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ROTTERDAM  Havenbedrijf trekt 3 miljoen uit voor ondersteuning initiatieven uit de markt 

ROB MACKOR

Partijen die in aanmerking willen 
komen voor de ‘congestiesubsi-
die’ uit de pot van drie miljoen 
euro van Havenbedrijf Rotter-
dam moeten snel zijn: aanmeldin-
gen moeten voor 1 november bin-
nen zijn.

Dit blijkt uit de tekst van de rege-
ling, die Havenbedrijf Rotterdam 
heeft verspreid. De aanvragen zul-
len worden beoordeeld door een 
nog te benoemen expertgroep. Die 
zal daarbij vooral kijken naar initia-
tieven die de beladingsgraad en/of 
de call size van de binnenschepen 
vergroten, het aantal aanlopen ver-
minderen en de effi  ciëntie van de 
keten vergroten. Ook de snelheid 

ken. Die verklaring is onder meer on-
derschreven door binnenvaartorga-
nisaties, de containerterminals 
APMT, ECT en RWG en expediteurs- 
en verladersorganisaties.
De Rotterdamse haven worstelt al 
lang met de regelmatig terugkeren-
de periodes van congestie, die nu 
overigens ook in Antwerpen speelt. 
Achter de schermen wordt al jaren 
gewerkt aan NextLogic, waarmee 
ligplaatsen en venstertijden voor 
binnenschepen centraal gepland en 
toegewezen moeten worden. Tot nu 
toe heeft dat echter niets opgele-
verd. Ook de tussen de terminals op 
de Maasvlakte aan te leggen Central 
Exchange Route zou het leed moe-
ten verzachten, maar het gaat in elk 
geval nog enkele jaren duren voor-
dat die beschikbaar is.

ring van het proces, kortetermijn-
oplossingen en afhandelingscondi-
ties.

Overslagpieken
Die initiatieven moeten de afhande-
ling van de binnenvaart in de Rot-
terdamse haven verbeteren. Door 
de snel groeiende overslag en grote 
pieken in de aanvoer heeft de bin-
nenvaart regelmatig met vertragin-
gen te kampen. Volgens brancheor-
ganisaties LINc en evofenedex 
levert dat de sector zo’n 80.000 
euro directe schade per dag op.
Op 3 november, na de sluiting van de 
inschrijftermijn dus, is er vervolg-
overleg. De deelnemers aan het over-
leg van vorige week zeggen in een ge-
zamenlijke verklaring samen aan 
oplossingen te zullen blijven wer-

waarmee een maatregel toegepast 
kan worden, telt mee.
Het Havenbedrijf neemt maximaal 
de helft van de projectkosten voor 
zijn rekening en per initiatief wordt 
niet meer dan vier ton uitgekeerd. 
Het budget wordt verdeeld op ‘wie 
het eerst komt, die het eerst maalt’ 
basis. Als een project winst ople-
vert, moet de subsidie grotendeels 
worden terugbetaald. Die verplich-
ting geldt voor vijf jaar. Als er op 1 
november nog budget over is, wordt 
de regeling mogelijk verlengd.
De subsidieregeling is een concreet 
resultaat van het congestieberaad 
onder leiding van president-direc-
teur Allard Castelein van het haven-
bedrijf. Daarin is verder afgespro-
ken dat er drie werkgroepen komen, 
die zich gaan buigen over verbete-
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Congestiepot tot begin 
november beschikbaar

Het startschot voor de bouw van 

de nieuwe zeesluis Terneuzen 

valt medio 2018. Het project is 

gegund aan een bouwconsor-

tium rond BAM en de Belgische 

baggeraar DEME. Het contract 

met het consortium werd eind 

augustus ondertekend. De 

bouwers krijgen 753 miljoen 

euro van de totale som van 

934 miljoen euro. Daarnaast 

is ingenieursbureau Arcadis 

betrokken bij het ontwerp van 

de sluis. Vlaanderen betaalt de 

meeste kosten. De zeesluis moet 

zorgen voor een betere toegang 

vanaf de Westerschelde naar het 

Kanaal Gent-Terneuzen.

In zomer start bouw 
sluis Terneuzen
NIEUWBOUW

duizend 

euro 

heeft 

het OM 

geëist 

van DB Cargo voor het over-

treden van de regels voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Uit onderzoek bleek dat bij een 

transport de documentatie 

onvolledig was en twee afwij-

kingen in de dienstregeling 

van een chloortrein in 2013 niet 

waren gemeld. Het OM spreekt 

van ‘ernstige feiten’ waarbij de 

veiligheid in het geding was.

130
OM legt DB Cargo 
geldboete op 

Het Turkse MNG Cargo gaat 

binnenkort vrachtvluchten 

met B747F’s uitvoeren vanuit  

Istanbul via Maastricht Aachen 

Airport (MAA) naar New York.  

Het aantal vluchten per week is  

nog onduidelijk. Dat meldden 

bronnen tijdens de hoorzitting 

in de Tweede Kamer over het 

selectiviteitsbeleid van Schip-

hol. MAA wierp zich op als het 

vrachtalternatief voor Schiphol 

bij het eventueel uitplaatsen 

van vrachtvluchten. 

MNG Cargo via MAA 
naar New York
LUCHTVAART

Zeaborn houdt 
Rickmers op de 
been

Meubelhout als 
breakbulk naar China

Diesel nog de 
dominante 
brandstof
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

Een paar uur was het droog, afgelopen zaterdag, en die 

periode viel samen met de doop van de ‘Bon Jovi’, het duur-

zame schip dat voor Heineken en Nedcargo tussen Alphen 

aan den Rijn en Rotterdam gaat varen. In de toespraken, die 

natuurlijk aan een doop voorafgaan, werd iets te vaak 

gesproken van een ‘boot’ naar de zin van die toehoorders die 

zich bezighouden met binnenvaart. Zij sisten dan demonstra-

tief ‘schip’. Het was deze keer geen fl es champagne die moest 

sneuvelen opdat het schip op een behouden vaart mag 

hopen, maar, hoe kan het anders, een fl es Heineken-bier. Of 

het aan de dikte van het glas lag weten we niet, maar de doop 

lukte pas in derde instantie. Daarna kon toch echt een toost 

uitgebracht worden. Met champagne, dat dan weer wel.

COMMENTAAR

Het selectiviteitsbeleid van Schiphol – gebaseerd op main-
portgebonden luchtverkeer – is gestrand op de onwil van de 
luchthaven om het uit te voeren en het gebrekkige toezicht van 
het ministerie van Infrastructuur, dat eindverantwoordelijk is 
voor het Nederlands luchtvaartbeleid. Dat werd duidelijk op de 
hoorzitting van de Tweede Kamer over het falend selectiviteits-
beleid en het feit dat de luchthaven nu al, en niet zoals werd 
afgesproken: in het jaar 2020, aan de maximale capaciteit van 
500.000 vliegbewegingen zit.

De hoorzitting liet verder zien dat niemand van de airlines, ex-
perts en autoriteiten eerder aan de bel heeft getrokken om het 
dreigend tekort aan vluchten op de nationale luchthaven aan 
te kaarten. Er werd de afgelopen jaren dan ook naar hartelust 
geacquireerd door de luchthaven, terwijl de meeste partijen die 
nu moord en doodslag roepen even de andere kant uitkeken. 
Er waren immers nog voldoende slots op Schiphol te vergeven. 
Niemand wilde in de sector de ondankbare rol van klokkenlui-
der vervullen. Dat was de Kamerleden in hun waarheidsvinding 
ook niet ontgaan. Zij vroegen zich dan ook af waarom alle 
partijen in 2014 nog riepen dat het selectiviteitsbeleid prima 
werkte. Het antwoord daarop kregen ze niet.

Schiphol en ook de onafhankelijke slotcoördinatie, verantwoor-
delijk voor de toewijzing van vluchten, verscholen zich tijdens 
de hoorzitting achter mededingingsregels die het volgens hen 
onmogelijk maakten om het selectiviteitsbeleid uit 2008 uit te 
voeren. Opmerkelijk waren ook de verklaringen van dezelfde 
partijen dat het aspect ‘mainportgebonden’ niet eens een cri-
terium was in het toewijzen van vluchten op Schiphol. KLM en 
haar partners maar ook de vrachtmaatschappijen op Schiphol 
zagen tien jaar aan voorkeursbeleid in een namiddag in rook 
opgaan.

Een ander pijnlijk onderwerp was het uitblijven van de opening 
van Lelystad Airport, dat als satellietluchthaven al in 2016 de 
extra groei van Schiphol had moeten opvangen, zodat de main-
port niet boven de 500.000 vliegbewegingen zou komen. Nu 
hopen de partijen dat de luchthaven in april 2019 kan worden 
geopend, maar vragen over de noodzakelijke nieuwe inrichting 
van het Nederlandse luchtruim, de beschikbaarheid van vol-
doende luchtverkeersleiders en de openingstijden van Lelystad 
Airport maken het nog bijzonder onzeker of die datum kan 
worden gehaald.

Hoe nu verder? De politiek is aan zet. Het nieuwe kabinet en 
de Tweede Kamer hebben de opdracht om een nieuw selectivi-
teitsbeleid te formuleren voor Schiphol. Dat kan bijvoorbeeld 
op basis van vrachtvliegtuigen of niet, of op grond van de afme-
tingen van de vliegtuigen. Deze administratieve verkeersverde-
lingsregels zijn, aldus een EU-functionaris tijdens de hoorzit-
ting, niet discriminerend volgens Brussel. Zo kan bijvoorbeeld 
het grote aantal pretvluchten op de nationale luchthaven een 
halt worden toegeroepen en de noodzakelijke status aparte 
voor vrachtvluchten worden afgedwongen op de luchthaven. 

De suggestie van de vakbonden als de VNV van een onafhan-
kelijk toezichthouder op een nieuw selectiviteitsbeleid voor 
Schiphol is daarbij ook geen overbodige luxe. Partijen als het 
ministerie van Infrastructuur en Schiphol, maar ook de onaf-
hankelijke slotcoördinatie hebben daar de afgelopen tien jaar 
duidelijk gefaald. Een betere regie is hard nodig. 

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Herkansing Schiphol
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INTERVIEW  ULRICH OGIERMANN, QATAR AIRWAYS CARGO

JOHN VERSLEIJEN

De boycot begin juni van de klei-
ne Golfstaat Qatar door de omlig-
gende Arabische landen vanwege 
veronderstelde banden met ter-
roristische organisaties levert de 
nationale vrachtcarrier Qatar 
Airways Cargo intussen handen-
vol werk op. Het vrachtvolume 
over de maand juni explodeerde 
met een groei van maar liefst 
160% naar  150.000 ton door de 
import van levensmiddelen, stelt 
de Duitse topman Ulrich Ogier-
mann van Qatar Cargo.

Wat was de belangrijkste uitdaging 
bij het begin van de blokkade door 
de buurlanden Saoedi-Arabië, de 
Verenigde Arabische Emiraten, 
Bahrein en Egypte?
De massale import van levensmid-
delen was voor ons prioriteit num-
mer één. Wij kregen daarvoor ook 
een speciaal mandaat van de rege-
ring. Daarnaast was het van belang 
dat de bestaande vliegroosters en 
diensten aan onze klanten zo min 
mogelijk werden verstoord door de 
extra maatregelen. Dat is gelukt. Zo 
steeg de  vraag naar vrachtcapaciteit 
voor de import van perishables van 
180 ton per dag naar 900 ton, maar 
konden we tegelijkertijd nog steeds 
97% van onze vluchten volgens de 
planning uitvoeren. Tijdens de eer-
ste weken ontvingen wij ook een ex-
tra vijftien gecharterde vrachtvlieg-
tuigen  dagelijks met melkproducten, 
groente, eieren en vers vlees in Qa-
tar. Dat waren C17’s , B747-400F’s, 
A330F’s en A300F’s en Ilyushins 
van subcontractors. Ook onze pas-
sagiersvliegtuigen haalden onafge-
broken levensmiddelen op markten 
als Australië, Jakarta, Singapore en 
Bangkok. Daarnaast waren er onze 
bestaande vrachtvloot en vracht-
diensten van en naar zestig bestem-
mingen in de wereld. 

Kon Qatar Airways voldoende ex-
tra vrachtcapaciteit charteren?
Allereerst hebben wij natuurlijk 
onze eigen vrachtvloot. Die telt op 
dit moment twaalf B777F’s en acht 
A330F’s. Doornaast slaagden wij er 
vrij snel in om extra slots te krijgen 
op Hongkong en konden wij op bij-

voorbeeld de grootste vrachtmarkt 
van de wereld het aantal vluchten 
met onze B777F’s (capaciteit: 100 
ton, red.) snel uitbouwen van 17 
naar 21 vluchten in de week. Verder 
hebben wij ook onze activiteiten op 
het Indiase subcontinent uitge-
bouwd en zijn meer chartervluch-
ten gaan aanbieden. Zo konden wij 
ons marktaandeel in de luchtvracht 
behouden en zelfs uitbouwen. 

Kon de afhandeling op de thuisba-
sis Doha de extra toestroom aan 
vracht wel aan?
Gelukkig hadden we in 2015 rond de 
1 miljard dollar geïnvesteerd in een 
nieuwe vrachtterminal. Daarnaast 
hebben wij deze zomer een nieuw 
koelcentrum geopend naast een 
overfl ow-faciliteit. Die expansie 
hadden wij gedaan met het oog op 
de toekomstige groei van onze 
vrachtbusiness, maar door deze ex-
tra opslag en afhandelingscapaciteit 
was het geen probleem voor ons 
snel in te spelen op de extra vraag 
naar levensmiddelen. Versproduc-
ten kwamen hier ’s nachts binnen 
en lagen ’s morgens al in de super-
markten. 

Is de situatie nu genormaliseerd 
voor Qatar Airways Cargo?
De voedselvoorraden zijn aange-
vuld in het land en we hebben nu 

ook twee containerdiensten op 
Oman en Azië die de meeste import 
van levensmiddelen van ons hebben 
overgenomen. De vraag naar extra 
luchtvrachtcapaciteit is er dan ook 
niet meer. Die ligt weer op het ni-
veau van voor 5 juni. 

Vallen er al wijze lessen te trekken 
uit de crisis ?
Een interessant eff ect van de ille-
gale boycot van de buurlanden was 
dat bepaalde plannen versneld 
worden uitgevoerd in het land. Zo 
was Qatar al enige tijd bezig om in 
het kader van het programma Nati-
onal Vision 2030 een eigen zuivel-
industrie op te zetten om zo meer 
onafhankelijk te worden van voed-
selimporten uit het buitenland. Bij 
de realisering van deze plannen 
zouden wij als Qatar Airways Car-
go een rol spelen bij het luchtver-
voer van melkkoeien. Dat plan is 
door de boycot naar voren gehaald 
en wij hebben nu een contract ge-
kregen via investeerder Hassad 
Food om 4.000 melkkoeien naar 
Qatar te vervoeren voor het opzet-
ten van een eigen zuivelindustrie. 
We hebben voor dat programma al 
twintig charters met B777’s uitge-
voerd. Dit is de eerste keer dat Qa-
tar een luchtbrug van die omvang 
meemaakt om een geheel nieuwe 
industrietak op te zetten. 

Is er nog misbruik gemaakt van de 
boycot?
Zeker niet door ons. Hoewel wij een 
groter deel van de totale capaciteit 
van en naar Doha controleerden 
door de extra vluchten, hebben wij 
daar niets mee gedaan om de prij-
zen te verhogen. Wij hebben wel ge-
hoord van klanten dat er luchtvaart-
maatschappijen waren die in andere 
markten het embargo hebben ge-
bruikt als een mogelijkheid om de 
luchtvrachtprijzen te verhogen. 
Verder kan ik alleen maar zeggen 
dat wij dit jaar ons marktaandeel als 
enige vrachtcarrier uit de regio ver-
der hebben weten uit te bouwen, 
terwijl dat van onze naaste concur-
renten in de regio juist is gedaald. Ik 
verwacht voor dit jaar ondanks de 
blokkade dan ook een nieuw record 
in volume, omzet, marge en markt-
aandeel.

‘Boycot levert Qatar Cargo 
nieuw vrachtrecord op’

AAR
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Moerdijk vergroot 
spoorcapaciteit 

Doorstart failliete 
wegvervoerder Leusink

Van Duuren rijdt naar 
Spaanse Hema’s

Emiraat Qatar opent 
‘WK-haven’

SPOORVERVOER
De haven van Moerdijk krijgt 

een tweede opstelspoor. Het 

havenbedrijf gaf maandag het 

startschot voor de aanleg. De 

werkzaamheden nemen naar 

verwachting een paar maanden 

in beslag. Het tweede spoor 

komt naast een opstelspoor, dat 

voorheen bij Shell in gebruik 

was. Dat werd vorig jaar als 

‘parkeerplek’ voor treinen in 

gebruik genomen met het oog 

op de forse groei van vooral het 

containervervoer per spoor via 

Moerdijk. 

