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Het verlies van marktaandeel 
door het Nederlandse wegver-
voer is structureel van aard en 
zal de komende jaren verder 
doorgaan. Dat voorspelt het 
economisch bureau van ING in 
een studie over de truckmarkt.

De bank, die veel transportbedrijven fi -
nanciert, koppelt er de waarschuwing aan 
dat truck- en trailerverkopers rekening 
moeten houden met een dalende afzet. 
Voor dit jaar wordt een daling van de 
truckverkopen met 20% tot rond de 10.000 
eenheden verwacht. De verkoop van trai-
lers zal daarentegen waarschijnlijk licht 
groeien; op een ‘truckjaar’ volgt meestal 
een ‘trailerjaar’. 
De terugval is dit jaar extra groot omdat er 
eind vorig jaar sprake was van een ware 
verkoopgolf. Enerzijds konden vervoer-
ders voor het laatst nieuwe trucks met 

de extra werknemers die medio vorig jaar 
werden aangetrokken om de verkooppiek 
op te vangen.
Ook bij Scania in Zwolle verliest een groot 
deel van de vorig jaar 130 aangetrokken 
fl exwerkers zijn baan. De productie zou 
met ongeveer 10% verlaagd worden tot on-
geveer 115 trucks per dag. Ook de fabrie-
ken in Frankrijk en Zweden moeten af-
slanken, waarmee er verspreid over Europa 
zo’n 300 banen worden geschrapt.
ING verwacht dat de schaalvergroting, die 
onder druk van de markt het afgelopen 
jaar is ingezet,de komende jaren doorzet. 
Het leeuwendeel van de bedrijven heeft  
minder dan vijft ig vrachtwagens. Zulke 
bedrijven hebben een zwakke positie te-
genover opdrachtgevers. Door consolida-
tie en samenwerking kunnen bedrijven 
hun positie versterken en de organisatie 
professionaliseren, aldus de bank.

Euro V-motoren aanschaff en, anderzijds 
werd er gretig gebruik gemaakt van de 
subsidieregeling op Euro VI-trucks  en de 
vrijwillige afschrijvingsregeling.
De bank wijst erop dat het Nederlandse 
marktaandeel al sinds de uitbreiding van 
de Europese Unie in 2004 langzaam maar 
zeker afneemt en dat met name Polen snel 
terrein wint. Sinds 2009 gaat dat gepaard 
met het uitvlaggen van Nederlandse 
vrachtwagens naar Oost-Europa. Die 
trend zal de komende jaren doorgaan, al-
dus ING. De bank voegt er aan toe dat Bul-
garije en Roemenië al klaar staan als nieu-
we uitvlaglanden.

Daf en Scania
De twee grote vrachtwagenfabrieken in 
Nederland, Daf en Scania, hebben al aan-
gekondigd dat ze minder gaan produceren 
en dat er gesneden wordt in het personeels-
bestand. Daf verlaagt de productie met 
ruim 25% tot 164 trucks per dag en heeft  al 
afscheid genomen van een groot deel van 

De Nederlandse truckers verliezen terrein aan Oost-Europese landen als Bulgarije en Polen.

 STUDIE ING   Uitvlaggen naar Polen gaat door, verkoop trucks dit jaar fors omlaag

Verlies marktaandeel 
wegvervoer structureel

ROB MACKOR

LUCHTVRACHT
Een tweede Nederlandse 
topmanager keert Cargolux 
de rug toe. Peter van de Pas, 
verantwoordelijk voor de 
vrachtoperatie van Cargo-
lux, stapt eind maart op, 
nadat vorige week Robert 
van de Weg plotseling ver-
trok. In de markt wordt aan-
genomen dat het tweetal is 
opgestapt uit protest tegen de nieuwe koers van Car-
golux nadat het Chinese HNCA zich deze maand had 
ingekocht bij de Luxemburgse vrachtmaatschappij. 
Van de Weg en Van de Pas waren ooit werkzaam voor 
de KLM.

Oud KLM-ers verlaten Cargolux

SCHEEPVAART
In Brussel gaan stemmen op om zeeschepen in Europe-
se wateren te verplichten hun CO2-emissies te registre-
ren. Een voorstel van die strekking is inmiddels in twee 
commissies van het Europees Parlement besproken. 
Volgens het oorspronkelijke voorstel zou de meldplicht 
moeten gelden voor schepen vanaf 5.000 bruto ton, of-
wel zo’n 90% van alle schepen in Europese wateren. Een 
aantal parlementsleden dringt aan op een ondergrens 
van 400 ton, waardoor de dekkingsgraad zou oplopen 
tot 98%. De vraag is nog of de meldplicht beperkt blijft 
tot CO2-emissies. Ook NOx, stikstofoxiden, zou gemeld 
moeten worden, vindt een aantal europarlementariërs. 

EU: Meldplicht emissies zeeschepen 

landen lopen risico op een ter-
reuraanslag, een daling van 12%. 
Daarmee is terrorisme voor het 
eerst sinds jaren niet meer het 
grootste risico voor de interna-
tionale handel. Nu zijn dat ci-

viele onlusten, aldus de Terrorism & Political Violence 
Map van verzekeringsmakelaar Aon. In vier landen ging 
het dreigingsniveau omhoog: Brazilië, Japan, Mozam-
bique en Bangladesh. In Europa verbeterde de situatie 
aanzienlijk. Afrika blijft het meest risicovolle gebied.
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VEILIG VOOR WERELDHANDEL

OVERSLAG
President Raúl Castro van Cuba heeft samen met het 
staatshoofd van Brazilië, Dilma Rousseff, de nieuwe 
containerhaven van het communistische eiland ge-
opend. Het straatarme Cuba heeft 960 miljoen dollar 
geleend om het prestigeproject bij het plaatsje Mariel 
mogelijk te maken. De containerhaven ligt bij de hoofd-

stad Havana in een 
nieuwe vrijhandels-
zone. Cuba hoopt  
met de nieuwe ha-
ven weer het logis-
tieke hart te worden 
van het Caribische 
gebied.

Cuba opent nieuwe containerhaven
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     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
NV-belasting voor Nederlandse haven is een slechte zaak

Dat wordt tijd, en nu doorpakken 

Genoeg getwijfeld: bij twijfel niet doen 

Anders 

30 %

66 %

4 %

Logistiek Park Moerdijk 
moet er komen 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 651 mensen op de stelling van 22 JANUARI

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/vanlehavretothamburg

14 februari:  

Van Le Havre tot Hamburg

Adverteren? Bel: 010 280 10 25

De Duitse scheepvaart gaat door 
zware tijden, maar de Duitse 
redersvereniging VDR heeft  
goede hoop dat de nieuwe 
coalitie in Berlijn een voor hen 
gunstige koers gaat varen. 
Algemeen directeur Ralf Nagel 
over de uitdagingen van 2014.

Met een blik op de scheepvaart 
ben je geneigd om te zeggen: 
nieuw jaar, nieuwe kansen. Hoe 
staat de sector ervoor?
De rederijen zitten nog steeds in 
een lastige situatie, zonder twijfel. 
Tot nu toe heeft  de sector bewezen 
zeer robuust te zijn. Tot dusver wa-
ren er zo goed als geen faillisse-
menten op ondernemingsniveau. 
Dat is opmerkelijk. Voor de bedrij-
ven met één schip ziet dat er zoals 
bekend anders uit. En het valt te 
vrezen, dat de Duitse vloot ook dit 
jaar verder zal krimpen.

VDR-voorzitter Michael Behrendt 
benadrukte onlangs dat juist de 
kleine en middelgrote charterre-
derijen moeten samenwerken en 
gezamenlijk fi nanciers moeten 
vinden. Is dat wel zo? Je hoort dat 
toch vooral over Rickmers & Co.
Natuurlijk zijn de grote rederijen 
prominenter aanwezig in de me-
dia. Maar het is inderdaad waar dat 
er óók bij de kleinere aanbieders 
aanzetten zijn om zulke gezamen-
lijke oplossingen voor elkaar te 
krijgen, ook al is het juist voor deze 
kleinere reders niet gemakkelijk. 
Na zoveel moeizame jaren staat 
hun bestaansrecht op het spel, zo-
dat ze er niet omheen kunnen om 
over samenwerkingsverbanden na 
te denken of om bij grotere aanbie-
ders aan te schuiven – óók om toe-
gang tot kapitaal te houden.

En hoe gedragen de banken zich?
Ondertussen is het aantal scheeps-
verkopen dat verband houdt met 
de lange duur van de scheepsvaart-
crisis duidelijk gestegen. Indien de 
huidige eigenaren geen aanvullen-
de fi nanciële middelen voor een 
herstructurering kunnen opbren-
gen, is in de ogen van de banken 

vaker een nieuwe eigendomsver-
houding nodig. Ten dele komen 
deze schepen ook in handen van 
buitenlandse ondernemingen. 
Voor Duitsland als standplaats 
voor de scheepvaart is het cruciaal, 
dat zoveel mogelijk schepen in 
Duits eigendom blijven – of op zijn 

minst onder Duits management 
varen.

Laten we een blik werpen op de 
politiek. De VDR heeft  het 
coalitieakkoord al geprezen. Wat 
verwacht u nu concreet? 
Nu komt het erop aan, dat wat 
daarin geschetst is, ook omgezet 
wordt in actie.

En dat is?
Ten eerste hebben we – sterker dan 
in de vorige regeerperiode – een 
strategische en coherente benade-
ring nodig van het thema van de 
maritieme economie, die de waar-
decreatie in de sector op waarde 
schat en centraal stelt. Concreet 
kan dit uitmonden in een toe-
komstpact voor de maritieme eco-

nomie, net zoals onze collega’s uit 
de luchtvaart dat gedaan hebben 
met hun Nationaal Luchtvaart-
plan. De nieuwe maritieme coördi-
nator Uwe Beckmeyer heeft  al als 
oppositielid een aansprekende po-
ging ondernomen en die onder-
steunen wij uitdrukkelijk, waarbij 
het ons niet om miljardenverslin-
dende programma’s gaat.

Waarom dan wél?
We hebben in Berlijn een algemene 
mentaliteitsverandering nodig 
met het oog op het maritieme be-
leid. De regeringspartijen hebben 
in het coalitieakkoord vastgelegd, 
dat ze zowel in nationaal als in EU-
verband afzien van uitzonderings-
gevallen. Geïsoleerde oplossingen 
zijn duur en contraproductief in de 
scheepvaart. Je hebt het internatio-
nale verband nodig – ofwel de be-
slissingen moeten op het niveau 
van de IMO (International Mari-
time Organization, red.) genomen 
worden. Dat moet de regering ook 
in Brussel duidelijk maken, om 
dan samen met de Europese Com-

missie aan dezelfde kant van het 
touw te trekken. Want de Chinese 
handelsvloot is groeiende en daar-
mee ook hun gezag in de IMO.

Het klimaat kan dit jaar ook een 
belangrijk thema worden. De 
Europese Unie werkt aan een 
regeling voor de CO2-uitstoot van 
zeeschepen. Gaat die volgens u de 
juiste kant uit?
De effi  ciency van het scheepsbe-
drijf verhogen, is in het wezenlijke 
eigenbelang van de scheepvaart. 
Brandstof is de grootste kosten-
post. Helaas gaan de Europese 
plannen, die de rekenkundige effi  -
ciency centraal stellen, in de ver-
keerde richting. 

RALF NAGEL, ALGEMEEN DIRECTEUR VDR

‘Duitse scheepvaart heeft  

een toekomstpact nodig’ 

‘De Chinese handelsvloot is groeiende 
en daarmee ook hun gezag in de IMO.’

