we de ko-
mende jaren met elkaar bewijzen. Deze terminal is nu 
al geschikt voor de volgende generatie schepen van 
meer dan 20.000 teu. Die komen hier geen 2.000 moves 
meer doen, maar minimaal 6.000 tot 9.000.
De vraag is wie in de Hamburg – Le Havre-range deze 
schepen nog binnen het gewenste tijdbestek kan be-
handelen. Rotterdam is dan het beste geplaatst en zal 
door de aandeelhouders gewoon gebruikt worden als 
Europese hub. Met die vooruitziende blik is RWG neer-
gezet. Dat het speelveld met de rederijen inmiddels is 
veranderd, doet daar niets aan af. 
 
Er is veel te doen over de aanleg van een interne baan 
tussen de terminals voor het uitwisselen van contai-
ners. Het Havenbedrijf stelt als voorwaarde dat de ter-
minals het eerst eens moeten zijn over het gebruik er-
van voor ze die faciliteit gaan aanleggen. Wat is de 
positie van RWG?
Die interne baan heeft steeds in de oorspronkelijke 
plannen gezeten. Dat was en is een initiatief van Haven-
bedrijf Rotterdam en die investering hoort daar ook 
thuis. De aanleg is een absolute must voor alle modali-
teiten, die het product Rotterdam sterker maakt. Eigen-
lijk had de interne baan al aangelegd moeten zijn, al 
hebben we nog wel wat adem met de huidige ingroei-
scenario’s van de terminals.

Maar waarom duurt het dan zo lang?
We nemen nu deel aan brainstormsessies. Daaruit blijkt 
dat wij als terminals behoorlijk op één lijn zitten. Maar 
het Havenbedrijf heeft op een gegeven moment gezegd, 
‘Waarom leggen we niet gelijk een agv-baan aan?’ Daar 
hebben we ons over gebogen en geconcludeerd dat we 
beter eerst met drie teu-truckjes, en mts’en, kunnen be-
ginnen. Dus leg daar nu een baan voor aan, dan kun je 
die later altijd nog geschikt maken voor agv-verkeer. 
Vervolgens zullen er commerciële afspraken moeten 
komen tussen de modaliteiten, afhankelijk van wie er 
gebruik van wil maken. Maar het Havenbedrijf moet die 
baan gewoon om niet aanleggen. Die is van absoluut es-
sentieel belang, niet alleen voor RWG, maar voor de 
hele Rotterdamse haven.

Ronald Lugthart: 

‘Die 700 man 

kunnen hier niet 

naar toe, dat 

snappen ze zelf 

ook wel.’  

Foto:  Ries van 

Wendel de Joode
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Foto: zaanstreek.nl

De zeesluis is 
binnen, wat nu?

De haven van Amsterdam 

kent meer dynamiek dan 

de verzelfstandiging en de 

nieuwe zeesluis, hoewel er 

ook op het gebied van 

infrastructuur nog wensen 

resteren. Daarnaast 

worden goederen op een 

innovatieve wijze 

gedistribueerd in de 

hoofdstad en bedient de 

kolenterminal van 

Rietlanden succesvol trein 

en binnenvaart.
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langs dit water verschillende bestuurlijke structuren 
gegroeid. Daar moet je rekening mee houden. Het ligt 
dan ook bijzonder gevoelig.’ De komst van een Euro-
poort aan het Noordzeekanaal is voor Baud dan ook 
‘twee stappen te ver’. 
Voor de Amports-voorzitter is het verder belangrijk dat 
er meer draagvlak komt uit de omgeving voor de haven. 
‘We moeten voorkomen dat er een beeld ontstaat dat 
er maar een beetje oude economie wordt bedreven in 
de haven. Daar ligt voor ons allen een rol.‘
Directeur Gerard van de Herik van het gelijknamige 
spoorbedrijf wil dat er in 2015 meer aandacht komt voor 
het spoor en de spooraansluiting van bedrijven in de 
Amsterdamse haven. ‘Daar schort het nog steeds aan. 
Er zijn gewoon te weinig gebouwen met een goede 
spooraansluiting. Wij zoeken bijvoorbeeld voor ons 
railbedrijf nog naar een geschikte loods met spooraan-
sluiting, maar kunnen die gewoon niet vinden.‘ 
De spoorondernemer, die begin volgend jaar zijn in mei 
van dit jaar gestaakte railshuttle tussen Amsterdam en 

Milaan wil hervatten, gaat zich verder sterk maken voor 
het behoud van de spoorlijn naar IJmuiden. ‘Ze zijn 
daar van plan om het oude spoor af te breken en daar 
een busbaan aan te leggen. Doodzonde. Een diepzeeha-
ven als IJmuiden heeft een goede spooraansluiting no-
dig en daar ga ik het komend jaar veel energie in steken.’  
Algemeen directeur Peter van de Meerakker van Zeeha-
vens IJmuiden is niet overtuigd van het nut van die 
spoorlijn. ‘De laatste goederentrein met vis verliet 
IJmuiden in 1983. Spoorvervoer is voor de vis niet meer 
van deze tijd. Verse vis wordt tegenwoordig via een bij-
zonder fi jnmazig distributienet over de weg afgevoerd 
naar de diverse afzetmarkten, terwijl diepgevroren vis 
met barges over water naar Rotterdam wordt afge-
voerd.’ Ook bij de off shore, een andere belangrijke 
werkgever in zijn haven, voorziet Van de Meerakker 
weinig vraag voor het spoorvervoer.
De havendirecteur hoopt verder dat veel lokale bedrij-
ven straks bij de bouw van de zeesluis betrokken zullen 
worden en dat die een nieuwe impuls geeft aan de regi-
onale economie. Daarnaast verwacht hij dat IJmuiden 
een grote rol kan spelen bij de ontwikkeling van de 
nieuwe windparken in de Noordzee. ‘We hebben daar 
als haven die voor de zeesluis ligt ook een eigen uitda-
ging’, zegt hij.

Cargo Terminal, hoopt binnenkort zijn eerste klant op 
de oude ACT-terminal te verwelkomen. ‘De zaak staat 
nu nog in de steigers, maar ik denk dat we ergens in ja-
nuari kunnen beginnen. Van Toledo vindt dat de focus 
moet komen te liggen op meer naamsbekendheid van 
de Amsterdamse haven in de wereld. ‘Dat is nu de be-
langrijkste uitdaging. Daarnaast moeten we werk ma-
ken van onze ambitie om meer projectlading, break 
bulk en shortsea binnen te halen.’
Kustvaartrederijen staan ook op het verlanglijst van 
stuwadoor Richard ter Haak. ‘Dat moet nu de focus 
hebben. Dan komen de grote carriers later’, zegt de ha-
venondernemer. Daarnaast wijst hij op een aantal posi-
tieve ontwikkelingen. ‘De export van plastic en karton 
voor de recyling-industrie van onze USA-terminal op 
China stijgt, het cacaoseizoen is weer begonnen en 
onze railshuttle op Berlijn laat betere retourcijfers 
zien.’           

