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OPLOSSING  Luchthaven heeft meer tijd nodig voor overleg over extra ruimte voor vrachtvluchten

JOHN VERSLEIJEN

Schiphol zegt meer tijd nodig te 
hebben om te komen tot een ‘ge-
dragen voorstel’ voor een local 
rule op vrachtgebied. 

Voormalig staatssecretaris Sharon 
Dijksma (luchtvracht) verzocht 
Schiphol op 20 oktober om binnen 
vier weken te komen met een voor-
stel voor een aparte vrachtregeling 
die wordt gesteund door de meer-
derheid van de maatschappijen op 
de luchthaven. Daardoor zouden 
vrijgevallen slots op de luchthaven 
met prioriteit toevallen aan de 
vrachtvervoerders, die recent door 
het nijpend capaciteitstekort op 
Schiphol een deel van hun vracht-
vluchten moesten verplaatsen naar 

landse concurrenten profi teren van 
de aparte regeling. 
Het overleg tussen Schiphol en de 
KLM wordt verder volgens insiders 
bemoeilijkt doordat de mededin-
gingsautoriteit ACM de twee partij-
en nauwlettend in de gaten houdt 
na eerdere marktafspraken tussen 
homecarrier en de huisbaas.
Op de achtergrond speelt verder 
nog mee dat KLM ‘not amused’ is 
dat minister Cora van Nieuwenhui-
zen (Infrastructuur) recent een 
dreigende boycot van het Russische 
luchtruim  bestempelde als een pri-
vate aangelegenheid tussen het 
Russische AirBridgeCargo en de 
KLM. ‘Dat verhoogt niet het animo 
in Amstelveen om mee te werken 
aan een verzoek uit Den Haag’, al-
dus een bron.

voor Schiphol, maar tilt het depar-
tement niet ‘aan een paar dagen 
meer of minder’. 

Sleutel
Volgens analisten op Schiphol heeft 
de KLM nog steeds de sleutel in 
handen om een local rule aan een 
meerderheid te helpen binnen het 
zogeheten Coordination Comittee 
Netherlands (CCN). Deze commis-
sie van alle airlines op Schiphol was 
in oktober nog tegen een voorstel 
voor een aparte vrachtregeling na-
dat KLM als grootste marktpartij  
zich had onthouden van stemming.  
Voor KLM, dat de eigen vracht-
vluchten op Schiphol aanzienlijk 
heeft afgebouwd, is een local rule 
voor vrachtvluchten geen halszaak 
meer en zouden slechts de buiten-

onder meer België. De deadline 
voor Schiphol liep af op 17 novem-
ber, maar het ministerie van Infra-
structuur zegt dat nog niets is ont-
vangen van de luchthaven. 
Volgens een zegsman van Schiphol 
wordt er hard gewerkt aan een voor-
stel, maar gaat daarbij zorgvuldig-
heid voor haastwerk. ‘Vanwege het 
benodigde overleg met diverse par-
tijen hebben we hier meer tijd voor 
nodig dan de door het ministerie ge-
vraagde vier weken. Zodra er meer 
bekend is, zullen we hierover com-
municeren.’ De woordvoerder kan 
daarbij nog geen defi nitief tijdspad 
aangeven wanneer een voorstel zal 
worden gepresenteerd.
Volgens het ministie van Infrastruc-
tuur was de termijn van vier weken 
bedoeld als ‘stok achter de deur’ 

Het blijft onduidelijk of de vrachtsector op Schiphol dit jaar nog kan profiteren van een aparte regeling voor extra vrachtvluchten. NT Archief

Schiphol mist deadline 
rond ‘local rule’ vracht

De overslag in de haven van 

Hamburg daalde gedurende de 

eerste negen maanden licht tot 

104,3 miljoen ton. Dat is 0,6% 

minder dan in de vergelijkbare 

periode vorig jaar. De daling is 

toe te schrijven aan de over-

slag van agribulk en breakbulk, 

die respectievelijk met 12,1 en 

9,4% daalden tot 6 miljoen en 

1 miljoen ton. De overslag van 

natte bulk bleef min of meer 

gelijk, maar bij de overslag van 

droge bulk werd een plus van 

2,7% genoteerd. De overslag van 

containers bleef met een kleine 

stijging van 30.000 teu tot 6,75 

miljoen teu vrijwel gelijk.

Hamburg: half 
procentje minder 
OVERSLAGCIJFERS

% van het 

vervoerde 

volume over 

de weg van 

en naar 

Nederland  wordt nog door 

Nederlandse vervoerders 

vervoerd. In 2010 was dit nog 

93,4%. Midden- en Oost-

Europese vervoerders worden 

actiever in Nederland, maar 

hun aandeel in het vervoer blijft 

beperkt, blijkt uit cijfers van 

ABN Amro.

92
Buitenlands aandeel 
wegvervoer beperkt 

De arbeidsmarkt in de Ant-

werpse haven is er te veel een 

van oudere, blanke mannen. 

Dat zegt een studie die Uni-

versiteit Antwerpen uitvoerde 

in opdracht van het provincie-

bestuur. Het aandeel vrouwen 

is er goed voor amper 18%, 

tegen gemiddeld bijna 47% in 

Vlaanderen als geheel. In de 

leeftijdspiramide vormen de 

vijftigplussers de grootste en 

de 40- tot 49-jarigen de op één 

na grootste groep. Ook alloch-

tonen en kansengroepen zijn 

beperkt vertegenwoordigd.

Antwerpse haven: 
blanke oude mannen
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DOSSIER

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 151 mensen op de stelling van 14 november

HET GEBRUIK VAN LNG IS EEN GOEDE STAP VOOR DE SCHEEPVAART 

NIEUWE POLL  Brexit en de politieke impasse in Duitsland en Oostenrijk bedreigen de groei in Europa. 

34%

19%

38%

9%

Ja, het is de schoonste brandstof die we op dit moment hebben 

Nee, het is nog steeds fossiel. Laten we verder kijken 

Alleen als transitiebrandstof 

Leuk waar het kan, maar investeer niet te veel in het bunkernetwerk

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

‘Jamaika’ is mislukt. Niet het Caribische eiland Jamaica wordt 
bedoeld, maar het coalitie-overleg in Duitsland, waar bonds-
kanselier Angela Merkel op zoek moest naar een werkbare 
meerderheid in de Bondsdag. Dat lukte haar niet met de eigen 
Union van CDU/CSU, de Groenen en de liberale FDP. De kik-
ker die van de formatiekar sprong, was uitgerekend de FDP, in 
vroeger jaren een trouwe bondgenoot van de christen-demo-
craten. De liberalen konden zich niet vinden in de plannen voor 
de migratiepolitiek die de andere deelnemers aan het overleg 
op tafel legden.

Merkel moet nu hopen dat de sociaal-democratische SPD, 
waarmee ze de afgelopen jaren op redelijk harmonieuze wijze 
heeft geregeerd, bereid zal zijn toch maar bij de Union aan te 
schuiven om het kabinet van de afgelopen regeringsperiode 
voort te zetten. Voorlopig lijkt de SPD daar geen oren naar te 
hebben. De partij leed bij de laatste bondsdagsverkiezingen een 
veel minder desastreuze nederlaag dan de PvdA bij de Neder-
landse algemene verkiezingen, maar verkiest, net als de PvdA, 
in de oppositie haar wonden te likken.

Dat Merkel er niet in is geslaagd de ‘Jamaika’-partijen op één 
lijn te brengen, is een drama voor Europa. Haar eigen positie is 
verzwakt, in de CDU, bij de CSU, maar ook binnen de Europese 
Unie. Het is zelfs twijfelachtiger geworden dat het duo M&M 
(Merkel en Macron) ons de komende vier à vijf jaar blijft leiden 
naar de doelen die Europa zich heeft gesteld: meer innovatie, 
duurzamer verkeer en vervoer, een schonere industrie, een be-
tere aanpak van sociale ongelijkheid, een meer egaal speelveld 
op het gebied van arbeidsvoorwaarden, de energietransitie.

Op het gebied van verkeer en vervoer maakt het intussen 
weinig uit dat de FDP zich uit de onderhandelingen over een 
nieuwe regering heeft teruggetrokken. Bijna heel Duitsland wil 
toe naar duurzamer transport, met alle modaliteiten die ervoor 
beschikbaar zijn. CDU/CSU en SPD hebben hier een redelijk 
consistent beleid voor gevoerd en mocht de laatste partij in 
haar weigering volharden om een nieuw kabinet te vormen, dan 
vindt de Union in de Groenen vermoedelijk een even degelijke 
partner, zij het in een minderheidscoalitie.

Voorspelbaar is wel dat de Maut-tarieven de komende jaren 
verder worden opgetrokken – met meer dan het infl atieper-
centage – en dat de tol voor personenauto’s en bestelbussen 
werkelijk wordt ingevoerd. Het laatste is een eis van de CSU, 
die van de politieke verzwakking van Angela Merkel dankbaar 
gebruik zal willen maken. Het geld zal worden geïnvesteerd 
in verbetering van gammele infrastructuur, zoals bruggen en 
spoorwegen. 

Het Duitse transportbedrijfsleven gaat er niet van uit dat, in 
welke regeringsconstellatie ook, aan de doelstellingen met 
betrekking tot verkeer en vervoer afbreuk wordt gedaan. Het 
waarschuwt er uiteraard voor de aandacht voor transport en 
logistiek niet te laten verslappen. Hevig verontrust lijken de 
organisaties over de ‘Scheiterung’ van ‘Jamaika’ echter niet. 
Zelfs als ‘Mutti Merkel’ er de brui aan geeft, hoeft dat niet te 
betekenen dat Duitsland zijn rol op verkeersgebied niet meer 
kan spelen. Het kan eigenlijk alleen maar beter, vinden de grote 
transportorganisaties.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Jamaica op de klippen
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INTERVIEW  MARIANE TER VEEN, ISHARE

TOBIAS PIEFFERS

Bedrijven kunnen grote effi  ciën-
tieslagen maken door logistieke 
ketens te digitaliseren, maar 
daarvoor moeten zij hun data 
gaan delen. Iets wat vaak met hui-
ver wordt aanschouwd. Want wie 
kan er bij die gegevens? En wat 
gaan zij daar mee doen? Om daar-
over heldere afspraken te maken 
is de Topsector Logistiek het pro-
ject iShare begonnen. 
 
Wat is iShare precies?
iShare is een uniform afsprakenstel-
sel waarmee bedrijven in de logis-
tieke sector op simpele en gecon-
troleerde wijze data kunnen delen.  
Het is in die zin vergelijkbaar met 
afsprakenstelsels als iDeal en Visa. 
Wie op een website het logo van 
iDeal of Visa ziet, vertrouwt erop 
dat wanneer hij of zij betaalt, het 
geld van zijn rekening bij de verko-
per terechtkomt. Zonder zich ver-
der af te vragen hoe dat precies gaat. 
iShare zit in diezelfde hoek. 

Waar gaan die afspraken over?
Die gaan over de identifi catie, au-
thenticatie en autorisatie van partij-
en in de keten, oftewel wie krijgt toe-
gang tot welke data en op welke 
manier. Daarnaast maken ze het een-
voudig  om te controleren of een be-
paalde partij ook echt is wie hij zegt 
dat hij is. Dat zijn namelijk de rand-
voorwaarden voor een vertrouwens-
netwerk waarin iedereen simpel en 
gecontroleerd data kan delen. 

En met wie worden die afspraken 
gemaakt?
Er werken 21 verschillende logistie-
ke partijen als partner mee aan de 
ontwikkeling van het afsprakenstel-
sel. Dat zijn vervoerders, maar ook 
overslagbedrijven, dienstverleners 
en overheidsinstellingen. We wer-
ken onder andere samen met AF-
KLM/MartinAir Cargo, APM Termi-
nals, Ritra Cargo Holland en 
Portbase, maar ook met de Belas-
tingdienst en Rijkswaterstaat. 

Hoe werkt iShare zo meteen in de 
praktijk? 
Stel: een supermarktketen sluit met 
een ijsjesleverancier een contract 

om gedurende de zomermaanden 
ijs af te nemen. Die leverancier 
heeft allerlei gegevens over zijn le-
vering beschikbaar, maar voor de 
supermarkt is het vooral belangrijk 
om te weten wanneer de truck aan-
komt, hoeveel colli die bij zich heeft 
en wat de temperatuur is geweest 
gedurende het transport. Met iSha-
re kunnen ze onderling afspreken 
deze data te delen en vervolgens re-
gelen dat de transporteur direct na-
mens de leverancier bijvoorbeeld 
de temperatuur van de ijsjes mag 
delen met de supermarkt. Tegelij-
kertijd maakt het stelsel het moge-
lijk voor de supermarkt om te chec-
ken of de transporteur de geleverde 
data inderdaad namens de leveran-
cier beschikbaar stelt. 

Wie gaat dat identifi catie- en auto-
risatieproces vervullen?
Dat is een vraag waarover nu wordt 
gesproken. Het kan een bestaande 
partij zijn, bijvoorbeeld zoiets als 
het NEN dat de normen beheert, 
maar het kan ook een nieuw op te 
richten entiteit worden. Belangrijk 
is in ieder geval dat het een neutrale 
partij is.
 
Zelf bent u werkzaam bij Innopay. 
Wat is jullie rol in het proces? 
Innopay heeft de aanbesteding van 
iShare gewonnen en ontwikkelt dit 
in opdracht van de Topsector Logis-
tiek. Wij doen dat door de sector 
zelf te faciliteren, in een proces van 
co-creatie. Wij zullen geen rol ver-

vullen in het uiteindelijke beheer 
van een IT-platform.

Data delen is nogal een ding in de 
logistieke keten. In de Rotterdamse 
haven komen projecten als Nextlo-
gic moeizaam van de grond, juist 
doordat bedrijven huiverig zijn om 
gegevens prijs te geven. Gaat
iShare dat veranderen? 
Dat is wel een doel, ja. In eerste in-
stantie willen we met iShare belem-
meringen om data te delen wegne-
men en samenwerking in de keten 
aanjagen, maar daarnaast is een be-
langrijk doel ook om het opschalen 
van bestaande initiatieven eenvou-
diger te maken. Steeds meer bedrij-
ven experimenteren met digitalise-
ring van hun activiteiten, vaak met 
een beperkt aantal partijen. Een-
maal succesvol is het dikwijls waar-
devol om zo’n proef uit te breiden 
met nieuwe spelers. Ook onbeken-
de partijen. Dat wil iShare eenvou-
diger maken. 

Waar staan jullie nu, qua ontwik-
keling van het afsprakenstelsel? 
De ontwikkeling is in 2016 begonnen 
en eind 2017 ronden de partnerbe-
drijven hun werkzaamheden af en 
kan de eerste versie van het afspra-
kenstelsel in gebruik worden geno-
men. Die gaan we dan ook met een 
aantal partners in de praktijk testen. 
Geïnteresseerden kunnen ons ook 
bezoeken op de vakbeurs Logistica 
in Utrecht, of onze website in de ga-
ten houden: www.ishareworks.nl. 

