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BUNDESKARTELLAMT  Nederlandse bedrijven deden mee aan marktverdeling op Elbe en Weser

ROB MACKOR

Het Bundeskartellamt in Duits-
land heeft voor 13 miljoen euro 
boetes opgelegd aan de Ham-
burgse havensleepbedrijven  Fair-
play, Bugsier en Petersen & Al-
pers.

De Duitse toezichthouder heeft na 
jarenlang onderzoek vastgesteld 
dat de bedrijven tussen 2002 en ‘mi-
nimaal’ 2013 opdrachten en omzet 
in verschillende Duitse havens on-
der elkaar hebben verdeeld. Ook 
Unterweser Reederei en haar doch-
terbedrijf Lütgens & Reimers deden 
aan de kartelafspraken mee, maar 
ontsprongen de dans omdat zij die 
bij het Bundeskartellamt hebben 
gemeld.

tegenpartijen, vooral die van de 
containerrederijen. Bovendien heb-
ben de beboete bedrijven ‘korting’ 
gekregen omdat ze zich in het kader 
van een bonusregeling coöperatief 
hebben opgesteld. Twee boetes zijn 
defi nitief, tegen de derde kan bij het 
gerechtshof in Düsseldorf nog be-
roep worden ingesteld.
ACM zegt de afgelopen jaren geïn-
vesteerd te hebben in meer kennis 
over de concurrentieregels bij be-
drijven in de havens, onder meer 
met voorlichtingsbijeenkomsten en 
-materiaal. Eerder dit jaar bleek uit 
een onderzoek van de Vrije Univer-
siteit (VU) dat die kennis ernstig te-
kortschoot. Zo zei 30% van een 
groep geënquêteerde bedrijven wel 
eens prijsafspraken te hebben ge-
maakt of daarvoor open te staan.

de. Inmiddels heeft Kotug zijn Eu-
ropese havensleepdiensten onder-
gebracht in een joint venture met 
Boskalis-dochter Smit.
Tegen één onderneming is het on-
derzoek nog niet afgerond, heeft 
het Bundeskartellamt laten weten. 
De ACM wil niet zeggen of dat een 
Nederlands bedrijf is. Het Duitse 
Louis Meyer deed ook aan het kartel 
mee, maar werd wegens ‘verzach-
tende omstandigheden’ niet be-
boet. Bovendien heeft dat bedrijf 
zich inmiddels uit de havensleep-
markt teruggetrokken.

Korting
De Duitsers hebben bij de vaststel-
ling van de boetes rekening gehou-
den met de beperkte omvang van  
de markt en de inkoopkracht van de 

Dat werkte in het onderzoek nauw 
samen met de Nederlandse Autori-
teit Consument en Markt (ACM) 
omdat, volgens de Duitsers, ook Ne-
derlandse bedrijven aan de afspra-
ken meededen. De ACM heeft be-
kendgemaakt dat het onderzoek 
naar de sleepsector is stopgezet 
‘omdat het Bundeskartellamt de 
beste papieren had om op te treden 
tegen het kartel’.
Volgens de laatste werden in 2000 
en 2001 quota-afspraken gemaakt 
tussen Duitse havenslepers en Ne-
derlandse bedrijven, die toen actief 
werden op de Elbe en Weser. Daar-
bij gaat het in elk geval om Kotug, 
dat in de jaren daarna in hoog tem-
po sleepdiensten in Hamburg, Bre-
men en Wilhelmshaven opzette en 
een fors deel van de markt verover-

Een aantal Duitse en ook enkele Nederlandse sleepbedrijven vormden jarenlang een kartel dat omzet en opdrachten onderling verdeelde. Foto: ANP

Forse boetes voor drie
Duitse havenslepers

Binnenvaartoperator Nedcargo 

vraagt verladers om de bin-

nenvaart in de laatste weken 

van het jaar zo veel mogelijk 

te mijden. In een brief aan zijn 

klanten zegt directeur Diederik 

Antvelink in de periode rond 

Kerst nog meer vertraging dan 

in de afgelopen maanden te 

verwachten omdat er meer con-

tainers in minder dagen moeten 

worden afgehandeld. Hij vraagt 

hen tijdig te boeken en rekening 

te houden met ‘grote vertra-

gingen’. Hij gaat ervan uit dat 

zich in de eerste weken van het 

nieuwe jaar ‘na-ijleffecten’ zul-

len voordoen.

‘Mijd binnenvaart 
rond Kerst’ 
ROTTERDAM

Het 

Belgisch 

gerecht 

heeft 

zon-

dag 142 vrachtwagens van een 

Roemeens transportbedrijf in 

beslag genomen. Dat gebeurde 

in het kader van een onderzoek 

naar sociale fraude en men-

senhandel. Het terrein van de 

Roemeense onderneming is 

verzegeld. Ook vonden er bij 

transportbedrijven in de provin-

cies Oost- en West-Vlaanderen 

huiszoekingen plaats.

142
Roemeense trucks 
aan de ketting 

Na maanden van speculatie is 

de kogel door de kerk. Het Kore-

aanse HMM gaat investeren in 

megaschepen van 22.000 teu. 

Dat heeft topman Yoo Chang-

keun van de rederij gemeld. 

Om hoeveel schepen het gaat 

kan hij nog niet zeggen, maar 

volgens analisten zou de rederij 

volgend jaar al twaalf schepen 

van 22.000 teu en acht schepen 

van 13.000 teu gaan bestellen. 

De vlootuitbreiding van HMM 

staat al op de agenda sinds 

Zuid-Korea afscheid nam van 

Hanjin als nationale carrier. 

HMM kiest ook voor 
22.000 teu-schepen
CONTAINERVAART

Veilig magazijn 
in Venray

Rotterdam wil 
stukgoedmarkt 
veroveren

Russische
sancties treffen 
Europa hard
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De Dag van de Haven vorige week was natuurlijk niet 

compleet zonder Lee Towers. De zanger, die ooit in de Rotter-

damse haven werkte, is volgend jaar te gast in de College Tour 

die de Havenvereniging Rotterdam ieder jaar organiseert. 

Verder ging het tijdens de Dag van de Haven in het Nieuwe 

Luxor in Rotterdam vooral over het huidige jaar, 2017. Ruim 

zeshonderd gasten zagen een gefi lmd jaaroverzicht van 

Havenbedrijf Rotterdam en luisterden naar Jaap Smit, 

commissaris van de Koning in Zuid-Holland, en CEO van het 

Havenbedrijf Allard Castelein. De voorzitter van de RvC Rutger 

van Slobbe stopt ermee en kreeg nog een laatste applaus. En 

Jong Haventalent Renée Naaktgeboren kreeg de zaal aan het 

lachen met haar directe verhaal.

COMMENTAAR

De Europese plannen voor het wegvervoer, zoals aangekondigd 
in het mobiliteitspakket, hebben negatieve gevolgen voor de 
Nederlandse wegtransporteurs. Dit blijkt uit een rapportage 
van onderzoeksbureau Ecorys. Vooral een versoepeling van de 
cabotageregels zou de Nederlandse transportsector hard raken. 

Dat vakbond FNV kritisch is over de plannen, hoeft niemand 
te verbazen. De voorstellen vanuit Brussel ‘ondermijnen onder 
meer de werkgelegenheid van beroepschauff eurs en leiden tot 
een race naar beneden in het wegvervoer’, schrijft de bond in 
een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

Positieve gevolgen zijn er ook, volgens Ecorys. Zo krijgen werk-
gevers meer fl exibiliteit bij het plannen van ritten en leidt het 
tot een kostenverlaging voor buitenlandse transporteurs die in 
Nederland actief zijn. Dat Evofenedex enthousiast is over de 
soepele carbotageregels is dan ook niet vreemd.

Wat stelt ‘Europa’ voor? Momenteel mogen buitenlandse 
chauff eurs drie ritten uitvoeren in zeven dagen. Als het mo-
biliteitspakket zou worden ingevoerd, verandert dat naar een 
onbeperkt aantal ritten binnen vijf dagen na een internationale 
rit. Het onderzoeksbureau denkt dat daardoor het aandeel 
cabotage explosief stijgt, van de huidige 1% naar 5 tot 10% van 
het totale binnenlandse vervoer. 

Nu is bekend, dat Nederlandse vervoerders veel minder vaak 
op internationale transporten worden ingezet dan vroeger, 
als gevolg van concurrentie vanuit Oost-Europa. Arthur van 
Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, meldde 
eerder al dat zo’n 95% van de Nederlandse transportbedrijven 
binnen een straal van 300 kilometer van Utrecht blijft.
Dit betekent dat Nederlandse transportondernemingen geraakt 
worden bij een versoepeling van de cabotageregels. Ook de 
(Nederlandse) werkgelegenheid krijgt te lijden bij invoering 
van de plannen, meldt Ecorys.

Nu is het aantal vacatures in de logistiek, en zeker ook in het 
wegtransport groot. Ook los van de sterk groeiende economie 
zal het aantal vacatures in het wegtransport blijven stijgen, 
door de vergrijzing in de sector. Voeg daarbij de steeds concre-
tere plannen als het gaat om autonoom rijden, de sterke roep 
om verduurzaming door gebruik te maken van alternatieve 
modaliteiten, de bredere acceptatie van de ecocombi (meer 
lading met minder chauff eurs) én toch ook het feit dat de 
transportsector voor veel werkzoekenden niet heel populair 
is – dan zou een verdringing op de arbeidsmarkt wellicht niet 
eens zo ingrijpend zijn.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Cabotage

AAR
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INTERVIEW  DENNIS WETENKAMP, AB TRANSPORT

TOM VAN GURP

Wegvervoerder AB Transport 
Group nam onlangs drie branche-
genoten uit Zeeland over: G. Bos-
man Transport, Internationaal 
Transportbedrijf Van de Swaluw 
en Minnaard Transport. Daarmee 
tikt de overnameteller van het 
van oorsprong Texelse bedrijf dit 
jaar al bijna de tien aan. Algemeen 
directeur Dennis Wetenkamp 
vertelt over de achtergrond van 
de drie recente overnames en 
over de verdere toekomst van het 
bedrijf.

Wat is de belangrijkste reden voor 
jullie om de drie Zeeuwse bedrijven 
over te nemen?
‘We willen onze klanten beter van 
dienst kunnen zijn door het toevoe-
gen van een nieuwe businessunit. 
Door de overnames van deze drie 
bedrijven zijn we nu ook actief in 
het vervoer door middel van wal-
king fl oors en kippers. Dit kunnen 
we bijvoorbeeld gebruiken voor het 
transport van uien. Zo’n business-
unit hadden we tot voor kort niet, 
terwijl het wel goed aansluit bij de 
ambitie om de komende tijd uit te 
groeien tot de meest gewaardeerde 
logistieke dienstverlener in de agri- 
en foodketen.’

De overgenomen bedrijven zitten in 
Heinkenszand, Krabbendijke en 
Nisse; alle drie Zeeuwse plaatsen. 
Dat is waarschijnlijk geen toeval?
‘Zeker niet. We waren al actief op de 
Zeeuwse markt. Veel van onze be-

langrijkste klanten zitten namelijk 
in Zeeland. We willen in deze regio 
nog verder groeien en door deze 
overnames kunnen we dat handen 
en voeten geven. Bovendien deden 
we al zaken met Van de Swaluw en 
Bosman en hadden daardoor een 
nauwe band met beide bedrijven. 
Maar na de overname kunnen we als 
AB zelf onze klanten meer verschil-
lende vervoersdiensten aanbieden.’

Blijven de drie overgenomen ver-
voerders wel opereren onder de-
zelfde naam als voorheen?
‘De drie bedrijven worden per 1 ja-
nuari 2018 samengevoegd en gaan 
verder onder één naam, namelijk G. 
Bosman Transport. Dit bedrijf 
vormt binnen AB Transport Group 
een aparte businessunit, die onder 
leiding komt te staan van Wiebe 
Bosman en Wim Minnaard.’

Welke andere businessunits hebben 
jullie?
‘We zijn gespecialiseerd in het ver-
voeren van diverse productgroe-
pen: aardappelen, veevoer, gekoelde 
foodproducten, meel en vloeibare 
zuivel. Zo werken we onder meer 
voor grote Europese aardappelver-
werkers en veevoerfabrikanten.’

Het is zeker niet de eerste keer dit 
jaar dat jullie een overname doen. 
In het voorjaar werden de food-
transport-activiteiten van Eco-
trans aangekocht, terwijl ook aard-
appelvervoerder Landjuweel werd 
overgenomen. Vorig jaar kochten 
jullie al de transport- en op- en 

overslagactiviteiten van DML. 
Staat er nog verdere uitbreiding op 
het programma?
‘We hebben dit jaar in totaal al acht 
overnames gedaan en ook vorig jaar 
waren we actief op de overname-
markt. Sommige bedrijven waren 
wat groter van omvang dan andere. 
Voor de toekomst kijken we zeker 
naar verdere groeimogelijkheden, 
maar de eventueel aan te kopen on-
derdelen moeten wel passen bij de 
activiteiten die we nu al doen.’

Richten jullie je daarbij uitsluitend 
op de Nederlandse markt of kijken 
jullie ook naar het buitenland?
‘We beperken ons niet tot Neder-
land en kijken zeker ook naar het 
buitenland. We zijn al geruime tijd 
actief in geheel West-Europa, bij-
voorbeeld Frankrijk, Duitsland en 
Engeland. Ook zijn we aanwezig op 
de Poolse markt. Als zich overna-
mekansen voordoen in de markten 
waar we al actief zijn, gaan we daar 
zeker naar kijken.’

Hoe groot zijn jullie inmiddels ge-
worden door al die uitbreidingen?
‘Na de overname van Minnaard, G.
Bosman en Van de Swaluw beschik-
ken we over ruim 1.700 personeels-
leden. We hebben een wagenpark 
dat bestaat uit zo’n 1.100 trucks en 
1.800 opleggers en we hebben tien 
vestigingen, verspreid over diverse 
landen. Het hoofdkantoor staat nog 
steeds op Texel, waar het bedrijf in 
1923 werd opgericht. Al begonnen 
de transportactiviteiten pas in 1989, 
met slechts twee trucks.’

‘Overnamekansen bekijken 
we, ook in het buitenland’
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Levotrans en Groen 
Vervoer failliet

Lichte stijging 
havengeld Amsterdam 

Damen en Concordia 
samen in binnenvaart

‘Sloopregeling voor de 
kustvaart nodig’ 

WEGVERVOER
Afgelopen week zijn diverse 

faillissementen uitgesproken in 

de transportsector. Onder meer 

Levotrans BV en Groen Vervoer 

BV moesten hun bedrijfsactivi-

teiten staken. Levotrans was 

gevestigd in de Zuid-Hollandse 

plaats ‘s Gravendeel en richtte 

zich op het vervoeren van 

zeecontainers. Ook transportbe-

drijf Groen Vervoer is failliet 

verklaard. Het bedrijf was 

gevestigd in Leiden en was 

actief in het goederenvervoer 

over de weg.

ZEEVRACHT
Havenbedrijf Amsterdam gaat 

de haventarieven voor 2018 met 

1,11% verhogen. De aanpassing is 

tot stand gekomen na overleg 

met de havensector, stelt Ha-

venbedrijf Amsterdam. Bij het 

vaststellen van het indexgetal is 

volgens de uitbater naast de in-

fl atie rekening gehouden met 

het niveau van de havengelden 

in de andere havens in de Am-

sterdam-Rotterdam-Antwerpen 

(ARA) regio.