Dynamiek
Een havenondernemer die liever anoniem wil blijven, 
is meer benieuwd hoe het zelfstandige havenbedrijf zijn 
nieuwe rol gaat invullen. ‘Het moet minder ambtelijk 
en er moet meer dynamiek komen. Ik denk dat de drie-
hoek van havenbedrijf, Amports en Oram daarvoor de 
noodzakelijke condities moet scheppen, want Amster-
dam heeft het als havengebied niet makkelijk vergele-
ken met Schiphol en Rotterdam. Die hebben op logis-
tiek gebied een veel grotere naam in de wereld.’ 
Voorzitter Frans Baud van het havenpromotieplatform 
Amports maant tot enige voorzichtigheid rond het bin-
nenhalen van de zeesluis. ‘Het besluit ligt er wel, maar 
dit is een megaproject waarvan de Engelsen zeggen: 
‘the devil is in the detail’. We moeten waakzaam blij-
ven.’ Daarnaast vindt hij dat de verschillende havenbe-
drijven rond het Noordzeekanaal de komende jaren 
slechts organisch naar elkaar toe moeten groeien. ‘Je 
moet hier niets afdwingen en alles geforceerd onder het 
Havenbedrijf van Amsterdam willen brengen. Ik denk 
dat het integratieproces heel veel tijd nodig heeft. Het 
Noordzeekanaal ligt er al 135 jaar en in die tijd zijn er 

De vijfde generatie uit een oud Amster-
dams havengeslacht, dat al sinds 1840 
als C.J. Hendriks Expeditie- & Veem-
bedrijf alle logistieke stormen heeft 
weten te overleven, noemt het posi-
tieve besluit door de gemeenteraad 

een mooie zaak. ‘Maar die dag erop is het voor ons ge-
woon weer omzet draaien en investeren in logistiek.’ 
Hij denkt bij dat laatste niet direct aan nieuwe kades 
aan het water maar meer aan ‘de logistiek die er achter 
ligt’. Hendriks geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. 
‘Wij zijn bezig met de plannen voor een nieuw logistiek 
pand voor niche-producten zoals de opslag en distri-
butie van gevaarlijke stoff en. Daar willen wij in 2015 
invulling aan geven.’
Volgens directeur Kees Noorman van ondernemersver-
eniging ORAM is er nog het nodige werk te verzetten in 
de Amsterdamse haven. ‘We zullen er allereerst voor 
moeten zorgen dat we de bestaande business kunnen 
behouden. Het op niveau houden van de inkomsten uit 
benzine- en kolenopslag hebben we onder meer nodig 
om verder te gaan verduurzamen en te innoveren als 
haven. Daar ligt een belangrijke taak. Daarnaast moet 
de maakindustrie in de haven behouden blijven. Verder 
verdient de beschikbaarheid van gekwalifi ceerd perso-
neel onze aandacht.’ 
Bij Koopman Car Terminal heeft directeur Alain Bres-
seleers dit jaar weer het volume sterk weten te vergro-
ten. Toch is de manager niet tevreden. Zijn zorgen lig-
gen vooral bij de afhankelijkheid van de Amsterdamse 
zeehaven van importstromen. ‘We zijn te veel inbound 
gericht. Wat we als logistiek knooppunt nodig hebben 
is meer exportvolume. We zullen daar als bedrijfsleven 
‘out of the box’ moeten gaan denken.’ Hij roept bedrij-
ven in de haven op minder solistisch te werk te gaan en 
meer de samenwerking te zoeken. ‘Vaak weten we niet 
van elkaar wat we precies doen. We kunnen veel van el-
kaar leren en gezamenlijk de markt opgaan. Ik denk dat 
wij zo gemeenschappelijk nieuwe combinaties kunnen 
maken voor de export. 
Michael van Toledo, directeur van de nieuwe Holland 

JOHN VERSLEIJEN

Amsterdam heeft met de verzelfstandiging van het havenbedrijf
en het recente besluit rond de nieuwe zeesluis de belangrijkste 
logistieke prijzen binnengehaald. Welke uitdagingen staan de 
maritieme sector in de hoofdstad nu nog te wachten? ‘Laten we 
eens gewoon gaan werken’, zegt de winnaar van de Amsterdamse 
havenpenning Kees Jan Hendriks.

We zijn als bedrijven in de 

haven te solistisch bezig. 
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Stadsdistributie 
onder stroom

FOLKERT NICOLAI

Elektrisch is de norm aan het worden. 
Steeds meer stadsvervoer in Amsterdam 
vindt plaats met elektrisch aangedreven 
voertuigen. Al in 2009 stapte 020stads-
distributie, de samenwerking van Pee-
ters Vervoercentrale en L.A.J. Duncker, 

over op een elektrische tientons vrachtauto om goede-
ren van het Food Center aan de Jan van Galenstraat 
gebundeld naar adressen in de binnenstad te vervoe-
ren. Een jaar later had Duncker zelfs al dertien elektri-
sche vrachtauto’s op de weg.
Dat gebeurde trouwens in het kader van het langjarige 
project ‘Amsterdam Elektrisch’. Dat is er op gericht niet 
alleen de stadsdistributie, maar bijvoorbeeld ook taxi’s 
op elektrische stroom te laten rijden. Onlangs stroom-
den 167 elektrische taxi’s in om het vervoer tussen 
Schiphol en de hoofdstad volledig ‘emissievrij’ te ma-
ken. Peeters Vervoercentrale zelf schakelde ook over op 
stroom. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van een 
Smith Newton-vrachtauto, die overal in de Amsterdam-
se binnenstad mag komen.
De afgelopen jaren hebben heel wat meer bedrijven die 
in de hoofdstad moeten zijn, de stap van diesel naar het 
stopcontact gemaakt. Onlangs maakte Simon Loos be-
kend het bier en andere producten van Heineken in 
Amsterdam te gaan rondbrengen met elektrische 
vrachtauto’s. Ginaf ontwikkelde voor Simon Loos een 
elektrisch voertuig met een totaalgewicht van twaalf 
ton, inclusief negen ton lading, en een actieradius van 
tweehonderd kilometer. Op termijn worden het op zijn 
minst vier elektrische vrachtauto’s. Vervoerder en ver-
lader werken hierbij samen met de gemeente Amster-
dam in het Europese project Frevue, dat elektrisch dis-
tributievervoer in steden moet bevorderen. Steden die 
aan Frevue meedoen zijn van Nederlandse kant Am-
sterdam en Rotterdam. Elders in Europa zijn dat onder 
meer Madrid, Zaragoza, Milaan, Pisa, Londen, La Ro-
chelle, Londen, Frankfurt en de Scandinavische hoofd-
steden.

Ladingbundeling
Heineken behoort tot de groeiende groep van verladen-
de bedrijven die hun vervoer zoveel mogelijk emissie-
vrij willen maken. De bierbrouwer wil in elk geval tegen 

2020 zijn producten in de grote steden in Nederland 
zonder de uitstoot van broeikasgassen laten vervoeren. 
Verladers zien ook steeds meer de noodzaak in van la-
dingbundeling, om de vervoersstromen van en naar de 
binnenstad duurzamer te maken. Een welkom bijeff ect 
van ladingbundeling is dat de winkelier minder vracht-
auto’s voor de deur krijgt. Volgens 020stadsdistributie 
kende de biologische supermarktketen Marqt, een gro-
te klant van deze vervoerder, vroeger bijvoorbeeld wel 
93 ‘deuropeningen’ per week; tegenwoordig zijn dat er 
nog maar zestien.
Dit jaar maakte Cargohopper zijn entree in Amsterdam. 
Dat gaf het vervoer met elektrisch aangedreven vracht-
auto’s een aardige impuls, want Cargohopper bracht 
vier emissievrije voertuigen in het verkeer voor goede-

renvervoer binnen de milieuzone. Cargohopper, een 
onderdeel van de Benelux-vervoersketen TransMissi-
on, nam met de vestiging in Amsterdam meteen de 
grootste vestiging in Nederland in gebruik. Het bedrijf 
heeft zijn wortels in Utrecht, waar het al een aantal ja-
ren in de duurzame stadsdistributie actief is. Sinds kort 
werkt Cargohopper ook in Enschede en heeft het zijn 
zinnen gezet op Groningen.
Cargohopper werkt niet alleen voor verladers, zoals 
producenten van consumentenartikelen en winkelke-
tens, maar ook voor collega-vervoerders. In Amster-
dam kon Cargohopper aan de slag dankzij een aanloop-
subsidie, die is verstrekt uit het stimuleringsfonds 
zakelijke veelrijders. Het bedrijf verzorgt ook het ver-
voer van retourzendingen, waaronder lege emballage 
en geweigerde internetbestellingen.
Sinds enkele maanden heeft Amsterdam ook zijn eerste 
emissievrije verdeelcentrum voor goederen met be-
stemming binnenstad. Cargohopper heeft als thuisba-

sis het terrein van verhuizer en vervoerder Deudekom 
in Duivendrecht, net buiten de milieuzone van Amster-
dam. De elektrische vrachtauto’s van Cargohopper 
worden daar beladen met elektrische heftrucks. De be-
doeling is dat verladers en vervoerders bij dit centrum 
dag en nacht terechtkunnen, ook met ecocombi’s. Win-
kelketens bijvoorbeeld kunnen dan met één truck naar 
de rand van de milieuzone rijden en daar hun lading los-
sen op een moment dat hun goed uitkomt.