‘iShare is iDeal voor het
delen van logistieke data’
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‘Slimme’ ligplaatsen 
Calandkanaal 

Vlaanderen verplicht 
AIS op binnenschepen

STEF zet eigen naam op 
trucks in Nederland

Tesla komt met 
elektrische truck 

BINNENVAART
In het Rotterdamse Calandka-

naal zijn de laatste van twaalf 

‘slimme’ ligplaatsen voor de 

binnenvaart in gebruik geno-

men. Een van de noviteiten is 

dat ze 64 meter van de kade 

liggen, waardoor die veel 

minder beschadigd wordt door 

draaiende boegschroeven. 

Ligplaats en kade zijn via een 

composieten loopbrug met 

elkaar verbonden. Op de kade 

staan digitale verkeersborden 

met informatie voor scheep-

vaart.

IDENTIFICATIE 
Vlaanderen verplicht het 

gebruik van AIS op binnensche-

pen op alle Vlaamse binnenwa-

teren. De technische specifi ca-

ties zijn dezelfde die al van 

kracht zijn op de Rijnvaart. De 

verplichting geldt zowel voor 

vracht- als voor passagierssche-

pen. Verder worden ook de 

technische vereisten voor 

Ecdis-apparaten  (waterweg-

kaarten) gelijkgeschakeld met 

die voor de Rijnvaart. 

KOEL- EN VRIESVERVOER 
STEF zet voortaan ook in Neder-

land zijn naam op vrachtauto’s 

in het koel- en vriesvervoer. De 

naam Speksnijder zal daarmee 

geleidelijk uit het straatbeeld 

verdwijnen. Dat werd meege-

deeld bij de opening van extra 

op- en overslagcapaciteit bij 

Speksnijder in Bodegraven. Er 

werd 8.000 vierkante meter 

toegevoegd. Speksnijder in Bo-

degraven werd in 2014 door 

STEF overgenomen.

PROTOTYPE
Tesla heeft in Californië een 

prototype van een elektrische 

vrachtwagen gepresenteerd, de 

Tesla Semi. Tesla verwacht in 

2019 met de productie van de 

vrachtwagen te kunnen 

beginnen. Het voertuig heeft 

een bereik van 800 kilometer 

(500 mijl) bij een maximale 

belading. Daarnaast kan de 

vrachtwagen in een half uur 

opgeladen worden om weer een 

rit van 600 kilometer te rijden. 

KORT

cesvolle beursgang afrondde, wist 
over de eerste negen maanden van 
het lopende boekjaar de omzet met 
16,8% op te krikken (naar bijna een 
half miljard euro) in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar. Het 
bedrijfsresultaat (ebitda) liet daar-
bij een stijging zien van 9,4% naar 65 
miljoen euro, terwijl de brutomarge 
steeg met 5%. 
De divisie contractlogistiek wist 
over de eerste negen maanden de 
bedrijfswinst te verhogen met 
30,3% naar 13,2 miljoen euro op een 
omzetgroei van 34,3% naar 92,4 mil-
joen euro. Het internationale weg-
vervoer bleef met een omzet van 
bijna 375 miljoen euro (+9%) de 
grootste divisie bij een marginale 
stijging van de bedrijfswinst naar 
46,5 miljoen euro. 

FOLKERT NICOLAI

De Hongaarse wegvervoerder 
Waberer’s voerde in het derde 
kwartaal de omzet 23% op tot 182 
miljoen euro. Het resultaat voor 
belastingen en rente steeg in de-
zelfde periode met bijna 30% tot 
9,9 miljoen euro. 

De sterke omzet- en winstgroei was 
vooral te danken aan de overname 
van het Poolse Link Services, een 
bedrijf met ruim vierhonderd 
vrachtauto’s, 675 trailers en 950 me-
dewerkers. In het internationale 
transport bedroeg de omzetgroei 
23% over het derde kwartaal, in de 
regionale contractlogistiek was er 
een stijging van 30%. 
Waberer’s, dat recent ook een suc-

van deze schepen’, licht een woord-
voerder van de terminal toe. ‘Als de 
zeeschepen zijn vertraagd, schuift 
het slot van het binnenvaartschip 
mee.’ 
Door die fl exibiliteit en de grote call 
size moet de expresdienst helpen 
om de capaciteit aan de bargekade 
van RWG te vergroten en de piekbe-
lastingen op de terminal te vermin-
deren. RWG wil voor het einde van 
het jaar ‘een aantal soortgelijke ini-
tiatieven ontplooien met andere di-
recte partners’. Die partners zijn 
RWG’s aandeelhouders. CMA CGM 
heeft mede door de overname van 
APL een belang van 30% in de Rot-
terdamse terminal en is ook aan-
deelhouder in de Duisburg Trimo-
dal Terminal D3T, samen met NYK 
en de gemeente Duisburg.

TOBIAS PIEFFERS

CMA CGM, Rotterdam World Ga-
teway (RWG) en binnenvaartre-
derij HTS zijn samen een vaste 
dienst begonnen tussen de haven 
van Rotterdam en Duisburg, de 
Ruhr Express.

De dienst biedt twee maal per week 
een ‘punt-puntverbinding’ aan tus-
sen de diepzeeterminal van RWG en 
de binnenlandse terminal D3T in 
Duisburg. Het binnenvaartschip 
‘Justin’, dat de dienst zal verzorgen, 
krijgt semi-vaste slots bij RWG die 
meebewegen met de vensters van 
een aantal diepzeediensten van 
CMA CGM. ‘De tijdsloten van het 
binnenvaartschip worden gelijktij-
dig ingepland met de aankomsten 

WEGVERVOER BINNENVAART

Sterk resultaat voor 
Hongaars Waberer’s 

RWG biedt vaste
Ruhr Express aan

We beginnen met één kraan, maar

zo nodig kunnen we snel opschalen.

slag betalen’. Een van hen zegt het 
idee te steunen, maar het niet als 
een structurele oplossing te zien.
Woordvoerder Rob Bagchus van 
ECT stelt dat het transferium bin-
nen enkele weken van start kan. 
‘Vergeet niet dat de terminal er al 

ligt. Wij kunnen heel snel schake-
len. Als we goede afspraken kunnen 
maken met de sector kunnen we 
binnen een paar weken van start.’ 
Hij zegt  dat er zeker enkele duizen-
den containers per week kunnen 

worden verwerkt. ‘Dat is mede af-
hankelijk van de sector zelf. Wij wil-
len daar 24 uur per dag schepen af-
handelen. We beginnen met één 
kraan, maar als het nodig is, kunnen 
we snel opschalen.’

Congestiesubsidie
Het ‘congestie-overleg onder lei-
ding van het Havenbedrijf in de Rot-
terdamse haven kwam enkele maan-
den geleden op gang, na langdurige 
druk vanuit de sector. Zo zochten 
onder meer LINc en verladers/ex-
pediteursvereniging evofenedex de 
publiciteit met de claim dat de sec-
tor 80.000 euro directe vertragings-
schade per dag leed. Havenbedrijf 
Rotterdam lanceerde begin septem-
ber een ‘congestiesubsidie’ met een 
budget van 3 miljoen euro voor pro-
jecten die de effi  ciency van de sec-
tor bevorderen.

ROB MACKOR

Het Rotterdamse overslagbedrijf 
ECT wil zijn overslagcapaciteit 
voor de binnenvaart vergroten 
door de binnenvaartterminal aan 
de Hartelhaven nieuw leven in te 
blazen onder de noemer Barge 
Transferium Maasvlakte.
 
In het kader van een effi  ciency-ope-
ratie besloot het overslagbedrijf be-
gin vorig jaar om de afhandeling van 
binnenschepen op de Harteltermi-
nal te beëindigen. Ook de afhande-
ling van binnenschepen en feeders 
aan de Delta Barge Feeder Terminal, 
op de kopse kant van de Delta-ter-
minal, werd toen stopgezet.
ECT wil de locatie aan de Hartelha-
ven nu toch weer in gebruik nemen 
om een bijdrage te leveren aan het 
oplossen van de congestieproble-
men voor de binnenvaart. Met het 
oog op de groei van de container-
stromen van en naar Rotterdam van 
meer dan 10% dit jaar reserveren de 
terminals hun kades zo veel moge-
lijk voor zeeschepen, waardoor bin-
nenschepen vaak lang op hun beurt 
moeten wachten.

Congestie
ECT zegt dat het idee is voortgeko-
men uit het overleg onder leiding 
van het Havenbedrijf over de aan-
pak van de congestie in de sector. 
Nieuw aan het huidige plan is dat de 
scheepsplanning via brancheorga-
nisatie LINc in handen gelegd zou 
worden van de barge operators zelf. 
ECT verwacht dat dat leidt tot een 
transparant aanvraagproces en een 
voorspelbare afhandeling. De stu-
wadoor wil een vast bedrag per 
scheepsbezoek in rekening bren-
gen, variërend van 560 tot 1.560 
euro per schip afhankelijk van de 
lengte.
Volgens het overslagbedrijf worden 
er geen kosten in rekening gebracht 
voor het transport van de contai-

ners tussen de Hartelhaven en de 
Delta-terminal. Het idee van een 
‘lump sum’ per schip is om de barge 
operators te stimuleren volumes te 
bundelen. Hoe meer containers een 
schip komt laden en/of lossen, hoe 
lager het tarief per container.

Binnenvaart operators reageren 
verschillend op dat idee, zo bleek 
uit een schrijven van LINc. De reac-
ties variëren van ‘niet bij voorbaat 
afwijzend’ tot ‘principieel tegen, 
omdat de rederijen al voor de over-

ECT denkt dat gebruik van de Hartelhaven kan helpen tegen de congestieproblemen van de binnenvaart. Foto: Wikimedia

ROTTERDAM  ECT wil binnenvaartvolumes bundelen via Barge Transferium Maasvlakte

Herkansing Hartelterminal
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oude kantonrechtersformule.’
Wie dat moet gaan betalen, weet hij 
ook al: ‘De Rijksoverheid natuurlijk. 
Die besluit dat we van de kolen af 
moeten, dus die moet er ook voor 
zorgen dat de werknemers niet het 
slachtoff er worden’. Maar hij ziet 
nog een tweede fi nancieringsbron, 
namelijk de kolencentrales die de 
poorten moeten sluiten. Volgens 
hem hebben die als (voormalige) 
staatsbedrijven nooit WW-premies 
afgedragen en zitten ze op ‘een 
enorme berg geld’. ‘Dat geld staat er 
gewoon en dat kunnen we nu ge-
bruiken.’
Volgens recent onderzoek van de 
SER kost de energietransitie echter 
geen banen, maar levert die juist 
werkgelegenheid op. Bos bestrijdt 
die uitkomst niet, maar plaatst er wel 
twee forse kanttekeningen bij. ‘Een 
havenwerker die bij overslagbedrijf 
EMO al twintig jaar op een laad-
schop zit, school je niet eventjes om 
tot elektrotechnicus. Er zit gewoon 
een enorme mismatch tussen de be-
staande arbeidsplaatsen en die nieu-
we banen.’ Bovendien is het eff ect 
van nieuwe werkgelegenheid na ver-
loop van tijd verdwenen, zegt hij: 
‘Voor de aanleg van wind- en zonne-
parken zijn tijdelijk veel extra men-
sen nodig, maar niet permanent.’
Eerder stelde ook Havenbedrijf 
Rotterdam al dat versneld beëindi-

Centrales zitten 

op een enorme 

berg geld.

Met EMO, exploitant van Europa’s grootste kolen- en ertsterminal, wordt onderhandeld over een nieuw contract. Foto: NT Archief

ROTTERDAM  Havenbeheerder en vakbonden vrezen banenverlies zonder dat het klimaat er iets mee opschiet 

ROB MACKOR

 
‘Een dwaze motie’, noemt bestuur-
der Cees Bos van vakbond FNV Ha-
vens het vorige week door de Rotter-
damse gemeenteraad aangenomen 
voorstel om de kolenoverslag in de 
haven van Rotterdam versneld te be-
eindigen, als het even kan voor 2030. 
‘Dat slaat nergens op. Als we er in de 
Nederlandse havens mee stoppen, 
worden die kolen via Antwerpen en 
de Noord-Duitse havens aangevoerd 
en vervolgens per trein naar Neder-
land vervoerd. Daarmee dring je in 
Nederland de CO2-uitstoot niet te-
rug, maar vergroot je die.’
De motie van GroenLinks, die steun 
kreeg van een meerderheid van de 
raad, doorkruist de anderhalf jaar 
geleden in gang gezette strategie 
van de bond voor de kolensector. In 
de wetenschap dat het gebruik van 
kolen voor de energieproductie ein-
dig is, zet de bond niet de hakken in 
het zand, maar probeert ze een pot 
geld bij elkaar te krijgen om afvloei-
ingsregelingen en omscholing mee 
te betalen. Kortom, een heus Kolen-
fonds.

Kantonrechtersformule
Bos, die namens de bond zitting 
heeft in de Sociaal Economische 
Raad (SER), stelt dat er in totaal zo’n 
3.000 banen op het spel staan bij de 
kolencentrales en de overslagbedrij-
ven samen. Volgens hem is er tussen 
de 600 en 800 miljoen euro nodig 
om die groep tegemoet te komen. 
Gemiddeld zou dat neerkomen op 

ongeveer een kwart miljoen per 
werknemer. Bos  vindt dat niet over-
dreven: ‘Dat komt overeen met de 
ontslagvergoeding op basis van de 

gen van de kolenoverslag veel ba-
nen gaat kosten, zonder dat het kli-
maat ermee is gebaat. Volgens de 
havenbeheerder is de kolensector 
goed voor ongeveer 6% van de tota-
le overslag en zijn er ongeveer dui-
zend directe en indirecte arbeids-
plaatsen mee gemoeid. Het 
Havenbedrijf hanteert ook het argu-
ment  dat een Rotterdamse ‘kolen-
ban’ niet bijdraagt aan verminde-
ring van de CO2-uitstoot omdat de 

aanvoer dan naar andere havens 
wordt verlegd.
GroenLinks kwam niet toevallig vo-
rige week met zijn motie. Havenbe-
drijf Rotterdam onderhandelt op 
dit moment met EMO, dat op de 
Maasvlakte de grootste kolen- en 
ertsterminal van Europa exploi-
teert, over een verlenging van het 
huurcontract met 25 jaar. De fractie 
vindt het ‘onbestaanbaar’ dat het 

college van burgemeester en wet-
houders daarmee zou instemmen 
en keerde de zaak om met de op-
roep om de kolenoverslag juist ver-
sneld te beëindigen.
Zoals te verwachten was, reageerde 
wethouder Adriaan Visser (D66), 
die de haven in zijn portefeuille 
heeft, met het argument dat con-
tractonderhandelingen een zaak 
van het Havenbedrijf zijn en dat hij 
daarin niet gaat ingrijpen. Hij zegt 
‘er niet over te gaan’ omdat het Ha-
venbedrijf als zelfstandige NV ver-
antwoordelijk is voor het dagelijks 
beleid. De gemeente heeft welis-
waar ruim 70% van de aandelen van 
het Havenbedrijf in handen, maar 
controleert de havenbeheerder via 
de raad van commissarissen en de 
raad van aandeelhouders in princi-
pe alleen achteraf.