WEGVERVOER
Het failliete transportbedrijf 

Leusink uit Gaanderen is 

overgenomen door de Doetin-

chemse zakenman Willem 

Plageman. Leusink werd eind 

augustus failliet verklaard, maar 

gaat nu verder onder de nieuwe 

bedrijfsnaam Leusink Logistics. 

Volgens curator David Vrijber-

gen krijgt het ‘overgrote deel’ 

van de zestig werknemers een 

nieuw contract aangeboden 

door de nieuwe eigenaar.

WEGVERVOER
Logistiek dienstverlener Van 

Duuren werkt sinds kort voor 

winkelketen Hema in Spanje. 

Het bedrijf bevoorraadt de 

Hema-winkels in Madrid en 

Barcelona. Het vervoer van 

zendingen naar Spanje wordt 

verricht door Interport, sinds 

begin dit jaar een onderdeel van 

Van Duuren. Dit bedrijf heeft 

een kwarteeuw ervaring in het 

vervoer naar het Iberisch 

Schiereiland.

HAMAD PORT 
Emir Z.H. Sjeik Tamim bin 

Hamad Al Thani van Qatar heeft 

de met zijn familienaam 

verbonden haven van Hamad 

offi cieel ingehuldigd. Het 

emiraat ontwikkelt Hamad Port 

als alternatief voor het overbe-

laste Doha, dat een cruisehaven 

wordt. De nieuwe haven zal een 

belangrijke rol spelen in de 

aanvoer van bouwmaterialen en 

andere goederen in de aanloop 

naar het WK voetbal in 2022. 

KORT

de partijen, en levert APM Termi-
nals de som van 35 miljoen euro op. 

Allianties
De containerterminal in Zeebrugge 
kampte vorig jaar met een terug-
loop in containeroverslag nadat die 
zijn laatste alliantie-loop verloor.
Sinds de reorganisatie van de diver-
se mondiale containerallianties per 
april dit jaar kan het Vlaamse over-
slagbedrijf weer rekenen op een 
dienst van de Ocean Alliance, be-
staande uit CMA CGM, Cosco, 
Evergreen en OOCL. 
De koop kan volgens waarnemers 
gunstig uitpakken voor de overslag-
cijfers van het bedrijf. CMA CGM 
en Cosco Shipping spraken eerder 
af elkaar te steunen in zeehavens 
waar zij belangen hebben.

TOBIAS PIEFFERS

Het Deense APM Terminals 
(APMT) verkoopt het meerder-
heidsbelang in de containerter-
minal in Zeebrugge aan Cosco 
Shipping. Het Chinese bedrijf had 
sinds 2014 al een belang van 24% 
in het Vlaamse overslagbedrijf.

Als onderdeel van de transactie  
koopt APMT allereerst Shanghai In-
ternational Ports Group uit. Dat be-
drijf had een belang van 25% in de 
containerterminal. Die aandelen 
worden vervolgens samengevoegd 
met het belang van 51% van de De-
nen in de terminal en dan verkocht 
aan Cosco Shipping Ports. 
De verkoop zal zo’n drie tot vier 
maanden in beslag nemen, melden 

een samenwerking blijven bestaan 
met DVV Media Group.
NT Publishers blijft als zelfstandig 
onderdeel opereren binnen ProMe-
dia Group. Voor de 25 medewerkers 
op het kantoor in Rotterdam zal er 
weinig veranderen. ‘NT Publishers 
is een gezond en winstgevend be-
drijf ’, vertelt Blaas. ‘Deze overname 
is vooral strategisch om onze markt-
positie te verbeteren en schaal-
grootte te creëren. Dat gaat ons hel-
pen om verder te innoveren in de 
B2B-uitgeverij.’
De kracht van ProMedia Group ligt 
vooral bij online uitgaven en bijbe-
horende evenementen, legt Blaas 
uit. ‘Onze gezamenlijke corebusi-
ness is het delen van kennis. We 
merken dat ondernemers daar be-
hoefte aan hebben.’

NT Publishers, uitgever van on-
der meer Nieuwsblad Transport 
en Mainport Magazine, is overge-
nomen door ProMedia Group. 

Hiermee ontstaat een van de groot-
ste business-to-business uitgeverij-
en op het gebied van mobiliteit, ver-
keer en transport in Nederland.
‘De overname is een perfecte aan-
vulling op ons bestaande portfolio’, 
zegt Joan Blaas, directeur van Pro-
Media Group. ‘Met deze uitbreiding 
bedienen we voortaan alle sectoren 
binnen mobiliteit en transport.’
NT Publishers was onderdeel van 
de Duitse uitgeverij DVV Media 
Group - die zelf weer een onderdeel 
is van uitgeefconcern Rheinische 
Post. Op het gebied van content, 
events en advertentieverkoop zal 

CONTAINEROVERSLAGUITGEVER

Cosco koopt terminal 
Zeebrugge van APMT

ProMedia neemt 
NT Publishers over

Ook Duitse organisaties hekelen de 

desinteresse van ministers.

vervoersorganisaties het benoemen 
van een crisismanager op ‘Europees 
niveau’. Deze functionaris zou er in 
elk geval voor moeten zorgen dat 
uitwijkroutes in voldoende mate 
voorzien in de benodigde capaciteit 
en voor het op een ‘onbureaucrati-

sche manier’ openstellen van Fran-
se spoortrajecten – zoals ook Mid-
dendorp aanstipt. Concreet wordt 
gevraagd om een grotere pool aan 

machisten te creëren die grensover-
schrijdend kunnen en mogen rij-
den.
De vervoersorganisaties gaan ech-
ter verder dan Middendorp, door-
dat ze ook fi nanciële ondersteuning 
bepleiten voor die ondernemingen 
die als gevolg van de stremming bij 
Rastatt het hoofd niet langer boven 
water kunnen houden. 
Heel concreet is de eis van de Duitse 
railoperator Kombiverkehr, die stelt 
dat de dramatische situatie bij het 
spoorverkeer via de Alpen tot  ‘grote 
fi nanciële gevolgen’ heeft geleid. De 
grootste railoperator van Europa eist 
250 miljoen euro aan ditecte fi nanci-
ele hulp. Ook verschillende Duitse 
partijen hekelen, net als Midden-
dorp, de desinteresse van ministers 
en Europese gezagsdragers.

ROB MACKOR / MELS DEES

Tweede Kamerlid Jan Midden-
dorp (VVD) wil van staatssecre-
taris Sharon Dijksma weten wat 
zij doet om de schade te beperken 
die de logistieke sector lijdt door 
de spoorstremming bij het Zuid-
Duitse Rastatt. Ook elders in Eu-
ropa worden bestuurders opge-
roepen in actie te komen.

Middendorp heeft maandag een 
reeks vragen ingediend naar aanlei-
ding van de problemen die zijn ont-
staan door de stremming bij
Rastatt. Hij wil onder meer weten of 
Dijksma een beeld heeft van de 
schade die Nederlandse goederen-
vervoerders lijden en hoe dat in de 
gaten wordt gehouden. Hij wil ver-
der precies weten in hoeverre ge-
troff en partijen in Nederland op de 
hoogte worden gehouden van de 
‘tijdtabel’ voor het oplossen van de 
stremming. 

Europees Niveau
Verder wil Middendorp ook meer 
informatie over de Nederlandse 
contacten met het Duitse ministe-
rie van Verkeer en over wat die ge-
sprekken opleveren. Ook wil hij we-
ten wat er op Europees niveau 
wordt ondernomen om de gevolgen 
van de blokkade van de belangrijk-
ste noord-zuidverbinding in het 
Duitse goederenvervoer per spoor 
te verzachten.
Daarbij wijst hij op het tekort aan 
Franse machinisten, waardoor de 
uitwijkroute via de Elzas maar 
mondjesmaat gebruikt kan worden. 
Zoals bekend heeft de Duitse spoor-
beheerder DB Netze aangekondigd 
dat de problemen bij Rastatt uiter-
lijk op 7 oktober zijn opgelost.
Voorman Hans-Willem Vroon van 
brancheorganisatie Rail-Good is in-
genomen met het initiatief van Mid-
dendorp. Hij hoopt dat de vragen 
aan de ‘oorverdovend stille’ Dijks-

ma leiden tot meer politieke druk 
uit Nederland op het Duitse ver-
keersministerie en DB Netze.

Crisismanager
Middendorp is niet de enige die de 
politiek oproept maatregelen te ne-

men. In een open brief aan zowel de 
Duitse verkeersminister Dobrindt 
als eurocommissaris Violeta Bulc 
(transport) eisen twintig Europese 

Het herstel van het verzakte spoor bij Rastatt moet 7 oktober voltooid zijn. Foto: ANP

POLITIEK  Ongeduld over lakse politieke reacties op Rastatt groeit

‘Dijksma oorverdovend stil’
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uit Azië.’ Door de achterlandtermi-
nal als ‘warehouse’ te gebruiken, 
waar containers kunnen worden 
vastgehouden tot de klant ze kan 
ontvangen, kunnen haperingen in 
de keten opgevangen worden. Mij-
land voegt er eerlijkheidshalve aan 
toe dat die terminals dan wel 24/7 
open moeten zijn.
De plek waar haperingen níet opge-
vangen kunnen worden is de diep-
zeeterminal. ‘De boxen moeten zo 
snel mogelijk weg uit havens als 
Antwerpen en Rotterdam. De con-
gestie daar is op te lossen met de 
zelfde principes als bij lean: ver-
trouwen en transparantie.’ 

Onderliggende oorzaak
Mijland weet dat vaak gezegd wordt 
dat congestie al decennia een pro-
bleem is, maar benadrukt dat dit 
niet hoeft te betekenen dat de on-
derliggende oorzaak al die tijd de-
zelfde is geweest. ‘Kijken we naar 
Rotterdam en Antwerpen, dan is de 
aanleiding voor de huidige proble-
men de sterke groei van de omvang 
van de container-zeeschepen en de 
overbelasting van de diepzeetermi-
nals die daar het gevolg van is.’ Mij-
land, die lange tijd bij de Franse re-
derij CMA CGM werkte, stelt dat de 
reders op een ‘fantastische manier’ 

Reders kennen 

de processen op 

terminals niet.

De enorme schaalvergroting in de containerlijnvaart is de oorzaak van de congestie-problematiek. Foto: Shutterstock

BINNENVAART  BCTN-directeur ziet genoeg mogelijkheden voor beter plannen en samenwerken op de terminals 

MELS DEES

 
Havenbedrijf Rotterdam stelt 3 mil-
joen euro ter beschikking in de 
strijd tegen de congestie op de ter-
minals. Dit resultaat leverde het 
congestieberaad eind vorige week 
op. Is het de beslissende stap in een 
dossier dat de relatie tussen bin-
nenschippers en terminals al de-
cennia bepaalt? Het hangt ervan af 
hoe je naar de problematiek kijkt, 
stelt Joop Mijland van BCTN, met 
acht achterlandterminals een grote 
speler in de binnenvaart. ‘Als de dui-
zenden onderdelen van een auto 
precies op het juiste moment bij de 
robot of de medewerker die in de fa-
briekshal aan de lopende band staat 
kunnen zijn, terwijl de fabriek zelf 
niet of nauwelijks onderdelen in 
voorraad houdt, dan moet het toch 
mogelijk zijn diezelfde ‘lean’-pro-
ductieprincipes toe te passen in het 
relatief simpele traject tussen zee-
schip en achterlandterminal?’

Vertrouwen
Twee belangrijke thema’s bepalen 
het succes van lean, of ‘just-in-time’ 
productie: vertrouwen en transpa-
rantie. De fabrikant moet er volle-
dig op kunnen vertrouwen dat on-
derdelen op het juiste moment in de 
fabriekshal aankomen. Vanaf het 
moment dat een onderdeel nodig is, 
moet bij wijze van spreken met te-
rugwerkende kracht gepland wor-
den tot het moment dat het onder-
deel zelf geproduceerd wordt. 
Mijland: ‘Als ontvangers willen dat 
een container vier dagen na het los-

sen van het zeeschip geleverd 
wordt, dan moet je terugtellen naar 
het moment dat het schip vertrekt 

de kosten van het containertrans-
port hebben weten te reduceren, 
door het in de vaart brengen van 
grotere schepen. ‘Ze hebben echter 
onvoldoende kennis van de proces-
sen op een terminal – zelfs als ze er 
zelf aandelen in hebben.’ Volgens 

Mijland vormt de deepsea-terminal 
de belangrijkste draaischijf tussen 
zeeschip en achterland – maar geen 
van de overige partijen in de markt 
weet exact hoe een bepaalde termi-
nal werkt en wat voor die specifi eke 
terminal een optimale ‘bediening’ is 
door binnenschepen. Dit, terwijl de 
processen op de diepzeeterminal de 
afgelopen jaren ingewikkelder zijn 
geworden. ‘Waar voorheen een 
groot aantal calls verspreid over de 
week plaatsvond door de rederijen, 
daar is dat aantal drastisch geredu-

ceerd. De schepen zijn niet alleen 
groter, ze varen ook nog eens in al-
lianties – en de vaarschema’s wor-
den niet altijd heel nauwkeurig aan-
gehouden.’ Dit zorgt zoals bekend 
is, voor een enorme piek aan contai-
ners op de terminal. ‘Als we op dat 
moment weten hoe we de terminal 
kunnen helpen aan een zo effi  ciënt 
mogelijke afhandeling, dan kunnen 
we stappen maken’, stelt Mijland. 
‘Als een terminal liever twee keer 50 
containers lost van de barge, in 
plaats van één keer honderd, liever 
twee binnenschepen aan de kade 
heeft in plaats van één, dan richten 
wij ons daarop. Maar we moeten het 
wel weten én we moeten erop kun-
nen vertrouwen dat die slottijden 
worden aangehouden.’ De BCTN-
directeur kan zich service level 
agreements (SLA’s) voorstellen, zo-
als die ook in andere branches gel-
den. ‘Is het binnenschip te laat, dan 
moeten we een boete betalen, maar 
ligt het schip er zonder dat het be-
diend kan worden door de terminal, 
dan is de boete voor hen.’ Op deze 
manier kan de service van deepsea 
terminal tot aan de ontvanger gega-
randeerd worden.

Pilot
In Antwerpen zette BCTN met Ant-
werpen Gateway een pilot op. ‘Op 
vaste tijden gaat er een schip van 
ons naartoe. Dat lijkt te werken. We 
nemen daarbij ook containers mee 
voor collega binnenvaarders, zodat 
er minder schepen bij de terminal 
aanmeren en de call size groter is. 
Zo verkort je niet alleen de wacht-
tijd, maar werk je ook duurzamer.’ 
Aan de al langer slepende discussie 
over minimum call sizes wil Mijland 
niet te veel woorden vuil maken; 
wel zegt hij enigszins provocerend: 
‘als deepsea-terminals willen, dan 
hadden we een minimum call size 
van honderd containers ingevoerd. 
Dat verhoogt de effi  ciency zeer.’ 
Bij BCTN’s-Project in Antwerpen 
is het een grote verlader, Nike in dit 
geval, die als katalysator werkte. 
‘Ze wilden een grotere betrouw-
baarheid en beheersbaarheid van 
de logistieke keten, deels op te los-
sen door shuttles in de nacht, maar 
aan de andere kant door een strak-
kere afstemming met de terminal.’ 
Door informatie die nu verdeeld 
over een groot aantal partijen be-
schikbaar is met elkaar te delen is 
90% van de congestie op te lossen. 
‘Waar het om gaat is dat de afhan-
deling van 80% van de lading moei-
teloos planbaar is. Zo houd je ruim-
te en tijd vrij voor de 20% die niet 
voorspelbaar is. Dat is een stuk 
makkelijker dan de huidige werk-
wijze, waarvan de afhandeling voor 
bijna 100% op ad-hocbasis ge-
schiedt.’

Congestie is hét actuele thema voor iedereen die betrokken is bij het binnenvaarttransport 

tussen diepzeeterminals en het achterland. Joop Mijland, managing director bij BCTN, 

heeft een eigen visie op de problematiek.

