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VERVOERSCIJFERS  Havenbedrijven Antwerpen en Rotterdam melden beste kwartaal ooit 

ROB MACKOR

De containeroverslag in Rotter-
dam is in het eerste kwartaal 
spectaculair toegenomen: in aan-
tal met 8,8% tot 3,3 miljoen teu en 
in gewicht met 10,8% tot 34,3 mil-
joen ton.
 
Volgens topman Allard Castelein 
van Havenbedrijf Rotterdam is het 
eerste kwartaal van dit jaar daarmee 
het beste ooit in de containersector. 
Concurrent Antwerpen bleef daar 
met een groei van de containerover-
slag met 2% naar 29,7 miljoen ton en  
0,7% naar 2,48 miljoen teu ver bij 
achter. Desalniettemin spreekt het 
havenbedrijf van Antwerpen van 
‘een mooie start’ en wijst er verder 
op dat in het eerste kwartaal ‘al re-
kening moest worden gehouden 
met acties van loodsen’.
Castelein zegt in een toelichting dat 
de Rotterdamse containerbedrijven 

sische exportbelasting. 
Aan droog massagoed werd met 21,7 
miljoen bijna 4% meer overgeslagen 
in Rotterdam door vooral meer agra-
rische bulk (14%). Antwerpen scoor-
de bij het droog massagoed ook goed 
met een groei van 6,7% naar 3,1 mil-
joen ton door meer overslag van ko-
len- en ijzererts. 

Staal
Ook in de breakbulk (ro/ro-lading 
en overig stukgoed) heeft Rotter-
dam een mooi kwartaal achter de 
rug met groei van 14,5% tot 7,6 mil-
joen ton. Dankzij de aanvoer van 
een groot staalpakket liet de catego-
rie ‘overig’ zelfs een plus zien van 
bijna 50%. Het ro/ro-vervoer in Ant-
werpen steeg met 5,3% naar 1,2 mil-
joen ton, waarbij er bijna 3% meer 
auto’s (317.000) werden overgesla-
gen. Daarnaast steeg in het conven-
tionele stukgoed de staaloverslag 
met 15%  naar 2 miljoen ton.

voor al te veel uitbundigheid: ‘De re-
derijen lijken deels te anticiperen 
op de deze maand ingevoerde nieu-
we vaarschema’s, die vooral op het 
Verre Oosten gunstig zijn voor Rot-
terdam. De verwachting is dat het 
nog wel enige maanden duurt voor 
het eff ect hiervan echt duidelijk is.’ 
Mede dankzij de containersector 
groeide de totale goederenoverslag 
in Rotterdam de eerste drie maan-
den van het jaar met 2% tot 119,3 
miljoen ton. Ter vergelijking: de to-
tale goederenoverslag in de Ant-
werpse haven nam  in dezelfde peri-
ode iets minder hard (1,5%) toe naar  
54,3 miljoen ton.
Minpuntje in Rotterdam was de te-
genvallende overslag van oliepro-
ducten, die met 11% daalde tot 21,7 
miljoen ton, evenals het ‘overige 
natte massagoed’ (eetbare oliën, 
chemicaliën). Vooral de aanvoer 
van stookolie uit Rusland daalde als 
gevolg van de verhoging van de Rus-

sterk hebben gepresteerd in een 
markt met beperkte groei: ‘We moe-
ten niet te vroeg juichen, maar met 
de voor Rotterdam gunstige nieuwe 
vaarschema’s die deze maand wor-
den ingevoerd, lijkt dit een goed 
containerjaar te worden.’
Het Havenbedrijf noemt twee met 
elkaar samenhangende verklarin-
gen voor de sterke groei, die zich in 
de tweede helft van vorig jaar al aan-
kondigde. De eerste is de volume-
groei bij de twee nieuwe terminals, 
RWG en APMT2. Die extra afhande-
lingscapaciteit is voor deepsea-re-
derijen aanleiding geweest om pak-
ketten doorvoercontainers, die eind 
2015 naar andere havens werden 
verlegd, terug naar Rotterdam te 
halen. Die verschuiving heeft een 
groei van het feedervervoer van 
ruim 22% tot bijna zes miljoen ton 
lading opgeleverd.
De havenbeheerder denkt dat er 
nog meer in het vat zit, maar waakt 
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Containeroverslag piekt
FrieslandCampina overweegt in 

Leeuwarden de bouw van een 

eigen containerterminal. Het 

zuivelbedrijf wil de terminal 

bouwen bij de productielocatie 

van FrieslandCampina in de 

Friese hoofdstad. Nu worden 

containers voor de binnenvaart 

per vrachtwagen door de stad 

vervoerd naar de MCS-terminal 

op bedrijventerrein De Zwette. 

Volgens locatiedirecteur Peter 

Beemsterboer zou de bouw van 

de nieuwe containerterminal 

350.000 kilometer transport 

over de weg besparen. Dat 

betekent een CO2-reductie van 

462.000 kilo.

FrieslandCampina 
wil overslagterminal
BINNENVAART

% meer vracht 

heeft Hong 

Kong Airport 

in maart 

verwerkt. 

De overslag kwam uit op 

433.000 ton. Schiphol zag de 

vrachtoverslag in de maand 

maart met 9,5% toenemen 

naar 153.545 ton, terwijl het 

vrachtaanbod van Frankfurt 

Airport, marktleider op vracht-

gebied in Europa, met 9,8% 

steeg naar 205.443 ton. Hong 

Kong zag de overslag in 2016 

met slechts 3% groeien. 

18
Record luchtvracht 
voor Hong Kong

Het Amerikaanse Tesla pre-

senteert al in september van 

dit jaar het eerste model van 

een elektrische vrachtwagen. 

Dat heeft topman Elon Musk 

bekendgemaakt op Twitter. 

Daarnaast hoopt de Ameri-

kaanse ondernemer  binnen 18 

tot 24 maanden ook de eerste 

elektrisch aangedreven pick-

up-truck te kunnen onthullen. 

Musk zei medio 2016 te werken 

aan een ‘Master Plan twee’ 

waarbij naast de ontwikke-

ling van een e-truck ook wordt 

gewerkt aan een e-bus.

Tesla komt in herfst 
met eerste e-truck
WEGVERVOER

China stuwt vraag 
in koeltransport

Damco gaat 
digitaal

Emirates legt bom 
onder all-inprijs
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DOSSIER

Aangeslagen en geschrokken zijn wij door het geheel onverwachte overlijden van onze oud-collega  

Judith Anne Elisabeth van Vuurde
- Judy -

Partner van onze redacteur Folkert Nicolai. Judy heeft als redacteur en hoofdredacteur 
gedurende vele jaren haar stempel gedrukt op Nieuwsblad Transport. 

Wij wensen Folkert Nicolai en de familie van Folkert en Judy veel sterkte toe.

Het team van NT Publishers

* Delft, 11 juli 1962  † Delft, 11 april 2017

VOORWOORD

Hij wist slechts van de dood wat allen weten:
dat hij ons wegneemt en met stomheid slaat.
Maar toen zij, van zijn zij niet losgereten,
nee, veeleer zachtjes uit zijn oog gewist,

weggleed naar gene schemerige zielen [...]

Zo luiden, in een vertaling van onze redacteur Folkert Nicolai, 
de eerste regels van het gedicht ‘De dood der geliefde’, van de 
Duitse dichter Rainer Maria Rilke.

En ja, we wáren met stomheid geslagen, zoals de dichter 
schrijft, toen Folkert ons vertelde dat zijn partner Judy, oud-re-
dacteur van Nieuwsblad Transport én een van de langstdienende 
hoofdredacteuren van onze krant, was overleden. En aangezien 
Judy van Vuurde na haar verbintenis aan Nieuwsblad Transport 
nog geruime tijd werkte voor de media-uitgaven van de Evo, 
was ze voor velen in de transportbranche geen onbekende.

Ook wie Judy nooit ontmoette leerde haar toch kennen, door-
dat Folkert zijn partner regelmatig in zijn columns opvoerde. 
In deze teksten, die Folkert inmiddels al meerdere decennia 
voor de krant schrijft, bestaan de protagonisten nogal eens uit 
bestuurders en ‘bazen’ – een sterk fl uctuerende groep mannen. 
Daarnaast is er een beperkt aantal fi ctieve personages dat met 
enige regelmaat zijn opwachting maakt, zoals de burgemeester 
van een klein Frans dorp en de uitbaatster van de plaatselijke 
brasserie.
En Judy dus, die meestal in wat meer persoonlijke teksten van 
Folkert optrad en een door haar partner beschreven situatie 
dan kort en bondig van commentaar voorzag.

In die rol kennen velen Judy. Verschillende sprekers tijdens de 
afscheidsbijeenkomst eerder deze week, onder wie oud-NT-
redacteur en havenjournalist Frank de Kruif, karakteriseerden 
haar als ‘scherp in haar oordeel, maar niet hard’. En als hoofd-
redacteur van Nieuwsblad Transport weet ik dat het (heel soms) 
is voorgekomen dat Folkert mij zijn wekelijkse column twee 
keer toezond. Judy had de oorspronkelijke versie dan gelezen 
‘wat tot een paar kleine aanpassingen leidde’. 

toen werden hem de doden zo bekend,
als was hij nu door haar met elk van hen
heel nauw verwant [...]

schrijft Rilke in de vertaling van Folkert. De redactie en het 
hele team van NT wensen hem en zijn familie heel veel sterkte.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl
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FRANS DENIE MANAGING DIRECTOR KIEN LOGISTICS MANAGEMENT

MELS DEES

Steeds meer verladers plaatsen 
hun logistiek op afstand en laten 
de coördinatie van het logistieke 
proces over aan specialisten. Bin-
nen een coöperatie wil Kien Lo-
gistics Management logistieke 
kennis en ladingstromen van 
meerdere voedselproducenten 
bij elkaar brengen.

Bij wat voor onderneming of orga-
nisatie zijn we nu eigenlijk te gast?
Wij noemen het hier in Moerdijk 
een control tower. We verzorgen 
voor Farm Frites de wereldwijde 
distributie. Binnen de EU concen-
treren we ons op groupage en mul-
timodale transportoplossingen, we-
reldwijd opereren we als expediteur. 

Dus Farm Frites produceert aard-
appelproducten en besteedde de lo-
gistiek uit.
Men verzelfstandigde de logistiek. 
Beter gezegd: de regie over de logis-
tiek is afgesplitst. We zijn, om het zo 
te zeggen, als 4PL-partij in de markt 
gezet. Wij organiseren het complete 
logistieke proces van uitgaande la-
dingstromen, maar hebben, bij-
voorbeeld, zelf geen vrachtwagens.

Het transport wordt ingehuurd.
We werken met vaste vervoerders 
en maken per land, en zelfs per la-
dingpakket, afspraken. Zij weten 
wat er speelt op lokaal niveau. Je 
moet niet vanuit Nederland probe-
ren op de hoogte te blijven van an-
dere venstertijden in een plaats in 
Spanje, om een voorbeeld te geven. 

En jullie doen dat exclusief voor 
Farm Frites.
We zijn, destijds als Farm Logix, af-
gesplitst van Farm Frites. Nu vorm-
den we met dertien medewerkers 
een zelfstandige onderneming. En 
ja, zij zijn daarmee onze eerste op-
drachtgever en tevens de eerste 
deelnemer van de coöperatie Kien. 

…maar dat moet veranderen.
Zeker. Door ons te profi leren als 
Kien Logistics Management maken 
we duidelijk een onafhankelijke 
partij, een zelfstandig platform te 
zijn voor elke producent of verlader 

van verse of diepgevroren voedsel-
producten die deel wil nemen aan 
onze coöperatie. 

Een coöperatie, dat doet denken 
aan collectieve inkoop.
Zo is het eigenlijk ook, maar we wil-
len ook producenten bij elkaar 
brengen, zodat een kennisplatform 
ontstaat dat voor hen de logistiek 
regisseert. Kien Logistics Manage-
ment is een organisatie zonder ei-
gen winstoogmerk, het platform is 
geen doel op zich maar staat geheel 
ten dienste van de leden.

Dus een concurrent van Farm Fri-
tes mag ook instappen?
Er bestaat geen gedwongen winkel-
nering en we zijn gespecialiseerd in 
geconditioneerd transport, dus de 
kans dat een partij die zich ook be-
zighoudt met aardappelproducten 
zich meldt is reëel.

Wat is het belang voor een produ-
cent om in te stappen, ofwel: wat is 
jullie bestaansrecht?
Ten eerste leveren we kennis om sa-
men met sales de klanten beter te 
begrijpen en te bedienen. Ten twee-
de kunnen we, doordat we ons uit-
sluitend richten op geconditio-
neerd transport, door stromen te 
bundelen en beter te coördineren, 
veel effi  ciënter en eff ectiever ge-
bruikmaken van de ingekochte 
transportcapaciteit.

Maar bedrijven raken zelf de regie 
op de logistiek kwijt. 
We zien al decennia dat logistieke 
activiteiten worden afgesplitst. 
Maar we zien ook dat sinds de crisis 

veel logistieke kennis verloren ge-
gaan bij producenten. 

Transport is immers niet hun core-
business.
Het transport van een product mag 
dan ongeveer 10% van de prijs uit-
maken, als je een reductie van 1% 
weet te realiseren zie je dat direct 
terug in je marge. Maar daarnaast 
zien producenten steeds meer in 
dat logistiek een belangrijk deel uit-
maakt van hun dienstverlening. 

Op elke vrachtwagen staat tegen-
woordig het woord ‘logistics’ en het 
zijn allemaal dienstverleners. Kun-
nen transporteurs de coördineren-
de activiteiten niet overnemen?
Ten eerste gaat het, zeker op we-
reldwijde schaal, niet alleen om 
wegtransport, maar juist om een 
multimodale mix. Daarnaast is het 
voor producenten goed te kunnen 
kiezen uit meerdere partijen. Tot 
slot staat Kien Logistics Manage-
ment dichter op de producent en 
heeft het geen winstdoelstelling. 

Stel dat een paar grote fabrikanten 
instappen, die zich allemaal rich-
ten op het segment geconditioneerd 
transport. Ontstaan dan niet mo-
gelijke mededingingsproblemen?
Bij de ACM hebben we daar natuur-
lijk naar geïnformeerd. Zij staan in 
principe positief tegenover ons ini-
tiatief. Het gaat niet om collectieve 
verkoop, wat marktverstorend zou 
kunnen zijn, maar collectieve in-
koop en organisatie van logistiek 
kan er juist toe leiden dat klanten 
minder betalen. Een goed functio-
nerend coöperatief platform haalt 
kosten uit de keten.

De belofte is ook dat het transport 
duurzamer wordt.
Inderdaad, het bundelen van la-
dingstromen maakt het transport 
duurzamer. We bereiken dit overi-
gens vooral door het bundelen en 
delen van kennis.

Waar staat Kien over vijf jaar?
Dan hopen we dat vijf producenten 
of verladers participeren in de coö-
peratie. Niet groot, maar wel een 
hoogwaardig logistiek platform in 
food logistiek.

‘Bundelen lading en kennis
maakt logistiek duurzamer’

RD
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Erdogan-aanhangers 
hacken havensite 

3.600 extra Belgische 
banen in transport 

Sterkste stijging 
export in zes jaar 

ILT weert HSL Logistik 
van het spoor 

BREMEN
De website van de havenge-

meenschap van Bremen, Bre-

menports, is vorige week ge-

hackt, meldt het havenbedrijf 

van de Duitse havenstad. Op de 

internetsite bremenports.de 

werden door de cybercriminelen 

foto’s van de Turkse president 

Recep Tayyip Erdogan geplaatst. 

Volgens het havenbedrijf van 

Bremen is er niet ingebroken in 

de interne IT van de uitbater en 

konden de criminelen ook niet 

bij vertrouwelijke informatie van 

het havenbedrijf.

BAROMETER
Dit jaar komen er in België 3.600 

jobs bij in de sector transport en 

logistiek. Dat blijkt uit de laatste 

TL Hub Barometer. Omdat er op 

de arbeidsmarkt in die branche 

een tekort heerst, zullen veel on-

dernemingen moeite hebben bij 

het invullen van hun vacatures 

voor logistieke arbeiders en 

truckchauffeurs. Daarom lan-

ceert TL Hub een nieuw plat-

form: www.workinlogistics.be, 

gericht op arbeidsprofi elen.

GOEDEREN
Het volume van de Nederlandse 

goederenexport is in februari 

met bijna 8% toegenomen in 

vergelijking met een jaar eerder. 

Dat is de sterkste stijging in bij-

na zes jaar. Volgens het CBS nam 

vooral de export van machines 

en apparaten, chemische 

producten en transportmidde-

len toe. De export van goederen 

is goed voor ongeveer driekwart 

van de totale Nederlandse 

export. 

