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PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Nonchalant je sigaret uitdoven in 
een vat benzine, dat deed een ze-
kere vrachtwagenchauff eur met 
een grijns op zijn gezicht. Als je 
de smeulende peuk maar snel ge-
noeg onderdompelt, ontploft  er 
helemaal niets. Het is een van de 
sterke verhalen die ik me herin-
ner uit mijn jeugd, toen mijn va-
der en ooms een transportbedrijf 

runden in Oost-Groningen, vlakbij Duitsland.

Hoe dichtbij (de grens kon ik vanuit onze achtertuin 
zien liggen) dat ook lag, tegelijk was het zo ver weg. 
Spanje en Portugal golden zelfs als exotische bestem-
mingen, global warming bestond nog niet en de Magi-
rus-Deutz trucks waar ik wel eens in mee mocht rijden 
(de Rotterdamse haven maakte grote indruk) hadden 
een uitstoot waar je u tegen zegt. Van de diesellucht tot 
de naaktposters in de werkplaats, het clichébeeld was 
tot in de kleinste details af.

Fast forward drieëndertig jaar.

Pas relatief kort in deze zetel beland, valt mij al terug-
blikkend met extra scherpte op hoe snel en ingrijpend 
de wereld is veranderd, zeker ook de transportwereld. 
De Chinese draak die toen nog sliep, spuwt nu zijn vuur 
over alle uithoeken van de aardbol. De megaschepen die 
vanuit het Verre Oosten komen zijn veel voller beladen 
dan op de terugweg; het moge duidelijk zijn naar welke 
kant de handelsbalans uitslaat.

De transportsector is meegeëvolueerd met de globalise-
ring én de scherpere eisen voor veiligheid en milieu. 
Anno 2013 kun je bij wijze van spreken zonder pro-
bleem een astma-patiënt aan de uitlaat van een Euro VI-
vrachtwagen hangen, zo veel schoner is de uitstoot ge-
worden. En Nederlandse ondernemingen moeten van 
zich af bijten in een felle strijd met de ‘goedkope’ Oost-
Europeanen. Om een idee te geven: in de Duitse tolcij-
fers zijn onlangs voor het eerst de Roemeense en Bul-
gaarse wagens de top tien binnengereden... 

Afgelopen jaar kende ook de schok van de vorming van 
P3, de alliantie van de grootste containerrederijen, 
voortgekomen uit de strijd om meer en meer effi  ciency.
Een spannend proces met Antwerpen als voorlopige 
winnaar en Rotterdam als ogenschijnlijke verliezer. 
Ook hier is het de kunst om mee te bewegen, al werd tij-
dens het Havendebat van deze krant naar voren ge-
bracht dat ‘iedereen in de keten nog wel zijn brood moet 
kunnen verdienen.’ Staat genoteerd.

Intussen worstelen de Nederlandse ondernemers zich 
een weg omhoog uit de crisis. De laatste weken van het 
jaar zet de Transportindex een ongekende eindspurt in. 
Een opsteker aan het einde van een pittig jaar en hope-
lijk een voorbode van betere tijden. Al durf ik daar geen 
peuk om te verwedden, laat staan in een vat benzine te 
stoppen. Het knallen bewaar ik liever nog even. 

Ik wens u fi jne dagen!
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RUIM BAAN VOOR DOORSTARTS EN OVERNAMES IN DE TRANSPORTWERELD
De noodlijdende shortsea-rederij UCI en Schiphol Express werden van een gewisse ondergang gered door een 
doorstart. Voor wegvervoerder Van Loo Transport kwam elke redding helaas te laat, terwijl zeetransporteur 
Dockwise, gewaardeerd op 733 miljoen euro, in handen kwam van baggeraar en maritiem dienstverlener 
Boskalis. De deal was min of meer eind 2012 al beklonken toen Dockwise instemde met een boekenonderzoek.
‘De prooi heeft haar verzet opgegeven’, aldus de Vereniging van Effectbezitters. 
De Duitse shortsea-rederij United Container Intermodal (UCI) kon met nieuwe eigenaars een nieuwe dienst 
opzetten tussen Moerdijk en Engeland. Schuldeisers stellen dat UCI een spoor van onbetaalde rekeningen 
heeft achtergelaten. Het failliete Schiphol Express, eigendom van luchtvrachtpionier Maarten van Rossum, 
maakte een doorstart met de nieuwe aandeelhouders: de transporteurs A. Elmers en Thomsen Select. Later 
wist de Kloosterboer Groep het failliete Varekamp Coldstores, expert in fruitoverslag, in te lijven.  
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EINDELIJK ZELFSTANDIG 
Het gemeentelijk havenbedrijf van 
Amsterdam wordt defi nitief een 
zelfstandige NV, waardoor er een 
einde komt aan de rechtstreekse 
invloed van de gemeente op de 
beheerder van de zeehaven. 
Een burgerinitiatief tegen de 
verzelfstandiging van het havenbe-
drijf dreigde op de valreep nog roet 
in het eten te gooien, maar 
verzamelde slechts 850 handteke-
ningen van de noodzakelijke 7.000 
stemmen om een referendum af te 
dwingen. Amsterdam blijft na de 
verzelfstandiging eigenaar van het 
havenbedrijf. Het gehele verzelf-
standigingsproces heeft ongeveer 
drie jaar geduurd. 