‘Transparantie helpt tegen congestie’ 
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Meer omzet voor STEF, 
maar iets lagere winst

Polen breidt net van 
tolwegen fors uit

Nederlandse export 
groeit verder

Grote order defensie 
voor Scania Nederland

LOGISTIEK
STEF, de Franse specialist in koel- 

en vrieslogistiek, voerde de om-

zet in het eerste halfjaar 5,4% 

op tot 1,433 miljard euro, maar 

zag de nettowinst een fractie 

dalen naar 30,7 miljoen euro. 

Het bedrijf profi teerde van een 

fl inke groei in de levensmidde-

lenmarkt, vooral in Frankrijk. Dat 

het resultaat niettemin daalde, 

was toe te schrijven aan de ope-

ning van twee nieuwe vestigin-

gen en een vertraging bij de uit-

voering van een groeiplan in de 

voedingslogistiek.

WEGVERVOER
Polen breidt het wegennet 

waarop vrachtauto’s de 

kilometerheffi ng moeten 

betalen fors uit. Dat net meet 

nu 3.600 kilometer, maar wordt 

tot bijna 6.000 kilometer 

vergroot met doorgaande 

secundaire wegen. De uitbrei-

ding begint volgend jaar. Binnen 

zes jaar moet de exploitant van 

het Poolse tolsysteem, ViaToll, 

2.100 kilometer aan wegen aan 

het tolnet toevoegen.

DE MARKT
De Nederlandse export is in juli 

verder gegroeid ten opzichte 

van dezelfde maand een jaar 

eerder, met bijna 7%. De groei 

was minder groot dan in juni, 

toen met 11% de grootste groei 

in 6,5 jaar werd gerealiseerd. 

Dat blijkt uit gegevens van het 

Centraal Bureau voor de 

Statistiek. In juli groeide vooral 

de export van (elektrotechni-

sche) machines, apparaten en 

personenauto’s. 

WEGVERVOER
Vrachtwagenfabrikant Scania 

heeft zijn grootste defensiecon-

tract ooit binnengesleept. De 

Nederlandse tak van het bedrijf 

zal 2037 nieuwe trucks leveren 

aan onderdelen van de Neder-

landse krijgsmacht. Scania 

tekende ook voor het onder-

houd van de vrachtwagens voor 

de komende tien jaar. De trucks 

worden geproduceerd in Zwolle, 

een ‘fl inke impuls’ voor de 

werkgelegenheid.

KORT

ROB MACKOR

APM Terminals Rotterdam op de 
Maasvlakte is vorig jaar in de rode 
cijfers terechtgekomen als gevolg 
van een forse daling van het aan-
tal afgehandelde containers. 

Uit het  recent gedeponeerde jaar-
verslag blijkt dat de terminal vorig 
jaar een operationeel verlies leed 
van 15,8 miljoen euro. Dat was het 
eerste verlies van het container-
overslagbedrijf, dat in 2002 van 
start ging op een deel van de van 
ECT overgenomen Delta Terminal. 
In 2015 boekte APMT-R nog 13,6 
miljoen winst.
Volgens de directie is de omslag 
vooral het gevolg van de scherpe da-
ling van het aantal overgeslagen 

containers, maar ook van druk op 
de overslagtarieven. De volumeda-
ling is een logisch gevolg van de ver-
schuiving van diensten van onder 
meer Maersk Line naar de nieuwe 
terminal APM Terminals MVII.
Ook raakte de oude terminal volu-
me kwijt aan de eveneens nieuwe 
terminal van RWG. De directie 
toont zich evenwel optimistisch 
over de kansen om op langere ter-
mijn vervangende diensten aan te 
trekken en heeft geen plannen om 
de capaciteit af te bouwen. Eind juni 
werden de twee Rotterdamse termi-
nals van APMT het slachtoff er van 
een aanval met malware, waardoor 
ze zo’n twee weken praktisch stil la-
gen. Directeur Pieter Hartog sprak 
toen tegenover NT van een schade 
van tientallen miljoenen.

MELS DEES

Bij de Rotterdamse scheepswerf 
De Delft is zaterdag het nieuwe 
duurzame containerschip van 
Nedcargo, de ‘Bon Jovi’, gedoopt. 

De doop werd verricht door Blanca 
Juti, Chief Corporate Aff airs Offi  cer 
bij Heineken. De ‘Bon Jovi’ zal jaar-
lijks tussen Alphen aan den Rijn en 
Rotterdam 12.500 containers – ge-
lijk aan 600 miljoen fl esjes – bier 
gaan vervoeren. Het binnenschip 
wordt volledig elektrisch aangedre-
ven. Voor het opwekken van de 
elektriciteit maakt de ‘Bon Jovi’ 
vooralsnog wel gebruik van een die-
selgenerator. Managing director 
Bert van Grieken van Nedcargo 
Multimodal: ‘Ons schip is speciaal 

ontworpen om binnen de toegesta-
ne maximale afmetingen op de ri-
vier de Gouwe geen 42 maar 52 vol-
le containers te transporteren. Ook 
zal het schip 25% minder brandstof 
verbruiken dan een standaardschip 
van deze afmetingen.’ 
Het doel van Heineken en Nedcargo 
is om van de verbinding tussen het 
Alpherium (de terminal in Alphen 
aan den Rijn) en Rotterdam een kli-
maatneutrale corridor te maken.
Schipper Andries Kluin van de ‘Bon 
Jovi’ zal samen met zijn zoon Jelle 
het schip de komende jaren exploi-
teren. ‘Een schip moet je passen als 
een nieuwe jas’, legde hij uit. Na 
ruim zes weken proefvaren was de 
combinatie schipper en schip welis-
waar nog niet optimaal op elkaar in 
gespeeld ‘maar dat komt vanzelf ’.

CONTAINEROVERSLAG BINNENVAART

Rode cijfers voor 
APMT Rotterdam 

Nedcargo’s duurzame 
‘Bon Jovi’ gedoopt 

Topman van Portena maakt overstap 

naar logistieke groep uit Grouw.

nanciële crisis bijvoorbeeld moest 
er worden gereorganiseerd en vie-
len er ontslagen. Een van de toen-
malige werkmaatschappijen van de 
Kooiker Groep werd toentertijd 
zelfs failliet verklaard.

Vakbond
Enkele jaren geleden kwam Althui-
sius in aanvaring met de vakbewe-
ging, toen het bedrijf negentien 
werknemers wilde ontslaan, onder 
wie achttien chauff eurs. Vakbond 
CNV Vakmensen had begrip voor de 
reorganisatie, maar verzette er zich 
fel tegen dat de ontslagen werkne-
mers in tijden van topdrukte zou-
den worden vervangen door uit-
zendkrachten.
Inmiddels behaalt de groep een 
jaaromzet van ongeveer 18 miljoen 
euro. Vorig jaar werd een resultaat 
van 730.000 euro behaald.

FOLKERT NICOLAI

De Kooiker Groep Grou uit het 
Friese Grouw komt in andere 
handen. De aandelen worden ver-
kocht aan een directeur van de 
groep en een directeur die over-
komt van Portena.
 
De huidige directeur-eigenaar van 
de groep, Lútsen Melein, treedt op
1 januari volgend jaar terug als di-
recteur van de werkmaatschappij-
en, waaronder transportbedrijf Alt-
huisius. Hij blijft wel eigenaar van 
het onroerend goed en zal verder als 
adviseur optreden, zo is onlangs 
medegedeeld.
Tot de groep behoren Althuisius Lo-
gistics, Althuisius Polska, Althuisius  
Opslag, Kooiker Distributie, Kooi-
ker Uitzendburo en Electric Mobi-
lity Fryslan. Tot het laatste bedrijf 
behoren Autobedrijf Kooiker en 
Mango Fryslan. In Grouw beschikt 
Kooiker Groep over opslagruimte 
met palletplaatsen.
Bij de groep werken 130 mensen. De 
vloot heeft een omvang van negen-
tig voertuigen. Van de aandelen 
komt de helft in handen van Siedo 
Lok, die sinds februari 2016 bij de 
groep werkzaam is als directeur. 
Lok werkte eerder achtereenvol-
gens bij Friesland Bank, Ernst & 
Young en bij de accountantsbu-
reaus Acera en Bentacera.

Ondernemerschap
De andere nieuwe aandeelhouder, 
die eveneens 50% van de aandelen 
overneemt, is René Visser. Deze is 
sinds 2012 algemeen directeur van 
Portela Logistiek uit Leeuwarden, 
een bedrijf waar 200 mensen wer-
ken en dat beschikt over een hon-
derdtal vrachtauto’s. Hij geeft als 
reden om bij een iets kleiner bedrijf 
te gaan werken de drang naar on-
dernemerschap. Bij Portena, waar 
Visser sinds 1996 werkzaam is, staat 

hij ‘slechts’ op de loonlijst.
Lútsen Melein wordt binnenkort 65 
jaar en vindt het tijd om het rustiger 
aan te gaan doen. Hij kwam in 1978 
te werken bij Kooiker, een bedrijf 
dat in handen was van zijn schoon-
familie. Volgens Melein draagt hij 

een gezond bedrijf aan de nieuwe 
aandeelhouders over. Er is een ste-
vige klantenbasis en er zijn ook ver-
scheidene potentiële opdrachtge-
vers. Een van de bestaande grote 
klanten is Friesland Campina. An-

dere grote opdrachtgevers zijn Hei-
neken en Rockwool. Speciaal voor 
de zuivelindustrie bouwde Kooiker 
in 2012 in Leeuwarden een opslag-
ruimte voor melkpoeder, gelegen 
naast de binnenvaartterminal Mul-
timodal Container Services. Die ter-

minal is aangelegd voor de overslag 
van melkpoeder en gecondenseerde 
melk.
In het verleden heeft de groep er 
wel eens heel wat slechter voor ge-
staan dan nu. Tijdens de recente fi -

Transportbedrijf Althuisius is een van de werkmaatschappijen van Kooiker Groep Grou. Foto: Kooiker Groep Grou

OVERNAME  Twee directeuren kopen elk de helft van de aandelen in de Friese groep

Kooiker: andere eigenaar
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De transportsector zag in het 
tweede kwartaal de omzetten 
fors toenemen. De omzetgroei in 
het wegvervoer bedroeg ruim 
6%.

De omzet in de Nederlandse trans-
portsector nam in het tweede kwar-
taal van dit jaar 4,5% toe in vergelij-
king met dezelfde periode vorig 
jaar. De sterkste omzetgroei kenden 
de expediteurs, namelijk 7,5%.
In bijna alle branches was er een 
groei van de omzet, met uitzonde-
ring van de laad-, los- en overslagbe-
drijven, die evenveel omzetten als 
in het tweede kwartaal van vorig 
jaar, zo blijkt uit gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS).
Behalve de expediteurs lieten ook 
koeriers, het goederenvervoer over 
de weg, de luchtvaart en de binnen-
vaart een bovengemiddelde groei 
zien. Koeriersbedrijven groeiden 
gemiddeld met 6,5% in omzet, het 
wegvervoer zag de omzet met iets 
meer dan 6% stijgen.
In het luchtvervoer was er een om-
zetgroei van iets meer dan 5%. Dat 
was vooral te danken aan een sterke 
stijging van het aantal passagiers, 
met 10,5%. De omzet van bedrijven 
in het personenvervoer door de 
lucht nam in het eerste kwartaal ge-
middeld weer met 2% toe, na drie 
kwartalen van tariefdalingen en 
krimpende omzetten.

Binnenvaart
De binnenvaart groeide 5%. Deze 
modaliteit had in het tweede kwar-
taal eindelijk eens geen last van ver-
storingen als gevolg van hoog of 
laag water.
Onder het sectorgemiddelde van 
4,5% omzetgroei bleef de omzetont-
wikkeling in onder meer de zee- en 
kustvaart, de dienstverlening aan 

de luchtvaart, het verhuisvervoer, 
de opslag en het spoorvervoer.
De zee- en kustvaart moest het 
doen met een toename van iets 
meer dan 3%. In de dienstverlening 
bedroeg de omzetgroei iets meer 
dan 2%. Het verhuisvervoer bleef 
daar nog iets onder. De opslagbran-
che noteerde een groei van iets 
meer dan 1% en het spoorvervoer 
bleef op 1% groei steken.
In het personenvervoer was er een 
toename van de omzetten in de 
taxibranche, die gemiddeld met on-
geveer 2,5% stegen. Het openbaar 
vervoer van personen kwam niet 
verder dan een omzetgroei van 
0,5%.

Vertrouwen
Het vertrouwen van ondernemers in 
de transportsector over de gang van 
zaken op korte termijn blijft positief. 
Het CBS geeft dit ondernemersver-
trouwen weer met het getal +7,5, ge-
meten aan het begin van het derde 
kwartaal. Dat was bijna even hoog als 
een kwartaal eerder. Het getal is het 
saldo van positieve en negatieve oor-
delen van ondernemers.
Ondernemers zijn minder positief 
gestemd over de omzetontwikke-
ling in het tweede kwartaal dan ze 
dat een kwartaal eerder waren. Voor 
de komende drie maanden zijn ze 
juist gunstiger gestemd, evenals 
over het algehele economische kli-
maat.
Het ondernemersvertrouwen liet 
sinds het begin van de peilingen in 
2011 grote schommelingen zien. We 
beginnen in het tweede kwartaal van 
2011 met een ondernemersvertrou-
wen van bijna 10%. In de laatste twee 
kwartalen van dat jaar was er een 
scherpe daling tot -15. Ook in 2012 
bleef de index onder de 0. In 2013 
steeg het vertrouwen weer tot boven 
de 0 en de laatste drie jaren laten ook 
positieve waarden zien. De laatste 
meting is historisch hoog.

GROEI

Omzetten transport
fors toegenomen

dingen. De VS kwam uit op een vo-
lume van 13 miljard zendingen, ter-
wijl Japan eindigde op een 
pakketvolume van 9 miljard. Qua 
bestedingen is de VS met 96 miljard 
dollar nog toonaangevend in de 
pakketmarkt. China volgt met 60 
miljard dollar, terwijl de Japanse 
consument 22 miljard dollar uitgaf 
in 2016 aan pakketvervoer. 

Gemak
Zonder China is de groei in de ove-
rige landen meer bescheiden met 
jaarlijks 4,3% sinds 2012, stelt Pit-
ney Bowes in de begeleidende ana-
lyse van de index. Voor die markten 
wordt in de Parcel Shipping-index 
een jaarlijkse toename van het pak-
ketvolume verwacht van 4,5% tot 
5,4% tot het jaar 2021.

Het mondiale pakketvervoer is 
tussen 2014 en 2016 met maar 
liefst 48% gegroeid naar 65 mil-
jard zendingen. Dat blijkt uit de 
Parcel Shipping-index van data-
bedrijf Pitney Bowes.

De sterke groei zal ook in de komen-
de jaren aanhouden, melden de on-
derzoekers. Daarbij wordt voor de 
periode 2017 tot 2021 uitgegaan van 
een jaarlijkse toename van het pak-
ketvolume van 17% tot 28%.
Pitney Bowes gaat bij de pakketin-
dex uit van dertien grote pakket-
markten, waaronder Duitsland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
de VS en China. Het laatste land is 
daarbij veruit de grootste pakket-
markt. De groei in China lag op 52% 
in 2016 naar 31 miljard pakketzen-

Volgens president Lily Snyder, ver-
antwoordelijk voor e-commerce bij 
Pitney Bowes, blijft het online-win-
kelen door het gemak, prijs en rui-
me beschikbaarheid van goederen 
de komende vier jaar de mondiale 
pakketmarkt voorzien van verdere 
groeicijfers. Zij waarschuwt wel dat 
de consument steeds hogere eisen 
gaat stellen aan de pakketvervoer-
ders. De bedrijfstak zal daarop moe-
ten anticiperen door verder te in-
vesteringen in technologie en 
dienstverlening. 
Uit de index blijkt dat veel koeriers 
daarop al hebben ingespeeld door 
de kosten te verlagen en dienstver-
lening te verbeteren voor de laatste 
mijl. Onder meer via pakketkluizen 
en de introductie van weekendbe-
stellingen. JV

EXPRESVERVOER

Pakketmarkt met 50% gegroeid 
door Chinese koophonger
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werknemers in de Benelux is actief 
in logistiek, terwijl één op de twin-
tig werkzaam is in de sector ver-
voer en opslag. Hoe ziet u deze cij-
fers in het licht van 2017?
‘Ongeveer 5% van de werknemers in 
de Benelux werkt bij logistieke 
dienstverleners in de sector Vervoer 
en Opslag. Dit is als kengetal alom 
bekend, maar het bleek een eyeope-
ner dat er twee maal zoveel mensen 
in een baan met logistieke kenmer-
ken werken. Die medewerkers kun-
nen werken bij producenten, winkel-
ketens, de bouw en ziekenhuizen, 

CEES VISSER

Het door het Secretariaat-Gene-
raal van de Benelux Unie vorig 
jaar uitgebrachte ‘2016 Benelux-
rapport vrachtvervoer; belang en 
meerwaarde van goederenver-
voer in de Benelux’ zet de Benelux 
neer als de draaischijf voor het in-
ternationaal goederenvervoer 
binnen Europa. Een vraaggesprek 
waarin hoofdauteur Kees Verweij 
de studie tegen het licht van 2017 
houdt.