Signaal
Ook hij voerde het argument aan 
dat versneld uitfaseren van kolen-
overslag in Rotterdam geen bijdrage 
levert aan het terugdringen van 
CO2-uitstoot, omdat de kolenaan-
voer dan naar andere havens ver-
schuift terwijl er in Rotterdam hon-
derden banen verloren gaan. 
Formeel heeft Visser het gelijk aan 
zijn zijde, maar dat betekent niet 
dat hij de motie van de gemeente-
raad volledig kan negeren. De ge-
meente Rotterdam hanteert verbe-
tering van de luchtkwaliteit 
uitdrukkelijk als doelstelling en Ha-
venbedrijf Rotterdam heeft de ener-
gietransitie hoog in het vaandel.
Daarmee is de motie op zijn minst 
een signaal dat het Havenbedrijf se-
rieus werk moet maken van de ener-
gietransitie en dat een contractduur 
van 25 jaar voor EMO geen automa-
tisme is. Visser leek daarop een 
voorschot te nemen met zijn uit-
sprak dat er wellicht ‘evaluatiemo-
menten over de ontwikkelingen in 
de markt’ moeten worden inge-
bouwd. Ook zei hij over de energie-
transitie voortdurend in gesprek te 
zullen blijven met het Havenbedrijf 
én de betrokken bedrijven. Met an-
dere woorden, hij houdt de vinger 
aan de pols.
Bovendien zullen ook de vakbon-
den zich blijven roeren en erop blij-
ven hameren dat de werknemers 
niet het kind van de rekening mo-
gen worden. En ook al lijkt een Ko-
lenfonds van een kwart miljoen per 
werknemer wat erg ruim bemeten, 
zolang er niets geregeld is, zullen zij 
zich tegen versneld beëindigen van 
de kolenoverslag blijven verzetten. 
De voorspelling dat er in 2030 nog 
steeds kolen in Rotterdam worden 
overgeslagen durven we daarom 
wel aan. Maar te betwijfelen valt of 
EMO daar nog 25 jaar lang mee door 
kan gaan.

De Rotterdamse gemeenteraad wil de kolenoverslag versneld beëindigen. 

Voorbarig, vindt het Havenbedrijf. En de vakbonden willen een kolenfonds van

600 tot 800 miljoen euro om de sociale gevolgen van sluiting van de Nederlandse 

kolencentrales en beëindiging van de kolenoverslag op te vangen. 

Haven niet blij met motie kolenban

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Stavanger – Bergen –  
Ålesund – Trondheim –  
Bodø – Tromsø

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  huis-huis

-   andere havens  

op verzoek

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl
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Belgisch gerecht legt 112 
trekkers aan de ketting

CLdN springt op de 
Euronav-boot 

ECT weer iets sneller 
met afhandeling

Vopak: 5 jaar 
baangarantie

WEGVERVOER
Het Belgische arbeidsauditoraat 

heeft zondag bij transportbe-

drijf North Sea Express (NSE) in 

Zeebrugge 112 vrachtwagens 

aan de ketting gelegd in de 

strijd tegen sociale dumping.

De trucks zijn ingeschreven bij 

onderaannemer East Transport 

Leasing (ETL), een Slovaakse 

dochteronderneming van NSE. 

Die beschikt in totaal over 191 

vergunningen. De meeste 

vrachtwagens die zondag niet

in Zeebrugge stonden, staan 

ergens in Frankrijk. 

TANKERS
De Luxemburgse onderneming 

CLdN-Cobelfret heeft een 

belang van 5,15% opgebouwd in 

tankerrederij Euronav. Zakelijk 

zijn de twee scheepvaartbedrij-

ven geen onbekenden van 

elkaar. In de jaren tachtig 

richtten ze samen Bocimar op, 

een rederij die later opging in 

CMB. Door de overcapaciteit aan 

tankerruimte op de markt stond 

de beurskoers van het aandeel 

van Euronav dit jaar vrij laag.

PRODUCTIVITEIT
Containerstuwadoor ECT heeft 

zijn record kadeproductiviteit 

weer iets scherper gesteld met 

210 moves per uur op de 

‘Thalassa Niki’ van Evergreen. 

Het vorige record van 200 

moves per uur werd enkele 

weken geleden gevestigd, ook 

op een Evergreen-schip, de 

‘Triton’. Het nieuwe record laat 

volgens topman Leo Ruys zien 

dat ECT alles op alles zet om de 

prestaties te verbeteren.

CAO-AKKOORD
De 650 werknemers van Vopak 

Nederland die onder de cao 

vallen, krijgen er in drie jaar 5% 

loon bij en hun baan is voor de 

komende vijf jaar gegarandeerd. 

Dat zijn de twee belangrijkste 

elementen uit een principeak-

koord over een nieuwe cao (van 

1 januari 2018 tot 1 januari 2021) 

tussen de vakbonden CNV 

Vakmensen en FNV Havens. De 

loonsverhoging is exclusief de 

automatische prijscompensatie. 

KORT

JOHN VERSLEIJEN

De kleine Slowaakse charter-
maatschappij Air Cargo Global 
(ACG), heeft na amper zes maan-
den op Schiphol de luchthaven 
weer ingeruild voor Brussels Air-
port (Zaventem).

De vrachtvervoerder ontvluchtte in 
het voorjaar nog de lawaaiboetes 
voor B747-vrachjumbo’s op de Bel-
gische luchthaven en koos voor het 
veilige en goedkopere Schiphol. 
Door de recente slotschaarste op de 
Nederlandse luchthaven is de Slo-
waakse liefde voor het Nederlandse 
polderlandschap intussen bekoeld 
en is de maatschappij in alle stilte 
deze maand weer neergestreken op 
Zaventem met haar twee B747F’s.
Dat bevestigt Brussels Airport. 
Daarbij wordt erop gewezen dat het 
om een tijdelijke oplossing gaat. 

ACG, dat ooit ook actief was vanaf 
het Duitse Hahn Airport, kan zo 
weer zijn verdwenen uit Zaventem, 
aldus de luchthaven.
Volgens de Slowaakse vrachtmaat-
schappij ging het bij de laatste ver-
huizing om een gedwongen vertrek 
van Schiphol. Daarbij stond de slot-
situatie op de luchthaven het de 
maatschappij ‘niet toe’ om nog lan-
ger te opereren vanuit Nederland. 
‘Je moet kunnen opereren en de 
klanten vroegen om een oplossing. 
Als je de slots niet krijgt, zit je vast. 
Tegelijk is de situatie in Brussel nog 
niet opgelost’, aldus een woord-
voerder van de vrachtmaatschappij. 
Air Cargo Glo bal is een kleine speler 
in de Europese luchtvrachtmarkt en 
richt zich vooral op de charter-
markt. 
Het Slowaakse bedrijf is de vijfde 
vrachtvervoerder die vluchten heeft 
verplaatst van Schiphol naar België. 

LUCHTVRACHT

Ook ACG moet biezen pakken op Schiphol
Eerder zag Singapore Airlines Car-
go zich gedwongen vier van de acht 
vrachtvluchten over te hevelen naar 
Brussels Airport. Ook Emirates Sky-
Cargo heeft twee vluchten in de 
week naar Zaventem verplaatst, ter-
wijl AirBridgeCargo (ABC) onlangs 
heeft aangegeven tien van de 22 
vrachtvluchten in de week van 
Schiphol te verplaatsen naar Luik. 
Door de recente codeshare-over-
eenkomst met KLM zal ABC in de-
cember een deel van die vracht-
vluchten weer naar Schiphol 
kunnen verhuizen. Bronnen op 
Luik Airport wijzen er echter op dat 
de Russen enkele vrachtvluchten op 
de Waalse luchthaven zullen hou-
den. 
Air Cargo Global was de tweede 
vrachtmaatschappij die Brussels 
Airport dit jaar verliet onder druk 
van het besluit van de Brusselse 
deelregering om overschrijdingen 

van de geluidsnormen niet langer te 
tolereren door boetes te gaan opleg-
gen aan de vrachtsector. Begin dit 
jaar vertrok ook het Chinese Yang-
tze River Express van Brussel naar 
Schiphol, maar dat had volgens insi-
ders meer te maken met het afl open 
van een huurcontract met vracht-
makelaar DHL Starbroker. 

Suparna
De Chinese vrachtmaatschappij 
heet inmiddels Suparna Airlines en 
heeft recent het gros van de vracht-
vluchten van Schiphol verplaatst 
naar het Duitse Hahn Airport. Daar-
naast zouden de Chinezen ook weer 
interesse hebben getoond voor Za-
ventem en niet willen  uitsluiten om 
weer vrachtvluchten op Brussel Air-
port uit te gaan voeren. Dit zou on-
der meer samenhangen met nieuwe 
charterovereenkomsten met DHL 
en andere partijen.

Niemand weet dan meer welke

container waar staat. 

boord nog geregeld werken met 
oude besturingssystemen als Win-
dows XP of nog eerdere versies. 
‘Zelfs ik kan dat hacken’, zei hij.  
Vanuit de zaal wuifden een aantal 
reders die kritiek weg. Zolang die 
computers niet online komen 
maakt het niet uit, was het verweer.  
Maar nu schepen steeds vaker wel 
internet aan boord hebben en be-
manningsleden hun eigen mobiele 
apparaten meenemen, worden 
schepen steeds gevoeliger voor dit 
soort hacks.  
In juni zei Williams te verwachten 
dat de maritieme industrie zou wor-
den wakker geschud door een grote 
hack en dat werknemers die toen 
nog als elektriciens werden gezien, 
dan snel toegang tot de directieka-
mer zouden verwerven. Een maand 
later vielen Maersk Line en APM 
Terminals stil door de Petya-hack. 

TOBIAS PIEFFERS

Gebrekkige beveiliging en geda-
teerde software maken het hac-
ken van schepen kinderlijk een-
voudig.

Dat blijkt uit onderzoek van Pen 
Test Partners, een cybersecuritybe-
drijf dat beveiligingssystemen 
kraakt met als doel die te verbete-
ren. Het bedrijf toonde aan dat 
schepen via de satellietcommunica-
tie makkelijk te hacken zijn. Wie 
handig is met computers kan vaak 
online de gebruikersgegevens van 
opvarenden achterhalen om vervol-
gens via phishing-methoden aan 
boord te komen en ‘naar andere 
meer interessante systemen te mi-
greren’, schrijft beveiligingsexpert 
Ken Munro van Pen Test.
Munro merkt op dat het bereiken 
van de navigatie-apparatuur en 
voortstuwingssystemen lastiger is 
omdat dit doorgaans gescheiden 
systemen zijn, maar wie kwaad wil 
heeft genoeg mogelijkheden om 
problemen te veroorzaken. Zeker 
op een containerschip. 
Een beetje containerschip kan te-
genwoordig met gemak 10.000 teu 
dragen. In werkelijkheid komt dat 
neer op 5.000 containers,  omdat in 
de praktijk veelal 40-voets contai-
ners worden gebruikt. De positie 
van die duizenden containers wordt 
vastgelegd in een laadplan en wie 
dat verprutst creëert chaos, schrijft 
Munro. ‘Niemand weet dan meer 
welke container waar staat en het 
kan weken duren om dat handmatig 
te herinventariseren.’ Tijd is geld in 
de scheepvaart. Veel geld. Een hack 
kan dus alleen om fi nanciële motie-
ven al aanlokkelijk zijn voor cyber-
criminelen, die bijvoorbeeld losgeld 
kunnen vragen om de gegevens van 
het laadplan weer vrij te geven. Ook 
voor terminals kan dat verstrekken-
de gevolgen hebben. Als extreem 

geval noemt Munro zelfs de moge-
lijkheid om schepen te laten kapsei-
zen. ‘Vermom de data zo dat de ha-
venkranen de zware containers 
helemaal bovenaan en aan één zijde 
van het schip plaatsen, zonder dat 
zij het weten. Daar is echt niet veel 

voor nodig.’ 
Een van de redenen dat laadplan-
nen zo kwetsbaar zijn is dat zij veel-
al  via usb-sticks tussen schip en ter-
minal worden uitgewisseld. Dat 
vergroot de kans op contact met 

computers die ook voor e-mail wor-
den gebruikt. 

Achterblijvers
Volgens Munro loopt de maritieme  
sector achter op andere sectoren als 
het gaat om digitale beveiliging. Dat 

zei ook Stephen Williams, partner 
en beveiligingsconsultant bij 
Mooren Stephens, tijdens het Mari-
time Cyber Resilience Forum in 
Rotterdam begin dit jaar. Hij waar-
schuwde ervoor dat computers aan 

Door data te vermommen kunnen hackers schepen opzettelijk laten kapseizen. Foto: YouTube

CYBERCRIME  Laadplannen van containerschepen erg gevoelig

Schip hacken te makkelijk
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De luchtvaartvervoerders zien 
het aanbod aan pakjes uit de e-
commercemarkt soms met jaar-
lijks 30% stijgen. Toch wordt er 
voor het sterk stijgende aanbod 
nog steeds hoofdzakelijk een ki-
loprijs in rekening gebracht. Ach-
terhaald, aldus vrachtanalist Ro-
bert van de Weg. 

Onlangs zette de Nederlandse 
luchtvrachtanalist Niall van der 
Wouw ook al vraagtekens bij de ma-
nier waarop de sector nog steeds 
het gewicht zwaar laat meetellen in 
de beladingsgraad van vliegtuigen, 
terwijl iedereen toch meer zou 
moeten kijken naar de kubieke me-
ters die vrachtzendingen uiteinde-
lijke vullen. Zware vrachtlading 
(dense cargo) is langzaam een zeld-
zaamheid aan het worden in het 
vrachtruim van de maatschappijen. 
Het gaat steeds meer om iPhones, 
farmaceutica, bloemen en pakjes. 
IAG Cargo, het vrachtbedrijf van 
British Airways en Iberia, zag sinds 
2014 het pakketvolume elk jaar met 
30% stijgen, terwijl American Air-
lines, dat slechts over bellycapaci-
teit beschikt, dit jaar bijna 20% 
meer ladingvolume had te vervoe-
ren door het groeiend internetwin-
kelen. Daarnaast bestaat het traditi-
onele postvervoer van de 
maatschappijen steeds meer uit 
lichtgewicht pakjes. 
Volgens voormalig topmanager Ro-
bert van de Weg van Cargolux en 
AirBridgeCargo roept deze storm-
achtige ontwikkeling van het e-
commerce-aanbod vragen op over 
het prijsbeleid in de luchtvrachtsec-
tor. Van de Weg, inmiddels direc-
teur van adviesbureau AirWay Car-
go, vindt de traditionele dollar/kilo 
formule voor het berekenen van de 
vrachtprijs achterhaald. Volgens 
hem zouden bijvoorbeeld meer vo-
lume en service de beslissende fac-
toren moeten zijn in het bepalen 

van de tarieven. Helaas leven veel 
vervoerders nog in het verleden bij 
het bepalen van de prijzen, zegt hij.