SEBASTIAN REIMANN, DVZ
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RHet heeft  wel iets ironisch: toen de ver-

zelfstandiging van het toen nog ge-
meentelijke Havenbedrijf van Rotter-
dam in gang werd gezet, werd de 
groeiende invloed van Europa daar-
voor als voornaamste argument ge-
bruikt. De haven was te groot gewor-
den voor de Coolsingel en moest zich 
veel meer op Brussel gaan richten, zo 
heette het. Nu dreigt de omvorming 

van een gemeentelijke dienst tot een overheids-NV zich als 
een uit Brussel afk omstige boemerang tegen het Havenbedrijf 
te keren. De Europese Commissie eist namelijk  dat Neder-
land een eind maakt aan de vrijstelling van vennootschaps-
belasting voor haven-NV’s.  Dat zou overigens niet alleen 
voor Rotterdam gelden, maar ook voor Amsterdam en Zee-
land Seaports, die hun havenbedrijven eveneens via een over-
heids-NV hebben verzelfstandigd.

De betrokken havens gebruiken het grootste deel van de 
winst die na betaling van dividend aan de aandeelhouders 
overblijft , voor investeringen in infrastructuur. Als de winst 
eerst wordt belast, blijft  er minder over om te investeren, zo 
simpel is dat. Daardoor zou de kwaliteit van de infrastruc-
tuur op termijn verslechteren en uiteindelijk de concurrentie-
positie verzwakken. Het dividend verlagen ter compensatie 
van de belastingaanslag lijkt misschien een optie, maar is dat 
niet. Voor Rotterdam al helemaal niet, want die moet een vast 
dividend betalen aan zijn aandeelhouders, de gemeente en 
het Rijk. Het Havenbedrijf Amsterdam heeft  op dat punt 
meer mogelijkheden, maar de gemeente zal als enige aandeel-
houder beslist niet geporteerd zijn voor het idee dat een fors 
deel van de winst naar de Rijkskas gaat in plaats van die van 
de gemeente.

Het is evenwel onwaarschijnlijk dat Nederland zich aan de 
Europese eis kan onttrekken. Als een havenbeheerder voor de 
NV-vorm heeft  gekozen, is die een vennootschap en valt die 
dus onder de vennootschapsbelasting, is de redenering. 
Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers realiseert zich 
dat ook en heeft  inmiddels aangekondigd dat er een eind 
komt aan de uitzonderingspositie van de havens. Zoals het er 
nu naar uit ziet zal dat met ingang van 2016 het geval zijn.

Grote vraag is echter in welke vorm die aanpassing precies 
gegoten zal worden. Het Havenbedrijf Rotterdam wijst erop 
dat de eis van Brussel niet leidt tot het gelijk trekken van con-
currentieverhoudingen, maar juist tot een verstoring ervan. 
Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt namelijk dat veel ha-
vens in België, Duitsland en Frankrijk formeel weliswaar be-
lastingplichtig zijn, maar in werkelijkheid nauwelijks iets aan 
de staatskas afdragen. Als de Nederlandse havens wel voor de 
volle mep zouden worden aangeslagen, zouden ze daarmee 
op een onacceptabele achterstand gezet worden. Het is te ho-
pen dat het kabinet zich realiseert dat daarmee de positie van 
een trekker van de Nederlandse economie op het spel zou 
worden gezet. Het komt er dus op aan om naar Belgisch, 
Frans en Duits voorbeeld een pragmatische regeling op te tui-
gen en de Brusselse boemerang onschadelijk te maken.

Brusselse boemerang

ROB MACKOR
rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl
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Belgisch transport wil 
snel lastenverlichting

tage in Europa. Meer liberalisering 
zou voor de Belgische wegvervoer-
ders ‘catastrofale gevolgen hebben’, 
aldus de organisaties. 

Absurd
De branchevertegenwoordigers vin-
den het verder ‘totaal absurd’ dat er 
nog steeds binnen de EU een verbod 
is op het grensoverschrijdend ver-
voer met voertuigen van 44 ton tus-
sen twee lidstaten, die deze ge-
wichtscategorie wel op hun eigen 
grondgebied toelaten. Tevens willen 
zij dat de kilometerheffi  ng voor álle 
weggebruikers gaat gelden en niet 
alleen voor het vrachtvervoer. De in-
komsten daaruit dienen vervolgens 
geheel naar de infrastructuur te 
gaan. | JOHN VERSLEIJEN

De Belgische wegvervoerders zijn 
te duur vergeleken met de concur-
rentie in Oost-Europa. Daarom 
dringen zij aan bij de overheid om 
‘de sociale lasten op de niet-pro-
ductieve uren te verlagen’.

Dat stellen de transportorganisaties 
TLV en Febetra op de gemeenschap-
pelijke nieuwjaarsreceptie.
Om te voorkomen dat het de Belgi-
sche transportsector ‘verder weg-
zakt in het moeras’ en de transport-
sector ‘hoge toppen blijft  scheren in 
de faillissementscijfers’ zijn deze 
maatregelen hard nodig, aldus de 
twee brancheorganisaties. 
Daarnaast blijven de twee organisa-
ties zich ‘met klem verzetten’ tegen 
een verdere vrijmaking van de cabo-

WEGVERVOER

Captrain zet directeur 
Gibson op non-actief

tussen hem en de ondernemings-
raad (OR) van Captrain. Die zegde 
in november in een brief aan de aan-
deelhouder formeel het vertrouwen 
op in de directeur. De OR verklaart 
in een reactie tevreden te zijn: ‘We 
hebben ons doel bereikt.’ 
Volgens de OR was er sprake van 
‘volledig verziekte verhoudingen’ 
tussen Gibson en het personeel. Een 
aantal werknemers zit daardoor ziek 
thuis. In de drie jaar dat Gibson aan 
het roer stond is de organisatie met  
ongeveer zestig mensen ingekrom-
pen. Ook is er veel verloop geweest. 
Bij Captrain Benelux werken zo’n 
honderd mensen in Nederland en 
België. Captrain werd in 2010 opge-
zet door de bundeling van de ver-
schillende dochters van SNCF.

Directeur Alan Gibson van spoor-
bedrijf Captrain Benelux is door 
moederbedrijf SNCF Geodis op 
non-actief gezet.

Hij wordt tijdelijk opgevolgd door de 
voorzitter van de raad van bestuur 
van het bedrijf, de Fransman Philip-
pe Bihouix. Bihouix is ook directeur 
van de internationale divisie van de 
Franse spoorwegen.
Alan Gibson was niet bereikbaar 
voor een toelichting; aan hem ge-
richte emailberichten worden direct 
doorgestuurd naar Bihouix. Gibson 
werkte sinds maart 2011 bij Cap-
train. Daarvoor was hij werkzaam 
bij onder meer ERS Railways en 
Maersk Line. Het ontslag van Gib-
son hangt samen met een confl ict 

SPOORVERVOER

Frankrijk neemt proef 
met 1,5 km lange trein
SPOORVERVOER
De Franse staatsspoorwegmaat-
schappij SNCF neemt proeven 
met vrachttreinen met een lengte 
van anderhalve kilometer. SNCF 
doet dat samen met RFF, de be-
heerder van het Franse spoornet. 
De proeven worden gehouden op 
een traject tussen Lyon en Nîmes. 
Slaagt de proef, dan zal Frankrijk 
over twee jaar deze recordtreinen 
toelaten, vooral op lange trajec-
ten. Een aantal jaar geleden is er 
in Nederland als eens geëxperi-
menteerd met treinen van één ki-
lometer lang.

Allwaterdienst 
Spliethoff op Cleveland
SCHEEPVAART
Spliethoff begint in maart met 
een directe dienst voor containers 

en conventionele lading op Cleve-
land in het Amerikaanse midden-
Westen. De Amsterdamse rederij 
heeft daarvoor een overeenkomst 
gesloten met The Cleveland-
Cuyahoga County Port Authority. 
De schepen varen na het winter-
seizoen via de St. Lawrence 
Seaway en de Grote Meren naar 
Cleveland, een belangrijke im- en 
exportregio. 

China Shipping 
diep in het rood 
SCHEEPVAART
De Chinese containerrederij China 
Shipping Container Lines stevent 
af op een verlies over 2013 van 435 
miljoen dollar. De aan de beurzen 
van Shanghai en Hongkong geno-
teerde rederij schrijft dit toe aan 

een ‘ontoereikend ladingaanbod 
als gevolg van de ernstige onba-
lans tussen vraag en aanbod op de 
internationale containermarkten’. 
In 2012 maakte de Chinese rederij 
een winst van 86 miljoen dollar, 
wat te danken was aan een meer-
waarde op de verkoop van activa.

Amazon breidt uit 
in India 
LOGISTIEK
De Amerikaanse onlinewinkel 
Amazon opent volgende maand 
een tweede distributiecentrum in 
India. De locatie van het nieuwe 
distributiecentrum beslaat circa 
14.000 vierkante meter en ligt in 
de buurt van de Indiase stad Ban-
galore. De vestiging zal volgende 
maand klaar zijn voor gebruik.
Amazon hoopt met de uitbreiding 
te profi teren van de sterk groei-
ende markt voor onlineverkopen 
in India, ondanks een zwakke eco-
nomische groei in het land. 

KORTVoorschot op nieuwe sluis
 ARCELORMITTAL   Gentse staalfabrikant investeert fors in nieuw overslagmaterieel

ArcelorMittal Gent inves-
teert ruim 13 miljoen euro 
in twee nieuwe kranen, 
waarmee de staalfabrikant 
de overslagcapaciteit van 
zijn havencomplex opvoert.

De staalfabrikant neemt daarmee 
een voorschot op de voorgenomen 
bouw van een nieuwe grote zeesluis 
bij Terneuzen, waardoor Gent in de 
toekomst voor grotere schepen be-
reikbaar wordt. Nederland en 
Vlaanderen hebben in principe be-
sloten tot de bouw van de nieuwe 
sluis, maar de details van het project 
worden nog uitgewerkt. Zo is nog 
niet helemaal duidelijk wanneer de 
bouw kan beginnen en wanneer de 
sluis klaar is, al gaat het bedrijf er 
zelf van uit dat die in 2020 beschik-
baar zal zijn.
Met de bouw van de nieuwe sluis aan 
de ingang van het Kanaal Gent-Ter-
neuzen wordt ArcelorMittal beter 
bereikbaar voor zogenoemde cape-
size bulkcarriers, die de haven dan 
met zo’n 120.000 ton lading kunnen 
bereiken. Nu is dat nog maximaal 
70.000 ton. De meeste capesizers – 
de benaming verwijst naar het feit 
dat de schepen te groot zijn voor het 
Panama- en het Suezkanaal – heb-
ben overigens een laadvermogen 
van meer dan 150.000 ton.

Terneuzen
De investering is erop gericht om die 
schepen zo effi  ciënt mogelijk te kun-
nen afh andelen. Het gaat om twee 
verschillende kranen, één voor de 
lossing van die capesizers en één 
voor het lossen van duwbakken. 
Omdat het complex ook met de 
nieuwe sluis niet bereikbaar is voor 
volbeladen capesizers, zal de staalfa-
brikant de schepen ook in de toe-
komst deels voor de sluizen laten 
lossen, bijvoorbeeld in Terneuzen. 
Daarbij wordt een deel van de lading 
overgeslagen in duwbakken, die ver-
volgens naar Gent gaan.
Een andere mogelijkheid is om de 

aanvoer van grondstoff en naar Gent 
te combineren met die naar andere 
vestigingen van ArcelorMittal, zoals 
die in Duinkerken. Met de nieuwe 
installatie zijn volgens het bedrijf 
ook op die manier forse besparingen 
te bereiken.
De kraan voor de afh andeling van 

capesizers, de zogenoemde A9-
kraan, krijgt een hijsvermogen van 
vijft ig ton en een capaciteit van 2.000 
ton per uur. Het apparaat wordt ge-
bouwd door de Italiaanse leveran-
cier Danieli en moet in het voorjaar 
van 2016 klaar zijn. De duwbakken-

kraan (B1) krijgt een hefvermogen 
van twintig ton en een capaciteit van 
800 ton per uur. De B1-kraan is be-
steld bij de Turkse leverancier ISIK 
en de indienstneming is voorzien in 
het voorjaar van 2015.
De staalfabrikant gaat er daarnaast 
van uit dat de investering ook ‘een 

positieve impact op de bedrijfsze-
kerheid’ zal hebben, omdat twee ou-
dere havenkranen vervangen wor-
den door twee nieuwe. ArcelorMittal 
verwacht niet alleen meer lading in 
één keer te kunnen ontvangen, maar 
ook dat de schepen sneller afgehan-

deld kunnen worden. ‘Op die ma-
nier verkorten de wachttijden voor 
de schepen en verminderen de lig-
gelden’, voegt de groep daar aan toe.
Het Havenbedrijf Gent heeft  ‘zeer 
verheugd’ op de aankondiging van 
het staalbedrijf gereageerd. ‘Het be-
vestigt onze ambitie om bestaande 
bedrijven in Gent te houden, te voor-
zien in aangepaste haveninfrastruc-
tuur en in een betere nautische toe-
gang tot de haven’, aldus de 
havenbeheerder.
ArcelorMittal Gent is met 4600 
werknemers één van de grootste be-
drijven van Oost-Vlaanderen. Het 
bedrijf produceert jaarlijks zo’n vijf 
miljoen ton vlakstaal, dat vooral aan 
de auto-industrie en aan de bouw-
sector wordt geleverd.