Het Benelux-grondgebied, dat qua 
oppervlakte nog geen 2% van de Eu-
ropese Unie uitmaakt, vertegen-
woordigt 78% van de EU-binnen-
vaart, 24% van de EU-luchtvaart, 
21% van de EU-zeevaart, 7% van 
het EU-wegvervoer en 6% van het 
EU spoorvervoer (*). Zijn er signa-
len dat die imposante percentages 
zijn vastgehouden of zelfs toegeno-
men?
‘De percentages geven aan dat de 
ondernemingen in de Benelux Eu-
ropees gezien relatief veel trans-
portvolume afhandelen. Dit is lo-
gisch vanwege de geografi e, aan zee 
en met een fi jnmazig vaarwegennet. 
De grootste twee zeehavens van de 
EU-28 bevinden zich daarom ook in 
de Benelux. Ten opzichte van 2013 
heeft de Benelux deze positie in 
2015 grotendeels vastgehouden. 
Gezien het verschuivende zwaarte-
punt van Europa, met de zich ont-
wikkelende economieën in Oost-
Europa, is het vasthouden van deze 
positie al een hele prestatie van de 
Benelux.’

Het grootste aandeel van het intra-
Benelux vrachtvervoer verloopt 
over de weg (46%), vervolgens via 
binnenvaart (17%) en het spoor 
(4%). Het rapport wijst ook op de 
noodzaak van verduurzaming. 
Staat genoemde noodzaak niet 

haaks op dat percentage van bijna 
50?
‘Dit zie ik niet zo. Elke modaliteit is 
aan het verduurzamen, en bij de 
weg gaat dit wellicht nog het hardst. 
Het wegvervoer heeft een groot 
aandeel in het Benelux-vervoer om-
dat veel goederen slechts over korte 
afstand vervoerd worden, tot maxi-
maal honderd kilometer. Vaak is het 
qua proces en kosten niet mogelijk 
een andere modaliteit te gebruiken 
dan het wegvervoer. Ook in de toe-
komst zal duurzamere uitvoering 
van het transport bij elk van de mo-
daliteiten van belang zijn. Het ge-
bruik van elke modaliteit zelf wordt 
dus duurzamer, en daarnaast is het 
mogelijk dat er een verschuiving 
plaatsvindt van weg naar spoor en 
binnenvaart. Dit laatste zal beperkt 
blijven.’   

Om een duurzaam, effi  ciënt en con-
currerend vervoersbeleid naar de 
toekomst toe te stimuleren, met een 
steeds groeiend volume aan goede-
renvervoer, roepen de auteurs op 
tot intensievere samenwerking tus-
sen de Benelux-landen onderling 
en met de aangrenzende landen. 
Zijn er ontwikkelingen die leiden 
tot die intensieve samenwerking?
‘Ja, er gebeurt steeds meer in Bene-
lux-verband. We merken dat de drie 
lidstaten de Benelux als samenwer-
kingsverband zien waar ze innova-
tief beleid op het gebied van goede-
renvervoer en logistiek internationaal 
kunnen uittesten. Zo is er vrij ver-
voer van 45-voet containers in de Be-
nelux, gelden er meer soepele cabo-
tageregels dan voor geheel Europa 
en is er ook samenwerking op het ge-
beid van truck parkings. De naderen-
de fusie tussen de zeehavens van 
Gent en Zeeland is ook een praktisch 
voorbeeld van deze samenwerking.’

Het rapport vermeldt nog een op-
vallend cijfer: ruim één op de elf 

INTERVIEW  ‘Er gebeurt steeds meer in Benelux-verband’

Benelux: de toegangs 
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JOHN VERSLEIJEN

Lufthansa Cargo gaat de vracht-
tarieven voor het komend winter-
seizoen (vanaf 1 oktober) verho-
gen met 5 tot 10% in het westelijk 
deel van Europa.

Op enkele niet nader gespecifi ceer-
de routes zou er zelfs sprake zijn 
van nog hogere prijsstijgingen.
Dat heeft de luchtvrachtvervoerder 
per brief aan Duitse expediteurs ge-
meld. De tariefsverhoging werd 
door marktkenners verwacht gelet 
op de aanhoudende krapte aan 
vrachtcapaciteit in bepaalde delen 
van de internationale luchtvracht-
markt en het grote ladingaanbod in 
het afgelopen zomerseizoen. Door-
gaans ligt het aanbod in het winter-
seizoen aanzienlijk hoger en 
Lufthansa Cargo speculeert met de 
aankondiging dan ook op een verde-
re run op de beperkte vrachtcapaci-
teit vanaf oktober en de bereidheid 
van verladers en expediteurs om 
daarvoor hogere vervoersprijzen te 
betalen.
Lufthansa Cargo voegt eraan toe 
dat de tariefsverhoging geleidelijk 
zal worden doorgevoerd van regio 
tot regio in Europa. 
Doorgaans is Lufthansa Cargo de 
eerste grote vrachtmaatschappij die 

het startschot geeft voor grote ta-
riefaanpassingen in de markt. De 
verwachting is dat de concurrentie 
dan ook snel zal volgen met verge-
lijkbare prijsverhogingen. 
Vrachtanalisten vragen zich intus-
sen wel af of Lufthansa Cargo zijn 
hand niet overspeelt met deze forse 
algemene prijsverhoging in een 
deels gefragmenteerde mondiale 
luchtvrachtmarkt. Ze wijzen er ook 
op dat eerdere pogingen om de 
winstmarge in het luchtvrachtver-
voer op deze manier te verhogen, 
zijn mislukt. Volgens de analisten is 
de kans op succes voor de airlines 
veel groter bij de frequente bilatera-
le prijsonderhandelingen met expe-
diteurs.

TAC-index
De TAC-prijsindex over de maand 
augustus laat intussen zien dat het 
gemiddelde luchtvrachttarief vanaf 
de EU naar Noord-Amerika weer 
sterk is gestegen met ruim 11% naar 
2,31 dollar per kilo. Volgens TAC 
volgt het stijgende vrachttarief op 
een zwakke prijsontwikkeling in 
juni en juli. De gemiddelde vracht-
prijs vanaf Azië naar Noord-Ameri-
ka is in dezelfde maand met bijna 
een kwart gestegen. Een aanwijzing 
dat de verladers een duur wintersei-
zoen staat te wachten, aldus TAC. 

LUCHTVRACHT

Lufthansa leidt dans 
naar hogere tarieven

TOBIAS PIEFFERS

De containervaart wacht een po-
tentieel ‘gouden era’ dankzij fun-
damentele marktverbeteringen 
en strengere prijsdiscipline. Dat 
stelt consultancybureau Drewry.

Volgens berekeningen van de ana-
listen stevenen de grote carriers af 
op een collectief bedrijfsresultaat 
van 5 miljard dollar. In 2016 werd 
nog datzelfde bedrag aan verlies ge-
leden.
Uit de halfjaarcijfers van de zestien 
grootste rederijen blijkt dat twaalf 
van hen weer winst maken en dat 
hun collectieve omzet met 18% is 
gestegen ten opzichte van vorig jaar, 
toen de markt een absoluut diepte-
punt bereikte. De marges zijn ge-

Drewry dat het huidige herstel 
houdbaarder is dan eerdere markt-
verbeteringen sinds het begin van 
de fi nanciële crisis.

Overnames
In de containermarkt voltrokken 
zich in de afgelopen 18 maanden al 
drie grote fusies, twee overnames 
en een faillissement. Recent is daar 
een nieuwe overname bijgekomen. 
Cosco Shipping, dat eerder met 
China Shipping fuseerde, is voorne-
mens om OOCL te kopen voor een 
bedrag van 6,3 miljard dollar. De 
Chinese autoriteiten hebben daar 
ondertussen toestemming voor ge-
geven. Als de overname doorgaat 
wordt Cosco de derde containerre-
derij ter wereld, met een totale ca-
paciteit van 2,91 miljoen teu. 

ONDERZOEK

Drewry: containervaart gaat
potentieel gouden era tegemoet

middeld genomen van een negatie-
ve 4,8% weer omgeslagen naar een 
plus van 2,4%. Dat getal zal naar ver-
wachting nog verder stijgen wan-
neer ook CMA CGM zijn cijfers be-
kendmaakt.
Drewry ziet drie oorzaken voor het 
marktherstel. Ten eerste is door een 
groot aantal fusies en overnames de 
pool van concurrenten afgenomen. 
Daarnaast is er sprake van een ver-
beterde balans in vraag en aanbod. 
En als laatste gebruiken de rederij-
en hun nieuwe prijskracht verstan-
dig. De meeste carriers focussen 
zich dit jaar op winstgevendheid in 
plaats van uitbreiding van het 
marktaandeel, met uitzondering 
van HMM dat een inhaalslag heeft 
te maken na de reorganisatie van 
vorig jaar. Om die redenen verwacht 

Grote carriers stevenen af op een collectief bedrijfsresultaat van 5 miljard dollar. 

Foto: NT Archief

Komende jaren neemt de logistieke 

werkgelegenheid eerder toe dan af.

neemt. Op de langere termijn is het 
koffi  edik kijken, want wie weet wan-
neer er compleet gerobotiseerde dis-
tributiecentra zijn en er zonder 
chauff eurs is te rijden? Ik denk dat 
dit laatste nog minstens vijftien jaar 
op zich laten wachten, dus voorlopig 
groeit het aantal medewerkers met 
een logistieke baan.’

(*) Alle genoemde cijfers zijn afkom-
stig uit het rapport ‘2016 Benelux-
rapport vrachtvervoer; belang en 
meerwaarde van goederenvervoer in 
de Benelux’ (2016). 

maar ze houden zich bezig met logis-
tiek. Ik verwacht dat dit aantal eer-
der groeit dan stagneert, mede door 
de onstuimige groei van e-com-
merce. Alle via internet bestelde goe-

deren moeten in een distributiecen-
trum gepickt en vervolgens beleverd 
worden. Dit zorgt ervoor dat in de 
komende jaren deze logistieke werk-
gelegenheid eerder toe- dan af-

poort voor Europa  

Illustratie: Barry Hage
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Wij willen dat Schiphol ons behandelt 

als partner en niet als concurrent. 

JOHN VERSLEIJEN

Maastricht Aachen Airport 
(MAA) kan ‘op korte termijn’ 
rond de 80% van de vrachtvluch-
ten accommoderen waarvoor in 
het komende winterseizoen geen 
plek meer is op Schiphol. 

Dat zei de nieuwe algemeen direc-
teur Jos Roeven van MAA tijdens de 
hoorzitting in de Tweede Kamer 
over het mislukte selectiviteitsbe-
leid op de nationale luchthaven.
Dat falend voorkeursbeleid heeft er 
voor gezorgd dat de neutrale slotco-
ordinatie al voor dit najaar aan de 
noodrem moet trekken om niet het 
jaarlijkse plafond van 500.000 
vliegbewegingen te overschrijden. 
Onder meer via een verscherpte 
handhaving van de bestaande toe-
wijzingsregels verliest daardoor een 
groot aantal vrachtmaatschappijen 
de helft van het oude aantal vracht-
vluchten op Schiphol. Dat komt vol-
gens Roeven, die zich weer baseert 
op voorlopige cijfers van belangen-
organisatie ACN, neer op minimaal 
25 vrachtvluchten in de week. 
Hoe groot de schade voor de vracht-
sector op Schiphol werkelijk is, zal 
pas rond 15 september duidelijk 
worden wanneer het restant aan de 
slots voor het komende wintersei-
zoen wordt vergeven door de slot-
coördinator. Het gaat daarbij om de 

Cargo uit Turkije. De laatste maat-
schappij wil via Maastricht vracht-
vluchten openen op New York. 
Via de bouw van een tweede vracht-
loods op de regionale luchthaven 
wordt de afhandelingscapaciteit 
van MAA straks nog eens verhoogd 
naar 330.000 ton, zegt Roeven. In 
totaal steekt de eigenaar, de provin-

cie Limburg, samen met de nieuwe 
luchthavenexploitant rond de 70 
miljoen euro in de Limburgse lucht-
haven. Roeven riep de rijksoverheid 
op meer te investeren in de vracht-
activiteiten op zijn luchthaven in de 
vorm van een joint inspectiecen-
trum op de luchthaven. Daarbij 
denkt hij onder meer aan een labo-
ratorium voor de snelle analyse van 
veterinaire en fytosanitaire import-
goederen ‘zodat de doorlooptijd 
van de afhandeling op de luchtha-
ven kan worden verbeterd. Daar-
naast wil de regionale luchthaven 
dat de overheid in de ‘luchtvaarton-
derhandelingen met andere landen 
voor een bilateraal luchtvaartver-

pot aan potentiële vluchten die 
luchtvaartmaatschappijen voor het 
winterseizoen retourneren.
Analisten en lobbyisten vragen zich 
daarbij af of er in dat afrondend pro-
ces nog veel in het vat zit voor de ge-
troff en vrachtmaatschappijen als 
Singapore Airlines, het Amerikaan-
se Kalitta Airways en het Russische 
AirBridgeCargo. Het feit dat de laat-
ste vrachtvervoerder in het winter-
seizoen ook vrachtvluchten gaat be-
ginnen in het Duitse Hahn Airport 
laat zien dat de vrachtvervoerders 
weinig vertrouwen hebben in de 
goede afl oop van het toewijzings-
proces. Daarnaast azen ook budget-
airlines en vakantiecharters op het 
restant aan slots en kan de lucht-
vrachtsector verder tot de eigen 
grote verbazing niet rekenen op een 
voorkeursbehandeling op Schiphol 
als mainportgebonden luchtvaart-
activiteit. 

Kartelwaakhond
Volgens slotcoördinator Caroline 
Ditvoorst bestaat dat criterium he-
lemaal niet voor het toewijzen van 
vliegbewegingen die zijn vastge-
legd door de EU en IATA. ‘Anders 
zouden wij discrimeren tegenover 
andere maatschappijen’, zei de 
voormalig manager van Martinair 
tegen de zichtbaar verbaasde lucht-
vaartspecialisten van de Tweede 
Kamer. De Kamerleden hadden al 

eerder uit de mond van Schiphol-
topman Jos Nijhuis moeten verne-
men dat de kartelwaakhond ACM 
al vier jaar de luchthaven in de ga-
ten houdt op de naleving van de re-
gels voor vrije marktwerking. ‘Ik 
kan dan ook niet anders dan ieder-
een faciliteren op de luchthaven’, 
aldus Nijhuis. Zo kan het dat het 
door het ministerie van Infrastruc-
tuur gesanctioneerde selectivi-
teitsbeleid van Schiphol door een 
andere overheidsdienst, ACM, 
wordt gezien als in strijd met de 
mededingingsregels.

Uitplaatsen
Het aanbod van MAA-directeur Jos 
Roeven betekent intussen dat dit 
winterseizoen (1 oktober) rond de 
twintig intercontinentale vracht-
vluchten in de week kunnen wor-
den uitgeplaatst naar Limburg als 
ook de airlines daar tenminste mee 
akkoord gaan. De Limburgse regio-
nale haven presenteert zich daar-
mee op de hoorzitting, waar nau-
welijks over de acute negatieve 
eff ecten voor de vrachtsector van 
het falend selectiviteitbeleid van 
Schiphol werd gesproken, als het 
nationale vrachtalternatief voor 
Schiphol om vluchten voor de BV 
Nederland te behouden. ‘Anders 
wijken die vluchten uit naar omlig-
gende buitenlandse vliegvelden’, 
onderstreepte hij. De luchthaven-

directeur riep daarbij Schiphol en 
de Rijksoverheid als grootste aan-
deelhouder van de luchthaven op 
om MAA te gaan behandelen ‘als 
partner en niet als concurrent in 
Nederland luchtvrachtland’. Via 
een partnership kunnen Schiphol 
en Maastricht Aachen Airport zich 
gezamenlijk profi leren op vracht-

gebied, onderstreepte Roeven. 
‘Door afspraken te maken om be-
paalde vrachtvervoerders op MAA 
te huisvesten ontstaat een win-
win-situtie voor iedereen’, aldus de 
directeur.