SCHEEPSBOUW
Damen Shipyards en Concordia 

bundelen hun krachten bij de 

bouw en handel in binnenvaart-

schepen. Op die markt gaan ze 

voortaan samen door het leven, 

onder de naam Concordia Da-

men Shipbuilding. Het samen-

werkingsverband is bedoeld 

voor het vergroten van markt-

aandeel. Beide partijen denken 

klanten zo beter te kunnen 

ondersteunen bij hun investe-

ringen. 

VERGROENING
Met een sloopregeling voor de 

kustvaart zou een deel van de 

problemen in de sector kunnen 

worden aangepakt. Dat 

bepleitte rederij Van Dam 

Shipping onlangs in de Tweede 

Kamer. Het Groningse bedrijf 

was uitgenodigd om te praten 

over vergroening van de 

scheepvaart. Een regeling zou 

het makkelijker maken om over 

te stappen naar ‘groenere’ 

schepen.

KORT

Brabantse Rijkevoort en is gespeci-
aliseerd in het gekoeld transport en 
de op- en overslag van levensmid-
delen in de Benelux en het Duitse 
Ruhrgebied. Van Caem legt zich als 
logistiek dienstverlener vooral toe 
op de warehousing, het transport en 
de distributie in de Benelux. In bei-
de gevallen gaat het om een familie-
bedrijf, waar inmiddels de derde ge-
neratie de scepter zwaait. 

Wagenpark
Na de overname en bundeling be-
schikt de nieuwe transportgroep 
over een wagenpark van 120 vracht-
auto’s en 17.000 vierkante meter 
opslagruimte. Het personeel van de 
twee wegvervoerders is op de hoog-
te gebracht van de koop. Ontslagen 
worden niet verwacht.

TOM VAN GURP

Willems Transport koopt alle 
aandelen van branchegenoot Van 
Caem. Beide Brabantse bedrijven 
blijven actief onder dezelfde 
naam.

De overname wordt vanaf begin vol-
gend jaar offi  cieel van kracht en de 
nieuwe handelsnaam wordt Hol-
ding Willems-Van Caem. Algemeen 
directeur van de holding wordt Arie 
van Rijn, die nu al directeur is bij 
Willems. Coert van Caem wordt 
commercieel directeur. Door de 
transactie, waarvan geen koopsom 
is genoemd, moeten beide wegver-
voerders toekomstbestendig blij-
ven.  
Willems is gevestigd in het Oost-

deling met Havenbedrijf Rotterdam 
over verlenging van het volgend jaar 
afl opende contract met 25 jaar. De 
havenbeheerder stelt dat kolen-
overslag nodig blijft zolang er nog 
kolengestookte centrales zijn en ten 
behoeve van de staalindustrie. Ver-
vroegde afbouw zou daardoor al-
leen de concurrentie in de kaart 
spelen, aldus het havenbedrijf.

Gemeenteraad
De petitie van RKI sluit aan op de 
recent door de gemeenteraad aan-
genomen motie, die bepleit om de 
kolenoverslag in Rotterdam ver-
vroegd te beëindigen. Havenwet-
houder Adriaan Visser (D66) heeft 
daarop gezegd het huurcontract als 
een zaak te zien tussen het overslag-
bedrijf en de havenbeheerder.

ROB MACKOR

De actiegroep Rotterdam Kli-
maat Initiatief (RKI) heeft een 
petitie online gezet voor het in-
korten van het huurcontract van 
kolenoverslagbedrijf EMO in de 
haven. Voorlopig is de respons na 
een week met 400 handtekenin-
gen niet bijster groot.

De groep pleit ervoor om het huur-
contract van EMO op de Maasvlak-
te, het grootste kolenoverslagbe-
drijf van Europa, met slechts vijf in 
plaats van met 25 jaar te verlengen. 
Na die termijn zou bekeken moeten 
worden ‘of EMO slaagt door te gaan 
zonder steenkool, óf dat de haven 
zonder EMO doorgaat’.
Het overslagbedrijf is in onderhan-

KOELTRANSPORT PETITIE KOLENOVERSLAG

Willems Transport
neemt Van Caem over 

Weinig animo voor 
beperkt contract EMO

Sneeuwval in december levert de 

vrachtsector Schiphol al 150 slots op. 

Het oorspronkelijke voorstel voor 
een nieuwe local rule op de luchtha-
ven werd door de interventie van de 
KLM afgevoerd. Volgens de lucht-
vaartmaatschappij was dat plan 
kansloos omdat  daarin alle onbe-
nutte slots met prioriteit aan de 

vrachtsector zouden worden gege-
ven. In oktober sneuvelde een ver-
gelijkbaar initiatief van vrachtkoe-
pel ACN al binnen het CCN. Om de 
impasse te doorbreken en een einde 
te maken aan de controverse op 

Schiphol, kwam de KLM dan ook 
met een nieuw voorstel.
Als onderdeel van de alternatieve 
local rule heeft KLM ook voorstel-
len gedaan om ‘onnodig verlies’ van 
historische vliegrechten op Schip-
hol tegen te gaan. Door het ad-hoc-
karakter dat de vrachtmarkt nu een-
maal kenmerkt, kon niet 80% van de 
vluchten binnen het aangevraagde 
tijdvenster worden uitgevoerd en 
verloren de vervoerders  rechten. 
KLM wil in de nieuwe regels voor de 
slotverdeling meer aandacht voor 
deze problemen, zodat er rekening 
wordt gehouden met verandering 
van vluchtnummers en routes bui-
ten de schuld van de vrachtsector 
om. Ook moet er een stroppenpot 
komen voor ‘onvoorziene operatio-
nele situaties’ op Schiphol. De sec-
tor kan daar een beroep op doen als 
een vlucht is omgeleid.

JOHN VERSLEIJEN

Lovende woorden voor de KLM 
vanuit de vaderlandse lucht-
vrachtsector. ‘We kwamen met 
lege handen en hebben nu 25% 
van de teruggegeven starts en lan-
dingen ofwel slots op Schiphol 
gekregen.’
 
Daarmee lijkt voorlopig een einde 
te komen aan de maandenlange 
soap rond het maar beperkt toeken-
nen van vrachtslots op Schiphol 
door de capaciteitsproblemen op de 
luchthaven en het verlies van histo-
rische rechten. 
Een grote meerderheid van de air-
lines op Schiphol (552 stemmen te-
gen 26) heeft gekozen voor een
aangepaste local rule voor de 
vrachtmaatschappijen. Schiphol 
onthield zich binnen het zogeheten 
Coordination Committee Nether-
lands (CNN) van stemmen. 
De nieuwe regeling, een initiatief 
van de KLM, komt er grofweg op 
neer dat van de teruggegeven slots 
(start- en landingsrechten) in een 
bepaald seizoen een kwart naar de 
luchtvrachtsector gaat. De rest 
wordt verdeeld onder de passa-
giersmaatschappijen. Bij de toewij-
zing wordt gebruikgemaakt van een 
wachtlijst, waarop maatschappijen 
kunnen intekenen. Binnen het win-
ter- en zomerseizoen worden ver-
der kortere periodes aangewezen 
waarin de restcapaciteit zal worden 
verdeeld. Zo wordt ook ingespeeld 
op de dynamiek binnen de vracht-
sector, heet het in het aangenomen 
voorstel van de KLM. 

Speelruimte
Aangezien de vrachtvluchten maar 
een klein aandeel van 3,5% hebben 
in alle vliegbewegingen op Schip-
hol, biedt de nieuwe local rule, die 
nog moet worden goedgekeurd 
door minister Cora van Nieuwen-
huizen (Infrastructuur), voldoende 

speelruimte aan de vrachtmaat-
schappijen om alsnog een groot 
deel van de oude dienstregeling op 
Schiphol uit te voeren, melden di-
verse vrachtmanagers. De vracht-
sector mist slechts 600 slots voor 
het lopende winterseizoen. Dat 

staat gelijk aan het aantal vluchten 
dat op maandag 11 december werd 
geannuleerd op Schiphol door de 
heftige sneeuwval. Een kwart daar-
van, ofwel 150 vluchten, valt nu toe 
aan de vrachtsector.

De vrachtsector is blij met de extra ruimte voor vluchten op Schiphol, hoewel details nog moeten worden uitgewerkt. Foto: KLM Cargo

COMPROMIS  Vrachtsector Schiphol krijgt kwart van niet benutte slots na interventie van de KLM

Local rule vrachtvluchten
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Huts heeft zijn 

contributie 

niet betaald.

Als Ferdinand Huts nieuws aankondigt, rukt de Belgische pers uit. Foto: NT

ANTWERPEN  Katoen Natie kan geen kantoorpersoneel meer vinden en zoekt zijn heil over de grens

ROB MACKOR

 
De fl amboyante topman en groot-
aandeelhouder Fernand Huts kiest 
er gewoontegetrouw voor om zijn 
beslommeringen via de media aan 
de grote klok te hangen. Plaats van 
handeling is dit keer het restaurant 
in het monumentale Headquarter 
van de groep in Antwerpen-Noord 
dat, althans qua ambiance, beslist 
de vergelijking met een driesterren-
gelegenheid kan doorstaan.
De Belgische media zijn massaal uit-
gerukt, lekker gemaakt door de aan-
kondiging dat Katoen Natie een 
‘koerswijziging’ voorbereidt en dat 
er vragen gesteld kunnen worden 
over mobiliteit en allerlei andere be-
langrijke onderwerpen. Zeker twee 
tv-ploegen, een paar radiostations  
en een stuk of twintig schrijvende 
journalisten zijn present, in de we-
tenschap dat een aankondiging  van 
Huts altijd wel goed is voor een paar 
stevige quotes. Zoals een paar jaar 
geleden, toen hij Sinterklaas liet aan-
rukken om een goed woordje voor 
hem te doen omdat hij weer eens 
met Belgische bestuurderen over-
hoop lag over de arbeidswetgeving.
Met die koerswijziging blijkt het los 
te lopen. Huts verhuist geen delen 
van zijn bedrijf naar het buitenland, 
zoals hij een paar jaar geleden dreig-
de te doen naar aanleiding van de in 
zijn ogen veel te rigide regelgeving 
ten aanzien van distributiearbeid. 
Als die niet versoepeld zouden wor-
den zou logistiekdochter Logisport 
mogelijk de wijk nemen naar Frank-
rijk, bijvoorbeeld de omgeving van 
de havenstad Marseille. Vier jaar na 
die dramatische aankondiging is er 
niets meer van de dreigende be-
drijfsverplaatsing vernomen.

 Opgebruikt
‘We trekken niet weg, maar we zoe-
ken de groei in het buitenland’, luidt 
dit keer de boodschap. Boosdoener 
is de mobiliteit rondom Antwerpen, 
of beter gezegd, het gebrek daaraan. 
De dagelijkse fi le-ellende zorgt er 
volgens hem voor dat Katoen Natie 
vacatures voor ‘white collar’ func-
ties, zoals IT-specialisten, niet meer 
vervuld krijgt. Potentiële werkne-
mers worden volgens de natiebaas 
afgeschrikt door het vooruitzicht 
dagelijks langdurig in de fi le te moe-
ten staan als ze het havengebied in 
en uit moeten. 
‘Wij krijgen geen reacties meer op 
vacatures. We adverteren genoeg, 
maar we vinden gewoon geen kan-
didaten meer’, zegt de topman van 
het bedrijf dat drie jaar geleden nog 
tot Belgische onderneming van het 
jaar werd uitgeroepen. Huts erkent 
wel dat de toenemende krapte 
op de arbeidsmarkt daar mede de-
bet aan is (‘opgebruikt is opge-

ren waar we maar willen. Enige 
voorwaarden zijn dat de mensen 
goed Engels spreken en beschikken 

bruikt’), maar hoofdschuldige in 
zijn ogen is dat ‘het vervoer van A 
naar B in de omgeving van Antwer-
pen een probleem is geworden’.
Om toch in zijn personeelsbehoefte 
te kunnen voorzien, wil Huts een of 
meer buitenlandse ‘satellieten’ in-
richten, die permanent met het 
hoofdkantoor in verbinding staan. 
Met dank aan de cloud. ‘Twee jaar 
geleden was dit nog niet mogelijk 
geweest, maar dankzij breedband 
internet en door in de cloud te wer-
ken, kunnen we die centra lokalise-

over de vaardigheden waar wij nood 
aan hebben.’ Volgens Huts gaat het 
om zo’n honderd functies op jaarba-
sis. De operatie heeft volgens hem 
geen gevolgen voor het huidige per-
soneel: ‘We trekken niet weg en we 
gaan ook geen afdankingen doen.’
Doorslaggevend voor het besluit 
om een deel van het werk te out-
sourcen, was de overtuiging dat er 
geen oplossing in zicht is voor het 
huidige verkeersinfarct rondom 
Antwerpen. Na bijna twintig jaar 
studeren en plannen maken, is dit 

jaar weliswaar het principebesluit 
genomen om de ringweg rond Ant-
werpen uit te breiden via het zoge-
noemde Oosterweel-tracé, maar 
dat gaat nog jaren duren en een 
einddatum is sowieso niet in zicht. 
Bovendien ziet Huts weinig in de 
variant die uiteindelijk uit de bus is 
gerold: ‘Te weinig rijvakken. Boven-
dien creëert die nieuwe bottle-
necks. En wist u dat de geplande 
nieuwe tunnel onder de Schelde op 
de Linkeroever in een park uit-
komt?’
Hij richt zijn pijlen vooral op de on-
dernemersvereniging Voka, die vol-
gens hem een veel scherpere lobby 
had moeten voeren:  ‘Voka heeft 
zich veel te weinig sterk gemaakt 
voor een betere mobiliteit. Sommi-
ge pressiegroepen hebben veel 
meer invloed gehad, met als resul-
taat dat de gekozen variant de mo-
biliteitsproblemen niet oplost. Ik 
heb mijn lidmaatschap dan ook op-
gezegd en zal de achterstallige con-
tributie van ongeveer 17.000 euro 
over 2016 en 2017 voldoen.’  Maar 
Voka-voorzitter Luc Luwel heeft 
een andere lezing:  ‘Wij hebben zijn 
lidmaatschap beëindigd omdat hij 
al twee jaar niet meer had betaald’.
De keus voor de cloud hangt echter 
ook samen met het veranderende ka-
rakter van het bedrijf, schilderde 
Huts. Katoen Natie wordt steeds 
meer een bedrijf dat zich bezighoudt 
met proces engineering, supply 
chain engineering, hernieuwbare 
energieproductie en afvalverwer-
king. ‘Dus hebben we ook steeds 
meer nood aan engineers.’

Toch Antwerpen
Maar opmerkelijk genoeg is de eer-
ste echte recycling-activiteit van de 
groep wel in het Antwerpse haven-
gebied gepland, namelijk een ver-
werkingsinstallatie voor plastic af-
val in de buurt van de voormalige 
stortplaats op de Linkeroever. 
‘Technisch zijn we eruit en we wil-
len binnenkort een vergunning bij 
de Vlaamse overheid aanvragen’, 
zegt Huts. Details wil hij niet kwijt, 
maar het zou gaan om technologie 
die ook op andere locaties kan wor-
den toegepast.
Huts erkende wel dat de activiteit in 
het verlengde ligt van het geannu-
leerde plan van een schimmige 
Saoedische groep (ERS) om een 
enorme afvalverwerkings- en ener-
gie-installatie in Antwerpen te bou-
wen. Die schermde met een investe-
ring van 3 miljard euro, aanvankelijk 
aan het Delwaidedok en later op de 
terreinen van de vroegere Opelfa-
briek. Het Antwerpse project moest 
zelfs als voorbeeld dienen, dat de 
groep later elders in de wereld zou 
kunnen nabootsen. Zoals bekend is 
er niets van terechtgekomen.

