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Brede steun in de maak 

voor kilometerheffi ng

ERS Railways 

werpt handdoek

25 januari

8 februari

D66 denkt de kilometerheffi  ng na de verkiezingen, samen met een aantal andere partijen in de Tweede Kamer, 
weer hoog op de politieke agenda te krijgen. Dat zegt Salima Belhaj, namens D66 woordvoerder in de Tweede 
Kamer voor onder meer infrastructuur, lucht- en scheepvaart en mobiliteit. Sinds de jaren tachtig al heeft de 
Haagse politiek zich van tijd tot tijd gebogen over onder meer elektronische tolheffi  ng en spitsheffi  ngen.
Iedere keer sneuvelden de plannen. Deze keer kan het anders gaan, denkt Belhaj.

ERS Railways, een van de belangrijkste intermodale 
spoorvervoerders in Nederland, wordt grotendeels 
ontmanteld op last van de Amerikaanse eigenaar, 
spoorgroep Genesee & Wyoming (G&W). ERS, dat 
sinds 2015 onder het toen door G&W overgenomen 
Britse Freightliner valt, draait al jaren moeizaam. Het 
personeel is geïnformeerd dat het Europese hoofdkan-
toor van ERS in Rotterdam wordt gesloten, evenals 
kantoren in Frankfurt en Warschau. De spoorvervoer-
der werd in 1994 opgericht door P&O, Sealand, 
Nedlloyd en NS Cargo.

VOORWOORD

Traditioneel eindigt het jaar voor de redactie van Nieuwsblad 
Transport met het jaaroverzicht. Deze keer nam onze nieuwe 
redacteur Tom van Gurp de samenstelling daarvan voor een 
groot deel voor zijn rekening, en net als bij de eerdere edities 
werkte redacteur Nathalie Montfoort 12 maanden lang de tijd-
lijn bij die onder aan de pagina’s staat.

Ook het afgelopen jaar waren er thema’s waarover we bijna
wekelijks berichtten. De kilometerheffi  ng in Nederland, 
bijvoorbeeld. Of de energietransitie. En coalitieonderhandelin-
gen, niet te vergeten. Eerst in Nederland, daarna in Duitsland 
en Oostenrijk.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zullen we de 
politiek nauw blijven volgen, ook het komend jaar. De vracht-
wagentol, energietransitie en congestie zullen niet van de 
agenda verdwijnen.

Nieuwsblad Transport zélf schudt wel de agenda op. Vanaf 
volgende week verschijnt de krant, zowel digitaal als in de pa-
pieren vorm, op donderdag, slechts een dag na de woensdagse 
deadline.  

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl
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De redactie van Nieuwsblad Transport 

en het team van NT-publishers wensen 

u een mooie jaarwisseling 
en een succesvol 2018!



3Jaaroverzicht 2017

Maersk sluit grootste 

Deense gasveld

HMM richt zich op 

Aziatische markt met 

nieuwe alliantie

Miljoenenschade door 

kapotte stuw Grave

Brussel komt met witte lijst 

sloopwerven

Zuid-Korea heeft een 

nieuwe containerrederij

Havens bereiden zich voor 

op stormtij

ACM geeft zegen aan 

containerakkoord

Fiod-inval bij Damen

Groot deel van Antwerpen 

wordt milieuzone

Italiaanse rederij Giuseppe 

Bottiglieri Shipping valt om

Wervingsactie Simon Loos 

levert bijna tweehonderd 

chauffeurs op

Brede steun in de maak 

voor kilometerheffi ng

Bulc kondigt opvolger 

digitale tachograaf aan: 

‘Smart-tacho’

Nederland zakt op 

ranglijst grootste 

Duitsland-vervoerders

Koning heropent maritiem 

college Vlissingen

Nederlandse zeehavens 

willen half miljard per jaar 

uit Den Haag

ERS Railways werpt de 

handdoek

Overslagdaling voor 

Rotterdam

Rotterdam wint fl ink in 

nieuw 2M-netwerk

Doorstart RPS eindelijk 

een feit

Transportprijs wegvervoer 

verder onder druk

Doek valt voor tanktrans-

port Koops Rotterdam 

A12 bij Gouda gevaarlijkste 

wegdeel

PostNL zet in op verdere 

groei pakketvervoer
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Doek valt voor tanktransport 

Koops Rotterdam

Hanjin van beurs

Het faillissement van Koops Transport in Almere eind vorig jaar trekt nu ook het zusterbedrijf 
in Rotterdam met zich mee. De Rotterdamse transporteur, die actief is in het tanktransport, 
werd dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Volgens de laatste jaar-
rekening (2015) had Koops Rotterdam 63 werknemers in dienst. Het is nog onduidelijk of er 
een doorstart komt. Met Koops Rotterdam verdwijnt het laatste deel van de eens zo grote 
Koops (Furness)-groep. 
Koops Almere kende al geruime tijd fi nanciële problemen. Het transportbedrijf overwoog
vorig jaar de vestiging in Almere te verhuizen naar Rotterdam en beide activiteiten samen te 
voegen, maar dat is niet doorgegaan.