NIEUWE APM TERMINAL IN ROTTERDAM KRIJGT VORM  
Weer een mijlpaal voor de nieuwe Rotterdamse Maasvlakte 2. Het aannemerscon-
sortium TigeR heeft het eerste stuk van de nieuwe containerterminal van APM 
Terminals op de Maasvlakte 2 opgeleverd. De bouwgroep van GMB, Dura Vermeer en 
Imtech levert behalve de terreinverharding voor de eerste fase van 86 hectare ook 
alle leidingen, kabels, kraanbanen en gebouwen voor de nieuwe terminal. 
De verdeelstations voor de elektriciteit op de terminal worden in de vorm van 
twintigvoets containers gebouwd, waardoor ze in de stacks worden geïntegreerd. 
TigeR wist ondanks de strenge wintermaanden met veel ‘onwerkbare dagen’ de 
eerste bouwfase alsnog binnen de gestelde tijd aan te leggen. Dat was ook 
noodzakelijk, omdat de eerste stapelkranen (automated stacking cranes) al 
onderweg waren, zegt een woordvoerder. In totaal krijgt de terminal van APM 37 
containerstacks.

Maart
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MILJARDENDEAL FLOPT
De grootste overname van 
dit jaar eindigt in een anticli-
max. UPS ziet af van de over-
name van het Nederlandse 
TNT Express en de aandeel-
houders zien 5,2 miljard euro 
in rook opgaan. 
UPS besloot het bod in te 
trekken nadat EU-Commis-
saris Almunia (mededinging) 
had laten doorschemeren de 
overname door de Ameri-
kaanse integrator zonder in-
grijpende aanpassingen niet 
goed te keuren. Voor UPS, 
TNT en zijn grootaandeel-
houder PostNL (30%) zijn de 
druiven zuur. De Amerikaan-
se pakjesvervoerder blijft 
met lege handen staan in het 
Europese landvervoer. TNT 
mist een veilige haven, ter-
wijl PostNL door het misluk-
ken van de deal 1,5 miljard 
euro misloopt voor noodza-
kelijke reorganisaties. 
Aan het eind van het jaar 
zegt Tante Pos een belang 
van 15% in TNT alsnog te 
hebben verkocht. De op-
brengst bedraagt 507 mil-
joen euro. Kopers zijn vooral 
institutionele beleggers.  
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TOPVROUW MONIKA RIBAR STAPT OP BIJ PANALPINA 
Een van weinige topvrouwen in de logistiek,  Monika Ribar (53) stapt verrassend op bij Panalpina na zeven jaar aan de leiding te hebben 
gestaan van de grote Zwitserse expeditiegroep. Ribar wil zich meer gaan richten op een aantal commissariaten die zij buiten Panalpina 
al enige tijd bekleedt. Het gaat onder meer om Logitech International, Sika AG en Swiss International Air. 
Ribar was sinds 2006 algemeen directeur van de logistieke grootmacht en werd door de Financial Times en Fortune Magazine enkele 
jaren geleden bestempeld tot een van de vijftig meest invloedrijke zakenvrouwen van de wereld. De laatste jaren daalde haar ster. 
Panalpina was onder meer betrokken bij een aantal schandalen rond prijsafspraken in de luchtvracht en steekpenningen in de Nigeri-
aanse offshore-industrie. Daarnaast liepen de resultaten sterk terug.

April

ONTSPOORDE 
CHEMIETREIN ZORGT 
VOOR CHAOS 
Een goederentrein met 
chemicaliën ontspoor-
de in de buurt van 
Gent.  Dertien wagons 
raakten uit de rails. 
Een aantal wagons 
ontplofte en vloog in 
brand. Er was een dode 
te betreuren, terwijl  
49 mensen gewond 
raakten. De Neder-
landse machinist bleek 
achteraf  te hard te 
hebben gereden. Hij 
reed 87 kilometer per 
uur op een traject 
waar 40 kilometer per 
uur was toegestaan.

Mei

MINISTER SCHULTZ OPENT 
MAASVLAKTE 2 
Minister Schultz (I&M) heeft 
Maasvlakte 2 offi cieel 
geopend voor de scheepvaart. 
Eerder had ze dat al gedaan 
voor het wegvervoer. Binnen 
de planning en 150 miljoen 
euro goedkoper dan verwacht 
is de eerste fase van het 
megaproject gereed gekomen. 
Het Havenbedrijf heeft alles 
uit de kast gehaald om de 
eerste fase binnen het budget 
van 1,9 miljard euro aan te 
leggen. Zo kwam er geen dure 
massieve dijk en wordt het 
koelwater van de centrale 
afgevoerd via een eenvoudige 
sloot. 
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Transport slachtoffer 
ondergang bloemenhande-
laar Ciccolella

Air France-KLM dieper in de 
rode cijfers

PostNL 
beperkt 
reorganisatie
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MAINFREIGHT EIST GELD 
TERUG VAN WIM BOSMAN
Het Nieuw-Zeelandse Main-
freight, sinds 2011 eigenaar van 
transportbedrijf Wim Bosman, 
eist een forse schadevergoe-
ding van voormalig eigenaar 
Wim Bosman. Volgens 
Mainfreight heeft Bosman 
verzwegen dat drie belangrijke 
verladers van plan waren op te 
stappen bij de transporteur. Een 
daarvan is het fi etsenmerk 
Giant. Mainfreight eist elf 
miljoen euro terug. Uiteindelijk 
schikt Bosman de zaak voor 
acht miljoen euro. Hij verkocht 
zijn bedrijf voor 110 miljoen 
euro.
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BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

In de nationale verkiezing van Het Woord van het Jaar 
ging de ‘participatiesamenleving’ met de overwinning 
aan de haal, gevolgd door onder meer het ‘koningslied’, 
allebei ontwikkelingen die de gemiddelde Nederlander 
dit jaar in verwarring achterlieten. In de transportwereld 
zijn het niet de premier en de koning die voor nieuwe 
woorden hebben gezorgd, maar vooral de innovatieve 
ondernemer, en op de tweede plaats de tegen wetten en 
regels zondigende mens.