Het complex van ArcelorMittal aan het Kanaal Gent-Terneuzen.
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‘Schepen hoeven minder te wachten en 
de liggelden worden lager.’

ROB MACKOR
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Een event van

Rapport-cijfer in 2013
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SOCIALSOCIAL
 MEDIA MEDIA

Dit jaar kijken we over de grens met:
Jeroen Bertrams, dagvoorzitter en bestsellerauteur van Online 
Marketing Expert in een Week.

NT presenteert de resultaten van het groot onderzoek Gebruik 
social media sector transport & logistiek.

Lisette van der Pijl, Port Able – Iedereen heeft een verhaal. 
10 do’s and don’ts uit de sector.

Port of Antwerp presenteert strategie en uitwerking branding 

campagne ‘Everything is possible at the port of Antwerp’ (#EISP).

Sara Geris, H. Essers, een concrete case van één van de grootste 

transport en logistieke organisaties die de Benelux rijk is.

Opnieuw is dit succesvolle event in maart 
bij te wonen. Geknipt voor marketeers, account-
managers, ondernemers, communicatie- en
pr-professionals in transport en logistiek. 
Vorig jaar gaf 65% van de bezoekers dit congres 
een rapportcijfer 8 of hoger.

“Leuke variatie in sprekers; interessant om het 

verhaal uit diverse disciplines te vernemen.”

“Uitstekend congres. Zeer goede praktijkvoorbeelden. 

Toepasbaarheid en benadering zeer bruikbaar voor 

onze praktijk.”

“Prima initiatief met veel waardevolle info. We gaan 

direct aan de slag.”

“Een zeer inspirerende en informatieve ochtend.”

Meld unu aan!

Als u zich inschrijft voor 14 februari 2014, ontvangt u het 

boekje ‘Online Marketing Expert in een Week’ van Jeroen 

Bertrams. Een krachtig en actueel overzicht van 

ruim twintig vormen van online marketing.

FEBRUARI

Midden- en Zuid Amerika en 

het Caribisch gebied 6 07-02

Van Le Havre tot Hamburg 7 14-02

Haven Antwerpen 8 21-02

Regio Zeeland 9 28-02

MAART

Luchtvrachtexpeditie 10 07-03

Verenigd Koninkrijk en Ierland 11 14-03

Duisburg (Noordrijn Westfalen) 12 21-03

Spoor 13 28-03

APRIL

Douane & Security 15 11-04

Rusland en de Baltische Staten 16 18-04

Reefers 17 25-04

MEI

Zuid-Europa 18 02-05

Projectlading en uitzonderlijk vervoer 19 09-05

CEMAT 20 16-05

Ferry, Roro en Shortsea 21 23-05

Verladers 22 30-05

JUNI

Brazilië 24 13-06

IATA 25 20-06

Regio Rotterdam 26 27-06

JULI

Fashion logistics 27 06-07

Dossiers in 2014
DATUMTITEL WEEK

  INFORMATIE OF RESERVEREN 
 Telefonisch via 010 280 10 25 of mail naar 

 verkoop@ntpublishers.nl

Grote editie 4 april 2014

De logistiek dienstverlener
Adverteer in dit dossier. 

Bel 010 280 10 25.

Beurseditie 6 juni 2014

NT-Dagen special
Adverteer in dit dossier. 

Bel 010 280 10 25.
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‘Méér ladingdiefstal België’
 CRIMINALITEIT   Onderzoeker Dekeyser spreekt cijfers ministerie tegen

Het is met de transportcri-
minaliteit in België erger 
gesteld dan offi  ciële cijfers 
suggereren, zegt onder-
zoeksbureau Dekeyser.

Volgens statistieken die de overheid 
onlangs bekendmaakte, zou in de 
eerste helft  van vorig jaar sprake zijn 
geweest van een sterke daling (met 
7%) van het aantal gevallen van dief-
stal van lading uit voertuigen en van 
voertuigen met lading. Dat klopt 

echter niet, zegt het gerenommeerde 
bureau B.V.B.A. Wim Dekeyser In-
ternational Loss Adjusters uit Over-
ijse bij Brussel.
Omdat de minister van Binnenland-
se Zaken tot voor kort weigerde cij-
fers over deze diefstallen van en uit 
vrachtauto’s openbaar te maken, 
houdt Dekeyser al een aantal jaren 
statistieken bij aan de hand van de 
gevallen die het bedrijf zelf tegen-
komt. Dekeyser had vorig jaar zelf te 
maken met honderd grote diefstal-
zaken in België, goed voor een totale 

schade van tien miljoen euro. De 
voorbije jaren is het transportcrimi-
naliteitscijfer zoals Dekeyser dat op-
stelt duidelijk gestegen, van 2011 tot 
2013 zelfs met ongeveer 40%.
Bovendien worden Belgische ver-
voerders en verladers, net als hun 
verzekeraars, ook nog geconfron-
teerd met criminaliteit elders in Eu-
ropa. Zo kreeg Dekeyser te maken 
met één incident in Italië, waarbij 
een schade van vijf miljoen euro 
werd aangericht. Bij dit incident 
werd een voertuig met zeer kostbare 

lading gekaapt. 
Verspreid over de landen van Euro-
pa zijn er meer van zulke incidenten, 
die bij elkaar het schadebedrag nog 
fl ink opvoeren. In het rapport van 
Dekeyser waarschuwt hij bovendien 
voor fraude via zogeheten vrachtuit-
wisselingsplatforms.

FOLKERT NICOLAI

LEES MEER OP PAGINA 18

Scholten: ‘Toeslagen in  
luchtvracht onlogisch’

kertijd zie je luchtvaartmaatschap-
pijen vrachttarieven onder de kost-
prijs afgeven, terwijl de gehele 
vrachtomzet nog maar bestaat uit de 
inkomsten uit de heffi  ngen.’

Bekvechten
Scholten verwacht dat er een dag zal 
aanbreken dat alle brandstof-en vei-
ligheidstoeslagen weer in een lucht-
vrachtprijs worden ondergebracht. 
Hij roept daarvoor de gehele sector-
op om het heffi  ngencircus in de 
luchtvracht aan te pakken. ‘Het is 
een gevoelig onderwerp, maar mis-
schien kan de internationale lucht-
vrachtorganisatie TIACA het voor-
touw nemen in plaats van onderling 
te bekvechten over het onderwerp.’ | 
JOHN VERSLEIJEN

Peter Scholten, commercieel direc-
teur van vrachtmaatschappij Sau-
dia Cargo, wil af van de toeslagen 
in de  luchtvracht. ‘Het systeem is 
onlogisch, niet transparant en ver-
ouderd.’ 

Het is voor het eerst dat een topma-
nager van een grote luchtvracht-
maatschappij zich zo openlijk uit-
spreekt tegen het systeem van 
toeslagen dat al jarenlang een punt 
van ergernis is voor de verladers.
Scholten, die carrière maakte bij 
Martinair Cargo,  zegt tegen het 
Britse vakblad Loadstar dat het hef-
fi ngsysteem dateert van 1999 toen 
de olieprijs nog op twintig dollar per 
vat lag. ‘Die prijzen komen nooit 
meer terug’, aldus Scholten. ‘Tegelij-

LUCHTVRACHT

Danske Bank verwacht  
groei ladingvolume

modaliteit liep dus fors terug, maar 
van een volumegroei was in de laat-
ste maand van 2013 nog steeds spra-
ke. De verwachtingsindex steeg 
sterk, van 53 voor januari naar 67 
voor februari.
De actuele index voor luchtvracht 
daalde van 53 in november naar 44 
in december. Hier was eind vorig 
jaar dus sprake van krimp. Daarin 
komt begin dit jaar verandering. De 
verwachtingsindex steeg van 50 in 
januari naar 59 in februari.
De actuele zeevrachtindex voor de-
cember kwam uit op 44; ruim onder 
de neutrale 50, maar de november-
index was met 39 nog een stuk lager. 
De verwachtingsindex voor februari 
komt zelfs uit op 65, liefst dertien 
punten meer dan voor januari.

De vrachtvolumes in het Europese 
goederenvervoer waren in decem-
ber stabiel. De verwachting groeit.

De index van Danske Bank die de 
actuele volumes weergeeft , kwam in 
december uit op een neutrale 50 
punten. Danske Bank stelt de index 
op aan de hand van een panel van 
Europese expediteurs. Danske Bank 
stelt ook een index samen die de ver-
wachtingen van expediteurs voor de 
komende maanden weergeeft . Die 
steeg in december met negen punten 
naar 62. Expediteurs voorzien voor 
januari en februari dit jaar groeien-
de ladingvolumes. 
De actuele index voor het wegver-
voer liep in december terug van 64 
naar 55. De volumegroei voor deze 

EXPEDITIE

Veel inwoners willen 
weg uit Moerdijk 
HAVEN
Ruim de helft (52%) van de inwo-
ners van Moerdijk die een enquê-
te van de gemeente over de toe-
komst van het dorp hebben 
ingevuld, wil het dorp verlaten.
Een nog groter deel (55%) ziet 
geen toekomst voor het dorp en 
meent dat geld moet worden ge-
bruikt om inwoners ergens anders 
een toekomst op te laten bouwen. 
Uit het onderzoeksrapport blijkt 
dat inwoners de overlast van de 
haven en het industrieterrein vre-
zen. De gemeente en provincie 
beslissen voor de zomer.

Post-Kogeko neemt 
Kerres Transport over
WEGVERVOER
Post-Kogeko neemt de activitei-
ten van Kerres Transport Groep in 
Heerlen over. Kerres vervoert goe-
deren voor supermarkten als Plus 
en Lidl en voor groothandel Sligro.
Het bedrijf heeft een vloot van 
180 eenheden, waaronder eco-
combi’s en dubbeldekkers. Er wer-

ken 130 mensen die allemaal op de 
loonlijst van Post-Kogeko komen. 
Post-Kogeko is evenals Kerres ac-
tief in de belevering van super-
markten, als Albert Heijn.

Eurotunnel voert 
omzet met 12% op
SPOORVERVOER
Eurotunnel behaalde vorig jaar 
een omzet van 1,09 miljard euro. 
Dat was 12% meer dan een jaar 
eerder. Een sterke groeier was het 
vervoer met vrachttreinen door 
de tunnel. Het aantal treinen nam 

toe met 10% tot 2.547 stuks. Ze 
vervoerden 1,4 miljoen ton vracht, 
een stijging van 11%. Door de Ka-
naaltunnel rijden DB Schenker, 
SNCF en Europorte, het eigen goe-
derenspoorbedrijf van Eurotun-
nel. Europorte voerde de omzet 
met 16% op tot 238,5 miljoen euro.