SPOORVERVOER
ILT heeft spoorgoederenvervoer-

der HSL Logistik een verbod op-

gelegd om op het Nederlandse 

spoornet te rijden. Het is voor 

het eerst dat de inspectiedienst 

zo’n stap zet. De dienst, onder-

deel van het ministerie van In-

frastructuur en Milieu, plaatste 

het bedrijf medio februari al on-

der verscherpt toezicht omdat 

het allerlei veiligheidseisen 

overtrad. Formeel is het veilig-

heidscertifi caat ingetrokken. 

KORT

ruimte en vrachtwagens betrokken 
zijn bij de krachtenbundeling. Dat is 
nog onderwerp van het lopende on-
derzoek. Of daarbij voor eenzelfde 
fi nanciële vervlechting wordt geko-
zen als bij de fusie tussen de Rotter-
damse bedrijven Neele en Vat, is 
ook onduidelijk. Daar namen  de 
twee familiebedrijven elk een even-
groot belang in het nieuwe bedrijf.
Tunderman en Hooymeijer zeggen 
tot eind mei te nemen om de nieu-
we organisatie uit te tekenen en de 
knoop door te hakken over de sa-
menvoeging.
Hooymeijer en Tunderman zijn een 
begrip in het vervoer van en naar de 
Rotterdamse haven. Het Vlaarding-
se Hooymeijer is in 1935 opgericht. 
Tunderman zag in 1972 het levens-
licht.  

GERT VAN HARSKAMP

De wegvervoerders en logistieke 
bedrijven Tunderman en Hooy-
meijer onderzoeken de mogelijk-
heden om de groupage naar de 
Rotterdamse haven, warehousing 
en distributie door Europa samen 
te voegen..

De krachtenbundeling tussen de 
twee bedrijven moet een extra im-
puls geven aan de activiteiten die 
nodig zijn voor verdere groei. Daar-
naast moet de samenvoeging hun 
slagkracht vergroten als het gaat om 
innovatie. Dat is nodig om de toe-
komstbestendigheid van de twee fa-
miliebedrijven te garanderen.
De logistiek dienstverleners kun-
nen nog niet zeggen hoeveel loods-

De expansie geldt voor de meeste 
Europese landen, de Verenigde Sta-
ten en in Azië voor de luchtvracht-
draaischijven Singapore, Hongkong 
en Zuid-Korea. 
UPS wijst er tevens op dat het nu ‘de 
technologische toepassingen’ bezit 
voor het vereenvoudigen van dan-
gerous goods zendingen en dat die 
voldoen aan de richtlijnen van de 
luchtvaartorganisatie IATA, ICAO, 
het Amerikaanse ministerie van 
Transport en het Europese Dange-
rous Goods Akkoord.
Het bedrijf meldt dat het werkne-
mers speciaal heeft opgeleid om de 
gevaarlijke stoff en veilig af te han-
delen. Voor de dienst is bovendien 
geïnvesteerd in lekvrije verpakkin-
gen, brandwerende containers en 
vuur verstikkende hoezen. JV

De Amerikaanse pakketvervoer-
der UPS wil het lucht- en landver-
voer van gevaarlijke stoff en sterk 
uitbreiden. 

Daarvoor heeft de koerier onder 
meer  het dienstenpakket, training 
van het personeel en het netwerk 
opgetuigd. De uitbreiding betreft 
vierhonderd geclassifi ceerde ge-
vaarlijke goederen, zegt het ex-
presbedrijf. Voor het wegvervoer 
komen er driehonderd producten 
bij. Daarnaast verhoogt UPS de 
toegestane hoeveelheid van gese-
lecteerde gevaarlijke goederen. 
Het gaat bij de producten om on-
der meer accu’s, verf, gecompri-
meerde gassen, kleefstoff en, maar 
ook chemicaliën en steriele labora-
toriumapparatuur.

WEGVERVOER PAKKETVERVOER

Fusie Tunderman en
Hooymeijer op komst

UPS mikt op meer 
vervoer gevaargoed 

Twill wordt eind dit jaar ook in de 

Rotterdamse markt geïntroduceerd.

het nieuwe online platform. Daar-
van bestaat twee derde uit soft-
ware-specialisten. 
De Twill-manager wijst erop dat ex-
pediteurs naast transparantie, effi  -
ciënte en slimme producten moe-
ten leveren om nog een waardevolle 

rol te kunnen blijven spelen bij de 
inkoop van zeevrachtvervoer. Daar-
bij is uit eigen onderzoek van Dam-
co gebleken dat bij de inkopers van 
zeecontainers zich langzaam een 
generatiewisseling aan het voltrek-

ken is. Rond 2020 zal in deze sector 
bijna 50% van de boekingen worden 
verricht door inkopers die zijn ge-
boren in de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw. Deze generatie verwacht 
reserveringen en boekingen uit te 
voeren met hun smartphones, aldus 
Stovring. 

Rotterdam
Hij wijst er verder op dat Twill aan 
het eind van dit jaar ook de Rotter-
damse markt gaat bedienen. Dat 
daar nog mee wordt gewacht, heeft 
te maken met het feit dat de soft-
ware van Twill nog moet worden 
opgewaardeerd voor het regelen 
van intermodaal vervoer naar het 
achterland. In het Verenigd Konink-
rijk wordt er minder gebruikge-
maakt van het spoor en binnenvaart 
en daardoor kreeg deze markt de 
primeur met Twill, zegt Stovring.  

JOHN VERSLEIJEN

Damco heeft in eigen beheer en in 
het diepste geheim een eigen digi-
tale vrachtbeurs Twill ontwik-
keld. Het startschot van het
nieuwe verkoopkanaal klonk vlak 
voor Pasen.
 
Het grote nieuws maakte de expedi-
teur, onderdeel van het grote Deen-
se concern A.P. Moller-Maersk, re-
cent bekend op een congres over 
multimodaal transport in het Britse 
Birmingham.
Het online-platform, dat vanaf me-
dio april allereerst Chinese klanten 
op het vaargebied tussen Azië en 
het Verenigd Koninkrijk zal bedie-
nen, is de afgelopen tijd bij tien la-
dingaanbieders in het diepste ge-
heim getest. Daarbij zijn de meeste 
kinderziektes uit het systeem ge-
haald, meldt Twill-manager Troels 
Stovring op het congres.
Twill stelt verladers in staat om 
containers bij verschillende rede-
rijen, inclusief zusterbedrijf 
Maersk Line, online te boeken, te 
beheren en te monitoren. Daarmee 
wil het bedrijf zich meten met 
nieuwe digitale partijen in de expe-
ditiemarkt van zeecontainers, zo-
als Flexport, Freightos en iContai-
ners. ‘Dat wordt de nieuwe manier 
van zakendoen tussen ladingaan-
bieders en de logistieke dienstver-
leners’, zegt Stovring. Hij vindt dat 
de expeditiebranche zich opnieuw 
moet uitvinden na jaren van passi-
viteit en weer iets moet leveren 
waaraan de inkopers van contai-
nercapaciteit iets hebben. ‘De 
schepen zijn hetzelfde en de tarie-
ven liggen ook niet zo ver meer uit 
elkaar met de nieuwe allianties in 
de containervaart. Je moet dan ook 
als expediteur iets extra’s kunnen 
bieden. Verladers zoeken naar 
meer transparantie en service en 
daar kun je als expediteur nog een 
verschil maken. Via Twill kan Dam-

co dat nu bieden, zegt Stovring. Zo 
kent het systeem onder meer di-
recte prijsoff ertes, geïntegreerde 
afhandeling van de documenten en 
vooral snel duidelijkheid waar de 
lading zich precies bevindt in de lo-
gistieke keten.

Twill wordt beheerd vanuit het 
mondiale hoofdkantoor van Damco 
in Den Haag en staat geheel los van 
de andere logistieke activiteiten van 
Damco. Er zijn in de Hofstad dertig 
medewerkers dagelijks actief voor 

Twill komt er onder meer omdat inkopers steeds vaker mensen uit het smartphone-tijdperk zijn. Beeld: NT

ZEECONTAINERS  Deense expediteur volgt in de voetsporen Freightos en Flexport en zet Twill op 

Damco gaat ook digitaal



De Iraanse markt wordt meer en meer bereikbaar voor westerse bedrijven. 

Vooralsnog is het aantal aanbieders beperkt en dat biedt kansen voor de 

logistieke sector. Daarom vindt op vrijdag 5 mei het Logistiek Congres Iran 

plaats. 

–  Veel praktijkcases van vervoerders.

–  Inzicht in cultuur (van zakendoen).

–  Compliance begrijpelijk uitgelegd voor uw dagelijkse praktijk.

–  Douaneregels im- en export.

FLOWS, NT EN PORT OF ANTWERP

Ontmoet collega-professionals uit de logistiek: beleidsmakers, j uridisch 

a dviseurs, cultureel experts en meer. Uiteraard is er veel ruimte voor de 

beantwoor ding van uw specifi eke vragen. 

Dit congres wordt georganiseerd in een uniek s amenwerkingsverband t ussen 

Nieuwsblad Transport en Flows. Bovendien wordt dit congres gesteund door 

Port of Antwerp.

CULTUUR, HANDEL EN COMPLIANCE

Lezers van NT ontvangen korting! Meld u aan met de code LCIB17NT

WWW.LOGISTIEKCONGRESIRAN.BE

HAVENHUIS, ANTWERPEN
5 MEI 2017

LOGISTIEK 
CONGRES
IRAN
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Succesvolle test met 
zelfrijdende truck 

OOCL begint nieuwe 
intra-Europese dienst

A13 is de 
drukste snelweg 

Maersk neemt nieuw 
megaschip in de vaart

CHINA
In China heeft een zelfrijdende 

vrachtauto succesvol een test 

doorstaan. Vrachtwagenbouwer 

FAW Jiefang deed de test op het 

eigen technologische centrum 

in Changchun. De truck kon zelf 

obstakels herkennen, vertragen, 

omkeren en snelheid maken. 

Verder reageerde het voertuig 

goed op onder meer verkeers-

lichten en kon het zonder pro-

blemen inhalen. Het is de bedoe-

ling dat FAW Jiefang de 

vrachtauto in 2018 in productie 

gaat nemen. 

SCHEEPVAART 
OOCL is per 8 april een nieuwe 

intra-Europese dienst begonnen 

tussen Noord-Europa en Turkije.

De NET-service wordt verzorgd 

door vier schepen die een vast, 

wekelijks schema hebben. Er 

maken overigens geen Neder-

landse havens deel uit van de 

route. De schepen varen vanuit 

Felixstowe naar Hamburg en 

koersen daarvandaan via Ant-

werpen naar het oosten van het 

Middellandse Zeegebied.

WEGVERVOER
De A13 tussen Rotterdam en Den 

Haag was de afgelopen jaren de 

drukste snelweg van Nederland, 

blijkt uit cijfers van het CBS. Van 

2011 tot 2015 reden er elk uur van 

de dag gemiddeld 5.700 voertui-

gen. Wel werd het minder druk 

op de A13 nadat eind 2015 het 

ontbrekende stukje in de A4 tus-

sen Delft en Schiedam openging 

voor verkeer. Na de A13 is de A10 

(ring Amsterdam) het drukst. De 

A12 staat op plek 3.

SCHAALVERGROTING
Welgeteld twee weken mocht 

de Japanse rederij MOL haar 

nieuwe containerschip ‘MOL Tri-

umph’ het grootste ter wereld 

noemen. De ‘Madrid Maersk’ 

heeft die titel overgenomen. Dit 

schip is het eerste van elf nieu-

we Triple E Mark II schepen. Het 

vaartuig heeft een capaciteit 

van 20.568 teu, bijna 400 teu 

meer dan de 20.179 grote ‘Mol 

Triumph’ die op 29 maart te wa-

ter werd gelaten. 

KORT

ROB MACKOR

De gemeenteraad van Harlingen 
heeft besloten om de haven van 
de Friese stad te verzelfstandigen 
onder de naam NV Port of Harlin-
gen. 

Wethouder Maria le Roy zegt dat de 
gemeente daarmee gehoor geeft aan 
‘de roep van het bedrijfsleven en de 
rederijen om een zakelijker en meer 
commerciële aanpak’. Ze laat verder 
optekenen dat ‘we de enige Friese 
zeehaven verder kunnen ontwikke-
len en nadrukkelijk op de kaart gaan 
zetten’.
De huidige medewerkers gaan over 
naar de nieuwe NV. De komende 
maanden wordt er een directeur 
aangezocht om die ‘koersvast aan te 

sturen’. De huidige directie bestaat 
uit Jornt Ozenga, algemeen direc-
teur en gemeentesecretaris van 
Harlingen, en Martin van Zanten 
van BNG Gebiedsontwikkeling.
De haven beschikt over 1.500 meter 
kade en is met de Noordzee verbon-
den via een vaargeul met een gemid-
delde diepgang van 7,5 meter door 
de Waddenzee. Daarmee is de ha-
ven bereikbaar voor onder meer 
containerfeeders tot 130 meter en 
shortseaschepen tot ongeveer 8.500 
ton draagvermogen.
Harlingen is verder een belangrijke 
visserijhaven, die onder meer fun-
geert als thuishaven van de vloot uit 
Urk. Ook heeft de Friese haven faci-
liteiten op het gebied van scheeps-
bouw en -reparatie, off shore dienst-
verlening en vriesopslag. 

Er ontspint zich een nek-aan- 
nekrace tussen Frankfurt Airport 
(Fraport) en Schiphol op vracht-
gebied. Dat blijkt uit de vervoers-
cijfers van de twee luchthavens 
over de maand maart.

Fraport, marktleider op vrachtge-
bied in Europa, zag het vrachtver-
voer over de maand maart toene-
men met 9,8% naar 205.443 ton. 
Schiphol, de nummer drie van Eu-
ropa op vrachtgebied, bleef daar 
met een groeipercentage van 9,5% 
nauwelijks bij achter. Wel was de to-
tale overslag in maart van de Neder-
landse mainport met 153.545 ton een 
stuk minder dan die van de grote 
Duitse concurrent.
Over de eerste drie maanden van dit 
jaar wist Schiphol met een vracht-

groei van 8% (420.000 ton) de Duit-
sers nog wel af te troeven. Fraport 
kwam over het eerste kwartaal met 
een volume van 535.764 ton niet ver-
der dan een verbetering van 5,8% 
vergeleken met 2016.

Londen en Parijs
Luchthaven London Heathrow, de 
nummer vier van Europa in de 
luchtvrachtsector, deed het in 
maart qua vrachtgroei met bijna 
13% iets beter dan Fraport en Schip-
hol. De Britten kwamen met die 
groei uit op een vrachtvolume van 
148.000 ton en komen aardig in de 
buurt van Schiphol.
De luchthaven van Parijs (Charles de 
Gaulle), de nummer twee van Euro-
pa, heeft nog geen vrachtcijfers over 
de maand maart gepubliceerd. JV

VERZELFSTANDIGING LUCHTVRACHT

Harlingen maakt van 
havenbedrijf ook NV

Vrachtrace tussen 
Fraport en Schiphol

Nadat in dit segment afgelopen 
jaar een kleine groei (van 3,6 naar 
3,7 miljoen teu) geregistreerd 
werd, wil Staake dit jaar doorgroei-
en naar 4 miljoen teu. Daarbij ont-
staat de noodzaak de overslagcapa-
citeit te laten groeien, die nu 
maximaal 5 miljoen teu bedraagt. 
‘We bouwen in de komende jaren 
twee nieuwe terminals, waardoor 
we op termijn over een maximale 
capaciteit van 5,5 miljoen teu kun-
nen beschikken.’
Dit jaar moet duidelijke groei te 
zien zijn bij het trimodaal ontsloten 
havengebied Logport VI, in Duis-
burg-Walsum. Daarnaast wordt de 
haven, in een joint venture, actief 
zuidelijk van Keulen. Ook daar 
moet een terminal komen. 

SEBASTIAN REIMANN

Duisport, de haven van Duisburg, 
boekte afgelopen jaar records. De 
handel met China is de belang-
rijkste groeifactor.
 