ADVANCED LOGISTICS
Na 3PL, 4PL, smart logistics, supply chain management 
en noem ze allemaal maar op, was er blijkbaar behoeft e 
aan een nieuwe overtreff ende trap, want je hoort de term 
‘advanced logistics’ steeds vaker. What’s next? Wereld-
wijd zijn er tal van logistieke bedrijven die zichzelf ‘Per-
fect Logistics’ als naam hebben gegeven; het wachten is 
nog tot ook dát een ingeburgerde logistieke term wordt.

BANDENHOTEL
Sneeuwen doet het in Nederland zowat nooit - het blijft  
meestal bij dromen van een witte kerst - maar de winter-
band mag zich in een steeds grotere populariteit verheu-
gen. Het afwisselen van zomer- en winterbanden zorgt 
voor een uitdijende logistieke operatie waarbij miljoenen 
banden moeten worden opgeslagen. Nederland telt daar-
toe inmiddels veertig zelfstandige ‘bandenhotels’.

CYPRUS-ROUTE
Op vakantie naar de Middellandse Zee om daar op het 
strand te liggen of een bezoekje te brengen aan de rots 
van Aphrodite, de godin van de liefde. Dat was wat we 
voorheen verstonden onder de ‘Cyprus-route’. Dit jaar 
kwam de Cyprus-route echter in het nieuws als methode 
om vrachtwagenchauff eurs goedkoop in te huren zonder 
in Nederland sociale premies af te hoeven dragen.

3D-PRINTER
De 3D-printer, als enige woord van onze lijst tevens ge-
noteerd in de woorden-top 10 van 2013 van Onze Taal, 
kan volgens futurologen enorme gevolgen gaan hebben 
voor transport en 
logistiek. Want 
als consumenten 
hun nieuwe 
schoenen of auto 
zelf printen, hoe-
ven die niet meer 
aangevoerd te 
worden. Noem de 
samensteller van 
deze woordenlijst 
ouderwets, maar 
geef mijn 3D-
portie maar aan 
Fikkie.

DRONEBEZORGING
Wie reikhalzend uitkijkt naar een bezoekje van de post-
bode, moet straks ook naar de hemel kijken. Bedrijven 
als Amazon en de grote expresbedrijven willen pakketjes 
gaan bezorgen met behulp van drones, kleine onbeman-
de vliegende objecten die tot nu toe vooral het nieuws 
haalden met het uitschakelen van terroristen in verre 
landen.

DROPSHIPPING
De voortdurende opmars van het webwinkelen betekent 
dat er ook steeds meer wordt gedropshipped. Dropship-
ping betekent dat de uitbater van een webwinkel niet zelf 
voorraden houdt, maar dat deze zijn producten betrekt 
van een derde partij. Die leverancier verzorgt ook meteen 
de logistiek. In ruil hiervoor levert de webwinkelhouder 
wel wat marge in, maar daar staat tegenover dat hij geen 
grote investeringen hoeft  te doen in loodsruimte.

ELEKTRONISCHE NEUS
De elektronische neus (ook wel: e-nose) wordt in de me-
dische wereld gebruikt om ziektes op te sporen, maar 
wordt ook steeds meer gebruikt in havengebieden (onder 
meer Moerdijk) als instrument om de veroorzakers van 
stankoverlast te betrappen.

INTERNE BAAN
We hadden er lang naar uitgekeken, maar uiteindelijk 

was de opening van de Tweede Maasvlakte dit jaar 
minder feestelijk dan verwacht. Reders lijken niet 
bijzonder reikhalzend uit te kijken naar nieuwe 
Rotterdamse terminals - ze gaan net zo lief naar 
Antwerpen of Gdansk - en ook werd dit jaar ge-
klaagd over het ontbreken van een ‘interne baan’ 
voor het uitwisselen van containers tussen de di-
verse containerterminals. Al lijkt die interne baan 
er in de toekomst, als de nieuwe terminals van de 
Tweede Maasvlakte al minstens een jaar open zijn, 
nog wel te komen.

LANCEREN
In Nederland worden steeds minder initiatieven 
ontplooid, plannen gepresenteerd en nieuwe pro-

Stille bewindvoer

Een voorzetje voor wie in de 

feestdagen goed wil scoren bij 

Scrabble of Bullshit Bingo.

BULLSHIT BINGO  Woorden van het jaar 2013
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Nummer 
5.000.000 
voor RSC

Overslag Zeeuwse havens 
gegroeid

MSC loopt achterstand op 
Maersk in

rder met elektronische neus

ducten geïntroduceerd. De reden: tegenwoordig wordt alles en 
iedereen ‘gelanceerd’. Als een bedrijf meldt dat het een nieuwe 
website lanceert, kijkt niemand daar gek van op, maar toen af-
gelopen najaar bekend werd dat er op de beurs Transport & Lo-
gistics Antwerp een heft ruck zou worden gelanceerd, klonk dat 
ineens toch een beetje gek. Zelfs vrachtwagens en hele teams 
worden wel eens ‘gelanceerd’.

MOBIEL DEPOT
Hadden we vorig jaar de ‘voetkoeriers’ van DHL, dit jaar haalt 
TNT onze woordenlijst met een poging de stadsdistributie mi-
lieuvriendelijker te maken. TNT deed het met de introductie 
(nee, geen lancering) van het ‘mobiel depot’, een grote trailer 
die speciaal werd gebouwd als sorteercentrum van waaruit zo-
geheten cycocargo’s, vrachtfi etsen, pakketjes distribueren. 
Brussel had dit jaar de primeur.

