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VEILING  Maersk chartert per direct voormalig ‘Hanjin Africa’ 

FRANK DE KRUIF

Drie containerschepen van het 
ten onder gegane Hanjin Ship-
ping hebben maandag op een vei-
ling bij de rechtbank in Rotter-
dam een kleine 400 miljoen dollar 
opgebracht. De schepen van 
13.000 teu werden geveild in op-
dracht van schuldeiser HSH 
Nordbank. Die schuld bedroeg in 
totaal ruim 1,8 miljard dollar.

HSH Nordbank had het geld tegoed 
van de juridische eigenaar van de 
schepen, het op het Britse eiland 
Man gevestigde Resolute Leasing. 
Van dit bedrijf had Hanjin de sche-
pen gecharterd. Op de gerechtelijke 
veiling was maar één bieder afgeko-

namaxen zijn nog niet oud: ze 
werden in 2012 gebouwd. De drie 
schepen hebben de afgelopen we-
ken voor de kust van Scheveningen 
gelegen. Een vierde zusterschip, de 
‘Hanjin Gold’, moet daar nog blij-
ven. Zij wordt begin januari in Rot-
terdam geveild op verzoek van HSH 
Nordbank. De bank lijdt verliezen 
op haar scheepsfi nancieringen.
Advocatenkantoor AKD verwacht 
de komende maanden meer gerech-
telijke veilingen van schepen, ge-
zien de malaise in de scheepvaart en 
de afnemende bereidheid van ban-
ken om verlieslatende rederijen res-
pijt te geven. Voor HSH Nordbank 
komt daarbij dat het zelf in de ver-
koop staat en moet afboeken op 
scheepshypotheken.

trekt het schip via Zeebrugge en 
Tanger naar Singapore en Nangbo.

133 miljoen
Waarschijnlijk stond dus van tevo-
ren vast dat Maersk het schip direct 
van de nieuwe eigenaar zou charte-
ren. Die nieuwe eigenaar heeft een 
dikke 133 miljoen dollar voor de 
‘Hanjin Africa’ betaald, precies 
evenveel als het bedrag dat voor de 
‘Hanjin Harmony’ werd neergeteld. 
De prijs voor de ‘Hanjin Europe’ 
werd tot op de cent nauwkeurig 
vastgesteld: 125 miljoen 391 duizend 
654 dollar en 11 dollarcent.
De opbrengst van de schepen ligt 
niet ver onder de recent sterk ge-
daalde nieuwbouwprijzen voor gro-
te containerschepen. De drie neopa-

men, vertegenwoordigd door advo-
caat Carel van Lynden van het kan-
toor AKD. Op verzoek van diens 
opdrachtgever werd de naam van de 
koper niet onthuld. In het vonnis 
van de rechtbank dat ’s middags 
werd gepubliceerd, is sprake van 
een ‘nader te noemen meester’. 
Overigens werd ook HSH Nord-
bank vertegenwoordigd door AKD 
in de persoon van Haco van der 
Houven van Oordt. Vaststaat dat 
een van de schepen door Maersk 
Line in gebruik is genomen. Omge-
doopt tot ‘Maersk Emerald’ loopt 
de ‘Hanjin Africa’ deze week beide 
terminals van APM in Rotterdam 
aan om containers te laden, zo is in 
de vaarschema’s op de website van 
de rederij te zien. Vervolgens ver-

De ‘Hanjin Africa’ heet vanaf nu de ‘Maersk Emerald’. Foto: FleetMon

400 miljoen dollar
voor Hanjin-schepen

Koen Overtoom (50) wordt de 

nieuwe topman van Haven-

bedrijf Amsterdam. Dat heeft 

de gemeente, eigenaar van de 

havenbeheerder, besloten. Over-

toom was al sinds het vertrek 

van algemeen directeur Dertje 

Meijer in augustus van dit jaar 

waarnemend hoofd van het ha-

venbedrijf. De bestuurder werkt 

al 14 jaar voor het bedrijf en 

was sinds de verzelfstandiging 

in 2013 operationeel directeur.  

Volgens de raad van commis-

sarissen is Overtoom een ‘echte 

havenman en vakman’ en kent 

hij ‘de business van haver tot 

gort’. 

Overtoom nieuwe 
havenbaas 
AMSTERDAM

miljard dollar zou, 

volgens het door-

gaans goed inge-

voerde consultancy-

bureau Alphaliner, 

ongeveer het bedrag zijn dat 

de familie Oetker in cash wilde 

ontvangen voor Hamburg Süd. 

Deze Duitse rederij werd afge-

lopen week verrassend gekocht 

door de Deense branchegenoot 

Maersk. De waarde van de re-

derij bedroeg aan het eind van 

2015 2,19 miljard dollar.

5
Dr. Oetker verkoopt 
Hamburg Süd

Na 17 jaar bouwen wordt zon-

dag de Gotthard Basistunnel in 

gebruik genomen. Die is met 

een lengte van 57 kilometer

’s werelds langste en met een 

prijskaartje van 11 miljard euro 

ook de duurste. Zwitserland 

heeft de tunnel na ruim dui-

zend proefritten vrijgegeven. Er 

kunnen dagelijks 260 goede-

rentreinen en 50 passagierstrei-

nen doorheen, de laatste met 

200 kilometer per uur. Door het 

vlakke parcours kunnen ook 

langere en zwaardere treinen 

ingezet worden.

Gotthardtunnel na 
17 jaar bouwen klaar
SPOORVERVOER
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DOSSIER

OP DE REDACTIE

Bij deze editie van de krant treft u de terminalposter aan. 

Iedere twee jaar publiceert de redactie een overzicht van alle 

containerterminals in de Benelux. Het verzamelen van de 

informatie, net als vorige keer uitgevoerd door redacteur 

Tobias Pieffers, is geen sinecure. Terminals verhuizen nog wel 

eens en de naamgeving is niet altijd eenduidig. Zo ontspon 

zich tijdens het onderzoeks proces het volgende telefonische 

gesprek met een terminal in België.

‘Goedemiddag. Kunt u me vertellen wat de correcte naam is 

van uw terminal?’

‘Och meneer, ik heb geen idee!’

Toch is het ook deze keer gelukt het overzicht samen te 

stellen.

COMMENTAAR

Wie een personenwagen, bestelbus of vrachtauto koopt, mag 
ervan uitgaan dat deze aankoop naar genoegen functioneert. 
Op de koper zelf rust de plicht het voertuig netjes door het 
verkeer te leiden, daarbij overigens geholpen door steeds meer 
vernuftige instrumenten die het besturen vereenvoudigen 
en die ongelukken kunnen voorkomen. Het is bijna altijd de 
domheid van de bestuurder, zelden een fabricagefout van de 
autobouwer, die brokken veroorzaakt.

Het is dan ook de bestuurder die aansprakelijk is voor schade. 
De fabrikant dan wel de garagehouder komt pas als (mede)
aansprakelijke in beeld als een ondeugdelijke rem of stuur-
inrichting is geleverd, of een ander essentieel onderdeel dat het 
noodlottige ongeval kan verklaren. De introductie van het in 
konvooi rijden van vrachtauto’s en van de eerste experimentele 
wegvoertuigen die zichzelf kunnen besturen, gaat dit rechtsbe-
ginsel – de bestuurder is de eerst aansprakelijke – de komende 
jaren echter omkegelen.

De koper van zulk een ‘autonoom’ voertuig mag er immers op 
vertrouwen dat, zoals de fabrikant hem belooft, een bestuur-
der niet meer nodig is. Het is voldoende de coördinaten in te 
geven van het adres waar het naartoe moet rijden. De computer 
wordt gelijkgesteld met de menselijke hersenen, althans op het 
niveau dat nodig is om een wegvoertuig te besturen. Nu zijn 
niet alleen de deugdelijkheid van rem en stuurinrichting meer 
bepalend voor de goede werking, maar ook de besturing van 
het integrale voertuig, met zijn automatische piloot.

De integratie van menselijk vernuft en mechanische kracht, 
samengebald in een auto, heeft in het verleden aanzienlijk leed 
veroorzaakt. Vertrouwen op ‘de techniek’ bleek een te smalle 
basis om veilig auto te rijden, zoals in Nederland onder ande-
ren een bekende zanger en een befaamde voetballer, vele jaren 
geleden verwikkeld in dodelijke ongevallen, moesten ervaren. 
Deze bestuurders, die er zelf verder ongeschonden van af 
kwamen, hebben er een levenslang trauma van opgelopen. Dat 
autonoom rijdende auto’s nog niet veiliger hoeven te zijn dan 
auto’s waarin een bestuurder van vlees en bloed de pedalen, 
het stuur en de knoppen bedient, bleek onlangs in de Verenigde 
Staten, toen een auto van Tesla, in vrij stil verkeer, autonoom 
volledig de fout in ging.

Juristen en ethici breken zich het hoofd over de vraag wan-
neer een automobilist zich straks volledig mag verlaten op de 
autonome gaven van zijn/haar voertuig, en dus zelf, ook buiten 
de fi le, gewoon de Volkskrant, de Telegraaf, de kwartaalcijfers 
of het jongste rapport van de Commissie Verkeersveiligheid 
op hun schoot kunnen leggen. Volksstammen, naar verluidt 
vooral in Schotland, controleren nog even of het lichtje in de 
ijskast wel is uitgegaan nadat ze de deur hebben gesloten. De 
neiging bij menig automobilist zal groot zijn om niet volledig te 
vertrouwen op zijn of haar toekomstige, autonome, potentiële 
moordwapen.

Dat het zelfsturende voertuig het wegverkeer toch echt veiliger 
maakt dan een voertuig bestuurd door iemand die na een lang 
optreden, een zware wedstrijd of een wat uitgelopen bedrijfs-
borrel het stuur nog volledig in handen meent te kunnen 
nemen, zullen fabrikanten eerst moeten bewijzen. Pas dan kun-
nen rechtsgeleerden uitmaken wie in de zelfrijdende toekomst 
aansprakelijk is. Het schemergebied is nog te groot en daar 
houden wetten niet van.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Schemergebied te groot
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INTERVIEW  ERIK DE NEEF, VOORZITTER KRVE

TOBIAS PIEFFERS

Voorzitter Erik de Neef van roei-
ersvereniging KRVE is uitgeroe-
pen tot Havenman van het Jaar 
2017. Hij is gekozen omdat onder 
zijn leiding de KRVE is getrans-
formeerd van een traditionele 
maritieme dienstverlener tot een 
innovatieve onderneming, meldt 
de Stichting Havenman/-vrouw 
van het Jaar. 

Gefeliciteerd!
Dank je, dit hadden we totaal niet 
verwacht. Het kwam echt als een 
donderslag bij heldere hemel. Ik 
was aan het varen toen ik werd op-
gebeld en stond net met een tros in 
mijn handen. Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik getwijfeld heb over het aanne-
men van de titel omdat hij op mijn 
naam komt. Onze roeiersvereniging 
is plat georganiseerd. Elke roeier is 
een ondernemer en heeft een gelijk 
aandeel in ons werk. Alles wat wij 
doen, doen we echt samen. Eigen-
lijk moet het dus Havenmannen van 
het Jaar zijn. Maar we zijn er heel 
blij mee. Het is een mooie bekro-
ning van ons werk.

U bent gekozen omdat onder uw lei-
ding de KRVE tot innovatieve 
dienstverlener is getransformeerd.  
Was dat nodig?
Een belangrijke motivatie voor de 
keuze is volgens mij dat wij op zoek 
zijn gegaan naar nieuwe verdienmo-
dellen en activiteiten omdat ons 
traditionele werk onder druk staat,  
en daarin succesvol zijn. Die omme-
zwaai was zeker nodig, want door 
schaalvergroting neemt het aantal 
schepen, en dus ons traditionele 
werk, af.

De druk op de maritieme dienstver-
leners is door de huidige consolida-
tiegolf in de containervaart weer 
een veelbesproken onderwerp. Hoe 
groot is die druk eigenlijk?
Nou, laat ik het zo zeggen. Het aan-
tal schepen neemt door de schaal-
vergroting gewoon af. Daarbij zijn 
veel scheepvaartmarkten in slechte 
conditie waardoor marges steeds 
kleiner worden. Wij hebben al ne-
gen jaar geen tariefverhoging meer 
doorgevoerd.

Die nieuwe activiteiten waar u het 
over had, daarmee bedoelt u Shore-
tension, jullie zelf ontwikkelde af-
meersysteem?
Dat is er een groot onderdeel van ja. 
Wij zijn jaren geleden gaan kijken 
wat we kunnen doen om ons werk 
uit te breiden. We hebben veel ken-
nis over het aanmeren van een schip 
en alle gevaren die daarbij komen 
kijken. We hebben geluk met onze 
technische man, Gerrit van der 
Burg, die veel van die kennis heeft 
weten om te zetten in technische 
innovaties zoals de Shoretension, 
die het breken van trossen tegen-
gaat en de werkbaarheid op de ter-
minal tijdens slecht weer vergroot. 
We zijn daar nu al in 17 landen mee 
actief. We doen overigens veel meer 
op technisch gebied dan alleen 
Shoretension. We hebben ook een 
scheepswerf waar we boten bou-
wen, we hebben eigen meerboeien 
en fenders ontwikkeld en we nemen 
binnenkort de onderzeebootlift op 
de RDM Campus in gebruik. Die 
gaat als reparatiewerf dienen. Daar-
naast bieden we onze kennis als 
product aan in andere havens en de 
off shore-industrie.  

Volgens de Stichting heeft u de le-
den van de KRVE ervan overtuigd 
om te investeren in deze nieuwe be-
drijfsonderdelen.
Dat heb ik niet alleen gedaan, maar 

ik ben er wel erg trots op dat het is 
gelukt om alle 300 leden telkens 
weer in te laten stemmen met nieu-
we investeringen. Elk lid voelt zo’n 
investering in zijn portemonnee en 
dat is echt een substantieel deel van 
het salaris geworden. Daar komt bij 
dat de technische ondernemingen 
eigendom zijn van het het pensi-
oenfonds en niet direct van de le-
den. Winst van die ondernemingen 
krijgen zij eind van het jaar dus niet 
uitgekeerd. De winst is dat wij op 
deze manier ons pensioenfonds in 
stand kunnen houden. Direct na de 
bekendmaking hebben we voor ie-
dereen, 375 man, gebak besteld met 
de tekst ‘Trots op jullie’.

Worden er nog dingen van u ver-
wacht als Havenman van het Jaar? 
Ja, ik ga de haven vertegenwoordi-
gen. Beetje spreken op evenemen-
ten, dat soort dingen. 

En de boodschap die u gaat verkon-
digen? 
Dat Rotterdam echt een kwaliteits-
haven is. Kwaliteit, beschikbaarheid 
en veiligheid staan hier voorop. Dat 
biedt de klant toegevoegde waarde. 
Elk binnenkomend schip wordt hier 
met twee bootjes, twee wagens en 
zes man vastgemaakt en de samen-
werking met de andere dienstverle-
ners als de loodsen en de slepers is 
uniek. Er hoeft niet gewacht te wor-
den. Dat scheelt een rederij zo twee 
uur tijd.  

Als de dienstverlening in Rotter-
dam zoveel beter is en tijdsbespa-
ring oplevert, waarom kunnen de 
tarieven van de dienstverleners 
dan niet iets omhoog? Want die 
tijdsbesparing drukt zich ook uit in 
geld. 
Ja, dan merk je toch dat je de laatste 
partij in de discussie bent. Een rede-
rij baseert haar keuze voor een ha-
ven niet op roeiers of loodsen, maar 
de kapitein van het schip waardeert 
het wel.

Er kan natuurlijk altijd iets beter. 
Wat ziet u als verbeterpunten?
Een uitdaging voor de haven is het 
creëren van werkgelegenheid. Daar 
moeten we ons hard voor maken en 
dat proberen wij ook te doen. 

‘Havenmannen van het Jaar, 
moet het zijn’
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Boskalis beetje 
uit Fugro 

VEB eist dat PostNL 
praat met Bpost 

Deens Jet Time stapt 
uit luchtvracht 

Rotterdam investeert 
in CO2-reductie 

OFFSHORE
Boskalis heeft zijn belang in off-

shore bodemonderzoeker Fugro 

teruggebracht tot 24,9%. Daar-

mee lijkt Boskalis niet langer ge-

interesseerd te zijn in gezamen-

lijke avonturen. Boskalis-topman 

Peter Berdowski heeft overigens 

altijd ontkend Fugro in te willen 

lijven. Niettemin liet hij tussen 

november 2014 en medio 2015 

een belang in Fugro opbouwen 

van bijna 30%. Bovendien vocht 

hij de beschermingsconstructie 

tegen overnames aan, overigens 

zonder succes. 

OVERNAMEBOD
PostNL kan de deur niet langer 

dichthouden voor zijn Belgische 

branchegenoot Bpost. Dat vindt 

de Vereniging van Effectenbezit-

ters (VEB) en die eist dat het 

postbedrijf op zijn minst in ge-

sprek gaat met de Belgen. ‘Bpost 

is een serieuze partij met een se-

rieus overnamevoorstel. Een 

beursgenoteerde onderneming 

als PostNL zou op zijn minst 

moeten luisteren naar de plan-

nen van Bpost’, aldus de VEB.

SAS
De Deense luchtvrachtvervoer-

der Jet Time staakt volgend jaar 

alle vrachtactiviteiten. De exit 

uit de markt moet de maat-

schappij weer winstcijfers ople-

veren. De Scandinavische lucht-

vaartmaatschappij SAS huurt bij 

Jet Time via ACMI-contracten vijf 

B737-freighters inclusief beman-

ning en onderhoud voor het da-

gelijkse vrachtvervoer. Jet Time 

bouwt deze activiteiten volgend 

jaar ‘gefaseerd’ af. 

ENERGIETRANSITIE 
Havenbedrijf Rotterdam gaat 

participeren in initiatieven van 

het bedrijfsleven die bijdragen 

aan het verminderen van CO2-

uitstoot. Volgens topman Allard 

Castelein wordt ‘de inzet, in 

menskracht en middelen, de ko-

mende jaren steeds meer ver-

legd naar effi ciency bij gebruik 

van fossiele brandstoffen, CO2-

reductie, hernieuwbare energie 

en de biobased en circulaire eco-

nomie’. 