Het failliete Hanjin Shipping wordt vandaag geschrapt van 
de beurs in Zuid-Korea. Investeerders hebben hun aan-
delen de afgelopen weken al gedumpt. Gisteren was een 
aandeel nog 1 dollarcent waard. 
Hanjin Shipping, vorig jaar rond deze tijd nog de op zes na 
grootste containerrederij ter wereld, werd op 17 februari al 
defi nitief failliet verklaard.
De rederij maakte op 29 december 2009 haar debuut op de 
Korea Stock Exchange en steeg ruim een jaar later, op
7 januari 2011, tot de hoogste koers ooit: 33,40 dollar.

Alle chauff eurs en logistieke medewerkers in de cao Be-
roepsgoederenvervoer gaan er de komende drie jaar mini-
maal 10% in loon op vooruit. Dat is de uitkomst van de cao-
onderhandelingen. De nieuwe cao, die nog moet worden 
goedgekeurd door de achterban, geldt van 1 januari 2017 tot 
en met 31 december 2019.
De lonen gaan met 2% omhoog per 1 juli 2017, 1 januari 2018 
en 1 januari 2019, aldus bestuurder Egon Groen van FNV 
Transport en Logistiek. Op diezelfde data wordt in drie 
stappen een extra periodiek aan alle loonschalen toege-
voegd van uiteindelijk 4% in totaal. Daarnaast krijgt de 
werknemer meer zeggenschap over zijn werktijden en  
wordt er een persoonlijk keuzebudget ingevoerd.

22 februari

7 maart

Chauffeur krijgt 

10% meer loon

9 maart
Deal Hamburg 

Süd afgerond

15 maart

De Duitse holding Dr. August Oetker KG heeft de defi nitie-
ve overeenkomst afgesloten met Maersk over de verkoop 
van dochterbedrijf Hamburg Süd. Het koopcontract omvat 
naast Hamburg Süd de verkoop van andere dochteronder-
nemingen en schepen en containers, aldus Oetker. De 
overeenkonst moet nog langs toezichtraden van de twee 
bedrijven. Ook de verschillende mededingingsautoriteiten 
moeten nog goedkeuring geven aan de deal tussen beide 
bedrijven. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar 
de Duitse rederij in Deense handen zal komen, nadat 
Maersk en Oetker op 1 december van het vorig jaar reeds 
een principeakkoord hadden bereikt over de verkoop van 
het bedrijfsonderdeel.
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Illustratie: Barry Hage
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Containervaart 7 miljard 

in het rood

Nieuwe allianties bedelen 

ECT stevige positie toe

Damen wil Keppel Verolme 

overnemen

Havencontroleurs voeren 

actie

Containerrecord voor 

Rotterdam

FrieslandCampina 

overweegt bouw eigen 

containerterminal

Steeds meer goederen-

vervoer via Venlo

Samskip Logistics 

koopt Amerikaanse 

reeferexpediteur

Zeggenschap Rickmers 

overgedragen aan banken 

Akkoord bereikt over cao 

wegvervoer

Douane stelt ‘single 

window’ uit tot najaar
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Luxemburg ziet ecocombi op

zijn wegen niet zitten

30 mei

Het groothertogdom Luxemburg heeft weinig tegen ecocombi’s zoals die elders in de Benelux in gebruik 
zijn, maar ziet ze op het eigen grondgebied toch vooral als een gevaar op de weg.
De Luxemburgse regering heeft het parlement laten weten niet te voelen voor toelating van 25,25 meter 
lange vrachtautocombinaties. Het landsbestuur zet liever in op bevordering van alternatieven voor het 
wegvervoer, zoals het spoor en de binnenvaart.
Om ecocombi’s goed te kunnen toelaten, zou de infrastructuur in het kleine land grondig onder handen 
moeten worden genomen. Langere vrachtwagencombinaties kunnen bijvoorbeeld van veel kruisingen 
niet veilig gebruikmaken. Zeker in stedelijke gebieden zijn ze eerder een gevaar voor het overige weg-
verkeer.

Oud-havendirecteur 

Willem Scholten (73) 

overleden

Rickmers in 

handen van bank

21 april

Oud-directeur Willem Scholten van Havenbedrijf Rotterdam is vannacht op 
73-jarige leeftijd overleden. Hij was ongeneeslijk ziek. Scholten geldt als de 
drijvende kracht achter de aanleg van Maasvlakte 2, maar zal vooral herinnerd 
worden om het Havenschandaal. Hij had op eigen houtje namens het Haven-
bedrijf garanties afgegeven aan zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen, die 
op basis daarvan voor ruim 200 miljoen euro leningen bij banken loskreeg. 
Willem Karel Scholten werd in 1944 geboren in een Rotterdams midden-
standsgezin. Hij werd stuurman bij Konklijke Rotterdamse Lloyd, studeerde 
aan de Erasmus Universiteit en werd later directeur bij bergingsbedrijf Smit. 
In 1991 volgde de stap naar het Gemeentelijk Havenbedrijf.