NETKOUS
Gebruikers van de A15 en de Havenspoorlijn rijden sinds deze 
zomer onder de Netkous door, een fi ets- en wandelbrug tussen 
Rotterdam-Charlois en Rhoon. De verbinding kreeg haar bij-
naam vanwege het opengewerkte ontwerp. Hoewel Rotterdam-
mers bekend staan om dit soort bijnamen, duikt de Netkous ook 
wel op andere plekken in het land op. Zo wordt een nieuw tram-
viaduct in Den Haag precies zo genoemd.

NUTELLA-BENDE
Je hoeft  geen juwelen, geld of elektronica te vervoeren om doel-
wit te worden van dieven, maakte dit jaar de Nutella-bende dui-
delijk. De bende, dertien man en één vrouw sterk, baarde op-
zien door in Duitsland een grote lading Nutella-potten te stelen. 
In Engeland gingen zeilsnijders er afgelopen najaar vandoor 
met 6400 blikken witte bonen in tomatensaus van Heinz. De 
daders van deze ‘Heinz-heist’ zijn voor zover bekend nog niet 
gepakt.

OLIEZWENDEL
De SP vroeg dit jaar politieke aandacht voor wat de partij beti-
telde als de ‘oliezwendel’; het wegmengen van gift ige stoff en in 

stookolie voor vrachtschepen. Gesteund door een politierap-
port waarin stond dat deze mengpraktijken serieuze criminele 
gedragingen zijn, werd het probleem in politiek Den Haag op 
de kaart gezet. Er is nu een zwarte lijst in de maak van stoff en 
die niet in stookolie mogen zitten.

P3

Als P3 net als K3 een muzikaal trio was geweest, had die moe-
ten bestaan uit pakweg Paul McCartney, Mick Jagger en Brian 
Wilson. Want als scheepvaartcollectief verenigt het dit jaar op-
gerichte P3 de grote drie: Maersk, MSC en CMA CGM. 
De ‘P’ in P3 staat voor ‘Project’. Buiten de scheepvaart was de 
naam P3 al langer in gebruik, bij onder meer een bekende 
Japan se robot en een pop- en cultuurpodium in Purmerend.

SCHIJNCONSTRUCTIE
Leest u deze krant op uw kantoor in Polen, maar heeft  u hem 
laten bezorgen in een kartonnen doos op een donker hoekje van 
een industrieterrein in Nederland of België? Dan bezondigt u 
zich mogelijk aan het in stand houden van een ‘schijnconstruc-
tie’, een woord dat niet langer alleen in het woordenboek van de 
vakbonden staat, maar dat dit jaar ook de Tweede Kamer be-
reikte. Minister Asscher (Sociale Zaken) wil nu korte metten 
maken met schijnconstructies.

STAPPEN ZETTEN
Toenmalig minister Camiel Eurlings zorgde er enkele jaren ge-
leden voor dat deze jaarlijkse transportwoordenlijst werd ver-
rijkt met het woord ‘doorpakken’. De nu in opkomst zijnde term 
‘stappen zetten’ lijkt in vergelijking met ‘doorpakken’ een beet-
je een stap terug. 
‘Doorpakken’ impliceert dat je een probleem bij de keel pakt, 
maar het vrijblijvender klinkende ‘stappen zetten’ houdt de 
mogelijkheid open om de kat nog een beetje uit de boom te kij-
ken.

STILLE BEWINDVOERDER
In onder meer België en de VS kennen ze hem al jaren, maar in 
Nederland was het dit jaar minister Opstelten die de deur open-
de voor de stille bewindvoerder: een ‘aanstaande curator’ die bij 
een kwakkelend bedrijf al voor het faillissement aan de slag gaat 
om een doorstart te kunnen bewerkstelligen. 
Als zo’n doorstart lukt, is het resultaat een ‘pre-pack’. De Schoe-
nenreus en het ziekenhuis van Spijkenisse startten op deze ma-
nier al door.

TRANSPUPTATION
In de VS hebben dierenliefh ebbers een dienst opgezet om zwerf-
puppies waarvoor in de ene Amerikaanse staat geen opvang 
kan worden geregeld, te transporteren naar een andere staat 
waar wél baasjes beschikbaar zijn. Dat is dus ‘transpuptation’.

TRUCKNASIUM
Nee, afstuderen in de Truckologie is er niet mogelijk, maar een 
serieus lesprogramma heeft  het Trucknasium wel te bieden. Het 

is een initiatief van het DAF Museum, bedoeld om leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs te interesseren in automobieltech-
niek. Het DAF Museum wil hiermee een steentje bijdragen aan 
het wegwerken van het tekort aan technisch personeel.

TRUCKTREIN
Van alle markten thuis is-ie, het ‘Magneta Inspection Vehicle’, 
oft ewel de trucktrein van Volvo die Protec Railadvies dit jaar 
heeft  aangeschaft . Het bedrijf zelf noemt zijn nieuwe voertuig 
liefk ozend ‘een rijdend Zwitsers zakmes’; het ding kan brand-
blussen, sneeuwruimen, puinruimen, hoogwerken en surveil-
leren. De trucktrein kan zowel op de weg als het spoor rijden. 
Sommige van zijn taken, zoals het met behulp van een magneet 
stukken ijzer en metaal van de rails halen, moesten voorheen 
door wandelende mensen met emmertjes worden gedaan.    