Doorstart Te Baerts 
Transport na jaar failliet 
WEGVERVOER
LOZON Transport & Logistiek BV 
en Te Baerts Transport & Logistiek 
BV zijn met een aantal zusterbe-
drijven failliet verklaard door de 
Roermondse rechtbank. In af-
wachting van een mogelijke koper 
wordt er voorlopig doorgewerkt 
in Venlo, Eelde en Horst. Te Baerts 
Transport maakte vorig jaar een 
doorstart met LOZON Transport 
onder de naam Wiell Food & Flo-
wer Logistics, maar heeft alsnog 
na amper een jaar de handdoek in 
de ring moeten gooien. 

KORT
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Schiphol Cargo verh 
 ANALYSE  Voor de zoveelste keer is er een onderzoek geweest of 1,5 miljoen 

Verhuizing van de Neder-
landse luchtvrachtsector op 
Schiphol naar het provincia-
le luchthaventje van Lely-
stad blijkt toch niet zo’n 
goed idee.

Tot die conclusie kwam deze maand 
een nieuw gedegen onderzoek van 
de gemeente Haarlemmermeer, 
huisbaas van de Nederlandse main-
port, na een opnieuw opgelaaide dis-
cussie in de plaatselijke politiek. 
Daar vroegen raadslieden zich af of 
de lawaaiige vrachtvluchten niet 
konden emigreren naar de Flevopol-
der en niet zoals nu door het kabinet 
is voorzien de vakantiecharters. 
Dat het gemeentebestuur dit keer in 
samenwerking met de Amsterdam-
se ondernemersvereniging Oram, 
deze oude uitvlagvariant nog eens 
serieus onder de loep neemt, moet 
menig manager in de luchtvracht-
sector hebben verrast. In de la van 
vrachtdirecteur Enno Osinga van de 
Schiphol Group hebben zich de afge-
lopen twintig jaar het aantal onder-
zoeken naar het belang van de lucht-
vracht voor de luchthaven 
opgestapeld. 

Maasvlakte 
Het begon al in het begin van de ja-
ren negentig van de vorige eeuw met 
het vermaarde onderzoek ‘lucht 
voor vracht’. Een gedegen studie, die 
in essentie de overige lawine aan 
rapporten, studies en nota’s over het 
onderwerp overbodig maakte. Alles 
is doorgelicht, geanalyseerd, geveri-
fi eerd, herijkt en gemeten.  Of het nu 
in het kader was van een luchthaven 
in zee, waarbij de luchtvracht kon 
emigreren naar een zandvlakte bij 
de Rotterdamse Maasvlakte of bin-
nen het raamwerk van de mainport-
strategie van Schiphol. De conclusie 
was  altijd dezelfde: luchtvracht ver-
huizen van Schiphol is economisch 
een onzalig idee en gewoon dom. 

De burgemeester van Haarlemmer-
meer had dan ook kunnen volstaan 
met een simpel telefoontje naar 
vrachtdirecteur Osinga en een 
vrachtwagen had de studies bij het 
gemeentehuis afgeleverd. 
De vrachtbaas van Schiphol had ook 
kunnen volstaan met een rondlei-
ding langs de vele distributiecentra 
en afh andelingsloodsen op de lucht-
haven of samen met de burgervader 
met een meetlat nog even de lan-
dingsbaan van Lelystad Airport 
kunnen nameten, die al gauw een 
halve kilometer te kort is voor een 
volle vrachtjumbo. 
Het tweetal had ook in de buikruim-
te van passagiersvliegtuigen kunnen 
kruipen en de burgemeester had 
kunnen ontdekken dat de helft  van 
de luchtvracht gewoon onder de 

stoelen van de passagiers meelift  
naar Nederland of naar verre inter-
continentale oorden. 
Dat telefoontje aan de vrachtbaas 
van Schiphol had dus veel tijd, geld 
en energie kunnen uitsparen, maar 
nu ligt er dus opnieuw een rapport, 
waarvan een kopie ongetwijfeld 
weer in de la van Schipholmanager 
Osinga zal belanden. Er valt niet aan 
te ontkomen.

Transito
Heeft  het nieuwe onderzoek dan nog 
nieuwe inzichten opgeleverd? Het 
antwoord laat zich raden: nee dus. 
De luchtvrachtsector blijft  op Schip-
hol werkgelegenheid (30.000 banen) 
creëren en is ‘een belangrijke schakel 
in de logistieke keten, samen met de 
Amsterdamse haven en de bloemen-

‘Een verhuizing naar Lelystad zou de concurrentiepositie van de gehele luchtvracht geen 

Transport buiten schot 
bij sanering Greenery

sector. De expediteur is wel sinds vo-
rig jaar begonnen om ook voor der-
den activiteiten uit te voeren. 
 
Verlies
De directie van Th e Greenery wil met 
de reorganisatie uiteindelijk een be-
sparing doorvoeren van dertig mil-
joen euro, melden bronnen in de 
groente- en fruitsector. Ongeveer 
300 van de 1.200 werknemers zouden 
daardoor volgens het Britse vakblad 
Fruitnet hun baan verliezen. Deze 
aantallen kan Th e Greenery niet 
bevestigen. Volgens de woordvoerder 
kan een deel van het boventallige 
personeel bij de drie resterende 
vestigingen worden ondergebracht. 
Th e Greenery leed in 2011 en 2012 
een bedrijfsverlies van zes miljoen 
euro. De omzet daalde met 200 mil-
joen naar 1,4 miljard euro. 

De ingrijpende sanering bij het co-
operatieve groente- en fruitveiling 
Th e Greenery heeft  voorlopig mi-
nieme gevolgen voor de logistieke 
dochters Dijco (wegtransport) en 
Blue Sky Cargo (expeditie). 

Th e Greenery moet fors afslanken. 
Het aantal distributiecentra wordt 
de komende drie jaar gereduceerd 
van acht naar drie vestigingen. Al-
leen de centra in Barendrecht (Re-
tail), Bleiswijk (handel) en Breda 
(zacht fruit) blijven nog over.
Door deze reductie zal het aantal rit-
ten voor wegvervoerdochter Dijco  
licht verminderen, aldus de woord-
voerder van Th e Greenery, ‘maar dat 
zal allemaal geleidelijk gebeuren.’ 
Voor Blue Sky Cargo voorziet zij 
geen gevolgen. Deze huisexpediteur 
van Th e Greenery behoort tot de top 
tien in de Nederlandse luchtvracht-

LOGISTIEK
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Dijco zal door het terugbrengen van de dc’s van acht naar drie het aantal ritten licht zien dalen, aldus The Greenery. ZIE OOK DOSSIER OP PAGINA 10

Van de Weg stapt op na 
rel over koers Cargolux

Het lokaal Chinees bestuur is er al-
les aan gelegen om de vrachtrol van 
de Zhenghzhou uit te bouwen. 
Of Cargolux daar uiteindelijk wijzer 
van wordt, gelooft  Van de Weg niet. 
Als voorbeeld dient de mislukte 
joint venture van Luft hansa Cargo 
en Shenzhen Airlines in Jade Cargo. 
Na forse verliezen trokken de Duit-
sers uiteindelijk de stekker uit deze 
vrachtmaatschappij met de consta-
tering dat er met de Chinese aan-
deelhouder niet viel samen te wer-
ken. Luft hansa was sterk genoeg om 
het fi asco fi nancieel op te vangen, 
Cargolux is dat niet.    
Bij het vertrek van Van de Weg zou 
volgens diverse internationale vak-
bladen ook hebben meegespeeld dat 
de nieuwe aandeelhouder HNCA 
zijn adviseur Robert Song naar vo-
ren heeft  geschoven als nieuw direc-
tielid van Cargolux. Song zou tevens 
in de race zijn voor de post van alge-
meen directeur van Cargolux.  

Gevangenisstraf
Van de Weg, oud KLM-er, is al veer-
tien jaar werkzaam bij Cargolux en 
was hoofdzakelijk verantwoordelijk 
voor de marketing en sales van Car-
golux. Volgens insiders zullen nog 
meer managers zijn voorbeeld vol-
gen. Niet alleen geloven zij dat de 
nieuwe Chinese aandeelhouder te 
veel macht heeft  gekregen, maar dat 
het recente besluit is doorgedrukt 
om politieke redenen door de 
Luxemburgse staat, de grootaan-
deelhouder van Cargolux. 
Henning Zur Hausen, verantwoor-
delijk voor juridische zaken bij Car-
golux, neemt voorlopig de plaats van 
de Nederlander in tot een nieuwe 
opvolger is gevonden.
Robert van de Weg kwam eerder in 
opspraak door zijn rol bij prijsaf-
spraken in de luchtvrachtsector. Hij 
werd eind 2011 in de VS veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van dertien 
maanden. Na zijn straf keerde hij te-
rug bij Cargolux.| JOHN VERSLEIJEN

De Nederlandse topmanager Ro-
bert van de Weg verlaat Cargolux 
uit protest tegen de recente koop 
van de Chinese investeerder HNCA 
van 35% van de aandelen in de 
Luxemburgse vrachtmaatschappij.

Van de Weg, de bedrijfsstrateeg van 
Cargolux en getipt als een van de 
kandidaten voor de vacante post van 
algemeen directeur van de Luxem-
burgse vrachtmaatschappij, was een 
fervent tegenstander van de koop. 
Een deal die ook in het groothertog-
dom bijzonder omstreden is. Vooral 
de vakbonden vrezen uiteindelijk 
voor banenverlies op de luchthaven 
en bij Cargolux zelf.  

Vetorecht
De nieuwe Chinese mede-eigenaar 
kreeg van de verkopende partij, de 
Luxemburgse regering, te veel in-
vloed op het commerciële beleid van 
Cargolux, het domein van Robert 
van de Weg. Tevens zouden de Chi-
nezen een vetorecht hebben gekre-
gen op alle belangrijke strategische 
beslissingen binnen Cargolux. Ver-
der moeten de Luxemburgers als on-
derdeel van de overeenkomst mee-
werken aan het opzetten van een 
tweede thuisbasis van Cargolux op 
de Chinese luchthaven van 
Zhengzhou, de hoofdstad van de 
provincie Henan. 
Via rechtstreekse vrachtvluchten 
van en naar de Luxemburg zou er 
een zogeheten ‘dual airportsysteem’ 
moeten ontstaan, maar insiders heb-
ben dit project al afgeschreven als 
zwaar verliesgevend en ontsproten 
aan het brein van een lokale Chinese 
partijbaas om de luchthaven van 
Zhengzhou op luchtvrachtgebied 
mondiaal op de kaart te krijgen. 
Tijdens de onderhandelingen tussen 
China en Luxemburg over de ver-
koop van de Cargolux-aandelen 
bleek al dat de Chinese provincie 
vrachtvluchten op de luchthaven 
subsidieert met de nodige dollars. 

LUCHTVRACHT
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Antwerpen wil slib toch 
naar Sluft er afvoeren

Cargo First: niet betrokken 

bij doorspelen ladinggegevens

Annaert van Febem is vooral bang 
voor precedentwerking. ‘Nu gaat het 
om een beperkte hoeveelheid,  maar 
als de overheid dit toestaat, gaan er 
in de toekomst mogelijk miljoenen 
kubieke meters Belgisch slib naar 
Rotterdam’, zegt hij. Volgens hem 
kan het slib in België worden ver-
werkt. Febem denkt dat het grootste 
deel niet ernstig is vervuild. 