KORT

luchthaven. Zo wordt het maximale 
aantal vluchten dat MAA mag ver-
werken, teruggebracht tot 25.500 
per jaar. Nu ligt dat plafond nog op 
51.000.
Dijksma komt met het nieuwe 
luchthavenbesluit de provincie 
Limburg, eigenaar van MAA, en de 
nieuwe exploitant TCGI tegemoet. 
Zij willen de vrachtactiviteiten van 
de luchthaven verder uitbouwen 
van de huidige 100.000 ton naar 
250.000 ton per jaar. Daarvoor zal 
nog dit jaar de nieuwe afhande-
lingsloods voor het vrachtverkeer in 
gebruik worden genomen en wordt 
een tweede vrachtterminal gepland.
MAA werd in 2014 door Limburg ge-
red van een dreigend faillissement. 
TCGI moet nu voor een winstge-
vende exploitatie zorgen. JV

Staatssecretaris Sharon Dijksma 
wil dat de luchthaven Maastricht 
Aachen Airport (MAA) een grote-
re rol kan spelen op de intercon-
tinentale luchtvrachtmarkt.

Daarvoor zal de huidige vergunning 
van de Limburgse luchthaven wor-
den aangepast, zodat de start- en 
landingsbaan over de volledige 
lengte van 2.750 meter kan worden 
benut. Dat gebruik is in het huidige 
luchthavenbesluit beperkt tot 2.500 
meter. Daardoor kunnen grote 
vrachtvliegtuigen, zoals de B777F’s 
en B747F’s op de drukke interconti-
nentale oost-westroutes nauwelijks 
worden afgehandeld op MAA. Om 
overlast voor omwonenden niet 
groter te maken, zit er wel een keer-
zijde aan het nieuwe besluit voor de 

wordt gedeclareerd of opzettelijk 
laag wordt gehouden zodat er geen 
btw over behoeft te worden afge-
dragen.  

Tablets
Uit onderzoek van Brussel blijkt 
verder ook dat importeurs en web-
winkels in de Europese Unie mas-
saal meewerken aan de btw-fraude 
door ook de juiste waarde niet op te 
geven of producten in onderdelen 
te versturen. Zij weten dat de dou-
ane in de verschillende EU-lidsta-
ten door het grote pakketvolume 
nauwelijks tijd heeft om de juiste 
waarde van de inhoud te controle-
ren. Zo komen onder meer dure 
smartphones en tablets de EU bin-
nen zonder dat de verplichte btw is 
afgedragen. JV

De Europese Commissie gaat 
maatregelen nemen tegen de gro-
te toestroom aan pakketten van-
uit niet EU-staten waarover geen 
btw wordt afgedragen.

Onder meer moet de huidige btw-
ontheffi  ng verdwijnen voor pakket-
ten waarvan de inhoud een lagere 
waarde heeft dan 22 euro. Brussel 
zegt nu jaarlijks ongeveer vijf mil-
jard euro aan belastinginkomsten 
mis te lopen door deze bepaling. De 
ontheffi  ng werd ooit ingevoerd om 
het pakketvervoer te vergemakkelij-
ken, maar wordt nu steeds vaker ge-
bruikt als sluiproute om geen btw te 
betalen. 
In totaal komen er jaarlijks 150 mil-
joen pakketten via de post de EU 
binnen waarvan de waarde niet 

VRACHTVLUCHTEN PAKKETVERVOER

MAA mag volledige 
lengte baan benutten

Brussel grijpt in tegen 
btw-fraude pakketten 

stukje tijdelijk opslag voor de over-
slag van goederen zoals staal, cacao, 
papier en aardappelen.’ Volgens de 
manager bevinden de bouwplannen 
zich in een ‘vergevorderd stadium’. 

OpenIJ
HCT richt zich sinds het begin van 
de Amsterdamse stuwadoorsactivi-
teiten bijna 2,5 jaar geleden op drie 
sectoren: containeroverslag,  ro/ro-
vervoer en de overslag van project-
lading. Voor de laatste markt heeft 
het bedrijf onlangs een driejarig 
contract ondertekend met het 
bouwconsortium OpenIJ, dat de 
nieuwe zeesluis van Amsterdam 
bouwt.  ‘Alle overslag voor de bouw-
materialen voor de nieuwe sluis ge-
beurt met het oog op het ontlasten 
van de regionale wegen zo veel mo-
gelijk vanuit onze terminal’, aldus 
Van Toledo. Daarnaast mikt hij op 

off shore-projecten voor windener-
gie. ‘Wij hebben daarvoor een groot 
voordeel op de concurrentie: vol-
doende ruimte en een perfecte loca-
tie’, stelt hij. 
Voor de ro/ro-activiteiten werkt de 
stuwadoor al enige tijd nauw samen 
met de Amsterdamse Koopman Car 
Terminal en verricht het in het ka-
der van die coöperatie een deel van 
de opslag van onder meer Nissan-
pick-ups. 
Van Toledo: ‘We willen hier op de 
terminal een fl exibele mix van acti-
viteiten aanbieden. Daarom was het 
ook van groot belang dat wij on-
langs een nieuwe milieuvergunning 
hebben ontvangen. Die doet meer 
recht aan de overslag die wij hier op 
de oude ACT-terminal afwikkelen. 
De oude vergunning was geheel ge-
baseerd op de grootschalige contai-
neroverslag. Dat paste niet meer.’

JOHN VERSLEIJEN

Ruim zes jaar nadat de Grand Al-
liance de containerdiensten op de 
oude Amsterdamse ACT-termi-
nal staakte, blaast de nieuwe be-
heerder HCT samen met moeder-
bedrijf TMA Logistics nieuw 
leven in de reguliere container-
overslag.
 
Vanaf april 2017 wordt er een eigen 
shortsea container- en breakbulk-
dienst opgezet vanaf de Amster-
damse HCT-terminal naar een aan-
tal Britse zeehavens, onthult general 
manager Michael van Toledo van 
HCT. ‘De dienst zal vier keer in de 
week worden uitgevoerd, waarbij 
het gaat om schepen met een capa-
citeit van 400 tot 800 teu.’ De be-
stemmingen moeten nog worden 
ingevuld, maar Hull en Tilbury be-
horen tot de mogelijkheden, aldus 
de manager. 
De nieuwe containeractiviteiten 
moeten volgens hem worden gezien 
als een verlengstuk van rederij SUN 
Lines van TMA-Logistics. Deze re-
derij haalt onder meer staal uit Zwe-
den en maakt nu nog gebruik van 
MEO in Velsen. Ook dat overslagbe-
drijf is onderdeel van TMA. ‘Het is 
de bedoeling dat deze staalactivitei-
ten ook naar ons komen, waar-
schijnlijk al eerder dan april 2017.’
Rond april hoopt TMA-Logistics de 
Britse containeroverslag ook te 
koppelen aan een nieuwe railver-
binding tussen de Amsterdamse 
Westhaven en Bologna in Italië. ‘Wij 
zijn dit nu serieus aan het onder-
zoeken’, aldus Van Toledo. Daarbij 
noemt hij Herik Rail, dat al eerder 
kortstondig een railshuttle exploi-
teerde tussen Amsterdam en Mi-
laan, als partner. ‘Wij hopen dat  ook 
andere partijen zich spoedig zullen 
aansluiten bij dit initiatief.’
Voor de nieuwe shortsea-activitei-
ten en ander stuwadoorswerk ont-
vangt HCT binnenkort zijn eerste 

mobiele containerkraan met een 
vermogen van 100 ton. Een investe-
ring van ‘rond de miljoen euro’, al-
dus Van Toledo. ‘Wellicht dat er op 
korte termijn ook gekozen wordt 
om containerkranen op de terminal 
te plaatsen.’ 
Aan de nieuwe activiteiten is twee 
jaar van studie voorafgegaan. ‘Daar-
uit is onder meer gebleken dat het 
heel moeilijk is om containerstro-
men te verplaatsen naar Amster-
dam. Het is beter om nieuwe activi-
teiten te beginnen. Daarnaast heeft 
ons onderzoek opgeleverd dat er 
een serieuze vraag is in Noord-Ne-
derland naar intermodale oplossin-
gen op het Verenigd Koninkrijk.’ 
HCT kijkt in het kader van de nieu-
we activiteiten ook naar de bouw 
van eigen opslag van in totaal 
10.000 vierkante meter. ‘We denken 
aan een stuwadoorsloods voor een 

Michael van Toledo van HCT: ‘Wij willen nieuwe diensten straks koppelen aan een treinshuttle op Bologna.’ Foto: NT Archief

AMSTERDAM  HCT ontvangt met nieuwe shortsea-diensten op Groot-Brittannië eerste containers 

Weer leven op ACT-terrein 
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marktmeester. Vooral de SP toon-
de zich geïnteresseerd, maar me-
nigeen hekelde het idee, dat te veel 
deed denken aan het oude – en af-
geschafte – systeem van evenredi-
ge vrachtverdeling. Advocaat Frits 
Bienfait merkte op dat de Europese 
mededingingsregels dit waar-
schijnlijk niet toestaan. Seine van 
de PTC vergeleek zo’n veiling met 
de tenderpraktijk die in zijn ogen 

HOORZITTING  Tweede Kamer begrijpt roep om steun bij verduurzaming

KARIN KOSMEIJER

 
De Tweede Kamer heeft de goede 
gewoonte regelmatig deskundigen 
en marktpartijen uit te nodigen om 
zich te laten voorlichten over actu-
ele kwesties. Het voordeel is twee-
ledig: de volksvertegenwoordigers 
komen beter beslagen ten ijs in de-
batten met bewindslieden en de 
sectoren kunnen hun wensen en 
grieven kwijt. De Vaste Kamercom-
missie voor Infrastructuur en Mili-
eu boog zich de afgelopen week met 
zo’n elf deskundigen en vertegen-
woordigers van de sector over be-
prijzing en vergroening in de bin-
nenvaart.
Over één ding waren alle partijen 
het eens: het kan beter met de bin-
nenvaart. De tarieven zijn laag en er 
is fl inke overcapaciteit. Vooral op de 
spotmarkt is de concurrentie moor-
dend en dat vertaalt zich in lage ta-
rieven. Martin Quispel, binnen-
vaartdeskundige bij Panteia, stelde 
dat het antwoord ligt in samenwer-
king. Samenwerkingsverbanden 
van binnenschippers staan sterker 
in onderhandelingen over tarieven. 
Vice-voorzitter Martin Seine van de 
Particuliere Transport Coöperatie 
(PTC) had ook de ervaring dat een 
coöperatie meer een gesprekspart-
ner is voor verladers dan een indivi-
duele schipper. ‘De meerwaarde zit 
in langdurige contracten’, aldus Sei-
ne.
De CBRB bracht naar voren dat de 
economische situatie voor kleinere 
schepen best redelijk is en dat de 
pijn zit bij schepen vanaf 2000 ton. 

Sunniva Fluitsma, voorzitter van 
de Algemene Schippers Vereeni-
ging, bracht daar tegenin dat kleine 
schepen juist massaal aan het ver-
dwijnen zijn. Ze ziet wel wat in sa-
menwerking, maar niet ‘als het 
doel is onder een goede prijs te 
werken’. Fluitsma pleitte voor een 
‘agora’, een soort verplicht veiling-
systeem voor scheepsladingen, ge-
leid door een onafhankelijke 

alleen gericht is op een zo laag mo-
gelijke prijs.
De parlementariërs wilden van de 
genodigden weten wat die verwach-
ten van de overheid. Volgens onder-
zoeker Quispel zou de overheid in-
formatiesessies moeten beleggen 
samen met brancheorganisaties 
over samenwerking in de sector. 
CBRB toonde zich tegen overheids-
inmenging. Directeur Robert Kas-
teel hekelde ook de door velen ge-
noemde ‘verplichte’ overcapaciteit 
van de vloot, voortkomend uit de 
wisselende waterstanden. Volgens 
hem is er niks verplichts aan en is 
het gewoon inherent aan de binnen-
vaart.

Verdeeldheid
Vergroening in samenhang met be-
prijzing was een ander belangrijk 
thema van de hoorzitting. Al snel 
bleek de verdeeldheid tussen poli-
tiek en sector over de manier om 
een duurzame binnenvaart te berei-
ken. PTC en het Expertise- en Inno-
vatieCentrum Binnenvaart (EICB) 
hekelden de eenzijdige aandacht 
van de overheid voor het gebruik 
van LNG. Khalid Tachi, directeur 
van het EICB: ‘LNG is niet de silver 
bullet voor de binnenvaart. Het is 
slechts geschikt voor 5 tot 6% van 
de hele vloot.’ Tachi en Seine van de 
PTC pleitten voor schonere moto-
ren en gebruik van waterstof.  
Vooral de kosten zijn een probleem. 
‘Hoe moeten we vergroenen als we 
onder de kostprijs werken?’, vroeg 
Fluitsma van de ASV zich af. Bin-
nenvaartschipper Jacob Verdonk 
hield een somber verhaal. Zijn schip 

de ‘MS Anda’ is heel duurzaam, ver-
gelijkbaar met de Euro 6 vrachtwa-
gen, maar na 92 reizen heeft de bin-
nenschipper nul cent extra gekregen 
voor het groene schip. Bevrachters 
hebben er geen boodschap aan vol-
gens hem. Verdonk: ‘Als de vraag 
van de verlader richting bevrachter 
wat dwingender wordt, zou dat hel-
pen. Ik heb het één keer meege-
maakt dat een verlader vroeg naar 
duurzaam vervoer, maar de be-
vrachter wilde daar niet aan begin-
nen.’

Verschillende keren klonk de roep 
om meer direct contact tussen ver-
laders en schippers. Inbreng van de 
EVO, die wel was uitgenodigd voor 
de hoorzitting maar zich had afge-
meld, werd node gemist – ook door 
de Kamerleden. De marktpartijen 
concludeerden dat de maatschap-
pelijke meerwaarde van groene 
vaartuigen zich niet vertaalt in de 
kostprijs. Roland Kortenhorst, 
waarnemend voorzitter van Ko-
ninklijke BLN-Schuttevaer betoog-
de dat investeringen in duurzame 
vervoersmiddelen leiden tot ‘een 
onrendabele top’ voor onderne-
mers. Eff ectief overheidsbeleid, in 
de vorm van subsidies vergelijkbaar 
met de regeling voor windenergie 
op zee, zou dat doorbreken. 

Dikke subsidies
‘Wij vragen niet om dikke subsidies, 
maar de maatschappelijke meer-
waarde van duurzaam vervoer, die 
niet wordt terugverdiend in de kost-
prijs, moet je als samenleving willen 
fi nancieren’, stelde de BLN-voorzit-
ter. De Kamerleden, in het bijzon-
der Lutz Jacobi van de PvdA, toon-
den zich geïnteresseerd in een soort 
vergroeningsfonds voor de binnen-
vaart, in navolging van het Energie-
fonds.
Het Expertise- en InnovatieCen-
trum Binnenvaart (EICB) hoopt 
volgend jaar de resultaten van een 
verkenning naar een dergelijk fonds 
te presenteren. Alleen CDA’er Erik 
Ronnes had zijn bedenkingen. ‘Is 
geld vanuit de overheid de enige 
manier om die slag te maken?’, 
vroeg hij zich af. Desalniettemin is 
de kans groot dat verschillende Ka-
merleden bij minister Schultz van 
Haegen gaan aandringen op zo’n 
vergroeningsfonds. 

De binnenvaart moet groener, daarover zijn verladers, vervoerders, bevrachters en de politiek het eens. 

Als de vraag komt wie dat moet betalen, is de eensgezindheid ver te zoeken. Toch vindt het idee van 

een vergroeningsfonds bij veel partijen gehoor, bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Vergroeningsfonds binnenvaart

Netverklaring 2018
ProRail heeft de Netverklaring 2018 vastgesteld.
De Netverklaring bevat informatie over de aard 
van de hoofdspoorweginfrastructuur die door 
ProRail wordt beheerd. Daarnaast staan in de 
Netverklaring de voorwaarden beschreven,  
waaronder regelingen met betrekking tot de 
capaciteitsverdeling en de gebruiksvergoeding, 
voor toegang tot en het gebruik van die  
infrastructuur ten behoeve van spoorweg-
ondernemingen.

De Netverklaring is opgesteld in overeen-
stemming met artikel 58 van de Spoorwegwet.

De Netverklaring is te raadplegen op de  
internetsite van ProRail www.prorail.nl  
onder Vervoerders > Netverklaring.

Utrecht, december 2016
ProRail BV
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Havengeld Rotterdam 
stijgt met 0,3% 

Duitsland: 270 miljard 
voor infrastructuur

België zet subsidiëring 
spoor voort 

Schultz steunt 
Zeeuwse havenfusie 

INFLATIE
De havengelden in Rotterdam 

stijgen volgend jaar met 0,3%. 

Dat is de helft minder dan de in-

fl atie, stelt Havenbedrijf Rotter-

dam, dat twee jaar geleden af-

spraken maakte met Deltalinqs, 

VRC en VNPI om de havengelden 

voor een periode van drie jaar 

beperkt te laten stijgen, met de 

helft van het infl atiepercentage. 

Ook is er een aantal gerichte 

maatregelen genomen om spe-

cifi eke segmenten, zoals het 

transshipment van containers, 

te stimuleren.

ONDERHOUD
De Duitse Bondsdag heeft inge-

stemd met een investering van 

ruim 270 miljard euro in wegen, 

spoorbanen en waterwegen. Het 

geld moet tot 2030 ter beschik-

king komen. De helft van het 

geld gaat naar autosnelwegen 

en Bundesstraßen, 40% naar 

spoorwegen en de rest naar ri-

vieren en kanalen. Onderhoud 

krijgt voorrang op nieuwbouw. 

Het bondsverkeerswegenplan 

moet in 2030 voltooid zijn. 

INTERMODAAL
België zet de subsidiëring van 

gecombineerd en verspreid goe-

derenvervoer per spoor voort.

Dat valt op te maken uit een ver-

klaring van spoorvervoerder B 

Logistics die, niet verrassend, 

verheugd is over het besluit van 

de Belgische regering. Met ge-

combineerd vervoer wordt het 

transport van containers en an-

dere eenheden als trailers en 

wissellaadbakken bedoeld, met 

verspreid vervoer losse wagons. 

WERKPROGRAMMA
Minister Schultz (I en M) is posi-

tief over de voorgenomen fusie 

van Zeeland Seaports en de ha-

ven van Gent. Dat blijkt uit de 

brief van de minister over het 

Werkprogramma Zeehavens, die 

naar de Tweede Kamer is ge-

stuurd. Ze zegt daarin dat de in-

tentieverklaring over een fusie 

laat zien dat havensamenwer-

king over de grenzen duidelijke 

meerwaarde kan hebben voor 

beide partijen.

KORT

TOBIAS PIEFFERS

Briese Shipping en Duoship ne-
men twaalf Flinter-schepen in ge-
bruik, waaronder de ‘Pioneer’ die 
al acht weken zonder bevoorra-
ding voor de kust van Gibraltar 
lag. Het schip ligt nu in de haven.