TWORTY
Diverse bedrijven beloofden de afgelopen jaren een nieuwe re-
volutie in het containervervoer, onder meer met de uitvinding 
van opvouwbare/inklapbare containers. Terwijl de meeste van 
zulke uitvindingen de stap van ontwerp- naar testfase nog moe-
ten maken, heeft  de ‘Tworty’ zijn zeedoop aan boord van een 
containerschip dit jaar al beleefd. De Tworty is een container 
die je als veertigvoeter kan gebruiken en ook, uit elkaar ‘geritst’, 
als twee twintigvoeters.   

VAREND SJORREN
De sjorsector trakteerde ons dit jaar op diverse nieuwe sjorter-
men, onder meer middels de opkomst van sjorcoöperatie Dutch 
Dockers, die in Rotterdam met sjor-zzp’ers wil gaan werken. De 
maiden call van de ‘Maersk McKinney Møller’ (zie Triple-E) be-
tekende dan weer een kennismaking met het fenomeen ‘varend 
sjorren’. Dat betekent dat sjorders alvast wat containers loskop-
pelen voordat het schip aan de kade ligt. Het joeg de vakbond 
in de gordijnen, maar het sjorbedrijf in kwestie beloofde van het 
varend sjorren geen gewoonte te zullen maken.

PAUL JUMELET
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‘In vergelijking met 

Maasvlakte 2 is 

Dordrecht een 

postzegeltje’

Wick Bornet, directeur-
grootaandeelhouder van 
ZHD Stevedoring

23 
JAN

‘Het bestrijden 

van de piraterij is 

geen ver-van-

mijn-bed-show’

Mark Rutte, premier

10

APR

‘Wegonderhoud is 

niet sexy’

Joop Atsma, voormalig 
staatssecretaris van 

Infrastructuur

1 
MEI

‘Ook de zeescheepvaart zal straks massaal op 

LNG overstappen’

Gerard Deen, directeur-eigenaar Deen Shipping

5 
JUN

‘We hebben altijd 

reservewagens klaar 

staan, zodat we nooit 

met vies of kapot 

materiaal hoeven te 

rijden’

Frits van Eerd, eigenaar 
Jumbo Supermarkten

20 
feb

UITGESPROKEN 2013

‘Accijns op 

walstroom is 

gotspe’

Tineke Netelenbos, 
voorzitter KNVR

16

OKT

‘De WTC ligt er in elk 

geval de komende 

jaren niet’

Dick Gilhaus, Zeeland 
Seaports

11

SEP

September

‘Vracht is redelijk 

nieuw voor me’

Erik Varwijk, vrachtbaas 
AF-KLM Cargo

10 
JUL

KATOEN NATIE IS BOOS EN SCHORT INVESTERINGEN OP
Slecht nieuws voor Antwerpen. Katoen Natie schort zijn geplande investerin-
gen van 211 miljoen euro in de Antwerpse haven op uit protest tegen de 
‘rechtsonzekerheid voor werknemers in de Belgische havens’. Volgens 
topman Fernand Huts van Katoen Natie lijdt zijn bedrijf schade door de 
onduidelijkheden over de toepassing van de wet Major. Die wet bepaalt dat 
alle arbeid binnen de havengrenzen moet worden verricht door offi cieel 
erkende havenarbeiders. 
Uit onderzoek van de bonden is gebleken dat Katoen Natie bij dochter 
Logisport goedkope buitenlandse arbeidskrachten  heeft ingehuurd die zich 
geen havenwerknemers mogen noemen. Dat leidde tot stakingen op de 
terminals van Katoen Natie. Uit overheidsinspecties is verder gebleken dat 
Katoen Natie buitenlandse werknemers inzet met de noodzakelijke werkver-
gunningen, maar die geen havenarbeiders zijn volgens de wet. 

SHELL-MAN WORDT NIEUWE GEZICHT ROTTERDAMSE HAVEN
Allard Castelein (1958) wordt vanaf 2014 het nieuwe boegbeeld van de 
Rotterdamse haven. De Rotterdammer volgt Hans Smits op. Castelein 
is in de maritieme wereld een nieuwkomer. Hij was de laatste jaren 
werkzaam als vice-president Environment bij de oliemaatschappij 
Shell. Smits verlaat eind december na negen jaar het Havenbedrijf. 
Castelein werkt sinds 1987 bij Shell. Rotterdam en de Nederlandse 
staat, de eigenaars van het havenbedrijf, geloven dat Castelein met 
zijn grote expertise in de internationale petrochemische industrie, 
zijn managementkwaliteiten, zijn ruime ervaring in complexe en 
maatschappelijk gevoelige dossiers de juiste persoon is om het Ha-
venbedrijf de komende jaren te leiden.  
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Moving business forward!

6

7

9

Blikseminslag treft 
Havenspoorlijn

Vrachtverkeer ligt stil door 
brand luchthaven Nairobi

Duizenden kuikens 
verbrand in vliegtuig

12

20

21

Contargo koopt terminal 
Neuss van APM

Vrachtprijzen wegvervoer 
fractie omhoog

Confl ict Antwerpen met 
GM loopt op

AUGUSTUS

22

23

Rijkswaterstaat zorgt nu al 
voor strooizout

DFDS steekt 54 miljoen in 
scrubbers

John Klompers 
opgestapt bij 
Agility 

Logistics TNT zet Fashion 
BV in de etalage

Wim Bosman en 
Mainfreight sluiten vrede 
met 8 miljoen euro

26

27

29

3

4

Varekamp Coldstores 
failliet, doorstart 
onderzocht

Vervoer 
Betuwe-
route ligt 
stil

SEPTEMBER

‘Je moet niet altijd op je stoel 

blijven zitten tot het op je 

afkomt, maar erop uitgaan’