Groei
Maastricht Aachen Airport heeft nu 
een forse overcapaciteit op vracht-
gebied. De luchthaven kan jaarlijks 
250.000 ton afhandelen, terwijl 
deze in 2016 rond de 60.000 ton 
verwerkte. De groei zit er dit jaar 
wel in op vrachtgebied met een aan-
tal nieuwkomers, terwijl zich voor 
dit najaar ook al nieuwe klanten 
hebben gemeld, waaronder MNG 

MAA wil afgewezen 
vrachtvluchten behouden 
voor BV Nederland 

SCHIPHOL  Maastricht Airport zoekt nauwe samenwerking met mainport op vrachtgebied na falend selectiviteitsbeleid
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drag ‘nadrukkelijk MAA gaat verko-
pen als luchtvrachtoptie met vijfde 
vrijheidsrechten.’ Hierdoor kunnen 
niet-Europese vrachtmaatschappij-
en Maastricht Aachen Airport ge-
bruiken als intercontinentaal tran-
sitopunt voor vrachtvluchten. 
Of de luchtvrachtmaatschappijen 
op Schiphol gebruik gaan maken 
van het Limburgse alternatief blijft 
voorlopig onduidelijk. Sommige 
vrachtmanagers zeggen offi  cieel 
eerst het laatste toewijzingsbesluit 
van de slotcoördinatie te willen af-
wachten op Schiphol. Anderen laten 
wel weten alternatieven achter de 
hand te hebben, waarbij Maastricht 
Aachen Airport niet wordt ge-
noemd. ‘Wij kijken eerder naar 
Brussels Airport als wij niet vol-
doende vrachtvluchten krijgen op 
Schiphol als alternatief ’, zegt een 
manager van een buitenlandse 
maatschappij die niet met naam in 
de krant wil. ‘Maastricht biedt ons 
geen voordelen. Brussels Airport 
telt meer expediteurs’, luidt zijn kri-
tiek. 

Local rule 
Daarnaast wordt er op de achter-
grond op Schiphol door vrachtkoe-
pel ACN nog gewerkt aan een zoge-
heten ‘local rule’ voor de 
luchtvrachtsector. Uitgangspunt 
daarbij is dat met toestemming van 
onder meer het ministerie van In-
frastructuur de slots die deze maand 
door airlines worden teruggegeven 
aan de slotcoördinator, grotendeels 
toevallen aan de vrachtsector. Grote 

vraag daarbij is of goedkeuring op 
tijd kan worden verleend door de 
instanties. Veel vrachtpartijen zijn 
daarover bijzonder sceptisch. 
Een andere optie voor de lange ter-
mijn komt tijdens de hoorzitting 
van Filip Cornelis, waarnemend 
hoofd luchtvaartbeleid van het Eu-
ropees directoraat-generaal Trans-
port. Hij wees erop dat een goed-
keuring door Brussel van een 
verkeersverdelingsysteem op 
Schiphol op basis van mainportge-
bonden vluchten weinig kans 
maakt. Dat zal volgens de EU-amb-
tenaar alleen maar leiden tot klach-
ten van airlines in Brussel en rechts-
zaken tegen Schiphol. ‘Als de 
verdelingsregels een eff ect hebben 
op de vrije marktwerking is het onze 
taak daarop toe te zien, Je mag im-
mers niet discrimineren op bestem-
mingen of nationaliteit.’ Hij wijst er 
dan ook op dat daarom maar weinig 
luchthavens een verkeersverde-
lingssysteem kennen. 
Het staat luchthavens of overheden 
wel vrij om niet-discriminerende 
administratieve maatregelen te ne-
men om het vliegverkeer te regelen, 
voegt hij eraan toe. ‘Bijvoorbeeld 
kan er een selectie naar grootte van 
het vliegtuig of een onderscheid 
worden gemaakt naar vracht- en 
passagiersvliegtuig.’ Die suggestie 
geeft de politiek alsnog een instru-
ment om in de toekomst met het 
Schipholbeleid te sturen op vracht-
vliegtuigen en op de grote intercon-
tinentale passagiersvliegtuigen van 
KLM.

LELYSTAD AIRPORT
Het bijna tien jaar oude 

selectiviteitsbeleid op Schip-

hol, beter bekend als het 

Aldersakkoord, werd vorige 

week tijdens de hoorzitting 

van de Tweede Kamer offi cieel 

ten grave gedragen. Schiphol-

topman Jos Nijhuis bekende 

onomwonden dat het beleid 

om mainportgerelateerde 

vluchten voorrang te verlenen 

boven budget- en vakantie-

vluchten uit mededingings-

overwegingen nooit kon 

worden uitgevoerd. Daarnaast 

bleek uit de hoorzitting dat het 

toezicht van het ministerie van 

Infrastructuur op het selectivi-

teitsbeleid geheel ontbrak. 

Daardoor zit Schiphol nu al en 

niet zoals gepland in 2020 aan 

zijn toegestane plafond van 

500.000 vliegbewegingen. De 

problemen zouden nog 

beheersbaar zijn geweest als 

Lelystad Airport als satelliet-

luchthaven in 2016 zou zijn 

geopend, maar dit zal op zijn 

vroegst pas in april 2019 

gebeuren, als tenminste het 

Nederlandse luchtruim op tijd 

is heringedeeld en er genoeg 

verkeersleiders kunnen 

worden gevonden.

Foto: NT Archief
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Zeaborn helpt 
rederij redden

De Duitse scheepvaartondernemer Ber-
tram Rickmers is klaarblijkelijk niet 
van plan om het gelijknamige en al vijf 
generaties oude familiebedrijf defi ni-
tief aan zijn einde te laten komen. 
Verenigd in een consortium met de 

Duitse breakbulkrederij Zeaborn gaat hij de scheeps-
managementactiviteiten van zijn insolvente bedrijf 
Rickmers Holding kopen ‘om die verder uit te bouwen 
en te investeren in groei’. Drie kantoren in Hamburg, 
Singapore en Cyprus maken deel uit van de deal, waar-
mee volgens Rickmers een ‘double digit’ miljoenenbe-
drag is gemoeid. 
Details over de deal ontbreken vooralsnog. Zo is het 
niet bekend of de activiteiten onder de naam van Rick-
mers worden voortgezet en hoe de belangen zijn ver-
deeld. In een verklaring zeggen de partners wel voorne-
mens te zijn om ook de overige bedrijfsonderdelen van 
Rickmers Holding op deze wijze te kopen. Daarmee lijkt 
het voortbestaan van de rederij te zijn gered. 
Rickmers Holding kampt sinds 2015 met ernstige fi nan-
ciële problemen. Rickmers-Linie, de breakbulkdivisie 
van de groep, leed al langer verlies, maar door de ma-
laise in de containervaart kwam ook Rickmers Asset 
Management, dat schepen koopt en verhuurt, in de 
rode cijfers terecht. Die verliezen waren dusdanig groot 
dat er ingrijpende actie nodig was om schuldeisers te-
vreden te stellen. In 2016 draaide de groep als geheel 
een verlies van 341 miljoen euro, op een omzet van 483 
miljoen. Dat verlies kwam voor 80% op het conto van 

de schepen beherende tak terecht, en in het bijzonder 
van Rickmers Maritime, een in Singapore gevestigde 
scheepseigenaar die zestien Panamax-schepen ver-
huurde. Nadelig voor de rederij was dat door de verbre-
ding van het Panamakanaal de waarde van deze sche-
pen was verminderd. Bovendien opereerden elf van de 
zestien schepen in de spotmarkt, waardoor zij vol wer-
den geraakt door de historisch lage chartertarieven. 
In september vorig jaar vroeg het bedrijf zijn beleggers 
akkoord te gaan met een afwaardering van 72% van hun 
investering en leningen om te zetten in aandelen. An-
ders kon het bedrijf betalingsverplichtingen van onge-
veer 250 miljoen dollar niet voldoen. Beleggers voelden 
echter niets voor die plannen, wat uiteindelijk leidde 
tot het faillissement van de dochteronderneming.

Reddingsplan
Voorsorterend op het faillissement van Rickmers Mari-
time isoleerde Rickmers het Singaporese kantoor van 
de holding in Hamburg, zodat de in Duitsland gevestig-
de ondernemingen niet zouden worden geraakt. Maar 
dat kon niet voorkomen dat ook daar naar lastenver-
lichting moest worden gezocht.  
Om fondsen vrij te spelen verkocht Rickmers in febru-
ari dit jaar Rickmers-Linie voor een onbekend bedrag 
aan het in 2013 opgerichte Zeaborn, dat op dat moment 
al hard aan de weg aan het timmeren was. 
‘Met de groei van onze vloot werden we voor de uitda-
ging gesteld om een mondiale organisatie op te zetten’, 
zegt Jan Hendrik Többe, managing partner van Zea-

Nu de introductie van de 

container namen lange tijd 

de stukgoed-volumes af. 

Nu lijkt een kentering 

zichtbaar. Meubelhout 

wordt, zowel vanuit Finse 

havens als vanuit Bremen, 

niet alleen in containers, 

maar ook met bulkschepen 

naar China vervoerd. 

Sowieso is in Bremen een 

sterk herstel in de overslag 

van breakbulk en project-

lading te zien – dankzij 

gaswinning in Amerika én 

Rusland.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 13-19 SEPTEMBER 2017



11Breakbulk

breiding van de rederij leidde. Többe is een fi nanciële 
man die eerder als partner bij Roland Berger Strategy 
Consultants en PricewaterhouseCoopers werkzaam 
was. Het duo richt zich specifi ek op de nichemarkt van 
multi-purposeschepen en begon de nieuwe rederij in 
2013 om anticyclisch goedkoop schepen te bemachti-
gen. De benodigde fi nanciële steun daarvoor is afkom-
stig van Kurt Zech, een ondernemer uit Bremen die on-
der andere een groot constructiebedrijf, vastgoed en 
een hotelketen heeft. 
Zeaborn is hard aan het uitbreiden. De rederij verwierf 
in 2016 een belang van 50% in EMS Conbulk Befracht-
ungs en een meerderheidsbelang in HC Group, bekend 
van HC Chartering. Daarnaast begon het een samen-
werking met Carisbrooke Shipping, waardoor de rede-
rij een vloot van 34 schepen tot haar beschikking had.
Dankzij de overname van Rickmers-Linie is het bedrijf 
hard gegroeid. Samen hebben Zeaborn, Rickmers-Li-
nie, NPC Projects en MCC een team van 200 werkne-
mers en een gecombineerde vloot van 50 schepen, die 
variëren in laadvermogen van 7.500 tot 30.000 ton. Bo-
vendien verkreeg het bedrijf daardoor in één klap kan-
toren in België, Denemarken, Duitsland, Japan, Korea, 
Singapore, Thailand en de Verenigde Staten. 
Als de rederij inderdaad ook de andere bedrijfsonder-
delen met Bertram Rickmers overneemt kan de vloot 
op korte termijn verder groeien. Rickmers heeft nog 
een vloot van 105 schepen, waaronder 69 container-
schepen, twee autoschepen, 19 Supramax bulkcarriers 
met eigen kranen en 15 multi-purpose schepen.

Rickmers-Linie was op het 

juiste moment verkrijgbaar.

Rickmers 

born. ‘Iedereen in de scheepvaartindustrie weet dat dit 
een moeilijke taak is in de huidige tijd. Het was voor ons 
daarom een geluk dat Rickmers-Linie verkrijgbaar was 
op het juiste moment.’ Met de overname was Zeaborn 
in één klap een wereldwijd netwerk van kantoren rijker, 
inclusief werknemers, de gecharterde vloot en de doch-
terondernemingen NPC Projects en MCC Marine Con-
sulting & Contracting. 

Banken
Voor het voortbestaan van de holding, die nog steeds 
een breed pakket aan scheepsmanagementactiviteiten 
omvat, leek eigenaar Bertram Rickmers een overeen-
komst te hebben gesloten met een consortium van ban-
ken die werden geleid door HSH Nordbank. In ruil voor 
kwijtschelding van een deel van de schulden zouden zij 
samen 75,1% van alle aandelen van Bertram Rickmers 
overnemen. Ook moest de eigenaar uit eigen zak 30 
miljoen euro in het bedrijf steken om bepaalde beta-
lingsverplichtingen aan scheepswerven te voldoen. 
Tot verbazing van Rickmers schoot HSH Nordbank het 
plan op het laatste moment toch nog af. Daarop besloot 
de scheepvaartondernemer, die ervan overtuigd was 
dat een doorstart tot de mogelijkheden behoorde, sur-
seance aan te vragen en de rederij eigenhandig te reor-
ganiseren. In een verklaring over de nieuwe deal met 
Zeaborn schrijft Rickmers dat ‘het slechts enkele maan-
den van zelfreorganisatie heeft gekost om een oplos-
sing voor het voortbestaan van het bedrijf te vinden.’ 
De Rickmers Group werd 180 jaar geleden in Bremer-

haven opgericht. In 1980 kwam het bedrijf in handen 
van Hapag-Lloyd, maar Bertram Rickmers kocht het be-
drijf in 2000 weer van de Hamburgers terug. Rickmers 
Maritime werd in 2007 opgericht en naar de beurs ge-
bracht. De schepen van het bedrijf zijn ondertussen 
verkocht aan de Griekse reder Navios. 

Zeaborn
Het in Bremen gevestigde Zeaborn is een nog jonge re-
derij die in april 2013 is opgericht door Ove Meyer en 
Hendrik-Jan Többe. Meyer was daarvoor al negen jaar 
werkzaam in de (break)bulkmarkt bij BBC Chartering 
waar hij als onderdeel van het managementteam de uit-

TOBIAS PIEFFERS

Eigenaar Bertram Rickmers wil zijn 
noodlijdende scheepvaartimperium 
redden door de overgebleven 
bedrijfsonderdelen samen met 
Zeaborn zelf op te kopen. 
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Meubelhout 
als breakbulk 
naar China

De Finse fi rma Versowood verscheepte 
in de bulkcarrier ‘Ultra Tatio’ (37.927 
ton) via de haven van Loviisa de eer-
ste partij hout op deze ‘stukgoedachti-
ge’-manier. Versowood bezit houtza-
gerijen in de Finse steden Vierumäki, 

Riihimäki, Otava en Hankasalmi. Loviisa werd als over-
slaghaven gekozen, omdat de haven relatief dicht bij de 
locaties van Versowood ligt. ‘De export van meubel-
hout naar China is sneller gegroeid dan de totale ex-
portmarkt’, zegt Eero Valio, de verkoopdirecteur van 
Versowood. ‘Dat zorgt in logistiek opzicht voor een 
forse uitdaging.’
In het afgelopen jaar slaagde de onderneming erin on-
geveer 196.000 m3 hout te exporteren – met containers. 
Dat komt overeen met ongeveer 20% van de totale Fin-
se uitvoer aan meubelhout van een miljoen m3. Tot op 
heden ging veel hout naar Europa. 
Voor intercontinentaal transport werden containers in-
gezet, ongeveer 2000 teu per maand in het geval van 
Versowood. De Finse onderneming heeft het doel dit 
jaar de export te laten groeien naar 300.000 m3. 

Het is opvallend dat veel rederijen een zo sterke groei 
eigenlijk niet aankunnen. ‘Door de economische situa-
tie waarin veel containerrederijen zich bevinden zijn 
veel carriers op minder havens en met minder schepen 
gaan varen. Daardoor is ook het aantal beschikbare con-
tainers drastisch afgenomen’, zegt Valio. Het is evident 
dat deze schaarste leidt tot hogere prijzen. ‘Maar als de 
kosten voor het transport plotseling met 15 tot 20 euro 
per kubieke meter stijgen, dan hebben wij geen marge 
meer’, legt de verkoopdirecteur uit.

Testproject
In het licht van deze ontwikkelingen besloot Verso-
wood, in de woorden van de logistiek manager van het 
bedrijf, Sami Heikkinen, de mogelijkheid een bulkcar-
rier in te zetten serieus te onderzoeken. ‘Voor ons is 
het verschepen van hout als bulkproduct een testpro-
ject.’
Voor het transport van de 27.000 m3 aan meubelhout 
die met de ‘Ultra Tatio’ onderweg is zouden normaal 
gesproken 600 containers nodig zijn geweest. De car-
rier had voor een rendabele oversteek meer lading no-
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DVZ / MELS DEES

De wereldwijde vraag naar hout neemt toe, 

vooral in China en de VS. Dat leidt ertoe dat nu 

de eerste ladingen meubelhout van Finland naar 

China in een bulkschip onderweg zijn, en niet 

langer in containers. 