Katoen Natie, dat in de afgelopen drie decennia uitgroeide van een stoffi g Antwerps

 opslagbedrijfje tot een wereldomspannend logistiek concern, stopt met het rekruteren van

 ‘witte boorden’ in België. De reden: het semi-permanente verkeersinfarct rondom Antwerpen.

Files jagen Huts naar de cloud
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Contargo verlengt 
congestietoeslag 

Duitsland verscherpt 
regels winterbanden

Wegennet Nordrhein-
Westfalen wordt beter

Felixstowe doet miljoen 
spoorcontainers 

BINNENVAART
Contargo, een grote binnen-

vaartoperator tussen de 

West-Europese zeehavens en 

het achterland, ziet zich 

genoodzaakt een congestietoe-

slag te blijven heffen wegens 

grote vertragingen in de havens. 

Bij de meeste containertermi-

nals in Rotterdam en Antwerpen 

is er nog steeds een groot 

capaciteitstekort voor de behan-

deling van binnenschepen. Voor 

vervoer van en naar die havens 

is er een congestietoeslag van 

19,50 euro per container.

WEGVERVOER
De nu gebruikelijke winterban-

den voor vrachtverkeer op 

Duitse wegen worden uitgefa-

seerd. Per 8 januari gaat een 

nieuwe regeling in. Op de 

aandrijfas moeten voortaan 

winterbanden met het picto-

gram van een berg en de 

afbeelding van een sneeuwvlok 

worden aangebracht. Winter-

banden met het M+S-merkje 

mogen op de aandrijfas niet 

meer worden gebruikt.

INFRASTRUCTUUR
De wegen in de Duitse deelstaat 

Nordrhein-Westfalen worden 

fl ink verbeterd. De komende ja-

ren worden zestig knelpunten 

aangepakt. Volgens minister 

van Verkeer Hendrik Wüst is het 

dringend nodig dat het wegen-

net in de westelijke deelstaat 

wordt aangepakt. Er had veel 

meer in moeten worden geïn-

vesteerd de voorbije jaren. Ook 

worden zo’n tweehonderd brug-

gen vernieuwd. 

MIJLPAAL
Felixstowe heeft als eerste 

Britse haven de grens van een 

miljoen spoorcontainers in een 

jaar overschreden. Dat meldt 

Port of Felixstowe, onderdeel 

van Hutchison Ports. De 

miljoenste eenheid werd vorige 

week donderdag geladen op de 

Freightliner-trein naar Birming-

ham. De haven biedt op dit 

moment 66 ‘treinbewegingen’ 

per week van en naar een reeks 

bestemmingen.

KORT

WEGVERVOER

‘Gevolgen EU-mobiliteitspakket negatief’
TOM VAN GURP

De Europese plannen voor het 
wegvervoer pakken negatief uit 
voor Nederlandse wegtranspor-
teurs. Dat concludeert onder-
zoeksbureau Ecorys. Met name 
cabotage zou fors toenemen.

Daarnaast vermindert de verkeers-
veiligheid door aanpassing van de 
rij- en rusttijdenwet, concludeert 
Ecorys. Ook vakbond FNV heeft 
forse kritiek op de Europese plan-
nen. De voorstellen vanuit Brussel 
‘ondermijnen de werkomstandighe-
den, de arbeidsvoorwaarden en de 
werkgelegenheid van beroepschauf-
feurs en leiden tot een race naar be-
neden in het wegvervoer’, schrijft 
de bond in een brief aan minister 
Cora van Nieuwenhuizen (Infra-
structuur en Waterstaat).
Positieve gevolgen zijn er echter 

ook, volgens Ecorys. Zo krijgen 
werkgevers meer fl exibiliteit bij het 
plannen van ritten en leiden de 
voorstellen tot een kostenverlaging 
voor buitenlandse transporteurs 
die in Nederland actief zijn. 
Daarnaast dalen de administratieve 
lasten. De onderzoekers van Ecorys 
wijzen er overigens wel op dat de 
Europese plannen voor ons land 
meer negatieve dan positieve eff ec-
ten hebben.
In mei van dit jaar presenteerde de 
Europese Commissie het zogeheten 
Mobiliteitspakket, een verzameling 
maatregelen om de concurrentie-
positie van vervoerders in de EU te 
verbeteren, de CO2-uitstoot van 
het wegtransport te verminderen 
en de arbeidsomstandigheden in de 
sector te verbeteren.
Vooral de nieuwe regels voor cabo-
tage krijgen kritiek. Momenteel mo-
gen buitenlandse chauff eurs drie 

ritten uitvoeren in zeven dagen. Als 
het mobiliteitspakket zou worden 
ingevoerd, verandert dat naar een 
onbeperkt aantal ritten binnen vijf 
dagen na een internationale rit. 
Het onderzoeksbureau denkt dat 
daardoor het aandeel cabotage bin-
nen het totale wegtransport explo-
sief stijgt, van de huidige 1% naar 5 
tot 10% van het totale binnenlandse 
vervoer. 

Concurrentie
Omdat een groot deel van het Ne-
derlandse wegvervoer wordt ge-
daan door mkb-bedrijven, die voor-
al actief zijn op de markt voor 
binnenlands vervoer, hebben de 
nieuwe cabotageregels veel gevol-
gen voor de concurrentiepositie van 
Nederlandse transporteurs. Ook de 
werkgelegenheid krijgt te lijden bij 
invoering van de plannen. Gevreesd 
wordt dat Oost-Europese onderne-

mingen en chauff eurs het werk van 
Nederlandse collega’s over zullen 
nemen. 
FNV valt vooral over de nieuwe re-
gels voor rij- en rusttijden. Deze 
maken de werkdagen en werkwe-
ken ‘bizar lang, waardoor chauf-
feurs oververmoeid zullen raken. 
Dat is zeer slecht voor de gezond-
heid van de chauff eurs en gevaarlijk 
voor de passagiers en andere weg-
gebruikers.’ De bond en het onder-
zoeksbureau staan niet alleen in 
hun kritiek. 
Eerder al uitte de BGL, de Duitse te-
genhanger van TLN, haar zorgen. 
Ook de belangenvereniging voor 
handels- en productiebedrijven 
Evofenedex heeft grote twijfels. De 
organisatie verwacht dat de inzet 
van trucks en chauff eurs wordt be-
moeilijkt. Aanpassing van de cabo-
tageregels ziet de belangenclub wél 
zitten.

Per jaar 20 miljoen ton CO2 afvangen 

en opslaan is veel te veel.

toonde zich overigens zeer tevre-
den over het regeerakkoord van 
Rutte III, waarin de haven van Rot-
terdam op acht plaatsen genoemd 
wordt. ‘Dat is geen garantie dat alle 
voornemens ook worden uitge-
voerd, want en moet nog wel gele-
verd worden. Maar het is zeker 
hoopgevend.’
Opvallend kritisch toonde hij zich 
over de kabinetsdoelstelling om via 
ccs (carbon caption and storage) 
jaarlijks 20 miljoen ton CO2-uit-
stoot af te vangen en ondergronds 
op te slaan. ‘Dat is veel te veel. Ho-
pelijk kunnen wij een bijdrage van 4 
of 5 miljoen ton per jaar leveren.’ Hij 
wees daarbij op het recentelijk door 
het Havenbedrijf gelanceerde initi-
atief om samen met grote huurders 
als Shell en Exxon een openbaar 
netwerk aan te leggen, waar andere 
bedrijven op kunnen aansluiten.

ROB MACKOR

Het zal erom hangen, maar met 
een beetje geluk komt de goede-
renoverslag in de Rotterdamse 
haven dit jaar net uit boven het 
uit 2015 daterende record van 
ruim 466 miljoen ton.
 
Havenbaas Allard Castelein voor-
spelde op de traditionele Dag van de 
Haven in het Rotterdamse Nieuwe 
Luxor Theater twee weken voor het 
eind van het jaar dat de groei waar-
schijnlijk op 1,5% uitkomt. Dat zou 
leiden tot een totaal van 468,1 mil-
joen ton, een kleine 2 miljoen ton 
meer dan de recordeindstand van 
twee jaar geleden.
Hoe het cijfer achter de komma pre-
cies uitvalt, is nog even afwachten, 
maar duidelijk is dat de container 
dit jaar de grote aanjager van de 
groei is. Die sector stond na drie 
kwartalen op een plus van ruim 10% 
en dat niveau wordt waarschijnlijk 
ook in het laatste kwartaal gehaald. 
Castelein sprak dan ook van een ‘fe-
nomenaal herstel’ na een relatief 
zwak 2016. Toen groeide de sector 
weliswaar met 1,2%, maar dat was 
beduidend minder dan concurrent 
Antwerpen.
De containergroei redt daarmee de 
Rotterdamse meubelen, want er 
staan forse dalingen in de overslag 
van massagoed tegenover. Zo komt 
de overslag van olieproducten als 
diesel, benzine en stookolie waar-
schijnlijk zo’n 10% lager uit dan de 
ruim 31 miljoen ton van vorig jaar. 
Volgens Castelein komt dat vooral 
door de krimpende aanvoer van 
Russische stookolie. Die slinkt om-
dat Rusland de export van stookolie 
sinds dit jaar zwaarder belast, om 
zijn raffi  naderijen te stimuleren 
meer lichte producten te produce-
ren.
In de kolensector begint de energie-
transitie voelbaar te worden. De ko-

lenoverslag komt dit jaar waar-
schijnlijk 7% uit onder de 28,4 
miljoen ton van vorig jaar, wat weer 
7% minder was dan de bijna 31 mil-
joen ton van 2015. Energieprodu-
cent Uniper sloot medio dit jaar 
twee oude kolencentrales op de 

Maasvlakte, waardoor er bij over-
slagbedrijf EMO een forse stroom 
wegviel.
Te verwachten valt dat die daling de 
komende jaren versneld doorzet. 
Het kabinet wil uiterlijk in 2030 de 

laatste Nederlandse kolencentrale 
sluiten. En ook in Duitsland, veruit 
de grootste bestemming van ‘Rot-
terdamse’ steenkool, neemt het ver-
zet tegen kolenstook toe.
EMO, de grootste kolenterminal 
van Europa, ligt de laatste tijd 

steeds meer onder druk van de mi-
lieubeweging, die eist dat het bedrijf 
geen nieuw 25-jarig huurcontract 
krijgt. Castelein ging daar niet op in, 
maar zei wel het bedrijf te willen 
‘helpen met de energietransitie’. Hij 

Scheidend president-commissaris Rutger van Slobbe kreeg van Castelein het Grootanker van het Havenbedrijf. Foto: Ries van Wendel de Joode

ROTTERDAM  ‘Fenomenale’ groei containersector compenseert krimp bij olieproducten en kolen

Record binnen handbereik
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JOHN VERSLEIJEN

Damen Shipyards wil zijn 
scheepsbouwactiviteiten in Am-
sterdam-Noord verplaatsen naar 
het lege ADM-terrein in de West-
haven van de hoofdstad. 

Het gaat daarbij om de dochterbe-
drijven Damen Oranjewerf en Da-
men Shiprepair, het oude Shipdock, 
op het NDSM-terrein. De verhuis-
plannen waren de grote verrassing 
op de recente hoorzitting van de 
Amsterdamse gemeenteraad over 
de toekomst van het meer dan twin-
tig jaar geleden door krakers bezet-
te haventerrein van ADM. 
Met de komst van Damen op het 
ADM-terrein dient zich nu volgens 
de raadsleden voor het eerst een 
‘bonafi de scheepswerf ’ aan voor het 
ruim 43 hectare grote haventerrein. 
Eerder hadden zich al Koole Mari-
tiem (berging en sanering van on-
der meer olieplatforms) en het 
scheepscoatingbedrijf Braspenning 
gemeld als toekomstige huurders 
van terrein, maar verschillende par-
tijen in de Amsterdamse gemeen-
raad vragen zich af of de werkzaam-
heden van die twee bedrijven wel 
passen binnen het kettingbeding 
dat op het grote haventerrein rust 
sinds de gemeente Amsterdam het 
in 1970 verkocht aan ADM. Daarin is 
onder meer vastgelegd dat slechts 
scheepsbouw en -herstel mag 
plaatsvinden op de havengrond. 
Over de precieze juridische uitleg 
van die bestemmingsbepaling heeft 
Amsterdam eerder twee experts in-
gehuurd. De Amsterdamse gemeen-
teraad heeft daar tijdens de hoorzit-
ting nog eens een derde, hoogleraar 
Privaatrecht Rieme-Jan Tjittes, aan 
toegevoegd.
Die vond in tegenstelling tot zijn 
voorgangers dat het bijna vijftig jaar 
oude beding niet ruim mag worden 
geïnterpreteerd. De sloopactivitei-

ten van Koole vallen volgens de ju-
rist buiten het beding.
Dat Damen Shipyards pas nu zijn 
verhuisplannen heeft bekendge-
maakt, heeft volgens directeur 
Tjeerd Schulting van de Amster-
damse scheepswerf te maken met 
de oprukkende woningbouw in Am-
sterdam-Noord en de afl opende 
huurcontracten van het bedrijf.  
Volgens Schulting zal dat voor de 
Oranjewerf ‘al vrij snel gebeuren’ en 
voor Damen Shiprepair ziet het er 
ook naar uit ‘dat we die activiteiten 
niet lang kunnen volhouden op het 
huidige terrein’. 
Het ADM-terrein is binnen de Am-
sterdamse gemeentegrenzen verder 
nog de enige plek waar Damen met 
zijn reparatiewerf de activiteiten 
kan continueren, stelde hij tijdens 
de hoorzitting. ‘Daarbij is het ook 
een beetje een thuiskomst voor ons. 
Wij waren ooit na de overname van 
NDSM door ADM onderdeel van de 
oude Amsterdamse scheepswerf.’ 
Schulting wees er ook op dat Da-
men al gebruikmaakt van de dien-
sten van Koole en Braspenning als 
onderaannemers bij de scheepsre-
paratie. ‘Zij zijn met recycling en sa-
nering al vaak onderdeel van onze 
werkzaamheden. Braspenning doet 
bij ons het schilderwerk. Dat willen 
we ook op het ADM-terrein opzet-
ten: een one-stop-shop voor onze 
klanten. Zo kunnen wij ook een 
stukje maakindustrie voor de Am-
sterdamse haven behouden.’
Koole, van huis uit een asbestsa-
neerder, is gevestigd in Vijfhuizen 
bij Haarlem en wil op het ADM-ter-
rein overbodige olie- en gasplat-
forms uit de Noordzee ontmante-
len. Daarvoor heeft het bedrijf 
enkele jaren geleden Mammoet Sal-
vage, bekend van de berging van de 
Russische kernonderzeeër Koersk, 
overgenomen. Volgens  Koole gaat 
het om een sloopmarkt van honder-
den platforms.