Martin Schröder, oprichter Martinair

3

DEC
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2,5 JAAR CEL VOOR 
‘BEDRIJVEN DOKTER’ IN 
HAVENSCHANDAAL
Ex-havendirecteur Willem Schol-
ten was wel degelijk de eigenaar 
en niet beheerder van de 1,2 mil-
joen euro die hij van ‘bedrijven-
dokter’ Joep van den Nieuwen-
huijzen ontving. Dat stelde 
justitie bij de strafzaak tegen Van 
den Nieuwenhuijzen. Justitie be-
schuldigt de zakenman van het 
omkopen van Scholten voor het 
verkrijgen van bankgaranties van 
het havenbedrijf. Hij krijgt 2,5 jaar 
cel voor omkoping, valsheid in ge-
schrifte, faillissementsfraude en 
meineed. Scholten werd al eerder 
veroordeeld voor zijn rol in het 
havenschandaal. Hij is in hoger 
beroep gegaan.   

Juli

Augustus

GIGANTEN IN HAVEN 
VAN ROTTERDAM
Het grootste container-
schip ter wereld, de 
‘Maersk Mc-Kinney 
Møller’ laat zich voor het 
eerst zien bij de Rotter-
damse APM Terminal. 
De laatste aanwinst van 
de Deense rederij 
(kostprijs 146 miljoen 
euro) heeft een lengte 
van 399 meter en een 
breedte van 59 meter. Het 
recordschip beschikt over 
een capaciteit van 18.270 
TEU. Maersk wil er twintig 
van laten bouwen. 
De ‘Maersk Mc-Kinney 
Møller’ was niet de enige 
gigant in Rotterdam. Ook 
de ‘Vale Rio’, het grootste 
ijzerertsschip ter wereld 
met 362 meter lengte was 
te zien bij overslagbedrijf 
EMO, terwijl in het 
Calandkanaal de ‘TI 
Europe’, de grootste 
olietanker (DWT 420.000 
ton) ter wereld lag.
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11

13

Tariefsverhoging in Far East fl opt

Nieuw record Euromax Terminal

Air France-KLM Cargo verhoogt 
toeslag 
op 
volume-
lading

18

19

I&M moet 18 miljoen extra 
bezuinigen

Kloosterboer neemt Varekamp 
Cold-
stores 
over

20

25

IFB sluit Main Hub 
Antwerpen

Schavemaker neemt 
Beentjes Transport 
Haarlem over

01

07

11

OKTOBER

RUSSISCHE PESTERIJTJES MET TIR
Opnieuw blijkt de Russische douane te wil-
len morrelen aan de regels voor het TIR-ver-
voer. Deze keer wil de autoriteit extra dek-
king voor eventuele derving van 
accijnsinkomsten verplicht stellen. Dat jaagt 
vervoerders en hun opdrachtgevers op extra 
kosten. Bovendien gebeurt het eenzijdig, 
zonder overleg met de IRU, de wegvervoer-
organisatie die het TIR-verdrag samen met 
de partners in de tot het verdrag toegetre-
den landen uitvoert.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 25-031 DECEMBER 2013

Montzen-route lang versperd 
na ongeval

Binnenhavens moderniseren 
havengeld

Antwerp Ship Repair legt 
boeken neer
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18

24
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28
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06

11

Actiedreiging APMT groeit

Top-3 carriers brengen 
Rotterdam zware klap toe

Cao-akkoord APMT

Antwerpse haven groeit in 
vloeibare bulk

14

20

21

22

Code rood’ door zeer zware storm
 
Noord-Oostzeekanaal voorlopig 
nog dicht na aanvaring

Speksnijder koopt H uybregts 
Logistics

Grote tariefsverhoging in Verre 
Oosten succesvol

Exploitant voor container terminal 
Lelystad

Spoor bij Borne nog dagen gestremd

Franse tol ‘uitgesteld tot juli volgend 
jaar’

Fragiel herstel transportsector zet 
door

Rotterdam Cool Port op losse 
s chroeven

Eén dode bij blokkades rondom Parijs

Platform Nederlandse Luchtvaart 
ter ziele

NOVEMBERBER
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MAASTRICHT BLUNDERT MET NIEUWE AFHANDELINGSLOODS
Het verliesgevende Maastricht Aachen Airport (MAA) moet jaarlijks 558.000 
euro aan huur betalen voor de gloednieuwe, maar onbruikbare afhande-
lingsloods van vrachtdochter MHS. Dat blijkt uit de fi nanciële verslagen van 
Holding Businesspark Luchthaven Maastricht. 
Uit de stukken blijkt verder dat MAA een huurovereenkomst voor het pand 
van twintig jaar heeft afgesloten met de projectontwikkelaar en bouwheer 
ALDC. De loods van 9.000 vierkante meter en een jaarlijkse capaciteit van 
100.000 ton werd in 2012 opgeleverd, maar kan door het ontbreken van een 
vrachtplatform en taxibanen al bijna anderhalf jaar niet worden gebruikt. 
‘Het is een loods in een wei waar geen vliegtuig bij kan’, aldus voormalig 
directeur Hans Peeters van de luchthaven. De vrachtklanten van de luchtha-
ven moeten nu noodgedwongen nog steeds gebruik maken van de verou-
derde vrachtloodsen van MAA. 