Duoship is door de eigenaren, een 
groep van meerdere banken, als ma-
nager van de schepen aangesteld. 
Briese Shipping treedt op als be-
vrachter. Om welke banken het gaat 
is nog niet bekendgemaakt. Wel 
duidelijk is dat de groep van onder 
andere Duitse banken een andere 
aanpak kiest dan ING, dat volgens 
de curator van Flinter op 19 decem-
ber acht of negen schepen zal vei-
len.  
Onder de twaalf schepen die 
Duoship in beheer neemt vallen ook 
de ‘Pioneer’ en de ‘Flintermar’, die 

sinds de surseance-aanvraag van 
Flinter begin oktober voor de kust 
van Gibraltar liggen. 

Voedselvoorraad
De ‘Pioneer’ kwam de laatste dagen 
uitgebreid in het nieuws, omdat de 
moeder van de kapitein aan de bel 
getrokken had. De opvarenden kon-
den niet van boord en kampten met 
ophopend afval en een afnemende 
voedsel- en watervoorraad. Twee 
van hen hadden bovendien medi-
sche hulp nodig. Het schip is maan-
dagavond veilig de haven van Gi-
braltar ingeloodst. 
De curator van Flinter maakte giste-
ren bekend dat er ‘enige tijd geleden 
al’ afspraken zijn gemaakt om de 
achterstallige salarissen van de be-
manningsleden te betalen en zorg te 
dragen voor proviand en brandstof. 
‘De afspraken waren rond, maar de 
besluitvorming bij één van de Duit-

FAILLISSEMENT

Twaalf Flinterschepen naar Briese en Duoship
se banken liet op zich wachten’, al-
dus curator Kees van den Bergh van 
Van den Herik & Verhulst Advoca-
ten. 

Achterstallig salaris
‘Nu het schip veilig in de haven ligt, 
is aandacht voor de bemanning 
onze prioriteit’, zegt woordvoerster 
Thea Pelupessy van de nieuwe 
scheepsmanager Duoship. Het Gro-
ningse bedrijf heeft twee vertegen-
woordigers naar het schip toege-
stuurd. ‘Die brengen één van de 
zieke opvarenden naar de arts en 
zorgen dat de andere bemannings-
leden worden afgelost.’ Ook zijn er 
volgens haar afspraken gemaakt 
over de betaling van achterstallig 
salaris. De opvarenden waren sinds 
september niet meer betaald. De 
‘Flintermar’ ligt nog steeds voor de 
kust. Duoship probeert dat schip 
ook de haven in te krijgen.

Duoship is een speciaal voor het be-
heer van de Flinter-schepen opge-
zette bv, die valt onder de MF Ship-
ping Group. Dat is een Groningse 
scheepsmanager die een vloot van 
multi-purpose en product- en che-
micaliëntankers beheert.

Problemen
Flinter kwam begin oktober in fi -
nanciële problemen nadat ING be-
sloot de kredieten voor negen sche-
pen niet te verlengen en de verkoop 
van deze vaartuigen eiste. Veel van 
Flinters schepen draaien door de 
malaise in de bulkvaart al jaren met 
verlies. De verkoop van de negen 
schepen raakte het bedrijf dusdanig 
dat er niet meer aan de overige be-
talingsverplichtingen kon worden 
voldaan, waarop de rederij uitstel 
van betaling aanvroeg. Het bedrijf is 
inmiddels grotendeels failliet ver-
klaard.

van persoonlijke gegevens. Daarbij, 
zo vindt de VZBV, gaat het ook niet 
aan dat één autofabrikant exclusief 
inzage krijgt in onderweg verwor-

ven data over bijvoorbeeld de con-
ditie van de weg of de aanwezigheid 
van parkeerplaatsen. Die moeten 
met alle weggebruikers, in alle mer-
ken auto’s, worden gedeeld.

automobilist naar de fabrikant, dan 
doemen onmiddellijk reeksen ethi-
sche vragen op. Daarop zal de werk-
groep nog wel geruime tijd broeden.

Privacy
Er zullen immers grote hoeveelhe-
den gegevens moeten worden vast-
gelegd waarmee de eventuele 
schuld of onschuld van de produ-
cent kan worden aangetoond. Deze 
moet zich ook kunnen disculperen 
als er buiten zijn macht, bijvoor-
beeld door manipulatie van de com-
puter in het voertuig, iets misgaat.
De VZBV, de consumentenkoepel 
dus, wil ook wettelijk begrenzen dat 
alle gegevens omtrent het gebruik 
van het voertuig worden geregis-
treerd en, in bepaalde gevallen, zo-

maar op straat komen te liggen. Wie 
in een zelfsturende auto of truck 
stapt, moet er zeker van kunnen zijn 
dat zijn privacy – waar en hoe laat is 

er gereden? – niet wordt aangetast.
De verbruikersbond is zelfs bang 
dat autokopers in de hoop op een 
korting op de aanschafprijs vrijwil-
lig instemmen met het prijsgeven 

De fabrikant van het voertuig en alle 

apparatuur staat in voor de gevolgen.

FOLKERT NICOLAI

Niet de bestuurder maar de fabri-
kant van de auto moet voortaan 
aansprakelijk zijn als die auto 
zichzelf bestuurt en het tot een 
ongeluk komt. Die gedachte wint 
in de juridische wereld veld, blijkt 
uit recent onderzoek.
 
Binnenkort doen zichzelf besturen-
de voertuigen – personenauto’s, 
vrachtauto’s – hun intrede op de 
weg. Voor het zover is, moeten 
rechtsvragen worden beantwoord 
en in de wetgeving worden inge-
past. In heel wat westerse landen 
buigen rechtsgeleerde commissies 
zich over de vraag of het straks nog 
de inzittende is die voor de gevol-
gen van een ongeval opdraait, of de 
producent van het voertuig.
De overkoepelende organisatie van 
Duitse consumentenbonden zegt 
het antwoord op die laatste vraag te 
weten. In een net uitgebracht 
rechtswetenschappelijk rapport 
stelt de VZBV dat als men een auto-
mobilist in een zichzelf besturende 
auto de krant laat lezen en over het 
internet laat zwerven, er van mag 
worden uitgegaan dat de fabrikant 
van het voertuig en alle er inge-
bouwde apparatuur de goede wer-
king ervan waarborgt en ook instaat 
voor de gevolgen als het misgaat.
De redenering is vrij eenvoudig. 
Naarmate wegvoertuigen meer 
worden geautomatiseerd, wordt de 
consument minder verantwoorde-
lijk voor het gedrag van het voertuig 
en treedt dus een verschuiving van 
de aansprakelijkheid op van de be-
zitter naar de producent.
Ook de Duitse verkeersminister, 
Alexander Dobrindt, neigt naar die 
opvatting. Hij laat een verandering 
van de wegenverkeerswet in zijn 
land voorbereiden door een depar-
tementale werkgroep. Verlegt men 
echter de aansprakelijkheid van de 

Je hoeft straks niet meer zelf te sturen, maar kun je dan ook de auto overal de schuld van geven als het misgaat? Foto: Volvo

ZELFSTUREND  Juristen vinden dat producent meer verantwoordelijkheid moet krijgen

‘Autobouwer aansprakelijk’
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Er is geen grondstof waarmee en 
waarover zo veel gespeculeerd 
wordt als olie, en van geen enkele 
andere grondstof is de wereld-
economie zo afhankelijk.

Na de sterke val van de olieprijs in 
2014 werd begin dit jaar het laagste 
prijsniveau bereikt: iets minder dan 
30 dollar per vat. In de loop van het 
jaar stabiliseerde de situatie; de 
laatste tijd fl uctueren de prijzen 
voor een vat Brent of een vat West 
Texas Intermediate (WTI) op de 
termijnmarkten tussen de 45 en 50 
dollar per vat. Het is zeer goed mo-
gelijk dat de prijs de komende 
maanden stijgt, doordat de minis-
ters van de Opec-landen het de laat-
ste tijd verrassend eens zijn over de 
noodzaak de productie te beperken.

Minimale beperking
Afgelopen september bereikten 
deze ministers, tijdens een bijeen-
komst in Algiers, overeenstemming 
de maximale dagelijkse productie 
terug te brengen van 33,2 miljoen 
vaten naar 32,5 tot 33,0 miljoen va-
ten per dag. Procentueel is dit een 
minimale beperking, maar de gevol-
gen zouden groot kunnen zijn als de 
landen zich inderdaad aan een be-
perking houden. De grootte van de 
reductie is voor de markten minder 
relevant dan het feit dat de Opec-
landen zich een keer aan afspraken 
houden – te vaak immers bleken 
overeenkomsten niet lang houd-
baar. Daarbij is het van belang te we-
ten dat het ‘sentiment’ in de markt 
voor de prijsvorming vaak belang-
rijker is dan de daadwerkelijke da-
gelijkse productie. 

Balans
In de loop van dit jaar is de wereld-
wijde vraag naar olie zozeer geste-
gen dat vraag en aanbod zich inmid-

dels in balans bevinden. Probleem 
is, dat in belangrijke productielan-
den de politieke situatie alles behal-
ve uitgebalanceerd is. De burger-
oorlogen in Irak en Libië maken het 
lastig erop te vertrouwen dat deze  
landen zich langdurig aan afspraken 
zullen houden. Daarnaast is het nog 
de vraag hoe de internationale han-
del met Iran zich zal ontwikkelen 
onder de Amerikaanse president 
Trump. Juist Iran en Irak zijn de 
landen die graag zouden terugkeren 
naar productieniveaus uit het verle-
den. 
Ook bleek de afgelopen jaren steeds 
weer, dat de Saoedi’s liever veel pro-
duceren tegen een lagere prijs, dan 
minder tegen een hogere prijs per 
vat. Hun staatshuishouding is in ex-
treme mate van de inkomsten uit de 
verkoop van ruwe olie afhankelijk. 
Een (verdere) verslechtering van 
het huishoudboekje kunnen de 
machthebbers zich niet veroorlo-
ven. 

Schalievelden
Rusland lijkt, hoewel geen Opec-lid, 
wel in te zijn voor een productiebe-
perking. Daar staat echter tegen-
over dat de stijgende olieprijs er-
voor zorgt dat de Amerikaanse 
schalievelden weer rendabel kun-
nen produceren. Het is met name 
dit gevolg van een hogere prijs per 
vat dat ervoor kan zorgen dat de 
productie in de VS zal stijgen - wat 
dan weer een stabiliserend eff ect 
kan hebben op de olieprijs in de ko-
mende maanden. Een stijging naar 
het niveau van voor 2014, bijna 100 
dollar per vat, wordt dan ook door 
de meeste analisten niet verwacht. 
Op de langetermijnmarkt stabili-
seert de prijs per vat zich op dit mo-
ment op 52 tot 54 dollar. Credit Suis-
se gaat er in een verwachting vanuit 
dat de prijs in het derde kwartaal 
van 2017 uitkomt op 60 dollar per 
vat.

PRIJSONTWIKKELING

Vraag en aanbod van 
olie zijn nu in balans

Foto: Ceva Logistics

eenvoudigen, heet het in de beurs-
kringen. 
Daarbij komt dat Lombard als oud- 
topmanager  van TNT over veel in-
terne kennis beschikt van Ceva Lo-
gistics, dat ruim tien jaar geleden 
ontstond uit de miljardenoverna-
mes van TNT Logistics (contractlo-
gistiek) en het Amerikaanse EGL 
(expeditie). Lombard weet dus voor 
ten minste 50% wat ze eventueel in 
huis haalt als er ook daadwerkelijk 
straks een bod wordt uitgebracht op 
de logistiek dienstverlener. Daar-
naast hebben de internationale ex-
peditie-activiteiten van Geodis ook 
al een TNT-tintje. Ze bestaan name-
lijk voor een deel uit het oude TNT 
Freight Management, dat precies 
tien jaar geleden door de Fransen 
werd overgenomen. Via een overna-

Het Franse Geodis zou in het ka-
der van een verdere expansie in 
de Amerikaanse zee- en lucht-
vrachtexpeditie het oog hebben 
laten vallen op Ceva Logistics.

De Franse belangstelling is voorlo-
pig nog slechts een hardnekkig ge-
rucht in de internationale expedi-
tiemarkt en bij een aantal doorgaans 
goed ingevoerde beursanalisten.  
Daarnaast wordt het beursvuurtje 
ook aangewakkerd door het feit  dat 
aan de top van de twee bedrijven 
Franse directeuren staan: Marie-
Christine Lombard bij Geodis en 
Xavier Urbain bij Ceva, dat mondi-
aal kantoor houdt in het Nederland-
se Hoofddorp. Deze ‘French Conn-
nection’ zou het gesprek over een 
mogelijke acquisitie aanzienlijk ver-

me van Ceva Logistics zou dan ook 
een deel van het oude TNT-concern 
weer in ere worden hersteld, aldus 
de analisten. 
Los van deze achtergronden zou het 
Geodis bij een mogelijke acquisitie 
van Ceva vooral te doen zijn om het 
Amerikaanse netwerk van de logis-
tiek dienstverlener. Vorig jaar ver-
wierf Geodis in de VS al een markt-
positie in de contractlogistiek via de 
overname van OHL, maar nu zou-
den de Fransen dit willen ‘opscha-
len’ en er zee- en luchtvrachtexpe-
ditie aan toe willen voegen. Na de 
koop van UTi door het Deense DSV 
is Ceva in de VS de enige overgeble-
ven overnamekandidaat, hoewel 
het met een schuldenlast van ruim 
twee miljard euro niet direct een 
aantrekkelijke acquisitie is. JV 

EXPEDITIE

‘French connection’ zou Ceva in 
handen van Geodis dirigeren

Restant aan vorderingen van 600.000 

slechts gedeeltelijk geïncasseerd.

De doorstart van Rutges Cargo redde het niet maar beleeft inmiddels zijn eigen doorstart. 

meegespeeld dat de naam Rutges in 
de branche besmet is geraakt nadat 
de doorstarter, Rutges Cargo Logis-
tics & Warehousing, eveneens fail-
liet ging.’ Voor Schaink zit er nu 

niets anders op dan over te gaan tot 
een slotuitkering. In totaal heeft hij 
de afgelopen drie jaar bijna 3,8 mil-
joen euro opgehaald in de markt. 
Daarvan is ruim 2,8 miljoen euro al 

JOHN VERSLEIJEN

Het komt niet vaak voor dat de 
boedels van een failliete wegver-
voerder en diens inmiddels ook 
bankroete doorstart tegelijker-
tijd door verschillende curatoren 
worden afgehandeld. 

Die twijfelachtige eer valt Rutges 
Cargo en haar voortzetting, Rutges 
Cargo Logistics & Warehousing, op 
Schiphol, te beurt. Rutges Cargo 
viel in november 2012 om nadat de 
Luxemburgse eigenaar en Wallen-
born zich verrassend hadden terug-
getrokken. Nog geen drie jaar later 
kon de doorstart ook het faillisse-
ment aanvragen. Dat laatste einde 
kon grotendeels worden toege-
schreven aan de tragische dood van 
de Chinese doorstarter Jimmy Yeh 
van Rutges Cargo Logistics & ware-
housing, stelt curator Ernst-Paul 
Pandelitschka (Certa Advocaten) in 
zijn recente faillisementsverslag. 
Hoewel de erfgenamen van Yeh on-
der meer via een lening van een klei-
ne miljoen euro nog alles uit de kast 
hebben gehaald, was een faillisse-
ment eigenlijk onontkoombaar, 
concludeert de advocaat na gede-
gen boekenonderzoek. Rutges Lo-
gistics was met honderd medewer-
kers en een  fors wagenpark eigenlijk 
een zinkend schip waar ‘de omzet  
en de gerealiseerde marge onvol-
doende waren om met name de per-
soneels- en huisvestingskosten te 
dragen’, concludeert hij. 

Afronding
Terwijl Pandelitschka nog bezig is 
met een deel van de waarheidsvin-
ding is zijn collega bij de boedelaf-
handeling van het oude Rutges Car-
go toe aan de afronding. Daarbij zijn 
de uitstaande schulden bij de prefe-
rente crediteuren ‘geheel voldaan’ 
en kan ook 25% van de overige 
schuldeisers nog een vergoeding te-

gemoet zien,  verwacht curator Paul 
Schaink (Blix Advocaten).
Hij heeft dit jaar nog geprobeerd om 
het restant aan uitstaande vorderin-
gen, een slordige 600.000 euro, bij 

een groot aantal crediteuren, te in-
nen. ’Dat is slechts in uiterst geringe 
mate gelukt’, erkent hij. ‘Het heeft 
geen zin de pogingen hiertoe nog 
langer voort te zetten Daarbij heeft 

BOEDELAFHANDELING  Vorderingen failliete wegtransporteur niet meer te 

Curator: ‘merknaam R
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locatie 

LantarenVenster, Rotterdam
donderdag 

15 december

HAVENDEBAT
ROTTERDAM

De economie trekt aan, de Tweede Maasvlakte is gereed en de achterlandverbindingen 

worden steeds beter. Alle seinen staan op groen om de haven van Rotterdam de 

komende jaren fl ink te laten groeien. Maar wat is er voor nodig om de groei te starten? 

Dat is de kernvraag van het Havendebat Rotterdam 2016. Kopstukken uit de haven geven 

het antwoord op deze vraag. Ook dit jaar staat het debat onder de bezielende leiding 

van Rens de Jong. Praat mee en geef uw mening.

Bekijk het programma en meld u aan via www.havendebat.nl

NT2016ABONT-abonnees ontvangen korting. Gebruik de code:

Het gemiddelde luchtvrachtta-
rief op 21 grote internationale 
luchtvrachtbestemmingen is 
over de maand oktober verder ge-
stegen en ligt nu op 3,15 dollar per 
kilo.

Dat blijkt uit de luchtvrachtindex 
van de Britse transportanalist
Drewry. Het gemiddelde lucht-
vrachttarief is dit jaar nog niet bo-
ven de drie dollar per kilo geweest, 
aldus Drewry. Ook voor november 
laten de marktprognoses weer een 
verdere stijging van de vraag naar 
vrachtcapaciteit zien op de routes 
tussen de VS en Azië en tussen Eu-
ropa en Azië, aldus de consultant.
Dat heeft er ook toe geleid dat het 
Britse CargologicAir vorige week de 
vrachtvluchten op Afrika staakte en 
de twee B747-freighters voorlopig 
inzet  op de route Moskou–China.
De luchtvrachttarieven trekken in 
de tweede helft van dit jaar weer aan 
na een slecht voorjaar met sterk da-
lende vrachtprijzen. De gemiddelde 
marktprijs is ondanks het herstel 
van de laatste maanden nog niet op 
het niveau van oktober 2015, stelt 
Drewry. Toen werd in doorsnee nog 
3,24 dollar betaald voor een kilo 
luchtvracht. 
De Nederlandse marktanalist
WorldACD onderschrijft de sterke 

groeicijfers in de markt in zijn ana-
lyse over de maand oktober. De con-
sultant neemt op alle internationale 
luchtvrachtmarkten, ook in de 
kwakkelende Zuid-Amerikaanse 
landen, stijgende volumes waar. 
Daarbij was de vraag naar uitgaande 
luchtvrachtcapaciteit in China en 
Taiwan met respectievelijk 12% en 
19% het grootst.
Opmerkelijk was ook de stevige 
rendementsstijging vanuit de Zuid-
Koreaanse luchtvrachtmarkt met 
9% in oktober, noteert de analist. De 
airlines lijken in die markt op tarie-
vengebied sterk te hebben geprofi -
teerd van de recente ondergang van 
containerrederij Hanjin. Ook Zuid-
Amerika lijkt zich te hebben her-
steld van de crisis in het voorjaar  
met een volumegroei van 3,6% en 
een rendementsstijging van 10% in 
oktober.