AMSTERDAM

Damen wil aan de 
slag op ADM-terrein

Azië, Zuidoost-Azië en Australië.
De stap volgt op een nieuwe samen-
werking met de door de staat be-
heerde havengroep Taiwan Interna-
tional Port Corporation. Dat heeft 
Yang Ming’s uitstaande schuld van 
343 miljoen dollar omgezet in aan-
delen, waardoor de rederij nieuwe 
investeringsruimte heeft gevonden.
De keuze voor de zuidelijke regio 
van Azië is gebaseerd op Taiwans 
New Southbound Policy, waarmee 
de staat zijn aanwezigheid in dit ge-
bied wil vergroten. Een eerste in-
vestering staat al gepland. Samen 
met TIPC gaat Yang Ming een nieuw 
depot in het Indonesische Surabaya 
opzetten. In april zal de rederij te-
vens een nieuw regionaal kantoor 
openen in Griekenland, waarmee de 
rederij wil inspelen op de groei in 

TOBIAS PIEFFERS

Yang Ming wil twintig schepen 
verkopen en vervangen door 
nieuwe en effi  ciëntere tonnage, 
waarmee het Zuidoost-Azië en 
Australië wil bedienen.

Dat is een van de uitkomsten van 
het reorganisatietraject waarin de 
rederij verwikkeld is.
Het gaat om twintig schepen varië-
rend in capaciteit van 3.000 tot 
8.000 teu, die vervangen worden 
door nieuwere en grotere tonnage, 
meldt de Taipei Times. Of die sche-
pen worden ingehuurd of besteld bij 
een werf heeft Yang Ming nog niet 
besloten, maar duidelijk is wel dat 
de schepen worden ingezet op nieu-
we diensten tussen Taiwan en Zuid-

het Middellandse Zeegebied en de 
regio rond de Zwarte Zee.

Concurrentiepositie
Vanwege verliezen en de vele fusies 
en overnames, waardoor Yang Ming 
in de achterhoede van grote carriers 
is geraakt, wordt de positie van de 
rederij als lastig gezien. Toch wist 
het bedrijf in het afgelopen kwartaal 
weer terug te keren in de zwarte cij-
fers en het verlies tot dusver in dit 
jaar  met 99% te verkleinen. 
Een mogelijkheid om in omvang te 
groeien is een samengaan met de 
grotere landgenoot Evergreen Ma-
rine, maar beide rederijen hebben 
zich hier altijd tegen verzet. Daar-
om wordt er nu ingezet op samen-
werking met de havenbeheerder om 
de positie verder te verbeteren.

LIJNVAART

Yang Ming richt pijlen op Zuid-
Azië als onderdeel reorganisatie 
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via pijpleidingen en via de binnen-
vaart. 
Bij laatstgenoemde modaliteit daal-
de de waarde van de uitgevoerde 
goederen fors, van 109 miljard euro 
in 2011 naar 97 miljard euro vorig 
jaar. Dat terwijl de totale waarde 
van alle vervoersvormen samen 
juist toenam in dezelfde periode. 
Uitvoer via pijpleidingen daalde 
ook fl ink. Met name vorig jaar en 
twee jaar geleden nam de totale 
waarde af. 

Olieprijs
Waarschijnlijk hebben de lage we-
reldmarktprijzen voor olie hier een 
belangrijk aandeel in, aangezien 

TOM VAN GURP

Zeevaart wordt steeds belangrij-
ker voor de export van goederen. 
Werd in 2011 nog 30% van het 
vrachtvolume uitgevoerd met 
zeeschepen, vorig jaar was dat 
aandeel gestegen naar 34,5%. In 
absolute cijfers was de stijging 
zelfs vele malen groter. Dat blijkt 
uit eerder deze maand gepubli-
ceerde gegevens van statistiekbu-
reau CBS. Gemeten naar de waar-
de van de uitvoer was juist het 
wegvervoer de grote winnaar van 
de afgelopen vijf jaar.

Weliswaar nam het totale uitvoer-
volume tussen 2011 en 2016 ook toe, 
maar de stijging van de zeevaart was 
procentueel gezien groter. Het be-
treft bij deze cijfers zowel de export 
van producten die in Nederland zijn 
gefabriceerd of bewerkt als de uit-
voer van geïmporteerde goederen 
die in Nederland zijn op- of overge-
slagen.
Zeevaart heeft al geruime tijd het 
grootste volume-aandeel van de 
goederenexport. In 2006 werd de 
binnenvaart voorbijgestreefd als 
belangrijkste modaliteit in deze 
markt. Die positie had de zeevaart 
in 2016 nog steeds, met een vracht-
volume van 189 miljoen ton. Dat 
was vijf jaar geleden nog 147 miljoen 
ton. Nummer twee is de binnen-
vaart, met 132 miljoen ton vorig jaar. 
Op plek drie staan zowel wegtrans-
port als pijpleidingen, met ieder 99 
miljoen ton aan geëxporteerde goe-
deren.
Die groei van de zeevaart is vooral 
ten koste gegaan van de binnen-
vaart. Het marktaandeel daarvan 
daalde van 27 naar 24%. De taart-
punten van de overige modaliteiten 
(spoor, weg, luchtvaart en pijplei-
dingen) bleven min of meer gelijk.
Echter, als over dezelfde periode 
niet het volume, maar de waarde 

van de uitgevoerde producten 
wordt bekeken, ontstaat een ander 
beeld. De waarde van de geëxpor-
teerde goederen via asfalt nam na-
melijk fors toe, van 219 naar 289 
miljard euro. Ook qua marktaan-
deel betekende dat een fl inke toena-
me, van 33,7 naar 38,4%.
Daarmee is het wegtransport weer 
marktleider, nadat zeevaart in 2015 
nog de meeste exportwaarde voor 
zijn rekening nam. Toch maakte 
laatstgenoemde ook een kleine 
sprong voorwaarts sinds 2011. Het 
marktaandeel van zeevaart was vo-
rig jaar namelijk 1,2 procentpunt 
groter dan vijf jaar eerder. Daar te-
genover staan de verliezers: vervoer 

CBS-CIJFERS  Aandeel zeevaart in goederenuitvoer in vijf jaar fl ink gestegen

Zeevaart steeds belan
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Panalpina heeft in de Belgische 
luchtvrachtmarkt de versspecia-
listen Adelantex en AD Handling 
voor een onbekende geldsom 
overgenomen. 

Via de acquisitie versterkt de Zwit-
serse netwerkexpediteur zijn  logis-
tieke luchtvrachtactiviteiten voor 
de internationale perishable-markt.  
De twee zusterbedrijven in de Belgi-
sche luchtvrachtsector zijn onder 
meer actief op de luchthavens van 
Luik, Brussel en Oostende. 
Dit voorjaar kocht Panalpina al het 
Nederlandse Interfresh Airfreight 
Handling op Schiphol en de Duitse 
activiteiten van de Cool Chain 
Group. In de Keniase luchtvracht-
markt werden eerder al de bloe-
men- en groentespecialisten Airfl o 
en Air Connection opgekocht. Daar-
mee kreeg Panalpina een marktpo-
sitie in de bloemenimport tussen 
Nairobi Airport en Schiphol. 
Panalpina wil met de recente zes
acquisities een eigen mondiaal pe-
rishable-netwerk opbouwen. Nu 
beschikt het logistiek bedrijf al over 
gespecialiseerde vestigingen in 
twintig landen. Dat aantal wil Pan-
alpina de komende jaren verdubbe-
len. De grootste concurrent in die 
markt is het eveneens Zwitserse 
K+N, dat de afgelopen tien jaar een 

groot aantal experts in de perisha-
ble-markt opkocht, waaronder het 
Nederlandse J. van de Put Fresh.
Adelantex is goed voor 75.000 ton 
aan import op de drie Belgische 
luchthavens, waarvan 75% op Brus-
sels Airport wordt verwerkt. Daar-
mee is het bedrijf een grote speler in 
deze luchtvrachtniche van fruit-, 
bloemen-, groente-, en visimport. 
Het bedrijf beschikt op de luchtha-
ven van Brussel over een eigen af-
handeling, douane-inklaring en Eu-
ropees wegvervoer. Bij het bedrijf, 
dat rond de tweehonderd grote Eu-
ropese importeurs bedient, werken 
46 mensen.

Expansie
Adelantex is volgens de directie 
marktleider in België. Het werd in 
1992 opgericht als wegvervoerder 
door de vier directeuren: Jozef Mer-
gan, Kris Poels, Jellen Bosmans en 
Igor Vandyck. Het viertal zal binnen 
het perishable-netwerk van Panal-
pina leidende functies gaan bekle-
den. Poels wordt daarbij  landenma-
nager perishables voor Luxemburg 
en België, terwijl Mergan, algemeen 
directeur van Adelantex en meer-
derheidsaandeelhouder, zich gaat 
toeleggen op de verdere ontwikke-
ling van de mondiale versactivitei-
ten van Panalpina. JV

LUCHTVRACHT

Foto: Panalpina

Panalpina verwerft 
Belgisch Adelantex

TOBIAS PIEFFERS

Eurogate heeft vier geautomati-
seerde straddlecarriers besteld 
bij Kalmar voor een proefproject 
dat het overslagbedrijf uitvoert 
met APM Terminals. 

Doel van het zogenoemde STRADe-
gy-project is om te onderzoeken of 
geautomatiseerde straddlecarriers 
veilig kunnen worden ingezet.
De bij Kalmar bestelde voertuigen 
zullen na oplevering in 2019 naar de 
Eurogate-terminal in Wilhelmsha-
ven worden gebracht, waar ze op 
een onbenut deel van het terrein 
worden getest. Indien de proeven 
positief worden afgerond zal Euro-
gate de technologie op grotere 
schaal adopteren. 

om deze ontwikkelingen te negeren 
als het zijn toekomst wil veilig stel-
len’, schrijft het overslagbedrijf in 
een verklaring. ‘Daarom zetten wij 
in op digitalisering en automatise-
ring.’
De automatisering van de voertui-
gen zal nadelig uitpakken voor de 
werkgelegenheid voor havenarbei-
ders. Straddlecarriers worden nu 
nog door chauff eurs bestuurd.
Hoeveel van deze voertuigen Euro-
gate in totaal op de 12 terminals in-
zet is onduidelijk, maar waarschijn-
lijk gaat het om enkele tientallen 
per terminal.
Op bemande containerterminals is 
straddlecarrierchauff eur één van de 
veelvoorkomende functies van ha-
venarbeiders, naast kraandrijver en 
sjorder. 

AUTOMATISERING

Eurogate in proefproject met 
automatische straddlecarriers

Straddlecarriers zijn hoge voertui-
gen voor het transport van contai-
ners op de terminal. De machines 
zijn zo ontworpen dat zij boven een 
container kunnen rijden om die op 
te pakken of neer te laten. De strad-
dlecarriers die Eurogate heeft be-
steld kunnen vier lagen hoog stape-
len.

Werkgelegenheid
Als motivatie voor de automatise-
ringsslag noemt Eurogate de schaal-
vergroting in de containervaart, het 
tempo waarin de megacarriers van 
20.000 teu en meer moeten worden 
afgehandeld en de automatisering 
van terminals door concurrenten, 
zoals bijvoorbeeld APM Terminals 
en Rotterdam World Gateway. ‘Eu-
rogate kan het zich niet veroorloven Foto: Kalmar

Bij de invoer zijn spoor en luchtvracht 

de winnaars van de afgelopen jaren.

Foto: Shutterstock

aardolie verschoof deels van de bin-
nenvaart naar de zeevaart. Ook ver-
voerden zeeschepen steeds meer 
chemische producten.

Invoer 
Bij de invoer lijken vooral het spoor 
en de luchtvracht de winnaars in de 
afgelopen jaren. Want hoewel het 
marktaandeel van beide modalitei-
ten nog steeds klein is, nam de 
waarde van de vervoerde goederen 
fl ink toe, blijkt uit de CBS-cijfers. 
Met name het spoorvervoer steeg 
fors, met een ruime verdubbeling. 
Zo voerden treinen in 2011 nog voor 
5,6 miljard euro in, terwijl dat vorig 
jaar was gestegen naar 13,1 miljard 
euro. In dezelfde periode was de 
toename bij de luchtvracht iets 
minder groot, maar nog steeds ste-
vig: van 12,1 miljard naar 19,2 miljard 
euro. Daar tegenover stond een ver-
lies voor de zeevaart. Net als de to-
tale uitvoer steeg ook de totale in-
voer in de voorbije vijf jaar. 
Voor dit jaar lijken alle seinen op 
groen te staan voor de vrachtsec-
tor. ABN Amro meldde in zijn on-
langs verschenen rapport over de 
transportbranche dat in de eerste 
helft van 2017 de omzet in alle mo-
daliteiten groeit. Het gaat hierbij 
om alle vormen van vrachtvervoer 
(import, export en binnenlands 
vervoer) samen. Transport over de 
weg steeg het sterkst, met een om-
zetgroei van 6,9% in vergelijking 
met dezelfde periode een jaar eer-
der.
Hoewel 2017 nog niet voorbij is, 
wordt over het gehele jaar waar-
schijnlijk ook een plus genoteerd, 
denkt het economisch bureau van 
ING. De cijferaars van de bank ko-
men uit op een toename van 3,5% 
voor het gehele goederenvervoer. 
Voor volgend jaar verwacht ING 
eenzelfde toename als over dit jaar, 
waarvan vooral het vervoer over 
water gaat profi teren.

pijpleidingen vrijwel uitsluitend 
worden gebruikt voor het vervoeren 
van fossiele brandstoff en. De olie-
prijs begon fl ink te dalen halverwe-

ge 2014 en dat lage prijspeil werd 
pas in 2017 losgelaten. Bij de bin-
nenvaart is de fi kse daling juist over 
veel verschillende productgroepen 

uitgesmeerd, waarbij de export van 
onder andere voedingsproducten, 
aardolie en ertsen afnam. 
De uitvoer van voedingsproducten 

verplaatste zich deels naar het weg-
transport, dat daarnaast onder an-
dere meer stukgoed naar het bui-
tenland bracht. De export van 

ngrijker voor export
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Rotterdam wil 
stukgoedmarkt 
veroveren
HAVENDEBAT  Haven investeert fors in offshore en projectlading

daarom niet verstandig op dit mo-
ment. In plaats daarvan moeten we 
investeren in betere verkoop van 
onze unique selling points.’ Die be-
staan volgens hem onder meer uit 
de goede bereikbaarheid van de ha-
ven en het unieke aanbod aan drij-
vende bokken. 
Kuipers sluit zich daar bij aan. ‘Rot-
terdam mist het imago als stuk-
goedhaven en dat blijft lang aan je 
plakken’, zegt hij. 

Levenswaard vindt de investering 
in ruimte juist van groot belang. 
‘Onze investeringen spelen in op de 
groeiambities van de bedrijven. Het 
klopt dat de bezetting omhoog kan,   
maar het gaat hier om onregelmati-
ge ladingstromen. Het komt vaak al-
lemaal tegelijk of even niet. Daarom 
blijft extra ruimte noodzakelijk om 
te groeien.’

Nummer een
De stukgoedmarkt is divers en kent 
uiteenlopende ladingstromen. Dat 

TOBIAS PIEFFERS

Rotterdam wil uitgroeien tot dé 
stukgoedhaven van Europa. Hoe? 
Door fl ink te investeren in nieuwe 
bedrijfsruimte. 