Na het faillissement van Rickmers Maritime hebben 
banken nu de zeggenschap van Rickmers Holding over-
genomen. Het belang van eigenaar Bertram Rickmers 
wordt van 100 naar 24% teruggeschroefd.
Een nieuw opgericht Luxemburgs vehikel (LuxCo) on-
der leiding van HSH Nordbank neemt alle schulden en 
leningen van de holding over en verwerft in ruil daar-
voor een belang van 75,1% in de rederij. De volgende 
stap wordt het saneren van uitstaande schulden.
Rickmers zelf zal naast de verkleining van zijn aandeel 
nog eens 30 miljoen euro in het bedrijf steken om aan 
bepaalde betalingsverplichtingen aan scheepswerven 
te voldoen. 

29 mei

Boskalis stapt helemaal uit 

Fugro

Proef op komst met 

konvooirijden in regio 

Rotterdam

Hanjin van beurs 

geschrapt 

Vrachtwagenchauffeurs 

krijgen 10% loonsverhoging

Antwerpen krijgt grootste 

LPG-tank van Europa

Maersk en Oetker ronden 

verkoop Hamburg Süd af

Fusie Hapag-Lloyd en UASC 

loopt vertraging op

ING: opnieuw goed jaar 

voor de truckverkoop

Jan de Rijk versterkt vloot 

met 100 nieuwe DAF’s 

Albert Straatman nieuwe 

directeur RPCC

Hapag-Lloyd belandt in 

de rode cijfers 

Eerste 20.000 teu-schip 

te water

HMM breidt voor het eerst 

in vier jaar vloot weer uit

1 14
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‘Miljarden extra nodig voor 

infrastructuur’

Maersk Line breidt vloot uit 

met 27 schepen

Saoedisch megaproject 

Antwerpen van de baan

Havenbedrijf Rotterdam 

koopt spooroperator 

Portshuttle

Huiszoeking transport-

bedrijf: Roland Jost 

aangehouden 

Maersk Line nog niet uit 

rode cijfers

Boskalis: 230 banen op 

hoofdkantoor weg 

Zeesluis kost Haven 

Amsterdam hooguit 46,5 

miljoen euro

Containeroverslag 

Hamburg blijft weer achter

Willem Scholten (73) 

overleden

Luxemburg ziet ecocombi 

op zijn wegen niet zitten

ING: kostenstijging wordt 

zware dobber wegvervoer

Hapag-Lloyd: ruim 1.300 

man op straat na fusie

Haven Rotterdam bouwt 

offshore-centrum

Air Cargo China nieuwe 

klant voor Luik 

ProRail bouwt allerlaatste 

stukje Betuweroute

Defensie koopt 2.000 

nieuwe trucks bij Scania

CNV-leden stemmen in 

met nieuwe cao

Singapore belangrijkste 

maritieme sector, 

Rotterdam zesde

Amsterdam kiest voor 

Java-brug over het IJ

Reders willen uitstel van 

ballastwaterregels

Hackers leggen container-

terminals APM plat

Maersk-schepen wijken 

uit

Petya hardnekkigst bij 

APMT MVII
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Air Cargo China 

nieuwe klant Luik

‘Kostenstijging 

zware dobber’

Hackersaanval bij terminals APM

8 juni

Air Cargo China is woensdag begonnen met zijn wekelijkse 
vrachtvluchten tussen de Waalse luchthaven van Luik en 
de Chinese stad Shanghai. 
De vrachtdienst wordt uitgevoerd met een B777-200F-toe-
stel. Vrachtafhandelaar LACHS zorgt voor de afwikkeling 
van de vluchten aan de grond op de Belgische luchthaven 
in het oosten van het land.
Volgens commercieel bestuurder Steven Verhasselt van de 
Luikse luchthaven zorgt de komst van de Chinese vluchten 
voor een verdere versterking van de dienstverlening aan de 
Chinese markt en aan de markt voor e-commerce. 
Met de twee expresvervoerders FedEx en ASL Belgium – 
dat actief is voor de FedEx-dochter TNT – beschikt de 
luchthaven reeds over vervoerders met vrachtvluchten op 
de markt.