November
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TOP 3-CARRIERS BRENGEN 
ROTTERDAM ZWARE KLAP TOE
De geplande samenwerking van 
Maersk, MSC en CMA CGM pakt 
negatief uit voor Rotterdam. 
Antwerpen krijgt er daarentegen 
een groot ladingpakket bij.
De drie marktleiders in de interna-
tionale containervaart vormen 
volgend jaar een nieuw P3 Network 
dat acht gezamenlijke diensten zal 
exploiteren tussen het Verre Oosten 
en Noord-Europa. Deze alliantie 
dient ter vervanging van de negen 
loops die de rederijen nu aanbieden.
Rotterdam ontvangt nu nog acht 
van die negen loops, maar moet 
vanaf het tweede kwartaal van 2014 
genoegen nemen met vier van de 
acht nieuwe Far East loops. Het 
aantal aanlopen met megaschepen 
van de top 3-carriers wordt daardoor 
in een klap gehalveerd. Verwacht 
wordt wel dat de volumes per 
aanloop stijgen. Antwerpen 
ontvangt nu de Lion en Silk Services 
van MSC en de AE2 Service van 
Maersk. P3 zal volgend jaar ook de 
Swan Service als vierde dienst naar 
Antwerpen sturen. Ook in de 
Scheldehaven worden de ‘call sizes’ 
wellicht groter, want in de Lion 
Service wordt Antwerpen de eerste 
Noord-Europese loshaven. In de Silk 
Service wordt het na Le Havre de 
tweede loshaven en de enige 
aanloophaven in de Benelux. 

Oktober
FOTO REINHARD TIEDEMANN
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Riverstone heeft 405 miljoen 
voor HES over

Probleem met TIR- vervoer 
Rusland opgelost

Franse trucktol ‘pas in 2015 
ingevoerd’

Amsterdamse Haven penning 
naar Michiel Wijsmuller

MSC wil Antwerpse hub 
verhuizen

Hapag-Lloyd en CSAV praten 
over fusie

DECEMBERDECEM R Spoorvervoer Noord-Europa 
gestremd

Hamburg verhoogt havengeld 
met 2%

Maarten Tromp weg bij 
Maersk Line

02

03

05

06

09

10

Bonden in wegvervoer stellen 
looneis van 3%

Rechtszaak Vlaanderen tegen 
Loodswezen

Amsterdam laat haven gelden licht 
stijgen

11

13

18
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HOOGSTE KRANEN VAREN ROTTERDAM BINNEN
Bij de nieuwe Rotterdam World Gateway (RWG) op Maasvlakte 2 zijn de hoogste 
containerkranen van de wereld gearriveerd. ‘Opgetopt’ (met de giek omhoog) krijgen 
de gevaartes een hoogte van 127,5 meter, slechts tien meter minder dan de pyloon van 
de Rotterdamse Erasmusbrug.
Ze worden geleverd door de Chinese kranenbouwer ZPMC, dat driekwart van alle 
containerkadekranen in de wereld levert. 
RWG heeft in totaal elf exemplaren besteld, waarvan er twee zijn afgeleverd in 
Rotterdam met twee lichterkranen. De zogenoemde super post-Panamaxkranen 
krijgen een reikwijdte van 24 rijen containers breed, genoeg voor de allergrootste 
containerschepen. Ze zullen op afstand worden bediend, een novum in de container-
sector. 

HONGAARSE MEGA-ORDER VOOR DAF TRUCKS
Vrachtwagenfabrikant DAF levert 600 trucks aan de Hongaarse transportonderneming 
Waberer International. De mega-order heeft een waarde van enkele tientallen miljoenen 
euro’s. 
De bestelling bestaat uit 150 trucks voor het transport over middellange afstand en 450 
voertuigen voor het vervoer over lange afstanden. Waberer is een van de grootste 
transporteurs van Europa met een wagenpark van meer dan 3.000 vrachtwagens. Daarvan 
bestaat 30% uit DAF’s. 
Bij de uiteindelijke keuze keek het Oost-Europese bedrijf naar criteria als schoonste 
motoren, betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en lage onderhoudskosten van de voertuigen.  

December
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4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

Bel 010 280 10 16 
of mail customerdesk@ntpublishers.nl 

Na het gebruikelijke middagtochtje 
over de berg zette het echtpaar De Wit 
de ski’s in het rek van hotel Hochsölden. 
Ze streken neer op het terras. Het was 
hooguit vijf graden boven nul, maar de 
hemel was blauw en de wind hield zich 
in andere dalen schuil.
‘Het jaar zit er bijna op’, zei de heer De 
Wit, en dat was zo. Morgen zouden de 
jonge Witjes, ook al in de dertig, zich 

met hun kinderen en aanhang op de berg komen melden om 
samen de jaarwisseling te vieren.
Uit zijn anorak haalde hij de zaktelefoon tevoorschijn en las 
het sms-bericht. ‘Vijft ien Euro V’s geleverd. Het plenst hier. 
Groetjes, Bertus.’

Hij bestelde twee Jagatee. De Wit Transport kon weer een 
jaartje vooruit.
Ze keken uit op de berg, naar de fi guurtjes die zich als ver-
pakte bonbons over de sneeuw voortbewogen. Vlakbij werd 
het oude lift je gelost, dat nog hoofdzakelijk voor het vervoer 
van goederen werd gebruikt. Fusten pils, kratten Weizenbier 
en cola, dozen met chips en zoute krakelingen, zakken met 
Kaiserbrötchen en Schwarzbrot. ‘Moet je nagaan’, zei de heer 
De Wit.
‘Wat?’ vroeg zijn vrouw.
‘Dat dit ooit niet heeft  bestaan’, verduidelijkte De Wit, die te-
gen het einde van het jaar de neiging ontwikkelde de com-
plexere lagen van zijn fi losofi sche instelling bloot te leggen. 
‘Stel je voor hoe het hier twee eeuwen geleden was. Er was 
niets. Ja, de berg. En beren die het op je thee gemunt zouden 
hebben, wegens de rum.’