Spekkoper
Over de maanden augustus tot en 
met oktober waren vooral de Euro-
pese vrachtvervoerders spekkoper 
van het herstel met een volume-
groei van 6,4%. De Aziatische con-
currenten volgden met een toena-
me van bijna 5%. Het vrachtvolume 
tussen Europa en Azië groeide in-
tussen met 11% het sterkst van alle 
markten, stelt WorldACD. JV

MARKTANALYSE

De Europese vrachtcarriers zagen het volume met 6,4% stijgen. Foto: Twitter

Nieuwe piek voor het 
luchtvrachttarief 

TOBIAS PIEFFERS

De noodlijdende Israëlische con-
tainerrederij ZIM heeft het afge-
lopen derde kwartaal haar resul-
taten sterk kunnen verbeteren, 
maar eindigde desalniettemin 
onder de streep in het rood.  

De rederij boekte een bedrijfsresul-
taat van 17,7 miljoen dollar, terwijl  
het vervoer met ruim 7% steeg naar 
622.000 teu. Door een forse daling 
van het gemiddelde vrachttarief 
met 20% tot 887 dollar per teu ver-
diende Zim niets aan dat grotere vo-
lume. Zo nam de omzet fl ink af ver-
geleken met dezelfde periode vorig 
jaar. 
De Israëlische rederij leverde ruim 
honderd miljoen dollar (14%) om-

zet in over de laatste drie maanden 
en moest genoegen nemen met een 
omzet van 643,9 miljoen dollar. 
Vergeleken met de cijfers van het 
tweede kwartaal van het lopende 
boekjaar zit er een duidelijke verbe-
tering in de fi nanciële prestaties van 
ZIM. De rederij schrijft over het 
derde kwartaal een nettoverlies van 
37,6 miljoen dollar, een halvering 
van het verlies van 74,2 miljoen in 
het kwartaal ervoor.

Koper
Volgens mediaberichten in de VS is 
ZIM op zoek naar kopers voor het 
mondiale containernetwerk en wil 
de rederij zichzelf transformeren 
tot een regionale speler op de Mid-
dellandse Zee. De containerrederij 
zelf ontkent dit. 

CONTAINERVAART

ZIM halveert verlies 
in derde kwartaal

curator is daar niet geheel van over-
tuigd en noemt het een ‘merkwaar-
dige gang van zaken’. Hij zoekt dan 
ook naar mogelijkheden om de be-
talingen aan de Turkse partij  terug 
te halen ‘nu er geen deugdelijke 
grondslag voor lijkt te zijn’.
Pandelitschka stelt tevens in het 
verslag dat het Nederlandse moe-
derbedrijf ‘ten onrechte’ opdraaide 
voor de verliezen en een bankgaran-
tie van 273.000 euro van de Duitse 
dochteronderneming. ‘Rutges Car-
go Germany is echter failliet en 
biedt geen verhaal’, aldus de cura-
tor. Hij hoopt verder nog een bedrag 
van 200.000 euro op te halen bij 
klanten. Daaronder bevinden zich 
twee grote Chinese debiteuren die 
voorlopig niet thuisgeven.  

uitgekeerd aan een reeks van 
schuldeisers en lopende onkosten. 
Het restant van een kleine miljoen 
euro gaat onder meer naar het UWV 
(380.000 euro). De overige schuld-
eisers ontvangen in totaal nog een 
bedrag van 415.000 euro.

Onbehoorlijk bestuur
Collega Pandelitschka is bij de an-
dere boedelafhandeling nog maar 
halverwege. Zo moet hij nog een de-
fi nitief antwoord vinden op de vraag 
of er rond de ondergang van door-
starter Rutges wel of niet sprake is 
geweest van onbehoorlijk bestuur. 
Ook naar de oorzaak van het faillis-
sement loopt volgens de curator 
nog een vervolgonderzoek. Daar-
naast ligt er nog een naheffi  ngsvor-

dering van bijna 150.000 euro van 
de Douane wegens ‘onregelmatig-
heden bij de invoer van enkele goe-
deren’ en een belastingclaim van 1,5 
miljoen euro. De curator heeft bo-
vendien geconstateerd dat er door 
Rutges ‘provisie is betaald op een 
Turkse bankrekening van een me-
dewerker van een grote klant’.  Vol-
gens Pandelitschka zouden de erf-
genamen van Yeh en de directie 
hebben aangegeven dat het hier 
ging om vergoedingen zodat Rutges 
zich kon inschrijven op een grote 
vervoersopdracht ‘die uiteindelijk 
ook werd gewonnen’. Daarnaast 
heeft het Turkse contract  ‘vervolg-
werk opgeleverd’ zodat het trans-
portbedrijf volgens de directie niet 
is benadeeld door de betalingen. De 

  innen, blijkt uit faillissementsverslag  

utges raakte besmet’

WEDEROM DOORSTART 
VOOR RUTGES
Het failliet verklaarde Rutges 

Cargo Logistics maakte in 2015 

een doorstart onder de naam 

Rutges Cargo Europe. De nieuwe 

eigenaar werd ondernemer 

Vincent van ’t Schip, van VTS 

Equipment dat onder meer ook 

wegvervoerder J. Middelkoop uit 

Nieuw-Vennep bezit. Van ’t Schip 

verwierf voor een bedrag van 

ruim 600.000 euro niet alleen het 

rollend materiaal, de bedrijfsin-

ventaris, maar ook het intellectu-

ele eigendomsrecht op de 

traditierijke naam, het klantenbe-

stand en de goodwill. Rutges 

Cargo gaat als vervoerder ver 

terug in de tijd. Het bedrijf werd 

in 1886 opgericht als vervoerder 

van steenkolen en begon na de 

oorlog als een van de eerste 

wegvervoerders luchtvracht te 

vervoeren tussen de verschillende 

Europese luchthavens. 

NIEUWSBLAD TRANSPORT 7-13 DECEMBER 2016



8 Feature

zoeken nog steeds geen opvolger 
voor voorganger Fernand Suykens 
was gevonden, vroeg toenmalig ha-
venschepen Jan Devroe hem. Ach-
teraf gezien een logische keus, want 
Bruyninckx was één van de mensen 
achter de oprichting van de Vlaamse 
Havencommissie. Die werd in het 
leven geroepen tegen de achter-
grond van de Belgische federalise-
ring, waarbij Vlaanderen en Wallo-
nië veel autonomer werden. De 
gang van zaken laat zien dat de Ant-
werpenaar een scherp oog heeft 
voor de lange termijn.
Sindsdien is de haven, met de nodi-
ge ups en downs, sterk gegroeid en 
is de overslag meer dan verdubbeld 
tot ruim 200 miljoen ton vorig jaar. 
‘Als je de huidige foto vergelijkt met 
die van 25 jaar geleden, zijn de ver-
schillen natuurlijk enorm. Het con-
ventioneel stukgoed was toen goed 
voor een kwart van de overslag, van-
daag nog amper 5 procent. We had-
den al wel containeroverslag voor 

Ik denk dat we er samen sterker van 
zijn geworden.’

Wat was het meest teleurstellend?
‘Mwah, dat het soms misschien niet 
rap genoeg ging, maar verder kan ik 
me niet een echte teleurstelling 
herinneren. Of het moest zijn dat in 
Nederland ten onrechte het idee is 
ontstaan dat de Hedwigepolder 
ontpolderd moet worden omdat de 
Antwerpenaren zo nodig de Schel-
de wilden verdiepen. Dat is onjuist, 
maar ik ben me altijd bewust ge-
weest van het gevaar dat dat beeld 
wel zou ontstaan.’

Hoeveel kilometer heeft u in die 25 
jaar gereisd?
‘Dat heb ik nooit durven uitreke-
nen. Ik heb thuis wel een heel aan-
tal KLM-huisjes staan, dat geeft wel 
een aardige indicatie.’

Wat had u graag nog tot stand wil-
len brengen?

de sluizen, maar er was nog maar 
één terminal. Daarnaast is de vloei-
bare bulk uitgegroeid tot de tweede 
groeimotor van de haven. Gelukkig 
hebben we dat netjes kunnen on-
derbrengen, meestal op vroegere 
stukgoedterminals.’ Wat er volgens 
hem niet is veranderd is de ‘can do-
mentaliteit, een tandje bijsteken als 
dat nodig is’.

Even nog over de federalisering, 
hoe heeft die voor de haven uitge-
werkt?
‘Euh, ik ga daar (lachje) zoals altijd 
waarheidsgetrouw op antwoorden. 
Misschien niet in die mate als we in 
1988 verwachtten, minder dan ik zelf 
gehoopt had. De havensector was bij 
uitstek een Vlaamse aangelegenheid, 
maar het lijkt soms dat het belang 
van de haven meer op nationaal dan 
op Vlaams niveau onderkend wordt. 
Dat is overigens geen klaagzang, 
want uiteindelijk hebben we in sa-
menspraak met Brussel de belang-

rijkste verwezenlijking, in casu de 
Scheldeverdieping, gerealiseerd.’

Wat ziet u zelf als grootste succes?
‘Die dus. Het is ontzettend belang-
rijk geweest dat we de rivier voor een 
stuk aan de behoeften van de scheep-
vaart hebben kunnen aanpassen en 
dat we de overslagcapaciteit hebben 
vergroot. Alleen daardoor kunnen 
we nu nog meespelen voor de aller-
grootste containerschepen. Ik denk 
trouwens dat die belangrijk is ge-
weest voor de grensoverschrijdende 
ontwikkeling van dit gebied. Dat een 
één-polaire ontwikkeling niet goed 
voor het gebied zou zijn.’

Dus u beweert dat de Scheldever-
dieping ook in het belang was van 
Rotterdam?
‘Ja, want die heeft het geheel zwaar-
der gemaakt. En dat gegeven gaan 
we nog hard nodig hebben om die 
positie te verdedigen tegenover 
sommige Europese beleidsmakers. 

ROB MACKOR

In Antwerpen komt een eind aan 
het tijdperk-Bruyninckx. Hij kijkt 
nog één keer terug. En een beetje 
vooruit.

Eddy baron Bruyninckx mag dan al 
een paar keer offi  cieel, en onder 
veel loftuitingen, zijn uitgezwaaid 
als topman van het Havenbedrijf 
van Antwerpen, aan het afscheids-
interview is niet te merken dat hij 
aan het uitbollen is. Hij komt, in 
hemdsmouwen, een uur later dan 
gepland binnen en excuseert zich 
direct: ‘Het is zeer druk. Allez, het 
werk gaat door hè.’ 
De vraag ligt dan ook voor de hand 
of de man die precies 25 jaar geleden 
aantrad als gedelegeerd bestuurder 
van Europa’s tweede haven, eigen-
lijk wel afscheid van zijn werk kán 
nemen. ‘Die vraag is me de laatste 
tijd zoveel gesteld dat ik me toch 
ernstig zorgen begin te maken. Het 
moet wel een inktzwart gat zijn, 
waar ik in ga vallen’, grapt hij.
Om eraan toe te voegen: ‘Maar 
maakt u zich geen zorgen, ik zie vol-
doende mogelijkheden om mijn tijd 
op te vullen met activiteiten op het 
sociale en culturele vlak. Ook be-
stuurlijk, maar daar kan ik nog niets 
over zeggen. Eerlijk gezegd was 
mijn leven ook wel wat ‘out of balan-
ce’ en dat kan ik nu meer in even-
wicht brengen. En thuis ligt er nog 
een paar meter boeken op me te 
wachten, dus ik geloof niet dat ik me 
echt zorgen hoef te maken.’
Plaats van handeling is de negende 
verdieping van het fonkelnieuwe 
Havenhuis, midden in het havenge-
bied. Het adres, Zaha Hadidplein 1, 
is een eerbetoon aan de gelijknami-
ge Brits/Iraakse architecte, die een 
spectaculaire diamantachtige con-
structie op een bijna honderd jaar 
oude ontruimde brandweerkazerne 
liet plaatsen. Het statement is dui-
delijk: je  kunt niet om Antwerpen 
heen als haven- en diamantstad.
Het is één van een lange lijst projec-
ten, die onder Bruyninckx’ leiding 
tot een goed einde zijn gebracht. 
Een greep: met stip op nummer 1, de 
vijf jaar geleden voltooide Schelde-
verdieping, de depolitisering van de 
raad van bestuur, de ingebruikne-
ming van nieuwe havengebied op de 
Linker Scheldeoever en, zeer re-
cent, een tweede leven voor de in-
middels ontruimde containerhaven 
Delwaidedok. Ook de fenomenale 
groei van MSC, dat met Antwerpen 
als Europese basis uitgroeide van 
niets tot tweede containervervoer-
der in de wereld, hangt er mee sa-
men.

Baron
Voor insiders was het dan ook be-
paald geen verrassing toen hij een 
paar maanden geleden in de adel-
stand werd verheven en zich nu dus 
baron mag noemen. Natuurlijk is hij 
daar blij mee en natuurlijk wil hij 
zichzelf niet op de borst kloppen: 
‘Het is een erkenning, maar niet al-
leen van het persoontje maar vooral 
van de collectiviteit waar ik voor 
sta. Het toont aan dat ook de koning 
en de regering zich bewust zijn van 
de betekenis van Antwerpen voor 
de nationale economie. Het is ple-
zierig dat dat gepersonaliseerd 
wordt.’
Zijn benoeming 25 jaar geleden 
kwam voor de buitenwacht als een 
verrassing, maar bleek bepaald geen 
toeval. Toen er na negen maanden 

‘Ik denk dat Rotterdam en wij van de Scheldeverdieping samen sterker zijn geworden.’ Foto: Ries van Wendel de Joode

‘Antwerpen bokste 
onder zijn gewicht’
AFSCHEID  Interview met Eddy Bruyninckx
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‘Een eenduidiger bestuur voor de 
Linkeroever. Met kenmerkende 
Belgische institutionele creativiteit 
hebben we daarvoor een beheers-

maatschappij opgericht met een 
hele lange naam, maar die weinig 
besluitvaardig is.’

Daar is het volgende grote project 
gepland, het Saeftinghedok.
‘Ja, dat is een zeer logische stap in 
de ontwikkeling van de haven, die 
aansluit op de verhuizing van MSC 
van het Delwaidedok naar het Deur-
ganckdok. We gaan ervan uit dat we 
het Saeftinghedok broodnodig heb-

ben in 2022, al wordt dat misschien 
wel 2024 of 2025. De wereldhandel  
groeit niet fenomenaal, is voor het 
eerst kleiner dan de economische 

groei zelf. Handelsverdragen wor-
den in twijfel getrokken, protectio-
nisme steekt de kop op. Maar dat al-
les is absoluut geen alibi om af te 
zien van mogelijk nieuwe contai-
nercapaciteit.’

Ziet u Antwerpen Rotterdam inha-
len als grootste containerhaven 
van Europa?
‘Dat is zeker geen doel op zichzelf. 
De markt zal dat uitmaken. Het eer-

nier met hun cliënteel omgaan en 
die niet proberen goedkoop succes 
te oogsten. We proberen onze klan-
ten tegemoet te komen in deze 
moeilijke tijden, maar we zitten 
geen van beide te werken in een per-
manente op- of afbodsfeer. MSC 
heeft de groei tot tweede rederij van 
de wereld altijd heel bewust vanuit 
de hub Antwerpen gedaan. Dat is  
voor hen ook geen slechte zaak ge-
weest.’

Hoe zou de haven er over tien jaar 
uit moeten zien?
‘Tsja, als we dat eens wisten. De ha-
ven kan zijn sterke positie in het 
achterland nog verder ontwikkelen. 
Ook kan het Platform Antwerpen 
nog versterkt worden, de verbin-
ding tussen de petrochemische in-
dustrie en de overslagsector. We 
zijn daar in 2009 over gaan praten 
onder het motto never waste a good 
crisis. Ik denk dat er nog grote mo-
gelijkheden liggen naar het voor-

beeld van een uitgesproken logistie-
ke speler als Katoennatie, die zich is 
gaan vestigen op een industriële lo-
catie.’ 

U gaat meer van cultuur genieten. 
Wie is uw favoriete schilder?
‘Ik zou daar echt geen eenduidig 
antwoord op kunnen geven. Maar ik 
word nog altijd oprecht ontroerd 
door de Vlaamse primitieven, en ik 
zal niet verhelen dat ik het met echt 
moderne kunst soms wat moeilijk 
heb. Dat geldt ook voor muziek. Ik 
geniet net zo goed van Bach als van 
Bruce Springsteen en ik vind het een 
mooi idee dat Bob Dylan de Nobel-
prijs wint in hetzelfde jaar dat ik 
met pensioen ga.’

En heeft u net als uw opvolger Jac-
ques Vandermeiren iets met dance-
muziek?
‘Nee, totaal niet. Dat geeft mis-
schien ook wel aan waarom het tijd 
is om te vertrekken.’

ste motief is niet het scorebord 
maar zorgen dat de mogelijkheden 
van dit gebied maximaal worden be-
nut. Wat dat betekent voor de on-
derlinge rangschikking zien we dan 
wel. De sterke groei van de contai-
nersector in de afgelopen jaren is 
een correctie in de vaarschema’s 
van de grote oost-westrederijen in 
de toebedeling aan de havens in de 
Benelux. Als u wilt: wij boksten on-
der ons gewicht. Die was mogelijk 
door de nautische toegankelijkheid 
en de vergroting van de capaciteit, 
maar in de basis is het een correctie 
van de markt. Natuurlijk is het wel 
zaak dat je de aandacht capteert, je 
moet de markt er wel op wijzen. En 
dan moet je inderdaad af en toe in 
het vliegtuig stappen.’