Spoorbeheerder ProRail begint deze maand met de aanleg van het laatste stukje van de Betuweroute. Tussen Zevenaar en 
Babberich aan de Duitse grens wordt de laatste 3 kilometer goederenspoorlijn gebouwd. In december 2018 moet het karwei 
gereed zijn, aldus de spoorbeheerder. De aanleg van de 172 kilometer lange goederenlijn van Rotterdam naar de Duitse grens 
begon in de jaren negentig van de vorige eeuw. In 2007 werd de Betuweroute in gebruik genomen. Als het allerlaatste stukje 
spoor bij Zevenaar klaar is, kunnen 160 treinen per dag de goederenlijn gebruiken. De Betuweroute zorgt voor een doorgaan-
de industriespoorverbinding tussen Rotterdam en Genua (Italië).
Bij Zevenaar moesten de goederentreinen tot nu toe over spoor dat ook voor gewoon treinverkeer is bestemd. ProRail heeft 
gewacht met de aanleg van een spoor voor de Betuweroute totdat Duitsland begon met de aansluiting. Dat was vorig jaar.

Bedrijven in het wegvervoer zullen dit jaar alles op alles 
moeten zetten om de prijzen aan te passen bij de toene-
mende kosten om zo hun rendement in stand te houden. 
Dat zegt ING Economisch Bureau in zijn jongste prognose 
voor de sector Transport en Logistiek. In het wegvervoer 
nemen de ladingvolumes dit jaar 2,5% toe. Door duurdere 
brandstof en hogere lonen, bijvoorbeeld voor chauff eurs, 
stijgen de kosten echter naar verwachting met 3%. 
De afgelopen jaren namen de vrachtvolumes ook gestaag 
toe, maar stegen de kosten niet of nauwelijks. ‘Die tijd is nu 
voorbij’, waarschuwt de bank. Zo maken de chauff eurs-
lonen een sprong en wordt brandstof duurder. Het zal niet 
meevallen de toch al smalle marges in stand te houden.

Zeventien vestigingen van APM Terminals, waaronder de terminal op 
de Rotterdamse Maasvlakte, zijn aangevallen door hackers. Het gaat om 
een zogeheten ransomware-aanval. Door de digitale kaping ligt het 
werk op de Rotterdamse containerterminal van APM op de Maasvlakte 
sinds 13.20 uur stil, melden medewerkers van het bedrijf. APM heeft dit 
nieuws aan klanten bevestigd.
Bij ransomware-aanvallen worden de computers overgenomen door 
hackers. Bedrijven of particulieren krijgen weer toegang tot de eigen 
computers als het gewenste bedrag is overgemaakt naar de hackers. 
Vaak gebeurt dit in de vorm van bitcoins. Hoe groot de problemen zijn 
bij de grote Rotterdamse vestiging van APM is niet helemaal duidelijk. 
Het bedrijf telt mondiaal 64 terminals in zestig verschillende landen.

ProRail bouwt slotstuk Betuweroute

9 juni

31 mei

27 juni
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Transitie
‘Appongeluk’ mag dan tot Woord van het Jaar 

gekozen zijn, in de sector Transport en Logistiek was 

‘transitie’ een goede kandidaat geweest, meestal 

gebruikt in combinatie met het woord ‘energie’.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 

profi leren politieke partijen zich als duurzaam, 

stellen strenge(re) milieuzones voor in de stedelijke 

omgeving en willen de overslag van fossiele 

brandstoffen uit de havens verbannen.

Een voorlopig hoogtepunt vormde de discussie over de verlenging van het huurcontract tussen 

Havenbedrijf Rotterdam en EMO, het grootste kolenoverslagbedrijf van Europa. Actiegroep Rotterdam 

Klimaat Initiatief (RKI) startte zelfs een petitie.

Toch is transitie in de haven beslist niet nieuw. Vanuit het kantoor van Nieuwsblad Transport kijken

we uit op de Maashaven (Rotterdam Zuid), een gebied waar enkele decennia geleden meer 

havendynamiek zichtbaar was dan nu. Met de toegenomen containerisering en de steeds groter 

wordende schepen bewoog de haven zich naar het westen. Waar ondernemingen wegtrokken 

ontstond ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Cool Port, door Kloosterboer gebouwd op het terrein van 

de voormalige Home Terminal van ECT (kleine foto), is er een voorbeeld van.

Foto: Ries van Wendel de Joode
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Dnata neemt loods DSV 

op Schiphol over

Frankrijk denkt weer aan 

vorm van ‘écotaxe’

Amazon wil goederen 

onder water opslaan

Te koop: belang van 24% 

in CMA CGM

APM MVII weer open

Cosco koopt OOCL

Kramer wil shortsea-

terminal in Vlissingen 

KLM mikt op pakketmarkt 

met nieuw sorteercentrum 

op Schiphol 

Maersk worstelt nog steeds 

met gevolgen Petya

Stena: grotere schepen 

op Harwich

Noorse offshoregigant 

ziet daglicht

Remco Vos neemt Van Vliet 

Transport over

TLN laat oog vallen op 

luchtvrachtkoepel ACN

Logistieke sector banen-

motor Nederlandse 

economie

‘Nachtelijke opening 

Antwerpse haventerminals 

fl opt’