Kartelafspraak
In 2006 probeerde de luchtvaartor-
ganisatie IATA al de factor volume 
meer prominent in de vrachtprijs 
op te nemen. Daarbij moest de be-
staande volumeratio 1 kilo/6 dm3 
(waarbij een kubieke meter gelijk 
staat aan 167 kilo) terug worden ge-
bracht naar de verhouding 1:5. Het 
initiatief werd uiteindelijk door de 
VS gezien als een prijsafspraak en 
sindsdien wordt er nog steeds uit-
gegaan van de meer dan dertig jaar 
oude vrachtformule.
Van de Weg ziet dan ook geen heil in 
een collectieve aanpassing van de 
volumeberekening in de sector. Vol-
gens de luchtvrachtanalist moeten 
de luchtvaartmaatschappijen eer-
der hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen en zelf afzonderlijk een 
nieuw  prijsbeleid uitstippelen. 
Commercieel directeur David Shep-
hard van IAG Cargo voelt daar wel 
voor. ‘Dit is een commerciële zaak. 
Iedere maatschappij moet komen 
met een eigen oplossing, afhanke-
lijk van het management van de in-
komstenstromen.’ Volgens vice-
president Tim Strauss van Air 
Canada Cargo moet iedere airline 
mans genoeg zijn om de waarde van 
de eigen vrachtruimte precies te be-
palen en daar dan de tarieven op af-
stemmen. Hij kijkt daarbij naar de 
expresvervoerders die een bela-
dingsgraad van 80 tot 82% van een 
luchtvrachtcontainer hebben op ba-
sis van volume. Die calculatie sijpelt 
uiteindelijk ook weer door in de ta-
rieven. Vrachtmanager Roger Sam-
ways van American Airlines wil 
meer een prijskaartje gaan plakken 
op de extra service die de maat-
schappij aan de e-commerce-sector 
verleent en zo hogere inkomsten 
genereren voor de vrachtdivisie. JV

LUCHTVRACHT 

E-commerce noopt 
tot ander prijsbeleid

De nieuwe eigenaar gaat komend jaar investeren in tanks en infrastructuur. Foto: Valt

HES verwacht dat de vraag naar op-
slag van bitumen zal groeien als ge-
volg van nieuwe regelgeving van de 
IMO, die per 2020 het toegestane 
zwavelpercentage in scheepsbrand-
stof verlaagt van 3,5 naar 0,5%. 
Daardoor zal er meer van de zware 
fractie overblijven tijdens het raffi  -
nageproces. 
De terminal in Rotterdam heeft een 
opslagcapaciteit van 30.000 ton en 
wordt gebruikt voor de opslag en 
verwerking van bitumen. Het pro-
duct dient hoofdzakelijk als bind-
middel in asfalt maar wordt ook ge-
bruikt als dakbedekking.
HES zal komend jaar verbeteringen 
aan de terminal doorvoeren door te 
investeren in tanks en bijbehorende 
infrastructuur. Het bedrijf verwacht 
verder ‘signifi cante synergievoor-

TOBIAS PIEFFERS

HES International heeft de Rot-
terdamse bitumenterminal Valt 
gekocht om zijn  opslagcapaciteit 
in de haven te vergroten, mede 
vanwege nieuwe zwavelregels 
voor de scheepvaart die per 2020 
ingaan. 

De investeringsmaatschappij heeft 
de terminal gekocht van Vitol en 
Sargeant Marine (SM), die Valt als 
50/50 joint venture beheren. De 
overname is onderdeel van een bre-
dere strategie van HES Internatio-
nal om de opslagcapaciteit van bitu-
men in Europa te vergroten, zegt 
Paul van Poecke, die binnen Hes 
verantwoordelijk is voor de natte 
bulk terminals.

delen’ te kunnen behalen via de 
naastgelegen terminals HES Botlek 
Tank Terminal en European Bulk 
Services, beide 100% dochterbedrij-
ven van het overslagbedrijf. 

Transport
De Valt-terminal in Rotterdam is 
onderdeel van Valt Asphalt, dat ook 
een grote terminal heeft in Antwer-
pen. Topman Dan Sargeant van Valt 
zegt dat het zich wil concentreren 
op de logistieke diensten die het be-
drijf aanbiedt, zoals het bitumen-
transport, waarvoor het bedrijf een 
vloot van elf bitumentankers heeft. 
Sargeant is ervan ‘overtuigd dat 
klanten van de terminal zullen pro-
fi teren van de geplande verbeterin-
gen en investeringen in de termi-
nal’.

OPSLAG

HES neemt bitumenterminal Valt 
over in Rotterdam van Vitol/SM

stemmingsindicator ging hier wel 
omhoog naar 7,0. Het oordeel over 
het tweede kwartaal bleef beperkt 
tot 6,5 en dat over het eerste tot 6,4. 
Bij 46% van de bedrijven ging de 
winst in het derde trimester om-
hoog, terwijl maar 17% een daling 
rapporteerde.
Dat de winstbeoordeling achter-
blijft, komt door het nog te lage 
prijsniveau, zeggen veel onderne-
mers. De prijzen gaan wel omhoog, 
maar niet in dezelfde mate als de 
bedrijvigheid en de omzet. Veruit de 
meeste bedrijven zitten intussen 
wel op winst, namelijk 81%. Van de 
zzp’ers houdt 93% onder de streep 
een rendement over. Slechts 6% van 
de bedrijven bleef in het derde 
kwartaal op verlies zitten.

Bomvol
Dit zijn allemaal zeer gunstige uit-
komsten als we vergelijken met de 
laatste vijf jaar. Ook met de fi nanci-
ele positie van wegvervoerders gaat 
het crescendo. Volgens 14% van de 
ondernemers is die zeer sterk en 
volgens 54% sterk. Nog eens 26% 
beoordeelt de fi nanciële positie als 
‘gemiddeld’. Slechts 6,4% noemt 
deze zwak tot zeer zwak.
Bijna driekwart van de onderne-
mingen kan een ‘bomvolle’ order-
portefeuille overleggen. Niet meer 
dan 4% klaagt over te weinig op-
drachten voor de komende tijd. 
Grote bedrijven geven hun order-
positie een vette 10. Zzp’ers blijven 
daar met 9,9 nauwelijks bij achter. 
Vrijwel alle deelmarkten hebben 
ruim voldoende werk voorhanden.
De meeste bedrijven komen tegelijk 
handen tekort om het werk aan te 
kunnen. Gemiddeld heeft bijna de 
helft van hen (49%) een groot pro-
bleem om aan goed personeel te ko-
men. Bij grote bedrijven is dat per-
centage zelfs 68. De vacaturegraad is 
in de bedrijfstak gemiddeld 4,1%, het 
hoogste percentage sinds jaren.

FOLKERT NICOLAI

De goede stemming in het Neder-
landse wegvervoer en de logistie-
ke dienstverlening zette zich 
voort in het derde kwartaal van 
dit jaar.

De meeste ondernemers in het weg-
vervoer kenden in juli, augustus en 
september een hogere bedrijvig-
heid, meer omzet en winst en hoge-
re prijzen. Het prijsniveau is vol-
gens veel ondernemers echter nog 
niet hoog genoeg.
Dat blijkt uit het jongste conjunc-
tuurbericht van Transport en Logis-
tiek Nederland (TLN). Veel bedrij-
ven in het wegvervoer en de 
logistieke dienstverlening hadden 
het in het derde kwartaal ‘enorm 
druk’. De helft van de bedrijven 
kwam mensen tekort om alle werk 
goed aan te kunnen.
De vraag naar personeel is groot en 
wordt volgens de meeste onderne-
mers nog steeds groter. Driekwart 
van hen heeft grote moeite om va-
catures op te vullen.

Hoogste stand
De stemmingsindicator die in het 
TLN-onderzoek aangeeft hoe onder-
nemers denken over het zakelijke 
klimaat, steeg naar 8,5 punten, de 
hoogste stand in de laatste tien jaar. 
We moeten terug naar het pre-crisis-
jaar 2007 om een hogere waarde te 
vinden. In het derde kwartaal van vo-
rig jaar stond deze indicator op 7,3.
De stemmingsindicator bereikte in 
het derde kwartaal bij grote bedrij-
ven een niveau van 9,8. In het inter-
nationaal vervoer kwam hij uit op 
9,0, bij middelgrote bedrijven op 
8,5, bij logistieke dienstverleners op 
8,4 en bij expediteurs op 8,3.
Binnenlands opererende vervoer-
ders gaven het zakelijk klimaat een 
8,1, kleine bedrijven en zzp’ers ble-
ven iets achter met respectievelijk 

7,5 en 7,7. Het derde kwartaal pakte 
al met al nog veel beter uit dan de 
meeste ondernemers in het tweede 
kwartaal hadden durven voorspel-
len.
Internationale vervoerders waren 
in de afgelopen jaren minder jui-
chend over het zakenklimaat dan 
binnenlands opererende bedrijven. 
Dat kwam door de felle concurren-
tie uit het buitenland, met name uit 
Oost-Europa. In het derde kwartaal 
waren internationale vervoerders 
juist positiever.
Dat kwam ongetwijfeld mede door 
de spoorversperring bij het Zuid-
Duitse Rastatt, die het wegvervoer 
in het derde kwartaal gedurende 
twee maanden veel meer werk ople-
verde. Zo hadden Italië-specialisten 
over de weg het in die periode extra 
druk. Maar ook vervoer van en naar 
België en Duitsland kreeg duidelijk 
meer te doen.
De omzetten in het Nederlandse 
wegvervoer namen in het derde 
kwartaal sterk toe. De indicator 
hiervoor steeg van 7,1 in dezelfde 
periode vorig jaar naar 8,3 nu. Dat 
was voor veel ondernemers verras-
send. Van hen voorspelde in juni dit 
jaar 36% een omzetstijging, maar 
uiteindelijk zag 60% het zakencijfer 
toenemen.

Winst
Bij grote bedrijven steeg de omzet 
met gemiddeld 6,3%, bij middelgro-
te bedrijven met 5,8%. De zzp’ers 
bleven iets achter, met 4,6%, terwijl 
kleine bedrijven het met een plus 
van 2,9% moesten doen. In het bin-
nenlands vervoer nam de omzet 
met 4,6% toe, wat een punt minder 
was dan in het tweede kwartaal. In 
het internationale vervoer was er 
juist een krachtige stijging van 6,6% 
in vergelijking met het tweede tri-
mester (toen 3,3%).
Over de winst zijn veel onderne-
mers nog niet tevreden, maar de 

WEGVERVOER  Meeste bedrijven hadden onverwacht goed derde trimester

Nederlands wegtrans
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JOHN VERSLEIJEN

Ceva Logistics sloot het derde 
kwartaal af met een verlies van 22 
miljoen dollar ondanks een bete-
re omzet, bedrijfsresultaat en 
fors gestegen luchtvrachtvolu-
mes. 

De logistieke dienstverlener uit 
Hoofddorp, al enige tijd onderwerp 
van aanhoudende overnamege-
ruchten, zag de omzet met ruim 6% 
stijgen naar 1,8 miljard dollar, ter-
wijl het aangepast bedrijfsresultaat 
(ebitda) met 13,3% steeg naar 85 
miljoen dollar. Het nettoverlies viel 
met 22 miljoen ook aanzienlijk lager 
uit dan in het derde kwartaal van 
2016, toen nog een verlies van 41 
miljoen dollar moest worden bijge-
schreven.
Over de eerste negen maanden van 
het lopende boekjaar kwam het ver-
lies uit op 124 miljoen dollar. De eer-
ste drie kwartalen van 2016 pakten 
veel beter uit voor Ceva: toen kwam 
het bedrijf uit op een verlies van 72 
miljoen dollar. Het aangepast be-
drijfsresultaat over deze periode zat 
in 2017 wel in de lift met 22 miljoen 
dollar naar 209 miljoen dollar.

Topman Xavier Urbain van Ceva 
Logistics spreekt van ‘wederom een 
goed kwartaal’ voor de logistieke 
dienstverlener, ondanks turbulen-
tie in de lucht- en zeevrachtexpedi-
tie. Hij wijst er verder op dat inkoop 
en een beter prijsbeleid de winst-
marge grotendeels hebben be-
schermd in de diverse bedrijfson-
derdelen. De divisie expeditie 
(Freight Management) zag de om-
zet met 9,6% stijgen naar 834 mil-
joen dollar. Het luchtvrachtvolume 
liet over het derde kwartaal een for-
se toename zien van bijna 12%, ter-
wijl het volume in de containervaart 
met 2,8% minder hard steeg. Desal-
niettemin daalde het bedrijfsresul-
taat over het derde kwartaal met 1 
miljoen dollar naar 26 miljoen dol-
lar ‘door prijsdruk’, aldus Urbain.  

Contractlogistiek
De divisie contractlogistiek, het 
oude TNT Logistics, deed het vol-
gens de topman goed met een om-
zetgroei van 1,7% naar 935 miljoen 
dollar over het derde kwartaal en 
3,7% over de eerste negen maanden 
van dit jaar. Onder meer werden 
nieuwe contracten in de retail- en
e-commercemarkt afgesloten. 

EXPEDITIE/LOGISTIEK 

Ceva ziet nettoverlies 
bijna halveren

Bijna driekwart van de ondernemingen kan een ‘bomvolle’ orderportefeuille overleggen. Foto: Danny Cornelissen

port houdt vaart erin
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Lidl ziet de klant 
graag in de winkel
E-COMMERCE  Terugtrekkende bewegingen in het verssegment

Intussen kopen steeds meer consu-
menten wel degelijk hun spullen via 
het internet in om ze thuis te laten 
bezorgen en zelf niet te hoeven 
sjouwen. Internet-modeketens be-

reiken met hun virtuele etalages 
een toenemend publiek en behalen 
daarmee een goede marge, zelfs als 
ze op de retourzendingen geld 
moeten toeleggen. De vraag is ove-
rigens voor wiens rekening die re-
tourkosten komen. Logistiek 

FOLKERT NICOLAI

Veel verladers en logistieke dienst-
verleners storten zich op e-com-
merce. Storten ze zich in het mes? 
Lidl liever niet.