Venstertijden
Waar de gemeente vroeger vasthield aan een streng be-
leid ten aanzien van stadsdistributie, met krappe ven-
stertijden, wordt nu door Amsterdam veel meer reke-
ning gehouden met de wensen en behoeften van 
verladers en vervoerders, omdat in de praktijk blijkt dat 
daarmee het doel van duurzamere distributie veel meer 
nabij komt. Effi  ciënt vervoer leidt ertoe dat het aantal 
vrachtautokilometers in de kwetsbare binnenstad ver-
mindert, zonder dat dit extra hinder voor de bewoners 
en het winkelend publiek meebrengt.
Een paar jaar geleden heeft Amsterdam, na lang aan-
dringen van onder meer verladersorganisatie EVO en 
Transport en Logistiek Nederland, de venstertijden in 
een aantal belangrijke winkelgebieden verruimd. Dit 
gebeurde na een proef waaruit bleek dat door ruimere 
venstertijden het aantal door vrachtverkeer gereden ki-
lometers met 2% was gedaald. In de winkelgebieden 
Koningsplein, Leidsestraat, Amsterdamse Poort en Os-
dorpplein mag nu tussen zeven en twaalf uur ’s mor-
gens worden gedistribueerd, een verruiming van een 
uur per dag – en zelfs twee uur in het geval van de 
Leidsestraat. De verruiming vond plaats in het kader 
van het plan ‘Herijking Luchtkwaliteit’. Inmiddels zijn 
meer steden ertoe overgegaan hun winkeltijden te ver-
lengen, bijvoorbeeld door het distributievervoer meer 
gebruik te laten maken van de zogenoemde ‘dagran-
den’. 
Sommige bedrijven zoeken het niet in elektrisch rijden, 
maar in andere duurzame vervoermiddelen. Groothan-
del Sligro bijvoorbeeld bevoorraadt winkels in Amster-
dam al enkele jaren met zogeheten ‘Groengas-trucks’. 
Deze bezorgtruck werd in eigen huis ontwikkeld, sa-
men met Iveco en Euser Transport. Sligro mag er diep 
de Amsterdamse binnenstad mee in. De voertuigen 
hebben een actieradius van 450 kilometer.

In de stadsdistributie wordt elektrische aandrijving de 

standaard. Ook in Amsterdam schakelen vervoerders

 op steeds grotere schaal over op stroom.

De supermarkt had vroeger 

93 ‘deuropeningen’ per 

week, nu nog maar zestien
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Het heeft wel wat van een mijnland-
schap. Zo ver het oog reikt bepalen 
zwartgrijzige heuvels van verschil-
lende lengte en hoogte het beeld. Er 
tussendoor bewegen zich grondver-
zetmachines, personeelsbusjes en 

zoemen transportbanden. Het bijzondere is dat de ho-
pen aan de buitenkant wit uitgeslagen zijn. Dat is goed 
te zien op plekken waar ze half zijn afgegraven. Daar 
komt onder de wittige buitenkant het inktzwarte bin-
nenste aan het licht.
Stesam heet dat witte spul. Het is de merknaam van een 
restproduct van de papierindustrie, dat een beetje op 
behangplaksel lijkt. De kolenhopen op de dertig hectare 
grote terminal van Rietlanden Terminals aan de Am-
sterdamse Afrikahaven worden er regelmatig mee be-
sproeid om verstuiving van kolenstof tegen te gaan. Dat 
behoort zo tot de dagelijkse praktijk dat de merknaam 
ook een werkwoord is geworden. Zo legt directeur Sjaak 
Stengs uit dat ‘een kanon twee keer per week komt ste-
sammen’. En als dat kanon zijn werk heeft gedaan, zijn 
de kolenhopen ‘gestesamd’.
‘Compacteren’ is nog zo’n typerende bezigheid, die ook 
bijdraagt aan de bestrijding van stofoverlast, een type-
rend probleem voor droge bulkterminals. Anders dan 
op de meeste bulkterminals wordt het storten van la-
ding op de terminal aan de Afrikahaven gedaan door 
grondverzetmachines, meestal shovels genoemd. Ze 
klimmen met enkele tientallen tonnen lading per keer 
de steile helling van de meer dan vijftien meter hoge ho-
pen op om die bovenop te storten. Al rijdende wordt de 
kolenhoop zo ‘gecompacteerd’, wat ook stuivend ko-
lenstof scheelt.
En als het maar even droog weer is, rukken sproeiwa-

gens uit om de boel vochtig te houden, vooral de plek-
ken waar even geen kolen liggen. Juist die drogen het 
snelst op en leveren dus ook het meeste stuifrisico op. 
Al dat gesproei heeft overigens wel een keerzijde: zwaar 
vervuild water. ‘Klopt’, zegt Stengs, ‘vandaar dat er on-
der de terminal een rioleringssysteem van zes kilome-
ter ligt. Dat is niet alleen voor het sproeiwater, maar 
vooral voor de regen. Vergeet niet dat deze terminal 
dertig hectare groot is. Eén millimeter neerslag bete-
kent dertig kuub verontreinigd water.’ Dat dus opge-
vangen moet worden. Daartoe is de terminal uitgerust 
met een installatie die 10.000 kubieke meter kan op-
vangen en 75 kuub per dag kan reinigen.
Om de situatie in de gaten te houden, is er rond de ter-
minal een meetsysteem met ‘snuff elstations’ aangelegd 
dat continu de luchtkwaliteit meet en de stofproductie 
meet in ugl’s (spreek uit uggels), ook bekend van de al-
coholcontroles. Op grote schermen in een soort con-
trolekame is dat te volgen. ‘Als de waarde ergens boven 
de grens van 40 ugl dreigt te komen, kunnen wij onze 
operatie aanpassen’, zegt Stengs. Het systeem is ont-
wikkeld door het Energieonderzoek Centrum Neder-
land in Petten en wordt daar ook van geleast. Kosten: 

Een shovel rijdt al happend 

dwars door de banen en 

pakt zo van elke lading

een deel mee.

ROB MACKOR

De strijd tegen stof bepaalt een 

groot deel van de routine op de 

kolenterminal van Rietlanden 

aan de Amsterdamse 

Afrikahaven. Die wordt met 

succes gevoerd.
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40.000 euro per maand. Volgens hem is het dat waard: 
‘Wij hebben nog nooit stofklachten gehad.’
Andere eigenaardigheid van de nog geen tien jaar oude 
terminal is dat er geen overslagkranen op de kade staan. 
Rietlanden – de naam verwijst overigens naar een plek 
aan het IJ, waar het bedrijf in een grijs verleden ooit is 
opgezet – doet alle overslag in en uit zeeschepen met 
vijf drijvende kranen, die allemaal vogelnamen hebben. 
Vier daarvan zijn van het type lemniscaat, de Adelaar, 
Buizerd, Condor en Zeearend, en hebben een capaciteit 
van veertig ton elk. De laatste is een Gottwald-kraan en 
kan vijftig ton verstouwen. Voordeel van drijfkranen is 
de fl exibiliteit. Ze worden ook gebruikt voor de overslag 
op de andere Rietlanden-terminal aan de Amerikaha-
ven/Aziëhaven, maar kunnen net zo goed op elke ande-
re plek in het Noordzeekanaal-gebied worden ingezet.
En daar zit ‘m de crux. De stuwadoor ontvangt jaarlijks 
ongeveer twintig capesizers, bulkcarriers met zo’n 
110.000 ton steenkool aan boord. Die passen weliswaar 
in de Noordersluis bij IJmuiden, maar kunnen er niet 
volbeladen doorheen. Evenmin kunnen ze over de Vel-
sertunnel, want dat obstakel in het Noordzeekanaal be-
perkt de vaardiepte tot 13,70 meter. Om die reden wor-
den de capesizers voor de sluis ‘gelichterd’, letterlijk 
lichter gemaakt, door er zo’n 40.000 ton uit te halen en 
in binnenschepen over te slaan. Ook dat gebeurt met 
die drijvende kranen, die door sleepboten naar de ge-
wenste plek worden gebracht.