De haven van Rotterdam mag zich 
op veel vlakken de grootste van Eu-
ropa noemen, maar niet qua over-
slag van stukgoed. Daarin loopt de 
haven behoorlijk achter op concur-
renten als Antwerpen en Zeeland 
Seaports, die bijna twee keer zo 
groot zijn.
Als het aan het havenbedrijf ligt 
komt daar ‘snel’ verandering in, zei 
directeur breakbulk Danny Levens-
waard tijdens het Havendebat Rot-
terdam, dat Nieuwsblad Transport 
jaarlijks organiseert. Het Havenbe-
drijf investeert fors in nieuwe 
ruimte ‘om de groeiambities van 
bedrijven in deze markt te facilite-
ren’.
Op de Tweede Maasvlakte is recent 
een nieuw stuk grond opgespoten 
waarop een off shore center wordt 
gebouwd. ‘Dat wordt vanwege de di-
recte ligging aan zee en de grote 
diepgang voor de kade zeer aantrek-
kelijk voor de overslag van project-
lading’, zei Levenswaard, die daarbij 
wees op de groei van off shore wind-
energie. 
In de Eem- en Waalhaven wordt on-

dertussen door ‘schuifoperaties’ ex-
tra ruimte gecreëerd. Nu de ECT 
Home Terminal is gesloten, kunnen 
de depots voor lege containers in de 
Waalhaven naar de Eemhaven wor-
den verplaatst, waardoor overslag-
bedrijven in de Waalhaven extra 
ruimte krijgen om stukgoed te be-
handelen.
De stukgoedmarkt is divers en kent 
vele goederenstromen, maar het 
Havenbedrijf Rotterdam zet met 
name in op projectlading. Haven-
econoom Bart Kuipers noemt die 
markt het neusje van de zalm. ‘Pro-
jectlading vraagt om maatwerk. De 
toegevoegde waarde ervan is groot’, 
zegt hij.
Ook Levenswaard benadrukt dat. 
‘Hoewel het relatief om weinig ton-
nen gaat zijn er veel handen aan het 
werk. Er is een behoorlijke logistie-
ke sector omheen ontwikkeld en be-
drijven behalen er grotere marges 
op.’ Dat is volgens hem niet alleen 
goed voor de werkgelegenheid in de 
haven, maar ook in de regio. 
In Zeeland Seaports is het nieuws 
minder goed gevallen. De Zeeuwse 
havens zijn succesvol in de off shore 
en projectmarkt, maar dat Rotter-
dam zich nu ook op deze markt stort 
baart ondernemers in de regio zor-
gen. Eerder wist de Maashaven al de 
‘Pioneering Spirit’ van Allseas naar 
zich toe te trekken en eind zomer 

ontstond er getouwtrek om de ves-
tiging van Dong Energy, dat een lo-
catie zocht voor de bouw van de 
windparken Borssele 1 en 2. Dit pro-
ject is na veel commotie uiteindelijk 
door Vlissingen gewonnen.
Operationeel directeur Dick Gil-
huis van BCTN, voormalig commer-
cieel directeur van Zeeland Sea-
ports vraagt zich af ‘waarom 
Rotterdam de concurrentie niet 
buiten de BV Nederland zoekt’. Vol-
gens hem moet Rotterdam zich op 
de staalmarkt richten en de concur-
rentie met Antwerpen aangaan, dat 
in die markt heer en meester is.
Levenswaard wijst die kritiek van 
de hand. ‘Wij kijken hoe wij als Rot-
terdam kunnen groeien’, zegt hij.

Connectiviteit
Als Rotterdam wil uitgroeien tot dé 
stukgoedhaven van Europa zal de 
overslag ervan grofweg moeten ver-
dubbelen. Om dat te realiseren 
moet Rotterdam zjin connectiviteit 
vergroten en aan zijn imago werken. 
Volgens een grove schatting van het 
havenbedrijf komen er in Antwer-
pen tweeënhalf keer zoveel rederij-
en als in Rotterdam, omdat Antwer-
pen bekendstaat als stukgoedhaven. 
Die aanwezigheid van rederijen is 
belangrijk, want hoe beter een ha-
ven is aangesloten op de rest van de 
wereld, hoe meer verladers de ha-

ven zullen gebruiken. Levenswaard 
spreekt van een kip/ei-probleem. 
Om lading aan te trekken zijn er re-
derijen nodig, maar die komen al-
leen als er lading is. 
Volgens directeur Rik Pek van 
Broekman Logistics is de oplossing 
daarom simpel. Rotterdam moet la-
ding aan zich binden door consoli-
datiepunten en strategische voorra-
den van bepaalde goederensoorten 
te creëren. Zo heeft Broekman re-

cent een nieuw distributiecentrum 
op de Maasvlakte geopend waar ge-
vaarlijke stoff en kunnen worden 
opgeslagen.
Pek bekritiseert de ‘investerings-
drang’ van het Havenbedrijf. ‘On-
danks de groei die we hebben in 
Rotterdam – volgens voorlopige cij-
fers stijgt de conventionele stuk-
goedoverslag dit jaar met 10% – is 
de bezettingsgraad van de terminals 
nog niet geheel op orde’, zegt hij. 
‘Investeren in extra ruimte voor de 
segmenten waar we al in zitten is 

Projectlading vraagt om maatwerk. 

De toegevoegde waarde is groot.
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OVERSLAG NAAR GOEDERENSOORTEN
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kan projectlading als off shore con-
structies of fabrieksonderdelen 
zijn, maar ook auto’s, rollen staal en 
papier en pallets met bananen. 
Door die diversiteit schaken havens 
letterlijk op meerdere borden tege-
lijk. 
Antwerpen is in totaal volume al de-
cennia de grootste stukgoedhaven 
van Europa, maar daar is, in ieder 
geval op papier, begin december een 
einde aan gekomen door de fusie 
van Zeeland Seaports en Gent. Ge-
combineerd als North Sea Port 
slaan die havens 11,6 miljoen ton 
over, bijna twee miljoen ton meer 
dan Antwerpen. 
De stukgoedmarkt heeft het afge-
lopen decennium behoorlijk te lij-
den gehad. De historische over-
slagtrend van Antwerpen laat 
duidelijk zien hoe container-
rederijen tijdens de fi nanciële cri-
sis op agressieve wijze op zoek zijn 
gegaan naar nieuwe lading, die zij 
onder andere vonden in de stuk-
goedmarkt. Van het ene op het an-
dere moment daalde de overslag 
van stukgoed met de helft en dat 
heeft zich sindsdien maar gedeel-
telijk hersteld. Toch blijft het voor 
havens een interessante markt. 
Want hoewel de volumes klein 
zijn, levert het qua toegevoegde 
waarde en werkgelegenheid rela-
tief veel op.
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De stukgoedoverslag in Antwerpen is hard getroffen door containerisatie. Toch blijft het qua volume de grootste stuk- 

goedhaven van Europa.  Tussen havens onderling bestaan echter grote verschillen.  Zo is Antwerpen groot in staal,  maar 

behandelt het nauwelijks projectlading, waar Rotterdam juist sterk in is.   Infographic: Edward Ouwerkerk / Barry Hage
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Kerstdrukte op 
water en in lucht
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Veel binnenschippers meren tijdens de Kerstdagen hun schip af, 

zoals het verstilde beeld van de haven van Werkendam laat zien. 

De luchtvracht maakt een heel andere vorm van kerstdrukte door. 

Luchtvrachtexpediteurs spreken dit jaar van ‘krankzinnige weken 

in de aanloop naar Kerst’.

Foto: Ries van Wendel de Joode
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Kerstbonus is terug 
in de luchtvracht

JOHN VERSLEIJEN

Terwijl Cargolux zijn 1400 
werknemers heeft 

getrakteerd op een 
individuele bonus van 5.000 

euro, spreken expediteurs van 
‘krankzinnige’ weken in de 
aanloop naar Kerst. Vraag 

blijft wanneer de 
vrachthausse ophoudt. 

De vraag naar luchtvrachtcapaciteit is 
ook deze maand verder gestegen en 
sommige verladers zijn door de lange 
wachttijden van soms vier tot vijf we-
ken op routes vanuit Europa naar de VS 
en Mexico al overgestapt op zeevracht-

vervoer. Dat is niet alleen van oudsher goedkoper maar 
nu ook betrouwbaarder en sneller. Collega’s in de lucht-
vrachtbranche spreken van ‘gekke toestanden’ rond het 
nijpende gebrek aan capaciteit. De meeste vrachtagen-
ten hebben dat grote tekort en de hoge prijzen nog nooit 
meegemaakt. Zelfs verladers die premium vrachttarie-
ven neertellen voor lading die absoluut mee moet, vis-
sen nu vaak achter het net. Nog niet zo lang geleden 
bleef minder renderende luchtvrachtlading gewoon 
staan op de luchthavens om plaats te bieden voor zen-
dingen van deze goedbetalende verladers. 
Het tekort aan vrachtruimte op de trans-Atlantische-
routes geldt niet alleen voor de vrachtvliegtuigen maar 
heeft zich de afgelopen weken ook verplaatst naar de 
vrachtcapaciteit op de passagiersvliegtuigen. Vertra-
gingen van zes dagen zijn daar geen uitzondering meer 
en Europese expediteurs kiezen zelfs al alternatieve be-

stemmingen als Chicago en Houston, terwijl de lading 
in New York moet zijn. De vrachtzendingen worden 
dan over de weg naar de eindbestemming getruckt. Een 
dure oplossing, gezien de extra wegvervoerkosten, 
maar beter dan de zendingen na Kerstmis af te leveren. 

Automotive
Uit een rondgang langs verschillende expediteurs en 
vrachtvervoerders blijkt verder ook dat het overal druk 
tot zeer druk is en er geen vrachtbestemmingen zijn 
waar er nog voldoende capaciteit beschikbaar is. Dat 
maakt het zoeken van alternatieve vrachtroutes voor de 
expediteurs extra moelijk.
Dat de traditionele luchtvrachtverladers, zoals de pro-
ducten van automotive-onderdelen, grote moeite heb-
ben om capaciteit te vinden voor hun tijdgevoelige la-
ding, heeft hoofdzakelijk te maken met het fors 
toegenomen pakketvervoer. Dat expresaanbod legt nu 
een grote claim op de bestaande intercontinentale 
luchtvrachtcapaciteit. Ladingsaanbieders uit de e-com-
merce-markt bieden de hoogste tarieven en maken het 
voor de oude klanten van de luchtvrachtmaatschappij-
en steeds moeilijker om tegen acceptabele tarieven 
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dingsgraad. Vooral voor KLM is dat na het gevoelige ca-
paciteitsverlies bij vrachtdochter Martinair een opste-
ker na jaren van tegenvallende vervoerscijfers. KLM zet 
met een nieuwe expresdienst intussen ook verder in op 
het pakketvervoer, terwijl Lufthansa Cargo de afgelo-
pen weken zelfs vrachtcharters heeft uitgevoerd om 
voldoende pakjes tussen Duitsland en de VS te feede-
ren. Ook dat is voor de Duitse vrachtvervoerder een 
nieuwe markt, maar met charterprijzen die vergeleken  
met een half jaar geleden zijn verdubbeld, is dat een niet 
te missen buitenkansje. Per vlucht levert dat al heel snel 
400.000 dollar op tussen de Europa en de VS, melden 
bronnen in de Duitse vakpers. 
Cargolux, dat dit jaar verwacht af te sluiten met een 
nettowinst van meer dan 100 miljoen euro, stelt ook dat 
een deel van het succes in 2017 is toe te schrijven aan 
het grote pakketaanbod. ‘Via Black Friday, Cyber Mon-
day en Singles Day zijn we nu in het drukke kerstsei-
zoen beland en het aanbod blijft zich verder goed ont-
wikkelen. Ook voor volgend jaar verwachten wij dat de 
forse vraag naar capaciteit zal aanhouden’, aldus een 

woordvoerder van de Luxemburgse vrachtmaatschap-
pij. Cargolux heeft als eerste vrachtvervoerder gelet op 
het goede resultaat over dit jaar al een bonus van 5.000 
euro toegekend aan alle medewerkers. Het is lang gele-
den dat de vrachtmaatschappij een extraatje heeft uit-
gekeerd. In 2016 kon het maar net buiten de rode cijfers 
blijven met een winstje van enkele miljoenen euro’s. 
De meeste expediteurs verwachten nog een eindspurt 
tot aan het weekend voor Kerstmis. Dan zal de vraag 
eerst dalen, maar een echte forse afname in januari van 
het volgend jaar tot aan het Chinese Nieuwjaar (medio 
februari) wordt niet verwacht. Daarvoor zijn de schap-
pen in de internationale distributiecentra nu al veel te 
leeg en blijft het pakketvervoer zorgen voor een con-
stante vraag naar vrachtruimte, stellen analisten van 
onder meer luchtvaartorganisatie IATA en de Britse 
consultant Drewry.

Containervaart
De digitale vrachtbeurs Freightos vreest intussen dat de 
luchtvrachtmarkt zich langzaam uit de markt prijst 
door de hoge tarieven en het tekort aan capaciteit. Het 
databedrijf verwacht dat verladers volgend jaar dan ook 
meer logistieke alternatieven in de containervaart zul-
len gaan opzoeken indien de beperkte capaciteit en 
hoge prijzen niet verdwijnen. Volgens het tarievenplat-
form zijn de prijzen tussen september en december van 
dit jaar op een drukke route als Shanghai-New York ge-
stegen met 2,5 dollar naar 7 dollar per kilo. Op routes 
tussen Europa en Zuid-Amerika zouden al vrachtprij-
zen van 20 dollar per kilo worden betaald, terwijl er ad-
hoctarieven van 35 dollar per kilo door de airlines in de 
markt worden gezet. Daarbij zouden diverse lucht-
vaartmaatschappijen ook de ruimte-afspraken met ex-
pediteurs naar de prullenbak hebben verwezen en een 
‘dynamisch’ prijsbeleid hanteren. Alleen de partijen die 
de hoogste vervoerstarieven bieden, hebben daarbij ze-
kerheid dat de lading ook daadwerkelijk wordt gevlo-
gen.
Expediteurs hadden de afgelopen maanden grote moei-
te om dit nieuwe prijsspel in de luchtvrachtmarkt mee 
te spelen met de airlines. Veel agenten hadden vaste 
prijsafspraken in de vervoerscontracten met de verla-
ders opgenomen en konden de stijgende inkoopprijzen 
niet direct doorbelasten aan de klanten. Dat leidde  dit 
jaar nog tot aanzienlijke winstdalingen in de expeditie. 
Dat is sinds het tweede helft van dit jaar aan het veran-
deren, stellen bronnen. Ook de expediteurs hebben 
door dat de tijden in de luchtvrachtmarkt zijn veran-
derd en vervoerders niet langer tegen elkaar kunnen 
worden uitgespeeld met als eindresultaat lagere tarie-
ven. Het is nu bijna wat de gek ervoor geeft en ook de 
expediteurs lijken nu aan die prijzencarrousel te verdie-
nen als gekeken wordt naar de laatste fi nanciële resul-
taten van grote partijen als Panalpina, K+N en DHL 
Global Forwarding.
Alleen voor de verladers wordt het een mindere Kerst 
vergeleken met voorgaande jaren. Zij kunnen zich 
troosten met de gedachte dat ze jarenlang voor een 
dubbeltje op de eerste rang hebben gezeten in de lucht-
vrachtmarkt.