Gemiddeld worden in Duisburg per 
week al meer dan twintig treinen af-
gehandeld die uit China komen - of 
er naartoe gaan. ‘We zijn de poort 
tussen Europa en China’, stelt Erich 
Staake, CEO van de haven van Duis-
port, niet zonder trots. 
Afgelopen jaar verdubbelde het 
overgeslagen volume dat gerela-
teerd is aan de nieuwe Zijderoute 
naar 100.000 teu, en Staake ziet nog 
volop groeikansen. ‘In de toekomst 
zal de groei van het vrachtvolume 
op de route sterk gedreven worden 
door e-commerce’, benadrukt de 
topman. Hij houdt er rekening mee 
dat de transittijd, die nu nog 12 tot 
14 dagen bedraagt, korter zal wor-
den. ‘Dan is de trein een echt alter-
natief voor luchtvracht, bij duidelijk 
lagere kosten.’
Om de groei aan te jagen is Duisport 
strategische partnerships aange-
gaan met de spooroperator in 
Chengdu en met China Merchants. 
Die laatste partij, actief als expedi-
teur en als havenuitbater, zou ook 
voornemens zijn in Duisburg te in-
vesteren. In steden als Chengdu, 
Chongqing en Urumqi is Duisport 
al enige tijd actief. De stad Urumqi 
moet zich, zo geeft Staake aan, ont-
wikkelen tot een consoliderings-
punt voor alle treinen tussen China 
en Europa. ‘Er ontstaat daar op een 
perceel van 700 hectare een gigan-
tische spoorhub’, zegt de CEO, die 
aangeeft dat Duisport de Chinese 
collega’s met kennis ter zijde staat.

Recordjaar
De China-strategie heeft Duisport 
afgelopen jaar een recordomzet op-
geleverd. Dit, terwijl het jaar 2016 

helemaal niet zo positief begon. De 
sterke daling in de handel met Chi-
na, vooral bij de zeevracht, was dui-

delijk merkbaar in de haven van 
Duisburg. ‘We hebben dat in de eer-
ste zes maanden niet kunnen com-
penseren’, blikt Staake terug. Daar 
staat echter tegenover dat de twee-
de helft van het jaar ‘met afstand het 
beste halfjaar uit de geschiedenis 
van onze haven’ is geweest. De om-
zet bereikte een recordwaarde van 
230 miljoen euro. Het Ebitda kwam 

uit op 40 miljoen euro, een stijging 
van 7% in vergelijking met 2015. De 
winst voor belastingen kwam uit op 

19 miljoen euro, een stijging van 2 
miljoen.

Groei bij containers
Het totale overslagvolume in de ha-
ven van Duisburg bedroeg 133 mil-
joen ton, een stijging van 4 miljoen 
ton vergeleken met het jaar ervoor. 
Staake verwacht dit jaar een duide-
lijke groei bij de containeroverslag. 

De haven van Duisburg – met hier Logport III – had afgelopen jaar een recordomzet. Foto: NT Archief

RESULTATEN  Duisport werkt intensief samen met Chinese partners 

China-boom in Duisburg

LEES OOK HET ARTIKEL OVER DE 
NIEUWE ZIJDEROUTE OP PAG. 18 

De overslagcapaciteit voor containers 

wordt de komende jaren uitgebreid.
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Damen Shipyards Group wil de 
scheepswerf Keppel Verolme in 
het Rotterdamse Botlekgebied 
overnemen. De groep heeft daar-
over een akkoord gesloten met ei-
genaar Keppel uit Singapore.

Als de grootste Nederlandse 
scheepsbouw- en reparatiegroep 
het groene licht krijgt van de mede-
dingingsautoriteit ACM, verdwijnt 
de laatste grote concurrent van Da-
men in de Nederlandse scheepsre-
paratiemarkt. Getuige het persbe-
richt heeft Damen er alle vertrouwen 
in dat dat geen problemen zal ople-
veren: het bedrijf verwacht nog voor 
1 juli ‘een fi nale overeenkomst’ met 
Keppel te kunnen sluiten.
De groep heeft de voorgenomen 
transactie al aangemeld bij de ACM. 
Die hanteert voor dit soort meldin-
gen een standaardtermijn van vier 
werkweken met drie mogelijke uit-
komsten: goedkeuring, afwijzing of 
nader onderzoek. In het laatste ge-
val gaat een tweede procedure lo-
pen van maximaal dertien weken. 
Voor beide fasen geldt dat de klok 
wordt stilgezet als de ACM aanvul-
lende vragen stelt en dat die weer 
gaat lopen als daar een bevredigend 
antwoord op komt.

Banen geschrapt
Duidelijk is dat de bundeling niet 
uit luxe gebeurt. Beide bedrijven 
hebben veel last van de crisis in de 
off shoresector, waar projecten op 
grote schaal zijn geschrapt of uitge-
steld. Keppel Corporation, het Sin-
gaporese moederbedrijf van Keppel 
Verolme, heeft vorig jaar al duizen-
den banen geschrapt en drie werven 
in Singapore gesloten. 
Keppel Verolme zelf maakte eind 
vorig jaar bekend dat honderd van 
de toen nog 350 banen geschrapt 
moesten worden. En Damen kon-

digde nog maar twee maanden gele-
den aan dat er in Nederland hon-
derdvijftig banen moesten 
verdwijnen, waarvan het merendeel 
bij werven in Rotterdam en Vlissin-
gen. De groep heeft ook nog een 
grote werf in Amsterdam.
Als de overname doorgaat, krijgt de 
groep uit Gorinchem het grootste 
droogdok van Europa in handen. 
Dat ruim 400 meter lange en negen-
tig meter brede dok werd ooit in op-
dracht van scheepsbouwer Cornelis 
Verolme gegraven voor de bouw van 
supertankers, maar is in de loop der 
jaren vooral gebruikt voor groot on-
derhoud aan en verbouwingen van 
booreilanden en andere off shore-
vaartuigen.
Damen zegt dat de in totaal vier 
werven in Rotterdam, Amsterdam 
en Vlissingen nauw met elkaar gaan 
samenwerken en van elkaars exper-
tise gebruikmaken. ‘Ze zullen syner-
gievoordelen ontwikkelen en geza-
menlijk optrekken richting de 
markt en daardoor effi  ciënter en 
concurrerender zijn’, heet het in het 
overnamebericht.

De Hoop
Door de crisis op de off shoremarkt 
heeft vorige maand overigens ook 
scheepswerf De Hoop in het Gro-
ningse Foxhol de boeken moeten 
sluiten. Volgens directeur en eige-
naar Patrick Janssens, die de werf 
tien jaar geleden overnam, was de 
orderportefeuille leeg en was er 
geen zicht op nieuwe projecten.
De werf draaide de afgelopen vier 
jaar op een grote opdracht van Abu 
Dhabi National Oil Company uit de 
Verenigde Arabische Emiraten. De 
Hoop bouwde tien grote bevoorra-
dingsschepen voor olieplatforms 
van de staatsoliemaatschappij. 
Door het faillissement verloren 55 
werknemers hun  baan. Het gelijk-
namige moederbedrijf in Lobith 
wordt wel voortgezet.

BOD KEPPEL VEROLME

Damen controleert
reparatiemarkt totaal

Het herstel bij Air France Cargo was nog sterker dan bij KLM. Foto: AF-KLM Cargo

ren van het herstel van de vraag in 
de internationale luchtvrachtwe-
reld de laatste tijd. Bovendien is de 
vraag naar capaciteit voor het eerst 
substantieel hoger dan de toename 
van de vrachtcapaciteit. 
De vervoerscijfers bieden ook in de 
verdere onderverdeling positieve 
cijfers voor zowel de werkmaat-
schappij KLM Cargo op Schiphol als 
Air France Cargo op Parijs Charles 
de Gaulle Airport. 
KLM Cargo zag het vrachtvervoer 
voorzichtig toenemen met 2% in 
maart, terwijl de beladingsgraad 
met 1,5 procentpunt steeg naar 
68,2%. Air France Cargo overvleu-
gelde daarbij de Nederlandse part-
ner door het vrachtvervoer met 
10,6% op te voeren, wat zich ver-
taalde in een stijging van de bela-

AF-KLM Cargo zag het vrachtver-
voer (in tonkilometer vracht) 
over de maand maart met 5,6% 
stijgen. Het is lang geleden dat de 
groep zo’n groei noteerde.

Of nu langzaam na jaren van pijnlijk 
reorganiseren bij vrachtdochter 
Martinair het lek boven is bij de 
Frans-Nederlandse luchtvrachtdi-
visie valt nog te bezien, maar de ver-
voerscijfers over maart en het eer-
ste kwartaal laten wel de contouren 
zien van enig herstel in het vracht-
fortuin van AF-KLM Cargo. 
Zo steeg de beladingsgraad op de 
vluchten van de luchtvrachtgroep 
(inclusief dochterbedrijf Martinair) 
met 3 procentpunt naar een com-
fortabele 63,4%. Daarmee heeft de 
vrachtdivisie sterk weten te profi te-

dingsgraad met bijna 5 procentpun-
ten naar 58,1%.

Troost
De Frans-Nederlandse vrachtcom-
binatie liet over het eerste kwartaal 
nog wel vlakke vervoerscijfers zien 
met een toename van 0,5%. De be-
ladingsgraad pakte desalniettemin 
met 60,2% een volle procentpunt 
doordat de beschikbare vrachtcapa-
citeit met 1,1% afnam.
Voor KLM Cargo waren de ver-
voerscijfers over de eerste drie 
maanden van dit lopende boekjaar 
nog teleurstellend met een afname 
van 2,3% bij een reductie van de ca-
paciteit met 2%. Een troost was dat 
de beladingsgraad door de afbouw 
van de vrachtruimte nauwelijks nog 
terrein verloor. JV

LUCHTVRACHT

KLM Cargo noteert eindelijk 
weer herstel in de vrachtcijfers

Na twee jaar afwezigheid is de brandstoftoeslag terug bij de rijzende ster van de luchtvracht.          

nog niet zo’n gekke beslissing te 
zijn. 
In de brief aan de expediteurs laat 
EmiratesSkyCargo zich nog niet in 
de kaarten kijken wat voor nieuw 
mechanisme deze maand de twee 
jaar oude all-intarieven gaat vervan-
gen. Het laat slechts weten dat er bij 
de nieuwe berekeningsmethodiek 
straks beter rekening wordt gehou-
den met de stijging en daling van de 
kerosineprijzen op de wereldmarkt. 
Daarnaast wordt de gevlogen af-
stand een criterium bij de toesla-
gen. Zo komt er een onderverdeling 
naar korte, middellange en langeaf-
standsvluchten, heet het. 
Emirates haalt zich met de eenzijdi-

JOHN VERSLEIJEN

Emirates SkyCargo heeft zelf nog 
niets offi  cieel naar buiten ge-
bracht, maar onlangs plofte er 
een brief uit Dubai in de mailbox 
van elke Europese expediteur 
met de mededeling dat de brand-
stoftoeslag een rentree maakt bij 
een van de grootste vrachtcarri-
ers van de wereld. 

Emirates SkyCargo zegt daarin van-
af 23 april het nauwelijks twee jaar 
oude systeem van all-intarieven te 
gaan schrappen en terug te zullen 
keren naar een aangepast systeem 
van brandstoftoeslagen voor het 
luchtvrachtvervoer. 
Reden is volgens insiders dat de 
vrachtmaatschappij, goed voor 2 
miljoen ton op jaarbasis, langzaam 
grote moeite heeft om meer extra 
vrachtvolume aan te trekken voor 
de grote vloot aan vrachtvliegtuigen 
en bovendien vergeleken met vorig 
jaar de brandstofprijzen met 30% 
zag stijgen op de wereldmarkt. Het 
verdienmodel van de carrier dreigt 
daarbij onder druk te komen staan. 
Daarnaast voelt ook Emirates,
jarenlang de rijzende ster in de 
mondiale luchtvrachtwereld, de 
concurrentie van de goedkopere 
bellycapaciteit. 
De vrachtmaatschappij koos in 2015 
onder druk van lage brandstofprij-
zen voor een all-intarief en schrapte 
de aparte brandstofheffi  ng. Emi-
rates anticipeerde daarbij niet al-
leen op de toenemende druk uit de 
verladerswereld om een einde te 
maken aan de toeslagen maar ook 
op de lage brandstofprijzen in de 
markt. Door die laatste marktont-
wikkeling was een toeslag voor 
duurdere kerosine langzaam een 
achterhaald instrument geworden 
in de sector. 
Een groot aantal luchtvaartmaat-
schappijen volgde later het voor-

beeld van Emirates, waaronder Qa-
tar Cargo en Air France-KLM Cargo. 
Het is dan ook de verwachting dat 
deze vrachtgroep niet kan achter-
blijven en ook zal terugkeren naar 
een of andere vorm van brandstof-
heffi  ng. 
Lufthansa Cargo heeft het een stuk 
makkelijker. Het koos  eerder voor 
een aangepaste all-invariant, waar-
bij slechts een deel van de brand-
stoftoeslag werd opgenomen in het 
vrachttarief.
Om komende prijsfl uctuaties op de 
oliemarkt te kunnen opvangen, 
vonden de Duitsers het niet handig 
om het complete heffi  ngensysteem 
bij het oud vuil te zetten. Dat lijkt nu 

ANALYSE  Rentree van brandstoftoeslagen bij marktleider uit Dubai kan totale     

Emirates legt tijdbom 
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’Ceva staat niet te koop.’ Dat zegt 
de Franse topman Xavier Urbain 
van de Amerikaans-Nederlandse 
logistiek dienstverlener (expedi-
tie en contractlogistiek) uit 
Hoofddorp.

De bestuurder van logistiek dienst-
verlener Ceva hoopt de hardnekki-
ge geruchten in de analistenwereld 
rond een mogelijk afstoten van het 
bedrijf door eigenaar Apollo Ma-
nagement de kop in te drukken. Re-
cent viel daarbij de naam van het 
Franse Geodis. Eerder was dat het 
Koreaanse CJ Korea Express.
Durfi nvesteerder Apollo kocht 
meer dan tien jaar geleden het Ne-
derlandse TNT Logistics en de 
Amerikaanse expediteur EGL op en 
smeedde die tot een nieuw logistiek  
bedrijf, met de bedoeling dat na vijf 
jaar met een mooie boekwinst te 
verkopen. De crisis van 2008 en  de 
hoge schuldenlast (2 miljard euro in 
2016) maakten van de nieuwe logis-
tieke creatie geen aantrekkelijke in-
vestering en zelfs een beursgang 
werd herhaaldelijk door Apollo af-
geblazen.
Ceva Logistics huppelt daardoor 
van de ene schuldenfi nanciering 
naar de andere. Het laatste wapen-

feit op dat gebied was een geslaagde 
herfi nanciering van een lening van 
390 miljoen dollar met een aantal 
geldschieters. Het oude krediet met 
een rente van 4% liep in 2018 af en 
Ceva Logistics heeft de lening nu in-
gewisseld voor een nieuw krediet 
(tegen een rente van 9%) met een 
looptijd tot 2020. Daarmee heeft de 
logistiek dienstverlener voorlopig 
weer wat tijd gekocht om de lening 
af te lossen.

Overnames
Ceva Logistics leed vorig jaar door 
de hoge fi nancieringslasten van de 
externe schuldenlast een verlies 
van 150 miljoen euro, maar volgens 
Urbain zijn er geen concrete plan-
nen bij eigenaar Apollo Manage-
ment om nu afscheid te nemen van 
het expeditiebedrijf. ‘Ceva Logistics 
staat niet te koop. Wij verkwisten 
dan ook geen tijd aan die gedachte 
en concentreren ons op de invoe-
ring van het verbeterprogramma 
Excellence’, stelt de topman. 
Volgens Urbain heeft Ceva zelf wel 
acquisitieplannen en zijn daarvoor 
via de herfi nanciering nu ook gel-
den beschikbaar. Het zou daarbij 
vooral gaan om expeditie-activitei-
ten in landen waar Ceva over onvol-
doende marktaandelen beschikt. 
Landen wil Urbain niet noemen. 

LOGISTIEK

Ceva steekt volgens de topman niet eens tijd in het idee van een verkoop. Foto: Ceva

Topman sluit verkoop 
Ceva Logistics uit

De omzet in de transportsector 
groeit met 1,5% in 2017 en in 2018. 
Daarmee laat de sector een op-
merkelijk herstel zien, terwijl in  
2016 de omzet met 0,3% daalde.

Dat meldt ABN Amro in de laatste 
marktprognose over de transport-
sector. De te verwachten stijgende 
vrachtvolumes (2,3%) in de be-
drijfstak onderstrepen het positieve 
beeld dat de transportanalisten van 
de bank hebben over de logistiek. 
De ontwikkelingen in de sector als 
geheel laten wel een gemengd beeld 
zien, voegen de specialisten van de 
bank eraan toe. ‘Sommige sectoren 
zoals weg- en spoorvervoer doen 
het goed terwijl andere sectoren 
nog in moeilijker vaarwater zitten’, 
aldus de bank.