Zeesluis
Het bezoek aan de terminal, georganiseerd door de Am-
sterdamse ondernemingsclub Oram, vindt overigens 
plaats op een bijzondere datum: daags ervoor heeft de 
Amsterdamse gemeenteraad, na een jaar of twintig 
duw- en trekwerk, ingestemd met de aanleg van De 
Nieuwe Grote Zeesluis. Stengs is er, evenals de rest van 
het gezelschap, mee ingenomen en stelt dat ‘iedereen 
er profi jt van heeft’. Toch maakt het voor zijn bedrijf 
weinig uit: ‘We zullen moeten blijven lichteren, want 
die tunnelbuis van de Velsertunnel ligt er nu eenmaal.’
De lichters die voor de sluis worden beladen, gaan in 
één keer door naar de eindbestemming van de kolen, 
een stuk of vijf elektriciteitscentrales in Duitsland, die 
stuk voor stuk aan het water liggen. De bulkcarriers 
gaan vervolgens via de sluis en het Noordzeekanaal 
naar de terminal aan de Afrikahaven, waar ze verder ge-
lost worden en de kolen in opslag gaan. Dat geldt ove-
rigens ook voor de Panamax-carriers met ongeveer 
70.000 ton aan boord, die wel volbeladen door de sluis 
en over de Velsertunnel kunnen.

Op die manier fungeert de Amsterdamse terminal als 
een buff er voor de Duitse centrales, met een opslagca-
paciteit van zo’n twee miljoen ton. Bovendien kunnen 
op de terminal zendingen op wens van de centrales ‘ge-
blend’ worden, door verschillende partijen met elkaar 
te mixen. Dat gebeurt door deze in banen parallel aan 
elkaar op de terminal uit te rijden. Vervolgens rijdt een 
shovel al happend dwars door die banen en pakt zo van 
elke partij een deel mee. Kind kan de was doen.
Tot enkele jaren geleden ging het leeuwendeel van de 
afvoer per binnenschip richting Duitsland, maar daar is 
verandering in gekomen na de ramp met de chemicali-
entanker ‘Waldhof ’ begin 2011 en de daarop volgende 
33 dagen durende afsluiting van de Rijn bij de bocht om 
de Lorelei. Daardoor zaten de Duitse centrales van het 
ene op het andere moment zonder aanvoer over het wa-
ter. En aanvoer per spoor bleek bij gebrek aan capaciteit 
op korte termijn nauwelijks een alternatief.

‘Het is net goed gegaan. Die afsluiting had niet nog een 
paar dagen langer moeten duren, want dan waren er 
echt centrales stilgevallen’, blikt Stengs terug. De elek-
triciteitsproducenten, geschrokken van de afhankelijk-
heid van de binnenvaart, hebben de bakens stevig ver-
zet en verdelen de aanvoer vanuit Nederland nu 
ongeveer gelijkelijk over binnenvaart en spoor. 
De verschuiving heeft wel ingrijpende gevolgen gehad 
voor de Amsterdamse terminal. Die begon nog in het 
‘Waldhofjaar’ 2011 met de bouw van een treinbelader, 
die inmiddels volop in gebruik is. Daardoor kunnen er 
nu vijf tot zes treinen van 44 wagons van in totaal 2700 
ton per dag worden beladen. Qua transportprijs maakt 
dat volgens Stengs weinig uit: ‘Qua kosten ontlopen 
spoor en binnenvaart elkaar gemiddeld niet veel. De 
prijzen in de binnenvaart fl uctueren wel mee, afhanke-
lijk van de waterstand. Maar voor de binnenvaart bete-
kent het wel het verlies van een fors ladingpakket’.

Waterland Terminal - Stevedore and Terminal operator

Westpoort 4181 - Elbaweg 10 - 1044 AD Amsterdam
T +31 20  44 80 620 - E kantoor@waterlandterminal.eu - W www.waterlandterminal.eu

In de grootste All Weather Terminal van Europa is overslaan van kwetsbare producten 
als staal, hout, papier en zelfs treinstellen niet afhankelijk van weersomstandigheden.

W E E R S V E R W A C H T I N G :

Droog. Zwakke tot matige wind

Rietlanden 
geen roetlanden

De terminal aan 

de Afrikahaven. 

Foto: Rietlanden
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MALINI WITLOX

‘Theoretische rekenmodellen die 
maar weinig opleveren’ en ‘ver-
spilling van subsidie’. Al sinds de 
oprichting van logistiek onder-
zoeksinstituut Dinalog eind 2009 
uiten logistiek dienstverleners 
soms felle kritiek. Ongefundeerd, 
zegt de nieuwe wetenschappelijk 
directeur Albert Veenstra. Het 
onderzoek van Dinalog is wel de-
gelijk nuttig voor de sector, het is 
alleen een kwestie van geduld.

Al bij het begin van het interview 
pakt Veenstra er een stapel folders 
bij. DaVinci, Sieeg, Ultimate, Salo-
mo, ProSeLo. Het zijn namen van 
projecten waar het topinstituut de 
afgelopen jaren aan gewerkt heeft. 
Soms via langdurigere R&D-projec-
ten, soms via korte demonstratie-
projecten waarbij bedrijven worden 
uitgedaagd om samen aan te tonen 
dat nieuwe concepten daadwerke-

lijk gebruikt kunnen worden in de 
praktijk.
Veenstra was, voordat hij werd 
aangesteld in zijn nieuwe functie, 
projectleider van het R&D-project 
Ultimate. Bij dit project gaat het 
om het vervoer van containers van 
de Rotterdamse haven naar het 
achterland. ‘We kregen vanuit ECT 
de concrete vraag om met een club-
je hoogleraren mee te denken over 
het gebruik van inlandterminals als 
extended gates. Wat zijn de knel-
punten en wat kan er met een be-
tere planning bereikt worden? 
Maar het ging ook om juridische 
vragen. Zo hebben juristen naar de 
multimodale vervoersvoorwaar-
den gekeken. Die bestonden nog 
niet, ze zijn nu in samenwerking 
met de Vereniging van Inland Ter-
minals opgesteld.’
Bij achterlandvervoer is met name 
de planning lastig. Continu komen 
containers uit diverse landen aan in 
de Rotterdamse haven. Die contai-

ners zullen een keer naar het ach-
terland gebracht moeten worden 
met een binnenvaartschip. ‘Dat 
schip moet op een bepaald moment 
weg, bijvoorbeeld naar Waalwijk en 
Tilburg. Maar tegelijkertijd blijven 
er containers binnenkomen. Je zult 
een knip moeten maken, deze con-
tainers kunnen nog mee en dan va-
ren we echt weg.’ Het is een lastige 
problematiek, want planners moe-
ten met tientallen zaken rekening 
houden. Onder meer met de water-
standen, waardoor er de ene keer 
meer containers op het schip mee-
kunnen dan een andere keer. Ook 
heeft iedere container een andere 
deadline, het tijdstip dat hij echt op 
de inlandterminal moet staan. ‘Een 
promovendus heeft eerst de proble-
matiek uitgebreid geanalyseerd en 
is toen mee gaan kijken met een 
planner uit Veghel. Er is gewerkt 
aan intelligente planningssoftware. 
Toen bleek dat met het algoritme 
veel beter gepland kon worden dan 

door de planner. Planners lossen 
problemen op en kijken er dan niet 
meer naar. Dat werkt soms heel ne-
gatief uit. Soms wil je een aantal 
dingen die je al besloten hebt terug-
draaien om een betere planning te 
krijgen. Het algoritme stuurt bij, bij-
voorbeeld als een deadline fl exibe-
ler blijkt te zijn.’
Een voornemen om de intelligente 
algoritmes te gaan gebruiken bij 
BargeCloud, een multimodale 
marktplaats van de Brabantse in-
landterminals liep vervolgens stuk. 
‘Softwarefabrikanten zullen de in-
telligente algoritmes moeten ver-
werken in hun software. Als Dinalog 
kunnen we bij die praktijk niet hel-
pen, dan zitten we vanwege de sub-
sidies al snel op staatssteun. Maar 
we hebben wel aangetoond dat de 
planning aanzienlijk verbetert, de 
rest is aan de sector.’
Bij Ultimate werd ook gekeken naar 
het stacken van containers. Bij de 
zeeterminal staan soms meer con-

Wetenschap die werkt
INTERVIEW  Dinalog ontwikkelt modellen waar de logistieke sector ‘wel degelijk iets aan heeft’

Dinalog-directeur Albert Veenstra: ‘We helpen om logistiek slimmer te organiseren.’ Foto: Bernadet Gribnau

DINALOG-PROJECT SIEEG
Project waarbij de Combi 

Terminal Twente probeerde de 

effi ciency bij de afhandeling 

van lading te verhogen. De 

universiteit Twente en Dinalog 

hebben meegedacht over een 

goede routing op het terrein. 