Maakt het enorme aandeel van 
MSC in die sector de haven niet 
kwetsbaar?
‘Rotterdam en Antwerpen zijn bei-
de havens die op een volwassen ma-

De haven kan zijn sterke positie in het 

achterland nog verder ontwikkelen.
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De onderzoekers spreken van een ‘mijlpaal in de modernisering’ van de logistiek. Alleen komen veel bedrijven niet verder dan het automatiseren van processen. 

FOLKERT NICOLAI

 
Geleidelijk aan gaat de logistieke 
sector volwassener om met inno-
vatie en moderne technologie. 
Het belang daarvan voor de eigen 
onderneming wordt steeds meer 
ingezien.

De logistieke sector, en zeker de lo-
gistieke dienstverlener, is altijd 
verweten een beetje wars te zijn 
van moderne informatietechniek. 
Investeringen daarin werden node 
gepleegd en alleen maar om de con-
currentie te kunnen bijhouden. 
Maar het enthousiasme voor IT en 
de vele innovaties die deze in 
steeds hoger tempo voortbrengt, 
lijkt toe te nemen.
Het is misschien het interessantste 
grafi ekje in het onderzoek dat de 
logistieke denktank Eyefortrans-
port onlangs uitbracht naar de 
mate waarin moderne technologie 
doordringt in de logistieke sector. 
In welke technologie denkt u voor-
al te investeren in de komende 
twaalf maanden, werd gevraagd 
aan een panel van verladende be-
drijven, logistieke dienstverleners 

IT: het verschil 
of meer van 
hetzelfde?

Als alle automatiserende bedrijven 

hetzelfde systeem in gebruik nemen, 

maakt niemand echt het verschil.

meer onderscheidt, zo klinkt het 
vaak. Technologie kan echter het 
verschil maken tussen de ene aan-
bieder van logistieke diensten en 
de andere, weet 93% van de onder-
vraagden uit de sector en hun op-
drachtgevers. Volgens de overige 
7% is dat niet het geval en is dat ook 
nooit zo geweest. Verder oordeelt 
het panel dat logistieke dienstver-
leners in het algemeen openstaan 
voor nieuwe technologie en de toe-
passing daarvan. Volgens 78% is dat 
min of meer het geval, volgens 15% 
staan de dienstverleners zeer open 
voor wat er aan moderniteiten op 
hen afkomt. Slechts 7% denkt dat 
de sector de deur het liefst voor IT-
achtige vernieuwing gesloten 
houdt.
Van de ondervraagde bedrijven 
heeft 54% een ‘innovatiecentrum’; 
de overige bedrijven doen daar nog 
niet aan. Volgens Eyefortransport, 
dat al jaren onderzoek doet naar de 
stand van zaken op innovatief ge-
bied, rukt dit verschijnsel – een 
soort kraamkamer op IT-gebied – 
in het logistieke bedrijfsleven dui-
delijk op. Nog altijd heeft volgens 
36% van de logistieke dienstverle-

en bedrijven die diensten verlenen 
aan de logistiek. Van de onder-
vraagden denkt bijna de helft 
(48,6%) in eerste instantie aan 
transportmanagementsystemen. 
Dezelfde vraag werd ook een jaar 
geleden gesteld en ook toen was dit 
met 61,7% de grootste categorie van 
de voorgenomen investeringen.
Dit jaar noemt 43,6% ‘business in-
telligence’ als tweede investerings-
categorie. Daarmee is de categorie 
warehousemanagementsystemen 
van de tweede plaats verdrongen. 
Die scoorde vorig jaar nog 55,3%, 
maar is nu goed voor slechts 36,5%. 
Blijkbaar, concluderen de onder-
zoekers, verschuift de aandacht van 
bedrijven in de wereldwijde logis-
tieke sector. De kijk op moderne 
technologie als hulpmiddel om het 
logistieke werk beter te doen wordt 
breder. Met de vele innovaties die 
op een logistieke onderneming of 
haar klanten afkomen, wordt gelei-
delijk aan volwassener omgegaan.

Eenheidsworst
Transport wordt meer en meer een 
‘commodity’, een eenheidsworst 
waarmee je je tegenwoordig niet 

ners het topmanagement van de 
onderneming het primaat bij de be-
vordering van vernieuwing. Nog 
eens 22% zegt dat vooral de opera-
tionele afdelingen daarin voorop 
gaan. Maar al 19% denkt dat de IT-
afdeling leidend is en 15% wijst in 

dat verband naar het innovatiecen-
trum.
Wat moet zo’n innovatiecentrum 
vooral doen? Volgens ruim de helft 
van alle ondervraagden moet het 
met nieuwe oplossingen en pro-
ducten komen. Volgens 21% moet 
het centrum het verschil maken 
tussen het eigen bedrijf en de con-
currentie, het moet er voor zorgen 
dat een onderneming zich positief 

onderscheidt. De overige ruim een 
kwart van de deelnemers aan het 
onderzoek denkt dat het centrum 
vooral de samenwerking met de 
klanten moet verbeteren, proble-
men op lange termijn moet oplos-
sen en toekomstige technologische 

ontwikkelingen nu al moet signale-
ren en een plaats in het bedrijfsbe-
leid moet geven.

IT-afdeling
Natuurlijk hebben vrijwel alle on-
dernemingen een IT-afdeling, om-
dat gespecialiseerde kennis van de 
steeds verder met de organisatie en 
de bedrijfsvoering verweven infor-
matietechnologie onmisbaar is. 

ONDERZOEK  Logistiek moderniseert eindelijk massaal
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RAAD & RECHT

Een in België gevestigde importeur van pompen en onderdelen 
koopt op basis van de Incoterm FOB Japan, wat dat dan ook 
moge inhouden, normaal gesproken dient er een havenplaats 
vermeld te worden, een partij pompen, die in een 20-voets con-
tainer worden verscheept naar de haven van Antwerpen.

Aldaar aangekomen krijgt een lokale vervoerder de opdracht 
deze container in de haven op te halen en over te brengen naar 
de uiteindelijke plaats van bestemming in België. Er wordt een 
vrachtbrief opgemaakt en de vervoerder haalt op vrijdag de 
container op en plaatst deze met chassis en al op zijn terrein, 
met de bedoeling de container de volgende maandag af te leve-
ren bij de ontvanger. Op zondag wordt door een medewerker 
van de vervoerder vastgesteld dat het chassis met de container 
niet meer op het terrein aanwezig is. Er blijkt al snel sprake te 
zijn van diefstal – hoe kan het ook anders? – waarna hiervan 
aangifte wordt gedaan bij de lokale politie. Voor ontvanger 
betekent dit een enorme schade, daar de totale waarde van de 
pompen plus onderdelen meer dan 340 duizend euro bedraagt.

Op enige moment worden het chassis en de inmiddels lege 
container aan de hand van de gps-gegevens van het chassis 
teruggevonden. De ontvanger stelt de vervoerder voor deze 
diefstal aansprakelijk, maar deze laat de ontvanger weten dat 
zijn aansprakelijkheid op basis van het gewicht van de pompen 
is beperkt tot ongeveer 138 duizend euro. De ontvanger blijft 
dus met een behoorlijk gat zitten.

In de tussentijd begon de politie een onderzoek. Dan worden 
de ontvreemde pompen door personen met Poolse nationali-
teit als ‘faillissementspartij’ aangeboden in Duitsland bij een 
gerenommeerde handelaar. De betreff ende handelaar heeft een 
en ander teruggekoppeld aan de ontvanger van de pompen. Dit 
alles bij elkaar heeft geleid tot een pseudo-koop, waarbij aan de 
hand van serienummers de pompen konden worden geïden-
tifi ceerd als afkomstig van de onderhavige diefstal. De Poolse 
politie werd hieromtrent geïnformeerd en is er uiteindelijk in 
geslaagd de opslaglocatie van de pompen te achterhalen. Bij 
een inval alhier werden 840 van de 1110 ontvreemde pompen in 
beslag genomen. De goederen zullen na vrijgave door de Poolse 
autoriteiten worden geretourneerd naar de ontvanger, alwaar 
zal worden vastgesteld of deze nog in onbeschadigde conditie 
verkeren.

Het ziet ernaar uit dat alles bij elkaar genomen het voor de 
ontvanger toch nog enigszins goed uitpakt en dat de schade 
beperkt zal zijn. De dieven zullen in dit geval wel naar de pomp 
kunnen lopen.
Hier heeft het nut van een gps-zender zich duidelijk bewezen.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Gps

T

Over de vraag in welke mate die IT-
afdeling samenwerkt met opdracht-
gevers wordt zeer verschillend ge-
dacht. Van zo’n samenwerking met 
de buitenwacht is in het geheel geen 
sprake, denkt 30%. Maar 50% ziet 
intussen voortdurende samenwer-
king met klanten en nog eens 20% 
stelt zelfs dat samenwerking met de 
opdrachtgever aan de basis staat 
van de ontwikkeling van vernieu-
wingen.
De investeringen in innoverende 
technieken namen vorig jaar bij 74% 
van de bedrijven toe. Ook dit jaar is 
weer sprake van een toename, zij 
het bij ‘slechts’ 65%. Anders dan vo-
rig jaar laten de investeringen nu – 
bij 7% – een daling zien. De bedrij-
ven die hun investeringen opvoeren, 
doen dat in 45% van de gevallen om 
zich met moderne technologie een 
voorsprong op de concurrentie te 
verschaff en. Voor 20% gaat het 
erom de voordelen van nieuwe 
techniek uit te buiten, terwijl 15% 
vooral bezig is bestaande systemen 
up-to-date te maken. Bij 13% speelt 
de vraag bij klanten een rol en voor 
7% gaat het erom de concurrentie te 
kunnen bijhouden.

De komende twaalf maanden gaan 
bedrijven fl ink investeren in voor-
spellende analyse (31%). Dat bete-
kent dat gegevens die aan de dage-
lijkse bedrijfsvoering kunnen 
worden ontleend, grondig worden 
geanalyseerd om er in de toekomst 
je voordeel mee te doen. Bedrijven 
zien in telkens ruim een kwart van 
de gevallen ook wel iets in op ‘big 
data’ gebaseerde oplossingen in de 
logistieke keten, in data-uitwisse-
ling en in het ‘internet der dingen’; 
ze gaan daar dus in investeren. Deze 
categorieën scoren zelfs iets hoger 
dan voorraadbeheer (24%) en be-
veiliging van de bevoorradingske-
ten, waarin slechts iets meer dan 
18% van plan is de komende tijd te 
investeren.

Mijlpaal 
Eyefortransport stelt vast dat be-
drijven steeds uitputtender ge-
bruikmaken van de gegevens die op 
grond van meting van de praktijk 
kunnen worden verkregen. Ruim de 
helft (53%) analyseert die data voor-
al nog om processen te kunnen be-
schrijven, een kwart wil er meer 
mee doen om analyses een voor-

spellende waarde te geven. Er zijn 
ook bedrijven (18% van de onder-
vraagden) die zeggen in het geheel 
niet aan data-analyse te doen. Die 
laten dat dus klaarblijkelijk aan an-
deren over.
Tot voor kort golden de logistieke 
sector en de daarin acterende be-
drijven als in veel gevallen niet erg 
innovatief. Maar daarin komt ver-
andering, zeggen de onderzoekers 
in hun conclusies. Ze spreken zelfs 
van een ‘mijlpaal in de modernise-
ring’ van de logistiek. Nu komt er 
echter een interessante wending in 
het verhaal. Jarenlang werd de lo-
gistiek opgeroepen om aan innova-
tie en implementatie van moderne 
IT te beginnen om bedrijven zich 
van andere te laten onderscheiden.
Bij veel bedrijven blijft dit echter 
beperkt tot automatisering van pro-
cessen. En dat, zegt Eyefortrans-
port, leidt in de kern toch juist tot 
meer ‘eenheidsworst’, want bij alle 
automatiserende bedrijven zullen 
precies dezelfde systemen in ge-
bruik worden genomen. Wie het 
echte verschil wil maken, moet zich 
dus niet alleen tot die procesauto-
matisering beperken. 
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Panta Rhei
De Rotterdamse stadsderby Feyenoord-Sparta bood afgelopen zondag tal 

van havenprofessionals de gelegenheid stil te staan bij de ontwikkelingen in 

de containerlijnvaart. Hoewel de gesprekken met enige regelmaat 

onderbroken werden door een doelpunt (zeven, in totaal), zullen er toch 

zorgelijke gedachten gedeeld zijn. De overname van Hamburg Süd door 

Foto: Ries van Wendel de Joode

NIEUWSBLAD TRANSPORT 7-13 DECEMBER 2016



13Containers

Foto: Ries van Wendel de Joode

Maersk zet de verhoudingen in de markt behoorlijk op hun kop. Allianties, 

terminals, verladers – iedereen krijgt ermee te maken. ‘Panta Rhei’, schreef 

een oude fi losoof. ‘Alles stroomt.’ Daarom, als opening van het dossier met 

als onderwerp containers, een oer-Hollands beeld. Containers over een brede 

rivier richting achterland.  
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USED SEA
CONTAINERS

Het is de vraag of 2M nog 

op Hyundai zit te wachten 

nu Maersk Line uitbreidt.

Maersk en Hamburg 
            de  

schepen, tankers en bulkcarriers exploiteert. De bulk-
divisie van die rederij maakt al jaren verlies, hoewel 
exacte cijfers niet bekend zijn. Wat Maersk met die 
schepen gaat doen weet de rederij nog niet. ‘Dat beslui-
ten we later’, zegt Skou. ‘Maar we hebben uit het verle-
den ervaring in de droge bulkmarkt en we zijn actief in 
de tankvaart.’
Maersk zal de merknaam Hamburg Süd behouden, 
evenals het hoofdkantoor in Hamburg. Skou spreekt 
van een ‘light touch integratie, net zoals bij Safmarine’ – 
dat Maersk Line in 1999 opkocht.

Rotterdam
De overname kan ongunstig uitpakken voor de Rotter-
damse terminaloperator ECT als Maersk besluit om de 
schepen per eind 2017 naar de terminals van zusterbe-
drijf APM Terminals te sturen. Dat de Deense rederij 
die stap neemt is waarschijnlijk. Toen de Maersk Group 
in september aankondigde het maritieme conglome-
raat op te splitsen in een energietak en een transport-
bedrijf gaf de rederij al aan in toenemende mate fi nan-
cieel aantrekkelijke samenwerkingen tussen Maersk 
Line, APM Terminals en diens sleepbootmaatschappij 
Svitzer te willen opzetten. Momenteel doet Hamburg 
Süd zaken met beide terminaloperators. De schepen 
bezoeken zowel de ECT Delta- en ECT Euromax Ter-
minal als APMT Rotterdam.

Hyundai 
Ook Hyundai Merchant Marine is een mogelijke verlie-

‘Met een marktaandeel van 
18% heeft Maersk nog 
steeds geen dominante po-
sitie; de containerscheep-
vaart blijft een heel gefrag-
menteerde markt. Er is 

maar één addertje onder het gras: in de reefersector 
leeft er onder een aantal verladers angst dat de nieuwe 
combinatie een onacceptabele dominantie kan krijgen.’
Bovenstaande tekst zou zomaar over de overname van 
Hamburg Süd door Maersk Line kunnen gaan, maar dat 
is niet zo. Ferdinand Kranenburg, de toenmalig secre-
taris van verladersorganisatie EVO, deed de uitspraak 
in mei 2005 toen Maersk Line de overname van P&O 
Nedlloyd aankondigde.
Net als ten tijde van de overname van P&O Nedlloyd 
verwerft Maersk Line met de koop van Hamburg Süd 
nu ook weer een marktaandeel van 18%. 18,6% om pre-
cies te zijn. Dat is exact 5% meer dan runner-up MSC.
En net als ten tijde van de overname van P&O Nedlloyd 
speelt ook nu weer het marktaandeel in de reefersector 
een rol. Maersk Line is daarin de grootste, Hamburg 
Süd volgt als nummer twee. Door de combinatie zal 
Maersk Line in die markt te groot worden, zegt Dirk 
Visser van maritiem consultancybureau Dynamar. ‘Ze-
ker op de noord-zuidroutes naar Zuid-Amerika. De re-
derij zal een deel moeten afstoten om goedkeuring van 
de mededingingsautoriteiten te krijgen’, voorspelt hij.
Maersk heeft met 103.000 reeferplugs (connecties om 
koelcontainers aan te sluiten) de grootste capaciteit op 
deze routes, blijkt uit Dynamars analyse van de reefer-
markt. Hamburg Süd volgt met 87.000 plugs en MSC 
met 85.000. Na de overname zou Maersk Line een meer 
dan twee keer zo groot marktaandeel hebben als MSC. 
De enige verandering aan de uitspraak van Kranenburg 
is de positie van de EVO. Die toont zich de laatste jaren 
juist een tegenstander van verdere consolidatie en alli-
antievorming. Deze zouden de keuzevrijheid van verla-
ders te veel beperken. In de markt zijn de meningen 
over de fragmentatie van de containervaart verdeeld. 
Er zijn partijen die vinden dat de rederijen te veel macht 
verwerven, maar er zijn ook partijen die consolidatie 
toejuichen, omdat daardoor de door overcapaciteit en 
verliezen geplaagde sector weer gezond kan worden ge-
maakt.

Het juiste moment
Volgens Maersk-topman Søren Skou is dit ‘het juiste 
moment’ voor de overname. ‘Zowel vanuit het oogpunt 
van de scheepvaartcyclus als de huidige marktsituatie’, 
zei hij vorige week tijdens een telefonische persconfe-
rentie tegen Nieuwsblad Transport. De containervaart 
kampt met structurele overcapaciteit en lage vrachtta-
rieven. Daardoor is de waarde van schepen, en dus ook 
van rederijen, fors gedaald. NYK Line schrijft dit jaar 1,9 
miljard dollar af op zijn vloot. Om diezelfde reden 
maakt bulkrederij Korea Line nu haar entree in de con-
tainervaart door een deel van Hanjin over te nemen. De 
prijs die Maersk Line betaalt wil Skou niet noemen, 
maar hij bevestigt dat er in cash wordt afgerekend.