Rijnbrug bij Duisburg vele 

dagen gesloten

Weinig geld voor 

schuldeisers Hanjin 

Vrachtmanagers vrezen in 

najaar ‘bloedbad’ op 

Schiphol

Sterke resultaatsverbete-

ring voor Neele-Vat

‘CSCL Jupiter’ vastgelopen 

in Nauw van Bath

Spooroperators noemen 

versperring Rijndal een 

drama

‘Miljoenenschade door 

spoorstremming Rijndal’

Containerindex: wereld-

handel trekt aan

Ook MSC plaatst mega-

order voor 22.000 teu- 

schepen 

TLN begint eigen 

advocatenkantoor

Zeeuws havenbedrijf en 

Gent willen samen verder

JULI AUGUSTUS
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Logistieke 

sector is 

banenmotor 

van economie

Cosco Shipping 

wil sectorgenoot 

OOCL inlijven

1 augustus

10 juli

In de Nederlandse logistieke sector nam het 
aantal vacatures in het tweede kwartaal met 
34,2% toe tot bijna 22.000. Daarmee was de lo-
gistiek de onbetwiste banenmotor van de Ne-
derlandse economie. Dit blijkt uit het jongste 
arbeidsmarktrapport van Adzuna, een zoek-
machine voor vacatures die maandelijks door 
ruim twee miljoen mensen wordt geraad-
pleegd die op zoek zijn naar een (nieuwe) 
baan.
In het hele Nederlandse bedrijfsleven nam het 
aantal aangeboden vacatures in april, mei en 
juni dit jaar toe tot 267.000, een stijging van 
8,8% in vergelijking met de eerste drie maan-
den van het jaar. Volgens Adzuna kreeg de re-
gio Rotterdam er in het tweede kwartaal in de 
logistiek ruim vijftienhonderd vacatures bij.

Na maanden van speculatie en geruchten is de kogel 
door de kerk. Cosco Shipping koopt OOCL en wordt 
daarmee de derde containerrederij ter wereld. Cosco 
heeft samen met SIPG een bod uitgebracht van 78,76 
Hongkong dollar per aandeel. Dat is ruim boven de 
koers van moederbedrijf OOIL, dat in de afgelopen vijf 
jaar niet boven de 56 Hongkong dollar uitkwam. Door 
de overname groeit Cosco tot een capaciteit van 2,42 
miljoen teu.

De brug over de Rijn bij Duisburg, in de A40, kan in elk geval in beide richtingen verscheidene dagen niet worden gebruikt. Vrachtver-
keer moet fl ink omrijden. Dat heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen laten weten. Er is een scheur ontdekt in een kabelverankering. 
Wegverkeer wordt aangeraden, om te rijden via de A57 of de A42, waarmee de passage van de Rijn met vele kilometers wordt verlengd.
De brug ligt in een van de belangrijkste verbindingen tussen Nederland en het Ruhrgebied. Het kunstwerk werd gebouwd in 1970 en was 
oorspronkelijk berekend op maximaal 30.000 voertuigbewegingen per dag. Dat zijn er inmiddels 100.000, waaronder 10.000 vrachtau-
to’s. Noordrijn-Westfalen heeft plannen om de brug te vervangen, maar dat gaat in elk geval nog vele jaren duren.

Rijnbrug bij Duisburg vele dagen afgesloten

3 augustus

COSCO OOCL

CMA CGM

EVERGREEN

Illustratie: NT
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H&S neemt meerderheid 

in Hoyer Foodlog

Etihad Cargo maakt 

overstap naar Dnata op 

Schiphol

‘Congestie kost 80.000 

euro per dag’

APMT verkoopt Zeebrugge-

terminal aan Cosco

Schiphol verwacht ruim 

10% vrachtvluchten te 

verliezen

Amsterdamse terminal ACT 

kan weer jaartje door

CMA CGM bevestigt order 

van 22.000 teu-schepen

PostNL opent grootste 

pakkettensorteercentrum

Opnieuw schip vast in 

Nauw van Bath

Nieuw kabinet wil toe naar 

trucktol

Tekort aan reefercontainers 

op komst

Panalpina koopt Interfresh 

Airfreight op Schiphol

A2B-online directeur Gerard 

de Groot is Spoorman van 

het Jaar

APMT-R: tekort aan 

havenwerkers

Spoor veel schoner dan 

binnenvaart

Venlo lijstaanvoerder in 

Europese logistiek

Belgen profi teren meest 

van vrachtstop op Schiphol

Maersk schrapt banen 

bij Hamburg Süd

Dijksma zet voorlopig 

streep door eigen 

vrachtalternatief MAA

Antwerpen stevent af op 

fi lerecord

Van Nieuwenhuizen 

opvolger Schultz 

Antwerpen groeit ruim 3%

Heerema schrapt 250 

banen

I en M wordt kleiner I en W

Vlaanderen breidt 

kilometerheffi ng uit naar 
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Schiphol voorziet volgend jaar 10,5% van de huidige vrachtvluchten te verliezen. Dat stelt de 
vrachtafdeling van de luchthaven op de eigen website CargoNews. Hoe groot de schade voor 
het vrachtvolume zal zijn, kan de luchthaven nog niet berekenen. De geraamde afname van 
10,5% in 2018 vergeleken met dit jaar betekent dat Schiphol rekening houdt met het verlies 
van rond de 2.000 vrachtvluchten. Uitgaande van een vervoersaanbod van gemiddeld 80 ton 
per vlucht komt dat neer op een volumeverlies van 160.000 ton volgend jaar.

Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent willen samen verder. De havenbe-
drijven hebben een overeenkomst aangeboden aan de aandeelhouders. Onder hen zijn 
gemeenten en provincies. Zij krijgen drie maanden de tijd om zich uit te spreken over de 
plannen. Ook de personeelsvertegenwoordigingen kunnen zich uitspreken.
Volgens de havenbedrijven gaat het om een fusie op volledig gelijkwaardige basis (50%-
50%). De provincie Zeeland (25%) en de stad Gent (48,52%) zijn veruit de grootste aan-
deelhouders. Zij behouden hun vetorecht.

De vier partijen die onderhandelen over een nieuw Ne-
derlands kabinet, denken ernstig na over invoering van 
een kilometerheffi  ng voor vrachtauto’s. De tol, die on-
derscheid gaat maken tussen schone en meer vervuilen-
de vrachtauto’s, staat op de agenda van het informatie-
overleg onder leiding van de informateur Gerrit Zalm, 
zeggen de vier partijen (VVD, D66, CDA en Christen-
Unie). De reacties uit de transportwereld zijn voorspel-
baar. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is niet te-
gen een kilometerheffi  ng, mits deze voor alle wegverkeer 
gaat gelden. Evofenedex sluit zich daar bij aan. KNV 
noemt de kilometerheffi  ng voor vrachtverkeer bij monde 
van directeur Ad Toet ‘een logische gedachte’.

Opnieuw schip vast in Nauw van Bath
Weer is de toegang tot de Antwerpse haven gestremd vanwege een gestrand schip. De tanker ‘Seatrout’ liep aan de grond na 
een aanvaring. De tanker is leeg en vormt volgens Veiligheidsregio Zeeland geen gevaar voor de omgeving. De zeventien opva-
renden zijn ongedeerd. Er is GRIP 2 afgekondigd voor de coördinatie van het incident. Een eerste poging om het schip vlot te 
trekken, is vanochtend mislukt vanwege de lage waterstand. Tijdens hoogtij vanmiddag na 15.00 uur wordt een nieuwe poging 
ondernomen door zes sleepboten van Kotug en Multraship. Als gevolg daarvan is de doorvaart van het Nauw van Bath tussen 
14.00 en 16.15 uur volledig gestremd. Op dit moment kunnen schepen die korter zijn dan 200 meter nog passeren.

20 september

Illustratie: Edward Ouwerkerk
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Minder vracht op Schiphol

13 september
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Venlo koploper 

in logistiek

22 november

De proeven met ecocombi’s (LZV) worden vanaf begin 
volgend jaar aanzienlijk uitgebreid in Vlaanderen met 
het ‘basisnetwerk’ aan wegen, waaronder snelwegen. 
Ook grensoverschrijdend goederenvervoer wordt mo-
gelijk voor Nederlandse vervoerders. Dat staat in het 
ontwerpbesluit over het tweede proefproject met de 
LZV van de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Venlo is de beste ‘logistieke hotspot’ in Europa. 
Dat zegt Prologis. De logistiek vastgoedbeheer-
der beoordeelde honderd logistieke vestigings-
plaatsen in Europa. Dat deed het bedrijf, in sa-
menwerking met Eyefortransport, door middel 
van een enquête onder logistieke dienstverle-
ners, die tussen februari en mei 2017 werd uitge-
voerd. Runner-up voor West-Europa is Düssel-
dorf, voor Oost-Europa is dat het Poolse Lodz.

11 oktober
VVD-europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen 
(54) wordt de nieuwe minister van Infrastructuur. De 
politica zit sinds 1 juli 2014 voor de VVD in het Euro-
pees Parlement en was tussen 2007 en 2010 als Gede-
puteerde voor de provincie Noord-Brabant onder meer 
verantwoordelijk voor de portefeuille mobiliteit, ruim-
telijke ordening, Havenschap Moerdijk en Eindhoven 
Airport. Daardoor is de nieuwe ministerspost geen on-
bekend terrein voor haar. Van Nieuwenhuizen is gebo-
ren in Ridderkerk, is Feyenoordfan en studeerde af als 
sociaal geograaf in Utrecht. Zij woont in Oisterwijk.