We gaan dit vaker zien. Een winkel-
keten stort zich op directe bezor-
ging aan de consument en trekt la-
ter zijn tenen uit het badwater van 
de ‘e-commerce’ terug. Vaak wor-
den entrees in deze miljardenmarkt 
met trompetgeschal aangekondigd 
en volgt er een stille aftocht. Het is 
een moeilijke markt. Retouren zijn 
duur en alleen al de bezorging thuis 
is kostbaar.
Onlangs liet supermarktketen Lidl 
weten de directe afl evering aan het 
huisadres in Duitsland te staken. 
Volgens Duitse media herover-
weegt Lidl zijn strategie in de web-

winkelhandel. Wel bouwt Lidl aan 
grote distributiecentra in, wat Ne-
derland betreft, Roosendaal en 
Venlo, maar daar gaan alleen niet-
voedingsmiddelen straks over de 
virtuele toonbank. Ook Amazon, de 
internet-krachtpatser uit de Ver-
enigde Staten, maakt terugtrekken-
de bewegingen uit de markt voor 
verswaren die thuis moeten wor-
den afgeleverd.
Is de wereld er nog niet rijp voor? 
Kennelijk niet, wees een groot aan-
tal onderzoeken in de Verenigde 
Staten eind vorig jaar uit. Het blad 
Business Insider bijvoorbeeld kon 
melden dat 59% van de consumen-
ten groente en fruit het liefst zelf 
komt uitzoeken. Nog eens 49% – 
overlappingen zijn in dit onderzoek 
mogelijk – wil zelfs zien, ruiken en 
voelen aan de producten die wel of 
niet in de fysieke of digitale winkel-

mand komen te liggen. Slechts 10% 
vindt verswaren van online-kruide-
niers ‘te duur’ – aan de prijs ligt het 
dus, althans volgens dit onderzoek, 
niet.

Karretje
Vrij veel consumenten (29%) gaan 
met een klein boodschappenlijstje 
op pad naar de winkel van steen, 
doen hun noodzakelijke aankopen 
en leggen hun karretje onderweg 
vol met andere producten die ze op 
hun rondweg hebben gevonden. 
Fysieke winkels behouden dus 
voor een belangrijk deel van het 
kopende publiek hun aantrek-
kingskracht. Voor 14% is winkelbe-
zoek een reden om even het huis 
uit te gaan; 12% vindt het leuk met 
mensen in de winkel te praten. Met 
het winkelpersoneel en met de bu-
ren.

Er zijn ook rechtstreeks negatieve 
uitspraken over het kopen van vers-
waren via internet. Volgens 13% van 
de consumenten is bestellen via in-
ternet tijdrovend en levert het geen 

voordeel op ten opzichte van ge-
woon winkelen. Nog eens 6% zegt 
dat elke aankoop op internet hem 
of haar regelrecht schrik inboe-
zemt. Dat kan aan angst voor de 
computer liggen of aan betaalsyste-
men waarin men niet vertrouwt.

Klanten hechten meer aan lage

prijzen dan aan thuisbezorging.
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dienstverleners in de ‘e-fulfi lment’ 
en hun verladers zullen daar de ko-
mende jaren nog lang over in de 
clinch liggen.
In de verswarensector ligt de zaak 
gecompliceerder. De zakenbank 
HSBC denkt dat de detailhandel in 
kruidenierswaren in de VS zijn geld 
verspilt aan investeringen in het 
webwinkelen. Dat geldt voor grote 
supermarktketens als Walmart, 
Kroger en Whole Foods. Analist Da-
vid McCarthy spreekt over ‘de nieu-
we kleren van de keizer’. Analisten 
bij BMO Capital Studies zijn het 
met hem eens.
Deze analyses komen overigens 
weer op een andere conclusie uit: 
het ligt wel degelijk aan de prijs dat 
veel consumenten toch maar liever 
naar de winkel gaan om groente en 
fruit te kopen. ‘Verbruikers hechten 
meer waarde aan lagere prijzen dan 

aan bezorging thuis of online win-
kelen bij kruideniers’, heet het in 
het HSBC-rapport. De onderzoe-
kers stellen vast dat Lidl en Aldi, 
met hun lage schapprijzen voor 
doorgaans heel behoorlijke produc-
ten, sterker groeien dan de meeste 
andere winkelketens.
De klassieke supermarkten, waar-
onder discounters als Lidl, maar 
ook bijvoorbeeld Albert Heijn, in-
vesteren fors in e-commerce om 
zich te verweren tegen de opruk-
kende internet-ketens. Amazon.
com is allang niet meer een brave 
internetboekhandel, maar dringt 
zich in de markten van deze super-
marktketens in. De komende jaren 
moeten uitwijzen waar deze strijd 
tussen oud en nieuw op uitloopt.
Het lijkt erop dat winkelketens zich 
ook weer concentreren op het con-
cept van de stenen winkel. Eind vo-

rig jaar introduceerde Lidl het idee 
van ‘click and collect’: je kunt goe-
deren thuis bestellen, maar komt ze 
op afhaalpunten in de achterbak la-
den. Dit model schijnt het vooral 
goed te doen in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Hetzelfde concept heeft 
de Amerikaanse supermarktketen 
Kroger sinds 2014 ingevoerd, met 
enkele recente overnames – voor 
samen 2,7 miljard dollar – waaron-
der de acquisitie van Vitacost.com.
E-commerce leidt ertoe dat bij-
voorbeeld supermarktketens de 
kaarten opnieuw schudden, met, 
bij de verswaren, concurrentie van 
talloze ‘start-ups’ in de thuisbezor-
ging van groente en fruit. Tegelijk 
zitten de grote ketens niet stil bij 
de ontwikkeling van concepten 
voor de (stads)distributie. Zo 
neemt Lidl in Zweden proeven met 
een volledig autonome, elektrisch 

komt naast dat van kledingketen 
Michael Kors en is bedoeld voor de 
belevering van winkels in oostelijk 
Nederland en het westen van 
Duitsland. Lidl bouwt ook een dc 
in Oud-Gastel bij Roosendaal voor 
de belevering van andere delen van 
Nederland. Dat moet in het ko-
mende voorjaar in gebruik worden 
genomen.
In Oosterhout liet de supermarkt-
keten een dc bouwen naast dat van 
Nabuurs en Heinz. De verwarming 
en koeling worden voorzien van 
energie die uit grondwarmte wordt 
gewonnen en via de vloeren het ge-
bouw wordt binnengeleid. Lidl is 
een enthousiaste investeerder in 
duurzaamheid, maar is er nog niet 
uit of het aan e-commerce moet 
meedoen. Soms wel, soms niet, zal 
de conclusie zijn die de ‘strategi-
sche heroriëntatie’ straks oplevert.

aangedreven vrachtauto om bin-
nensteden schoon en veilig te bele-
veren.
De zogeheten T-Pod is zeven meter 
lang en kan vijftig europallets mee-
nemen. Het voertuig heeft een ac-
tieradius van tweehonderd kilome-
ter. Het wordt in het najaar van 
2018 in Zweden op de weg gebracht. 
Lidl wil tegen 2035 de uitstoot van 
broeikasgassen in Zweden met 40% 
terugdringen.

Nieuwbouw
Ondanks de ‘strategische herori-
entatie’ op het gebied van e-com-
merce investeert Lidl ook nog 
grootschalig in nieuwe op- en over-
slagcapaciteit. In Trade Port Nord 
in Venlo wordt een dc gebouwd van 
70.000 vierkante meter, waarvan 
een deel toch ook weer voor e-
commerce is bestemd. Het pand 
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‘Rol KLM schaadt vrac

V eertig jaar was Paul Parramore in lei-
dende posities onder meer actief voor 
luchtvrachtbedrijven als Road Air, 
ooit marktleider op Schiphol, UPS, 
Rhenus en ook kort KLM Cargo. Nu 
ergert hij zich ‘vanaf de zijlijn’ aan de 

rol die zijn voormalige werkgever speelt in de Neder-
landse luchtvrachtsector en in het bijzonder aan het 
recente drama rond het tekort aan vrachtvluchten op 
de nationale luchthaven.
Dat Nederland en de KLM recent zijn gezwicht voor het 
dreigement van de Russen om het luchtruim te sluiten 
voor de Nederlandse maatschappij en slots hebben ge-
geven aan de Russische vrachtmaatschappij AirBridge-
Cargo (ABC) noemt hij geen chantage, zoals eerder de 
Nederlandse slotcoördinator Caroline Ditvoorst, maar 
handig opereren. ‘Ik meen dat de Russen dat slim heb-
ben gespeeld en dat KLM vanwege de gretigheid naar 
slots in haar eigen zwaard is gelopen.’
Parramore, ooit ook voorzitter van luchtvrachtkoepel 
ACN, heeft in de internationale luchtvrachtmarkt de re-
putatie opgebouwd moeilijke onderwerpen in de sector 
niet uit de weg te gaan. Die openheid heeft hem in het 
verleden vaak in confl ict gebracht met diverse grote be-
drijven in de expeditiemarkt. Vooral zijn uitspraak dat 

JOHN VERSLEIJEN

De Nederlandse luchtvrachtsector op Schiphol is de 
laatste jaren sterk gegroeid, ‘niet dankzij de KLM maar 

meer ondanks de rol van de home carrier’, vindt 
luchtvrachtveteraan Paul Parramore.

de meeste luchtvrachtexpediteurs ‘aartsconservatief ’ 
zijn heeft kwaad bloed gezet in de branche.
Volgens de oud-topmanager, die in zijn professionele 
nadagen nog de eerste luchtvrachtwebsite (Aircargo-
shop) van de wereld opzette, heeft Den Haag ook geen 
glansrol vervuld in het dossier rond de vrachtslots op 
Schiphol. Minister Schultz van Haegen en staatssecre-
taris Dijksma hadden in zijn ogen ’meer leidend en be-
slissend’ moeten optreden om te voorkomen dat 
vrachtmaatschappijen naar de luchthavens van Luik en 
Brussel moesten uitwijken. ‘Dat een Russische vracht-
carrier druk moet zetten op een overheid om slots af te 
dwingen op Schiphol, had een doortastende overheid 
moeten voorkomen.’ Ook de luchtvrachtkoepel ACN 
krijgt van Parramore een veeg uit de pan. Die had de 
overheid ‘bij de les’ moeten houden. ‘Het is tenslotte de 
belangenvereniging die moet vechten. Ik denk dat daar 
ook fl ink aan de boom moet worden geschud.’

KLM-lobby
Dat Schiphol nu van het ministerie van Infrastructuur de 
opdracht heeft gekregen om te komen tot een ‘gedragen 
voorstel’ oftewel een door KLM gefi atteerde constructie 
voor een local rule op vrachtgebied, komt volgens Parra-
more rijkelijk laat. Voor het lopend winterseizoen valt er 

Het tekort aan vrachtslots 

op Schiphol en een 

dreigend Russisch embargo 

van KLM waren onlangs 

landelijk nieuws. Nog 

steeds werken Schiphol en 

de belangrijke stakeholders 

hard aan een politieke 

oplossing. Als die er niet 

komt, dreigt Schiphol de 

komende tijd maar beperkt 

te kunnen profi teren van 

de onstuimige groei (10%) 

van de luchtvrachtmarkt. 

Nu al zit London Heathrow 

de Nederlandse lucht-

haven, nog steeds de 

nummer drie in Europa op 

vrachtgebied, op de hielen.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 22-28 NOVEMBER 2017



11Luchtvrachtexpeditie

Den Haag had leidend 

en beslissend moeten 

optreden.

De vrachtoverslag op Schiphol nam over de 

maand oktober met 0,9% naar 154.584 ton 

nauwelijks nog toe. Oktober is daarmee de 

zwakste vrachtmaand van dit jaar voor de 

luchthaven qua groei. Of er al een verband is 

tussen de matige vervoerscijfers en de recente 

vrachtstop op Schiphol is niet duidelijk. Die geldt 

voor het winterseizoen, dat voor de meeste 

vrachtmaatschappijen pas in de maand novem-

ber is ingegaan. 

Niet is uitgesloten dat sommige maatschappijen 

op het capaciteitstekort op de Nederlandse 

luchthaven hebben geanticipeerd en vracht-

vluchten hebben verplaatst. Een aanwijzing dat 

de exportstromen mogelijk zijn verkast kan 

enigszins worden afgeleid uit de uitvoercijfers in 

het segment Europa en Midden-Oosten binnen 

de statistieken. Die export daalde met respectie-

velijk 14,7% en 14,3%.Het gaat daarbij om 

stromen waarvoor Schiphol doorgaans wordt 

gebruikt als consolidatiepunt.

Doordat de groei van de vrachtoverslag op 

Schiphol tot aan de zomer nog rond en boven de 

10% lag, groeide de overslag over de eerste tien 

maanden nog met 7,4% naar 1,46 miljoen ton. 

Dat groeipercentage zal voor het gehele 

kalenderjaar verder dalen door het te verwach-

ten mindere vrachtvervoer over de maanden 

november en december. Luchtvrachtkoepel ACN 

heeft eerder berekend dat de vrachtstop leidt tot 

een daling van het aantal vrachtvluchten op 

Schiphol van 20%. 

Export naar Azië grootste groeier
Aan de importkant lieten alleen de regio’s 

Noord-Amerika (-9%) en Afrika (-2,2%) dalende 

volumes zien, maar was de groei met uitzonde-

ring van Europa matig te noemen in de overige 

regio’s: Midden-Oosten (3,9%), Verre Oosten 

(1,8%) en Latijns-Amerika (1,9%). Bij de export 

was Azië met bijna 12% naar 28.400 ton de 

grootste groeimarkt en was de uitvoer zelfs 

groter dan de totale importstromen uit het Verre 

Oosten (26,249 ton) naar Schiphol. Ook de 

uitvoer naar Latijns-Amerika (9,5%) en Afrika 

(7,3%) deed het goed.

Frankfurt Airport (Fraport), dat het gehele 

boekjaar al marktaandelen heeft verloren aan 

Schiphol, zag de vrachtgroei over de maand 

oktober in de buurt komen van Schiphol. In 

totaal steeg het vrachtvolume met 0,7% naar 

192.263 ton op Fraport. London Heathrow 

Airport, dat binnenkort kan wedijveren met 

Schiphol om de derde plek in de Europese 

luchtvrachtmarkt, zag in oktober het vracht-

volume met 9,2% stijgen naar 154.492 ton. 