Dynamisch prijsbeleid zorgt 

voor hoge vrachttarieven

Illustratie: Edward Ouwerkerk

vrachtruimte in te kopen. Vooral op rechtstreekse rou-
tes tussen belangrijke vrachtbestemmingen is er niets 
meer te krijgen en zijn exporteurs aangewezen op se-
cundaire transitobestemmingen om de vrachtzendin-
gen bij de afnemers te krijgen. Vooral voor de Ameri-
kaanse auto-industrie dreigt daardoor bij de productie 
van de nieuwe automodellen voor het voorjaar van 2018 
een tekort aan onderdelen. De meeste onderdelen moe-
ten uit Europa en Japan worden aangevoerd. 
De snel groeiende e-commerce-markt heeft nog een an-
der nadeel: veel pakketten worden door de consumen-
ten geretourneerd en zorgen daarmee voor een verdere 
claim op de bestaande beschikbare intercontinentale 
vrachtcapaciteit. Deze retourlading wordt vaak aan 
boord van passagiersvliegtuigen terugverstuurd en is in 
dat segment een verdere factor in het oplopend ladings-
aanbod. Zo is er op de Chinese bestemming Shanghai 
nauwelijks ruimte te krijgen op de passagiersvluchten. 
Een jaar geleden was dat nog ondenkbaar, stellen 
marktkenners. Zij wijzen er ook op dat de recent opge-
zette raildiensten tussen China en Europa nog weinig 
impact hebben op de drukte in het luchtvrachtvervoer 
tussen Europa en China. Veel verladers met tijdkriti-

sche lading lijken nog niet geheel overtuigd dat het  
spoorvervoer van en naar China te vertrouwen is.

Evenwicht
Grote vrachtvervoerders als het Russische AirBridge 
Cargo (ABC) en Cargolux schrijven intussen een deel 
van de volumegroei in het lopende boekjaar toe aan 
pakjesvervoer voor de webwinkels. Zo meldt ABC een 
groei over de eerste elf maanden van dit jaar van 15%. 
Voor de airlines heeft het pakjesvervoer naast extra vo-
lume en hogere vervoersprijzen nog een additioneel 
voordeel:  er is langzaam evenwicht tussen de inkomen-
de en uitgaande ladingstromen tussen Europa en Azië. 
Vroeger was er voor de vrachtcarriers nauwelijks ex-
portvracht te vinden in Europa voor de bestemmingen 
in het Verre Oosten. Het geld moest dan ook worden 
verdiend op de export uit onder meer China naar Eu-
ropa. Nu snijdt het mes voor de airlines aan twee kan-
ten: er wordt zowel in Europa als in Azië verdiend aan 
het luchtvrachtvervoer.
Het sterke ladingaanbod zorgt er onder meer ook voor 
dat de vervoersstatistieken van Air France-KLM Cargo 
weer groei laten zien van vrachtaanbod en de bela-
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ECONOMIE  Nederlandse export naar Rusland laat in 2017 een stijging zien

Russische sancties treffen Europa 
MELS DEES

De economische sancties die Eu-
ropa instelde tegen Rusland, zijn 
weer verlengd. Hoewel de sanc-
ties sommige sectoren sterk ra-
ken, willen de regeringsleiders ze 
niet laten vallen, vanwege onvol-
doende vooruitgang in het Oekra-
iense vredesproces.

De huidige sanctieperiode eindigt 
op 31 januari 2018, maar wordt nu 
voor zes maanden verlengd. De 
maatregelen werden in de zomer 
van 2016 ingesteld. Slechts indien 
de afspraken van het vredesakkoord 
van Minsk, die de angel uit het Oe-

miljoen dollar per maand minder 
exporteert dan bij een scenario zon-
der sancties het geval zou zijn ge-
weest. Dit komt neer op 0,8% van de 
totale Duitse export per maand. Het 
land draagt daarmee bijna 40% van 
de verliezen die het gevolg zijn van 
de sancties en wordt veel sterker ge-
raakt dan het Verenigd Koningrijk, 
Frankrijk, de Verenigde Staten en 
Nederland.

Nederlandse export groeit
De export vanuit Nederland naar 
Rusland is in de eerste zeven maan-
den van 2017 toegenomen naar bijna 
3,2 miljard euro. Dat is 35% meer dan 
in dezelfde periode vorig jaar. De ex-

kong, leverde de door de sancties 
veroorzaakte terugval in de han-
delsstromen tussen de verschillen-
de landen tot eind 2015 al een scha-
de op van 114 miljard dollar.

Grote klap voor Duitsland
Deze schade komt voor ongeveer 
60% bij Rusland terecht, de rest 
wordt opgevangen door de sanctio-
nerende landen. De beide econo-
men berekenden dat de 37 landen 
ongeveer 44 miljard euro schade le-
den tot 2015. 90% van dat bedrag 
kan toegeschreven worden als scha-
de voor de landen van de Europese 
Unie. De grootste klap heeft Duits-
land gekregen, dat gemiddeld 727 

kraïne-confl ict moesten halen, ge-
heel nageleefd worden, zal Europa 
de maatregelen terugdraaien. Dat is 
vooralsnog niet het geval, oordeel-
den de regeringsleiders van de Eu-
ropese Unie vorige week in Brussel.
De sancties worden door 37 landen 
ondersteund, waaronder alle lidsta-
ten van de Europese Unie en de Ver-
enigde Staten. Economen van het 
Institut für Weltwirtschaft (IfW) in 
Kiel hebben berekend dat de maat-
regelen tegen Rusland tot grote fi -
nanciële schade hebben geleid, zo-
wel voor Rusland als voor de 37 
landen. Volgens economen Julian 
Hinz van het IfW en Matthieu Cro-
zet van de universiteit van Hong-

port van producten van Nederlandse 
makelij groeide in die periode met 
40% naar 2 miljard euro, de weder-
uitvoer nam toe met 28%. Dit meld-
de het CBS in oktober.
Ondanks de groei is de exportwaar-
de van goederen nog altijd 20% lager 
dan in 2013, als gevolg van de politie-
ke en economische ontwikkelingen. 
Met name de handelsboycot van en-
kele voedingsproducten die Rusland 
in januari en augustus 2014 instelde, 
droeg bij aan de exportdaling. De 
handelsbeperkingen zijn echter niet 
het enige probleem dat de export 
naar Rusland parten speelt. Valuta-
schommelingen hebben ook een fors 
eff ect. In de eerste zeven maanden 
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 hard

De export van vlees en zuivel viel stil.

van 2017 was de waarde van de euro 
ten opzichte van de Russische roebel 
gemiddeld 17% lager dan een jaar 
eerder. Daar staat echter tegenover 

dat de euro in 2017 gemiddeld 55% 
duurder was dan in 2013. Een hogere 
valutawaarde is doorgaans ongun-
stig voor de exportpositie.

Positief is dit jaar het aantrekken 
van de Russische economie, wat ge-
paard gaat met toenemende impor-
ten. Deze ontwikkeling staat in 

sterk contrast met de periode 2013-
2016 toen de economie van Rusland 
kromp en de import met meer dan 
30% terugzakte.

Door de boycotmaatregelen van 
2014 werden de Nederlandse land-
bouw en de voedingsmiddelenin-
dustrie direct geraakt. In vergelij-
king met de periode januari tot juli 
2013, toen er nog onbelemmerde 
export mogelijk was, is de export 
van landbouwproducten en voe-
dingsmiddelen van Nederlandse 
makelij ruimschoots gehalveerd.
In de periode januari tot juli van dit 
jaar werd voor 213 miljoen euro aan 
Nederlandse landbouwproducten 
en voedingsmiddelen naar Rusland 
uitgevoerd. Vier jaar eerder was dat 
nog 477 miljoen euro. Vlees en zui-
vel worden nagenoeg niet meer 
naar Rusland geëxporteerd. 

Foto: Shutterstock

2Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Vos Expeditie Deventer BV is al 

meer dan zeventig jaar actief op 

het gebied van transport en distri-

butie. Vanuit vestigingen in 

Deventer, Groningen en Ittervoort 

bedient het bedrijf heel Europa. 

Onlangs werd de opleggervloot 

uitgebreid met 44 nieuwe 

Schmitz Cargobull schuifzeilop-

leggers. Deze opleggers zijn 

geschikt voor multimodale inzet, 

maar ook voor toepassing in 

LZV-combinaties. Het materieel 

moet voor Vos zo veel mogelijk 

universeel inzetbaar zijn op 

verschillende modaliteiten. Met 

de nieuwe serie schuifzeil 

opleggers van Schmitz is er een 

compromisloze oplossing voor 

vervoer over weg, rail en water, én 

voor toepassing in een LZV-com-

binatie.

Wagenborg heeft een overeen-

komst met Spierings getekend 

voor maar liefst vier nieuwe 

SK597-AT4 torenkranen. Met deze 

investering in de nieuwste 

generatie van de Spierings 

hydraulische mobiele kranen 

versterkt Wagenborg haar 

kraanvloot. De maximale vlucht 

van de nieuwe torenkranen 

bedraagt 48 meter waarbij de 

maximale puntlast 1.700 kilo 

bedraagt. De maximale hijshoog-

te bedraagt 58,1 meter. De 

SK597-AT4 kan een maximale last 

van 7.000 kilo hijsen op 14,1 meter. 

Twee van de nieuwe Wagenborg- 

aanwinsten worden opgeleverd in 

oktober 2018, de andere twee in 

januari 2019.

Supermarktketen Coop gaat zijn 

winkels in de Rotterdamse 

binnenstad voortaan met 

elektrische vrachtauto’s bevoor-

raden. Op termijn moeten alle 

voertuigen met lading voor de 

binnenstad voor 100% elektrisch 

rijden. Daarvoor gaat het Rotter-

damse transportbedrijf Breytner 

zorgen. Dat gebeurt in het kader 

van de ‘Green Deal 010’, een 

onderdeel van een programma 

van de landelijke overheid. De 

voor de stad bestemde goederen 

worden aangeleverd bij een 

distributiecentrum van Bakker 

Logistiek aan de stadsrand en 

gaan daarna op elektrische 

voertuigen naar de winkels. 

Transportbedrijf Fellinger in 

Roden heeft de vijftigste Scania 

gekocht sinds de oprichting van 

het bedrijf in 1981. De volledig 

luchtgeveerde 4x2 met de uiterst 

zuinige 410 pk SCR-only motor 

maakt deel uit van een levering 

van vijf NGS trekkers. Fellinger is 

specialist in geconditioneerd 

transport en rijdt met levensmid-

delen, biologische producten, 

bloemen en planten naar 

bestemmingen in de Benelux, 

Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, 

Scandinavië, Polen, Tsjechië en 

Hongarije. Bij Fellinger rijden de 

chauffeurs tussen de 110.000 en 

120.000 km per jaar. 

Met pakweg honderd elektrische 

trekkers in de grotten van het 

fameuze champagnehuis Moët et 

Chandon zorgt het Rotterdamse 

bedrijf Spijkstaal ervoor dat de 

fl essen veilig worden vervoerd. In 

een handmatig uitgehakt 

grottenstelsel van zes verdiepin-

gen diep worden de fl essen 

vervoerd over 65 kilometer aan 

veelal steile en smalle weggetjes. 

Spijkstaal produceert al meer dan 

75 jaar elektrische voertuigen 

zoals trekkers, platformwagens, 

vrachtwagens, bestelwagens en 

minibussen. Het bedrijf werd 

beroemd door het bouwen van 

elektrische SRV-wagens. In de 

jaren tachtig een vertrouwd beeld 

in vele buurten in ons land. 

Wanneer chauffeurs bij H.J. van 
Bentum B.V. uit Woudenberg 

langer dan 12,5 jaar bij het 

transportbedrijf rijden, mogen ze 

een jubileumeditie uitkiezen. 

Nadat een eerdere jubilaris al voor 

een Actros koos, was het deze keer 

zijn collega die een Mercedes-

Benz Actros 2448 LS met midliftas 

bestelde. De truck is voorzien van 

dodehoekcamera en de Giga-

Space-cabine van koelkast, 

premium matras, televisie en 

luchtgeveerde stoelen. De jongste 

aanwinst van het wagenpark 

wordt voornamelijk ingezet voor 

internationaal bulktransport. Van 

Bentum is al meer dan veertig 

jaar gespecialiseerd in bulk- en 

huiftransport naar en vanuit het 

Verenigd Koninkrijk.

Scheepswerf Barkmeijer Stroobos 

B.V. heeft de loodstender ‘Luna’ 

overgedragen aan Nederlands 

Loodswezen B.V. De ‘Luna’ is de 

zesde tender in de L-klasse serie, 

die de Discovery klasse tenders 

die ouder zijn dan twintig jaar 

vervangen. 

BEDRIJFSNIEUWS
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Bijna het veiligste magazijn van  
REPORTAGE  De pallets, de paden en de prijzenkast van Herbalife in Venray

samen met verschillende producten 
of herverpakken ze producten. 
Mocht er ondanks de veiligheids-
brillen toch iets gebeuren, dan is 
hulp nabij. Zowel bezoekers als me-
dewerkers hebben een pasje met 
daarop een noodnummer. Straten: 
‘Als je dat belt, schuiven via een con-
ference call direct tien BHV’ers aan 
en wordt de nodige actie onderno-
men.’
Orderpickers rijden af en aan. Met 
behulp van een pick-to-lightsys-
teem verzamelen ze hun producten. 
De foutmarge ligt op 0,4 procent. 
Controle op fouten gebeurt door de 
dozen op verschillende plekken te 
wegen. Het Warehouse Manage-
ment Systeem (WMS) weet precies 
het gewicht van de producten in de 
orders, en constateert dan ook de 
afwijkingen. 7.600 verschillende 
producten (met wisselende ingredi-
enten en diverse taalvarianten) lig-
gen in het warehouse. Ook moet er 
rekening gehouden worden met de 
houdbaarheid en de temperatuur-
gevoeligheid van de producten. 
In verband met de tilbelasting wor-

MALINI WITLOX

De prijzenkast staat vol. Herba-
life Nutrition won onder meer de 
Supply Chain of the Year Award 
van de World Trade Group in 
Londen en de Nederlandse prijs 
van Great Place to Work in 2015 
en 2017. De meest recente onder-
scheiding: in november 2017 won 
het bedrijf zilver bij de Prijs Vei-
ligste Magazijn van Nederland. 
 
Herbalife Nutrition is leverancier 
van onder andere voedings- en ver-
zorgingsproducten. Het heeft we-
reldwijd vier grote opslagcentra: 
twee in de Verenigde Staten, één in 
Azië en één in Venray. Bij de ope-
ning van het distributiecentrum in 
Limburg in 1998 werd vooral Euro-
pa bediend, inmiddels is dat ge-
groeid naar de hele EMEA-regio 
(Europa, Midden-Oosten, Afrika), 
zo vertelt manager distribution 
compliance Anthio Straten.
Het Limburgse warehouse is 23.000 
vierkante meter groot, vergelijkbaar 
met bijna vijf voetbalvelden. In Ven-

ray werken 250 mensen, waarvan 
ruim 160 in het warehouse, aldus 
Martine Christians, health & safety 
coördinator EMEA. ‘We hebben een 
fi fty-fi fty mix van vast personeel en 
uitzendkrachten. Die fl exibiliteit is 
nodig om in te kunnen spelen op de 
orderbehoefte en om pieken op te 
vangen. Al het personeel krijgt de-
zelfde training en uitzendbureau 
Olympia doet de planning, ook voor 
het vaste personeel.’