Dumpen
Het slib is afk omstig uit het Vierde 
Havendok, één van de oudere haven-
dokken vlakbij de stad. Het Ge-
meentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
heeft  een aanbesteding uitgeschre-
ven voor de verdieping van het dok 
en het afvoeren van de vervuilde 
baggerspecie. Volgens Febem kiest 
de haven voor de goedkoopste op-
lossing: dumpen in plaats van recy-
cling. 
Behalve tegen het Havenbedrijf heb-
ben de afvalverwerkers een zaak 
aangespannen tegen de Openbare 
Vlaamse Afvalstoff enmaatschappij 
(OVAM), die de afvoer van het slib 
naar de sluft er heeft  goedgekeurd. 

Boskalis
De Sluft er op de Maasvlakte is een 
enorm depot (280 hectare), dat in de 
jaren tachtig is gebouwd voor de ber-
ging van vervuilde bagger uit de ha-
ven van Rotterdam. Het is omgeven 
door een bijna dertig meter hoge 
ringdijk en de bodem ligt ruim twin-
tig meter onder NAP. 
Omdat het opgebaggerde Rotter-
damse havenslib de afgelopen jaren 
door allerlei saneringsmaatregelen 
steeds schoner werd, bleek de capa-
citeit veel te groot en is de sluft er ook 
opengesteld voor andere ‘ontdoe-
ners’, oft ewel baggerleveranciers. 
Het complex wordt beheerd door het 
Nederlandse aannemingsconcern 
Boskalis. Havenbedrijf Rotterdam 
moet overigens wel toestemming ge-
ven voor de opslag van slib uit het 
buitenland. | ROB MACKOR

naar heeft  lang gezocht naar een mo-
gelijke partner. Het is in China niet 
ongebruikelijk een combinatie van 
expediteur en gsa te runnen. Cargo 
First heeft  nu juist expliciet níet voor 
deze dubbelrol gekozen maar werkt 
samen met een gsa pur sang.’
‘Het is betreurenswaardig dat een 
bericht als dat van afgelopen week zo 
naar buiten komt zonder dat op 
waarheid te verifi ëren, zeker voor 
een branche georiënteerde perio-
diek. Cargo First betreurt het dan 
ook dat airlines als China Cargo en 
China Southern door dezelfde ano-
nieme gsa in zulk slecht daglicht 
worden gezet.’
Nieuwsblad Transport betreurt het 
feit dat wij ten onrechte Cargo First 
niet in het artikel de gelegenheid 
hebben gegeven om te reageren op 
de informatie van de anonieme gsa 
en een en ander te verduidelijken. 

Vlaanderen wil ondanks fel verzet 
van de Vlaamse baggersector toch 
vervuilde baggerspecie uit de Ant-
werpse haven naar de Rotterdamse 
Sluft er afvoeren. De overheidsin-
stantie OVAM heeft  een vergun-
ning voor de export van 250.000 
ton afgegeven.

Dat voornemen leidde medio vorig 
jaar tot felle protesten van branche-
vereniging Febem en onder meer het 
verwerkingsbedrijf Deme Environ-
mental Contractors (DEC). Zij stel-
len dat Vlaanderen voldoende capa-
citeit heeft  om het vervuilde 
havenslib zelf te verwerken en dat de 
export ervan in strijd is met het Eu-
ropese en Vlaamse beleid, dat erop 
gericht is om dat zo veel mogelijk lo-
kaal te verwerken. 

‘Zaak wringt’
Directeur Werner Annaert van de 
Federatie voor Bedrijven voor Mi-
lieubeheer (Febem) zegt dat de be-
trokken hoeveelheden ‘zonder enig 
probleem’ lokaal verwerkt kunnen 
worden, waarbij nog een fl ink deel 
van de specie kan worden herge-
bruikt en het afvalwater kan worden 
gezuiverd. 
Volgens hem heeft  de Vlaamse over-
heid inmiddels wel besloten om een 
beleidsplan te maken voor de ver-
werking van baggerspecie, ‘aange-
zien ze beseft  dat het toestaan van de 
export naar Rotterdam niet te verde-
digen is’. DEC-directeur Dirk Pon-
net voegt eraan toe dat ‘de zaak aan 
alle kanten wringt’. 

Precedentwerking
De sector is naar de Raad van State 
gestapt met het verzoek om de ver-
gunning te vernietigen. Onbekend is 
wanneer daarin een uitspraak is te 
verwachten. In afwachting daarvan 
is er overigens nog geen ton Ant-
werpse havenbagger afgevoerd naar 
de Sluft er, een enorme opslaglocatie 
op de Maasvlakte.

Cargo First wijst de beschuldigingen 
van de hand dat het als verkoopagent 
betrokken zou zijn bij het doorspe-
len van vertrouwelijke ladinggege-
vens aan Chinese expediteurs.

Dat laat het vrachtbedrijf via zijn ad-
vocaat weten. Vorige week noemde 
een anonieme general sales agent 
(gsa) in deze krant in het artikel 
‘Kijk uit bij wie je vracht boekt op 
China’ onder meer Cargo First als 
een verkoopagent die deze praktij-
ken zou hanteren, maar dat ontkent 
het bedrijf ten stelligste.
‘Cargo First herkent zich niet in dit 
beeld, want het is hierop in geen en-
kele wijze betrokken’, onderstreept 
de advocaat van het vrachtbedrijf. 
‘Cargo First heeft  geen Chinese ex-
pediteur als moederbedrijf, zoals in 
Nieuwsblad Transport ten onrechte 
wordt beweerd. De Europese eige-
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LUCHTVRACHT
INDEX REDELIJK STABIEL ONDANKS DALING BIJ HET WEGVERVOER

De Transportindex moest deze week een vol punt inleveren tegenover vorige week bij een totaalstand van 92,86. 
Binnenvaart blijft het op een hoog niveau van 107,24 bijzonder goed doen, maar ook zeescheepvaart wist de 
stijging van begin van dit jaar vast te houden. Alleen het wegvervoer valt uit de toon en is sinds het midden van 
deze maand weer op zijn retour. De sector leverde met 89,57 ruim zeven punten in. 
Wie de wekelijkse fl uctuaties op de deelindex wegvervoer afzet tegenover de cijfers van januari 2013 (71,04) of 
begin 2012 (69,10) moet toch concluderen dat wegvervoer het zo slecht nog niet doet in dit prille 2014. Dat geldt 
overigens voor alle sectoren behalve zeevracht (90,37), dat twee jaar geleden nog piekte bij de stand 100.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 
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ton aan luchtvracht naar Lelystad Airport kan verhuizen

veiling in Aalsmeer’, luiden de be-
vindingen van de onderzoekers. 
Het verplaatsen van de luchtvracht-
draaischijf Schiphol, de derde 
vrachtluchthaven van Europa, naar 
de  periferie blijkt ook niet zonder 
meer mogelijk, stellen de onderzoe-
kers wederom vast. Een verhuizing 
zou tevens de concurrentiepositie 
van de gehele luchtvracht geen goed 
doen, concluderen ze verder, terwijl 
de vakantievluchten ‘zonder al te 
grote schade aan de economie en 
werkgelegenheid’ naar Lelystad 
kunnen worden verplaatst. Buiten-
landse bedrijven hebben verder juist 
distributiecentra op Schiphol neer-
gezet ‘vanwege de nabijheid van de 
luchthaven’. Waar hebben we dat 
eerder gehoord? Juist,   in het rapport 
lucht voor vracht van twintig jaar 

geleden. ‘Say no more’, zou een door-
gewinterde luchtvrachtmanager op 
Schiphol verzuchten. Maar los van 
deze oude conclusies komen  de rap-
portschrijvers nog wel met een op-
merkelijk slotakkoord. 
Ergens in de studie van het gemeen-
tebestuur staat ‘dat de verwachting 
is dat de luchtvracht de komende ja-
ren zal verdubbelen’. Concreet zou 
dat met enig rekenwerk betekenen 
dat Schiphol zou worden geconfron-
teerd met anderhalf miljoen ton 
meer vracht dan nu en uit zou groei-
en naar een volume van drie miljoen 
ton per jaar. Is dat reëel? Nee. De 
meeste experts, los van de altijd op-
timistische marktanalisten van de 
vliegtuigfabrikanten Boeing en Air-
bus, verwachten gemiddelde groei-
percentages van 3% voor de komen-

de jaren in de mondiale 
luchtvachtsector. Het zal dan ook 
nog decennia duren voordat Schip-
hol de grens van drie miljoen ton 
heeft  bereikt, als het al überhaupt die 
verdubbeling haalt tegenover het 
huidige volume. 
Dat is overigens maar goed ook, 
want het voorstel van de onderzoe-
kers om dan maar de luchtvracht 
‘die alleen wordt doorgevoerd’ (lees 
transito) te weren, lijkt uit commer-
cieel oogpunt suïcidaal voor Schip-
hol. Niet alleen leeft  de luchthaven 
en homecarrier KLM-Air France-
Martinair voor meer dan 50% van 
de doorvoer, maar wordt die ook nog 
grotendeels aangevoerd onder de 
stoelen van passagiers. Zonder die 
transito-vracht geen mainport 
Schiphol en geen luchtvrachtgroot-
macht KLM. Zo simpel is het.  

Megapark
Wat schiet de luchtvrachtsector op 
met het nieuwe rapport? In ieder ge-
val is het een herbevestiging van 
oude inzichten en kan er weer rustig 
worden doorgebouwd aan nieuwe 
bedrijvenparken rond vooral de A4. 
Daar werken Schiphol en gemeente 
Haarlemmermeer aan een nieuw 
megapark voor distributiebedrijven. 
Zijn we daarmee af van een volgend 
rapport over de rol van de lucht-
vracht op Schiphol? Zeker niet. 
Want ergens sluimert wel weer bij 
een overheidsinstantie het diepe ver-
langen naar een volgend onderzoek.  

‘Als de vracht ver-
dubbelt op Schiphol 
moeten we de 
transito weren.’

goed doen’, aldus de onderzoekers.
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De Hollandse invasie van de vest
Volgende week gaan de Olympische Winterspelen in Sotsji van start. 

En dat betekent de komst van een nieuwe infrastructuur én Nederlandse 

transporteurs. Van het Holland Heineken House tot bagagesystemen.

GEERT-JAN HAHN

Sotsji is een vesting. In de Zuid-
Russische badplaats starten 
volgende week de Olympische 

Winterspelen. En dat betekent zeer 
strenge veiligheidsmaatregelen. 
Overal staan hekken en controle-
posten. Enkel voertuigen die offi  ci-
eel geregistreerd staan in de regio 
of geaccrediteerd zijn voor de 
Olympische Spelen worden door-
gelaten. Een lokale transportdirec-
teur geeft  aan dat de wegen vrij 
moeten zijn voor de olympische 
familie. Daarom is een immense 
levering van producten en goede-
ren in de eerste week van januari al 
gedaan, zodat het ‘gewone’ Sotsji 
(alleen de stad zelf kent al ruim 
driehonderdduizend inwoners) en 
haar omgeving tot aan 7 maart be-
voorraad is. 
Even verderop ligt Krasnaja Poljana. 
Waar de Russen in zomers Sotsji 
vooral genieten van hun betonnen 
stranden, reist men in de winter af 
naar de bergen rond het dorp. Hier 
zullen straks de skiërs en snowboar-
ders hun afdalingen doen. Dan zul-
len ook de vele hijskranen en vracht-
wagens uit het straatbeeld verdwenen 
zijn, die aan de laatste infrastructu-
rele details werken. De wegen en de 
treinstations moeten niet alleen hun 
functionaliteit hebben, maar er ook 
nog eens tiptop uitzien. Datzelfde 
geldt voor de zeehavens en het vlieg-
veld in dezelfde regio. De hele wereld 
kijkt er in februari immers naar.
Eén van de grootste uitdagingen 
voor de Russen was het aanleggen 
van een directe autoweg van de 

hoofdstad Moskou naar Sotsji, waar-
bij een afstand van 1660 kilometer 
wordt afgelegd. Wat ooit een smalle 
weg was is getransformeerd tot een 
federale autoweg (M4, laatste stuk 
M27), met deels stukken autosnel-
weg.  Belangrijke transportknoop-
punten die onderweg worden aange-
daan zijn Voronezj, Rostov aan de 
Don en Krasnodar. Enige nadeel is 
een limiet die op bepaalde plekken 
geldt op lengte (11 meter) en gewicht 
(25 ton) voor de vrachtwagen en de 
belasting, en dat Rusland een land 
blijft  waar wegen tamelijk onnodig 
dwars door allerlei dorpen gaan.