Van Nieuwen-

huizen opvolger 

van Schultz

19 oktober

Wim Bosman, oprichter van het gelijknamige transportbedrijf, is op 76-jarige leeftijd overleden. Bosman was al langere tijd ern-
stig ziek. De succesvolle ondernemer werd geboren in de Gelderse grensplaats ’s Heerenberg, vlakbij Doetinchem in de Achter-
hoek. Bosman begon zijn transportonderneming op 15 augustus 1963 echter in het naburige dorp Netterden. 
Later verhuisde hij zijn bedrijf toch naar geboortedorp ’s Heerenberg, omdat het in Netterden niet mogelijk was om als onder-
neming verder te groeien. Later volgden uitbreidingen naar zee- en luchtvervoer en werden er diverse overnames gedaan, zowel 
in Nederland als in België. Het hoofdkantoor van de Nieuw-Zeelandse multinational Mainfreight, waar het familiebedrijf Wim 
Bosman in 2011 in opging, is nog steeds in ’s Heerenberg gevestigd.

Ondernemer Wim Bosman overleden
13 november
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5 december

27 november

De Rail Terminal Gelderland (RTG) bij Valburg, die de 
provincie Gelderland wil ontwikkelen, valt onmogelijk 
rendabel te exploiteren en veroorzaakt concurrentie-
vervalsing. Dat is de strekking van een onderzoeksrap-
port van Nestra, onderdeel van het Rotterdamse insti-
tuut STC. Dit bureau lichtte de plannen voor de 
ontwikkeling van de spoorterminal aan de Betuweroute 
door op verzoek van BCTN, dat een netwerk van zeven 
inlandterminals exploiteert. De oudste daarvan, Nijme-
gen, ligt op een steenworp afstand van Valburg. Het
bureau laat geen spaan heel van de Gelderse plannen. 
Volgens Nestra kunnen de investeringeskosten niet 
worden terugverdiend en is de business case in elk re-
alistisch scenario negatief.

De congestie in de Rotterdamse haven is dit jaar aan-
zienlijk erger geworden en scheept bedrijven met ton-
nen aan extra kosten op. Dat blijkt uit onderzoek van 
deze krant. In een enquête waaraan 202 bedrijven heb-
ben deelgenomen, gaf 95% van de respondenten aan 
last te hebben van de congestie en 64% dat de proble-
men in 2017 zijn verergerd. Een kwart van de bedrijven 
heeft als gevolg daarvan in de afgelopen twaalf maan-
den meer dan 250.000 euro schade geleden.

Maastricht Aachen Airport (MAA) mag eindelijk de volledige landingsbaan van 2.750 meter ‘voor startend vrachtverkeer op kor-
te termijn’ gaan gebruiken. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer weten. Het luchtha-
venbesluit was al in oktober toegezegd door het ministerie, maar vanwege ‘enkele onvolkomenheden in de invoergegevens voor 
de geluidsberekeningen voor Lelystad Airport’ zijn ook nog een keer de geluidsberekeningen voor MAA gecontroleerd en aan-
gepast. Deze exercitie bleek uiteindelijk geen gevolgen te hebben voor de bestaande geluidsruimte van de luchthaven, aldus de 
minister. Het nieuwe besluit betekent dat in de toekomst B747F’s en B777F’s met een grote beladingsgraad gebruik kunnen ma-
ken van MAA als uitvalsbasis voor intercontinentale vrachtvluchten.

De overslag in de Rotterdamse haven groeit dit jaar met 1,5% dankzij een 
forse toename in containers en breakbulk. Vorig jaar werd vanuit Rotter-
dam nog jaloers naar Antwerpen gekeken, waar de containeroverslag met 
4% groeide, terwijl de Maashaven het met een magere 1,2% moest doen. 
Dit jaar zijn de rollen omgedraaid, blijkt uit voorlopige jaarcijfers.
De aantrekkende economie in combinatie met de opening van de Twee-
de Maasvlakte heeft geleid tot een containergroei van 10%. Ook andere 
geoderenstromen, zoals breakbulk, zitten fl ink in de lift.

Vreugde over uitstel kilometerheffi ng
De kilometerheffi  ng voor vrachtverkeer in Nederland komt er in deze, net aangebroken, regeringsperiode niet meer van. Verla-
dersorganisatie Evofenedex is daar blij mee, maar ‘uitstel is geen afstel’. 
De kilometerheffi  ng heeft zoveel juridische en technische haken en ogen dat de invoering ervan zeker vijf jaar op zich laat wach-
ten, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen week in debat met de Tweede Kamer. De 
wet- en regelgeving is volgens haar zeer complex en er moet niet overhaast tot invoering worden overgegaan. Van Nieuwenhui-
zen gaat deze kabinetsperiode wel voorbereidingen treff en voor een volgende regering. 
Evofenedex spreekt van ‘goed nieuws’. De organisatie wil liefst dat een kilometerheffi  ng voor alle verkeer gaat gelden en niet al-
leen voor het vrachtvervoer over de weg. ‘Daar wiillen wij, onder voorwaarden, graag over meedenken’.