Petje op, petje af
Bij de training van de medewerkers 
ligt de nadruk op veiligheid. Nieuwe 
medewerkers mogen pas aan de slag 
als ze een digitale test over veilig-
heid succesvol hebben doorlopen. 
Medewerkers spelen regelmatig bij 
een werkoverleg een veiligheids-
quiz (petje op, petje af). Jaarlijks 
wordt een Veiligheidsdag georgani-
seerd voor het personeel. Een spe-
ciaal veiligheidsaspect wordt dan 
extra belicht. Christians: ‘We heb-
ben bijvoorbeeld 25 medewerkers 
een cursus gegeven over het gebruik 
van de AED, naast de BHV’ers. En 

een andere keer ging het over het in-
vullen van eventuele incidentfor-
mulieren. We moedigen personeel 
ook aan om onveilige situaties te 
melden. Op jaarbasis krijgen we een 
handvol opmerkingen. En we heb-
ben de SOS-tip, SOS staat voor Sig-
nalering Onveilig Situaties. De me-
dewerker met de beste tip krijgt de 
eer en 50 euro.’ 
Christians en Straten geven een 
rondleiding. Bij de deur van het wa-
rehouse hangt een spiegel met de 
tekst: ‘Veiligheid begint bij...’ Binnen 
in het magazijn zie je direct een vei-
ligheidsbord met diverse pictogram-
men en een banner van de Code Ge-
zond en Veilig Magazijn, die het 
bedrijf in 2016 vrijwillig tekende.
Op veiligheid wordt niet bespaard. 
‘Hesjes, pictogrammen, belijning, 
noodstoppen langs de picklijnen, 
wielblokkeringen voor trucks, oog-
douches. Ik zie dat als standaardza-
ken’, aldus Straten, die onder meer 
verantwoordelijk is voor inventory 
control, data maintenance, cus-
toms, health & safety en supply 
chain security. 

Tussen 2012 en 2016 waren er 
slechts drie incidenten per jaar 
waarbij medewerkers naar de dok-
ter moesten en minstens een dag af-
wezig waren. Christians: ‘De meeste 
medewerkers beschouwen het ma-
gazijn als veilig. Bij het onderzoek 
van Great Place to Work gaf 94 pro-
cent van de 132 respondenten aan, 
in een veilige tot zeer veilige omge-
ving te werken.’
Straten wijst een hekje aan bij een 
pallet-wikkelmachine. ‘Daar staat 
wel een hekje, maar op een andere 
plek hadden we dat niet gemon-
teerd. Dit hebben we nu gecorri-
geerd. Hetzelfde gold voor de mar-
kering van het voetgangerspad, die 
lijn was niet overal consequent 
doorgetrokken.’

Noodnummer
Op de VAL-afdeling (value added 
logistics) verwijdert een aantal me-
dewerkers etiketten van verpakkin-
gen, zodat er een sticker in een an-
dere taal op kan komen. Allen 
hebben ze een veiligheidsbril op. 
Ook stellen ze op deze afdeling kits 
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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

Straks beschikt #lelystad 

over een binnenvaarthaven. 

Flevokust Haven zal de 

economische basis van 

Flevoland verbreden. 

http://bit.ly/2iXteiN 

@FlevokustHaven 

Driving home for #Christ-

mas? We’ve updated our 

Freightlink @Spotify tunes 

playlist! https://www.

freightlink.co.uk #couriers

@freightlink 

Waarom denkt 1 planner het 

vaak beter te weten dan de 

10 chauffeurs? 

@TruckerappyInfo 

Inmiddels is één derde van 

de 66 gondels voor het 

Merkur offshore windpark 

aangekomen in de #Eems-

haven. @Eemshavenonline 

‘De huidige tijd dwingt ons 

te accepteren dat kolen als 

bron van energie-opwek-

king niet meer past,’ zegt 

president-directeur van de 

Rotterdamse Haven Allard 

Castelein. @Buitenhoftv 

The Impact of #blockchain 

and the Physical Internet on 

#logistics https://buff.

ly/2ko9g1h @ATSCblog 

Voor de unit MICS (Rappor-

tage) zijn wij op zoek naar 

een nieuwe collega voor de 

functie van Medewerker 

Maritieme Informatie 

(Rapportage) m/v (volconti-

nudienst, gemiddeld 34,2 

u.p.w.). http://www.

dirkzwager.com. 

@RoyalDirkzwager

 Komst Blankenburgver-

binding stap dichterbij 

 ‘Douane grootste 

bedreiging Brexit’ 

 Sneeuw lost slotprobleem 

vrachtsector Schiphol op 

 Vos Logistics gestart met 

distributie voor webgi-

gant Amazon 

 Meerderheid voor local 

rule vrachtsector Schiphol 

 Zeven miljoen subsidie 

voor Port-Liner 

 Stien en Cora, zet ’m op

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Veiligheid moet bij management én 

medewerkers continu speerpunt zijn.

heeft zijn proces zo ingericht, dat 
het de vraag vanuit de klant kan vol-
gen. In het weekend wordt vaak 
meer verkocht, op maandag wordt 
dan ook in tweeploegendienst ge-
werkt, net als op andere drukke tij-
den. 
Het bedrijf probeert de members zo 
goed mogelijk te faciliteren. Straten 
toont een testopstelling; een kleine 
transportband met daarop een aan-
tal kleine dozen. De members be-
stellen steeds frequenter, maar ook 
minder producten tegelijkertijd bij 
Herbalife Nutrition. ‘Om ook deze 
orders optimaal te picken gaan we 
meerdere orders in 1 picklijnbak 
picken, maar de producten moeten 
wel gelijk in de transportdoos om 
dubbele handling te voorkomen.’
Tot slot heeft hij nog een tip voor 
andere bedrijven. Ook als je al de 
nodige maatregelen hebt genomen, 
moet veiligheid een continu speer-
punt blijven, zowel bij management 
als bij medewerkers. Het vraagt 
steeds om scherpte en aandacht. 
Straten: ‘Veiligheid komt niet per 
ongeluk.’

Nederland
den orders van meer dan 20,8 kilo-
gram systematisch verdeeld over 
meerdere dozen. De voorraad bij de 
picklijn wordt continu aangevuld 
vanuit het bulkmagazijn, waar de 
dozen op pallets opgeslagen zijn. 
Op de reachtruck zit een camera zo-

dat de chauff eur exact de palletpo-
sitie ten opzichte van de liggers van 
de stelling kan zien. 
De jury van de Prijs Veiligste Maga-
zijn keek bij haar bezoek in septem-
ber naar verschillende onderdelen, 
legt Straten uit. Stellingen, veilig-
heid op kruisingen, loop- en gang-
paden, personeelsbeleid en produc-
tiviteit kwamen allemaal aan de 
orde. 
Fast moving items en slow movers 

hebben in de stellingen allemaal 
hun eigen zone, net als zware en 
lichte producten. Vracht die be-
stemd is voor de luchtvaart staat in 
een afgesloten gebied voor beveilig-
de luchtvracht. In Venray gaan twee 
stromen de deur uit. Producten die 

op pallets verpakt zijn en met een 
container naar lokale magazijnen in 
de regio gaan (bijvoorbeeld Madrid, 
Moskou en Milaan) en de dozen 
met producten voor de zogenoem-
de members. Dit zijn distributeurs 
van Herbalife Nutrition. De produc-
ten zijn namelijk niet in de winkel te 
koop, maar alleen via directe ver-
koop beschikbaar. 
De goederenstromen in containers 
zijn volgens Straten niet te combi-

neren met de membersstromen, 
een fi jnmazige distributie naar alle 
mogelijke dorpen en steden in 13 
Europese landen. ‘Die container-
stromen wisselen van omvang en 
zijn volumineus. We gebruiken 
hiervoor naast wegvervoer ook 
zee- en luchtvervoer. Afhankelijk 
van de eindbestemming zijn deze 
zendingen enkele dagen tot maan-
den onderweg. Bij members heb-
ben we één tot drie dagen. We pic-
ken 3.500 tot 8.000 memberorders 
per dag. Via het distributienetwerk 
worden die zo snel mogelijk bij de 
mensen thuis afgeleverd. In Neder-
land gebruiken we bijvoorbeeld 
DPD en in Scandinavië Bring. Be-
stellingen die voor 12.00 uur zijn 
bevestigd, gaan nog dezelfde dag 
de deur uit. Of het nu een grote of 
kleine bestelling is.’

Tweeploegendienst
110.000 memberorders gaan maan-
delijks bij het dc in Venray de deur 
uit. De members hoeven geen prog-
noses op te stellen over de inkoop 
van hun producten. Het bedrijf 
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LOGISTIEKDAG 2018 
6 FEBRUARI 2018
Het event waar ruim 200 logistieke 

directeuren jaarlijks samenkomen.  

De dag bestaat uit een plenair och-

tendprogramma, keus uit vier the-

macongressen en keus uit drie mo-

daliteitencongressen. 

• logistiekdag.nl

FRUIT LOGISTICA
7 T/M 9 FEBRUARI 2018
’s Werelds meest toonaangevende 

beurs voor de agf-handel vindt ko-

mend jaar plaats in Berlijn. De beurs 

biedt talloze impulsen voor ieder-

een die in de handel in vers fruit en 

groenten zit.

• fruitlogistica.de

MARITIME & OFFSHORE 
CAREER EVENT
28 MAART 2018
De twaalfde editie van deze carrière-

beurs. Vorige keer bezochten ruim 

3.500 (young) professionals en stu-

denten het event. Naast de beurs-

vloer is een conferentieprogramma. 

• moce.biz

DUITS-NEDERLANDSE 
LOGISTIEK CONFERENTIE  
10 APRIL 2018
Tijdens de Duits-Nederlandse Logis-

tiek Conferentie worden actuele on-

derwerpen besproken en ontmoet u 

meer dan 150 Nederlandse en Duit-

se logistiekprofessionals. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

INFRA EXPO 
16 EN 17 MEI 2018
Congres over de infrastructurele 

verbeteringen die moeten leiden tot 

een duurzaam en effi ciënt bereik 

van de havens en industrieën in het 

gebied Noord-Frankrijk, België en 

Zeeuws-Vlaanderen. 

• informatie.binnenvaart.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

De eerste signalen dat de sterke opbloei van de economie 
knelpunten oplevert zijn al weer voorbijgekomen. Met name 
de arbeidsmarkt lijkt onder druk te staan. Zo laat een recente 
voorspelling van het Economisch Instituut voor de Bouw zien 
dat de komende vijf jaar, door de sterke groei van de bouwpro-
ductie en door het vertrek van oudere arbeidskrachten, 70.000 
nieuwe mensen in de bouw nodig zullen zijn.
 
Het aantal vacatures in de logistieke sector begint inmiddels 
ook zorgelijk te worden. Alleen al afgelopen jaar steeg dit met 
30%. Zo is er een groot tekort aan bezorgers voor e-commerce 
zendingen. In de top-10 van moeilijkst vervulbare vacatures in 
Amerika staan vrachtwagenchauff eurs zelfs op de eerste plaats. 
Ook Nederlandse arbeidsmarktexperts laten zorgelijke gelui-
den horen. Ook zijn er inmiddels veel vacatures voor logistiek 
experts en leidinggevenden. Uit recente cijfers van Tempo-
Team komt naar voren dat er vooral in het midden en zuiden 
van het land een groot tekort is aan logistiek professionals op 
hbo-niveau. Er zijn zelfs regio’s waar de vraag meer dan vier 
keer groter is dan het aanbod. Groeiende logistieke activiteiten 
maken dit probleem alleen maar nijpender. In recente onder-
zoeken van ons bureau naar de arbeidsmarkt voor Nederlandse 
distributiecentra voorzien wij een sterke groei van het perso-
neel, die kan oplopen tot 20.000 medewerkers in logistieke 
centra per jaar.

De vraag is of de groei van de logistieke sector de komende 
jaren onder druk komt te staan door de krapte op de arbeids-
markt. Op het eerste gezicht lijkt dit het geval te zijn. Gelukkig 
is er ook nog een andere trend gaande die mogelijk verlichting 
kan brengen, namelijk de transformatie naar digitalisering en 
robotisering van logistieke activiteiten. Ons bureau heeft o.a. 
onderzoek gedaan naar de opkomst van robotisering in het wa-
rehouse. Dit laat zien dat de komende 15 jaar naar verwachting 
zo’n 35.000 arbeidsplaatsen worden vervangen door robots, 
doordat in 60% van de warehouses in Nederland grootschalig 
in robotisering geïnvesteerd zal worden. 

Ook in het extern transport zien we vergelijkbare technologi-
sche ontwikkelingen. De eerste bezorgrobots zijn inmiddels 
actief op de Amerikaanse markt en veel bezorgbedrijven willen 
hiermee ook in Europa experimenteren. Na een succesvolle 
European Truckplatooning Challenge lijken er volop kansen te 
zijn voor het inzetten van platooning. Verwacht wordt dat bin-
nen enkele jaren de eerste platoons op belangrijke transport-
corridors ingezet zullen worden. Truckfabrikanten, transport-
bedrijven en het ministerie van Infrastructuur slaan de handen 
ineen om dit mogelijk te maken. Een opstapje naar de inzet 
van onbemande trucks. Ook in de maritieme sector en binnen-
vaart wordt volop geëxperimenteerd met zelfvarende schepen. 
Hierdoor zijn op langere termijn ook minder chauff eurs en 
stuurlieden nodig. 

Kortom, snelle technologische ontwikkelingen zullen de 
komende jaren deels verlichting kunnen brengen op de krappe 
logistieke arbeidsmarkt. Op korte termijn zal het eff ect echter 
nog beperkt zijn. ‘Ouderwetse’ oplossingen lijken dan nodig, 
zoals meer aandacht voor de binding van de huidige medewer-
kers aan het bedrijf. Maar ook slimme acties om jongeren te 
verleiden om een logistieke opleiding te volgen of om nieuwe 
medewerkers te werven. Hiervan zijn inmiddels succesvolle 
voorbeelden bij het aantrekken van nieuwe chauff eurs in de 
supermarktdistributie. Personeelsbeleid is daarmee misschien 
wel de belangrijkste uitdaging voor het nieuwe jaar. 

PETER COLON, CONSULTANT
peter.colon@bciglobal.com

Grenzen aan de groei?

Feature

CHT

ONDERZOEK  Gebrek aan expertise bedreigt succes van projectmanagement

Agile projectbeheer 

De angst voor budgetoverschrijdingen 

is groot.

MELS DEES

Agile (‘wendbaar’) projectma-
nagement stijgt met stip in de in-
ternationale handel en logistiek: 
84% van de bedrijven gelooft dat 
een agile aanpak een duidelijk 
concurrentievoordeel verschaft. 
Tweederde verwacht dat agile 
projectmanagement uiteindelijk 
de traditionele projectmanage-
mentmethoden in internationale 
handel en logistiek zal vervangen. 

Dat is de conclusie van ‘Agile Future 
– How Agile Project Management Is 
Transforming Global Trade and Lo-
gistics’, een studie van softwarehuis 
AEB en de Baden-Württemberg 
Cooperative State University 
(DHBW) in Stuttgart. Voor dit on-
derzoeksrapport zijn 155 experts uit 
de vakgebieden logistiek, internati-
onale handel en IT ondervraagd. 
Het rapport bevat ook praktische 
tips voor implementatie van agile 
projectmanagement.