Portfolio 
Onder de Hamburg Süd group vallen ook de Chileense 
containerrederij Compañia Chilena de Navegación In-
teroceánica (CCNI), die vorig jaar door Hamburg Süd 
werd gekocht, en de Braziliaanse containerrederij Ali-
ança Navegação, waarmee de Duitse rederij ook actief 
is in de Braziliaanse cabotagemarkt. De overname geeft 
Maersk daardoor een sterke positie in Latijns-Amerika. 
Ook onderdeel van Hamburg Süd is de wildevaartrede-
rij Rudolf A. Oetker KG, die een vloot van container-

TOBIAS PIEFFERS

De overname van Hamburg Süd door Maersk Line 
heeft grote gevolgen voor de markt verhoudingen. 
Hyundai en de Rotterdamse terminaloperator ECT 
zijn potentiële verliezers.

zer. De rederij wist dit jaar dankzij een reorganisatie 
haar enorme schuld te verkleinen en de positie als Ko-
rea’s grootste containerrederij over te nemen, door de 
fi nanciële problemen van de voorheen grotere landge-
noot Hanjin. Begin dit jaar dreigde de rederij nog alli-
antieloos te worden, want tijdens een grootschalige re-
organisatie van de allianties wilde niemand het in een 
reorganisatie verkerende Hyundai aan boord nemen.
Verrassend was daarom de bevestiging van Maersk Line 

dat er gesprekken werden gevoerd over de toetreding 
van Hyundai tot 2M van Maersk Line en MSC, wat als 
de meest stabiele alliantie wordt gezien. Het is de vraag 
of 2M nog op Hyundai zit te wachten nu Maersk Line 
zijn eigen vloot uitbreidt. In de Koreaanse media zegt 
de voorzitter van de Financial Services Commission 
van het land dat 10 december het contract wordt gete-
kend, maar in een aan Nieuwsblad Transport gemailde 
verklaring schreef Maersk begin vorige week dat Hyun-
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Illustratie: Barry Hage

Süd: 
consequenties in de markt

dai zich niet zal aansluiten bij 2M, maar dat er naar ‘an-
dere samenwerkingsmogelijkheden’ wordt gekeken. 
Maersk noemt daarbij slotovereenkomsten en de over-
name van door Hyundai gecharterde schepen als voor-
beelden. Sinds de aankondiging van de overname vori-
ge week donderdag wil de rederij helemaal niet meer op 
de zaak reageren. 
Deelname in een alliantie wordt gezien als een vereiste 
om te overleven in de oost-westhandel. In de huidige 
alliantiestructuur is er slechts één rederij uit de top-15 
die niet in zo’n samenwerking verbonden is: Hamburg 
Süd.

Consolidatie
De containerindustrie is dit jaar ingrijpend veranderd 
door vijf grote fusies en overnames en één faillisse-
ment. Hanjin ging ten onder, Cosco en China Shippping 
fuseerden, CMA CGM kocht APL, Hapag-Lloyd kocht 
UASC, de drie Japanse rederijen voegen hun container-
diensten samen en Maersk koopt dus Hamburg Süd. Op 
de vraag of daarmee de consolidatie ten einde is geko-
men antwoordt Skou dat ‘meer mogelijk is’. Eerder dit 
jaar deed een gerucht over een fusie van de twee Taiwa-
nese rederijen Evergreen Marine en Yang Ming de ron-
de en de Wall Street Journal meldt dat de Israëlische re-
derij ZIM het intercontinentale transport wil verlaten 
om een regionale speler op de Middellandse Zee te wor-
den, wat ZIM overigens ontkent. En Maersk zelf? Dat is 
de komende weken nog wel even met Hamburg Süd be-
zig, aldus Skou.
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Z oals de naam al aangeeft beschikt de 
Bentheimer Eisenbahn over eigen rol-
lend materieel. Zes locomotieven zijn 
voor de onderneming onderweg. Maar 
ook een eigen vrachtwagenvloot (40 wa-
gens die opereren onder de naam Kraft-

verkehr Emsland GmbH), terminals (een eigen termi-
nal in Bad Bentheim en een coöperatie in de terminal 
van Coevorden) en een logistiek centrum van 10.000 
m2 maken deel uit van het bedrijf, naast werkplaatsen 
voor de verschillende voertuigen die worden ingezet. 
De ambitie van Arno Boll, manager goederenverkeer bij 
de  Bentheimer Eisenbah, is duidelijk weer te geven: ‘de 
ligging van een thuisbasis in de stad Nordhorn maakt 
ons logistieke bedrijf tot een draaischijf tussen Noord-
duitsland, Nederland en Noordrijn-Westfalen’, stelt hij. 
Voor toekomstige successen van zijn bedrijf ziet Boll 
vooral een functie als schakel in de achterlandlogistiek 
van de haven van Rotterdam. ‘Rotterdam heeft sateliet-
vestigingen nodig om de toenemende hoeveelheid con-
tainers te kunnen managen die verwacht wordt als de 

nieuwe terminals op de Maasvlakte op volle kracht 
draaien.’ Naast Venlo heeft de containerterminal in 
Coevorden de beste kans om zich te ontwikkelen tot 
tweede belangrijke railterminal in de grensregio. ‘We 
profi leren ons in Coevorden als combi-aanbieder van 
logistieke diensten op het spoor en op de weg’, legt Boll 
uit. Vrijwel alle medewerkers van de Bad Bentheimer 
zijn voor beide modaliteiten actief. Dat moet voorko-
men dat de ene werknemer steeds voorrang geeft aan 

80 kilometer spoor vormt 

het hart van de Bentheimer 

Eisenbahn.

DVZ / MELS DEES

De Bentheimer Eisenbahn, de 
railoperator in het net over de 
grens gelegen Bad Bentheim, 
bestaat meer dan 120 jaar. De 
onderneming speelt een 
belangrijke rol in het 
containertransport tussen 
Rotterdam en het Duitse 
achterland.

Draaischijf  t
Rotterdam e
Draaischijf  tu
Rotterdam e

Feeder Service Center

Het aantal aanlooppunten voor feederschepen is op de 
Maasvlakte toegenomen van 3 naar 5 terminals. Dit leidt 
tot een langere havenverblijftijd met grote gevolgen voor 
de vaarschema’s & planning van deze feederdiensten. 
Het bundelen van kleinschalige volumes op een neutraal 
Feeder Service Center zorgt voor een snelle afhandeling van 
containerstromen. Hierdoor is het makkelijker voor feeder 
operators om de huidige vaarschema’s te handhaven.
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volle Duits-Nederlandse samenwerking op regionaal 
niveau.
Een ander bijzonder voorbeeld van samenwerking die 
over een landsgrens heengaat laat Euroterminal ETC 
zien. Deze terminal ligt op het bedrijfsterrein Europark, 
letterlijk op de grens tussen de beide landen. Het be-
drijventerrein is een gezamenlijk initiatief van Neder-
landse en Duitse gemeenten. Voor logistieke onderne-
mingen is dat gunstig, want Nederlandse wetgeving 
staat het gebruik van ecocombi’s toe. In Coevorden 
worden dagelijks circa 200 vrachtwagens met lading 
voor of van de Bentheimer Eisenbahn overgeslagen. De 
hele ETC terminal heeft een capaciteit van 100.000 teu 
per jaar.

Railshuttles
De Bentheimer Eisenbahn verzorgt het transport tus-
sen de verschillende terminals in de regio. Daarnaast 
zijn inmiddels vier wekelijkse railshuttles actief van en 
naar Rotterdam. Een vijfde shuttle is in voorbereding. 
Twee keer per week is daarnaast een shuttle onderweg 
naar Malmö in Zweden. Vanuit die stad wordt heel 
Scandinavië bediend. Ook richting Malmö wordt ge-
dacht aan meer diensten in de nabije toekomst. Een 
voordeel dat speelt bij de shuttle naar Zweden is dat 
ook in Scandinavië ecocombi’s mogen rijden, zodat 
containers niet op een andere vrachtwagen overgela-
den hoeven te worden.

Foto: Wikimedia

de vrachtwagen, terwijl de ander voor de trein kiest. 
‘Het gaat er uiteindelijk om in multimodaal perspectief 
in te spelen op de wensen van de klant’, is de overtui-
ging van Boll.
Het logistieke hart van de Bentheimer Eisenbahn wordt 
gevormd door in totaal 80 kilometer spoor. De rails vor-
men de verbinding tussen het logistieke centrum met 
de spoorknooppunten van Bad Bentheim, een emplace-
ment van Deutsche Bahn, en Coevorden, een terminal 
van Euroterminal ETC. Het zijn deze knooppunten 
waar de wagons aan de internationale spooroperators 
overgedragen worden. De beide terminals spelen dus 
een belangrijke rol in de business van de Bentheimer 
Eisenbahn.

Duits Nederlandse samenwerking
Eind 2014 werd bij het station van Bad Bentheim een 
terminal van  9000 m2 in gebruik genomen. De over-
slagcapaciteit bedraagt 25.000 containers per jaar. De 
terminal werd gerealiseerd door investeringen van de 
Bentheimer Eisenbahn en Combi Terminal Twente 
(CTT), die elk met een half miljoen euro deelnemen. 
Als operator is Containerterminal Hengelo, de grootste 
achterlandterminal van Nederland, bij het project be-
trokken. Op dit moment wordt gesproken over een uit-
breiding van de terminal in Bad Bentheim. De drie ter-
minals in Bad Bentheim, Hengelo en Coevorden werken 
als cluster samen en zijn een voorbeeld van een succes-

Terminalposter 2016

Tijdens de rondetafeldiscussie 

over logistiek vastgoed die 

Nieuwsblad Transport eind 

vorige maand organiseerde (zie 

pagina 20) ontspon zich een 

discussie over de toekomst van 

containerterminals. Wil Versteij-

nen, directeur-eigenaar van GVT 

Group of Logistics, meent dat de 

opmars van e-commerce 

uiteindelijk gevolgen kan 

hebben voor het belang van 

terminals in het achterland: ‘Bol.

com in Waalwijk laadt echt geen 

vijfhonderd containers tegelij-

kertijd.’

In hoeverre deze voorspelling 

klopt, moet nog blijken. Voorals-

nog vormen de containertermi-

nals een belangrijke schakel in de 

logistieke keten. Nieuwsblad 
Transport publiceert daarom ook 

dit jaar weer een overzicht van 

alle 142 containerterminals van 

Nederland, België en de regio 

Duisburg. De poster wordt als 

bijlage met deze editie meege-

stuurd.
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V anuit zijn kantoor kijkt Robert Vene-
ma, operationeel directeur bij Contai-
nerships Rotterdam, op het nu nog 
lege stuk kade waar per 2018 het eer-
ste LNG-aangedreven containerschip 
van de rederij zal worden gelost en ge-

laden. De Rotterdam Shortsea Terminal van Steinweg 
neemt er speciaal een deel van de voormalige ECT 
Home terminal voor in gebruik, want met zijn lengte 
van 170 meter en capaciteit van 1.400 teu is het schip 
groot voor de kustvaart. ‘Met de kranen die daar komen 
kan RST de schepen beter bedienen’, zegt Venema.
Containerships is de eerste Europese containerrederij 
die in LNG investeert en de tweede wereldwijd. De in 
totaal vier schepen worden gebouwd om aan de strenge 
zwaveleisen op de Noord- en Oostzee te voldoen, het 
voornaamste vaargebied van de intra-Europese contai-
nerrederij. Sinds 2015 mag op deze zeeën alleen brand-
stof met een zwavelgehalte van minder dan 0,1% wor-
den verstookt, zoals ultra-laagzwavelige diesel of LNG, 
of er moet een scrubber zijn geïnstalleerd; dat is een in-
stallatie die de zwavel uit de uitlaatgassen wast. 
De van oorsprong Finse rederij wilde de overstap naar 
LNG al eerder maken, namelijk toen de zwavelgebieden 
werden ingevoerd. ‘Wij zijn in 2013 een eerste studie 
begonnen’, zegt Venema. ‘Die leidde uiteindelijk tot een 
order, maar halverwege moest er vanwege  fi nanciële 
problemen bij een partner van werf worden gewisseld 
waardoor het project vertraging opliep.’ De schepen 
worden nu gebouwd door de Guangzhou Wenchong 
scheepswerf in China.
Wat ook niet meehielp was de val van de olieprijs, die 
medio 2014 inzette. ‘Daardoor werd onze business case 
ongunstiger’, zegt Venema. LNG-aangedreven schepen 
vragen een fors hogere startinvestering. Onder meer 
vanwege de dure cryogene tanks waarin het aardgas in 
vloeibare vorm en met een temperatuur van -162 gra-
den Celsius wordt opgeslagen. ‘De bouwkosten voor 
een LNG-schip zijn 25% hoger dan voor een conventi-
oneel schip’, zegt Venema. Dat vertaalt zich in miljoe-
nen euro’s. ‘Om die investering terug te verdienen moet 
de gasprijs gunstig zijn.’
De schepen komen per 2018 gefaseerd in de vaart en 
gaan op Noord-Europese loops varen die zo zijn inge-
richt dat er kan worden volstaan met één bunkerplaats, 
Rotterdam. Containerships wordt de eerste reguliere 
klant van Shell’s LNG-bunkerschip die medio 2017 
dienst gaat doen in de haven. 
De rederij had Shell benaderd omdat er nog geen bun-
kerleverancier in de haven is die gelijktijdig met het la-
den of lossen kan bunkeren. LNG wordt momenteel al-
leen via trucks geleverd en dat kan niet op alle terminals.
‘Bunkeren tijdens het laadproces is een vereiste voor 
ons’, zegt Venema. ‘Anders neemt het te veel tijd in be-
slag. Transittijd is waar het om draait in de shortsea.’ 
Rond is de discussie over het gelijktijdig bunkeren nog 
niet. Met behulp van wat subsidie zijn er hazard checks 
gedaan en is er een elf pagina’s tellende bunkercheck-
list opgesteld, zegt Venema. ‘Naar aanleiding daarvan 
en risico-analyses van het schip en de terminal verleent 
een havenverordening al toestemming voor de zoge-
noemde simultaneous ship-to-ship operations (SIM-
OPS), maar nog niet alle betrokken partijen zijn over-
tuigd.’ Venema ziet de uitkomst van de gesprekken die 
lopen wel positief tegemoet.

TOBIAS PIEFFERS

Met strenge milieuregelgeving 

op komst krijgt ook de 

containervaart meer interesse 

in LNG. Voor zowel de shortsea 

als de oceaanvaart.

Ook contain

Containerships is 

de eerste Europese 

containerrederij die 

in LNG investeert.
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Verisol Isolatiesysteembouw heeft 

een nieuwe Iveco Stralis Hi-Way in 

gebruik genomen. De nieuwe 

Stralis is uitgerust met een 420pk 

en 1900Nm FPT Cursor 11 diesel-

motor. Verisol zal de nieuwe 

trekker inzetten voor het transport 

en distributie van de producten uit 

het eigen assortiment. Het bedrijf 

uit Werkendam is gespecialiseerd 

in het leveren, bouwen en 

onderhouden van koel- en 

vriesobjecten die worden gebruikt 

bij distributie-, opslagbedrijven en 

de levensmiddelensector. 

Peter Appel Transport, waarvan 

de hoofdvestiging in Middenmeer 

staat, heeft het Keurmerk 

Transport & Logistiek ontvangen, 

wat staat voor kwaliteit en 

vakmanschap in de bedrijfsvoe-

ring. Ook ondertekende de 

transporteur het Rijksconvenant 

ILT, wat inhoudt dat Peter Appel 

verantwoordelijk is voor veilig en 

duurzaam transport. Peter Appel 

Transport ontving onlangs de 

eerste Star voor het programma 

Lean & Green. Hiermee onder-

streept het bedrijf dat het zijn 

maatschappelijke verantwoording 

op het gebied van milieu oppakt 

en in vijf jaar tijd de eerste 20% 

CO2 heeft gereduceerd. 

De logistieke dienstverlener Van 
Rooijen uit Eindhoven heeft de 

trailervloot onlangs fl ink uitge-

breid. Als hofl everancier mocht 

Schmitz Cargobull zeventig 

boxtrailers leveren. Het zijn 

drie-assers die zijn voorzien van 

een onderschuifl aadklep en ze 

zijn voorzien van dubbele 

bindrails in de zijwanden om de 

lading veiliger te kunnen zekeren. 

De trailers maken deel uit van een 

wagenpark van 210 trekkende en 

375 getrokken eenheden. Deze 

omvangrijke vloot wordt voorna-

melijk ingezet in veelzijdige en 

hoogwaardige distributietaken in 

de Benelux. Uit veiligheidsover-

wegingen maakt Van Rooijen 

uitsluitend gebruik van gesloten 

trailers. Een kenmerk van het werk 

bij Van Rooijen is een veelzijdige 

inzet, voor onder andere food, 

personal care en pharmalogistiek. 

Van Rooijen is ook actief in 

distributie in de retail, in fi jnma-

zige distributie en in container-

vervoer.  

Een nieuw visitekaartje voor Van 
der Wardt Transport. Het bedrijf 

uit Wormerveer heeft het 

wagenpark uitgebreid met een 

nieuwe Volvo FH 500 4x2 

Globetrotter XL, de zesde in de 

vloot. De trekker wordt ingezet 

voor de kernactiviteit van Van der 

Wardt: binnenlands transport van 

allerhande goederen, zoals 

stukgoed, metaaldelen, bouwma-

terialen en charterladingen. 

Vanwege de vele zware ladingen 

is gekozen voor een motorvermo-

gen van 500 pk. 

Bij Gebroeders Van Eijk Transport 
in Asten voltrekt zich momenteel 

een van de grootste operaties in 

het 108-jarig bestaan van de 

onderneming. Het betreft de inzet 

van 34 nieuwe DAF’s Euro 6. Een 

enorme investering, die nodig is 

om de distributie in de toekomst 

overal te kunnen garanderen, ook 

in gebieden waar de strengste 

milieueisen gelden. Het gaat om 

33 DAF’s CF en een DAF LF. 

Binnenkort beschikt het bedrijf 

over 37 DAF’s in een vloot van in 

totaal 59 voertuigen. De DAF’s 

krijgen fl ink wat werk te verstou-

wen bij het transportbedrijf. Met 

een jaarkilometrage van 90.000 

en dan vooral in de distributie 

komt het aan op kwaliteit en 

betrouwbaarheid. 20 tot 25 

adressen per dag zijn geen uitzon-

dering. Voor de warehousing, een 

andere belangrijke activiteit, heeft 

Gebroerders Van Eijk een pand in 

Someren van zo’n 11.000 vierkante 

meter. 

Het Vlaamse Aerts Trucks bouwt 

een nieuw hoofdcomplex langs 

de N16 in Bornem. Aerts Trucks 

verwierf daar enkele jaren 

geleden de terreinen van Nutricia. 

De locatie zal volledig gericht zijn 

op bedrijfsvoertuigen: DAF 

vrachtwagens en Fiat Professional 

bestelwagens. Naast een show-

room komen er trainingslokalen 

en een afl everzone voor klanten 

die hun nieuwe voertuigen 

komen ophalen. Ook is er genoeg 

opslagruimte van meer dan 2.000 

m2. Voor internationale chauf-

feurs is een overnachtingsruimte 

beschikbaar met sanitair. Begin 

2018 is de opening. 