De doorlooptijd van aanmeld- 

en veiligheidsprocedures werd 

gereduceerd van vijftien 

minuten naar 65 seconden en 

de terminal haalde nieuwe 

klanten binnen. ‘Alle processen 

zijn geautomatiseerd, onder 

meer door kentekenherken-

ning. Een deel hiervan had de 

terminal zonder hulp van 

kennisinstellingen ook kunnen 

bereiken. Maar het was nooit 

zo’n succes geweest. Als je 

zomaar gaat zitten rommelen 

kom je ook wel ergens, maar 

niet zo goed doordacht.’
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

@WimvandeCamp @

PortofAmsterdam met 

respect denk ik dat adam 

net zo min een haven wordt 

als rdam een luchthaven. 

#ambitiemoetjehebben

@knife1977 

@PortofAntwerp #app werd 

voorzien van nieuwe 

content. Ook kunstwerken 

ontdekken gaat voortaan 

prima dankzij app. Nog 

steeds free download.

@annikdirkx
   

Wegtransport komt op 

stoom! De economie trekt 

weer aan en de vervoersbe-

wegingen nemen gestaag 

toe. http://lnkd.in/b4AqZxR

@Rina8506

Tjonge, dat was mijn zaak. 

Gewonnen na mijn 

pensionering. Minister 

mocht boete Poolse 

chauffeur niet direct innen 

http://goo.gl/90pkbT ”

@HVallenduuk 

Leuk gesprek met @

HenriJanssenFNV over 

logistieke arbeidsmarkt, 

verschillen en overeenkom-

sten tussen hotspots en 

kansen en bedreigingen

@erikderidder 

Koningin Máxima bezoekt 

maritiem dienstverlener @

kotug_towage, winnaar @

kw1prijs 2014 

@koninklijkhuis

Risicobeheer belangrijker 

binnen transport 

http://bit.ly/12hu4MO

@gevaargoed 

 Cobelfret koopt Broekman 

Automotive

 Schenker eist 1,7 miljard 

euro van vrachtmaat-

schappijen

 Limburgse vervoerders 

krijgen eigen parking in 

haven Antwerpen

 DSV wil Amerikaans UTI 

overnemen

 ‘Chauffeur moet bij Calais 

niet stoppen’

 Treinramp Wetteren mede 

door negeren sein 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

tainers dan het achterland kan ver-
werken. Je krijgt dan een overfl ow 
bij de binnenvaartterminals. Een 
promovendus heeft gekeken naar 
een algoritme voor slimme stac-
king: hoe kun je de kranen zo aan-
sturen dat ze meer containers kun-
nen verwerken? ‘Het bleek meteen 
toepasbaar bij de terminal in Dort-
mund. Daar komen via het spoor, 
via binnenvaart en over de weg con-
tainers binnen. Ze hadden een pro-
bleem bij prioritering van het ge-
bruik van de kraan. Als er een trein 
binnenkwam, moest het binnen-
vaartschip bijvoorbeeld uren wach-
ten. Door het algoritme kan er nu 
sneller gestackt worden. De soft-
ware kijkt nu vijf of zes jobs vooruit 
en zo wordt de optimale volgorde 
bepaald.’
Bij Ultimate waren ECT en de vier 
Brabantse inlandterminals betrok-
ken. Dat zijn allemaal bedrijven die 
openstaan voor academische ken-
nis en Dinalog ook weten te vinden. 
Het zijn met name de kleinere ver-
voerders die sceptisch staan tegen-
over het onderzoeksinstituut. Daar 
is nog wel een slag te maken, weet 
Veenstra. ‘TLN heeft 50.000 leden. 
Het grootste deel daarvan spreken 
we nooit. Ze hebben ook geen tijd of 
geld om bij projecten betrokken te 
raken. Maar we kunnen hen wel hel-
pen. Denk aan brandstofbesparing. 

Je kunt allerlei data uit de boord-
computer trekken om het brand-
stofgebruik te reduceren. Een be-
drijfje met drie of vier chauff eurs 
heeft echter geen vergelijkingsma-
teriaal. Wat als we het rijgedrag van 
hun chauff eurs nu af konden zetten 
tegen een sectorbrede benchmark 
van rijgedrag?’
Dat ook kleine bedrijven gebaat zijn 
bij de projecten van Dinalog bewijst 
het demo-project ‘bundelen bij de 
bron’. Het ging om verschillende 
bedrijven die allemaal afzonderlijk 

lading bij een fabriekje uit China 
haalden. Bij het ene bedrijf werd dit 
op dinsdag bezorgd, bij het andere 
bedrijf op woensdag, een week later. 
Alle Chinese fabrieken bleken rela-
tief dicht bij elkaar te liggen. In sa-
menwerking met Ewals worden de 
producten nu in China gebundeld, 
op de kade verzameld en ingepakt 
op postcode. ‘Om zoiets te bereiken 
is wel afstemming nodig, we hebben 
ervoor gezorgd dat bedrijven met 

elkaar aan tafel gaan zitten en de 
business case bekijken. Zo’n demo-
project is misschien niet heel we-
tenschappelijk, er zijn geen inge-
wikkelde academische analyses 
nodig. Maar we helpen wel om lo-
gistiek slimmer te organiseren.’
Dinalog, NWO en TNO vormen 
sinds januari 2013 samen het Top-
consortium Kennis en Innovatie 
Logistiek (TKI Logistiek). Tevens 
kreeg Dinalog bij de oprichting in 
2009 25 miljoen euro van de over-
heid om de eerste periode te over-

bruggen. Met dat geld werden vijf-
tien R&D- en acht demoprojecten 
in gang gezet. Sommige projecten 
lopen nog, andere projecten hebben 
achteraf niet opgeleverd wat deel-
nemende bedrijven hadden ge-
hoopt. Dat hoort bij wetenschappe-
lijk onderzoek, aldus Veenstra. ‘Wij 
hebben de uitdaging om te innove-
ren en kennis te ontwikkelen. Dan 
moet je ook onderzoek doen dat 
niet altijd direct relevant is voor het 

bedrijfsleven of waar iets anders 
uitkomt dan bedrijven hadden ver-
wacht. Ik begrijp dat bedrijven dat 
soms vervelend vinden, die zitten 
met praktische vraagstukken en 
willen hulp. Aan de andere kant zul 
je, als je de Nederlandse logistieke 
sector op een concurrerende wijze 
omhoog wilt houden ten opzichte 
van andere Europese landen, met 
de meer geavanceerde ideeën aan 
de slag moeten.’
Hij vervolgt: ‘Ik denk niet dat je je 
moet verontschuldigen voor het 
theoretische gehalte van een deel 
van onze onderzoeksportefeuille. 
Dat soort onderzoek is gewoon om 
met nieuwe ideeën te komen. Het 
is een uitdaging om de theoreti-
sche en academische wereld bij el-
kaar te brengen. Wel wil ik naar 
korterlopend onderzoek toe. Veel 
NWO-onderzoek duurt vier jaar 
omdat promovendi ook standaard 
voor die periode worden aange-
steld, dat wil ik doorbreken. En ik 
wil kijken of we gaming beter in 
kunnen zetten bij onze projecten. 
Dat is bijvoorbeeld bij Salomo al 
gedaan, een project waarbij een 
tool is ontwikkeld voor risicoma-
nagement in de haven. Zo’n tool 
werkt goed, je maakt mensen op 
een leuke manier bewust van de 
omgeving. Ik zou graag bij andere 
projecten ook gaming inzetten.’