Ze huiverde even. ‘Snap je die Oostenrijkers?’ ging haar echt-
genoot onvermoeibaar verder. ‘Ze willen het wegvervoer van 
hun wegen weren omdat het de lucht zou vervuilen. Terwijl 
het in twee decennia 95% schoner is geworden.’
‘Zegt de man die nog gauw even vijft ien Euro V-vrachtauto’s 
heeft  besteld, omdat dat hem een ton scheelt in vergelijking 
met Euro VI’, merkte mevrouw De Wit snibbig op.
‘Lieverd, dat zijn jouw zaken niet. Het is trouwens anderhalve 
ton.’

’s Avonds, toen de Hirschkeule werd opgediend, was de vrede 
weer getekend. Morgen kwamen de kinderen.

Hirschkeule

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

NIEUWSBLAD TRANSPORT 25-31 DECEMBER 2013

12 JAAROVERZICHT 2013

Sterren schurken 
tegen logistiek aan

De groten der aarde laten 
zich dolgraag fotograferen 
voor een vrachtwagen, op 
een containerschip of in een 
volgepakt warehouse, zodat 
de glitter & glamour van de 
logistiek ook een beetje op 
hén afstraalt. 

Wereldsterren en de wereld van het 
goederentransport, dat zijn twee 
handen op één buik. Een overzicht 
van 2013: ‘Stars meet logistics.’

Koning in spe onthult nieuwe DAF

Net voordat hij koning werd, gaf 
Willem-Alexander begin april het 
startsein voor de productie van de 
DAF XF, de nieuwe vrachtwagen 
van de Nederlandse vrachtwagenfa-
brikant die voldoet aan de Euro VI-
eisen. 

Gouden jaar Katy Perry

Katy Perry, toch wel de ‘queen of 
pop’ van 2013 (Roar!), maakte de re-
lease van haar nieuwe cd Prism deze 
zomer wereldkundig door in Ameri-
kaanse steden een gouden vrachtwa-
gen door de straten te laten rijden. 
De gouden truck, toch moeilijk over 
het hoofd te zien, werd in augustus 
aangereden door een dronken me-
deweggebruiker. Dat leidde tot wat 
blik- en goudschade.

Vrachtje voor nieuwe paus
Ook de nieuwe paus, Franciscus, 

GLAMOUR  Zien en gezien worden in transportland

houdt van bloemen uit Nederland. 
Van der Slot Transport kwam ze, zo-
als elk jaar, voor het Paasfeest per 
vrachtwagen op het Sint-Pieters-
plein afl everen. En dat de nieuwbak-
ken Heilige Vader alleen in het Itali-
aans ‘bedankte voor de bloemen’? 
Ach, alle begin is moeilijk.

Warehouses vol wereldleiders

Je mocht je dit jaar geen wereldleider 
noemen zonder je neus eens te laten 
zien in een distributiecentrum. De 
Amerikaanse president Barack Oba-
ma beet in de zomer het spits af met 
een bezoek aan een warehouse van 
Amazon (en een containerterminal 
van MOL), waarna Mark Rutte (Ne-

derland, jawel) en David Cameron 
(Groot-Brittannië) niet konden ach-
terblijven. Cameron liet zich in ok-
tober rondleiden in het dc van kle-
dingwebwinkel ASOS, Rutte nam in 
november in Friesland een kijkje in 
het nieuwe super-dc van discount-
supermarkt Lidl.

Meeuwis maakt blits op feest

Nederlandse vrachtwagenchauf-
feurs luisteren in de cabine het liefst 
naar ‘Brabant’, een lied van Guus 
Meeuwis, bleek in juni uit een en-

quête van verzekeraar TVM. Op het 
jaarcongres van TVM werd de fi jn-
besnaarde zanger hierom in het zon-
netje gezet. Queen’s Bohemian 
Rhapsody staat bij de truckers op 
nummer 13. Een iets minder fi jnbe-
snaarde stemkunstenaar, Iron Mai-
den-voorman Bruce Dickinson, 
vindt zich zelden terug in muzikale 
top-zoveels, maar haalde dit jaar wel 
onze krant met de oprichting van 
zijn eigen luchtvaartmaatschappij.

Spears en Hanks vs. piraterij

De internationale scheepvaart kon 
in de strijd tegen de Somalische pi-
raterij dit jaar rekenen op de steun 
van Britney Spears en Tom Hanks. 

De Britse marine onthulde dit najaar 
dat ze liedjes van ‘Britney’ gebruikt 
om piraten weg te jagen. Piraten 
kunnen de liedjes van de Ameri-
kaanse zangeres blijkbaar niet aan-
horen omdat ze zo westers en ver-
dorven klinken. Gelukkig draaide 
Hanks dit jaar als Maersk-kapitein 
in de fi lm Captain Phillips geen Brit-
ney-muziek, anders was de rolprent 
over een piratenaanval allicht een 
stuk saaier geworden.

Melanie Schultz van 
Hagen, Minister van 
Infrastructuur en 
Milieu

Het is wel zo dat ik 
mijn vetlaag kwijt 
ben, het extra 
budget dat er was.

QUOTE VAN HET JAAR

‘Bedankt voor de bloemen’ alleen in het 
Italiaans? Ach, alle begin is moeilijk

PAUL JUMELET

‘Zo, dus dát is een doos?’
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