BEDRIJFSNIEUWS

Shell’s bunkerschip zal de nieuwe breakbulkterminal van 
Gate als uitvalsbasis gebruiken. Naast Containerships 
zullen ook vijftien binnenvaarttankers die Shell bouwt in 
samenwerking met Plouvier Transport en Intertrans 
Tankschiff ahrt, door het schip worden bevoorraad.
Of de LNG-schepen als aanvulling op de bestaande 
vloot of ter vervanging van oudere schepen in de vaart 
komen is nog niet bekend. ‘We zullen tegen die tijd 
moeten zien hoe de markt zich heeft ontwikkeld’, aldus 
Venema.

Opmars
Milieuregelgeving wordt de komende jaren fl ink aange-
scherpt. In 2015 zijn zwavelzones (SECA) ingevoerd op 
de Noord- en Oostzee, het Engelse Kanaal en de kust 
van de Verenigde Staten en de Cariben. In 2020 volgt 
een wereldwijde zwavellimiet die het toegestane zwa-
velgehalte buiten de SECA-zones van 3,5 naar 0,5% ver-
mindert. En in 2021 wordt op de Noord- en Oostzee ook 
de uitstoot van stikstof aan banden gelegd. Omdat LNG 
een oplossing voor al die regels biedt, wint de brandstof 
nu aan populariteit. 
De Amerikaanse rederij Tote Maritime nam dit jaar als 
eerste twee LNG-containerschepen in de vaart. De op-
levering daarvan werd echter overschaduwd door het 
ongeval van de ‘El Faro’, een ro/ro schip van Tote dat 
verging in een orkaan. Alle 33 opvarenden kwamen 
daarbij om het leven. De zusterschepen ‘Isla Bella’ 
(3.100 teu) en ‘Perla del Caribe’ verzorgen een lijn-
dienst tussen Florida en Puerto Rico, waar net als op de 
Noordzee een zwavelzone van kracht is. 
Naast Containerships is in Kroatië scheepsbouwer Bro-
dosplit ook vier LNG-containerschepen (2.000 teu) 
aan het bouwen. Die zullen via Brodosplit Navigation 
in de chartermarkt komen. Of er al een operator voor 
de schepen gevonden is, heeft het bedrijf niet bekend-
gemaakt.

Deepsea
CMA CGM is samen met ENGIE een aantal studies be-
gonnen om een groot LNG-containerschip te ontwik-
kelen. De studies onderzoeken twee verschillende ont-
werpen. In de eerste wordt het gebruik van een 
dualfuel motor onderzocht. Dit is een motor die zowel 
op gas als op zware stookolie en gasolie kan varen. 
Voordeel daarvan is dat het schip fl exibel inzetbaar is, 
want het ontbreekt nog aan een dekkend bunkernet-

ervaart aan LNG

Bunkeren tijdens het 

laadproces is een vereiste 

voor ons.

werk. In de tweede studie wordt het gebruik van gas- en 
stoomturbines onderzocht, die middels generatoren 
elektrische voortstuwingsmotoren aandrijven. 
Het onderzoek van CMA CGM is opmerkelijk omdat de 
rederij zoekt naar een oplossing voor de deepsea. Om-
dat er nog nauwelijks een bunkernetwerk voor LNG be-
staat wordt het gas voor de oceaanvaart nog vaak als 
oninteressant beschouwd. Het zijn met name construc-
ties zoals die van Containerships, waarbij één bunker-
punt in de loop volstaat, die kansrijk worden geacht. 
Shell heeft daar een andere opvatting over. 
‘De autonomie van schepen is vier tot zes weken. Daar-
door kunnen we met tien tot vijftien havens 80% van 
de markt bedienen’, zegt Barbara van de Bergh, mana-
ger Downstream LNG Noordwest-Europa. Het gaat 
dan om faciliteiten zoals Gate Terminal, die voor hun 
voortbestaan niet alleen afhankelijk zijn van de levering 
van gas aan schepen, maar ook aan gasopslag en groot-
schalige gaslevering doen. Eerder merkte onderzoeker 
Paul Buijs van de Rijksuniversiteit Groningen in deze 
krant ook al op dat de ontwikkeling van een LNG-net-
werk het moet hebben van dergelijke ‘crossovers’. 

CMA CGM is niet de enige deepsea containerrederij die 
LNG als de toekomst ziet. UASC heeft al een aantal me-
gaschepen ‘LNG-voorbereid’ laten bouwen. Dat bete-
kent voornamelijk dat de motor al is voorbereid op een 
ombouw en dat er een locatie voor de LNG-tanks be-
dacht is.
Er zijn ook meer sceptische reders, zoals Maersk Line. 
‘LNG is niet voor alle schepen even interessant’, zegt 
een woordvoerder. ‘In de deepsea lijnvaart heb je naast 
een gebrek aan infrastructuur ook te maken met verlies 
van ladingruimte door de grotere brandstoftanks. Voor-
lopig hebben wij daarom geen plannen om LNG-aange-
dreven schepen te bouwen.’
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MELS DEES

Het is een bekend rijtje, de logis-
tieke hotspots van Nederland: de 
mainports, de Brabantse steden-
ring, Venlo, de regio Noordoost 
Brabant en Zwolle. Wat maakt 
een hotspot tot hotspot? Dat is 
het thema dat Nieuwsblad Trans-
port met kopstukken uit de sector 
besprak tijdens een discussie-
bijeenkomst.

René Buck begint de bijeenkomst 
met een aantal opmerkingen over 
hotspots. ‘De term heeft zowel een 
positieve als een negatievere con-
notatie’, legt de directeur van Buck 
Consultants uit. Gunstig is, dat re-
gio’s of steden die zich als hotspot 
(willen) ontwikkelen zich erop in-
stellen een ecosysteem te bouwen 
waarin logistieke ondernemingen 
kunnen gedijen. ‘Maar bij heel suc-
cesvolle hotspots zie je in binnen- 
en buitenland ook een stijging van 
arbeidskosten, een snellere door-
loop van personeel, schaarste aan 
grote kavels en een hogere grond-
prijs.’ Op die manier worden de fac-
toren die in eerste instantie in het 
voordeel van een regio spreken later 
tot ‘diseconomies of scale’, stelt Buck. 

Kwantiteit
‘Discussies over logistieke hotspots 
gaan bijna altijd over kwantiteit. 
Hoeveel vierkante meter vastgoed, 
de omvang van de beschikbare 
grond, het aantal meters dat opgeno-
men is en hoeveel mensen er wer-
ken. Als je zo naar hotspots kijkt, dan 
loop je het gevaar dat je elk jaar tot 
de zelfde ranking of conclusies komt. 
De voorsprong die bepaalde regio’s 
hebben als je bijvoorbeeld kijkt naar 
het aantal mensen dat in de logistiek 
werkt (in warehouses, bij verladers 
of vervoerders) is dan zo groot, dat 
het nauwelijks in te halen is. Toch 
zeggen die getallen niet altijd iets 
over de logistieke vitaliteit van een 
regio.’ Buck stelt voor eens op een 
andere manier te oordelen over de 
verschillende kwaliteiten en aspec-
ten van logistieke hotspots. Ten eer-
ste wil hij naar hotspots kijken, zoals 
ze opgenomen zijn in een regio. ‘De 
arbeidsmarkt, een belangrijke vesti-
gingsfactor, is regionaal. Als de on-
derneming op het bedrijventerrein 
in Elst staat, dan trekt dat ook men-
sen uit Nijmegen. Ook multimodale 
ontsluiting is typisch een regionaal 
aspect. Buck: ‘Het is goed te kijken 
naar het logistieke ecosysteem en 
daarbij de vraag te stellen: wat is nou 
de set van factoren waardoor het 
cluster zich verder kan ontwikke-
len?’ Die verschillende factoren 
groepeert Buck in een tabel, een cir-
keldiagram, dat uit vier segmenten 
bestaat. 

Vier segmenten
De fi guur met de factoren kan door 
alle partijen gebruikt worden: on-
dernemers kunnen afwegen waar ze 
zich vestigen, gemeentebestuur-
ders kunnen een SWOT analyse ma-
ken van hun terreinen, investeer-
ders kunnen afwegen waar vastgoed 
gebouwd moet worden. Buck on-
derscheidt vier basissegmenten: ar-
beidsmarkt (groen), fysieke be-
drijfsomgeving (rood), markt & 
business development (blauw) en 
innovatie & duurzaamheid (geel). 
‘In veel discussies met beleggers, 
ondernemers en gemeenten gaat 
het over de rode factoren. Ik denk 
dat we het breder moeten zien.’

lijk de noodzaak tot samenwerking. 
In ons geval betreft dat drie ge-
meenten, een regio en provinciale 
bestuurders. Samen kun je alle ele-
menten uit de grafi ek benoemen en 
invullen.’

Regionale kracht
De vraag is, of hiermee niet een ide-
aalbeeld geschetst wordt dat in de 
praktijk niet werkt. Elke wethouder 
economie wil immers grond uitge-
ven en mooie partijen naar de ge-
meente lokken. Pieter Keeris, van 
Vijfsterren Logistiek regio Noord-
oost Brabant, spreekt dat in zekere 

Wie van-
uit de in-
houd van de 
grafi ek naar 
de gasten aan ta-
fel kijkt, ziet met-
een de bevestiging in de 
praktijk. Port of Zwolle en 
Vijfsterren Logistiek regio Noord-
oost Brabant zijn immers platforms 
die gestoeld zijn op regionale sa-
menwerking, die de verschillende 
segmenten van de tabel adresseren. 
‘Als je een hele grote klant in je re-
gio ergens kunt laten landen dan 
moet je samenwerken’, zegt Jeroen 

van den Ende van Port of Zwolle. 
‘Het kan niet meer zo zijn dat een 
gemeente een kavel heeft en er, con-
currerend met de buurgemeente, 
een klant bij zoekt. Het personeel 
dat bij de betreff ende onderneming 
zal gaan werken woont in een straal 
van een half uur rijden van de werk-

locatie. Grote partijen, zo-
als bij ons bijvoorbeeld Sca-

nia, hebben zo veel personeel 
nodig dat je dat vanuit het per-

spectief van één gemeente niet 
kunt invullen. Dat alleen al leidt 
noodzakelijkerwijs tot samenwer-
king.’ Van den Ende wil ermee zeg-
gen dat de arbeidsmarkt groter is 
dan de verschillende steden. ‘Als re-
gio wil je dat een bedrijf naar de re-
gio komt en is het minder relevant 
in welk van de gemeenten dat dan 
is.’
Marco Swenne valt zijn Zwolse col-
lega bij. ‘Uit de fi guur blijkt duide-

Hotspots: meer dan alleen  
LOGISTIEK ECOSYSTEEM  ‘Succesvolle regio’s krijgen te maken met diseconomies of scale’

Experts uit de markt praten over de factoren die een regio tot logistieke hotspot maken. Foto’s: Ries van Wendel de Joode
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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

De mythe van voor en na 

transport voor de #binnen-

vaart. #bleuline. ‘Ook bij de 

vrachtwagen alleen de hubs 

liggen lang snelwegen. 

#TenL2016

@VanUdenLT  

Een stelling tijdens het 

#havendebat Rotterdam: 

‘Forceer logistiek dienstver-

leners meer data uit te 

wisselen.’ 

http://www.havendebat.nl 

@NTnl

UPS zet voet op markt 

3D-printing 

http://buff.ly/2gR6l1N  

@zevenhuisnl   

Restanten #middeleeuws 

klooster gevonden op 

vroegere site Zeemanshuis! 

#archeologie Alle info: 

http://bit.ly/2gbib58 

@Stad_Antwerpen 

Berge Stahl ligt voor de kust 

en arriveert 8/12 voor de 

249ste en laatste maal in 

@HavenRotterdam Goed 

voor bijna 90 mln ton 

ijzererts @Tieschellekens  

Wat een kade, wat een 

terminal @PortOfRotterdam 

#OffshoreTerminalRotter-

dam. Dank voor het bezoek 

@DEMEgroup 

@J_Bolderheij 

‘Wat vinden wij van het 

wetsvoorstel inzake 

beperking aansprakelijkheid 

in de binnenvaart (CLNI 

2012) (Trb 2013, 72)? 

Polletje!!!’ #geenpeil

@laurenscollee  

 Maersk en Hamburg Süd: 

de consequenties in de 

markt 

 Het opvallendste nieuws 

volgens Marco Post, H.N. 

Post en Zonen 

 Maersk koopt Hamburg 

Süd

 Hanjin Shipping in 

Rotterdam failliet 

verklaard

 ‘Dood Fortuyn versnelde 

aanleg Maasvlakte 2’

 Erik de Neef Havenman 

van het jaar

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

zin tegen. ‘Er is echt wel wat veran-
derd. Wat goed is voor de regio, is 
uiteindelijk ook goed voor de inwo-
ners en bestuurders van die ge-
meenten waaruit de regio bestaat. 
De regio wint een klantcontract op 
basis van de kwaliteit die ze deze 
specifi eke klant te bieden heeft.’ 
Keeris wil daarom in een bredere 
zin over vestigingsfactoren spre-
ken. ‘Elke regio heeft haar eigen ex-
pertise. Agrifood is voor ons een be-
langrijk speerpunt, dus zijn we 
interessant voor ondernemers in 
dat segment.’ Keeris herkent veel in 
het diagram van Buck. ‘Het gaat al-

kavels en bereikbaarheid

RENÉ BUCK BUCK CONSULTANTS

Het gaat niet alleen om de 

kwantiteit bij hotspots.

MARCO SWENNE EN 
JEROEN VAN DEN ENDE 
PORT OF ZWOLLE

De arbeids-

markt is groter 

dan één stad.

PIETER KEERIS 
VIJFSTERREN 
LOGISTIEK REGIO 
NOORDOOST 
BRABANT

Elke regio 

heeft haar 

eigen 

expertise.

LEES VERDER OP PAGINA 22 

GESPREKSDEELNEMERS
Barbara Klep, CEVA Logistics, verantwoordelijk voor Commercial, 
Procurement en Real Estate. 
Pieter Keeris, Business Developer bij Vijfsterren Logistiek regio 
Noordoost Brabant. Dat is een stichting die vier gemeenten en 
omliggende gebieden in Noord-Brabant met elkaar verbindt. 
Marco Swenne (general manager) en Jeroen van den Ende (directeur), 
Port of Zwolle. Samenwerking tussen drie gemeenten: Zwolle, 
Kampen en Meppel.
René Buck, directeur Buck Consultants, een adviesbureau.
Wil Versteijnen, directeur-eigenaar GVT groep of Logistics. 
Matthijs van Doorn, Havenbedrijf Rotterdam, verantwoordelijk 
voor achterlandlogistiek. 
Rienk van Ast, directeur bij WDP Nederland, een belegger en 
ontwikkelaar van logistiek vastgoed.

lang niet meer uitsluitend om de 
factoren in het rode gebied. Er zijn 
veel regio’s met een terminal, met 
snelwegen. Je onderscheidt je naar 
die klant in China op veel meer ge-
bieden dan de fysieke bedrijfsomge-
ving alleen.’ Marco Swenne (Zwol-
le): ‘Vergeet ook de bestaande 
klanten niet. Die ondersteun je juist 
met andere elementen uit Bucks 
grafi ek. Talentontwikkeling, inno-
vatie. Zo behoud je ze en blijven ze 
meerwaarde geven aan de regio.’
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TRANSLOGISTA VENRAY 2016
13 T/M 15 DECEMBER 
De eerste editie van TransLogista 

vindt plaats in Evenementenhal 

Venray. Op deze vakbeurs worden

de transport- en logistieksector sa-

mengebracht. Naast de beursvloer 

is er een kennisprogramma. 

• evenementenhal/translogista

HAVENDEBAT ROTTERDAM 2016
15 DECEMBER 
Alle seinen staan op groen om de 

haven van Rotterdam de komende 

jaren fl ink te laten groeien. Maar 

wat is er voor nodig om de groei te 

starten? Dat is de kernvraag van het 

Havendebat Rotterdam 2016. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

MEGA TRUCKS FESTIVAL 
17 EN 18 DECEMBER 
De derde editie van dit festival in ’s-

Hertogenbosch staat in het teken 

van de chauffeur, het gezin en trans-

port in de breedste zin van het 

woord. Twee gezellige dagen voor 

het hele gezin vlak voor Kerst. 

• megatrucksfestival.nl

ENERGIEOPSLAG & 
-DISTRIBUTIE
2 FEBRUARI
Energieopslag is een must voor 

het opvangen van pieken en dalen 

van zowel verbruik als energie-

opwekking. Wanneer is opslag echt 

nodig? 

• energieopslagcongres.com

LOGISTIEK VASTGOED 2017
14 FEBRUARI
Hét event voor vragers en aanbie-

ders van logistiek vastgoed. Naast 

boeiende visies en ontwikkelingen, 

vanuit de vastgoedwereld en de lo-

gistieke sector, zijn er netwerkmo-

menten en een bezoek aan Park15. 

• spryg.com//nl/events

AGENDA

Hotspots
Selectief bij acquisitie
Deze vormen van samenwerking 
zijn Matthijs van Doorn, van Haven-
bedrijf Rotterdam, uit het hart ge-
grepen. ‘Net werd gesteld dat het 
vooral goed is als bedrijven naar ons 
land komen, los van de concrete ge-
meente. Dat is voor ons, als diep-
zeehaven, natuurlijk ook van be-
lang. Voor Rotterdam speelt echter 
ook een andere afweging. Als we een 
onderneming op de Maasvlakte 
kunnen plaatsen is dat mooi voor 
ons én Nederland.’ Hij voegt er di-
rect aan toe dat niet elke business 
zich leent voor de Maasvlakte. ‘We 
proberen daar selectief in te zijn. 
We laten potentiële bedrijven de ha-
ven zien als gateway. Dat is van be-
lang voor alle bedrijvigheid in Ne-
derland. Maar we laten niet alleen 
de mogelijkheden zien in Rotter-
dam maar ook elders in het land.’ 
Volgens Van Doorn is dat soms heel 
bedrijfsspecifi ek: ‘Als je een e-com-
merce product wil verkopen dat di-
rect de markt op gaat dan zit je op 
de Maasvlakte wellicht iets minder 
gunstig dan wanneer je dichter op 
een integrator hub zit.’ Havenbe-
drijf Rotterdam werkt daarbij nauw 
samen met verschillende regio’s, 
zoals Venlo. 