Wij hebben de uitdaging om te

innoveren en kennis te ontwikkelen.
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INFRA TECH 
20 T/M 23 JANUARI
De vakbeurs Infra Tech in Ahoy Rot-

terdam is een ontmoetingsplaats 

voor de infrastructuur, voor elk 

onderdeel uit de branche en van 

opdrachtgever, opdrachtnemer tot 

toeleverancier.  

• infratech.nl

NATIONALE 
HAVENCONFERENTIE 
3 FEBRUARI
De concurrentiekracht van de Ne-

derlandse havens staat onder druk. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

we onze krachten versterken, 

bundelen en beter benutten? 

• havenconferentie.nl 

FRUIT LOGISTICA
4 T/M 6 FEBRUARI
Deze beurs is hét internationale 

trefpunt voor de AGF-branche. Met 

meer dan 2.600 exposanten, op-

slag- en koeloplossingen en trans-

portmogelijkheden. Portugal is deze 

editie partnerland.

• fruitlogistica.com 

SMART TERMINALS 
12 FEBRUARI
De tweede Europese conferentie 

over scheepvaart, shortsea en in-

landterminals van de toekomst. 

Met nieuwe inzichten van Europese 

experts over de automatisering van 

terminals.  

• smartterminals.nl  

EUROPORT ISTANBUL 
11 T/M 14 MAART
Deze maritieme vakbeurs wordt ge-

houden in Istanbul. Turkije heeft 

veel werven en scheepseigenaren 

en is door het Nederlandse maritie-

me cluster verkozen tot belangrijke 

maritieme ‘hotspot’.  

• europort-istanbul.com

AGENDA

RAAD & RECHT

Zaterdag stond ik voor de gesloten deuren van de speelgoed-
zaak in ons winkelcentrum. Ook deze winkelier heeft het bijltje 
erbij neergegooid. Voor mij staat dit symbool voor de structu-
rele verandering die onze economie en dus ook de logistieke 
sector doormaakt. Het doet mij denken aan de woorden van 
onze toenmalige premier Joop den Uyl tijdens de oliecrisis. 
In zijn beroemde televisietoespraak verklaarde Den Uyl ‘dat 
het nooit meer zou worden als het was geweest’. Dit gevoel 
bekruipt mij nu ook bij de grote veranderingen die we in de 
economie doormaken.

Twee berichten van de laatste weken: ‘PostNL bezorgt voor het 
eerst een recordaantal van één miljoen pakketten’ en ‘Groep 
Heylen wil een mega distributiecentrum van 130.000 vierkante 
meter in Venlo bouwen als eerste stap naar een e-commerce 
campus’. Berichten met een positieve boodschap en veel 
enthousiasme van de betrokken ondernemers. Duidelijk is ook 
dat er een keerzijde is. Bedrijven die de slag hebben gemist 
(Halfords en afgelopen weekend ook het omvallen van de win-
kels van Mexx) of bedrijven die hijgend en puff end proberen 
aan te sluiten (‘webwinkel van Hema kan de sinterklaasdrukte 
niet aan’).

Met deze ontwikkelingen zal het logistieke landschap drastisch 
veranderen. Zowel van de toeleveranciers van detaillisten als 
van de logistiek dienstverleners wordt maximale inzet en resul-
taat gevraagd om op de nieuwe omstandigheden in te spelen. 
Daarbij zullen slachtoff ers vallen, maar ook nieuwe spelers 
opstaan die de juiste diensten en kwaliteit bieden die bij deze 
structurele verandering passen. Het is nogal wat waar je als lo-
gistiek dienstverlener aan moet voldoen. Aan de ene kant moet 
winkeldistributie in stand blijven. Sterker, dit landschap wordt 
nog complexer met nieuwe typen winkels. Gamma keert terug 
naar het centrum, AH to go winkels en fl agship stores schieten 
als paddenstoelen uit de grond en nieuwe ketens betreden het 
speelveld. Aan de andere kant ligt het wenkend perspectief van 
thuisleveringen of het opzetten van een goed functionerend 
systeem van afhaalpunten voor consumenten.

De vraag is of deze nieuwe markt het speelveld wordt van de 
grote spelers in e-fulfi lment en thuisbezorging, zoals Heylen of 
PostNL, of dat er ruimte is voor de kleinere specialist. Ik geloof 
er heilig in dat deze kansen er zijn en dat ook nu de stappen ge-
zet moeten worden om een juiste uitgangspositie te verwerven. 
Samenwerking en creativiteit zijn daarbij de sleutelwoorden. 
Creativiteit om de producten en diensten te verwerven waar-
mee de echte specialist zich kan onderscheiden. Samenwerking 
om de noodzakelijke schaalgrootte te realiseren om op kosten 
te kunnen concurreren. Ik ben benieuwd wie zich hebben 
onderscheiden als straks de stofwolken zijn opgetrokken. Mis-
schien wordt het wel mooier dan het was!

PETER COLON, CONSULTANT
www.bciglobal.com

Joop den Uyl

T

SOCIALE DUMPING  Witboek van Belgische bonden met maatregelen tegen     

FOLKERT NICOLAI

De vrije markt voor het wegver-
voer moet ter discussie worden 
gesteld. De sociale grondrechten 
moeten zwaarder wegen dan die 
vrije markt, vinden onderzoekers 
uit de Belgische vakbeweging.

Eigenlijk zouden de onderzoekers 
de Europese eenwording liefst even 
willen terugdraaien. De Europese 
Unie vertoont namelijk een ‘con-
structiefout’. We zijn te ver doorge-
schoten met de vier fundamentele 
vrijheden: het vrije verkeer van per-
sonen, goederen, kapitaal en dien-
sten. Als gevolg daarvan ontstond 
een ‘drieste concurrentie’ tussen 
bedrijven en tussen landen. En 
daardoor staan de loon- en arbeids-
voorwaarden overal in Europa on-
der druk.
Na twee zwartboeken vonden de 
Belgische vakbonden BTB en ABVV 
het wel eens tijd voor een ‘witboek’. 
In de zwartboeken werd de duistere 
kant van het Europese wegvervoer 
belicht, in het witboek sommen de 
bonden 25 maatregelen op om de 
‘sociale dumping’ in de bedrijfstak 
terug te dringen. Onder sociale 
dumping verstaan de bonden de in-
zet van chauff eurs uit landen met 
een lager niveau van loon, arbeids-
voorwaarden en arbeidsbescher-
ming in landen met een hoger ni-
veau. Aan het witboek ligt onderzoek 
ten grondslag van de bonden zelf, 
maar ook van de onderzoeksgroep 
Sociale Concurrentie en Recht van 
de Universiteit Antwerpen. 
Met de opricbting van een bedrijf in 
Oost-Europa, zo constateren de on-
derzoekers, kan een transporteur 
‘gemakkelijk Oost-Europese trucks 
en chauff eurs in België inzetten, 
niet alleen om internationaal trans-
port te organiseren, maar zelfs ook 
binnenlands transport’. Weliswaar 
wordt het laatste beperkt door de 
cabotageregels, maar de handha-
ving daarvan is ‘niet eenvoudig’. De 
introductie van het cabotagerecht 
heeft het ‘mogelijk gemaakt om 
transportdiensten aan te bieden 
vanuit iedere vestiging binnen de 
EU in een ontvangende lidstaat’. De 
uitbreiding van de Unie met nieuwe 
lidstaten, die gefaseerd plaatsvond 
in de jaren 2004, 2007 en 2013, 
maakte dat een groot reservoir aan 
goedkope arbeidskrachten op de 
volledige Europese markt kwam.