Het landvervoer zag de omzet in het 
transportjaar 2016 met 2,8% stijgen 
bij een groei van de vervoersvolu-
mes met 2,5%. ABN Amro denkt dat 
wegvervoerders ook in de komende 
jaren kunnen meeliften op de groei 
van de bouwsector en het stijgende 
pakketvervoer. Spoorvervoerders 
profi teren ook van de sterke groei in 
de bouwsector en de chemiesector.
De omzet in de binnenvaart daalde 
in 2016 met 5,9% bij 3,2% meer ton-
nage. ABN Amro verwacht voor dit 
jaar en 2018 een verdere lichte groei 
van het binnenvaartvolume. ‘De 
prijzen blijven naar verwachting 
onder druk staan door de aanhou-
dende overcapaciteit.’
De shortsea heeft net als de binnen-
vaart last van prijsdruk ondanks een 
volumestijging in 2016. ‘Doordat 

TRANSPORTPROGNOSE 2017-2018

ABN Amro ziet vooral plusjes in   
weg- en railvervoer en kustvaart

nog maar weinig nieuwe kustvaar-
ders worden gebouwd, zal de capa-
citeitsgroei in de komende jaren be-
perkt blijven en de druk op de 
tarieven verminderen’, aldus de 
bank.
ABN Amro waarschuwt wel voor in-
ternationale onzekerheden zoals de 
Brexit. ‘Ook blijft overcapaciteit 
een probleem, waardoor de marges 
van ondernemers onder druk blij-
ven staan’, aldus sectoreconoom 
Madeline Buijs van de bank. 
Volgens Bart Banning, hoofd Trans-
port en Logistiek van ABN Amro,  
zijn er ook kansen en worden trans-
porteurs door de veranderende 
markt ‘uitgedaagd zichzelf opnieuw 
uit te vinden via bewust en slimmer 
gebruik van de bestaande transport-
capaciteit’. JVHet spoorvervoer profiteert van de opleving in de bouw en de chemie. Foto: NT Archief

Voor brandstoftoeslagen én voor

all-intarieven is iets te zeggen.

            Foto: Emirates SkyCargo

lijk’, zegt beleidsadviseur Rogier 
Spoel van Evofenedex. 
Onduidelijk is nog of de komst van 
meer heffi  ngen zal leiden tot hogere 
kosten voor de luchtvrachtinkoop. 
Toeslagen hebben in tegenstelling 
tot all-intarieven het nadeel dat er 
niet over kan worden onderhandeld 
door de verladers. 
De luchtvrachtprijzen lagen over 
het eerste kwartaal van dit jaar al op 
een bijzonder hoog niveau en een 
einde van dat prijsherstel in de 
luchtvrachtmarkt is gezien de grote 
stijging in de vraag naar lucht-
vrachtcapaciteit (8% in februari van 
dit jaar) nog niet in zicht. Daarbij 
spelen ook de capaciteitsproble-
men in de containervaart een rol. 
Om deadlines te halen kiezen steeds 
meer importeurs en exporteurs 
voor de zekerheid voor luchtvracht.  
Dat heeft een opdrijvend eff ect op 
de luchtvrachttarieven. Zo laat de 
recente TAC-Index  over de maand 
maart zien dat de gemiddelde netto 
vrachtprijzen tussen China en de 
EU en China en Noord-Amerika 
(gemeten vanaf Hong Kong Air-
port) vergeleken met dezelfde peri-
ode van vorig jaar nog steeds een 
stijgende lijn vertonen. De gemid-
delde kiloprijs in maart op de route 
Hong Kong – EU lag op 2,11 dollar 
tegen 1,98 dollar een jaar geleden, 
blijkt uit de prijsbarometer. Voor de 
VS-markt was de importeur netto 
2,89 dollar per kilo kwijt, een stij-
ging van ruim 55 cent vergeleken 
met maart 2016. Afgezet tegen de 
maand februari constateerde TAC 
ook nauwelijks een prijsverval tus-
sen China en Europa, terwijl op de 
route China-VS de vrachtprijzen 
zelfs stegen. Ook de gemiddelde 
vrachttarieven tussen Frankfurt 
Airport en bestemmingen in de VS 
stegen in maart gemiddeld bijna 
vijftig cent naar 3,10 dollar per kilo. 
Het wordt dan ook een duur voor-
jaar voor de verladers. 

ge maatregel niet de toorn van ver-
ladersorganisatie Evofenedex op de 
hals. De belangenbehartiger uit 
Zoetermeer was in het verleden een 

grote voorvechter van all-intarieven 
in de luchtvrachtsector om zo meer 
transparantie in de markt te krijgen, 
maar heeft nu een meer genuan-

ceerde kijk op de beprijzing binnen 
de luchtvrachtmarkt en lucht-
vrachttoeslagen. ‘We hebben veel 
discussies over toeslagen. Eerst was 

er een all-intarief en nu weer een 
losse fuel surcharge. Voor beide sys-
temen is iets te zeggen want onder 
de streep blijft het min of meer ge-

  prijsniveau in de luchtvrachtsector verder opdrijven

onder all-in prijs
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en groter’ straks achter de feiten aan-
lopen. Dat zijn karakteristieken die 
in de huidige markt nog geldig zijn. 
Maar ze zullen plaatsmaken voor 
‘slimmer, kleiner en verbonden’. 
Daarbij wacht de logistieke onderne-
ming toenemende concurrentie van 
buiten, van partijen die in de sector 
zelf nog niet actief zijn.
Bosma spreekt van de ‘uberisering’ 
van de logistiek, bijvoorbeeld door 
toedoen van internetbedrijven die 
hun kennis ook gaan aanwenden in 
de ketenbeheersing. Traditionele 
aanbieders zijn voor die concurren-
tie nu al niet veilig meer. De term 
komt uiteraard van Uber, de luis 
in de pels van de gevestigde taxiwe-

FOLKERT NICOLAI

De technologie blijven ‘snappen’ 
is vereist. De meeste werkenden in 
de logistiek beseff en dat hun toe-
komst vooral in de IT-sfeer ligt.

Tovenaars gezocht. Het logistieke 
personeel van de toekomst moet 
zich creatief en fl exibel staande hou-
den in een steeds veeleisender om-
geving. De meeste logistieke beroe-
pen vragen binnenkort, nu eigenlijk 
al, om grondige kennis van moderne 
informatietechnologie, naarmate de 
automatisering in de sector voort-
schrijdt. Dat laatste geschiedt in dui-
zelingwekkende vaart. En de consu-

ment, de laatste klant van de 
logistiek? Die wil ook straks dat be-
stelde goederen gewoon op tijd in de 
winkel liggen of aan de voorkeur 
worden afgeleverd.
De professional van 2030 bedenkt 
‘lumineuze logistiek’ om ‘schijnba-
re tegenstellingen’ te overbruggen. 
Dat zegt Robert van Veggel, topman 
van Hays Nederland, in zijn voor-
woord van een studie die zijn bu-
reau, een adviseur op het gebied van 
werving en selectie en het arbeids-
marktbeleid van ondernemingen, 
wijdt aan het logistieke ‘beroep van 
de toekomst’. Wie dat beroep straks 
uitoefent, op welk niveau dan ook, 
zal steeds vaker menen in de klem 

te zitten tussen de eisen die de bui-
tenwereld stelt.

Eindklant
Hays liet 350 logistieke beroepsbe-
oefenaren in Nederland aan het 
woord en omlijstte het rapport met 
inzichten van experts. Hoe ‘schijn-
baar’ zijn die tegenstellingen bij-
voorbeeld, waarover Van Veggel het 
heeft? Ze zijn eerder tastbaar. De 
consument, de ‘eindklant’, wil dat 
goederen zo duurzaam mogelijk 
worden vervaardigd en getranspor-
teerd. Tegelijk moeten ze wel liefst 
al de volgende dag worden bezorgd. 
Om die twee eisen met elkaar te ver-
enigen, zal de logisticus zich in 

bochten moeten wringen.
Dat kan alleen in een werkomgeving 
die qua ‘cultuur, waarden en sfeer’ 
past bij het eigen karakter en de 
overtuigingen van de logistieke me-
dewerker. De toekomstige werkge-
ver komt er niet meer mee weg zijn 
personeel een baan en een salaris 
aan te bieden. De functie moet straks 
alle ruimte geven aan de creativiteit 
die nodig is om, op alle niveaus, ge-
bruik te kunnen maken van de moge-
lijkheden die nieuwe IT biedt.
In welke bedrijfsomgeving kan dat 
worden gewaarborgd? Futurist Tony 
Bosma van bureau Extend Limits 
verwacht dat bedrijven die varen op 
het kompas van ‘sneller, effi  ciënter 

Op zoek naar ‘lumineuze logistiek’
ARBEIDSMARKT  Uber is zeker de laatste uitdaging niet
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De komende vijftien jaar worden

in de logistiek één groot avontuur.

reld. Uber en een groeiend aantal an-
dere aanbieders komt nu ook met 
autonome voertuigen, waaronder 
vrachtauto’s, op de markt, wat het 
verdienmodel van heel wat trans-
portondernemingen onder zware 
druk zal zetten.

Overvloed aan data
We hebben het nu over Uber en con-
sorten; we hebben geen idee welke 
ontwikkelingen ons tot 2030, het 
jaartal dat Hays voorlopig in het oog 
vat, nog te wachten staan. De digita-
lisering, niet alleen van de logistiek 
maar van de gehele economie, schept 
onvoorziene kansen. Die liggen er 
niet alleen voor ‘Fremdkörper’ in de 
logistieke sector, maar evenzeer 
voor bedrijven in die sector die zelf 
bereid zijn hun creativiteit aan te 
wenden, de bakens te verzetten en 
zo te leren van wat die nieuwe con-
currentie te bieden heeft en hoe ze 
dat aanpakt.
Centraal in de nieuwe logistiek staat 
de overvloed aan data, die uit allerlei 
bronnen kunnen worden opgedaan. 

Nu worden die vaak nog geïsoleerd 
gebruikt. Neem de data die we door 
analyse van bijvoorbeeld het brand-
stofverbruik van voer- en vaartuigen 
verwerven. Die gegevens worden ui-
teraard primair gebruikt om het ver-
voer brandstofeffi  ciënter te maken. 

Maar er zijn onvermoede koppelin-
gen mogelijk met data uit andere 
bronnen, die de bedrijfsvoering op 
een veel breder terrein – inkoop, 
concurrentie – kunnen verbeteren. 
Er zullen steeds meer applicaties be-
schikbaar komen die integratie van 
databeheer op al die terreinen op een 
nu nog onvermoede manier mogelijk 
maken.
De onderzoekers en hun panel van 

geënquêteerden voorzien dat duur-
zaamheid nog altijd aan belang zal 
winnen. Bevoorradingsketens zullen 
in de nabije toekomst al zo veel als 
mogelijk energieneutraal moeten 
worden (‘circular transport’) of zelfs 
per saldo energie moeten gaan ople-

veren. Het zoeken is dus naar logis-
tieke professionals die uit het mi-
lieuvraagstuk nieuwe, winstgevende 
businessmodellen weten te distille-
ren.

Nieuwe beroepen
Het is wel duidelijk dat de introduc-
tie van nieuwe automatisering (mo-
derne IT, autonoom transport, dro-
nes, robots) de bestaande functies in 

de logistiek vergaand van inhoud 
gaat wijzigen. Er ontstaan nieuwe 
beroepen, met nieuwe namen. Ge-
dacht wordt aan onder meer de ‘pro-
grammeur/planner’, de ‘voorspellen-
de supply-chain data-analist’, de 
‘auditor circulaire logistiek’ en de 
‘hightech-transportverkeersleider’. 
In welke functie ook wordt een ‘zeld-
zaam grote precisie’ verwacht, een 
sterk analytisch vermogen en goede 
communicatieve vaardigheden.
Opmerkelijk genoeg noemt royaal 
de helft van de ondervraagden de lo-
gistiek een ‘innovatieve’ sector. Een 
minderheid heeft over dit innovatie-
ve vermogen twijfels. Nog opmerke-
lijker is misschien dat vooral jonge-
ren, onder de veertig, veel innovatief 
potentieel zien. De ouderen spreken 
eerder van een conservatieve sector. 
De innovatie zal op allerlei terreinen 
zichtbaar zijn. Zo is 60% overtuigd 
van de grootste perspectieven van 
drones, in warehouses en in het dis-
tributievervoer. Nog eens 60% ver-
wacht dat de chauff eur plaats zal ma-
ken voor de computer. Ruim de helft 

weet zeker dat zware trucks in 2030 
uit de steden worden geweerd. Daar-
op moet nu al worden geanticipeerd.
Voor 66% staat wel vast dat in 2030 
tussen de 10 en 30% van de banen zal 
zijn gesneuveld door de digitalise-
ring. Dus, zegt 89%, is het nodig dat 
ook op de logistieke werkvloer tech-
nologische kennis veel meer wordt 
verspreid. Anderzijds voorziet 44% 
dat drones op hun beurt weer nieuwe 
werkgelegenheid zullen scheppen. 
Helaas, vindt 88%, vormt de bestaan-
de wet- en regelgeving een knellend 
keurslijf voor het gebruik van drones. 
Jongeren zijn overigens minder 
‘bang’ voor zelfsturende vliegtuigjes 
dan ouderen.
Negen van de tien ondervraagden 
noemt het van het grootste belang 
om de technologie te blijven ‘snap-
pen’. Waarheen die ons voert, is op 
langere termijn nog onvoorspelbaar. 
De komende vijftien jaar worden zo 
beschouwd één groot avontuur. We 
zoeken in de logistiek dus niet alleen 
tovenaars, maar ook pioniers. Op alle 
niveaus.
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Reefers over de 
rails naar China
KARIN KOSMEIJER

Het vervoer van reefers over het spoor neemt toe. Normaal 
dienen ze om lading te koelen, op de Zijderoute beschérmen ze 
tegen extreme kou. Er zitten wel nog wat haken en ogen aan.

462.000 reeferpluggen. 

Dat is de gezamelijke 

reefercapaciteit van 

Maersk en Hamburg Süd 

als de complete overname 

is afgerond. Met name op 

de noord-zuidroutes is het 

marktaandeel in het 

reefersegment zo fors dat 

problemen met de 

mededingingsautoriteiten 

werden verwacht. Dat lijkt 

mee te vallen, blijkt uit de 

analyse van redacteur 

Tobias Pieffers.

Ook belichten we in dit 

dossier het koeltransport 

over het spoor, dat dankzij 

de nieuwe Zijderoute sterk 

groeit.
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reefers vervoerd. Niet om ze te koelen, maar om ze te 
beschermen tegen extreme temperaturen in winter en 
zomer. In die contreien stijgt de temperatuur in de zo-
mermaanden tot ruim boven de veertig graden en kan 
die in de winter zakken tot min dertig of min veertig. 
En daar kan elektronika niet tegen. Groot Wassink: ‘Wij 
vervoeren ook wel chemicaliën in reefers om die te be-
schermen tegen erge kou, vooral chemicaliën op water-
basis.’ Als nadeel van geconditioneerde containers 
noemt Groot Wassink de soms beperkte beschikbaar-
heid.
Schenker Logistics Benelux rijdt al zo’n zes jaar op de 
Zijderoute. De spoorvervoerder gebruikt heel moderne 
45 voet reefercontainers die speciaal voor deze route 
zijn ontwikkeld. Rien Gulden, hoofd multimodale op-
lossingen bij Schenker Logistics Benelux, zegt: ‘Ze heb-
ben genoeg energie voor de hele afstand. De reefer 
heeft een eigen dieseltank van 700 tot 800 liter voor de 

generator en die zijn in de container verwerkt. We ge-
bruiken zogenoemde arctic diesel die niet gaat vlokken 
bij extreme kou. De reefers zijn voorzien van gps-sen-
soren waarmee de temperatuur continu wordt gecon-
troleerd. Dat kun je online volgen. Klanten vragen daar-
om.’ 
Aan de geavanceerde laadeenheden hangt een hoger 
prijskaartje dan aan een reguliere container. Bovendien 
zijn ze relatief schaars. Er zijn in totaal zo’n 450 boxen 
beschikbaar en vooral in de winter is dat krap. DB 
Schenker vervoert nu ongeveer 1.500 tot 2.000 reefers 
op jaarbasis op dit traject. Gulden voorziet een toena-
me. ‘De productie in China vlakt iets af, maar juist op 
het spoor is de groei hoger dan in de lucht- en scheep-
vaart. Wij zullen het schip nooit helemaal vervangen. 
Een trein neemt 100 teu mee, een schip 18.000 teu. 
Maar wij zijn sneller dan de boot, goedkoper dan het 
vliegtuig en we zijn een heel groene modaliteit.’  