Het deels loslaten van de 

eenkindpolitiek leidt tot 

meer vraag naar meubelen.

dig, daarom kwam er ongeveer 45.000 m3 aan bulk bij 
via de Mussalo-terminal in Kotka. 
Minder fl exibel leken in eerste instantie de Chinese 
klanten van Versowood. ‘Zij hadden duidelijk twijfels 
bij onze plannen, want hun havens zijn logistiek gezien 
vooral ingesteld op het afhandelen van containers. Wat 

dat betreft was het ook voor de partijen in China een 
pilotproject’, legt Valio uit, die hoopt op een probleem-
loos verloop van de operatie.
‘Pas als de lading in de opslagruimtes van onze klanten 

ligt en de noodzakelijke controles hebben plaatsgevon-
den, kunnen we zeggen of dit transportmodel als het 
gaat om meubelhout toekomst heeft.’
Meer dan 80% van het door Versowood geleverde hout 
wordt in China voor de meubelbouw gebruikt. De helft 
neemt de industrie direct af, de andere helft gaat via de 
handel naar eindgebruikers.
‘Voor alle klanten is het van belang dat ze op elk ge-
wenst moment van hout voorzien worden. Dat hebben 
de inkopers aan Chinese kant inmiddels ook gemerkt. 
Bij een stokkende aanvoer via de containerrederijen 
kan het tot een tekort aan hout komen.’

Familiepolitiek
Dat is juist voor de Chinese meubelindustrie een 
probleem. Deze branche produceert niet alleen voor 
de export, maar zeer zeker ook voor de lokale markt. 
‘Het gedeeltelijk loslaten van de eenkindpolitiek zorgt 
voor een sterke vraag naar meubelen. Als je dat kop-
pelt aan de verwachting dat er in de komende twintig 
jaar nog ongeveer 300 miljoen mensen uit de landelij-
ke gebieden naar de steden zullen trekken, dan wordt 

duidelijk hoe groot de behoefte aan meubels in China 
is.
Het transport naar China duurt 40 dagen. Het hout 
wordt gelost in Taicang in de buurt van Shanghai en 
Nansha, dat niet ver van Hongkong verwijderd is. Tiina 
Vepsäläinen, commercieel directeur van de haven van 
Loviisa, verwacht veel van deze vorm van export naar 
China. Niet alleen voor de groei van de haven, maar ook 
voor de regio rond de 87 kilometer westelijk van Hel-
sinki gelegen stad. Ze verwacht nieuwe ladingstromen 
voor de haven, die sinds begin van dit jaar samen met 
de haven van de Finse hoofdstad één organisatie vormt 
– eind vorig jaar immers verkocht Loviisa 60% van de 
havenaandelen aan Helsinki.
‘In het verleden handelden we al bulkschepen met als la-
ding onder meer hout af, maar het transport naar China 
is voor ons volledig nieuw’, verklaart Vepsäläinen. Het 
meubelhout wordt op speciale stellages gestapeld. Om-
dat elk pakket een ander formaat en gewicht heeft, moet 
het laden van het schip zorgvuldig plaatsvinden. ‘Als de 
Chinezen met de eerste lading tevreden zijn, dan kunnen 
we er snel een reguliere verbinding van maken.’

Illustratie: Barry Hage
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Containers en auto’s, dat zijn de belang-
rijkste ingrediënten van het succes-
verhaal van de havens van Bremen. En 
inderdaad was een zo sterke groei van 
de haven niet zonder auto’s mogelijk 
geweest. Daarbij wordt echter vaak 

onderbelicht dat het dienstenaanbod breder is bij de 
havens aan de Weser. Juist in de ‘traditionele’ stuk-
goedoverslag is Bremen al heel lang een van de belang-
rijkste havens van Europa.
Het zijn bedrijven aan de linkerkant van de Weser, ge-
vestigd in de Neustädter Hafen, die het leeuwendeel 
van de breakbulk-overslag voor hun rekening nemen. 
Na een terugval van de overslag is nu weer sprake van 
een forse groei. 15 tot 20% zou de groei dit jaar, in ver-
gelijking met vorig jaar, kunnen zijn. Dat hoopt Sven 
Riekers, directeur van BLG Cargo Logistics, uitbater 
van een terminal in Bremen. Als dat resultaat inderdaad 
gerealiseerd wordt, zou de dip van vorig jaar gecompen-
seerd zijn. In 2016 liep het volume in de Neustädter Ha-
ven terug van 1,3 naar 1,1 miljoen ton. Ook 2017 startte 
rustig, maar sinds maart draaien de terminals in de 
hoogste versnelling. 
Dit is vooral te danken aan de sterke importvraag van-
uit de Verenigde Staten. De grootste economie van de 
wereld presteert goed en lijkt niet te lijden onder de po-
litieke strapatsen van de nieuwe president. Vanuit Bre-
men worden nu veel meer staalproducten naar Amerika 
verscheept dan vorig jaar. Daarnaast is een duidelijke 
stijging merkbaar in de overslag van machines die no-
dig zijn voor de olie- en gasproductie. Riekers: ‘We mer-
ken duidelijk dat schaliegas meer gewicht krijgt in de 
Verenigde Staten dan vorig jaar, en dat er meer dan ooit 
gestreefd wordt naar zelfvoorzienendheid door het op-
wekken van fossiele brandstof.’ De manager heeft de in-
druk dat de ontwikkelingen in de energiesector ook po-

MELS DEES / DVZ

De havens van Bremen mogen zich verheugen in een 

stijgend overslagvolume in het breakbulk-segment. 

Amerikaanse en Russische gaswinning zijn de aanjagers 

van de groei.

Breakbulk in Bremen herstelt va

De verkeersambtenaren

in Bremen zijn de traagste

van heel Duitsland.

sitief uitwerken op de totale economie van Amerika, 
wat te merken zou zijn aan de hogere vraag naar andere 
goederen. ‘Meubelhout wordt bijvoorbeeld ook veel 
meer besteld dan voorheen. De arbeidsmarkt trekt aan, 
mensen verdienen wat meer en er worden weer huizen 
gebouwd. Dat merken we zelfs hier in Bremen.’ Riekers 
wijst erop dat vooral de overslag van bouwmaterialen 
naar de Verenigde Staten sterk daalde tijdens de vast-
goedcrisis in 2007.
Net als in Finland (zie het artikel op pagina 12) wordt 
hout inmiddels ook in Bremen met bulkschepen ver-
voerd en niet langer uitsluitend in containers. ‘We be-
handelen deze ladingsoort steeds vaker als projectla-
ding.’ Op korte termijn wordt in de Neustädter Hafen 
een speciale terminal geopend voor het verpakken en 
overslaan van hout. ‘Dat is echt een heel groot project’, 
benadrukt Riekers.

Meer lijndiensten
Van oudsher zijn de havens van Bremen gericht op het 
trans-Atlantische verkeer, en die positie is de afgelopen 
maanden versterkt doordat meer rederijen op de route 
varen. Vooral de stap van de Hamburgse rederij MACS 
valt op. Die voegde een derde lijndienst toe tussen Eu-
ropa en Noord-Amerika, naast de G2 dienst en de dienst 
door Stinnes-Linien.
Voor bedrijven in de breakbulk- en projectlading is er 
echter meer dan alleen de trade op Amerika. Zo wordt 
Bremen de belangrijkste exporthaven voor de bouw van 
een gigantische gasbewerkinginstallatie in het oosten 
van Rusland. Naar schatting 176 ton vracht, vooral zwa-
re lading goederen, zal vanuit de hele wereld in Bremen 
geconsolideerd worden om vervolgens naar de Amur 
Gas Processing Plant bij de stad Swobodny van het Rus-
siche concern Gazprom vervoerd te worden. Bremen 
dankt deze sterke positie aan het bedrijf Linde, dat al 

jarenlang in de Neustädter Hafen de voormontage uit-
voert van die onderdelen die het ‘hart’ vormen van gro-
te installaties voor de olie-industrie. Linde installeerde 
onlangs speciaal voor de toegenomen activiteiten een 
extra kraan op zijn terrein, direct aan diep vaarwater.

Geen euforie
Het succes op de breakbulk-markt zorgt overigens niet 
voor euforie. Daarvoor waren de veranderingen in de 
laatste 10 tot 15 jaar voor de Neustädter Hafen te ingrij-
pend. Nog in 2005 werd aan die kant van de Weser 3 
miljoen ton overgeslagen, maar in de jaren erna werd 

veel stukgoed (alsnog) gecontaineriseerd. Lading die 
niet meer in de vorm van stukgoed terug zal keren. Om 
die reden zijn nieuwe activiteiten aan dit deel van de 
havens van Bremen toegevoegd, zoals de opslag van 
lege containers en voor activiteiten die samenhangen 
met het verpakken en verzenden van auto-onderdelen. 
Voor deze bedrijvigheid is ongeveer 10% van het opper-
vlakte van de Neustädter Hafen gereserveerd.
Het succes van de haven kan ook niet verbloemen dat 
de havens van Bremen een serieus probleem hebben. 
Het aanvragen van vergunningen en ontheffi  ngen voor 
speciale transporten over de weg duurt er eindeloos 
lang. Het kan tot zes weken duren voordat de gemeen-
telijke verkeersafdeling reageert – Bremen heeft daar-
mee de langzaamste verkeersambtenaren van heel 
Duitsland.
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Pakketdienst DPD gaat in haar 

nieuwe Nederlandse hoofdvesti-

ging in de regio Eindhoven de 

verwerkingscapaciteit van 

pakketten verdubbelen. Om aan 

de versnelde groei van de 

e-commerce markt te kunnen 

voldoen investeert het bedrijf in 

een hypermodern nieuw sorteer-

systeem, de ‘LS-4000 CB sorter’, 

ook wel ‘the green sorter’ 

genoemd. De installatie beschikt 

over een maximale verwerkings-

capaciteit van 50.000 pakketten 

per uur.  Het nieuwe hoofdkan-

toor van DPD, de zogenoemde 

HUB Eindhoven, wordt begin 2019 

in bedrijf genomen. De hub is 24 

uur per dag operationeel en krijgt 

een omvang van 23.000 vierkante 

meter. 

Zuivelconcern FrieslandCampina 
concentreert de distributie van 

zijn fabrieken in Beilen en Meppel 

in een nieuw distributiecentrum 

in die laatste gemeente. Op het 

industrieterrein Meppel Noord II 

is de bouw van het 31.000 

vierkante meter grote centrum 

deze week van start gegaan. Het 

krijgt 45.000 palletplaatsen en 

gaat met ongeveer 35 medewer-

kers ‘de exportmarkten’ beleveren. 

Die stromen lopen nu nog via 

magazijnen in Hoogeveen, 

Heerenveen, Meppel en Veendam. 

Volgens het zuivelconcern levert 

die operatie een jaarlijkse 

besparing van anderhalf miljoen 

transportkilometer en 650 ton 

CO2-uitstoot op, alsmede een niet 

nader omschreven effi ciency-

winst. 

Farm Trans Group heeft de eerste 

twee Iveco Stralis NP trekkers uit 

een serie van zes in gebruik 

genomen. Farm Trans zal de 

duurzame 400pk sterke LNG-

aangedreven voertuigen voorna-

melijk inzetten in de distributie 

van vers- en diepvriesproducten 

en aardappeltransport. Het zijn de 

eerste LNG-trucks in het wagen-

park van het transportbedrijf uit 

Moerdijk. Farm Trans heeft de 

beschikking over een wagenpark 

van 200 trekkende eenheden, 325 

trailers en een vaste groep van 60 

charters. Met circa 350 medewer-

kers en vestigingen in Moerdijk en 

Lebork (Polen) behoort Farm Trans 

dan ook tot de middelgrote 

transportondernemingen van 

Europa.

Allways Transport, sinds 1985 

zeevrachtexpediteur naar de 

Cariben, heeft de eerste paal 

geslagen voor de bouw van

een nieuwe douaneloods in 

Dordrecht, tegenover de huidige 

locatie. Hierin komt ook een 

vriesloods, hetgeen een nieuw 

concept is voor deellading naar 

het Caribisch gebied. Naast het 

laden en lossen van zeecontainers 

verzorgt Allways Transport alle 

export- en importaangiften 

(AEO-gecertifi ceerd). De verhui-

zing zal medio 2018 plaatsvinden. 

Opel heeft zijn nieuwe logistieke 

centrum in Bochum in gebruik 

genomen met een open dag ‘voor 

alle vrienden van het merk’. Het 

centrum van 200.000 vierkante 

meter vormt de spil in de levering 

van vervangingsonderdelen voor 

meer dan elf miljoen Opel-rijders 

in Europa. Het complex is het 

grootste logistieke centrum voor 

Opel in Europa. 

De oprichter van transportbedrijf 

K.C. van Rijnsbergen in Hedel, 

Klaas van Rijnsbergen, kocht in 

1949 de eerste truck die DAF 

bouwde. Dat was de A30, ook wel 

‘7-streper’ genoemd als verwijzing 

naar de grille met zeven horizon-

tale louvres. Onlangs schafte het 

bedrijf een nieuwe DAF CF290 

FA-bakwagen aan. Die werd 

tegelijk geleverd met een CF 400 

FT-trekker voor transportbedrijf 

J.A. van Noord. Dat is niet geheel 

toevallig op hetzelfde adres 

gevestigd. De eigenaar van dat 

bedrijf, Hans van Noord, is de 

echtgenoot van Marjolein van 

Rijnsbergen, de achterkleindoch-

ter van Klaas. Beide bedrijven 

werken onder eigen naam maar 

hanteren dezelfde huisstijl. Allebei 

transporteren ze de meest 

uiteenlopende goederen. Met de 

trucks wordt gemiddeld 90.000 

kilometer per jaar afgelegd.

Prologis is begin september 

gestart met de realisatie van een 

uitbreiding van circa 36.000 m2 

op de bestaande ontwikkeling van 

DC 6 op Trade Port Noord in Venlo. 

Eerder dit jaar realiseerde Prologis 

op Trade Port Noord DC 6 (36.000 

m2) en DC 7 (60.000 m2). Beide 

distributiecentra zijn verhuurd 

aan internationale logistieke 

dienstverleners. De nieuwe 

uitbreiding wordt aan de 

achterzijde van de eerste fase van 

DC 6 gebouwd. Dit deel grenst 

aan de toekomstige railterminal.
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Het net van stations voor alternatieve 

brandstoffen ontwikkelt zich traag.

FOLKERT NICOLAI

Het Nederlandse wegvervoer 
blijft verslaafd aan diesel. Alter-
natieve brandstof is duurder en 
moeilijker verkrijgbaar. Een op 
de honderd trucks rijdt op gas, 
stroom of waterstof.

Het schiet niet op met de overscha-
keling op schonere brandstoff en in 
het Nederlandse wegvervoer. Alter-
natieven voor diesel zijn beperkt 
beschikbaar, de levering ervan is te 
weinig betrouwbaar en niet zelden 
is rijden op bijvoorbeeld LNG en 
CNG per saldo duurder. Daar komt 
bij dat de prestaties van duurzaam 
aangedreven voertuigen, bijvoor-
beeld waar het de actieradius van 
het voertuig betreft, ernstig onder-
doen voor die van dieseltrucks.
We hebben al met al in de laatste vijf 
jaar maar weinig vooruitgang ge-
boekt met het schonere rijden, stel-
len transportverzekeraar TVM, 
bank ING en Panteia vast in een 
rapport dat door Panteia-onderzoe-
kers is opgesteld. De cijfers spreken 
duidelijke taal. Dit jaar rijdt nog 
steeds ruim 98% van de 193.000 
vrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton 
op diesel. Door benzine wordt 1,1% 
van de vloot aangedreven. Er zijn 
528 trucks op CNG, 0,3% van het to-
taal. Op LPG rijden 473 trucks 
(0,2%) en op dual fuel 346, even-
eens 0,2%. Slechts 273 vrachtauto’s 
tanken LNG. Het aantal voertuigen 
op elektriciteit en waterstof is ver-
waarloosbaar.
De sector transport en logistiek 
stoot overigens niet de meeste CO2 
uit. Die twijfelachtige eer komt de 
energiebedrijven toe, die samen 
goed zijn voor 36% van de CO2-
emissies. Transport en logistiek zijn 
tweede, met een aandeel van 23%. 
De industrie veroorzaakt 18% van 

de totale uitstoot, de huishoudens 
nemen 10% voor hun rekening, de 
dienstensector heeft een aandeel 
van 9% en de land- en tuinbouw 
komt aan 4%.