Is het vrachtfeest 
voor Schiphol 
afgelopen?

htsector Schiphol’ 
volgens hem geen oplossing meer te verwachten voor de 
sector. Hij vreest daarnaast dat met het toekennen van 
extra vrachtvluchten aan ABC via een nog onduidelijke 
codeshare-overeenkomst met KLM het pijnlijke hoofd-
stuk vrachtslots voor Schiphol en Nederland nog lang 
niet is afgesloten. ‘De discussie over slots is er één, maar 

wat zijn de indirecte gevolgen voor de Nederlandse 
luchtvrachtindustrie? De afgelopen veertig jaar is er met 
doortastend ondernemerschap van Nederlandse lucht-
vrachtbedrijven een bloeiende en wereldwijd toonaan-
gevende bedrijfstak in Nederland ontwikkeld. Punt is dat 
die groei niet de verdienste van de KLM is geweest. Zo-
dra het over landingsrechten of investeringen van en 

voor buitenlandse carriers gaat op Schiphol, strooit de 
lobby van KLM zand in de raderen en zet daarnaast de 
luchthaven Schiphol onder druk. KLM deelt de lakens 
uit. Zodoende hebben ze ervoor gezorgd dat buitenland-
se luchtvaartmaatschappijen Schiphol niet tot hun Euro-
pese vrachthub hebben kunnen ontwikkelen.’ Een local 
rule voor de vrachtsector zal weinig veranderen aan de 
status quo in het Nederlandse luchtvrachtbeleid. KLM 
blijft daar met de sterke politieke lobby in Den Haag de 
dominerende partij vergeleken met het nauwelijks zicht-
bare ACN. Volgens Parramore, ooit zelf actief als direc-
tielid binnen KLM Cargo, had de luchtvaartmaatschappij 
tien jaar geleden nog een positieve visie op luchtvracht. 
’Nadien hebben zij Martinair na inlijving ernstig gemini-
maliseerd en geen grote investeringen in de luchtvracht-
sector gedaan. Onlangs stapte KLM Cargo ook uit het 
hoofdbestuur van ACN. Luchtvracht lijkt dus voor de 
maatschappij geen strategisch bedrijfsonderdeel meer te 
zijn.’

Geen groei
Dat KLM besloten heeft om  de vrachtactiviteiten af te 
bouwen en een ander beleid te voeren noemt de lucht-
vrachtexpert prima als het om de eigen bedrijfsvoering 
gaat, ‘maar dat beleid mag niet ten koste gaan van de 

Nederlandse luchtvrachtindustrie’, waarschuwt hij te-
gelijkertijd. Parramore wijst ook op de recente vracht-
cijfers van Air France-KLM over de eerste negen maan-
den van dit jaar. ‘Geen groei in de luchtvrachtsector, 
terwijl de concurrentie wel groei en winstherstel laat 
zien. Ik meen dus echt dat de visie van Air France-KLM 
als het om vracht gaat tanende is. Niet op grote schaal 
willen investeren in IT, verouderde vrachtloodsen aan-
houden en tegelijkertijd geen mening hebben over het 
gunnen van landingsrechten aan de buitenlandse 
vrachtconcurrenten. Dat gedrag schaadt echt de rest 
van de Nederlandse luchtvrachtsector.‘
Parramore vindt het ook ‘erg jammer’ dat bijvoorbeeld 
Singapore Airlines al jaren probeert om zijn Europese 
vracht- en paxhub naar Schiphol te verplaatsen, maar 
daarin steevast wordt tegengewerkt. Zo zijn er meer  
voorbeelden, aldus de luchtvrachtveteraan. ‘Het resul-
taat daarvan is: weg vrachtvluchten. Wat ik ook zo idi-
oot vind, is dat iedereen in Nederland nog steeds denkt 
dat KLM een Nederlandse luchtvaartmaatschappij is, 
terwijl minder dan 10% van de aandelen nog in handen 
van de Nederlandse staat is. De rest is Frans en dus bui-
tenlands. Waarom dan niet een beleid voeren in Den 
Haag van gelijke monniken en gelijke kappen met de 
overige buitenlandse carriers op vrachtgebied?’

Illustratie: Barry Hage
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Vrachttarief 
bereikt 
kookpunt

JOHN VERSLEIJEN

Slecht nieuws voor de expeditie en de verladers. Door de grote vraag 

en beperkte ruimte blijven de vrachttarieven vanuit Azië naar Europa 

en Noord-Amerika verder stijgen. Dat zal met de piek tot aan de 

kerstdagen alleen maar erger worden. Geen wonder dat ook 

nieuwkomer Flexport zijn heil zoekt in chartervluchten.  

ERKEND LUCHTVRACHT AGENT
NETWERK IN 142 LANDEN
IATA & ACN MEMBER
CARGO SCREENING
ON-BOARD COURIER
FULL AIRPLANE CHARTERING WWW.TTS-TRANSAIR.COM

POWERED BY
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De kiloprijs ligt op sommige 

routes nu op 8 euro.

expeditie. Zo bleven in oktober de tarieven op de trans-
Atlantische vrachtmarkt tussen Europa en Noord-Ame-
rika nagenoeg gelijk, aldus TAC. Het gemiddelde 
vrachttarief (2,42 dollar per kilo) over de maand okto-
ber tussen Frankfurt Airport als de grote vrachtlucht-
haven van Europa en  bestemmingen in Noord-Amerika 
daalde zelfs 1,6% vergeleken met dezelfde maand vorig 
jaar. Afgezet tegen september van dit jaar bleven de 
vrachtprijzen in oktober op nagenoeg hetzelfde niveau 
steken in de EU-VS luchtvrachtmarkt.

Adhoc-markt
Wie over capaciteit beschikt vanuit Azië is koning in de 
markt, maar airlines hebben zeker ook geen haast om ex-
tra vrachtruimte in te huren of vrij te maken. Eerder zet-
ten de vervoerders nu in op hogere vrachtprijzen in de 
adhoc-markt en profi teren daarmee van de nijpende 
schaarste aan vrachtruimte op de belangrijkste vracht-
routes. De lessen van de overcapaciteit en lage vrachtta-
rieven van de laatste jaren worden nog steeds hard
gevoeld bij de airlines.  Destijds werden de luchtvaart-
maatschappijen door de expediteurs tegen elkaar uitge-
speeld, met als resultaat recordverliezen. Nu lijken de 
rollen omgedraaid en moeten de expediteurs en verla-
ders in de logistieke keten bloeden.

Luchtvaartmaatschappijen die de afgelopen jaren de re-
ductie van de vrachtvloot hebben uitgesteld, zijn nu 
spekkoper van de internationale luchtvrachthausse. Het 
gaat dan om vervoerders als Lufthansa Cargo en Singa-
pore Airlines Cargo die in de recente resultaten over de 
eerste negen maanden van dit jaar een fors winstherstel 
konden bijschrijven in de boeken. 
Luchtvaartmaatschappijen zoals Air France-KLM die de 
vrachtvloot onder druk van de lagere tarieven en overca-
paciteit ingrijpend hebben afgebouwd de laatste jaren, 
tegen hoge kosten, hebben nu het nakijken. Zij kunnen 
nauwelijks profi teren van de enorme volumestijging. Dat 
blijkt ook uit de vervoerscijfers van de Frans-Nederland-
se luchtvrachtcombinatie AF-KLM Cargo. Die laten wei-
nig progressie zien in volume of omzet. 

Charteren
De Amerikaanse expediteur Flexport heeft intussen be-

Recordvolumes en stijgende verdiensten 
dit jaar voor de luchtvrachtvervoerders. 
Wie had dat een jaar geleden durven te 
voorspellen? Zeker niet de experts in de 
luchtvrachtmarkt.
Analisten als het Britse Drewry, het Ne-

derlandse WorldACD, TAC (Hongkong) en luchtvaartor-
ganisatie IATA voorzien voor dit jaar een stijging van het 
volume boven de 10% van de markt. De gemiddelde ta-
riefsstijgingen zitten daar globaal nog een aantal pro-
centpunten boven, blijkt op de meeste meetpunten op 
de min of meer oververhitte Chinese exportmarkt rich-
ting de VS en Europa. Daar meldt een aantal expediteurs 
een forse prijsinfl atie door de aanhoudende hausse in het 
luchtvrachtvolume en nijpende gebrek aan voldoende 
vrachtcapaciteit op de belangrijkste vrachtcorridors. 
Vrachtagenten spreken al van uitschieters  in de tarieven 
naar 8 dollar per kilo en een gebrek aan vervoersalterna-
tieven zodat sommige zendingen vertragingen van zeven 
tot tien dagen oplopen om vanuit China naar de afne-
mers in Europa of de VS te geraken. Deze zogeheten 
‘backlog’ zal de markt de komende weken tijdens de 
drukke periode voor de Kerstdagen nog verder in zijn 
greep houden en de al hoge vrachttarieven verder opdrij-
ven, luidt de verwachting van menig expediteur. 
Volgens de recente prijsindex van TAC is de gemiddel-
de luchtvrachtprijs van China naar de VS en Canada in 
de maand oktober omhoog geschoten met bijna 18% 
naar 4,05 dollar vergeleken met dezelfde maand in 
2016. Vergeleken met de maand september was er ook 
sprake van een forse stijging van het vrachttarief. Toen 
lag de gemiddelde prijs voor het vervoer van een kilo 
vracht door de lucht op 3,78 dollar.
De prijsstijging voor luchtvrachtvervoer vanaf Azië naar 
Europa lag met ruim 13% naar 2,57 dollar per kilo iets la-
ger, aldus TAC. Op die markt zijn ook meer vrachtver-
voerders met freighters actief en dat drukt de tarieven 
enigszins. Vergeleken met de maand september was er 
hier ook sprake van een verdere toename van de lucht-
vrachtkosten voor de expeditie. In een maand tijd steeg 
het luchtvrachttarief met ruim 14 dollarcent op deze 
drukke luchtvrachtroute van Azië naar Europa. 
TAC wijst er verder op dat de prijsstijgingen in oktober 
geen verrassing zijn in de aanloop naar de drukke kerst-
dagen, maar noemt het hoge niveau vergeleken met vo-
rig jaar, toen de tarieven in oktober ook al fors waren 
toegenomen, opmerkelijk. Dat laat volgens de analist 
uit Hongkong zien dat de vraag naar vrachtruimte nog 
steeds enorm groot is en de capaciteit op bepaalde be-
langrijke vrachtroutes ontzettend krap. 
De forse stijging van de prijzen op de hoofdaders in de 
internationale luchtvrachtmarkt steekt een beetje 
schril af bij andere strijdtonelen binnen de luchtvracht-

sloten vrachtvliegtuigen te gaan charteren van Atlas Air 
om in de drukke maanden over voldoende capaciteit te 
kunnen beschikken. Volgens de expediteur, die over 
een Europees hoofdkantoor beschikt in Amsterdam, is 
wachten tot de beschikbare ruimte is opgesoupeerd de 
komende weken geen optie. Bij het besluit van de Ame-
rikaanse nieuwkomer in de luchtvrachtexpeditie heeft 
verder een rol gespeeld dat de het aanbod uit de e-com-
mercemarkt sterk is gestegen, airlines een aantal lijn-
diensten hebben geannuleerd tussen de VS en China en 
Apple dit najaar extra ruimte heeft ingekocht vanuit 
China voor het vervoer van de nieuwe iPhone X. 
De eerste chartervlucht van Flexport werd op 19 no-
vember uitgevoerd tussen Hongkong en Los Angeles 
met een B747-400F. De expediteur omschrijft de nieu-
we chartervluchten als een ‘belangrijke stap’ sinds hij in 
2014 actief werd in de expeditie. Voor 2018 moeten de 
chartervluchten een bestaand onderdeel worden in de 
mondiale dienstverlening van de expediteur en een 
nieuwe bron van inkomsten, aldus Flexport. Dan wor-
den in de laatste helft van het boekjaar ook de eerste 
chartervluchten voor Europa verwacht.

Luxemburg
Flexport is niet de enige expediteur die vrachtvliegtui-
gen chartert om over voldoende capaciteit te kunnen 
beschikken het komende winterseizoen. Het Zwitserse 
Panalpina heeft recent aangekondigd dat het via ruim-
teafspraken en de huur van vrachtvliegtuigen extra ca-
paciteit heeft toegevoegd aan het bestaande charter-
netwerk vanuit Luxemburg Airport. 
Kuehne+Nagel heeft zich onlangs verzekerd van zeven 
extra vrachtvluchten (B747-400F) per dag via aanvul-
lende wetlease-constructies. Dat was nodig omdat de 
Zwitserse expediteur het vrachtvolume in het derde 
kwartaal zag toenemen met 20%. Hoofdzakelijk wordt 
de extra capaciteit ingezet op China.
Het Duitse Dachser gaf eerder dit jaar al aan voor haar 
klanten chartercapaciteit te gaan inhuren tijdens het 
piekseizoen. Ook DHL Global Forwarding heeft zich via 
het eigen inkoopbureau Starbroker vanaf september van 
extra vrachtruimte verzekerd via huurcontracten. 
Atlas Air, een van de grote aanbieders van chartervluch-
ten, kan amper aan de vraag uit de expeditie voldoen. Op 
de recente World Freighters Conference was de groei aan 
chartervluchten een belangrijk onderwerp. Veel vracht-
managers vroegen zich daarbij af waarom expediteurs 
steevast kiezen voor de dure inkoop van vrachtcharters 
terwijl de complete overname van de bellycapaciteit een 
veel goedkoper alternatief is. Volgens de aanwezige ex-
pediteur was het antwoord daarop simpel: de belly biedt 
onvoldoende ruimte en wordt daarnaast ook nog eens op 
de verkeerde bestemmingen ingezet. 

Illustratie: Barry Hage
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DVZ / MELS DEES

Volgend jaar opent de derde 

luchthaven van Istanbul zijn 

deuren. Het nieuwe vliegveld 

moet niet alleen de overvolle 

Atatürk luchthaven ontlasten, 

maar moet vooral uitgroeien 

tot een hub tussen Europa en 

de rest van de wereld.

De nieuwe concurrent 
in Istanbul

Uiteindelijk zal het vliegveld 

200 miljoen passagiers per 

jaar kunnen ontvangen.

De nieuwe luchthaven wordt waar-
schijnlijk in de eerste helft van 2018 
geopend. In eerste instantie is het 
knooppunt in staat 2.000 vluchten 
per dag te verwerken, wat op jaarbasis 
neerkomt op 90 miljoen passagiers. 

Ter vergelijking: Frankfurt am Main verwerkt 60 mil-
joen passagiers, London Heathrow komt op 76 miljoen 
luchtreizigers per jaar. De grootste luchthaven ter we-
reld (gemeten naar het aantal passagiers) is Atlanta, 
dat 104 miljoen reizigers per jaar weet te verwerken.
Afhankelijk van de daadwerkelijke groei van het passa-
giers- en vrachtvolume, moet het vliegveld tot 2026 in 
verschillende etappes uitgebreid worden. Wordt aan-
vankelijk gestart met twee start- en landingsbanen, 
eind 2019 moet er een derde bij komen. Uiteindelijk zal 
de airport over zes runways beschikken en ongeveer 
200 miljoen passagiers kunnen verwerken.
Ook het vrachtvolume moet in de loop van de jaren een 
fl inke groei laten zien. Bij de opening van de luchthaven 
kan 2,5 miljoen ton verwerkt worden, groeiend naar 5,5 
miljoen ton in de toekomst. De nieuwe Cargo City be-
schikt over 1,4 miljoen vierkante meter oppervlakte. 
Traditionele vrachthubs, zoals Frankfurt, Amsterdam 
en Wenen, zullen in de Turkse collega een sterke con-
current krijgen.