We staan aan de vooravond 

van een grote verandering.
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Horstmeier ziet het koelvervoer per spoor graag toene-
men. ‘We staan aan de vooravond van een grote veran-
dering. De druk op het wegtransport neemt toe; het 
wordt duurder, er komen milieuzones en er wordt meer 
gekeken naar alternatieve oplossingen. Voor de verslo-
gistiek duurt vervoer per binnenvaart naar Spanje en 
Italië te lang. Het spoor is daar een goede oplossing, 
maar dan moet wel de techniek verbeteren.’
De logistiek dienstverlener met vestigingen in Vlissin-
gen en Rotterdam kijkt inmiddels ook naar de Nieuwe 
Zijderoute, de spoorverbinding tussen West-Europa en 
China. Op dat traject vindt eveneens koelvervoer 
plaats. ‘Voor fruit is de doorlooptijd te lang, maar voor 
diepvrieslading zou het mogelijk zijn. Alleen is er nog 
geen grote markt voor diepvriesproducten in China. 
Qua prijs is het lastig. Het spoor zit 30 tot 35% boven 
de tarieven van scheepvaart. Als er meer vraag komt, 
zou spoor een optie zijn.’

Koelwagons
De Zijderoute is een belangrijk traject voor Nunner Lo-
gistics in ’s Heerenberg, dat op jaarbasis zo’n 10.000 
ton op de rails naar het oosten zet. De geconditioneer-
de lading gaat voor een deel in traditionele koelwagons. 
Erik Groot Wassink, director Special Products, vertelt: 
‘De keuze voor een koelwagon of reefer hangt af van de 
bestemming en de tonnage. In een koelsectie kan 180 
tot 200 ton worden geladen. Voor transporten naar 
Oezbekistan, Kazachstan en Kirchizië gebruiken we die 
veel.’ Nunner kiest al sinds 1990 veelvuldig voor de 
trein voor transporten naar de voormalige Sovjet-Unie 
en verder, vanwege de lange afstanden. Een van de 
voordelen is dat veel bedrijven in die landen een eigen 
spooraansluiting hebben.
Voor het vervoer met eindbestemming China gebruikt 
Nunner vooral reefers, onder meer omdat op dat traject 
overslag twee maal nodig is vanwege de afwijkende 
spoorbreedte. De lading richting oosten bestaat vooral 
uit pootaardappelen en uien. In tegenstelling tot Horst-
meier van Kloosterboer vindt Groot Wassink de fysieke 
temperatuurcontroles niet zo’n probleem. ‘Bij onze la-
ding luistert dat niet zo nauw. Voor vlees of vis zal dat 
anders zijn.’
De keuze voor koelcontainers hangt ook af van de be-
schikbaarheid van retourlading. Vanuit China gaat er 
veel elektronika naar West-Europa en producten als 
laptops en computers worden opmerkelijk genoeg in 

Het ene initiatief na het andere ziet het 
daglicht in het vervoer van gecondi-
tioneerde lading per trein. Eind 2016 
begon Cool Rail, een samenwer-
kingsverband van verschillende par-
tijen, een railverbinding tussen Keu-

len en Valencia voor het vervoer van citrusfruit en 
groenten in koelcontainers. Vanuit Moerdijk gaat een-
zelfde soort verbinding een dezer dagen van start. Be-
halve reefers verschijnen ook steeds meer koeltrailers 
op de rails. Nadeel van dit zogeheten huckepack weg-
railvervoer is dat er speciale wagons nodig zijn met een 
uitsparing voor de wielen van de laadeenheid.
Reefers lijken dus aantrekkelijker, omdat die makkelij-
ker uitwisselbaar zijn tussen schip, vrachtwagen en 
trein, maar schijn bedriegt. Het bedrijf Kloosterboer in 
Vlissingen, een van de pioniers in het koelvervoer per 
spoor, heeft zijn bedenkingen. Piet Hein Horstmeier, 
directeur supply chain bij de Kloosterboer Group, licht 
toe: ‘Je hebt de verplichting om lading te monitoren en 
temperatuurinstellingen te controleren. Dat kan tot nu 
toe alleen fysiek en dat kost veel tijd.’ Zijn grootste be-
zwaar geldt het gebruik van de zogeheten genset, een 
generator die aan de reefer wordt gekoppeld en op die-
sel draait. ‘Als je ‘groen’ wilt werken en je hebt Euro 6 
vrachtwagens dan kan het toch niet zo zijn dat je die-
selmotoren moet gebruiken voor reefers op de trein.’

Fresh Food Corridor
Horstmeier hoopt dat er speciale wagonsets komen 
met zo’n elektrische voorziening. ‘Logistiek en tech-
nisch is het mogelijk, maar er moet voldoende vraag 
zijn. Het is de bekende kip-of-ei-discussie. Het spoor is 
een traditionele wereld en er is een klein aantal partij-
en dat aan innovatie doet. Er is wel enige beweging. Als 
er één partij begint, volgen er meer.’ Kloosterboer is be-
trokken bij verschillende projecten, zoals de eerderge-
noemde Cool Rail shuttle tussen Keulen en Spanje en 
de Fresh Food Corridor, waar verse lading uit Israël 
over zee naar de Sloveense haven Koper gaat en daar op 
de trein naar West-Europa wordt gezet.
Kloosterboer zet nu slechts 0,5 procent van zijn goede-
renstromen op de trein. Voor een deel gaat dit overi-
gens in traditionele koelwagons. ‘Dat is slechts moge-
lijk voor een paar bestemmingen, zoals Zwitserland, 
waar veel bedrijven een eigen spooraansluiting hebben 
en de wagons direct bij de afnemer worden gelost.’ 
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Brussel stelt voorwaarden aan

TOBIAS PIEFFERS

Brussel heeft geen bezwaar tegen de overname 

van Hamburg Süd door Maersk Line, mits de 

Duitse rederij zich terugtrekt uit consortia op 

vijf handelsroutes.

Foto: Hamburg Süd 

Keep cool, we care! 
Your partner for fresh reefer solutions 
Hapag-Lloyd Rotterdam

Branch Office of Hapag-Lloyd AG

Tel: 010 – 240 4400

e-mail: rtmsales@hlag.com

USED SEA CONTAINERS
Regular as well as Refrigerated Sea Containers.

USED 20’DV, 40’DV, 40’HC & 45’HCPW containers
USED 20’ & 40’HC Refrigerated Sea Containers

Tel.: +31-(0) 10-2161 089    Tel.: +31-(0) 6-4161 4035

De enige echte transportencyclopedie op internet: 

www.nieuwsbladtransport.nl/woordenboek

Adverteer ook in 
NT Dossier

Bel: 010 280 10 25
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 overname Hamburg Süd

De Europese Commissie heeft het ef-
fect van de fusie op zeventien han-
delsroutes tussen Europa en Noord- 
en Zuid-Amerika, Azië, Afrika, 
Australië en het Midden-Oosten on-
derzocht. Conclusie van dat onder-

zoek is dat het fusiebedrijf op vijf van deze routes te 
weinig concurrentie zou hebben. Maersk Line heeft 
daarop zelf aangeboden om Hamburg Süd uit de con-
sortia op deze routes terug te trekken.
Het gaat om routes waar Hamburg Süd capaciteit deelt 
met andere rederijen via vessel sharing agreements 
(vsa’s). Binnen Eurosal 1 en 2 biedt de Duitse rederij bij-
voorbeeld samen met Hapag-Lloyd en CMA CGM lijn-
diensten tussen Europa en de Caribische eilanden, 
Midden-Amerika en de westkust van Zuid-Amerika aan. 
Drie andere vsa’s waaruit Hamburg Süd zich moet te-
rugtrekken zijn de Epic 2 (eveneens met Hapag-Lloyd 
en CMA CGM), CCWM/MEDANDES en Mesa.
Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager, die over 
mededingingszaken gaat, zal er door de toezeggingen 
van Maersk Line een ‘gezonde mate van concurrentie’ 
blijven bestaan. Hamburg Süd zal in afwachting van de 
besluiten van andere mededingingsautoriteiten in de 
consortia actief blijven ‘om een soepele uittrede te re-
aliseren’. Een inspecteur moet er op letten dat er in die 
periode geen concurrentiegevoelige informatie tussen 
de consortia en het fusiebedrijf wordt gedeeld.
Analisten hadden in december, toen Maersk Line de 
overname bekendmaakte, al voorspeld dat de acquisitie 
niet zomaar door kon gaan. Met name het aandeel in de 
reefermarkt op de noord-zuidroutes van en naar Zuid-
Amerika werd als probleem gezien. ‘De rederij zal een 
deel moeten afstoten om goedkeuring van de mededin-
gingsautoriteiten te krijgen’, voorspelde Dirk Visser 
van Dynamar destijds. 
Volgens de jongste reefermarktanalyse van het Neder-
landse consultancybureau hebben Maersk Line en 
Hamburg Süd, inclusief alle dochterondernemingen, 
samen een reefercontainervloot van 677.000 teu en be-
schikken hun schepen in totaal over 462.000 pluggen 
om koelcontainers tijdens de reis op aan te sluiten. Dat 

In het besluit wordt niet 

over de reefermarkt gerept. 

anca cabotage in Brazilië verzorgt is de Braziliaanse 
rederij Login Logistica. De regering van het land zal 
hoogstwaarschijnlijk niet toestaan dat twee van die 
drie rederijen in handen zijn van hetzelfde moederbe-
drijf. Omdat Alianca met ongeveer de helft van de 
markt de grootste speler is stoot Maersk daarom Mer-
cosul af.
De belangstelling voor de rederij is groot. Volgens be-
richtgeving van de Journal of Commerce zou Maersk in 
Sao Paulo gesprekken hebben gevoerd met MSC en 
CMA CGM. Daarnaast worden ook Hapag-Lloyd, Cos-
co en NYK Line als geïnteresseerden genoemd. NYK 
Line had vroeger een belang van 10% in Maestra Navi-
gacoa, dat ook cabotage in Brazilië aanbood, maar dat 
ging in 2014 failliet. Mercosul Line is met vier schepen 
actief op twee diensten. Eén tussen Itajai en Manaus en 
één tussen Buenos Aires en Fortaleza.

Marktleider
Maersk maakte begin december bekend Hamburg Süd 
te kopen. De Oetker-familie, de huidige eigenaar van de 
rederij, was bereid om de rederij van de hand te doen 
omdat deelname in de consolidatieslag van vorig jaar 
hoge kapitaalinvesteringen zou vereisen. Dat zou de 
overige bedrijfstakken van de Oetker Group, zoals de 
verkoop van bakproducten en diepvriespizza’s, bier-
brouwerijen, een wijnhandelaar en een hotelketen, in 
gevaar kunnen brengen. Hamburg Süd is goed voor de 
helft van de totale omzet van de Oetker Group, die in 
2015 neerkwam op 12 miljard euro.
Volgens Dr. August Oetker was het ‘voor zijn familie 
geen gemakkelijke beslissing om na tachtig jaar de be-
trokkenheid in de scheepvaart op te geven, maar we 
hebben er vertrouwen in dat we de best mogelijke part-
ner hebben gekozen.’
Voor Maersk Line betekent de overname, die het bedrijf 
naar verluidt vier miljard dollar kost, een stevige beves-
tiging van zijn positie als wereldmarktleider in het con-
tainertransport. Volgens de laatste cijfers van Alphali-
ner komt het gezamenlijke bedrijf op een marktaandeel 
van 18,8% uit. Dat is bijna 4,3% meer dan runner-up 
MSC.

is aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld de combinatie van 
CMA CGM en APL, die op een containervloot van 
293.000 teu en 258.000 reeferpluggen uitkomt.
Op de noord-zuidroutes was Maersk Line met 115.000 
reeferplugs al de grootste, gevolgd door MSC en Ham-
burg Süd met respectievelijk 86.000 en 79.000 plug-
gen. Door de overname komt het bedrijf nu op 195.000 
pluggen uit, wat gelijk is aan een marktaandeel van 36%. 
Dat aantal zal iets dalen nu Hamburg Süd schepen uit 
de vijf consortia terugtrekt, maar het marktaandeel van 
Maersk Line blijft groot. Opmerkelijk is daarom dat in 
het besluit van de Commissie niet expliciet over de ree-
fermarkt wordt gerept.

CMA CGM en Hapag-Lloyd zullen de schepen die Ham-
burg Süd uit de samenwerkingen terugtrekt, volgens 
berichtgeving acht in totaal, waarschijnlijk vervangen 
door eigen schepen. De verwachting is ook dat Maersk 
Line zijn vaarschema’s op die routes binnenkort zal 
aanpassen. 

Cabotage
Naast de Europese mededingingsautoriteit zullen ook 
de Chinese, Koreaanse, Amerikaanse en Braziliaanse 
concurrentiewaakhonden hun fi at moeten geven. Om 
die laatste tegemoet te komen heeft Maersk Line zijn 
dochteronderneming Mercosul Line te koop gezet, 
waarmee de rederij cabotage in Brazilië verzorgt.
Zonder de afsplitsing van Mercosul zou Brazilië bezwa-
ren tegen de overname kunnen hebben, omdat Ham-
burg Süd met diens dochteronderneming Alianca ook 
al cabotage in het land aanbiedt. 
De enige andere partij die naast Mercosul Line en Ali-
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Van alle bestelwagens levert slechts

1,8 tot 3,2% online-bestellingen af.

ERIK STROOSMA 

Kennis en ervaringen delen die 
logistiek in Rotterdam duurza-
mer maken en de stad beter be-
reikbaar. Daar draait het om bij 
de bijeenkomsten van Logis-
tiek010. Op die van april was veel 
aandacht voor bestelwagens. 
Aanleiding: een rapport over be-
stelautobezit en -gebruik in Ne-
derland. Een van de opvallendste 
uitkomsten: het aantal e-com-
merce gerelateerde busjes is veel 
lager dan menigeen denkt.

Als het gaat om het aantal bestelwa-
gens dat de stad aandoet om online 
aankopen te bezorgen, liggen per-
ceptie en werkelijkheid ver uiteen. 
Uit een rapport dat in opdracht van 
Topsector Logistiek gemaakt is over 
de gebruikers en inzet van bestelau-
to’s in Nederland, blijkt dat 1,8 tot 
3,2% van alle bestelwagens in Ne-
derland online bestellingen aan de 
deur afl evert bij consumenten. Dag-
voorzitter Jaap Verkiel van TLN 
omschreef het beeld dat veel men-
sen hebben van de hoeveelheid in-
gezette bezorgbussen als een 
‘tsunami die de stad overspoelt’. 
Volgens het rapport van Topsector 
Logistiek, waaraan onder meer 
TNO en de onderzoeksbureaus CE 
Delft en Panteia meewerkten, is het 
dus slechts een rimpeling in de to-
tale logistieke stroom waarvoor be-
stelwagens ingezet worden. ‘Maar 
waar komt dat beeld dan vandaan’, 
vroeg beleidsadviseur e-commerce 
logistiek en duurzaamheid Mar-
greeth Pape van brancheorganisatie 
Thuiswinkel.org zich hardop af bij 
haar presentatie in het plenaire ge-

Tsunami aan 
e-commerce bussen 
blijkt rimpeling
LOGISTIEK010  Beleid maken op bestelauto’s niet eenvoudig 

deelte van de bijeenkomst in het 
congres- en vergadercentrum van 
Rotterdam Ahoy. ‘Waarschijnlijk 
komt het doordat ze zo zichtbaar 
aanwezig zijn in de wijken’, luidde 
haar verklaring. ‘Dat zijn de bussen 
die mensen het meest zien en waar-
van zij het vaakst overlast ondervin-
den doordat ze bijvoorbeeld de weg 
en parkeerplekken blokkeren’, 
voegde ze daaraan toe.’ Onderzoe-
ker Hans Quak van TNO sloot zich 
bij de verklaring van Pape aan. In de 
workshop die hij verzorgde over het 
groeiend inzicht in bestelauto’s, gaf 
hij aan dat de bouwnijverheid de 
meeste busjes inzet. 26% van de 
ruim 923.000 bestelwagens in Ne-
derland wordt door die bedrijfstak 
gebruikt. ‘Maar die pendelen veelal 
op en neer tussen bedrijven uit die 
sector en bouwplaatsen en zijn 
daardoor veel minder zichtbaar 
voor het publiek’, aldus Quak. Na de 
bouw is met 21% de handel de groot-
ste gebruiker van bestelwagens, ge-
volgd door particulieren met 9%.
 