Liberalisering
Volgens de onderzoekers zijn het 
beleid en de wet- en regelgeving van 
de Europese Unie vrijwel volledig 

gericht geweest op de uitwerking 
van het liberaliseringsproces. Er 
was en is lang niet zoveel aandacht 
voor de sociale rechten en de har-
monisatie van de werkgelegenheid 
en de arbeidsomstandigheden. Zo 
kwam de Unie weliswaar met regel-
geving voor de rij- en rusttijden, 
maar liet ze de grote verschillen in 
lonen ongemoeid. De bonden zelf 
pleiten voor een ‘opwaartse’ har-
monisatie van de loonniveaus, 
waarbij dus de lonen in Oost-Euro-
pa geleidelijk naar het westerse peil 
toegroeien. De huidige praktijk, 
zeggen de onderzoekers, is eerder 
dat de Oost-Europese loonniveaus 
de West-Europese lonen onder 
neerwaartse druk zetten.
‘De vrije markt heeft gefaald’, stel-
len de onderzoekers vast. ‘Het 
transport wordt steeds goedkoper, 
maar niet voor de consument. De 
winst gaat naar de multinationale 
ondernemingen, zowel de op-
drachtgevers als de grote transport-

ondernemingen.’ In deze analyse 
vindt de vakbeweging trouwens de 
werkgevers aan haar zijde. De Euro-
pese vakbondsorganisatie ETF 
heeft samen met werkgeversorgani-
satie IRU dit jaar een beroep gedaan 
op de overheid om vooral niet ver-
der te gaan met de liberalisering van 
de transportmarkt zolang er geen 
harmonisatie plaatsvindt op fi scaal 
en sociaal vlak. 

Vrije transportmarkt
De sociale grondrechten moeten 
prevaleren boven het belang van 
een vrije transportmarkt. Iedere 
werknemer heeft recht op gezonde, 
veilige en waardige arbeidsomstan-
digheden, aldus het onderzoek, met 
een maximumarbeidsduur, dage-
lijkse en wekelijkse rusttijden en 
een jaarlijkse vakantie met behoud 
van loon. Maar in de praktijk wor-
den deze grondrechten van veel 
chauff eurs geschonden. Dat consta-
teerde het Europees Parlement vo-

EU-transportmarkt    

De sociale voorwaarden voor het beroepsgoederenvervoer moeten Europees geregeld worden,        
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studio@ntpublishers.nl

MANAGER OPERATIONS
frank.van.hal@ntpublishers.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
T. 010 280 10 25   

F. 010 280 10 05

verkoop@ntpublishers.nl

KLANTENSERVICE
Voor de prijzen van de verschillende 

abonnementen op de print- en online-uitingen 

van Nieuwsblad Transport, het NT-membership 

en de aantrekkelijke bedrijfsabonnementen 

vindt u alle informatie op www.nieuwsblad-

transport.nl/service/abonneren. Of neem 

contact op met onze klantenservice: 

Movicon B.V.
Zoetermeer

Rechtbank Den Haag

Apollo Comm.V
Zonnebeke

Rechtbank Ieper

Repe & Junior SCRI
Molenbeek-Saint-Je

Rechtbank Brussel

Rw-Trans BVBA
Vosselaar

Rechtbank Turnhout

E. Ray Lines SPRL

Anderlecht

Rechtbank Brussel

C.K. Logistics SPRL
Waimes

Rechtbank Verviers

Vasilogiannis Trans SPRL
Molenbeek-Saint-Je

Rechtbank Brussel

BFT
Molenbeek-Saint-Je

Rechtbank Brussel

Tb Logistics BVBA
Welle, Rechtbank Dendermonde

FAILLISSEMENTEN

Wim van Sluis 
wordt met 

ingang van 1 

januari 2015 

voorzitter van 

de Stichting 

Nederland 

Maritiem Land, 

de koepelorganisatie van de 

maritieme sector. Van Sluis (foto) 

volgt Arie Kraaijeveld op, die na 

drie jaar voorzitterschap aan het 

einde van zijn bestuurstermijn zit. 

Van Sluis was in het verleden 

havenwethouder van Rotterdam 

en voorzitter van Deltalinqs en de 

Rotterdam Port Promotion 

Council. 

De fusie van Hapag-Lloyd met 

CSAV leidt tot veel verschuivingen 

binnen de top van de Duitse 

rederij. President Francisco Pérez 
Mackenna en CEO Óscar Hasbún 

van CSAV 

treden toe tot 

de directie van 

Hapag-Lloyd. 

Directievoorzit-

ter Michael 
Behrendt (foto) 

van Hapag-

Lloyd wordt per direct voorzitter 

van de Raad van Commissarissen. 

Naast zijn werkzaamheden bij 

Hapag-Lloyd is hij president van 

de Duitse rederijvereniging VDR. 

PERSONALIA

Bent u iemand? nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

Bonden willen verbod op vervoer 

tegen ‘ongeoorloofd lage prijs’.

   misstanden in het Europese wegvervoer

wordt er aan toegevoegd, zal die 
grens voor een land als België een 
andere moeten zijn dan die voor bij-
voorbeeld Bulgarije. ‘Een Europees 
minimumloon moet dus een rela-
tieve grens worden die bepaald 
wordt van land tot land.’
Verder zou er een Europese veror-
dening of een Europese cao moeten 
komen die de sociale voorwaarden 
voor het beroepsgoederenvervoer 
over de weg voorschrijft. Voor zo’n 
Europese cao dienen de bonden 
zich dan uiteraard tot de werkge-
vers te wenden.
De rapporteurs willen verder dat de 
tachograafplicht ook gaat gelden 
voor de lichtste categorie bedrijfs-
voertuigen, die onder de 3,5 ton. 
Voorts zou de handhaving van Eu-
ropese regelgeving moeten worden 
gelegd bij één, nog op te richten, Eu-
ropese inspectie- en controledienst.
De samenwerkende nationale be-
voegde inspecties voeren ‘absoluut 
te weinig eff ectieve controles’ uit. 
Er zou ook een Europese zwarte 
lijst van transportbedrijven en per-
sonen moeten komen die de regels 
niet naleven.

Nationaal
Op nationaal niveau bepleiten de 
onderzoekers de uitbreiding van de 
hoofdelijke aansprakelijkheid naar 
de volledige keten van opdrachtge-
vers, met daadwerkelijke controles.
Indien een onderaannemer zijn 
personeel onvoldoende betaalt of 
bijvoorbeeld niet volgens de in Bel-
gië geldende cao, terwijl dit perso-
neel toch in hoofdzaak in België 
werkt, moet voortaan ook de op-
drachtgever tot het vervoer – de 
verlader – daarop kunnen worden 
aangesproken. Deze hoofdelijke 
aansprakelijkheid moet overigens 
niet in alle gevallen van kracht zijn, 
maar wel als sprake is van een 
‘zwaarwichtige tekortkoming’ in de 
loonbetaling.
De onderzoekers raden de nationa-
le regering aan een wet in te voeren 
die het strafbaar maakt om trans-
port aan te bieden tegen een ‘onge-
oorloofd lage prijs’. Daaronder 
wordt verstaan een prijs die de kos-
ten van afschrijving of huur van het 
voertuig, de brandstof, de banden 
en het onderhoud niet dekt en ook 
onvoldoende is om ermee aan de 
sociale en fi scale verplichtingen te 
voldoen. Verder moeten ook de kos-
ten van het bestuur en de leiding 
van de onderneming door de prijs 
worden gedekt.
Ook wordt gepleit voor zwaardere 
boetes voor werkgevers die zich aan 
‘illegale praktijken’ wagen.

rig jaar overigens ook al.
In het rapport wordt het de Europe-
se Unie afgeraden de cabotage ver-
der te liberaliseren. Verdere libera-
lisering leidt alleen maar tot ‘meer 
sociale dumping’. De onderzoekers 
pleiten er voor om de huidige cabo-
tagebeperkingen ook te laten gel-

den voor intermodaal vervoer. Nu 
kan iedere onderneming goederen 
die overzee of over het spoor zijn 
vervoerd onbeperkt over de weg 
verder vervoeren. ‘Dit leidt tot soci-
ale dumping en oneerlijke concur-
rentie bij binnenlands transport.’
Volgens het rapport is de meest 

voor de hand liggende constructie 
om aan goedkope arbeidskracht te 
komen een verplaatsing van de 
hoofdzetel naar het buitenland om 
aan ‘de Belgische loon- en arbeids-
voorwaarden te ontkomen’. Chauf-
feurs die hun werk gewoonlijk in 
België verrichten dienen naar Belgi-

sche normen te worden beloond, zo 
luiden twee uitspraken van het Eu-
ropees Hof van Justitie  uit 2011.
De onderzoekers breken een lans 
voor een Europees minimumloon, 
een ‘door Europa ingestelde loon-
grens waaronder geen werk aange-
boden mag worden’. Overigens, zo 

 is ‘te vrij geworden’

    vinden de onderzoekers. Foto: ANP
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QUOTE VAN DE WEEKDE WEEKAN D

Vlaamse stakingsleider Rudy de Leeuw in het NOS 
Radio 1 Journaal, tijdens de landelijke staking in België.