Wegen in verval
Het is het verhaal van Rusland. We-
gen en gebouwen kunnen er prach-
tig uitzien als ze worden gepresen-
teerd, maar raken vaak na een jaar 
alweer in verval. ‘De Russische in-
frastructuur roept zowel bij mij als 
bij negen van de tien Russen enig cy-
nisme op’, zegt Jeroen Ketting, di-
recteur van Lighthouse Russia BV 
en al twintig jaar als adviseur werk-
zaam in Rusland. ‘Omdat het goed-
koper is om zand als asfalt te verko-

pen, wordt te veel zand met asfalt 
vermengd. Het resultaat? Gevulde 
zakken en een wegdek met gaten. 
Datzelfde geldt voor de drainage. 
Een fl inke bui, en hele stukken snel-
weg staan blank.’
Ketting ziet maar een beperkte ont-
wikkeling in de Russische trans-
portinfrastructuur. ‘Het verbetert 
wel, maar het gaat heel langzaam. 
Bovendien is het verschil in opslag 
en overslag en logistieke centra in 
Rusland ten opzichte van Noord-
Europa nog steeds als dag en nacht.’ 
En dat terwijl Rusland groeiende 
transportstromen heeft , bijvoor-
beeld naar Krasnodar, het Russische 
deelgebied waar Sotsji toebehoort. 
Een regio die het formaat heeft  van 
de Benelux en ruim vijf miljoen in-
woners kent. Op weg naar Sotsji, aan 
de rand van de Noordelijke Kauka-
sus, doorkruis je een groot deel van 
Krasnodar. Het is een gebied dat het 
Nederlandse bedrijfsleven goed in 
de gaten houdt, en dat ook het label 
draagt van ‘één van de kansrijkste 
Russische regio’s’, aldus Ketting.  
Krasnodar was immers de groente-
tuin van de Sovjet-Unie. Met het 
mediterrane klimaat en de vrucht-
bare bodem liggen hier veel kansen 
voor de land- en tuinbouwsector, en 
dus ook voor de voedsellogistiek. 
Terug naar de Olympische Spelen. 
De opgekalefaterde autoweg is niet 
per se een geschenk uit de hemel 
voor de Nederlandse transportsec-
tor  in aanloop naar het wintersport-
evenement (en later nog de Paralym-
pische Spelen).  Het meeste 

wegtransport gaat immers via Oe-
kraïne, om vervolgens nog een klein 
stukje Rusland af te leggen. Al gaat 
er ook voldoende materiaal naar 
Sotsji via weg én water, zoals het be-
drijf Neptunus ondervindt (zie ka-
der). En sportbond NOC*NSF be-
sloot zelfs om begin december al 
drie zeecontainers richting Sotsji te 
sturen (met onder meer televisies, 
fi etsen, oranje zitzakken en stroop-
wafels).
De terugkerende aanwezigheid van 
het Holland Heineken House, een 
feestelijke ontvangstruimte voor 
sporters, familie en sponsoren, zorgt 
voor evenementenlogistiek. Ko-
ninklijke Saan, bekend met Rusland, 
is de belangrijkste transportpartner, 
zo zegt Maurice Ouderland van het 
Holland Heineken House. ‘Een kon-
vooi van 21 volgeladen vrachtwa-
gens is vanuit Nederland naar Sotsji 
gegaan. Omdat we op tijd zijn ver-
trokken, is alles vooralsnog volgens 
plan gelopen.’
Net als Koninklijke Saan is een fl ink 
aantal Nederlandse bedrijven be-
trokken bij de Olympische Winter-
spelen. Goed voor het portfolio van 

zo’n bedrijf. Er is echter één pro-
bleem. Wie niet offi  cieel partner is 
van de Olympische Spelen, mag zijn 
naam ook niet offi  cieel verbinden 
aan het evenement. Doet een bedrijf 
dat wel, dan ligt een boete op de loer. 
En dus weigert Saan een offi  ciële re-
actie te geven met meer informatie 
over hun betrokkenheid bij de 
Olympische Spelen. ‘Dat zijn de af-
spraken met onze opdrachtgever, 
dat doen we dus niet’, zegt een 
woordvoerder.

Luchthaven
Een bedrijf dat al jaren in Sotsji ac-
tief is, is Vanderlande. De leveran-
cier van automatiseringssystemen 
voor onder meer distributiecentra 
werkte in 2008 en 2009 al aan de mo-
dernisering van Sotsji International 
Airport. ‘Het vliegveld moest gereed 
zijn ruim voor de toestroom van be-
zoekers aan andere bedrijven die in 
Sotsji met de olympische infrastruc-
tuur aan de gang gingen’, zei topman 
Govert Hamers onlangs in het Bra-
bants Dagblad.
De luchthaven kan inmiddels 3800 
passagiers per uur ontvangen. Ter 
vergelijking: in 2007 waren dat er 
nog maar 900 passagiers per uur.
Voor de totstandkoming hiervan 
waren echter wel wat forse aanpas-
singen nodig  aan de luchthaven die 
al sinds 1945 in Zuid-Rusland staat. 
Vanderlande kreeg de opdracht om 
drie nieuwe bagageafh andelingssy-
stemen te bouwen; twee voor bin-
nenlandse passagiers, één voor in-
ternationale gasten. De order van 
zeven miljoen behelst ook eenender-
tig incheckbalies met bijbehorende 
screeningsapparatuur en een VIP-
terminal voor de sporters en belang-
rijke gasten. 
Het Veghelse bedrijf, dat de laatste 
jaren de orderportefeuille een re-
cordomvang van 858 miljoen euro 
zag bereiken, is over de hele wereld 
actief, maar ziet vooral de laatste ja-
ren Centraal- en Oost-Europa als 
een groeiende markt. Vanderlande 
leverde ook al nieuwe bagageafh an-
delingssystemen aan zes vliegvelden 
in Polen en Oekraïne, waar in 2012 
het EK Voetbal werd georganiseerd.
Toch wil Ketting duidelijk maken 
dat Nederlandse bedrijven met spe-
cifi eke transportambities richting 
Rusland een dergelijk plan niet te 
licht moeten opnemen. ‘Rusland 
heeft  met name op logistieke regel-
geving, transportdocumenten en in-
klaringsprocedures hele andere 
praktijken en regels dan wij gewend 
zijn. Bovendien moet je wel een ves-
tiging in Rusland zelf openen; je 
kunt geen zaken doen in Rusland 
vanuit een kantoor in Nederland. 
Tegelijkertijd zijn er wel veel kansen 
voor transportbedrijven met een 
duidelijke visie of specialiteit op één 
gebied. Voerman (zie kader, red.) is 
daar een goed voorbeeld van. En 
weet dat je er niet gelíjk veel geld gaat 
verdienen.’

‘De infrastructuur roept zowel bij mij als 
bij negen van tien Russen cynisme op.’
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Bij het Olympisch dorp zijn twee distributiecentra opgezet. Eén, het IBC 
Warehouse, is het centrale opslagpunt voor de media-uitzendingen. De 
ander, het Main Distribution Center, met een capaciteit van 27.000 
vierkante meter, zorgt voor alle logistieke operaties rondom de Spelen in 
Sotsji. Hier worden alle goederen opgeslagen.

DE NIEUWE TRANSPORTMOGELIJKHEDEN IN EN ROND SOTSJI:
 Ruim 360 kilometer aan nieuwe wegen en bruggen

 De reconstructie van de Zwarte-Zeehaven van Sotsji, die 4500 
passagiers per dag kan begroeten.
 

 Nieuwe hogesnelheidstreinen (tot 160 kilometer per uur), die 8500 
passagiers per uur kunnen vervoeren.

 De modernisering van Sotsji International Airport, met ontvangstmo-
gelijkheid voor 3800 passagiers per uur tijdens de Spelen (daarna 
2500). Wel moet de luchthaven van Sotsji na de Spelen weer verbouwd 
worden. Omdat Sotsji vanaf dit jaar ook jaarlijks een Formule 1-race 
organiseert, hebben toestellen waarin al het materiaal vervoerd wordt 
minstens 3,5 kilometer nodig voor het landen en opstijgen.

DE VERVOERDER: VOERMAN

De offi ciële logistieke partner van de Olympische Spelen in Sotsji is 
Kuehne en Nagel. Maar ook Voerman International uit Den Haag heeft 
een belangrijke vervoerdersrol. Van drie grote internationale sponsoren 
heeft Voerman een order mogen ontvangen. ‘Dat gaat om een aanzien-
lijk bedrag’, zegt Dennis van Diemen, directeur van Voerman Russia.
Voerman timmert sinds twintig jaar fl ink aan de weg in Rusland en heeft 
inmiddels zelfs de status van grootste verhuizer van het land bereikt. 
Maar bijdragen aan de Olympische Spelen, dat is weer iets heel anders. 
‘Wij zijn hier al tweeënhalf jaar mee bezig, maar het is heel spannend. 
Overal heb je accreditaties voor nodig. Om auto’s op een trein te krijgen, 
om auto’s in Sotsji te mogen laten rijden, om door de bergen te kunnen 
vervoeren…En zeker na de recente bomaanslagen is het nog strenger 
geworden.’
Voerman vervoert voor de Spelen vooral promotiemateriaal. Dat gaat 
voornamelijk over de weg. ‘Wij rijden graag. Al moet je het laatste stuk in 
Rusland met de boot doen, omdat wagens die langer zijn dan elf meter 
negentig niet door de bergen mogen rijden’, vertelt Van Diemen vanuit 
Sotsji.
In Sotsji heeft Van Diemen nog één grote klus te klaren: de terugreis. ‘De 
boot bij Sotsji is namelijk sinds dit jaar uit de vaart. En niemand weet 
wanneer deze weer gaat. Dat is lastig, want hoe en wanneer kom je dan 
weg?’ Die onduidelijkheid geldt overigens voor iedereen. ‘De Duitse 
televisieomroep ZDF is zelfs in paniek. Zij moeten na Sotsji hun tv-auto’s 
naar het Brazilië sturen voor het WK Voetbal, met de boot. Maar geen 
idee wanneer dat kan.’

 
DE LEVERANCIER: NEPTUNUS

Net als bij eerdere Olympische Spelen heeft Neptunus tenten en 
demontabele gebouwen naar Sotsji laten brengen. Onder meer het 
Holland Heineken House (3500 vierkante meter) en de studio’s van de 
NOS en Radio 538 worden door Neptunus gefaciliteerd. 
Directeur Dorrie Eilers: ‘Heineken heeft het transport (Koninklijke Saan, 
red.) geregeld voor allerlei Nederlandse partijen. Met een twintigtal 
trailers zijn wij naar Sotsji gegaan.
De eerste week van december hebben wij alles geladen. De route liep via 
Travemunde per boot naar Liepaja, Letland. Vervolgens over de weg van 
Moskou naar Novorossiysk. In Rusland is alles, in colonne, onder begelei-
ding van escortwagens vervoerd. Het laatste stukje richting Sotsji ging 
weer met de boot. Na anderhalve week was alles in Sotsji en sinds vorige 
week staat alles klaar.’
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Van koekje 
tot biodiesel

Wie tankterminal zegt, denkt olie. Maar in Vlaardingen staat er één die 

een cruciale rol speelt in onder meer de voedingsmiddelenindustrie.