Verdubbeling
Ook de gedachte dat door de on-
stuimige groei van aankopen via in-
ternet de totale hoeveelheid bestel-
auto’s de komende jaren fors zal 
toenemen of zelfs verdubbelen, ver-
dient volgens Quak bijstelling. ‘Het 

bestellen van producten via e-com-
merce groeit in Nederland de laat-
ste jaren met 15 tot 20%. Hierdoor 
stijgt het aantal bestelauto’s dat in-
gezet wordt voor de bezorging daar-
van niet heel snel. De groei heeft 
daardoor slechts een beperkte in-
vloed op de hoeveelheid bestelau-
to’s die jaarlijks verkocht wordt. 
Een verdubbeling van e-commerce-
activiteiten zal daardoor niet leiden 
tot een exponentiële groei van het 
aantal geregistreerde bestelauto’s.’
Hoewel het percentage bussen dat 
internetaankopen bezorgt relatief 
laag is, leggen ze wel veel meer kilo-
meters af dan de gemiddelde bestel-
auto. Het gemiddelde jaarkilome-
trage van die voertuigen ligt, aldus 
het rapport van Topsector Logis-
tiek, met 30.000 km ongeveer 50% 
hoger dan het gemiddelde van alle 
in Nederland geregistreerde bestel-
auto’s. Het aandeel van die bussen 
in het totaalaantal door bestelwa-
gens gereden kilometers komt daar-
mee op 2,6 tot 4,6%. 
Uit het rapport, dat een dag na de 
Logistiek010-bijeenkomst open-
baar werd gemaakt, komt verder on-
der meer naar voren dat het bezit 
van bestelauto’s in Nederland 
enorm gefragmenteerd is. Quak: 
‘Uit een telling in Rotterdam waar-
bij gedurende een week het aantal 

busjes is geteld dat het centrum in-
reed, bleken de meeste daarvan van 
Roteb/Roteb Lease te zijn. Dat be-
drijf kan daardoor aangemerkt wor-
den als de grootste vlooteigenaar 
van bestelbussen in die stad. Maar 
op het totaal was maar 1,6% van de 
82.230 getelde bussen van Roteb of 
Roteb Lease. En de op een na groot-
ste vlooteigenaar in de telling zat 
zelfs onder 0,3%. Het is overigens 
mogelijk dat de werkelijke hoeveel-
heden nog lager liggen, want de cij-
fers zijn niet gecorrigeerd voor dub-
beltellingen. Het gefragmenteerde 
bezit en het zeer uiteenlopende ge-
bruik van bestelauto’s maakt het 
niet eenvoudig hier beleid op te 
voeren. Daar oplossingen voor aan-
dragen zou een interessante invals-
hoek kunnen zijn voor een eventu-
eel vervolgonderzoek.’ 
 
Luchtvervuiling
Of dat er gaat komen, valt te bezien, 
maar dat dit vanuit het oogpunt van 
het programma Logistiek010 (logis-
tiek in Rotterdam slimmer, sneller 
en schoner inrichten) wel wenselijk 
zou zijn, laat het rapport eveneens 
zien. Want daarin staat te lezen dat 
bestelauto’s disproportioneel veel 
bijdragen aan de luchtvervuiling. 
24% van de NOx en 34% van de fi jn-
stofuitstoot van motorvoertuigen 
in de stad kunnen op het conto van 
bestelwagens geschreven worden, 
terwijl zij maar 12% van het totale 
aantal gereden kilometers in de stad 
voor hun rekening nemen. De uit-
stoot van personenauto’s per gere-
den kilometer ligt een stuk lager. 
Die van vrachtwagens ligt daarente-
gen wat hoger dan die van bestelwa-
gens, maar die voertuigengroep is 
slechts verantwoordelijk voor 2% 
van de in stad gereden kilometers. 
Daarbij komt dat bestelauto’s aan-
zienlijk langer in het wagenpark 
blijven dan vrachtwagens en diesel-
personenauto’s, tot circa 20 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van bestelbus-
sen in Nederland is dan ook 9,3 jaar. 

Een forse toename van het gebruik 
van elektrische bestelauto’s zou een 
van de oplossingen kunnen zijn bij 
het terugdringen van de door de 
bussen uitgestoten emissies. Bij de 
workshop van Quak vertelden ver-
tegenwoordigers van bedrijven die 
daarmee ervaring hebben, zoals 
DHL en het Rotterdamse Roadrun-
ner Koeriersdiensten, dat met het 
huidige aanbod aan elektrische be-
stelwagens best een businesscase te 
maken is. De meeste aanwezigen ga-
ven echter aan de overstap pas te 
overwegen als het aanbod elektri-
sche bussen wordt uitgebreid en er 
ook grotere modellen beschikbaar 
komen. Het antwoord daarop luid-
de dat de al jaren voorspelde door-
braak van de elektrische bestelbus 
nu echt aanstaande is met de ge-
plande komst van onder meer een 
Volkswagen Crafter met elektromo-
tor, de Renault Master Z.E. en, wat 
later, de Mercedes e-Sprinter.
 
Vuile was
Dat je niet op fabrikanten hoeft te 
wachten, maar ook zelf een elek-
trisch wagenpark kunt samenstel-
len, liet Breytner zien. Dit zero emis-
sie transportbedrijf uit Rotterdam 
liet bij gebrek aan regulier aanbod 
van zwaardere elektrische vracht-
wagens twee 19-tons MAN-bakwa-
gens door Emoss ombouwen tot 
volledig elektrische trucks. Binnen-
kort breidt Breytner zijn wagenpark 
uit met twee tot e-truck omgebouw-
de Mercedes-Benz Antos-bakwa-
gens. Managing director Marie-José 
Baartmans verzorgde een van de
andere workshops, over de laatste 
ontwikkelingen in groot elektrisch 
rijden, op de door De Verkeerson-
derneming, Evofenedex, TLN en de 
gemeente Rotterdam georganiseer-
de bijeenkomst. In het plenaire ge-
deelte kwam Baartmans eveneens 
aan het woord toen ze in de ‘nieuws-
fl its’ mocht vertellen over een pilot 
met last-mile-distributie die haar 
bedrijf gaat uitvoeren met Synergy 

De workshops op de bijeenkomst werden onder anderen verzorgd door, met de klok mee: Marie-José Baartmans (Breytner), 

Wouter Blok (Roadrunner) en Stephan van Zyl (TNO). 

NIEUWSBLAD TRANSPORT 19-25 APRIL 2017



15Feature

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Jan de Rijk Logistics gaat al haar 

trailers uitrusten met het N-Dure 

systeem van Route42. Naast real 

time informatie voorziet het 

voertuigmanagementsysteem 

van Route42 ook in inzicht zoals 

bezettingsgraad en beschikbaar-

heid. De N-Dure biedt daarnaast 

de mogelijkheid om vier sensoren 

te koppelen. Een voorbeeld van dit 

optimaliseren is dat het nu 

mogelijk is om onderhoud op 

basis van de gereden kilometers 

te plannen. Inmiddels zijn er bij 

Jan de Rijk Logistics meer dan 200 

systemen geïnstalleerd en zijn er 

meer dan een miljoen kilometers 

afgelegd. In de komende maan-

den worden de overige systemen 

geïnstalleerd.

Transporteur Dirk de Vlieger B.V. 
in het Limburgse Beesel heeft een 

nieuwe DAF XF 460 FT Space Cab 

aangeschaft. Het transportbedrijf 

is van alle markten thuis. Het 

familiebedrijf, dat bijna 90 jaar 

bestaat, is relatief klein, maar pakt 

alles aan: (inter)nationaal 

transport op de weg, vervoer van 

zeecontainers via de havens van 

Rotterdam en Antwerpen en het 

transport van los gestorte 

goederen via de eigen Kipper-

opleggers. Het werkgebied omvat 

voornamelijk de Benelux, 

Duitsland en soms Noord-Frank-

rijk.

Afgelopen week zijn de laatste 

veertig van in totaal 133 koeltrai-

lers afgeleverd waarmee Post-
Kogeko uit Maasdijk in de 

afgelopen drie jaar het overgrote 

deel van haar trailervloot voor 

groenten-en fruittransporten 

naar Groot-Brittannië vernieuw-

de. De vernieuwing werd gereali-

seerd in samenwerking met TIP 

Trailer Services. In 2015 vernieuw-

de Post-Kogeko 63 koeltrailers en 

in 2016 nog eens dertig stuks. 

Telkens in een combinatie van 

mono- en dualtemp koelmachi-

nes en nu gevolgd door veertig 

monotemp koeltrailers. De trailers 

zijn voorzien van Carrier koelma-

chines vanwege hun betrouw-

baarheid, want uitval is funest. De 

Schmitz trailers zijn voorzien van 

telematica en alle moderne 

software op het gebied van 

controle op afstand, zoals 

temperatuurinstelling, banden-

spanning, inhoud dielseltank etc. 

De helft van de trailers wordt 

voorzien van het logo van 

DailyFresh, terwijl de andere helft 

de naam Post-Kogeko uitstraalt. 

VTS Boxmeer, een van de 

grootste transporteurs van 

medicijnen in Europa, is onlangs 

gestart met de bouw van een 

healthcare dc. Het nieuwe pand 

voorziet in een opslagcapaciteit 

van ruim 21.000 palletplaatsen, 

volledig temperatuurgecontro-

leerd en verdeeld in gevalideerde 

ruimtes van 2 tot 8°C, 15 tot 25°C 

en -45 tot -25°C. Voor crossdocking 

activiteiten is ruim 3.000 m2 

beschikbaar. Het pand verrijst op 

industrieterrein Saxe Gotha in 

Boxmeer. Volgens planning zal het 

pand in december volledig 

operationeel zijn. VTS is gespecia-

liseerd in temperatuurgecontro-

leerde transport & warehouse 

diensten voor medische en 

farmaceutische bedrijven. VTS 

biedt met eigen transportmateri-

eel zowel FTL als LTL transporten 

aan binnen Europa. De medicij-

nentransporteur heeft recent vijf 

nieuwe Scania R410 Topline 

trekkers aangeschaft. 

Jan de Waal Transport B.V. uit 

Bleiswijk heeft twee nieuwe 

Mercedes-Benz Actros 1945 LS 

trucks in gebruik genomen. Ze 

worden ingezet voor het vervoer 

van groente, fruit, bloemen, 

planten en automaterialen door 

heel Europa. De twee nieuwste 

Mercedes-Benz aanwinsten zijn 

net als de andere trucks luxe 

uitgerust. De Actros 1945 LS trucks 

zijn voorzien van een GigaSpace-

cabine, die comfortabel is 

uitgevoerd met lederen stoelen, 

standairco en magnetron. Het 

wagenpark van Jan de Waal 

Transport B.V. bestaat uit 28 

trucks. Vier daarvan zijn afkomstig 

van Mercedes-Benz.

Tijdens het ‘ESTA Users Night and 

Award dinner’ is Wagenborg in de 

categorie ‘Kranen tot 120 ton’ 

uitgeroepen tot winnaar met zijn 

inzending ‘plaatsing loopbrug en 

lift Zoetermeer’. In december 

plaatste Wagenborg in Zoeter-

meer onder de Nelson Mandela-

brug een nieuwe loopbrug en 

nieuwe lift; een opdracht op een 

extreem krappe locatie. In 2016 

won Wagenborg een ESTA award 

in de categorie ‘Transport’, met 

het project ‘Kruisvaarbrug 

Utrecht’. ESTA is de Europese 

associatie van zwaar transport- en 

kraanbedrijven. 

BEDRIJFSNIEUWS

RAPPORT
Het volledige rapport van 

Topsector Logistiek over de 

gebruikers en inzet van 

bestelauto’s in Nederland is te 

vinden op www.topsectorlo-

gistiek.nl/gebruikers-en-inzet-

bestelautos-nederland.
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BH&CO.KG  •  MOL  •  MONTROSE PORT AUTHORITY  •  MSC  •  MULTIPORT SHIP AGENCIES NETWORK  •  MUND + BRUNS GMBH  •  NAVINGO  •  NAXCO  •  
NEAL BROTHERS LTD.  •  NEK GROUP  •  NEPTUNE LINES SHIPPING  •  NHS  •  NILEDUTCH  •  NIRINT SHIPPING BV  •  NMT BELGIUM BVBA  •  NMT PROJECTS 
INTERNATIONAL B.V.  •  NORDIC IT  •  NORMED  •  NORTROP LTD.  •  NOVAEDES INTERNATIONAL NV  •  NS TRANS  •  NYK GROUP EUROPE - RORO DIVISION   
•  OCEANTEAM SOLUTIONS  •  ONEGO SHIPPING & CHARTERING BV  •  OY BLOMBERG STEVEDORING AB   •  OY M. RAUANHEIMO AB  •  PACORINI METALS 
VLISSINGEN BV  •  PD PORTS  •  PEEL PORTS   •  PEREZ TORRES MARITIMA  •  PETER - STAR SP. Z O.O. I SP. - SP.K.  •  PETER W. LAM PKE GMBH & CO. KG  •  
PLANT SPEED LIMITED  •  POLYTRA NV  •  PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE  •  PORT DE SETE  •  PORT OF AMSTERDAM  •  PORT OF ANTWERP  •  PORT OF 
CONSTANTZA  •  PORT OF DQUM  •  PORT OF GHENT  •  PORT OF GOTHENBURG  •  PORT OF HAMINAKOTKA  •  PORT OF MARSEILLE FOS  •  PORT OF OULU  
•  PORT OF PORT-LA-NOUVELLE  •  PORT OF ROTTERDAM  •  PORT OF SUNDERLAND  •  PORT OF VENICE-VENICE PORT AUTHORITY  •  PORT OF VIRGINIA  •  
PORT OF ZEEBRUGGE  •  PORTS HAROPA  •  PORTS OF NORMANDY AUTHORITY  •  PORTS OF SPAIN  •  PROJECT LOGISTICS- GOLD STAR CONSULTING OY  
•  PROJECT PARTNERS   •  PROTRANSER INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.  •  QINGDAO YUEDASITE RIGGING CO.LTD  •  QUALITY CARGO NETWORKS 
LTD  •  RAVESTEIN B.V.  •  RED HOOK TERMINALS  •  RHENUS LOGISTICS ALSACE  •  RHENUS SE & CO. KG  •  RHINE EUROPE TERMINALS   •  RIVERSEA 
MANAGEMENT CO. LTD  •  ROLL-IT  •  ROYAL WAGENBORG GROUP  •  RTL LTD  •  RUSLAN INTERNATIONAL LTD  •  SAFE-TRANS CHINA  •  SAFECARGO 
LIMITED  •  SAFI PORT DERINCE  •  SAGA WELCO AS  •  SAHIL FREIGHT  •  SAL HEAVY LIFT GMBH  •  SANTINI EXPORT PACKING CORPORATION  •  SARJAK 
CONTAINER LINES PVT. LTD.  •  SCHMIDBAUER GMBH & CO.KG  •  SCHULTE & BRUNS GMBH & CO  •  SEAPORTS OF NIEDERSACHSEN GMBH  •  SEATRADE  
•  SHANGHAI PORTSTAR RIGGING  •  SHANGHAI SHINEWAY INT’L FORWARDER  CO.,LTD.  •  SHANGHAI VICTORY SHIPPING  •  SHENZHEN HUAYUAN IN-
TERNATIONAL LOGISTICS  •  SHIPPING-DK  •  SILVASTI OY  •  SILVERBURN SHIPPING  •  SLOMAN NEPTUN  •  SNS INTERNATIONAL TRANSPORT  •  SOLAR 
SHIPPING  •  SOLVO  •  SOREIDOM LINE  •  SOSERSID  •  SOYUZTRANSLINK  •  SPLIETHOFF GROUP (SPLIETHOFF & BIGLIFT)  •  ST. LAWRENCE SEAWAY- 
HWY H2O  •  STALENRIJPLATEN  •  STEDER GROUP B.V.  •  STENA LINE FREIGHT  •  STEVECO OY  •  STRANG SYSTEMS  •  SWIRE SHIPPING  •  TAG -SPE-
ZIALTRANSPORTE & PROJEKTLOGISTIK  •  TALLSHIP  •  TEHRAN RAHVAR INT’L FREIGHT FORWARDERS  •  TER HAAK GROUP  •  TEREX PORT SOLUTIONS  •  
TGS  •  THE HEAVY LIFT GROUP (THLG)  •  THE PYRAMID QUICKA   •  TIME WORLD FREIGHT L.L.C.  •  TITAN CARGO  •  TOPSHEEN SHIPPING GROUP  •  TORK 
INDUSTRIAL LOGISTICS SOLUTIONS INC.  •  TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M. SP. JAWNA  •  TRANSINTERSERVICE FRANKFURT GMBH  •  TRANVAST 
HOLDING  •  TUSCOR LLOYDS  •  UGLYCARGO  •  ULTRABULK STEEL / ULTRABULK MPP SERVICES  •  UNIATLANTICO NAVEGACAO  •  UNIPORTBILBAO 
/ COMUNIDAD PORTUARIA  •  UNITED HEAVY LIFT  •  UNIVERSAL AFRICA LINES/ HMT  •  UNIVERSAL FORWARDER LLC  •  UTC OVERSEAS, INC.  •  VAN 
DER VLIST  •  VARAMAR  •  VERBRUGGE TERNEUZEN TERMINALS  •  VERTOM SHIPPING & TRADING BV  •  VERTRACO SHIPPING B.V.  •  VIKTOR BAUMANN 
GMBH & CO.KG  •  VOLANS LOGISTICS  •  VOLGA-DNEPR GROUP  •  WALLENIUS WILHELMENSEN LOGISTICS ABNORMAL  •  WALLENIUS WILHELMSEN 
LOGISTICS  •  WCA PROJECTS  •  WECO RORO  •  WIJNGAARD NATIE  •  WILSON EUROCARRIERS  •  WORLD WIDE SHIPPINGAGENCIES ASSOCIATION   •  
XLPROJECTS  •  YANGTZE NAVIGATION (SINGAPORE) PTE. LTD.  •  ZEELAND SEAPORTS  •  ZTE.PL  •  ZUIDNATIE BREAKBULK  •  ZWATRA TRANSPORT

The world’s largest exhibition for the project cargo and breakbulk industry

WHO WILL YOU MEET  
AT BREAKBULK EUROPE?