Wegverkeer
Zowat een kwart van de Nederland-
se CO2-uitstoot is dus te wijten aan 
de transportsector, met inbegrip 
van het personenvervoer. Binnen 
dit segment heeft het wegverkeer 
een aandeel van 72%. De zeevaart 
veroorzaakt 12%, de binnenvaart 
6%, de luchtvaart 2% en het railver-
voer 0%, al is spoorvervoer natuur-
lijk voor een belangrijk deel aange-
wezen op elektriciteit. Van die 
stroom wordt lang niet alles duur-
zaam geproduceerd. In het wegver-
keer veroorzaken personenauto’s 
64% van de CO2-emissies, gevolgd 
door vrachtvervoer boven 3,5 ton 
(17%), bestelauto’s (14%), bussen 
(2%) en brom- en motorfi etsen 
(ook 2%).
Enig rekenwerk levert als conclusie 
op dat het vrachtverkeer relatief 
maar een kleine vervuiler is. Van de 
CO2-vervuiling door het wegver-
keer komt maar zowat een derde op 
het conto van trucks en bestelbus-
sen. Het hele wegverkeer heeft een 
aandeel van ruim tweederde in de 
totale CO2-uitstoot in de transport- 
en logistieke sector. Die sector ver-
oorzaakt nog geen kwart van de to-
tale CO2-emissie. Van alle 
CO2-uitstoot in Nederland wordt 
dus door trucks en bestelauto’s 
grofweg maar éénderde van twee-
derde van een kwart veroorzaakt, 
laten we zeggen: iets meer dan 5%. 
Goed, zeggen de Panteia-onderzoe-
kers, maar we moeten er wel bij be-
denken dat het goederenvervoer 
over de weg ook maar 2% van alle 
voertuigen in het wegverkeer voor 
zijn rekening neemt.

Is er de laatste decennia niets be-
reikt bij de verduurzaming van het 
wegtransport? Wel degelijk, wijzen 
de statistieken sinds begin jaren ne-
gentig uit. De vervoersprestatie, in 
1990 op 100 gezet, is sindsdien toe-
genomen tot zowat 125. De uitstoot 
van zwaveloxide nam in die kwart-
eeuw af van 100 tot 0. De productie 
van fi jnstof (PM10) daalde van 100 
tot nog geen 10 en die van NOx 
(stikstofoxide) tot ruim 35. Helaas 
is de CO2-uitstoot in deze periode 
echter een fractie gestegen, tot iets 
meer dan de stand van 100 uit 1990.

Akkoord van Parijs
Dat het goederenvervoer over de 
weg met trucks van 3,5 ton en meer 
over bijna de hele linie fl ink duurza-
mer is geworden, is aan de steeds 
strengere Euronormen te danken. 
Zo is de achterstand op de binnen-

vaart volgens de meeste criteria in-
gelopen. Maar de CO2-uitstoot per 
tonkilometer is in de binnenvaart 
nog steeds geringer dan die in het 
wegtransport. Dat komt, aldus de 
onderzoekers, dus door het feit dat 
het verbruik van alternatieve brand-
stoff en zacht gezegd nog geen hoge 
vlucht heeft genomen.
Op grond van het klimaatakkoord 
van Parijs zou het wegtransport in 
de jaren tot 2035 de uitstoot van 
CO2 met 60% moeten beperken in 
vergelijking met de jaren negentig. 
De realiteit is dat van de emissiebe-
perking van dit broeikasgas nog 

niets terecht is gekomen. De totale 
CO2-uitstoot in Nederland is wel 
gestaag aan het dalen, maar blijkt 
vorig jaar weer iets toegenomen. 
Dat heeft overigens niet alleen te 
maken met de achterblijvende pres-
taties van het wegvervoer, maar 
vooral met de huidige forse econo-
mische groei.
De afgelopen jaren heeft het weg-
vervoer wel voortgang gemaakt met 
transportbesparing, wordt in het 
rapport gesteld. Minder kilometers 
rijden met beter gevulde trucks le-
vert zowel vervoerders als verladers 
een direct kostenvoordeel op. Maar 
de mogelijkheden om langs deze 
weg de CO2-emissie te verminde-
ren zijn niet onbeperkt. Er zal ook 
gebruik moeten worden gemaakt 
van de zes categorieën alternatieve 
brandstoff en die de onderzoekers 
onderscheiden: biobrandstof, aard-

gas, LPG, elektriciteit, waterstof en 
synthetische brandstoff en.

Biobrandstof
Over de biobrandstoff en en de bij-
menging daarvan in bijvoorbeeld 
diesel is het rapport niet opgeto-
gen, omdat bij de productie daar-
van grote hoeveelheden grondstof-
fen nodig zijn. Er moeten voor de 
teelt daarvan bossen worden ge-
kapt, wat ten koste gaat van de 
mondiale voedselproductie. De 
tweede generatie biobrandstof, die 
gebruikmaakt van houtsnippers, 
dierlijk vet, frituurvet en afval, kan 

Van diesel zijn we nog lang niet af
WEGVERVOER  Minder dan 1% van de Nederlandse trucks is ‘schoon’

Foto: Shutterstock / Grafiek: NT
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Aandeel brandstoffen vrachtauto’s zwaarder dan 3,5 ton
Diesel 98%
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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

“Nieuwe wijziging aan 

wegcode komt eraan om 

testen autonome voertui-

gen nog makkelijker te 

maken in België” 

@francois_bellot

Hoe werkt veiligheid in de 

praktijk? Leer er alles over 

tijdens het bezoek aan 

Neele-Vat https://my.vlm.nl/

activiteiten/ @JongLogistiek 

En hoge tol betekent 

minder transport dus 

minder economische 

activiteit en dus uiteindelijk 

minder werk. 

@Jimzeel83 

Weten wat Truck Platoon 

Matching is? Video 

@SmartPortRdam 

#duurzamehaven http://

bit.ly/2gOeNQB  

@HavenRotterdam

NT Multimodal Event: 

ontmoet het achterland! 

https://buff.ly/2eZ0hBQ  

@NTnl 

Electrisch containerschip 

wordt gedoopt. Mooi 

voorbeeld van innovatie en 

low carbon logistieke keten  

#rci #havenbedrijfrotter-

dam @PCBdeWit 

De Maeslantkering bestaat 

20 jaar! Zaterdag 9 septem-

ber is een ‘feestelijke 

functioneringssluiting’. Kijk 

op: http://bit.ly/2wO7DSI

@HavenRotterdam  

 ‘Congestie kost 80.000 

euro per dag’ 

 Nedcargo’s ‘Bon Jovi’ 

gedoopt 

 ‘Spoorvervoer sinds 

Rastatt absolute ramp’ 

 3 miljoen voor aanpak 

congestie 

 Nieuwe SM Line rukt op 

 ‘Afl eiding door smart-

phones moet stoppen’ 

 H&S neemt meerderheid 

in Hoyer Foodlog

 Container gaat live 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

dit probleem ten dele verhelpen. 
Panteia, ING en TVM vinden ove-
rigens dat de overheid het gebruik 
van biobrandstof niet speciaal 
moet bevorderen door fi scale 
maatregelen, omdat biobrandstof 
voorlopig maar weinig bijdraagt 
aan de verduurzaming van het weg-
transport.
Andere alternatieve brandstoff en 
leveren ook een beperkte bijdrage. 
Aardgas en LPG zijn fossiele brand-
stoff en en kennen nog steeds een 
aanzienlijke CO2-uitstoot bij ver-
branding. Elektriciteit is veelbelo-
vend, maar wordt vaak nog opge-
wekt met fossiele energie als olie, 
kolen en gas. Groene stroom, ge-
wonnen uit zonne-, wind- en wate-
renergie, heeft nog maar een zeer 
klein aandeel in de totale elektrici-
teitsproductie. Waterstof, waarvan 
de toepassing nog vrijwel non-exis-
tent is, heeft als nadeel dat het door 
elektrolyse moet worden geprodu-
ceerd en dat de duurzaamheid er-
van dus afhangt van de manier van 
stroomopwekking in elektriciteits-
centrales.
In het wegverkeer (personenau-
to’s, stadsdistributie) signaleert 

het rapport een zekere vooruitgang 
in het gebruik van onder meer elek-
trische voertuigen. Van de nieuwe 
registratie van personenauto’s in 
Nederland (in totaal vorig jaar 
383.000 voertuigen) bleek zelfs 
9,3% op alternatieve brandstof, 
met name stroom te rijden. Neder-
land ligt, met een aandeel van 3,6% 
alternatief aangedreven wagens, 
overigens nog wel achter bij het 
Europese gemiddelde van naar 
schatting 5%.

Alternatieven
In het openbaar busvervoer in ste-
den is er de afgelopen decennia dui-
delijk vooruitgang geboekt. In het 
rapport wordt dit vooral toegeschre-
ven aan het feit dat de overheid bij de 
verlening van concessies scherpe ei-
sen aan vervoerders kan stellen. In 
het wegvervoer kan ze dat, afgezien 
van de Euronormen en gerichte 
voorwaarden aan de stadsdistribu-
tie, niet. Het grootste probleem is 
echter de beschikbaarheid van alter-
natieven voor het conventionele 
wegtransport. Nederland telt bij-
voorbeeld vierduizend tankstations 
waar diesel kan worden getankt. Bij 

slechts dertig tankstations kan ook 
LNG worden ingenomen.
Dit net van stations voor alternatie-
ve brandstoff en ontwikkelt zich 
maar traag. Veel vervoerders noe-
men de actieradius van duurzamere 
voertuigen te gering. Accu’s voor 
opslag van stroom wegen in verhou-
ding tot het totale voertuiggewicht 
te veel en de snelheid waarmee 
stroom kan worden afgetapt is veel 
geringer dan die van de inname van 
bijvoorbeeld diesel. Voertuigen op 
alternatieve aandrijving, zoals 
stroom, zijn duurder in de aanschaf 

en daardoor zeker voor kleinere be-
drijven onaantrekkelijk. ‘Er is in het 
algemeen geen gunstig business-
model voor een bedrijfsvoertuig dat 
rijdt op een alternatieve brandstof.’
De laatste jaren was ook de prijs van 
fossiele brandstof een beletsel om 
op een alternatief over te schakelen. 
De olieprijs stond onder druk en 
daarmee kwam diesel goedkoper 
beschikbaar. Op termijn, als fossiele 
brandstof moeilijker winbaar wordt 
en de olievoorkomens in de wereld 
geleidelijk opraken, kan dat uiter-
aard veranderen.
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Benzine 1,1%

CNG 0,3% Elektriciteit nihil

Waterstof nihil

LPG 0,2% Dual Fuel 0,2%

Dual Fuel 0,2%
LNG 0,1%
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VLAAMSE HAVENDAG 
17 SEPTEMBER
Vlamingen onderschatten soms 

hoe veelzijdig hun havens zijn. Tij-

dens de Vlaamse Havendag krijgt ie-

dereen de kans om zich onder te 

dompelen in de havens van Antwer-

pen, Zeebrugge, Gent en Oostende. 

• mow.vlaanderen.be

HARBOUR TOUR 
24 SEPTEMBER 
De eerste editie van deze wieler-

toertocht. Maak op de racefi ets op 

unieke wijze kennis met de Rotter-

damse haven. Met start en fi nish in 

de Waalhaven en een parcours dat 

zich uitstrekt tot Maasvlakte 2. 

• harbourtour.nl

SPOORCONGRES 2017 
28 SEPTEMBER
Tijdens dit congres laat een aantal 

verladers aan de hand van ‘best 

practices’ zien welke rol het

Nederlandse spoorgoederenvervoer 

speelt voor hun logistieke ketens en 

welke voordelen daar bij horen. 

• spoorcongres.nl

CONGRES CYBERCRIME IN 
TRANSPORT & LOGISTIEK 
29 SEPTEMBER 
De omvang van het probleem cyber-

crime staat bij iedereen scherp op 

het netvlies. Transport is met name 

kwetsbaar voor deze (nieuwe) vorm 

van criminaliteit en terreur. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

BESTELAUTO EXPO 
4 EN 5 OKTOBER 
Dit vakevenement heeft een brede 

invulling: van aanschaf van de wa-

gen zelf, tot inruil, inrichting en in-

bouw, belettering, lease en fi nancie-

ring, onderhoud, telematica en 

fl eet-managementsystemen. 

• bestelauto-expo.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

Op 19 september worden de rijksbegroting en de plannen voor 
het komende jaar gepubliceerd. De hoedenparade zal ook de 
nodige aandacht gaan krijgen. Echter, een belangrijker onder-
deel van Prinsjesdag is voor mij het Belastingplan. Wat zullen 
– naar verwachting – de belangrijkste veranderingen zijn?

Eerder dit jaar heeft het ministerie van Financiën via internet-
consultatie een conceptwetgeving omtrent de inhoudingsplicht 
van houdstercoöperaties gelanceerd. Coöperaties werden 
volgens het ministerie te veel gebruikt voor fi scale doeleinden 
en internationale structureringen. Kapitaalvennootschappen 
zoals een besloten of naamloze vennootschap zijn immers 
op hoofdlijnen onderworpen aan dividendbelasting, terwijl 
een coöperatie – mits goed gestructureerd – vrijgesteld is van 
dividendbelasting. Hoofddoel van het wetsvoorstel is om een 
coöperatie gelijk te stellen met kapitaalvennootschappen.
Om te zorgen dat het reële coöperatieve bedrijfsleven zoveel 
mogelijk buiten de inhoudingsplicht blijft, geldt de inhoudings-
plicht alleen voor houdstercoöperaties. Een houdstercoöpe-
ratie is een entiteit waarvan de werkzaamheden voor 70% of 
meer bestaan uit het houden van deelnemingen of het fi nancie-
ren van met haar verbonden lichamen of natuurlijke personen.
In datzelfde conceptwetsvoorstel is een uitbreiding van de in-
houdingsvrijstelling opgenomen voor dividenduitkeringen naar 
derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. 
Wel moet – zoals in alle verdragen – dat verdrag een dividend-
bepaling hebben. Tegelijk worden de antimisbruikbepalingen 
in de dividend- en vennootschapsbelasting aangescherpt om 
ongewenste internationale belastingplanning te bemoeilijken. 
Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018.
Verder heeft de minister van Economische Zaken in mei een 
evaluatie van fi scale ondernemersregelingen naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Hierbij zijn de diverse aftrekken, de willekeu-
rige afschrijving starters, fi scale oudedagsreserve en mkb-
winstvrijstelling doorgelicht. Het urencriterium speelt hier een 
grote rol. Gebeurt hier in het Belastingplan 2018 wat mee? Ik 
verwacht dat dit wel onder een hoedje te vangen zal zijn.

Zeker is dat de schijven voor de vennootschapsbelasting wor-
den verlengd. Dit was al opgenomen in het Belastingplan 2017. 
Hierdoor daalt het eff ectieve belastingtarief. Nu geldt voor 
winsten tot 200.000 euro nog een tarief van 20% en voor de 
jaren 2018, 2020 respectievelijk 2021 worden de tariefschijven 
verlengd naar 250.000, 300.000 respectievelijk 350.000 euro. 
De daaropvolgende schijf houdt een tarief van 25%. Mogelijk 
dat de tarieven in de toekomst gezien de internationale trends 
echt verder naar beneden gaan. Trump heeft voorgesteld het 
Amerikaanse federale tarief naar 15% te gaan verlagen. Ik steek 
graag een veer of pluim op de hoed als dit ook zou gebeuren.
In 2016 heeft de raad van ministers de zogenoemde EU-anti-
belastingontgaansrichtlijn (ATAD) aangenomen. Hiermee moet 
agressieve belastingontwijking door internationale bedrijven 
vanaf 2019 worden tegengegaan (zie mijn column Help!). Ook 
voor deze wetsvoorstellen is een internetconsultatie geweest, 
die op 21 augustus 2017 sloot. Gezien de complexiteit en de nog 
te maken fundamentele keuzes zou ik me een hoedje schrikken 
als hier wat over in het Belastingplan zou verschijnen.
Tot slot heeft de Kamer in januari een aantal moties aangeno-
men bij het debat over belastingontwijking. In een ervan wordt 
een grondslagverbreding en evenwichtigere fi scale behandeling 
van eigen en vreemd vermogen bepleit. Ik zet graag mijn hoed 
af als het Belastingplan 2017 ook plannen bevat om de econo-
mie verder te stimuleren, maar gezien het feit dat de regering 
demissionair is, zal het echte spektakel pas komen als de nieu-
we regering is gevormd. Op naar de volgende hoedenparade!

DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT 
www.mazars.nl  

Hoed(je)!
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ADVIES  Begin met goed naar je eigen proces kijken

Hoe kies je het beste 

Het is geen leaseauto, waarvan je de 

sleutels na drie jaar weer inlevert.

MALINI WITLOX

Meer dan tweehonderd aanbie-
ders van Warehouse Manage-
ment Systemen (WMS) verdrin-
gen elkaar op de markt en roepen 
allen dat ze de beste zijn en alles 
kunnen. Hoe zie je nu door de bo-
men het bos wanneer je als bedrijf 
een nieuw WMS-systeem nodig 
hebt? 
 
‘Ze zeggen tegenwoordig inderdaad 
allemaal vrijwel alles te kunnen’, 
zegt onafhankelijk adviseur Willem 
Mulderij van SOM 4 over de diverse 
systemen. ‘Maar de een kan net dat-
gene iets beter waar de ander min-
der goed in is en omgekeerd.’
De meeste WMS-systemen bestaan 
uit een basispakket met aanvullen-
de modules, bijvoorbeeld voor dou-
ane-afhandelingen, voicepicking of 
crossdocking. In de praktijk is de 
keuze uit de vele aanbieders be-
perkt. ‘Veel bedrijven hebben al een 
ERP-systeem voor hun klant- en ar-
tikeldata en inkoop- en verkoop-
transacties. Je kunt het beste op 
zoek gaan naar een WMS-systeem 
dat al een geintegreerde koppeling 
biedt met het huidige ERP. Als het 
namelijk niet matcht en later nog 
aangepast moet worden, is dat een 
fl inke hap uit het budget.’
De zoektocht naar het beste WMS-
systeem begint met een proceson-
derzoek naar je eigen activiteiten. 
Bij e-fulfi lment vinden webshop-
klanten het bijvoorbeeld vaak be-
langrijk dat ze verschillende afl e-
vermomenten kunnen kiezen. Wat 
wil ik mijn klant bieden, wat doe ik 
nu en de komende jaren? ‘Ben je bij-
voorbeeld een prijsvechter of is het 
logistieke proces een concurreren-
de factor in de markt? Is je voor-
raadbeheer dynamisch of statisch? 
Hoe zit het met douanehandelin-
gen? Zoek je een eenvoudige scan-
oplossing, wil je de status van je or-
ders kunnen wijzigen?’

Gebruikers
Mulderij adviseert directieleden om 
de toekomstige gebruikers van het 
systeem bij het selectieproces te be-
trekken. Zij weten vaak beter dan 
het management hoe het proces in 
detail eruit ziet. Douaneafhande-
ling en voorraadsynchronisatie zijn 
bijvoorbeeld specialistische proces-
sen. ‘Kijk een echelon lager in je be-
drijf. En laat het betrokken team 
niet alleen met de salesmanager van 
een WMS-aanbieder praten, maar 
ook met diegenen die het gaan in-
richten en implementeren. Ik heb 
recent een selectieproces begeleid, 

waarbij het belangrijk was om bij 
parallelimport artikelen op partijni-
veau te kunnen onderscheiden bij 
klantorders. Drie leveranciers zei-
den dat te kunnen. Maar er was 
slechts één aanbieder waarbij dit 

werkelijk kon worden aangestuurd 
vanaf de supervisor op een logische 
en effi  ciënte manier zonder extra 
scanhandelingen.’
De keuze voor een WMS-aanbieder 

begint met een longlist. Wie heeft 
er ervaring in jouw specifi eke bran-
che (bijvoorbeeld mode), hoe zit 
het met trainingen en servicecon-
tract? En ook niet onbelangrijk: wat 
is het budget? ‘Er zijn WMS-aanbie-

ders waar de totale functionaliteit 
zo omvangrijk is dat de startinves-
tering boven de 100.000 euro ligt 
voor licenties en inrichting. Maar in 
veel gevallen is dat helemaal niet 
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Gerard 
Bastiaansen is 

sinds 1 septem-

ber algemeen 

directeur van 

Wagenborg 

Nedlift. Hij is 

sinds 1982 

actief binnen de branche voor 

zwaar transport en kraanverhuur. 

De afgelopen vijf jaar heeft hij 

zich ingezet als project directeur 

in Canada, Australië en New York. 

Bastiaansen volgt Ton Klijn op, die 

na ruim veertien jaar algemeen 

directeur te zijn geweest met 

pensioen is gegaan. Klijn zal zich 

tijdens zijn pensioen blijven 

inzetten als directeur voor de 

Europese branchevereniging voor 

zwaar transport en kraanverhuur. 

Tom Verlinden begint op 16 

oktober als mobiliteitsmanager 

bij Havenbedrijf Antwerpen. 

Verlinden, die momenteel nog 

werkzaam is als stafmedewerker 

Site Management bij BASF 

Antwerpen, heeft tijdens zijn 

tienjarige loopbaan bij de 

chemiereus verschillende functies 

bekleed. Daarvoor was hij 

gedurende twaalf jaar werkzaam 

bij Atlas Copco Airpower. Binnen 

het Havenbedrijf zal hij onder 

meer de coördinatie van het 

strategisch project ‘bereikbaar-

heid van de Antwerpse haven’ 

voor zijn rekening nemen. 

De CEO van 

Qatar Airways, 

Akbar Al Baker, 

is de komende 

voorzitter van 

de board of 

governors van 

de Internatio-

nal Air Transport Association 

(IATA) in 2018. Hij begint aan zijn 

onbezoldigde bestuursfunctie op 

6 juni 2018, na afl oop van de 

jaarvergadering van IATA in 

Sydney. De CEO van Singapore 

Airlines, Goh Choon Phong, is de 

huidige voorzitter van de board. 

Het dagelijkse werk van IATA 

wordt altijd uitgevoerd door de 

directeur-generaal, een functie 

die sinds september 2016 wordt 

vervuld door de Fransman 

Alexandre de Juniac. 

Maurice de 
Wilde verruilt 

per 1 oktober 

GasTerra voor 

Koopman 

Logistics Group 

in Noordhorn. 

Hij was de 

laatste 4,5 jaar actief als fi nancieel 

topman van gasgroothandelaar 

GasTerra. De fi nancieel directeur 

werkte na zijn studie aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

onder andere bij Price Waterhouse 

Nederland. Daarnaast bekleedde 

hij diverse functies bij Shell, zowel 

in het binnenland als in het 

buitenland. Koopman Logistics 

Group is actief in automotive-

logistiek en ‘general cargo’. Het 

bedrijf wil de positie als leidende 

dienstverlener in de automotive-

branche verder uitbouwen. 

Karl Haberkorn, die managing 

director van 

UPS in België 

en Luxemburg 

was, heeft een 

nieuwe baan 

bij de Italiaanse 

dochter van 

UPS. Zijn 

vervanger in België en Luxemburg 

is de Spanjaard Fernando Falcón 
Romero, tot voor kort ‘district 

fi nance controler’ van UPS voor 

Oost-Europa. Haberkorn leidde 

UPS BeLux sinds januari 2014. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

 WMS?

nodig en volstaat een pakket met 
een ander prijskaartje. Cloud en 
SaaS-oplossingen (Software on De-
mand, die online worden aangebo-
den) bieden tegenwoordig weer an-
dere fi nancieringsmodellen.’

Specialisme
Als de longlist naar een shortlist is 
teruggebracht, volgen de klantspe-
cifi eke demonstraties. Twee aanbie-
ders krijgen bijvoorbeeld opdracht 
om op basis van jouw proces een 
douaneproces in te richten. ‘Dat 
kost hen ook veel tijd, maar als ze je 
serieus nemen, gaan ze echt met 
jouw processen aan de slag en pra-
ten ze uitgebreid met de toekomsti-
ge gebruikers over de inrichting van 
het proces. De aanbieder kan zich 
dan onderscheiden door zijn speci-

alisme te tonen en met verrassende 
oplossingen te komen. Bij de uitein-
delijke keuze spelen de klik tussen 
beide bedrijven en het onderlinge 
vertrouwen ook een rol.’
Nadat een keuze is gemaakt, zal het 
qua doorlooptijd nog minstens drie 
tot negen maanden duren, voordat 
op de werkvloer met het nieuwe 
systeem gewerkt kan worden.
Bedenk bij de keuze van een WMS-

FEITEN
WMS staat voor Warehouse Management Systeem. Logistiek 

dienstverleners en verladers gebruiken het voor optimaal uitvoeren 

van hun inslag, opslag en uitslag in hun warehouse. Het gaat om een 

softwareprogramma dat niet alleen weet en medebepaalt waar in 

het warehouse de producten/partijen staan opgeslagen, maar ook 

opdrachten (inruim of pickorders) naar de medewerkers stuurt.

pakket dat je daarna niet eenvoudig 
meer kunt wisselen, benadrukt 
Mulderij. ‘Het is geen leaseauto, 
waarvan je de sleutels na drie jaar 
weer inlevert en in de volgende van 
een ander merk en type stapt. Je 
medewerkers gaan echt volgens de 
methodologie van het WMS wer-
ken. Een switch naar een ander sys-
teem heeft een enorme impact, nog 
los van de fi nanciële investering.’
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20 De Marge

Jan Rotmans, hoogleraar aan 
de Erasmus Universiteit, 
op Twitter.

Rotterdam Climate 
Initiative is een fi asco 
geworden. Rotterdam 
slaat een fl ater voor 
de hele wereld.

QUOTE VAN DE WEEK

an

Climate 
een fi asco
Rotterdam
ter voor 
eld.

DE WEEKD

COLUMN

Denk ik aan Sint Maarten, en daar is het de afgelopen dagen 
regelmatig van gekomen, dan denk ik aan Hamilton Richard-
son. Het moet in 1996 of ’97 zijn geweest. Judy en ik sloten 
ons aan in de rij op Schiphol voor de vlucht naar het eiland. 
Naast ons meldde zich de beste honkballer die ooit in Neder-
land heeft gespeeld. ‘Bent u toevallig Hamilton Richardson?’, 
vroeg ik. ‘Toevallig wel’, zei hij. Hij vertelde op weg te zijn naar 
Philipsburg om aan de wederopbouw van zijn geboorteplaats 
bij te dragen, na de verwoestende orkaan Luis, die in 1995 had 
toegeslagen.

Hij had een grote tas bij zich, maar de opbrengst van zijn 
inzamelingsactie in Nederland had daar nooit in gepast. 
Langzaam schoven we naar de incheckbalie van de KLM, een 
maatschappij waarvoor Richardson (1940) in zijn jonge jaren 
op Curaçao had gewerkt, totdat bij de Koninklijke een reorga-
nisatie toesloeg en Hamilton besloot in Nederland zijn geluk te 
beproeven als fi elder en slagman bij Sparta Rotterdam. Aan de 
zijde trouwens van Hudson John, misschien de andere grootste 
honkballer ooit op de Nederlandse velden.

Op Sint Maarten waren de gevolgen van Luis nog goed te zien, 
in de vorm van grote gaten die in de gevelrijen waren geslagen. 
Maar de luchthaven werkte weer volop, de cruisepieren lagen 
vol kooplustige Amerikanen en op Saint-Martin, het enige 
stukje wereld waar Nederland en Frankrijk een gemeenschap-
pelijke grens hebben, had de jachthaven zich snel gevuld met 
nieuwe boten van hele en halve miljonairs. Een paar jaar later 
zou Lenny over het eiland razen en kon Hamilton Richardson 
opnieuw beginnen.

Nu, twintig jaar later, hadden we dus Irma, want Sint Maarten 
zit in het midden van het stormalfabet. De ravage is volgens de 
eerste berichten nog groter dan die bij de vorige orkanen. Het 
naburige Anguilla, een boottochtje van een uur van Sint Maar-
ten verwijderd, schijnt door Irma la douce vrijwel verwoest te 
zijn. We hebben daar destijds gewandeld en fantastisch gege-
ten, waarna we achter op een pick-up door vriendelijke eilan-
ders haastje-repje naar de laatste boot terug werden gebracht. 
Je hebt bange vermoedens over hun lot.

Onze koning zal van Sint Maarten terugkomen met de beves-
tiging van wat hij al wist: de klimaatsverandering. Zal Donald 
Trump zijn bezoek aan Florida afsluiten met hetzelfde inzicht?

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Irma

De Vendex Food Groep onder-
zoekt in samenwerking met de pro-
jectgroep Vers Onderweg de mo-
gelijkheden om bij de aanvoer en 
distributie van verswaren voer tuig-
kilometers te besparen. Vendex is 
de eerste Nederlandse supermarkt-
groep die aan het project Vers On-
derweg meewerkt. In Duitsland zal 
naar verwachting de keten Edeka 
deelnemen.
Vers Onderweg is erop gericht het 
gebruik van wegvervoer in het 
transport van verswaren naar de 
winkels terug te dringen. Dat moet 
onder meer gebeuren door de ver-
voerders die voor grote super-
marktketens rijden hun vrachten te 
laten uitwisselen. Ze zouden zich 
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Vedex beperkt leegrijden
13 september 1997

is. Het totale marktaandeel van Ven-
dex Food is ruim 12%. Het onder-
zoek, samen met Vers Onderweg, de 
Erasmus Universiteit en andere ken-
nisinstituten, richt zich in eerste 
aanleg op de aan- en afvoer van Edah. 
Maar het heeft ook belang voor an-
dere ketens binnen Vendex.

moeten aansluiten op een centraal 
planningssysteem waarmee ver-
voersstromen worden geoptimali-
seerd.
De Vendex Food Groep omvat een 
aantal supermarktketens, waarvan 
Edah, met een aandeel van 7,5% op 
de Nederlandse markt, de grootste 

StreetScooter mag verwelkomen. 
Dat blijkt Terschelling te zijn – 
Texel, het enige niet-Friese Wad-
deneiland, volgt later dit jaar.

70 kilometer
De StreetScooter is een door DHL 
in eigen fabriek gebouwd elektrisch 
aangedreven voertuig, dat overi-
gens meer op een bestelbus lijkt dan 
op een scooter. Mevrouw Harkema 
toert nu in dat ding over het eiland, 
en laadt haar voertuig thuis op via 
de op haar dak liggende zonnepane-
len. Met een bereik van 70 kilome-
ter op één volle accu is de Street-
Scooter zeer geschikt voor de 
diensten op een eiland. 
Lang zal Marry niet van het voertuig 
mogen genieten. Binnenkort gaat ze 
met pensioen en de opvolger staat 
al klaar. ‘Het is tijd voor een nieuwe 
generatie.’

MELS DEES

Op Terschelling is Marry Harke-
ma een bekende persoonlijkheid. 
Al 15 jaar brengt ze er pakketten 
rond voor DHL. Vlak voor haar 
pensioen mocht ze een nieuw, en 
duurzaam, voertuig in ontvangst 
nemen.
 
Wie gevoel heeft voor nostalgie, legt 
graag het verband tussen postbezor-
gers en zware fi etsen, scheef han-
gend door tassen vol telefoonboeken 
en gevaarlijk slingerend vanwege 
slagregens en tegenwind.
In de praktijk gaat het iets anders. Zo 
bezorgt Marry Harkema al jaren met 
haar eigen auto pakketten voor DHL 
op Waddeneiland Terschelling. Vijf 
dagen per week haalt Marry deze 
pakketten op in de haven, waar de 
vaste transporteur de overtocht over 

de immer woelige Waddenzee al 
heeft verzorgd. Ook op het eiland be-
staan bezorgvensters – die uit de 
aard der zaak nauw samenhangen 
met de dienstregeling van de veer-
boot. Toch kan over het algemeen 
gesteld worden: vandaag besteld is 
morgen bezorgd. En dat voorziet 
duidelijk in een behoefte, want be-
houdens konijn, zeekraal, lamsoor, 
kokkels, oesters en cranberry’s moet 
alles van ‘de overkant’ komen.

Strijd
De verschillende Waddeneilanden 
lijken verwikkeld in een strijd om 
het predicaat ‘meest duurzaam’. De 
eilanden hebben immers als geza-
menlijke ambitie om in 2020 zelf-
voorzienend te zijn op het gebied 
van energie en water. Een nieuw 
hoofdstuk in dat verhaal gaat over 
de vraag welk eiland als eerste een 

ELEKTRISCH  StreetScooter bezorgt pakketten voor DHL

Marry Harkema laadt haar nieuwe voertuig thuis via zonnepanelen op en bestrijkt er het hele eiland mee. Foto: DHL/Marianne Hart

Duurzame Marry

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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