Openbaar vervoer
Wil Versteijnen van GVT Logistics 
vraagt aandacht voor het regionale 
aspect. ‘Een hotspot is meer dan 
een verzameling logistieke panden, 
er hangt veel omheen. Dankzij e-
commerce zijn er veel meer mensen 
werkzaam in een distributiecen-
trum dan voorheen, die mensen 
moet je niet alleen eerst eens zien te 
werven, maar die moeten ook naar 
hun werk kunnen komen. Ontslui-
ting met openbaar vervoer is veel 
belangrijker geworden.’ Versteijnen 
geeft aan dat ook samenwerking no-
dig is op, bijvoorbeeld, het gebied 
van veiligheid en bewaking. ‘Maar 
de hotspot moet wat mij betreft niet 
alleen regionaal ingebed zijn maar 
nadrukkelijk ook liggen aan een cor-
ridor tussen de zeehaven en het 
achterland.’
Barbara Klep, van CEVA Logistics, 
ziet het belang van het groene seg-
ment in de tabel, de arbeidsmarkt, 
toenemen – en dan niet alleen als 
het gaat om de beschikbaarheid 
van personeel. ‘Vaak is personeel 
nodig op verschillende niveaus. De 
nabijheid van en samenwerking 
met universiteiten en hogescholen 
is een pre voor een regio.’ Pieter 
Keeris herkent dit. Tien jaar gele-
den zei de politiek dat we geen 
vierkante dozen moesten bouwen, 
want die zouden geen arbeids-

plaatsen scheppen; met het ak-
koord om ook het bedrijventerrein 
Heesch-west te gaan ontwikkelen 
worden minstens 3000 directe en 
ruim 4000 indirecte arbeidsplaat-
sen verwacht.’ René Buck vult de 
beide sprekers aan: ‘Nu is de poli-
tiek juist heel blij met warehouses 
en distributiecentra, omdat die 
werk bieden aan mensen op alle ni-
veaus van opleiding.’ Eén aspect 
uit het groene segment kwam nog 
niet ter sprake: het imago van de 
logistiek. Wil Versteijnen: ‘Dat 
imago was lang niet heel positief. 
Ja, als je voor Coolblue werkt is dat 
mooi en sexy, maar uiteindelijk 
doen ze exact hetzelfde als wij, al-
leen in en met een ander doosje. 
Branding wordt belangrijker, ook 
in de arbeidsmarktcommunicatie.’

Maakindustrie
We vragen of een potentiële klant al 
een vestigingslocatie voor ogen 
heeft, voordat het gesprek met over-
heden of partijen in de markt wordt 
aangegaan. Barbara Klep geeft als 
eerste antwoord. ‘Klanten stellen 
ons de vraag welke locatie de beste 
is. Dan kijken we waar de inbound 
goederen vandaan komen, uit de ha-
ven, of via luchtvracht, en waar de 
producten uiteindelijk heen gaan. Ze 
geeft aan dat indien de activiteiten 
met name nationaal zijn, locaties in 
of rond steden als Utrecht of Den 
Haag te overwegen zijn. Gaat het om 
Europese of internationale distribu-
tie, dan komen Venlo, Venray of 
Maastricht in aanmerking. ‘Onze 
klanten hebben eindklanten als op-
drachtgevers. En die willen wat ze 
vandaag bestellen uiterlijk morgen 
in huis hebben. Dat is een bepalende 
factor bij de locatiekeuze.’ 
Rien van Ast, van WDP, herkent het 
beeld dat Barbara Klep schetst, 
maar voor zijn bedrijf is er nog een 

 VERVOLG VAN PAGINA 21

MATTHIJS VAN DOORN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

We laten de haven zien als 

gateway.

BARBARA KLEP CEVA LOGISTICS

Vaak is personeel nodig op 

verschillende niveaus.

heel belangrijke factor. ‘Als de eer-
ste huurder van een pand ooit weg 
gaat dan willen we wel een nieuwe 
huurder kunnen vinden. We bou-
wen dus niet zomaar ergens in een 
weiland, maar houden rekening met 
de totale levensduur van een pand, 
en dat kan wel veertig jaar zijn.’ 
Daarbij onderkent Van Ast dat de 
functie van een dergelijk object in 
de loop van de tijd kan veranderen. 
‘Dat wat in een dc gebeurt is in ze-
kere zin maakindustrie geworden, 
terwijl er ook kantoren en server-
ruimtes bij zijn gekomen. Je bouwt 
eigenlijk de combinatie van ware-
house, kantoor en werkplaats. Klep: 
‘Er werken niet alleen meer mensen 
in dc’s dan vroeger, hun taken zijn 
ook anders. Er wordt software ge-
programmeerd of er worden auto’s 
aangepast aan de wensen van een 
specifi eke klant.’ Van Ast geeft aan 
dat panden in elk geval zo moeten 
worden ontworpen dat ze geschikt 
zijn voor een geautomatiseerd pro-
ces als dat nu nog niet speelt bij de 
betreff ende klant.

Forse omvang
Pieter Keeris van Vijfsterren Logis-
tiek regio Noordoost Brabant ziet 
nog een groot aantal innovaties op 
de branche afkomen, denk aan Con-
trol Towers (met hierbinnen Big 
Data) of 3D-printing. ‘Dat gaat uit-
eindelijk invloed hebben op de lo-
gistiek.’ Rien van Ast (WDP) is nog 
concreter. ‘Hebben we over vijf of 
tien jaar, als 3D-printing algemeen 
is geworden, nog wel behoefte aan 
mega-dc’s?’ Hier spreekt René Buck 
relativerende woorden: ‘Grootscha-
lige procesautomatisering of inno-
vatie is zo duur dat je wel een be-
hoorlijke omvang nodig hebt om de 
investering terug te verdienen. Ik 
zie de mega-dc’s daarom nog niet 
verdwijnen.’

De discussie vond plaats in hotel Mainport in Rotterdam.
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Tima Shipmanagement and 
Chartering B.V.
Rotterdam
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Koster Transport Service B.V.
Dordrecht
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Matïev Transportdiensten
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Internationaal Transportbedrijf 
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Sky Transport V.O.F.
Hengelo

Rechtbank Overijssel
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Oprichter Corneel Geerts van de 

Corneel Geerts Transportgroup is 

zaterdag op 76-jarige leeftijd 

overleden. Zijn gezondheid liet al 

een aantal jaren te wensen over. 

Corneel Geerts was tot 2004 

topman van het door hem 

opgerichte bedrijf. Daarna nam 

zijn zoon Marc de dagelijkse 

leiding over. 

Evelyn Mynott is vanaf 1 januari 

directeur van vLm. Zij volgt Peter 
van der Sterre op die de vereni-

ging verlaat. Mynott is sinds 2002 

werkzaam voor vLm, in haar 

laatste functie als manager 

verenigingszaken. Peter van der 

Sterre werd in 2013 aangesteld 

om samen met het bestuur nieuw 

beleid te ontwikkelen. Naast vLm 

is Van der Sterre transportonder-

nemer. Vanaf 1 januari zal hij zich 

volledig gaan richten op zijn 

activiteiten als ondernemer. 

Jelle van den 
Akker (34) 

versterkt sinds 1 

december het 

commerciële 

team van DHG 

als nieuwe 

leasing 

manager. De laatste vijf jaar is Van 

den Akker intensief werkzaam 

geweest in de logistieke vastgoed 

sector. Van den Akker is afkomstig 

van JLL. Eerder was hij werkzaam 

als real estate manager bij het 

Ontwikkelingsbedrijf van de 

gemeente Rotterdam.

Yoni Van der 
Veken is Stefan 
Apel opgevolgd 

als country 

general 

manager van 

CHEP Benelux. 

In zijn nieuwe 

rol is hij verantwoordelijk voor het 

bepalen van de strategie en het 

vertalen ervan naar de markt. Van 

der Veken werkt sinds 2010 bij 

CHEP in verschillende posities. 

Dieter Zetsche, 

CEO van 

Daimler, blijft 

ook in 2017 

voorzitter van 

ACEA, Europese 

vereniging van 

autofabrikan-

ten. Volgend jaar wordt een 

belangrijk jaar voor de Europese 

auto-industrie met uitstootgere-

lateerde onderwerpen en 

geautomatiseerd rijden als hot 

topic. De ACEA-president wordt 

verkozen voor een jaar en dit kan 

een keer verlengd worden. 

Aernout van der Bend wordt per 1 

januari algemeen directeur van 

NGinfra. Hij volgt Judith Schueler 

op die NGinfra als samenwer-

kingsverband opstartte in mei 

2014. Van der Bend is vijf jaar 

directeur geweest van De 

Verkeersonderneming, een 

organisatie die in de Rotterdamse 

regio werkt aan het verbeteren 

van de bereikbaarheid. Zijn 

ervaring ligt in de publiek-private 

samenwerking op het gebied van 

mobiliteit. Met zijn collega’s 

realiseerde hij in het eerste 

programma van Beter Benutten 

dagelijks meer dan 14.000 

spitsmijdingen. 

Financieel topman Jack de Kreij 
(1959) vertrekt per februari als 

CFO van Vopak. De Kreij zegt toe 

te zijn aan een volgende stap in 

zijn carrière en noemt daarbij zijn 

commissariaten bij TomTom 

(navigatie) en Corbion (voedings-

middelen, voorheen CSM) met 

name.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

En aan het doen van grote investe-
ringen zijn meer dan ooit risico’s 
verbonden, weet Wil Versteijnen 
van GVT. ‘Natuurlijk kijk je naar 
nieuwe en innovatieve technologie. 
Maar er is een grote handicap. De 
logistieke contracten met verladers 
worden steeds korter. Voor je gaat 
investeren wil je weten wanneer en 
hoe je de investering terugverdient. 
Drie jaar is daarvoor te kort.’

Belang duurzaamheid
Klep (CEVA Logistics) wil van Buck 
weten hoe het gele segment door de 
markt gezien wordt. In hoeverre 
zijn die factoren bepalend voor een 
locatie? Buck: ‘Bedrijven landen 
graag in regio’s waar allerlei activi-
teiten plaatsvinden, waar een cul-
tuur heerst om de logistieke bedrij-
vigheid te versterken. Duurzaamheid 
kan daarbij heel belangrijk zijn, net 
als bijvoorbeeld ondersteuning 
door de overheid bij het doen van 
duurzame investeringen.’ Marco 
Swenne (Port of Zwolle) beaamt 
dit. ‘Natuurlijk zijn de arbeidsmarkt 
en de bereikbaarheid van bedrijfs-
terreinen van belang voor een be-
drijf als Scania, maar ze willen zich 
ook op het gebied van duurzaam-
heid profi leren. Dat aspect werkt 
wel degelijk mee.’
In Nederland worden, zo lijkt het, 
steeds meer bargeterminals ge-
bouwd. Is voor al die terminals 
werk? Wil Versteijnen is wat scep-
tisch. ‘E-commerce brengt in het 
achterland weinig containerlading 
met zich mee. Bij Bol.com in Waal-
wijk zullen ze niet in één keer 500 
containers tegelijkertijd gaan los-
sen.’ Matthijs van Doorn: ‘Steeds 
vaker worden goederen ook in de 
haven gehouden om just in time te 
kunnen afroepen.’ René Buck nuan-
ceert. ‘Er zijn nog steeds voorbeel-
den van locaties die zeer geschikt 
zijn voor een bargeterminal. Weert 
is nu met de ontwikkeling bezig, een 
prima plan.’ 

Samen acquireren
Als afsluitend onderwerp willen we 
weten of de verschillende discipli-
nes aan tafel ook met elkaar op pad 
gaan in het kader van acquisitie. 
Matthijs van Doorn gaat namens 
Havenbedrijf Rotterdam regelmatig 
met verladers, vervoerders, logis-
tieke ondernemers of bestuurders 
op pad. De beide samenwerkings-
verbanden, Port of Zwolle en Vijf-
sterren Logistiek, hebben samen-
werking als basis van hun 
organisatie. Versteijnen zegt: ‘We 
zijn heel vaak gastheer voor partijen 
die zich in Nederland willen vesti-
gen.’

RIENK VAN AST WDP NEDERLAND

We houden rekening met de 

totale levensduur van een pand.

WIL VERSTEIJNEN GVT GROEP OF LOGISTICS

Een hotspot is meer dan een 

verzameling logistieke panden.
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24 De Marge

Pieter Keeris, business developer 
Vijfsterren Logistiek regio 
Noordoost-Brabant.

Distributiecentra 
zijn de nieuwe 
winkelstraten.

QUOTE VAN DE WEEK
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Melanie Schultz van Haegen gaat na haar ministerschap niet 
naar Schiphol. Wie haar staatssecretaris, Sharon Dijksma, 
aan Maastricht Aachen Airport een verlengde startbaan laat 
beloven, maakt zich bij haar toekomstige werkgever in de 
Hollandse polder weinig populair. Of er moet een geraffi  neerd 
politiek spel achter schuilgaan. Melanie neemt na haar politieke 
carrière de leiding over de Limburgse luchthaven en brengt 
haar kroost in het heuvelland onder op een fi jne, ouderwetse 
katholieke school, waar de kinderen al van 1 tot 100 kunnen 
tellen voor ze aan de eerste groep beginnen.

Ik houd wel van apodictische voorspellingen. Vorige week 
beweerde ik dat de familie Oetker, van de toetjes en de pizza’s, 
nog even op de verkoop van Hamburg Süd zou moeten wach-
ten. Het is geen tijd voor grote overnames in de container-
lijnvaart, dacht ik. Reders moeten bij bosjes hun faillissement 
onder ogen zien, banken verkopen de schepen onder hun der-
rières en wie verstandig is, wacht even af tot de kruitdampen 
zijn opgetrokken. Welnee, bij Maersk in Kopenhagen worden 
miljarden neergeteld om de Duitse rederij in te lijven. Maersk 
heeft geld zat en laat zich deze kans niet ontnemen.

Deze Nostradamus had het wel goed toen hij, zij het intern, 
de prognose de wereld inslingerde dat François Hollande, de 
chef de l’Etat van Frankrijk, het bij één termijn van vijf jaar, één 
quinquennat dus, zou laten. Hij heeft het volgens acht op de tien 
verkeerd gedaan. Ik waag te voorspellen dat hiermee het gevaar 
Marine le Pen, met haar extreem-rechtse Front National, wordt 
ingedamd. Een andere François, Fillon, leider van gematigd 
rechts, krijgt over vijf maanden uit een hopeloos verdeeld links 
kamp alle stemmen naar zich toegeworpen.

Zo hebben we medio volgend jaar een man op de leliëntroon 
wiens naam nauwelijks afwijkt van die van François Villon 
(1431-1463), de dichter/schurk, maar in de moderne tijd wel een 
die het in alle eerlijkheid voor de wankele resten van de Euro-
pese Unie zal opnemen. We verwelkomen ook alvast Alexander 
Van der Bellen, die in Oostenrijk met aanzienlijke meerderheid 
is verkozen tot president. Zijn ultrarechtse tegenstander, FPÖ-
voorman Norbert Hofer, mag zijn wonden door Marine, Geert 
Wilders, Viktor Orbán en Beppe Griglio laten likken.

Wat Melanie straks gaat doen – ik mag hangen als Villon. Wat 
kan het ook schelen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Pizza’s en Nostradamus

Minister Jorritsma van 
Verkeer en Vervoer wil in 
april volgend jaar defi ni-
tief een punt zetten ach-
ter de nut- en noodzaak-
discussie over uitbreiding 
van de Rotterdamse ha-
ven met Maasvlakte II. 
‘Vanaf dan begint de dis-
cussie over de invulling.’
Daarmee veegt ze de sug-
gestie van de milieubewe-
ging van tafel om ook 
daarna het nut en de 
noodzaak van de uitbreiding aan de 
orde te stellen. Afgelopen week 
mochten alle betrokkenen na een 
half jaar overleggen en meepraten 
nog eenmaal hun standpunten en 
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Discussie Maasvlakte gesloten
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ng aan de

wordt gepresenteerd.
‘Waarom zoeken we niet 
naar andersoortige werk-
gelegeheid in plaats van 
die te zoeken in het over-
slaan en vervoeren van 
containers naar het ach-
terland?’, opperde P. Nij-
hoff  van de Stichting Na-
tuur. De milieubeweging 
terkt het nut van de uit-
breiding in twijfel, even-
als de bijdrage aan de di-
recte en indirecte 

werkgelegenheid. Kritiek was er ook 
op de mogelijkheden om de groei 
van het transport over de weg in te 
dammen door meer per water, 
spoor en pijpleiding te vervoeren.

alternatieve oplossingen over het 
gevoelde ruimtegebrek etaleren. 
Deskundigen toetsen die volgend 
jaar op hun haalbaarheid, op basis 
waarvan een advies aan het kabinet 
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van de boxen. ‘LGM’s zijn zeer ge-
schikt voor stadslandbouw. Telen in 
een LGM is bovendien fi nancieel 
aantrekkelijk. Een beginnende 
‘freight farmer’ kan zonder heel 
grote investeringen een schaalbare 
start-up beginnen.’
Het klimaatsysteem in de container 
is gedigitaliseerd en geautomati-
seerd. ‘Het computersysteem in de 
container is volledig op afstand be-
stuurbaar via een speciale Farm-
hand App, compleet met oogstsche-
ma’s, technische ondersteuning op 
afstand en een webshop voor be-
drijfsbenodigdheden.’ De eerste 
LGM is vanaf medio december te 
bewonderen bij zorgcentrum Hu-
manitas in Deventer. 

MELS DEES

Mochten de ondergang van Han-
jin en de consolidatie in de con-
tainervaart tot een overschot aan 
tweedehands containers leiden, 
dan biedt Freight Farms een op-
lossing.

De fi rma uit Boston ontwikkelde de 
Leafy Green Machine (LGM). Dit is 
een gerecyclede 40-voets scheeps-
container. De box is ingericht met 
een klimaatsysteem, een hydropo-
nicsysteem en moderne ledverlich-
ting. Levensgenieters denken nu 
aan een hele grote humidor, een kli-
maatkast voor sigaren. Of wellicht 
aan een fors uitgevallen wijnkoel-
kast. Het gaat echter om een leef-
omgeving voor bladgroenten.
Tuinbouwleverancier Horticoop 
werkt samen met Freight Farms uit 
Boston om de LGM naar Europa te 
brengen. De containerkas creëert 
de ideale groeiomgeving voor blad-
groenten. Het watergebruik zou 

veel lager zijn dan in een traditione-
le kas en de planten zouden nauwe-
lijks met gif bespoten hoeven te 
worden.  
Verticale groeitorens in de contai-
ner maken het mogelijk om weke-
lijks meer dan duizend kroppen sla 
te oogsten, met maar 15 tot 20 uur 
aan arbeid. Het gaat in feite om een 
megastal voor bladgroenten.

Start-up
Horticoop stelt in een persbericht 
dat tegenwoordig nog maar ‘weinig 
mensen weten waar hun voedsel 
precies vandaan komt, zeker als ze 
in de stad wonen’. De Leafy Green 
Machines brengen daar verandering 
in, stelt de aanstaande importeur 

STADSTUINBOUW  Zeecontainers krijgen tweede leven

Zo doe je 

dat, groente 

telen op een 

parkeerterrein. 
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