See the Preview and Register  
at breakbulk.com/bbeu2017

500+ 
SHIPPERS

9,000 
INDUSTRY  

PROFESSIONALS

400 
EXHIBITORS

24-26 APRIL 2017    |    ANTWERP EXPO    |    ANTWERP, BELGIUM
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2017

RHETORIC VS REALITY
How Will Brexit and 
Trump Affect Trade?

HOW TO COPE
With a Volatile 

Shipping Market

INTRODUCING
EUROPE TECHZONE

Voor de vierde 

bijeenkomst van 

Logistiek010 

kwamen ruim 

130 vertegen-

woordigers van 

transporteurs, 

logistieke 

dienstverleners, 

verladerbedrij-

ven, detailhandel 

en overheid bij 

elkaar in het 

congrescentrum 

van Ahoy. 

Foto’s: 

Logistiek010/

Mladen Pikulic

Health. Voor deze onderneming 
gaat Breytner met zijn elektrische 
trucks vanaf de zomer schone en 
vuile was vervoeren van en naar een 
aantal Rotterdamse ziekenhuizen. 
Bij een logistiek ontkoppelpunt in 
de Waalhaven wordt de textiel, die 
in wissellaadbakken wordt getrans-
porteerd, overgeladen. Conventio-
nele vrachtwagens van Synergy 
Health verzorgen het vervoer tussen 

het ontkoppelpunt en de wasserij in 
Tiel. Het gaat om veertien pendels 
per week. Breytner werkt volgens 
Baartmans al voor onder andere 
Ikea en C&A. Voor Logistiek010 is 
de samenwerking tussen Breytner 
en Synergy een mooi succes. Beide 
bedrijven ontmoetten elkaar op de 
eerste bijeenkomst van dit samen-
werkingsverband in Rotterdam van 
overheid en bedrijfsleven. 
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is een forse operatie, aangezien de 
fpso eerst weer via het Calandka-
naal ‘naar buiten’ wordt gesleept en 
vervolgens via Hoek van Holland de 
Nieuwe Waterweg op, naar de Bot-
lek. In verband met eb en vloed is 
daar ruim een etmaal voor inge-

ruimd. Volgens planning gaat het 
gevaarte nog dezelfde dag het dok 
in, waar het wordt drooggezet.
Eén van de belangrijkste klussen 
waarvoor Keppel Verolme verant-
woordelijk is, is het aanbrengen van 
een aantal grote slangkoppelingen 
aan de onderkant van de ‘Western 

waar al geruime tijd geleden een 
overeenkomst met Cosco voor het 
transport gesloten, maar wilde niet 
de eerste klant van het eind vorig 
jaar opgeleverde schip zijn. Pas na-
dat de ‘maiden voyage’ van de  ‘Xin 
Guang Hua’ succesvol was verlo-
pen, durfde Dana het aan om zijn 
kostbare lading aan het schip toe te 
vertrouwen.
Dat was er uiteindelijk twee maan-
den mee onderweg, vanaf Shanghai 
om Afrika heen naar Europa. Door 
het Suezkanaal ging niet, want het 
transport was te hoog voor de Suez 
Canal Bridge, met een doorvaart-
hoogte van zeventig meter toch re-
delijk ruim bemeten. De reis is ove-
rigens vlot verlopen, welgeteld 57 
dagen had de ‘Xin Guang Hua’ er-
voor nodig.

Windkracht 3
Diezelfde voorzichtigheid is er de 
oorzaak van dat de voor Pasen ge-

plande losoperatie tot later in de 
week uitgesteld moest worden. Meer 
dan windkracht 3 betekende name-
lijk een ‘no go’ voor de fl oat-off . Dat 
is de techniek waarbij het schip zich-
zelf afzinkt door enorme hoeveelhe-
den water naar binnen te pompen, 

totdat het dek zo ver onder water ligt 
dat de lading gaat drijven. Het afzin-
ken zelf neemt naar verwachting een 
uur of zes in beslag, waarna het dek 
maar liefst ongeveer twaalf meter 
onder water ligt.
Vervolgens wordt de ‘Western Isles’ 
naar Keppel Verolme gesleept. Dat 

Na het afzinken ligt het dek zo’n

twaalf meter onder water.

ROB MACKOR

In het Rotterdamse Calandka-
naal vinden wel vaker bijzondere 
overslagoperatie plaats, maar de 
‘fl oat off ’ van de 32.000 ton zware 
‘Western Isles’ is er een uit de bui-
tencategorie.

De ‘Western Isles’ is een drijvende 
olieproductie-eenheid, ofwel een 
fpso (fl oating, production, storage, 
offl  oading) zoals ze meestal ge-
noemd worden. Die werd, zoals in-
middels bekend, vanuit China aan-
gevoerd door het nieuwe Chinese 
zware ladingschip ‘Xin Guang Hua’, 
dat daarmee voor het eerst Rotter-
dam aandeed.
Die operatie is voor de opdrachtge-
ver, olieproducent Dana Petroleum, 
zo mogelijk nog spannender dan 
voor de rederij, Cosco Shipping 
Heavy Transport. Op het spel staat 
namelijk een investering van 2 mil-

jard dollar. Dat is niet de prijs van de 
‘Western Isles’, waarvan de bouw-
som niet bekend is gemaakt, maar 
het bedrag dat het bedrijf in totaal 
in het project investeert. Niet voor 
niets omschrijft Dana dat zelf als 
‘cruciaal’ voor de toekomst van het 
bedrijf.
Het project behelst de ontwikkeling 
van twee relatief recent ontdekte 
oliereserves, de velden Harris and 
Barra in de buurt van het veel grotere 
en bekendere Tern-veld, 160 kilome-
ter ten oosten van de Shetland Eilan-
den, in de noordoostpunt van het 
Britse Continentale plat. Die bevat-
ten naar schatting zo’n honderd mil-
joen vaten olie, waarvan 45 miljoen 
vaten economisch winbaar. Dat le-
vert in de huidige markt (met een 
prijs van 55 dollar voor een vat Brent-
olie), zo’n 2,5 miljard dollar op.
Geen wonder dus dat de groep geen 
enkel risico nam met het transport 
van het gevaarte. Dana had welis-

Klus met een inzet 
van twee miljard
FLOAT OFF  ‘Western Isles’ arriveert in Calandkanaal

Een dezer dagen moet de ‘Western Isles’ te water gaan, maar dan mag het nauwelijks waaien. Foto: Ries van Wendel de Joode
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Achterlandverbindingen 

Rdam zijn goed, maar 

betere afstemming tussen 

terminals nodig. Aldus, 

Wroe van Maersk #haven-

congres #Niettestoppen

@BLN_tweets

Bijeenkomst #waterstof, 

CNG, LNG, #transport & 

logistiek in de regio. 20-6 bij 

Routiers BP A37 @Emmen 

van 16-18 uur. 

@dryportec 

De trolleyvrachtwagen op 

de testbaan van Siemens.  

http://www.erneuerbar-

mobil.de/projekte/elano 

@TLNnieuws

International Sales Manager 

Aviation gezocht voor Desso. 

Standplaats Waalwijk, 40% 

reizen (airlines, vliegtuig-

bouwers & MRO) Fr8.nl

@fr8nl 

Nieuw billboard bij Hutchi-

son Ports ECT Rotterdam - 

ECT werkt veilig #safetyfi rst 

pic.twitter.com/a0CGA7vkuj 

@ECTRotterdam

De sluisdeuren voor de 

#nieuwezeesluis #ijmuiden 

worden enorm en zijn in de 

maak in Zuid-Korea. 

http://bit.ly/2o3N6AY 

@HavenmeesterNZK  

‘Ik kan me geen wereld-eco-

nomie voorstellen zonder 

havens.’ Vopak’s CEO Eelco 

Hoekstra. @rabobank 

#landenstudie 

http://bit.ly/2pABaI2

@Vopak_Nederland 

 Containerrecord voor 

Rotterdam

 Maersk neemt nieuw 

megaschip in de vaart 

 NVO Consolidation neemt 

New Way Shipping over

 Nieuw: havencontroleurs 

voeren actie 

 Joep van den Nieuwen-

huijzen wil verhaal halen

 Einde oefening Rickmers 

Maritime

 OOCL begint nieuwe 

intra-Europese dienst

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Isles’. Wanneer de fpso eenmaal op 
de plaats van bestemming ligt, wor-
den die verbonden met tenminste 
vijf productiebronnen op de bodem 
van de ter plekke ongeveer 160 me-
ter diepe Noordzee.
Dat laatste cijfer verklaart meteen 
waarom Dana voor een fpso heeft 
gekozen: een vast platform in die 
waterdiepte is technisch wel moge-
lijk, maar zou veel te duur worden 
voor een veld van deze omvang. De 
fpso wordt overigens ook nog aan-
gesloten op vier putten, die water in 
de onderzeese reserve op zo’n twee 
kilometer onder de zeebodem. Op 
die manier blijft de druk in de reser-
voirs op peil en kan er zoveel moge-
lijk aardolie uitgeperst worden. 
Zonder die technologie zouden de 
twee velden bij de huidige olieprijs 
niet rendabel geëxploiteerd kunnen  
worden. Verwacht wordt dat de eer-
ste olie in de tweede helft van dit 
jaar geproduceerd kan worden.

BEZOEK DE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE: EVENEMENTENHAL.NL/MARITIME

9.10.11 MEI 2017 | EVENEMENTENHAL GORINCHEM
De Benelux is dé hotspot van de binnenvaart, maritieme toeleveranciers en visserij in Europa. We 
hebben de grootste binnenvaartvloot van Europa en een zeer diverse samenstelling van zeeschepen. 
Daarnaast beschikken we over één van de grootste havens ter wereld en zijn we de logistieke schakel 
naar vele binnenhavens in Europa. Tijdens Maritime Industry komt de complete maritieme sector bij 
elkaar in het hart van de waterregio om te netwerken, de basis te leggen voor nieuwe samenwerkingen 
en op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen uit de branche.

HÉT PLATFORM IN 
DE BENELUX VOOR DE 

GEHELE MARITIEME SECTOR  
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LOGISTIEK CONGRES IRAN, 
EDITIE ANTWERPEN  
5 MEI
U hoort wat er mogelijk is wat be-

treft de handel met Iran. Wat zijn de 

kansen én risico’s en hoe zit het met 

de (gedeeltelijke) opheffi ng van 

handelssancties?

• nieuwsbladtransport.nl/events

MARITIME INDUSTRY
9 T/M 11 MEI 
Tijdens Maritime Industry komt de 

complete maritieme sector bij el-

kaar in de Evenementenhal in Go-

rinchem. Meer dan 500 exposanten, 

innovaties, beleving en ruim 15.000 

vakbezoekers.  

• evenementenhal.nl/maritime

TRANSPORT LOGISTIC 
MÜNCHEN
9 T/M 12 MEI 
De grootste beurs ter wereld als het 

gaat om logistiek, mobiliteit, IT en 

supply chain management. Een za-

kelijk platform voor de mondiale lo-

gistiek en transportindustrie. 

• transportlogistic.de

BREXIT-SEMINAR VOOR 
LOGISTIEKE SECTOR 
12 MEI
Hoe kunnen bedrijven anticiperen 

op een eventuele ‘harde’ Brexit? Voor 

bedrijven in de logistiek organiseren 

Connekt en de Topsector Logistiek 

een ‘Brexit-seminar’.  

• connekt.nl     

OFFSHORE WIND ENERGY
6 T/M 8 JUNI 
De beurzen WindEurope en Rene-

wable UK hebben hun krachten ge-

bundeld om de grootste offshore 

conferentie en beurs te organiseren 

van Europa op het gebied van off-

shore wind activiteiten. 

• maritimetechnology.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

Indien een werkgever van mening is dat een werknemer niet 
langer voldoet, kan hij de kantonrechter verzoeken de arbeids-
overeenkomst met de werknemer te ontbinden. De rechter zal 
een dergelijk verzoek toewijzen als hij van mening is dat sprake 
is van een redelijke grond voor ontslag zoals opgenomen in 
artikel 7:669 lid 3 sub c t/m h BW. De kantonrechter Alkmaar 
oordeelde recent dat een redelijke grond voor beëindiging van 
de arbeidsrelatie bestond in een kwestie tussen Action en een 
van haar magazijnmedewerkers.

Werknemer is sinds 2009 in dienst bij Action Service & Distri-
butie B.V. Hij is werkzaam als magazijnmedewerker reachtruck. 
In april 2013 heeft werknemer een offi  ciële waarschuwing 
ontvangen wegens het negeren van opdrachten van leiding-
gevenden en het tegen elkaar uitspelen van collega’s. In juli 
2015 heeft werknemer wederom een offi  ciële waarschuwing 
ontvangen, nu wegens het parkeren van zijn auto op een 
bezoekersplaats. In juli 2016 heeft werknemer twee keer een 
offi  ciële waarschuwing ontvangen, onder meer in verband met 
het niet gehoor geven aan een oproep om over te werken en 
het veelvuldig te laat op het werk komen. Action heeft werkne-
mer daarbij duidelijk aangegeven dat ontslag zal volgen indien 
werknemer zijn gedrag en houding niet aanpast.

Kort daarop is de maat vol voor Action en zij verzoekt de 
kantonrechter de arbeidsovereenkomst met werknemer te 
ontbinden. Aan dit verzoek legt Action ten grondslag dat 
sprake is van a) verwijtbaar handelen van de werknemer en b) 
een verstoorde arbeidsverhouding. Werknemer stelt dat het 
ontbindingsverzoek moet worden afgewezen. Voor zover de 
arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, verzoekt werknemer 
om toekenning van een billijke vergoeding van € 35.000,- en de 
transitievergoeding van € 4.774,- bruto. 

De rechter is van mening dat werknemer verwijtbaar heeft 
gehandeld door, ondanks waarschuwingen, te laat te komen, te 
parkeren op bezoekersplekken en door bewust ondermaats te 
werken. Hierbij speelt een rol dat werknemer tegen geen van 
de vier gegeven offi  ciële waarschuwingen heeft geprotesteerd. 
Het ontbindingsverzoek wordt toegewezen op de zogeheten 
e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, 
zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden 
gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren). De door 
werknemer verzochte billijke vergoeding wordt niet toegekend. 
Aanspraak op een dergelijke vergoeding bestaat alleen indien 
sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. 
Daarvan is geen sprake. Werknemer heeft wel recht op de tran-
sitievergoeding, nu evenmin van ernstig verwijtbaar handelen 
van werknemer kan worden gesproken. 

Uit deze uitspraak blijkt opnieuw dat een werkgever een goed 
gedocumenteerd dossier dient te presenteren aan de rechter 
om tot een beëindiging van de arbeidsverhouding te komen. 
Van een werkgever wordt verwacht dat hij zijn personeel con-
creet aanspreekt op zaken die niet in orde zijn, dat dit schrif-
telijk wordt vastgelegd en dat een werknemer duidelijk wordt 
gewaarschuwd en wordt gewezen op de mogelijke gevolgen in-
dien geen verbetering optreedt. Dat vergt de nodige aandacht, 
inspanning, tijd en energie. Indien dat vervolgens niet tot een 
acceptabele situatie leidt, dan is de maat terecht vol.

EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

Vier op een rij

Feature

CONFERENTIE  Enorme investeringen, ondanks nog relatief kleine volumes

Nieuwe Zijderoute: m

De ‘dryport’ van Khorgos vlakbij de Chinees-Kazachstaanse grens. Foto: Khorgos Gateway

Ons doel is een transittijd van China 

naar Duisburg onder de tien dagen.

AXEL GRANZOW / MELS DEES

De nieuwe Zijderoute tussen Chi-
na en West-Europa ontpopt zich 
steeds meer als een gigantisch in-
frastructuurprogramma. Er wor-
den niet alleen miljarden geïnves-
teerd in spoorlijnen, maar ook in 
wegverbindingen.