Mensen hóeven niet 
naar Brussel te 
komen, ze kunnen 
thuiswerken of eens 
een snipperdag nemen.

COLUMN

Het spookt in Calais. Afrikaanse vluchtelingen struinen de par-
keerplaatsen af waar chauff eurs hun vrachtauto’s plegen neer 
te zetten in afwachting van ferry of trein. Het doel van deze 
zombies, het schijnen er inmiddels duizenden te zijn, is zich 
in een onbewaakt ogenblik in de lading te verstoppen of zich 
onder het voertuig vast te klemmen om als verstekelingen mee 
te liften naar het beloofde land, Engeland.

Van talloze kanten wordt chauff eurs nu aangeraden om in een 
straal van honderdvijftig kilometer rondom Calais onder geen 
beding te stoppen. Het levert halsbrekende taferelen op. Trucks 
minderen ver voor het rode verkeerslicht vaart om, als het op 
groen dreigt te springen, brullend gas te geven en een spoor 
van vernielde rollators, kinderstepjes en haastig weggeworpen 
boodschappentassen op het kruispunt achter te laten.

Op de terminals zijn grote spiegels in de bestrating aange-
bracht, waarmee de onderzijde van de vrachtauto aan een 
nadere inspectie kan worden onderworpen. Ook hier is het 
devies intussen: doorrijden. We zien er dus een eindeloze stoet 
vrachtauto’s, die rondjes rijden over het terrein. Chauff eurs 
hebben zelf ook spiegels meegebracht, namelijk nachtspiegels 
om in geval van hoge nood al rijdend hun behoefte te kunnen 
doen. Een enkeling gebruikt hiervoor zijn thermosfl es.

De raadscommissie ‘illegalen’ van Calais heeft berekend dat 
door al deze extra mobiliteit op weekbasis zeker achttiendui-
zend liter diesel extra wordt verbruikt, met een navenante 
toename van de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen en 
fi jnstof. In een wijde omgeving van de haven zijn mondkapjes 
uitgedeeld om de bevolking tegen de vervuiling uit te rusten.

Wegvervoersorganisaties waarschuwen voor vrijwilligers die 
aanbieden de truck tijdelijk rijdende te houden om de chauf-
feur in de gelegenheid te stellen bij de Relais du Port een 
behoorlijk maal te nuttigen. Je bent je auto kwijt. Die rijdt, vol-
geladen met vluchtelingen, regelrecht de boot naar Dover in.

Natuurlijk zijn deze organisaties, of het nu de werkgevers of 
de vakbonden betreft, begaan met het lot van de exotische we-
reldzwervers die de kou van Noord-Frankrijk trotseren om hun 
droom waar te maken. De echte vraag is natuurlijk: waarom 
blijven ze niet in Frankrijk? Daar bakken ze het beste brood ter 
wereld.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Zombies in Calais

Luchtvaartpionier Martin Schrö-
der kwam op 29 november samen 
met zijn vrouw Tineke naar de 
IJweg, vlakbij Schiphol, om een 
appelboom te planten en te dopen.

Vijf Lionsclubs uit Haarlemmermeer 
en Lisse namen twee jaar geleden het 
initiatief tot het ‘Smulbos’, een bos 
van fruitbomen en –struiken. Om 
het planten van de laatste boom, een 
hoogstam Ecolette-appelboom luis-
ter bij te zetten, nodigden ze Martin 
Schröder (foto, links) uit. 
De Martinair-oprichter verwachtte 
dat hij de boom slechts hoefde te 
planten – eenmaal aangekomen bij 
de Plesmanhoek bleek dat de fruit-

boom naar hem vernoemd zou wor-
den.
Omdat het traditiegetrouw dames 
zijn die vliegtuigen of boten dopen, 
viel de eer aan Tineke Schröder om 
een fl es bubbels stuk te slaan op de 
stam. Heel toepasselijk was het 
doopvocht appelcider. De Lions-
clubs, die de komende vijf jaar zorg 
zullen dragen voor het onderhoud 
van het bos, plaatsen binnenkort 
een herinneringsplaquette bij de 
Martin Schröderboom.
Een opvallende bijkomstigheid is dat 
het Smulbos aan dezelfde weg ligt als 
het inmiddels twintig jaar oude Bul-
derbos, dat onder beheer staat van 
Milieudefensie Noord-Holland. MD

BOS

Schröders dopen hun boompje

baar en daarmee is het probleem 
opgelost’, stelt de organisatie. Het 
is zeer de vraag of de oplossing zo 
eenvoudig is. Vorig jaar brak onder 
Nederlandse machinisten nog on-
rust uit, vanwege de communica-
tieregels die Prorail voorschreef. 
Het ging daarbij om regels voor het 
gebruik van onze eigen Nederland-
se taal op de bok. Zo werden ma-
chinisten geacht het Nato-spel-
lingsalfabet te gebruiken. Bij het 
doorgeven van een incident op 
spoor 12 B moest een machinist dit 
verwoorden als ‘Spoor 1-2-Bravo’, 
gevolgd door het stopwoord ‘over’ 
aan het eind van elke zin. Dit pro-
tocol leidde tot gevaarlijke situa-
ties en onbegrip, zo stelde het di-
recte personeel van NS.
Machinisten moeten niet alleen 
voor elk taal een cursus volgen, 
maar ook per land les krijgen in de 
gespreksregels. De spraakverwar-
ring van Babylon is er niets bij.

MELS DEES

Deutsche Bahn laat 150 machinis-
ten een cursus Nederlands vol-
gen. Beheersen ze die taal, dan 
zouden ze hun vak ook in Neder-
land en Vlaanderen kunnen uit-
oefenen – ware het niet dat Ne-
derlandse machinisten zélf nogal 
eens worstelen met de gespreks-
regels.

Op grond van de Europese spoorre-
gelgeving moeten machinisten de 
taal leren van het land waarin ze rij-
den. Omdat veel machinisten wei-
nig ‘over de grens’ spreken, moet 
bij de grenzen voortdurend van ma-
chinist worden gewisseld. Dit op-
onthoud verlengt de transittijd bij 
railtransport. De Vlaamse verla-
dersorganisatie OTB stelt dat het 
wisselen van machinist tot een ho-
gere prijs voor het spoorvervoer 
leidt. De organisatie juicht daarom 

de cursus Nederlands voor Duitsta-
lige machinisten toe.
Je kunt je afvragen of een cursus 
Nederlands voldoet voor de machi-
nisten die actief zijn in de negen 
grote transportcorridors in Euro-
pa. De treinbestuurders moeten 
zich dan op korte termijn ontwik-
kelen tot levende vertaalmachines, 
gezien het aantal talen dat langs de 
route gesproken wordt. En moeten 
ze in Wallonië Waals spreken, of 
wordt een Vlaamse mededeling 
met Duits accent ook begrepen? 
Voor je het weet stelt de Fryske 
Nasjonale Partij dat machinisten 
binnen de Friese provinciegrenzen 
Fries moeten spreken. Om derge-
lijke discussies te voorkomen 
vraagt de OTB zich af waarom voor 
machinisten die actief zijn in de 
negen grote transportcorridors in 
Europa niet één standaardtaal, bij-
voorbeeld het Engels, kan worden 
ingevoerd. ‘Dat is heel goed haal-
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

SPOORVERVOER
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