De kans is groot dat u van-
daag een of meer produc-
ten gebruikt, waarin be-

standdelen zijn verwerkt, die in één 
van de ongeveer 350 opslagtanks 
van Vopak Vlaardingen hebben 
gezeten. Boter, koekjes, biodiesel, 
shampoo, frituurvet. Het is maar 
een greep uit de bijna eindeloze 
reeks van consumentengoederen, 
die plantaardige (en soms ook dier-
lijke) vetten bevatten.
Ze komen in enorme hoeveelheden 
binnen in het Vlaardingse tankpark, 
waarvan de wortels al dateren uit 
1929. Maar hoe groot die hoeveelhe-
den zijn, wil het concern dan weer 
niet kwijt. ‘Concurrentiegevoelige 
informatie’, zegt communicatiema-
nager Priscilla van Veldhoven ver-
ontschuldigend. Duidelijk is wel dat 
het om miljoenen tonnen per jaar 
moet gaan. De totale capaciteit van 
‘Vlaardingen’ is op dit moment 
480.000 kubieke meter, goed voor de 
opslag van bijna evenzovele tonnen, 
en een tank wordt beslist vaker dan 
één keer per jaar benut.
Jan Meijdam, manager SHQE (dat 
staat voor Safety, Health, Quality en 
Environment), weet er alles van. Hij 
werkt er al tientallen jaren en kent de 
terminal als zijn broekzak. ‘Vroeger 
gebeurde het wel dat bijvoorbeeld 
partijen olie een jaar of langer bij ons 

in een tank zaten, maar die tijd is 
voorbij. Er was toen meer handel in 
dat soort partijen, tegenwoordig is 
dat proces meer gestroomlijnd.’ Hij 
schat dat een partij product daar-
door nu gemiddeld één tot twee 
maanden in opslag is.
Het feit dat er vroeger op grote 
schaal in partijen eetbare olie gehan-
deld werd, had ook zijn weerslag op 
de terminal. ‘Iedereen wilde zijn ei-
gen tank of tanks hebben en vaak 
dan nog in verschillende grootte, 
bijvoorbeeld van duizend, 500 en 
250 ton’, zegt Meijdam. Het ver-

klaart het enorme aantal tanks op de 
relatief bescheiden oppervlakte van 
het complex aan de Vlaardingse Ko-
ningin Wilhelminahaven, in de sec-
tor zelf overigens beter bekend als 
KW-haven.

Raffi naderijen
Het leeuwendeel van de opgeslagen 
producten wordt tegenwoordig naar 
gespecialiseerde raffi  naderijen afge-
voerd. Die verwerkt de olie eerst tot 
een halff abricaat voor het in bijvoor-

beeld zeep wordt verwerkt. Vroeger 
ging het veelal in kleinere partijen 
naar fabrieken, die zelf raffi  neerden. 
‘Unilever is daar een goed voorbeeld 
van. Vroeger had elke fabriek zijn ei-
gen raffi  naderijtje, maar die zijn stuk 
voor stuk gesloten. Het is effi  ciënter 
om dat door grote, gespecialiseerde 
bedrijven te laten doen.’ Die ontwik-
keling heeft  ook gevolgen voor de 
terminal: meer grote partijen grond-
stoff en, minder kleinere partijen 
halff abricaten. ‘Het is goedkoper om 
bijvoorbeeld 30.000 ton palmolie in 
één keer te verschepen dan een groot 

aantal kleinere partijen’, weet Me-
ijdam.
De gewone plantaardige oliën vor-
men één van de drie hoofdgroepen 
producten die in Vlaardingen wor-
den opgeslagen. De andere twee zijn 
de zogenoemde oleochemicals en 
een relatief nieuwe groep producten, 
die met de afk orting fame wordt 
aangeduid. ‘Oleochemicals zijn half-
fabricaten van plantaardige oor-
sprong, die door de bewerking met 
sommige chemicaliën vergelijkbare 

De funderingen voor de nieuwe tanks van Vopak in Vlaardingen.                                                                                                                                     

‘Groene chemicaliën worden veel in de 
cosmetische industrie gebruikt.’

In zijn beroemde  lied over de haven 
van Amsterdam bezingt Jacques Brel 
de weemoed van de zeeman. De zeelie-
den die zich in hun gebreide truien la-
veloos dronken en naar uien stonken, 
aldus de Belgische zanger (uiteraard 
een zijsprongetje in het lied, dat meer 
gaat over de drank en de dames die ze 
‘tot zich’ nemen). 

Inderdaad werden uien vroeger veel gegeten, met name in ar-
mere milieus. Soms werden ze in zuur gelegd om ze langer 
houdbaar te maken: zo zijn bijvoorbeeld de typische Amster-
damse uitjes ontstaan, geelkleurig dankzij de toevoeging van 
saff raan. 

Tegenwoordig is inleggen in zuur geen bittere noodzaak 
meer. Aardappelen, groente en fruit, maar ook andere voe-
dingswaren en perishables als bloemen kunnen anno 2014 
over de hele wereld vervoerd worden, zonder dat ze verrotten 
onderweg. Zeker ook vanuit Nederland, dat nog steeds een 
van de grootste agrarische exporteurs van de wereld is (met 
onder meer de bekende kassencomplexen in het Westland) en 
bovendien een ideale geografi sche ligging heeft  als doorvoer-
land voor de rest van Europa.

Maar er is veel meer dan alleen de kassen. Denk aan de gigan-
tische terminals van multinationals als Vopak en het nog al-
tijd tamelijk onbekende bedrijf Glencore, dat in het verleden 
door mistige schandalen werd omgeven. 

In Vlaardingen vinden we - op de plek waar voorheen de wal-
vistraan van omgerekend duizenden walvissen werd opgesla-
gen - de enige terminal van Vopak die uitsluitend aan eetba-
re oliën is gewijd. In Rotterdam zetelt de tak van Glencore die 
een wereldspeler is in de mondiale graanvoorziening.

In dit dossier nemen we een kijkje bij Vopak en werpen we 
een licht op Glencore, dat tegenwoordig beursgenoteerd is en 
constant op zoek blijft  naar nieuwe markten, het liefst in de 
Verenigde Staten. 

Daarnaast besteden we aandacht aan FloraHolland, dat zich 
zelf intensief bemoeit met de logistiek van de bloemen die in 
Kenia gekweekt worden. Ze hebben er zelfs een nieuw bedrijf 
voor opgezet.

De wereld van de oude zeeman is defi nitief verdwenen. Hoog-
waardige technologie zorgt ervoor dat voedsel - bij een groei-
ende wereldbevolking ook bijna automatisch een groeimarkt 
- over de hele wereld verhandeld kan worden. Wat je daarvan 
verder ook mag vinden (sommigen heff en al dan niet terecht 
hun vingertje over de gevaren van het speculeren op de beno-
digde grondstoff en voor voedsel), het staat vast dat agrologis-
tiek een wezenlijke rol vervult in de moderne economie.

Misschien zijn zulke megacomplexen iets minder romantisch 
om te bezingen, maar ach, gelukkig hebben we de liederen 
van Brel al…
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
agrologistiek

PETER WIERENGA
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eigenschappen hebben. Ze worden 
ook wel groene chemicaliën ge-
noemd en de worden veel gebruikt 
in de cosmetische industrie, bijvoor-
beeld in shampoo. Ze vallen overi-

gens niet in de categorieën gift ig of 
licht ontvlambaar en kunnen hier 
zonder restricties worden behan-
deld’, legt de Vopak-manager uit. De 
afk orting fame staat voor fatty acid 

methyl ester, de offi  ciële naam van 
de biocomponent in biodiesel. 

Roestvrij staal
De introductie van die twee produc-
tengroepen heeft  zijn uitwerking op 
de terminal niet gemist. ‘Gewone 
plantaardige of dierlijke olie kan je 
opslaan in tanks van standaard 
staal, maar met de meeste oleoche-
micals gaat dat niet. Die moeten in 
tanks van roestvrij staal en onder 
een stikstofdeken worden opgesla-
gen, omdat ze anders verkleuren. Ze 
kunnen ook niet met stoom worden 
verwarmd, zoals gewone olie, omdat 
ze anders verbranden.’
De ‘groene chemicaliën’ deden aan 
het eind van de jaren tachtig hun in-
trede en vanaf dat moment begon 
Vopak, of beter gezegd voorloper 
Nieuwe Matex,  ook met de bouw 
van roestvrijstalen tanks. In eerste 
instantie werd er een serie van vijf 
tanks gebouwd, die in de jaren daar-
op door een groot aantal projecten is 
gevolgd. ‘We bouwden vooral op de 
korte termijn’, blikt Meijdam. Het 
gevolg laat zich raden: de terminal 
ontwikkelde zich tot een lappende-
ken van allerlei grotere en kleinere 
tankgroepen.
Waar de oleochemicals in relatief 
kleine partijen van 500 tot duizend 
ton worden verhandeld en opgesla-
gen, gaat het bij fame-producten 
juist om grotere partijen, in de range 
van 5000 tot 10.000 ton, waarvoor 
dus juist grotere tanks nodig zijn.
Rond de eeuwwisseling werd duide-
lijk dat de locatie Vlaardingen tegen 

zijn grenzen begon aan te lopen en 
dat er wat moest gebeuren. ‘We heb-
ben toen allerlei scenario’s bestu-
deerd, inclusief complete sloop en 
nieuwbouw op deze of een andere 
locatie.’ Het concerns heeft  uiteinde-
lijk besloten om de terminal open te 
houden, maar wel grotendeels te ver-
nieuwen.

Project 2000
In het kader van het zogenoemde 
2000-project zijn vorig jaar al twee 
complete tankgroepen van samen 
85 tanks gesloopt en vervangen door 
52 nieuwe zogenoemde mild steel 
exemplaren, waarbij de capaciteit 
omhoog ging van 50.000 tot 140.000 
kubieke meter. Dat proces gaat de 
komende jaren door. Zo zullen de 
komende jaren ook de oorspronke-
lijke geklonken tanks uit 1929 het 
veld ruimen. Wat er voor in de plaats 
komt is volgens Vopak nog niet hele-
maal duidelijk en de groep laat in het 

midden hoe groot de capaciteit uit-
eindelijk wordt.
Met de huidige capaciteit van rond 
de half miljoen ton is de terminal 
overigens al één van de grootste in 
zijn soort ter wereld. Rotterdam kent 
nog een gespecialiseerde terminal 
van vergelijkbare omvang, namelijk 
die van Koole in Pernis, die volgens 
de eigen site zo’n 600.000 kuub meet 
en daarmee nog een maatje groter is. 
‘Geen enkele andere haven in Euro-
pa beschikt over terminals van deze 
omvang’, zegt Meijdam. Volgens 
hem is Vlaardingen binnen Vopak 
ook een beetje een buitenbeentje: het 
is de enige van het 79 terminals tel-
lende en nog steeds groeiende we-
reldwijde netwerk van het concern 
die zich uitsluitend met de opslag 
van eetbare oliën bezighoudt.

 Jan Meijdam (zie onder): ‘Vroeger had elke fabriek zijn eigen raffi naderijtje.’

ROB MACKOR

FO
TO

’S
 V

O
PA

K

Zware jongens aan het werk.

Meijdam heeft de tijd nog meegemaakt dat Vopak Vlaardingen, of 
Nieuwe Matex zoals het bedrijf toen nog heette, de centrale opslagplek 
voor walvistraan in Europa was. ‘Dat moet tot in de jaren zeventig 
geweest zijn. De beroemde ‘Willem Barents’ kwam hier voor de kant, 
maar ook allerlei fabrieksschepen uit andere landen’.
Op het hoogtepunt lag er in Vlaardingen maar liefst 120.000 ton 
walvistraan opgeslagen. Dat cijfer maakt duidelijk waarom de walvis-
vaart in die periode snel afnam en later verboden werd. Eén walvis 
leverde gemiddeld tien ton traan op, zodat er dus het equivalent van 
12.000 walvissen lag opgeslagen.