Betere resultaten 
De meeste deelnemers aan het on-

derzoek hebben een voorkeur voor 
een agile aanpak: 87% verwacht effi  -
ciëntere processen, 86% voorziet 
snellere implementaties en 79% 
voorspelt betere resultaten. Agile 
projectmanagement scoort ook 
hoog vanuit kostenperspectief, aan-
gezien 60% de projectkosten ziet 
dalen. Daarnaast verwacht 83% van 
de respondenten dat agile project-

management een fl inke injectie 
geeft aan de motivatie van mede-
werkers. ‘Deze ervaringen zijn in 
lijn met de uitgangspunten van zelf-
organiserende teams in agile pro-
jecten, stelt Dr. Dirk Hartel van de 
Baden-Württemberg Cooperative 
State University (DHBW), co-au-
teur van het rapport. ‘Een grotere 
vrijheid leidt gegarandeerd tot een 

sterker verantwoordelijkheidsge-
voel en sterkere motivatie van indi-
viduele teamleden.’

Bedrijfscultuur als succesfactor
De belangrijkste randvoorwaarde 
voor succes met agile projectma-
nagement is een bedrijfscultuur die 
open staat voor deze aanpak. Bijna 
driekwart van de respondenten, 

vooral die ouder dan vijftig jaar zijn, 
noemen dit cruciaal. Andere be-
langrijke factoren zijn de steun van 
supervisors en een grote bereidheid 
van managers zelf om zich de agile 
aanpak eigen te maken. ‘Dit vereist 
een nieuw bewustzijn dat door-
werkt binnen het hele bedrijf ’, blijkt 
uit het rapport. Agile projectma-
nagement werkt immers alleen in 
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Voormalig DAF-president Harrie 
Schippers is door de Board of 

Directors van DAF-moeder Paccar 

verkozen tot nieuwe president 

van Paccar. Schippers bekleedt de 

topfunctie vanaf 1 januari 2018. 

Hij was tot april 2016 president 

van DAF Trucks en ging toen naar 

Paccar in de Verenigde Staten, 

waar hij executive vice-president 

en chief fi nancial offi cer werd. Hij 

krijgt nu de op een na hoogste 

functie bij Paccar. Schippers volgt 

Bob Christensen op, die met 

pensioen gaat. Schippers blijft 

naast president eveneens chief 

fi nancial offi cer. Ook wordt hij 

verantwoordelijk voor Paccar 

Parts. 

Ela Timar (36) is 

verkozen tot de 

beste interce-

dente van 

Nederland. 

Timar is 

werkzaam bij 

Interactief 

Groep en helpt veel logistieke 

ondernemers met hun wervings-

vraagstukken. Ze wordt dagelijks 

geconfronteerd met de enorme 

vraag naar medewerkers in de 

logistiek. 

Miriam Maes volgt Rutger van 
Slobbe op als voorzitter van de 

Raad van Commissarissen van 

Havenbedrijf Rotterdam. De 

derde termijn van Van Slobbe 

eindigt per 1 januari 2018. Maes 

heeft al sinds 1 januari 2016 

zitting in de Raad van Commis-

sarissen. Rutger van Slobbe zat 

sinds 2006 in de Raad en was er 

sinds mei 2011 voorzitter van. Na 

de maximale drie termijnen als 

commissaris en voorzitter heeft 

hij nu afscheid moeten nemen. 

Hij werd onderscheiden met het 

Groot Anker van Havenbedrijf 

Rotterdam. De hoogste onder-

scheiding van het Havenbedrijf 

werd pas vijf keer eerder uitge-

reikt. 

Jan Bos stopt 

als CFO van 

PostNL. Na een 

carrière van 

bijna 25 jaar bij 

PostNL, 

waarvan de 

laatste zeven 

jaar als CFO, heeft hij de Raad van 

Commissarissen te kennen 

gegeven terug te zullen treden. 

Hij zal op een nog te bepalen 

datum terugtreden. 

Ellen Lastdrager-van der Woude 
(1959) treedt 1 januari 2018 bij 

TNO in dienst als managing 

director van de TNO Unit Traffi c & 

Transport. Hiervoor was ze 

partner slimme en duurzame 

mobiliteit en statutair directeur 

Mobiliteit & Infrastructuur B.V. bij 

Twynstra Gudde. Zij volgt Cas 
Disse op die de rol als kwartier-

maker ad interim van de Unit 

Traffi c & Transport tot januari 

invult.

Johan de Bot 
vertegenwoor-

digt nu binnen 

het Algemeen 

Bestuur van 

Koninklijke 

BLN-Schutte-

vaer de 

ledengroep Logistieke dienstverle-

ners droge lading. Hij volgt 

hiermee Martin van Dijk op, die 

dit jaar terugtrad als bestuurslid. 

De Bot is directeur bij TRABA 

Logistics BV. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

 rukt op in logistiek
combinatie met een moderne visie 
op management.

Gebrek aan discipline
Naast de vele positieve verwachtin-
gen uiten enkele experts ook hun 
bezorgdheid omtrent de toepassing 
van agile projectmanagement. Bijna 
een derde vreest dat de grotere vrij-
heid van zelforganiserende teams 
leidt tot een gebrek aan discipline. 
Om dit risico te vermijden is het 
noodzakelijk het juiste team samen 
te stellen en te zorgen dat iedereen 

de juiste kwalifi caties bezit. Daar-
naast is het belangrijk om medewer-
kers goed te trainen in deze metho-
dologie.
De grootste bezorgdheid omtrent 
agile projectmanagement betreft het 
vermogen om binnen het vastgestel-
de budget te blijven. 56% acht het 
waarschijnlijk dat budgetten over-
schreden worden. Bijna evenveel 
respondenten voorzien problemen 
door een gebrek aan coördinatie 
(54%) en ontoereikende projectdo-
cumentatie (51%).

De meeste respondenten beschou-
wen de adoptie van agile projectma-
nagement in internationale handel 
en logistiek als een positieve ont-
wikkeling en een concurrentievoor-
deel. Echter, nog maar 36% van de 
bedrijven is begonnen met het han-
teren van deze methode. Een op de 
vijf bedrijven heeft plannen om agi-
le projectmanagement te imple-
menteren, maar 44% – vooral be-
drijven met minder dan 2.000 
medewerkers – heeft nog geen en-
kel voornemen daartoe. De reden is 
niet zozeer dat agile projectma-
nagement geen kansen biedt voor 
deze bedrijven. Het probleem is 
vooral een gebrek aan de juiste ex-
pertise en het ontbreken van stan-
daarden. ‘We verwachten dat deze 
kloof de komende jaren zal worden 
gedicht door gerichte training van 
de talenten in bedrijven’, zegt pro-
fessor Hartel. ‘Maar beroepsvereni-
gingen zouden ook stappen moeten 
zetten en de kleinere bedrijven 
meer ondersteuning moeten bieden 
bij de introductie van een agile aan-
pak en implementatie van agile pro-
jecten.’

OVER HET ONDERZOEK
Het rapport ‘Agile Future – How Agile Project Management Is 

Transforming Global Trade and Logistics’ is gebaseerd op een 

onderzoek onder 155 experts in de vakgebieden logistiek, internatio-

nale handel en IT. 

De respondenten zijn afkomstig uit verschillende sectoren. Ze 

werken bij bedrijven van uiteenlopende grootte in verschillende 

landen. Een op de tien is directielid en meer dan de helft (55%) heeft 

een middenkaderfunctie als hoofd van een business unit of 

afdeling. Softwareleverancier AEB en de Baden-Württemberg 

Cooperative State University (DHBW) doen sinds 2013 jaarlijks 

onderzoek. Alle onderzoeksrapporten zijn beschikbaar op 

www.aeb.com/gtm-study.

Ilustratie: Barry Hage
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20 De Marge

Allard Castelein, president-
directeur Havenbedrijf 
Rotterdam

We willen het 
bestaande vernieu-
wen en het nieuwe 
verwelkomen. 

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Waar ondernemingen fuseren, wordt gezocht naar een grootste 
gemene deler (ggd), een gemeenschappelijk identiteit. Nu de 
havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent zich terugvinden 
onder de vlag North Sea Port (enkelvoud) kan een gedeelde 
identiteit nuttig zijn. Al was het maar om het overbruggen van 
de cultuurverschillen geen vijf jaar te laten duren, zoals de 
directie nu verwacht.
Waar havens samenkomen kun je zoeken naar aansprekende 
historische personen. Vlissingen heeft twee echte nautische 
helden – Michiel de Ruyter en Frans Naerebout. De eerste 
schoot schepen naar de kelder, de ander redde drenkelingen. 
Terneuzen heeft ook z’n held, in de persoon van de Vliegende 
Hollander, die er geboren zou zijn. Het leven van deze ver-
doemde, die slechts eens per zeven jaar aan land mocht komen, 
is echter geen aanbeveling voor een fusiehaven. Zeehelden 
brengen de drie havens, kortom, niet dichter tot elkaar.

Laten we dan eens naar de helden van Gent kijken. Karel V is er 
geboren. Nu hebben we in Nederland niet zoveel op met deze 
heerser, maar hij brengt ons wellicht op weg. Van Schillers to-
neelstuk Don Carlos (die de kleinzoon van Karel V was) kennen 
we de uitroep ‘Geben Sie Gedankenfreiheit’ – meer concreet 
vrijheid van geloof in de Nederlanden,
En ja, Gent heeft een historie van opstand en burgerlijke onge-
hoorzaamheid. De stad kende zelfs een calvinistische periode. 
Vlissingen was dan weer koploper in het erkennen van Willem 
van Oranje, die weliswaar de Spaanse koning immer eerde, 
maar toch graag protestant was. 
Nu kun je je afvragen of een kerkelijke denominatie anno 2017 
nog als verbindend element van een havenorganisatie kan 
dienen. Maar gelukkig kent Gent meer voorbeelden van op- 
en weerstand. De heren Schalck en Lagasse zullen niet direct 
vrolijk worden van het feit dat Gent gezien kan worden als de 
bakermat van de Belgische vakbonden. Het feit echter dat Gent 
ook na de Belgische afscheiding in 1830 nog enige tijd ‘Oran-
jegezind’ bleef is dan weer interessant bij een grensoverschrij-
dend havenbedrijf met twee Vlaamse CEO’s. 
Wie zich dan realiseert dat bij de Pacifi catie van Gent (1576) 
niet alleen deze Oost-Vlaamse stad maar ook Terneuzen en 
Vlissingen toetraden tot het kamp van de Staatsen (kort door 
de bocht gesteld: de Oranjegezinden), ziet wel degelijk een ggd 
tussen de drie havens.
Sterker nog: tijdens het jaarlijkse Havengildediner in het als re-
publikeins bekendstaande Amsterdam werd tot dit jaar conse-
quent een ‘toost op de koning’ gebracht. Dat zou een jaarlijkse 
traditie moeten worden in de burelen van North Sea Port. Een 
toost op Oranje. Dan komt het vast goed.

MELS DEES
mels.dees@nieuwsbladtransport.nl

GGD

De modernisering van 
het Rotterdamse Waal- 
en Eemhavengebied ligt 
goed op schema. De uit-
tocht van bedrijven en 
werkgelegenheid is ge-
stopt met omvangrijke 
investeringen en infra-
structuur, en veel nieu-
we ondernemingen ves-
tigen zich op lokaties 
van bedrijven die rich-
ting Maasvlakte zijn ge-
gaan. Dit zegt het Gemeentelijk Ha-
venbedrijf over de voortgang van 
het project revitalisering Waal/
Eemhavengebied.
Het Havenbedrijf investeert zo’n 
tweehonderd miljoen gulden in het 
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Modernisering Waal-Eemhaven
16 december 1997

lijk

dragen, waarmee het 
totaal dus op ongeveer 
een miljard gulden uit-
komt.
Die investeringslust 
leidt hier en daar tot 
opvallende contras-
ten. Zo staan er lood-
sen die elk moment in 
lijken te storten aan 
gloednieuwe straten. 
Projectleder Van Es-
sen verwacht echter 

dat de bedrijven niet achter zullen 
blijven. ‘Je merkt heel duidelijk dat 
de bedrijven de handen uit de mou-
wen steken, als de omgeving wordt 
opgeknapt, maar die trajecten lopen 
niet synchroon.

gebied en het rijk komt via allerlei 
bijdragen in totaal met een soortge-
lijk bedrag over de brug. Projectlei-
der P. G. van Essen schat dat inves-
teringen door de bedrijven zelf nog 
eens zo’n zeshonderd miljoen be-

de luchtvaartmaatschappij.
Zijn persoonlijke favorieten zijn de 
outfi ts uit de jaren zestig en zeven-
tig. Wat hij daar zo prachtig aan 
vindt? Dat de uniformen uit die tijd 
puur gericht waren op het uitstralen 
van de glamour en luxe van vliegen. 
Functioneel waren ze vaak bepaald 
niet. Daarbij spant het ontwerp van 
modehuis Pucci uit 1965 de kroon. 
Deze outfi t, ‘The Air Strip’ ge-
naamd, leverde voor de stewardes-
sen van de Amerikaanse maatschap-
pij Braniff  International vaak veel 
gedoe op. Het pakje bestond uit ver-
schillende elementen die ze konden 
aantrekken of uit laten, zodat ze tel-
kens met een nieuwe look in de ca-
bine verschenen. De kers op de taart 
was de plastic helm die ze tijdens 
het boarden konden dragen in het 
geval van regen.

MELS DEES

Cliff  Muskiet begon als schoon-
maker in vliegtuigen, maar klom 
op tot purser. Ook in zijn vrije tijd 
laat het vliegen hem niet los: Mus-
kiet heeft de grootste stewardes-
senpakjesverzameling ter wereld.
 
Zo’n 25 jaar geleden begon Cliff  
Muskiet met verzamelen en inmid-
dels beheert hij 1.426 verschillende 
uniformen afkomstig van 527 lucht-
vaartmaatschappijen. Zijn passie 
kwam op gang toen hij via een vrien-
din van zijn moeder zijn eerste ste-
wardessenoutfi t kreeg. Inmiddels 
gebruikt hij zijn vrije tijd tijdens in-
tercontinentale vluchten om nieu-
we aanwinsten voor zijn collectie te 
zoeken. Zijn verzamelwoede lever-
de een groot aantal expositiestuk-

ken op voor de tentoonstelling ‘Ca-
bin Crew – Fashion in the Air’ in de 
Rotterdamse Kunsthal – een bonte 
verzameling van allerlei stewardes-
sen-outfi ts.

Beroemde designers
Opvallend is dat de uniformen pas-
sen bij de culturele tradities van ie-
der land. Ook is goed zichtbaar dat 
ze zijn ontworpen naar het mode-
beeld van elk decennium. Sommige 
maatschappijen namen zelfs be-
roemde designers in de arm om een 
nieuwe kledinglijn te ontwikkelen. 
Zo heeft Yves Saint Laurent een col-
lectie ontworpen en is de huidige 
KLM-kleding van de hand van Mart 
Visser. Muskiet streeft ernaar de 
outfi ts zo compleet mogelijk in zijn 
bezit te krijgen, inclusief hoedjes, 
sjaaltjes en de pins met het logo van 

EXPOSITIE  Stewardessenoutfi ts in Rotterdams museum

Links ‘The Air Strip’, kleding (en regenhelm) die de crew van Braniff International in de jaren zestig droeg. Foto: Collectie Cliff Muskiet
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