Centrale ligging
De centrale ligging van Istanbul is een belangrijke suc-
cesfactor. Nu al is Istanbul sterk verbonden met een 

groot aantal landen. Dat wordt bij de nieuwe luchtha-
ven nog sterker. Ongeveer 100 maatschappijen zullen 
de nieuwe draaischijf in hun routenet opnemen en zo 
meer dan 350 bestemmingen met elkaar verbinden. On-
geveer 40 landen en 80 grote steden zijn binnen drie 
uur met het vliegtuig te bereiken. Binnen vijf vlieguren 
zijn zelfs 66 landen en 143 grotere steden te bereiken. 
Optimistische voorspellingen melden dat Turkije mag 
rekenen op een groei in het luchtvrachtvolume van 3,5 
tot 4,5% per jaar.
Een belangrijke troef in het internationale concurren-

tieveld is dat de nieuwe luchthaven ook de hele nacht 
vluchten verwerkt. Daarnaast beschikt de airport over 
een grensoverschrijdend distributienetwerk. Verwacht 
wordt dat een groot aantal vrachtmaatschappijen con-
cepten uitrolt die het mogelijk maken goederen van en 
naar Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Irak in Istan-
bul te consolideren. Vluchten voor de korte en middel-

lange afstand komen dan samen op een luchthaven die 
moeiteloos de grootste langeafstandsvliegtuigen zal 
kunnen verwerken. Sterk groeiende maatschappijen 
zoals Turkish Airlines en Pegasus Airlines, met een ster-
ke positie op bestemmingen in West-Europa, zullen 
profi teren van de Arabische markten. De Turkse rege-
ring werkt ondertussen aan het creëren van een econo-
mische unie met de ‘turk’-staten in de regio, zoals Turk-
menistan. Langs de Nieuwe Zijderoute richting China 
zou dan een markt met een overwegend Turksspreken-
de bevolking ontstaan van 120 tot 200 miljoen inwo-
ners, die economisch nauw verbonden is met Rusland.

Geopolitieke verschuiving
Het strategisch belang van de derde luchthaven van 
Istanbul hangt nauw samen met een verschuiving die 
we zien in de wereldeconomie en geopolitieke situa-
tie. Terwijl in Europa sprake is van een verzadigde 
consumentenmarkt, ontstaan in de markten langs de 
Nieuwe Zijderoute steeds meer producentenmarkten 
en moet de consumentenmarkt nog op gang komen. 
De Zijderoute verbindt tussen Turkije en China een 
gebied dat 60% van de wereldbevolking huisvest en 
goed is voor 35% van de wereldhandel.
Analisten verwachten om die reden al langer regionale 
verschuivingen bij de productie- en handelsstromen in 
en naar Azië, Turkije, de golfstaten en Afrika. Dat heeft 
consequenties voor de positie van traditionele luchtha-
vens en speelt Istanbul als transportknooppunt in de 
kaart.

Een belangrijke 

troef van deze

nieuwe lucht-

haven wordt 

dat hij dag en 

nacht vluchten 

verwerkt.

Foto’s: INA
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NOVIMAR
De Vessel Train is onderwerp 

van het nieuwe Europese 

maritieme innovatieproject 

NOVIMAR (NOVel Iwt and 

MARitime transport concepts). 

Om het project uit te voeren, 

krijgt NOVIMAR 8 miljoen euro 

uit het Horizon 2020-program-

ma.

MALINI WITLOX

Schepen die in een treintje over 
het water varen: over vier jaar 
moet de eerste demonstratie vol-
gen. Is een nieuw transportcon-
cept voor binnenvaart en short-
sea technisch en fi nancieel 
haalbaar?

‘Follow the leader’. De Surinaams-
Nederlandse act The Soca Boys 
scoorde er in 1998 een wereldhit 
mee. Nu proberen verschillende par-
tijen in de scheepvaartsector, met 
Nederland als hofl everancier, hoge 
ogen te gooien met hetzelfde princi-
pe: de Vessel Train. Een bemande 
‘Leader Vessel’ wordt gevolgd door 
één of meer ‘Follower Vessels’ met 
geen of minder bemanning. Binnen 
vier jaar moet duidelijk zijn of de 
komst van de Vessel Train commer-
cieel en technisch haalbaar is.
Het project doet denken aan de tests 
met platooning, waarbij vrachtwa-
gens elektronisch aan elkaar gekop-
peld zijn en de voorste truck snel-
heid en route bepaalt. De andere 
trucks volgen automatisch, zonder 
hulp van een chauff eur. Oscar Lauf, 
innovatiemanager bij Netherlands 
Maritime Technology (NMT) en co-
ordinator van het Vessel Train-pro-
ject, legt uit dat de vergelijking met 
truck platooning technisch echter 
niet helemaal opgaat. Op het asfalt is 
het gunstig als vrachtwagens dicht 
bij elkaar rijden. Door het slip-
stream-eff ect wordt dan minder 
brandstof verbruikt. Op het water 
zorgt een te korte afstand mogelijk 
juist voor een hoger verbruik door de 
turbulente stroming. Schepen zitten 
dan letterlijk in elkaars vaarwater. 
‘Het Maritime Research Institute 
Netherlands (MARIN) kijkt naar het 
hydrodynamische eff ect. Er zal waar-
schijnlijk een minimale afstand zijn. 
De optimale afstand hangt onder 
meer samen met de veiligheid, daar 
kijkt classifi catie-instelling Bureau 
Veritas naar. Als je ver uit elkaar 
vaart, ben je niet als Vessel Train her-
kenbaar en gaan andere schepen er 
tussendoor varen.’
Bureau Veritas en MARIN zijn niet 
de enige projectpartners. Maar liefst 
twintig andere partijen uit negen 
verschillende landen schuiven aan 
met hun expertise, waaronder ver-
der de Universiteit Delft, Viadonau, 
Van Moer Group, Touax River Barges 
en Duisport. Nederland is met zeven 
partners goed vertegenwoordigd.

Regelgeving
‘We kijken onder meer naar speciale 
manoeuvres, hoe passeer je met een 
Vessel Train bruggen en sluizen. Er 
spelen zoveel onderwerpen bij dit 
project. Het is niet alleen een tech-
nisch vraagstuk. Het moet ook fi -
nancieel haalbaar zijn, uiteindelijk 

moet een partij bereid zijn de Vessel 
Train in de markt te zetten. Een an-
dere uitdaging is de regelgeving. Re-
gels lopen meestal achter bij inno-
vatie. We gaan goed kijken naar de 
bestaande regels en een advies ge-
ven over toekomstige regelgeving 
die de implementatie van de Vessel 
Train mogelijk moet maken.’
De Universiteit Antwerpen gebruikt 
haar transportmodellen om te bere-
kenen of de Vessel Train econo-
misch rendabel is. Er zijn volgens 
Lauf twee opties. Transport van A 
naar B met alle volgschepen, maar 
ook transport van A naar B, waarbij 
tussendoor volgschepen aanhaken 
en afvallen. ‘Vergelijk het met een 
trein, waarbij tussentijds wagons 
los- of aangekoppeld worden. De 
kostenbesparing zit hem ook in het 
slim combineren en consolideren 
van goederenstromen.’

Rendabeler
Over vier jaar moet een demonstra-
tie van het controlesysteem volgen, 
waarbij een volgschip de leider 
volgt. Of je er nu één schip aanhangt 
of acht, om aan te tonen dat het 
werkt, maakt dat niet uit, aldus 
Lauf. ‘De schepen zijn voorzien van 
command en control modules, digi-
taal verbonden en hebben eigen 
voortstuwing, we gebruiken dus 
geen sleepkabels.’
Een van de voordelen van een Ves-
sel Train is dat er minder personeel 
nodig is. Mogelijk kan een volgschip 
zelfs geheel zonder bemanning. Re-
ductie van personeelskosten is ech-
ter niet het hoofddoel, legt Lauf uit. 
Er is immers ook een operator no-
dig, die alles in de gaten houdt. ‘Be-
staande kleinere schepen zullen 
rendabeler worden en nieuw te ont-
wikkelen volgschepen hebben geen 
of minder leefruimte nodig en kun-
nen in verhouding meer lading ver-
voeren. Door kleinere schepen ren-
dabeler te maken verwachten we 
dat transport over water dieper in 
stedelijke gebieden mogelijk wordt, 
als alternatief voor trucks. Dat heeft 
eff ect op de CO2-uitstoot. Ook 
hoop ik dat door dit soort projecten 
binnenvaart en shortsea aantrekke-
lijker wordt voor een jonge genera-
tie. De ontwikkeling van de Vessel 
Train draagt bij aan het innovatieve 
imago van de sector.’

Vessel Train: 
in een treintje 
over het water
INNOVATIE  Project met twintig deelnemers
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Mogelijk kan een volgschip geheel 

zonder bemanning varen.



Feature 17

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

In de nieuwe tv-serie Haven 

in Transitie wordt de 

energietransitie en de 

gevolgen hiervan voor de 

@HavenRotterdam uiteen 

gezet. Afl  1 gaat over 

‘schone’ energie, hoe je die 

kunt opwekken en opslaan 

http://bit.ly/2zShWEq  

@openrotterdam 

Wist je dat BCTN tijdens de 

eerste helft van 2017 meer 

dan 65.000 vrachtwagenki-

lometers heeft bespaard? 

#greensavings #con-

nectingthefl ows 

@BCTN1987

Is het barge initiatief van 

@ECTRotterdam een goede 

oplossing van de congestie? 

We bespreken het 7 

december bij het #havende-

bat http://www.havende-

bat.nl @NTnl 

Zojuist de app @ConnektNL 

geactiveerd. Kijk wat we 

voor u kunnen betekenen. 

Gaat u met ons Off-Road? 

#transport #Scandinavië 

#LeanandGreen

@vostransport 

The future of #freight 

forwarding is easy to see 

when you look at the 

history of banking. #ship-

ping pic.twitter.com/

zdv13hdV5o @mtillman 

Ontdek welke start-ups, 

scale-ups en corporates 

ervoor zorgen dat Rotter-

dam de slimste haven is. 

#smartestport  

http://bit.ly/2Adodt1 

@HavenRotterdam

 LINc: ECT gaat erg snel 

 ECT begint eigen bunde-

ling binnenvaart in 

Hartelhaven 

 Wim Bosman (76) 

overleden

 Ongeluk op Van Brienen-

oordbrug eist leven 

 Belgisch gerecht legt 112 

trekkers aan de ketting 

 Maersk voert strijd met 

grote techbedrijven 

 Sociale onrust dreigt in 

Antwerpen

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Oscar Lauf is 

innovatiemanager bij 

Netherlands Maritime 

Technology (NMT) en 

coördinator van het 

Vessel Train-project. 

‘Het is niet alleen een 

technisch vraagstuk.’

Foto: NMT
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NATIONALE 
HAVENCONFERENTIE
28 NOVEMBER
Tijdens deze editie wordt met 

experts en ervaringsdeskundigen 

van buiten en binnen de havens in-

gegaan op congestie in havens en 

effi ciënt achterlandtransport, 

• havenconferentie.nl

INTELLIGENT RAIL SUMMIT 2017 
28 T/M 30 NOVEMBER 
Diverse internationale experts be-

spreken in Wenen de laatste ontwik-

kelingen op het gebied van Automa-

tic Train Operation (ATO) en Cyber 

Security in Rail en delen hun kennis 

over de branche.  

• railtech.com

INTERMODAL EUROPE 
28 T/M 30 NOVEMBER
Toonaangevende beurs en confe-

rentie voor bedrijven in verband met 

de container- en intermodale indus-

trie. De beurs bestrijkt alle gebieden 

van containervervoer en logistiek 

over weg, spoor en zee.

• intermodal-events.com

NATIONALE DISTRIBUTIEDAG
29 NOVEMBER
De 30e editie vindt plaats in Venray. 

De rode draad wordt gevormd door 

ontwikkelingen binnen het thema 

e-commerce. In de ochtend komen 

regionale logistieke ontwikkelingen 

aan bod. 

• ndl.nl

HAVENDEBAT ROTTERDAM
7 DECEMBER
Dé havenprofessional neemt deel 

aan het Havendebat: verladers, re-

derijen, expediteurs, vervoerders, lo-

gistiek dienstverleners, branchever-

tegenwoordiging en overheden. Een 

debat waar over wordt nagepraat. 

• nieuwsbladtransport.nl/events  

AGENDA

Feature

INNOVATIE  Onbemande hulpjes ook inzetbaar als inspecteur, sleper of voor de  waterzuivering

Drones als poetshulp in de scheepv

De Fleetcleaner kan een schip reinigen terwijl het laden, lossen en de overige scheepvaart gewoon doorgaan. Foto: Fleetcleaner

Alleen voor moeilijk bereikbare

plekken heb je nog duikers nodig.

MALINI WITLOX

Drones zijn volwassen geworden, 
in de logistiek kennen ze diverse 
toepassingen. Ook in de scheep-
vaart wordt getest en gewerkt 
met onbemande machines. 
 
Hier kan geen duiker met spons en 
boenlap tegenop. 1200 vierkante 
meter per uur wordt er gepoetst. 
Een containerschip van vierhon-
derd meter is met behulp van één 
machine in 36 uur geheel ontdaan 
van algen, mosselen en vuil. En met 
zo’n gladde romp daalt het brand-
stofverbruik met 5%. Bij een contai-
nerschip van 250 meter scheelt dat 
op jaarbasis 300.000 euro. Tijdens 
het laden en lossen wordt het schip 
gepoetst, er is geen extra wachttijd. 

Niet voor niets staan Nederlandse 
rederijen in de rij voor gebruik van 
de stervormige machine van Fleet-
cleaner. 
Visueel lijkt het concept achter de 
Fleetcleaner simpel. Drie armen 
met een diameter van 1,80 meter 
zijn voorzien van supersterke mag-
neten, waarmee de drone tegen de 
romp aankleeft à la Spiderman. Drie 
ronde koppen, voorzien van rote-
rende waterjets, doen het werk en 
spuiten de aanslag van de scheeps-
wand. Alsof je met een spons langs 
een vuil raam gaat. Een operator be-
dient de robot vanaf een hulpschip 
waar ook het vuile water heen wordt 
gezogen. 
Het uiteindelijke resultaat mag dan 
simpel lijken, bij de ontwerpfase 
van de Fleetcleaner liepen de ont-

werpers en technici tegen verschil-
lende problemen aan, aldus direc-
teur Alex Noordstrand. ‘Zeewater 
is agressief. Het zout tast de le-
vensduur van veel materialen aan, 
dat maakte het ontwerpproces las-
tig. De dichtheid van water vari-
eert, afhankelijk van de mate van 
zout erin, en de wind zorgt voor 
golven. Bovendien is het zicht in de 
Nederlandse havens erg slecht en 
stroomt het in sommige gebieden. 
In de winter kan ook zeewater be-
vriezen. We moesten dus andere 
sensoren gebruiken dan gebruike-
lijk was.’