‘Niet alleen China, maar ook de lan-
den die de nieuwe Zijderoute door-
kruist richting West-Europa, inves-
teren miljarden in projecten die 
markten ontsluiten en economieën 
moeten stimuleren’, stelt Karl 
Gheysen, CEO van Khorgos Gate-
way, de uitbater van de (naar eigen 
zeggen) grootste ‘dryport’ ter we-
reld in zijn bijdrage tijdens de Duits-
Nederlandse logistiekconferentie. 
Deze subsidies hebben, stelt Ghey-
sen, ook eff ect op de vrachtprijzen 
– de verschillende regeringen in 
Azië willen het transport over land 
aanjagen. ‘Het is dus niet alleen een 
infrastructureel project, maar het 
gaat nadrukkelijk om het opbouwen 
van een solide infrastructuur en 
daarmee om de verbinding tussen 
centraal Azië en alle aangrenzende 
regio’s’, legt de CEO uit. Dat mag 
China en de aan China grenzende 
landen iets kosten.
Sinds het begin van het project, me-
dio 2015, reden er al 1200 treinen op 
de spoorverbinding, die in totaal 
meer dan 41.600 teu vervoerden. Al-
leen al in Duisburg worden meer dan 
22 treinen per week afgehandeld, en 
dat aantal stijgt snel. ‘We moeten op-
passen niet over dé nieuwe Zijderou-
te te spreken. Je moet het je voorstel-
len als een combinatie van 
verschillende corridors, die de ver-
schillende regio’s aan de hoofdver-
binding van oost naar west aan het 
(spoor)wegennet aansluiten’, ver-
klaart Gheysen. Volgens hem be-
staan er op dit moment meer dan 
vijftien verschillende routes, die alle-
maal onder de noemer ‘nieuwe Zij-
deroute’ geschaard kunnen worden. 
Daarnaast worden ook wegen aange-
legd of verbeterd. ‘Ik sluit niet uit dat 
het complete traject in de nabije toe-
komst eff ectief per vrachtwagen kan 
worden afgelegd.’

Bestellingen
Het zijn niet alleen de overheden 
die het project ondersteunen. Zo 
was de Chinese webwinkel Alibaba 
een van de eerste ondernemingen 
die interesse hadden in het project. 
Niet zozeer vanwege de online han-
del met West-Europa, maar vooral 
voor het bezorgen van bestellingen 
in Kazachstan of Oezbekistan. Ook 

heeft Alibaba belang bij goede ver-
bindingen richting de Baltische sta-
ten en Rusland. Nu verschillende 
routes ook landen als Iran en Tur-
kije verbinden met China, stijgt de 
interesse bij bedrijven – en niet al-

leen bij Chinese ondernemingen.
‘Of Duisburg over vijftien jaar nog 
steeds het eindstation is voor de 
Chinese treinen in Duitsland ligt nu 
nog volledig open’, analyseert 
Gheysen. Steeds vaker rijden trei-
nen vanuit het oosten door naar 

Rotterdam. Lading wordt vanuit de 
haven dan via short-sea verbindin-
gen naar onder meer Engeland ge-
bracht. ‘Op die manier ontstaat een 
belangrijke logistieke draaischijf.’
Het grote voordeel van de verbin-

ding over het spoor is bekend: 
transport per trein is sneller dan 
per schip en veel goedkoper dan 
het vliegtuig. Afhankelijk van de 
vertrek- en aankomstbestemming, 
zijn treinen nu ongeveer veertien 
dagen onderweg. Via de snelste 

HT
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Pim Rog is 

sinds 3 april 

algemeen 

directeur bij 

Van der Lee, 

transporteur 

van vloeibare 

bulkgoederen 

in Nederland. Rog (52) neemt de 

dagelijkse leiding over van Frans, 
Rob en Ruud van der Lee. Hij zal 

rapporteren aan Frédéric Deru-
meaux, CEO van de Vervaeke 

Groep. Vervaeke nam Van der Lee 

in januari over. Sinds 2001 was 

Rog algemeen directeur voor 

verschillende logistieke dienst-

verleners in Nederland. 

Anja Elverding 

(47) is als 

business 

development 

manager 

Benelux gestart 

bij Geodis 

Contract 

Logistics in Nederland. In deze rol 

houdt ze zich bezig met het 

werven van nieuwe projecten op 

het gebied van transport en 

klantgerichte warehousing-oplos-

singen. Haar standplaats is 

Geodis’ logistieke campus in 

Venlo. Elverding heeft meer dan 

25 jaar commerciële ervaring 

opgedaan bij internationale 

logistieke dienstverleners als DSV, 

Dachser en Raben. Met deze 

achtergrond heeft ze een brede 

kennis opgebouwd op het gebied 

van nationaal en internationaal 

wegtransport, contract logistics 

en zee- en luchtvracht.

Directeur Adriaan Vis verlaat AB 

Transport Group. Vanaf 1 mei 

vervolgt hij zijn carrière elders. Vis 

vindt het na negen jaar tijd om 

een nieuwe stap te zetten. Wat hij 

nu gaat doen, is nog niet bekend. 

Marc van het 
Bolscher, global 

supply chain 

manager bij 

Tanatex, is 

uitgeroepen tot 

Logistiek 

Manager van 

het Jaar. Tanatex is onder aanvoe-

ring van Van het Bolscher 

wereldwijd gestart met de 

implementatie van een S&OP 

proces. Niet alleen in Nederland 

maar ook in Thailand en China. 

Onder aanvoering van Van het 

Bolscher is er structuur aange-

bracht, roemt juryvoorzitter de 

winnaar. Jan Minnee mag zich 

Jong Logistiek Talent van het jaar 

2017 noemen. De directeur en 

medeoprichter van RetourPlaza is 

volgens de jury dé gamechanger 

bij uitstek met zijn unieke aanpak. 

Michel 
Andriessen, tot 

voor kort 

general 

manager van 

DP World 

Antwerp East, is 

benoemd als 

commercieel directeur voor België 

van DP World Logistics. Deze 

nieuwe organisatie moet het 

inlandnetwerk van de groep 

binnen het jaar verdriedubbelen. 

Andriessen werkte onder andere 

bij RTW Antwerp (Broekman-

groep), bij OOCL, Ahlers, Panal-

pina, Expeditors en Dachser. 

Rik Verhaegen is de nieuwe 

havenkapitein van Havenbedrijf 

Gent. Hij volgt Dirk Vernaeve op, 

die met pensioen gaat. Verhaegen 

neemt hiermee de leiding op zich 

van de Kapiteinsdienst die de 

scheepvaart op het Kanaal 

Gent-Terneuzen en in de haven-

dokken begeleidt. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

meer dan een spoorlijn

route over zee zijn containers in 45 
dagen op hun plaats van bestem-
ming. Wordt voor luchtvracht ge-
kozen, dan bedraagt de transittijd 
drie dagen. 

Vertraging
Gheysen geeft toe dat vooral aan de 
grens met Europa vertraging ont-
staat wegens problemen met de 
treinen, als gevolg van ‘een groot 
aantal regels’. De vertraging die ge-
paard gaat met onder meer admi-
nistratieve rompslomp, maar ook 
met de werktijden van machinisten 
en taalproblemen, wordt geschat op 
twee tot drie dagen. 
Zo onthult Carsten Schneider, Ge-
neral Manager bij CMA CGM LOG 
Duitsland, dat het regelmatig voor-
komt dat zijn divisie, die voor rede-
rij CMA CGM het transport over 
land verzorgt, aan de Poolse grens 
containers op vrachtwagens plaatst 

om die vervolgens naar klanten in 
Duitsland te trucken.
De havenautoriteiten in Duisburg 
zijn zich bewust van die proble-
men, bleek tijdens de bijeenkomst. 
‘Het is ons doel de transittijd van 
China naar Duisburg onder de tien 
dagen te brengen’, kondigt Lars 
Nennhaus van Duisport aan. ‘Als 
dat lukt wordt de trein een serieus 
alternatief voor luchtvracht.’ Hij 
geeft aan dat op dit moment onder-
zocht wordt of ‘vrijhandelszones’ 
de overslag van goederen zouden 
kunnen versoepelen en daarmee 
versnellen. ‘We spreken in Duis-
burg van snelle zeevracht, als we 
het over alternatieven voor het 
transport over zee hebben’, vertelt 
Nennhaus, die verwacht dat de 
nieuwe Zijderoute dit jaar voor 
100.000 teu aan overslag zal zor-
gen. Duisport werkt nauw samen 
met partners in regio’s langs de 

route, bijvoorbeeld bij een over-
slagpunt in Turkije. 
Er is overigens nog steeds een forse 
disbalans in de beladingsgraad van 
en naar China. De treinen uit China 
zijn goed bezet, maar de wagons 
naar China kunnen voller. Schnei-
der rekent voor dat de verhouding 
op dit moment 3:1 is. Het is dus een 
uitdaging voor alle betrokkenen om 
te zorgen voor evenwicht. Versto-
rende factor kan daarbij zijn dat de 
staatsbedrijven in Azië sterk gesub-
sidieerd worden. Schneider ver-
wacht dat de ‘kaarten in de handel 
en in de logistiek opnieuw geschud 
worden’, maar daar is Heinrich 
Kerstgens, managing director bij 
Contargo het niet helemaal mee 
eens. ‘Gezien de relatief kleine volu-
mes is het transport via de nieuwe 
Zijderoute hooguit een aanvulling, 
geen vervanging voor meer traditio-
nele vormen van vervoer.’
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20 De Marge

Alan Murphy, SeaIntel, 
tijdens Havencongres 
Rotterdam 2017.

Schedule reliability 
is very poor in 
container shipping.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Aan de rondedans op de Tweede Maasvlakte is, althans voor-
lopig, een einde gekomen. Alle overslagbedrijven hebben hun 
terminals geopend en de grote allianties in de containervaart 
hebben hun aanlopen er over verdeeld. Niemand lijkt echt 
ontevreden over de nieuwe situatie. Lijnvaartreders zien de 
nabije toekomst toch al met enig vertrouwen tegemoet, omdat 
de ladingvolumes geleidelijk aantrekken en er capaciteit uit de 
markt is verdwenen.

Eind goed, al goed? De rust in de bedrijfstak is nooit voor 
langere termijn gewaarborgd. Er komt ook weer scheepsruimte 
terug voor de schepen die Hanjin bij zijn ondergang heeft 
achtergelaten. Een deel van de Hanjin-vloot is zeker ook niet 
voorgoed van de wereldzeeën verdwenen. Nieuwe plotselinge 
ontwikkelingen die de vraagkant negatief beïnvloeden, laten 
zich voorspellen. De ‘wat als’-scenario’s kunnen zeker de prul-
lenmand niet in.

Wat bijvoorbeeld als het confl ict op het Koreaaanse schierei-
land uit de hand loopt? Sommige Korea-deskundigen sluiten 
niet uit dat het regime aan de noordkant, als het door het 
Westen, eventueel met steun van China, verder in het nauw 
wordt gebracht, wild om zich heen slaat. Het kernwapen van 
Kim Jung-un mag misschien weinig voorstellen, het wordt 
voldoende krachtig geacht om Seoel, hoofdstad van Zuid-Korea 
en op luttele tientallen kilometers van de Noord-Koreaanse 
grens, volledig te verwoesten. Dat zou grote invloed hebben op 
de wereldscheepvaart.

Wat gebeurt er in het Midden-Oosten? De huidige instabiliteit 
is morgen zeker niet ten einde. Een verdere escalatie ligt eerder 
voor de hand. Wat zijn de gevolgen van Donald Trump’s anti-
globaliseringsbeleid en van de Britse uittreding uit de Europese 
Unie? Welke koers gaat die Unie varen, met de opkomst van 
het nationalisme in het oosten en de onzekere uitslag van de 
aanstaande verkiezingen in Frankrijk en, later dit jaar, die in 
Duitsland?

We moeten, voor het ogenblik, maar eens heel blij zijn met de 
in de lijnvaart teruggekeerde rust. Die rust is waarschijnlijk 
heel bedrieglijk. ‘Panta rhei’, zei de oude Griek Heraklitos. Al-
les stroomt. Ook wat in rust lijkt te verkeren, kan ineens weer 
in wilde beweging komen. In Tokio of omgeving is de kleine 
vlinder, wiens lichte vleugelslag elders ter wereld stormen 
veroorzaakt, zojuist opgestegen. Maar het is waar: de rederswe-
reld kan even opgelucht ademhalen en de wonden likken. Dat 
hebben we de afgelopen tien jaar nog nauwelijks meegemaakt.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Even rust in lijnvaart

Wie aan een postzegel likt, 
betaalt volgens de Verenigde 
Koeriers- en Expressbedrij-
ven (VKE) mee aan de expan-
sie van PTT Post-dochter 
EMS op de koeriersmarkt. De 
branchevereniging is daarom 
aan een off ensief begonnen 
tegen deze grote, volgens 
haar oneerlijke, concurrent.
40 tot 50% bedraagt inmid-
dels het aandeel van EMS op 
de Nederlandse markt voor 
koeriers- en expressvervoer. 
De schatting is van Dick Kam-
minga, voorzitter van de deel-
markt Verenigde Koeriers- en Ex-
pressbedrijven (VKE) van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN). Die 
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Koeriers strijden tegen EMS
24 april 1997

staande koeriers- en 
expressbedrijven over te ne-
men. Daarbij zijn volgens 
Kamminga de inkomsten ge-
bruikt die naar PTT Post toe-
vloeien op grond van de post-
concessie. De koeriersmarkt 
wordt er volledig door ver-
stoord, stelt de VKE.
Kamminga en VKE-secretaris 
drs. Theo Osse zijn er abso-
luut van overtuigd dat PTT 
Post zich schuldig maakt aan 
‘kruissubsidiëring’, hetgeen 
bij Besluit Algemene Richtlij-
nen Post verboden is. ‘EMS 

gebruikt het geld om zowat de helft 
van de koeriers- en expressmakt op 
te kopen’, stelt Osse. 

sterke marktpositie heeft EMS, of-
tewel PTT Post, in vijf jaar tijd bij-
eengekocht, door meer dan tien be-

ability 
n
pping.

DE WEEKD

Iedereen kan zich aanmelden om 
volgende zomer aan de Elfwegen-
tocht mee te doen. Om gewoontedie-
ren uit hun standaardauto te krijgen, 
zullen er elektrische en op biogas
tuff ende voertuigen te leen zijn.

MELS DEES

Onze inbox werd ineens gedomi-
neerd door berichten uit Fries-
land. Zo vernamen we binnen een 
tijdsbestek van enkele dagen dat 
de Haven van Harlingen als Port 
of Harlingen wordt verzelfstan-
digd én dat de Friezen in 2018 
‘fossielvrij’ gaan.
 
Althans, het is de bedoeling dat de 
Friezen zich volgend jaar twee we-
ken lang voortbewegen op de fi ets, 
met groen gas of in elektrische au-
to’s. Reizen in een biogasbus, 
met de elektrische trein of met 
de elektrische boot mag ook. 
Veertien dagen lekker thuis 
werken kan zelfs ook nog. ‘Al-
les is geoorloofd’, meldt de or-
ganisatie, ‘als het maar zonder 
fossiele brandstoff en gaat’.
Nu timmert de noordelijke 
provincie naar eigen zeggen al 
stevig aan de weg, als het om niet-
fossiel-aangedreven transport gaat. 
‘We hebben al meer dan 1000 elek-
trische boten, 1500 auto’s op groen 
gas, meer dan 1000 elektrische au-
to’s en 30 bussen op groen gas.’
 
Uitzondering
Gerben Gebrandy, in het dagelijks 
leven burgemeester van Achtkar-
spelen en tevens een van de drijven-
de krachten achter het streven naar 
een fossielvrij Friesland, legt de 
achtergrond uit van het evenement. 
‘Tijdens Culturele Hoofdstad Leeu-
warden Fryslân 2018, willen wij heel 
Europa laten zien dat heel Fryslân 
zich 14 dagen zonder fossiele brand-
stof verplaatst. De toekomst van 
2030 is dan al te zien in onze provin-
cie.’ Een uitzondering wordt overi-
gens gemaakt voor politie en hulp-
diensten, zij mogen tussen 1 en 15 
juli ‘ouderwets blijven tanken’. Een 
speciale rol is weggelegd voor de 
jeugd, omdat de overtuiging is dat 
zij hun ouders zullen motiveren op 
een andere, meer duurzame manier 
te gaan reizen.

Hoogtepunt moet volgend jaar de 
Elfwegentocht zijn, die op 14 juli zal 
uitmonden in een futuristische para-
de door Friesland van zo veel moge-
lijk voer- en vaartuigen die zonder 
fossiele brandstof vooruit willen. 

INNOVATIE  Elfwegentocht zonder een druppel benzine

Feestelijke bekendmaking Elfwegentocht. Foto: Fossylfrijfryslan

‘It giet oan’

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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