1 december

6 december

15 december

Illustratie: Barry Hage

Meer ruimte voor Maastricht Airport

Groei haven Rotterdam 
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Florian Krapfenbauer gooide slechtgehumeurd een pakje siga-
retten op de Stammtisch van Kaff eehaus Platzl. ‘Wat scheelt er, 
Flo’, vroeg de uitbater.
Zijn bezoeker, directeur van het plaatselijke Fremdver-
kehrsamt, ging zuchtend zitten. ‘De FPÖ in de regering. Dat 
gaat ons geld kosten.’

De uitbater schonk twee glazen Grüner Veltliner vol en zette 
zich naast Krapfenbauer. Even was het stil. ‘17 jaar geleden heb-
ben we het al meegemaakt. België riep op tot een boycot tegen 
ons land, in Nederland ontstond ophef omdat de koningin hier 
toch wilde skiën. Reizen werden geannuleerd, hotelkamers 
stonden leeg.’

‘Het is nu anders, Flo’, sprak de waard berustend. ‘Nationa-
listische partijen zie je overal. De AfD zit in Duitsland in het 
parlement, de socialisten verloren ook in Nederland en het 
Front National is al jaren een factor van belang in Frankrijk. We 
zijn een normaal land geworden.’
Krapfenbauer stak een sigaret op. ‘We zijn geen normaal land. 
Bij ons zitten de nationalisten in de regering. In Nederland, 
Frankrijk en Duitsland niet.’

‘Het publiek is er nu aan gewend. Ze laten zich een gezellige 
Oostenrijkse après-ski niet ontnemen vanwege een regering. 
En wat voor opzienbarends is die uiteindelijk van plan? Ze wil-
len niet uit Europa stappen, ze willen de euro houden.’
Dat moest zijn bezoeker toegeven. De plannen van de nieuwe 
coalitie waren niet erg verrassend.
‘En dankzij de nieuwe regering mag jij volgend jaar toch blijven 
roken in de kroeg, Flo.’

Die inhaleerde tevreden. ‘We zijn inderdaad nog geen gewoon 
land.’

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Normaal land

25 JANUARI

‘Meer asfalt alleen lost 
de fi les niet op’
Salima Belhaj, D66

Quotes
8 FEBRUARI

‘Voor iemand met een zwarte band in taekwondo is 
mevrouw Bulc verrassend weinig doortastend’
Peter van Dalen, Europarlementariër ChristenUnie-SGP

5 APRIL

‘Het gaat in onze business niet alleen om 
de kilo’s, maar ook om de juiste mix’
Chris Nielen, vice-president sales Cargolux

 10 MEI

‘Trump kan de Verenigde Staten niet 
kapotmaken’
Klaus-Michael Kühne, topman van Kuehne + Nagel

24 MEI

‘Bij ons spreken mensen 
met de klanten’
Bernhard Simon, CEO Dachser

7 JUNI

‘We moeten een einde maken aan deze 
wirwar aan tolgekte’
Wim van de Camp, Europarlementariër CDA

14 JUNI

‘Je bent nooit te oud om van 
een jongere te leren’
Erik de Neef, Havenman van het Jaar

 5 JULI

‘Ik denk dat ik autonoom varen niet meer 
ga meemaken’
Tjitte de Groot, voorzitter Loodswezen Rotterdam

23 AUGUSTUS

‘Het is geen weg zonder 
hobbels geweest’
Søren Skou, CEO Maersk

13 SEPTEMBER

‘Transparantie helpt tegen 
congestie’
Joop Mijland, managing director BCTN

18 OKTOBER

‘Hopelijk maken we geen 
tweede Rastatt mee’
Violeta Bulc, Eurocommissaris

15 NOVEMBER

‘Niet alles is kommer en kwel’
Tjitze van Rijssel, onderhandelaar 
CNV Vakmensen

13 DECEMBER

‘Vaak vallen familiebedrijven uit elkaar door onmin, 
maar onze familie is altijd hecht gebleven’
Pieter van Oord, CEO Van Oord, Havenman van het Jaar 2017

14 DECEMBER

‘Het Loodswezen is het oudste genderneutrale 
bedrijf’
Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland

4 OKTOBER

‘Er is ruimte voor grotere prijsstijgingen’
Alexis von Hoensbroeck, directielid bij 
Lufthansa Cargo

10 AUGUSTUS

‘Het is geen toeval dat Amsterdam al 
eeuwen geen brug heeft over het IJ’
Hans Gerson, oud-havendirecteur

29 MAART

‘Wie niet mee wil doen, moet weg 
uit de haven’
Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

30 AUGUSTUS

‘De inzet van robots zorgt voor tevreden medewerkers’
Michael Roth, Vice President Global Customer Fulfi llment 
Amazon
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