Duikers
Een groot voordeel van de drone 
ten opzichte van duikers: het 
scheepvaartverkeer kan gewoon 

doorgaan. Als er duikers onder wa-
ter zitten, mag je met andere sche-
pen niet in de buurt komen, omdat 
de kans bestaat dat de toevoerlijn of 
veiligheidslijn wordt doorgesne-

den. Bovendien is de kans op fouten 
bij het poetsen groter bij mensen 
dan bij machines, aldus Noord-
strand. ‘Alleen voor de moeilijk be-
reikbare plekken, bijvoorbeeld bij 
de boegschroef, roerbladen en kim-

kiel heb je nog duikers nodig. We 
werken dan ook samen.’
In de Amsterdamse Moezelhaven 
werd in april een testzone voor va-
rende en duikende drones geopend 

bij innovatie-hub Prodock, waar be-
drijven tijdens de havenoperaties 
nieuwe modellen kunnen uitprobe-
ren en demonstreren. Zo kan bij-
voorbeeld getest worden hoe de va-
rende drone bewegende objecten uit 
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Directielid 

Andy Weber 
(operations) 

vertrekt na 

nauwelijks 

twee jaar bij de 

Zwitserse 

expediteur 

Panalpina. ‘Persoonlijke redenen’ 

hebben Weber volgens het 

expeditiebedrijf doen besluiten 

om te vertrekken. Hij was onder 

meer verantwoordelijk voor de 

reorganisatie van de zwaar 

verlieslijdende afdeling Energy & 

Project Solutions. Weber, die eind 

van dit jaar vertrekt, blijft wel als 

adviseur voor diverse projecten 

actief voor Panalpina. De expedi-

teur zal geen vervanger voor 

Weber gaan zoeken. Zijn positie 

wordt niet meer ingevuld.

Nouwens Transport uit Breda 

krijgt een nieuwe directeur, Marc 
Koenders. Hij is afkomstig van Van 

Tilburg Bastianen, waar hij CEO 

was. Zijn taak is het bedrijf verder 

te professionaliseren en klaar te 

stomen voor de toekomst. Dennis 

Nouwens zelf neemt zeker geen 

afscheid. Hij blijft nauw en 

dagelijks betrokken bij zijn bedrijf, 

maar in een iets andere rol.

De raad van 

commissaris-

sen van 

Köln-Bonn 

Airport heeft 

luchthaven-

directeur 

Michael 
Garvens op non-actief gesteld 

omdat hij zich schuldig zou 

hebben gemaakt aan ‘onregelma-

tigheden’. Zo zou onder zijn 

leiding te veel geld zijn overge-

maakt aan een vrachtbedrijf op 

de luchthaven en werkzaamhe-

den voor dat bedrijf door de 

lucht haven niet in rekening zijn 

gebracht. Garvens, die sinds 2002 

de leiding heeft over de derde 

vrachtluchthaven van Duitsland, 

heeft in een brief aan de raad van 

commissarissen alle beschuldi-

gingen van de hand gewezen. 

Alexander Doll 
krijgt de 

verantwoorde-

lijkheid voor de 

divisie goede-

renvervoer en 

logistiek bij 

Deutsche Bahn. 

Doll was de Duitse topman van 

Barclays Bank en trad als bankier 

op als adviseur van Deutsche 

Bahn bij projecten en acquisities. 

DB is ook op zoek naar een 

nieuwe topman voor DB Cargo. 

Dat was Jürgen Wilder, die 

eigenlijk zou doorstoten naar de 

raad van bestuur. Die promotie 

stuitte echter op verzet van de 

werknemers in de raad van 

toezicht van DB, waarna Wilder 

het concern verliet. Als opvolger 

wordt nu Roland Bosch genoemd, 

de huidige topman van DB Netze.

Voormalig CEO 

van A.P. 

Møller-Maersk 

Nils Smede-
gaard Andersen 
wordt voorzit-

ter van de raad 

van bestuur bij 

Unifeeder. Hij trad vorig jaar af als 

topman bij Maersk en werd 

vervangen door de CEO van 

Maersk Line Søren Skou. Sinds zijn 

vertrek bij Maersk is Smedegaard 

Andersen actief als bestuurslid 

van Nordic Capital Funds, BP, 

Unilever en als bestuursvoorzitter 

bij Danske Supermarked. Hij heeft 

de rol bij Unifeerder waarschijnlijk 

verworven via zijn functie bij 

Nordic Capital, dat grootaandeel-

houder van Unifeeder is.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

vaart

Een test-inspectie van steigers. Foto: AquaSmart XL

Aquatic Drones voert inspecties voor Rijkswaterstaat uit. Foto: Port of Amsterdam

de weg gaat. Er zijn verschillende 
toepassingen, aldus Joost Zuidema, 
projectmanager Strategie & Innova-
tie bij Havenbedrijf Amsterdam. ‘Je 
kunt drones inzetten bij surveillance 
in de haven of als extra paar ogen bij 
incidenten. Denk ook aan toepassin-
gen waarbij inspecties onder de wa-
terlijn kunnen plaatsvinden aan 
schepen of steigers. Met sensoren 
kun je de waterkwaliteit meten. Je 
kunt een drone ook inzetten om het 
water te reinigen. AquaSmart XL 
heeft met de (real-time video vanuit 
verschillende hoeken, red.) een pilot 
gedaan met de inspectie van steigers 
van Vopak. Aquatic Drones is bezig 
met de inspectie van vaarwegen voor 
Rijkswaterstaat. Ze gebruiken onder 
meer sonar en een camera voor hy-
drografi e. Als Havenbedrijf Amster-

dam gaan we zelf ook intern kijken 
hoe we drones in onze operatie in 
kunnen zetten. We willen ook graag 
gaan testen met vliegende drones, 
maar dat is een moeilijk dossier van-
wege de nabijheid van Schiphol. We 
wachten nog op een vergunning. Je 
kunt vliegende drones onder meer 
inzetten voor de inspecties van bal-
lastruimtes in schepen.’

Sleepboten
Een van de bedrijven die regelma-
tig gebruikmaken van de testhaven 
is Tow-Botic Systems. Dit bedrijf 
bouwt onderwaterdrones met gro-
te roerpropellers (thrusters), om 
sleepboten te assisteren in de ha-
ven.
Het voordeel ten opzichte van een 
sleepboot is volgens directeur 

Gary Vaz dat de elf meter grote 
drone zich direct aan de scheeps-
wand hecht met magneten. Tou-
wen zijn dus niet nodig. ‘Touwen 
geven een vertraging van twee mi-
nuten omdat het tijd kost om de 
sleepboot ten opzichte van de an-
dere boot te manoeuvreren. De re-
actietijd met een drone verbetert 
met 98 procent. Iedere beweging 
die de drone maakt, is direct van 
invloed op de koers van het schip. 
De operationele kosten kunnen 
met 30 tot 50% dalen ten opzichte 
van de conventionele bemande 
sleepboot.’
Na twee jaar testen op de tekentafel 
is volgens Vaz volgend jaar het mo-
ment daar dat met een op maat ge-
bouwde drone in het water getest 
gaat worden.
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20 De Marge

Eurocommissaris Elzbieta 
Bienkowska (industrie) 
in het FD.

Diesel is een 
technologie uit 
het verleden.

QUOTE VAN DE WEEK

eta 
) 

en 
ie uit 
en.
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Beveiligingsadviseur Pen Test Partners geeft een helder advies 
aan hackers. Verpruts het stuwageplan van een groot contai-
nerschip en je scoort maximaal. ‘Niemand weet dan meer waar 
welke container staat en het kan weken duren om dat handma-
tig te herinventariseren.’ Daarmee kun je hele terminals plat-
leggen en reders grote schade toebrengen. Wil je het als hacker 
echt leuk aanpakken, dan kun je de stuwage via de computer zo 
veranderen dat zware containers aan dek worden geladen en 
lichte onderin. In het beroerdste geval kan de gigant op open 
zee dan zomaar kapseizen. Lachen natuurlijk.

De boosdoener is volgens Pen Test Partners de satellietcom-
municatie, waarin cybercriminelen betrekkelijk eenvoudig 
kunnen inbreken. Aan de satelliet heeft de mensheid veel te 
danken, al sinds de Sovjets hun eerste Spoetnik de ruimte in 
stuurden. We gaan straks, weer met dank aan gps, autonome 
schepen de zee op sturen. De stuurman kan aan wal blijven en 
zijn containerreus, als ware het kinderspeelgoed, van duizen-
den kilometers verderop keurig van Sjanghai naar Rotterdam 
sturen. Het stuurrad wordt een joystick.

Het probleem is natuurlijk de beveiliging van computersyste-
men, zegt Pen Test. Er is in al die eeuwen grote scheepvaart 
wezenlijk weinig veranderd. Schepen werden in de Middel-
eeuwen buitgemaakt door hackers avant la lettre: boekaniers 
met kaperbrief. Bij de Hoorn van Afrika kun je tegenwoordig 
zomaar worden geënterd door moderne varianten: piraten in 
minuscule bootjes, maar met stevig wapentuig. De Nederlandse 
overheid is er nog niet uit of een reder dan misschien ook een 
dekkanonnetje mag opstellen – of anders maar beveiligers met 
antikalasjnikovs – om mens, schip en lading te beschermen.

Welke chaos hackers kunnen veroorzaken, hebben we kunnen 
zien toen computers van havenbedrijven dagenlang werden 
platgelegd, in een kleine demonstratie waarbij de cybercrimi-
nelen ‘just fl exed their muscles’. Dat was nog klein bier, maar je 
moet er niet aan denken dat internetboeven de besturing van 
een containerschip van twaalfduizend teu overnemen en het 
welbewust in de Botlek tot ontploffi  ng brengen door het hard 
op de kant te laten lopen. Een soort nautische 9/11.

Het onderzoek van Pen Test is verontrustend. Rederijen en hun 
kapiteins moeten het stuwageplan beter onder de pet houden 
om rampen te voorkomen en zich afpersers van het lijf te 
houden. Dat vereist een ‘sence of urgency’ en discipline. ‘Mare 
Liberum’ (Hugo de Groot) is er helaas ook voor kwaadbedoe-
lenden.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Mare Liberum

Het tekort aan opge-
leid walpersoneel bij 
transportbedrijven in 
Rotterdam en andere 
Nederlandse havens 
dreigt uit de hand te lo-
pen. Op dit moment is 
de schaarste nog be-
perkt, maar omstreeks 
de eeuwwisseling gaat 
het tekort naar zo’n 
zeshonderd werknemers per jaar.
In 2004 zullen naar schatting 4.500 
arbeidsplaatsen niet kunnen wor-
den ingevuld.
Daarbij zijn alleen de hogere func-
ties geteld, waarbij specifi eke zee-
vaartkennis nodig is. Op zee komen 
de reders jaarlijks ook nog eens zo’n 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Fors tekort aan havenarbeiders
22 november 1997

j

de Koninklijke 
Vereniging van 
N e d e r l a n d s e 
Reders (KVNR). 
De hoogleraar is 
een van de ont-
werpers van het 
nieuwe Neder-
landse scheep-
vaartbeleid.
Door het succes 

van dit beleid is de Nederlandse 
vloot met 20% gegroeid. Bovendien 
werden twintig nieuwe rederijkan-
toren geopend. 
Bij de rederijen werken aan wal on-
geveer drieduizend mensen. Verder 
hebben de rederijen zo’n veertien-
duizend zeevarenden in dienst. 

driehonderd mensen tekort. In 
2004 zijn er zo’n 2.800 zeevarenden 
te weinig, vooral offi  cieren van ho-
gere rang. 
Deze cijfers zijn donderdag bekend-
gemaakt door de Antwerpse hoog-
leraar prof. dr. Chr. Peeters, tijdens 
de algemene ledenvergadering van 

Aelst ontwierp in 1534-1535 een 
stadsreus gebaseerd op Antigoon. 
De pop is gemaakt uit papier-ma-
ché, touw, metaal en echte haren. 
Tijdens optochten wordt de reus 
door de straten van Antwerpen ge-
voerd, maar de rest van het jaar is hij 
te bezichtigen in het Museum aan 
de Stroom in Antwerpen.

MELS DEES

Veel havensteden eren mytholo-
gische helden. Zo houdt Terneu-
zen door middel van een beeld de 
herinnering aan de Vliegende 
Hollander levend (de dolende 
Hollander zou de Terneuzense 
kapitein Willem van der Decken 
geweest zijn) en zal Antwerpen 
de strijd tussen Brabo en Anti-
goon niet vergeten.

Vlakbij het nieuwe Antwerpse ha-
venhuis, op het Zaha Hadidplein, is 
een gigantische stalen hand ge-
plaatst die uit de Schelde oprijst en 
een grote bolder vastgrijpt. Het 
beeld, genaamd ‘De Herrijzenis van 
Antigoon’, is gemaakt door de Ant-
werpse smid en beeldhouwer Bruno 
Kristo. De sculptuur werd al in 2012 
gemaakt, was in de afgelopen jaren 
op verschillende plekken in de stad 
te zien, maar heeft nu een perma-
nente stek gevonden bij het Haven-
huis. 
Kristo liet zich voor dit werk inspire-
ren door de legende van de Romein-
se soldaat Silvius Brabo die het op-
nam tegen de reus Druon Antigoon. 
Deze onverlaat waagde het tolgeld te 
heff en aan schepen die naar Antwer-
pen onderweg waren. Wie weigerde 
te betalen, werd door Antigoon de 
hand afgehakt. Brabo verloste de 
stad door de reus te doden, zijn hand 
af te hakken en in de Schelde te wer-
pen. Dit ‘hand werpen’ zou de stad 
overigens aan de naam ‘Antwerpen’ 
geholpen hebben.

Hollanders
Met zijn vermetele actie verloste 
Brabo de stad en de haven voorgoed 
van de tolheffi  ng, zodat er weer vrije 
scheepvaart mogelijk was – en zou 
blijven. Kristo wilde met zijn kunst-
werk het oude verhaal ook in een 
moderne context plaatsen. De sta-
len hand staat volgens de kunste-
naar ook symbool voor alle krach-
ten die in het verre verleden maar 
ook in het heden de doorvaart op de 

Schelde hebben proberen te verhin-
deren. In het dagelijks leven (aldus 
veel Antwerpse bestuurders) ging 
het bij de veroorzakers van dergelij-
ke hinder wel eerder om Hollanders 
dan om mythische reuzen.
Antigoon speelde door de eeuwen 
heen een belangrijke rol in Antwer-
pen. Kunstenaar Pieter Coecke van 

KUNSTWERK  Afgehakte hand herinnert aan belemmerde doorvaart

Bruno Kristo (links) geeft uitleg over zijn kunstwerk aan cultuurschepen Caroline 

Bastiaens, havenschepen Marc Van Peel, en Havenbedrijf CEO Jacques Vandermeiren. 

Foto: Port of Antwerp

Hand van een reus

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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