WALVISTRAAN

Het grootste deel van de aanvoer komt binnen per zeeschip, waarvan er 
vorig jaar zo’n 480 bij de Vlaardingse terminal afmeerden. Meestal gaat 
daarbij om zogenoemde parcel tankers, die een groot aantal verschil-
lende partijen kunnen vervoeren. De grondstoffen komen overal 
vandaan, zoals palmolie uit Zuidoost-Azië, soya-olie uit Zuid-Amerika en 
raapzaadolie uit Canada. Daarnaast wordt een deel met binnenschepen 
vanuit een aantal Europese landen aangevoerd.
De afvoer gaat voor het grootste deel met de binnenvaart en over de 
weg. Het spoor is echter in opkomst en dit jaar wordt er een nieuwe 
installatie gebouwd om meer tankwagons tegelijk te beladen. Als die 
klaar is, kunnen er vier wagons simultaan geladen worden.

NIEUWE WAGONBELADER
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Glencore Xstrata: ‘s werelds 
allergrootste onbekende
‘s Wereld grootste grondstoffenhandelaar Glencore Xstrata richt zijn pijlen 

in toenemende mate op de graanhandel. Het hoofdkantoor van 

Glencore Grain staat in Rotterdam. ‘Wij voeden de wereld.’

H
et is een imposant gebouw 
waar de medewerkers van 
Glencore Grain in 2010 in-

trokken: Blaak 31, elf spiegelende 
verdiepingen opgetrokken uit glas 
en natuursteen, gelegen in het oude 
hart van de Maasstad. Maar de 
ruimte die de huidige 260 medewer-
kers innemen is bescheiden: ruim 
3000 van de 23.000 vierkante me-
ters die het lichte en ruime gebouw 
te bieden heeft . Vergelijk dat eens 
met de 14.000 vierkante meters voor 
de juristen en fi scaal adviseur van 
Loyens & Loeff  die het kantoorpand 
domineren.
Die verhoudingen zijn verraderlijk, 
want Glencore Grain behoort mon-
diaal tot de grootste handelaren in 
agrarische producten (vooral gra-
nen als tarwe en maïs, maar ook soja 
en oliehoudende zaden). Alleen al in 
de eerste helft  van 2013 verhandelde 
het bedrijf 34,5 megatonne aan land-
bouwproducten. En Glencore Grain 
vertegenwoordigt nog maar een 
fractie van moederbedrijf Glencore 
Xstrata, dat met een omzet van 214 
miljard dollar volgens zakenblad 
Fortune in 2012 op nummer twaalf 
stond van ’s werelds allergrootste be-
drijven.
Glencore Xstrata is de grootste 
grondstoff enhandelaar, al is de term 
handelaar wat misleidend omdat het 
bedrijf zoveel meer doet. Het heeft  
eigen mijnen en landbouwgronden 

op bijna alle continenten, het bezit 
bewerkingsinstallaties, havens, 
schepen op alle oceanen, en opslag-
plaatsen die een andere betekenis 
geven aan het woord warehousing. 
Het bedrijf telt niet minder dan 
190.000 medewerkers, als tenminste 
het personeel van de aannemers 
wordt meegeteld.
Glencore is groot geworden met de 
handel in olie en afgeleide produc-
ten. Maar zeker na de overname van 
mijnbouwbedrijf Xstrata, afgerond 
in 2013, is het grotendeels een mijn-
bouwbedrijf dat zijn eigen zink, nik-

kel, koper en andere metalen over de 
hele wereld verkoopt. Sinds enkele 
jaren richt Glencore zich in toene-
mende mate op de handel in agrari-
sche producten.

Fiets
Je zou kunnen zeggen dat vrijwel ie-
dereen dagelijks met het bedrijf te 
maken heeft . De fi ets, de auto, de 
mobiele telefoon, het brood, het 
vlees, de elektriciteit, veel plastic 
spullen – het is lastig om iets te be-
denken waar Glencore Xstrata niet 

aan heeft  bijgedragen. Maar altijd als 
eerste leverancier in een keten. Glen-
core levert niet direct aan consu-
menten, en is daarom nauwelijks be-
kend bij het grote publiek. Achter de 
schermen is de rol van het bedrijf des 
te groter.
Ook in de Rotterdamse haven is het 
lastig een vastomlijnd beeld te krij-
gen van Glencore. Het bedrijf heeft  
er een grote naam, maar opereert 
vooral via derde partijen. Glencore 
heeft  een strategisch partnerschap 
met European Bulk Services (EBS) 
voor het laden, lossen en overslaan, 

doet zaken met een vergelijkbaar be-
drijf als Marcor, en met olie- en mi-
neralenterminals. Maar afgezien 
van twee biodieselfabrieken heeft  
het megabedrijf geen bezit in de Rot-
terdamse haven. 
Dat Glencore Grain in Rotterdam 
zetelt, heeft  behalve de gunstige be-
lastingregels voor multinationals in 
Nederland een historische achter-
grond. De geschiedenis van Glenco-
res graanhandel gaat terug tot 1981, 
toen Glencore-oprichter Marc Rich 
het Rotterdamse graanhandelsbe-

drijf Granaria kocht van de joodse 
familie Wyler. De graanhandel van 
Glencore leidde niettemin een sterk 
ondergeschikt bestaan, tot Glencore 
een jaar geleden het Canadese 
graanhandelsbedrijf Viterra over-
nam. In Canada telt het bedrijf nu 63 
opslagruimten waar in totaal 1,9 Mt 
bewaard kan worden. In Australië 
op 109 plekken zelfs 7,8 Mt. 
‘Het past in ons bedrijf ’, zei topman 
Ivan Glasenberg in september in 
Londen, waar hij zich tijdens een 
presentatie voor investeerders ge-
dwongen voelde de nieuwe focus op 
agrarische producten te verdedigen. 
Glencore laat zich graag voorstaan 
op het diverse karakter van zijn han-
del – steenkool, olie, koper, zink, 
nikkel, ferro alloys, aluminium en 
dus ook diverse agro-producten – 
waardoor het risico is gespreid. 
Maar het geheel heeft  één sterk ge-
meenschappelijk aspect, zo wordt 
benadrukt: het gaat steeds om 
grondstoff en, die moeten allemaal 
uit een mijn of van het land worden 
gehaald, en bewerkt worden, gedis-
tribueerd over de wereld. In het uit-
gebreide netwerk ligt Glencores 
kracht.
Daarnaast onderscheidt Glencore 
zich door verregaande ‘verticale in-
tegratie’, wat in het geval van agrari-
sche producten betekent dat het ei-
gendom en belangen heeft  in de 
oogst, de bewerking, de opslag en 

het vervoer tot aan de grootafnemer 
toe. ‘We zijn door de hele waardeke-
ten heen aanwezig’, zegt Chris Ma-
honey, directeur van Glencores 
landbouwbedrijf. ‘We hebben zelfs 
eigen land. Het boeren is weliswaar 
geen core business, maar het geeft  
ons wel inzicht. Wat we op ons eigen 
land zien gebeuren, kunnen we ver-
talen naar de hele markt.’ 
Glencore Grain bouwt aan een in-
frastructuur ‘die de wereld op den 
duur nodig heeft ’ om zichzelf te 
kunnen voeden, aldus Mahoney. Dat 
heeft  vragen opgeroepen over zijn 
machtspositie, die misbruikt kan 
worden. Zo kan het bedrijf schaarste 
creëren, de prijzen opdrijven, en 
daarop speculeren. Maar topman 
Ivan Glasenberg vindt dat Glencore 
met zo’n verdenking onheus wordt 
bejegend. De wereld heeft  bedrijven 
als Glencore Grain nodig, meent hij, 
al was het alleen maar omdat de 
oogst van agrarische gewassen veel-
al in een maand plaatsvindt, terwijl 
er het hele jaar door monden gevoed 
moeten worden. ‘Wij kunnen sneller 
dan wie ook voedsel brengen naar 
waar een tekort is. We hebben de 
spullen, we hebben de faciliteiten, 
we hebben de schepen op het water. 
Wij geloven dat we waardevol zijn 
voor de wereld, maar we moeten het 
beter communiceren.’
Daarnaast onderscheidt Glencore 
zich door verregaande ‘verticale in-

De biopetrol installaties bij Botlek, Glencores enige echte bezit in Rotterdam.

‘Wij kunnen sneller dan wie ook voedsel 
brengen naar waar een tekort is.’
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tegratie’, wat in het geval van agrari-
sche producten betekent dat het ei-
gendom en belangen heeft  in de 
oogst, de bewerking, de opslag en 
het vervoer tot aan de grootafnemer 
toe. ‘We zijn door de hele waardeke-
ten heen aanwezig,’ zegt Chris Ma-
honey, directeur van Glencores 
landbouwbedrijf. ‘We hebben zelfs 
eigen land. Het boeren is weliswaar 
geen core business, maar het geeft  
ons wel inzicht. Wat we op ons eigen 
land zien gebeuren, kunnen we ver-
talen naar de hele markt.’ 
Glencore Grain bouwt aan een in-
frastructuur ‘die de wereld op den 
duur nodig heeft ’ om zichzelf te 
kunnen voeden, aldus Mahoney. Dat 
heeft  vragen opgeroepen over zijn 
machtspositie, die misbruikt kan 
worden. Zo kan het bedrijf schaarste 

creëren, de prijzen opdrijven, en 
daarop speculeren. Maar topman 
Ivan Glasenberg vindt dat Glencore 
daarmee onheus wordt bejegend. 

Oogst
De wereld heeft  bedrijven als Glen-
core Grain nodig, meent hij, al was 
het alleen maar omdat de oogst van 
agrarische gewassen veelal in een 
maand plaats vindt, terwijl er het 
hele jaar door monden gevoed moe-
ten worden. ‘Wij kunnen sneller 
doen dan wie ook voedsel brengen 
naar waar een tekort is. We hebben 
de spullen we hebben de faciliteiten, 
we hebben de schepen op het water. 
Wij geloven dat we waardevol zijn 
voor de wereld, maar we moeten het 
beter communiceren.’
Het zou Glasenberg sieren als hij de 

hand ook in eigen boezem stak. Hij 
is al dertig jaar werkzaam voor Glen-
core, dat de voorbije decennia een 
reputatie opbouwde als buitenge-
woon gesloten, zelfs geheimzinnig. 
Sinds zijn oprichting in 1974 heeft  
Glencore de randen van de wet op-
gezocht, en is het daar meer dan eens 
overheen gegaan. Sterker, oprichter 
Mark Rich stond ooit samen met Os-
ama bin Laden op de most wanted- 
lijst van de FBI, nadat hij in 1983 in 
de VS was aangeklaagd voor onder 
andere belastingfraude en het kopen 
van olie van Iran, waartegen Ameri-
ka een handelsboycot had afgekon-
digd. De in Amerika groot gewor-
den Rich vluchtte naar Zwitserland, 
nog altijd de thuisbasis van Glencore 
Xstrata. Hij stond jarenlang bekend 
als de rijkste en bekendste Ameri-

kaanse voortvluchtige. Zijn bedrijf 
bleef handelen met dubieuze regi-
mes, zoals dat van Zuid-Afrika toen 
daartegen internationaal embargo 
gold vanwege de apartheid.
Een bedrijfsdeel dat zich in 1993 van 
Glencore losmaakte en verder ging 
onder de naam Trafi gura, raakte in 
Nederland besmet door het schan-
daal met de Probo Koala, waarvan 
de lading werd gedumpt in Ivoor-
kust. Glencore zelf bleef in Neder-
land vrijwel onbekend, al werd het 
internationaal geregeld op de korrel 
genomen door mensenrechten- en 
milieuactivisten.
Met de notering aan de Beurs van 
Londen, in mei 2011, lijkt een einde 
te zijn gekomen aan Glencores bui-
tengewone geslotenheid. Het bedrijf 
kwam met een zeer uitgebreide pros-

pectus over zijn activiteiten en moet 
beursgevoelige informatie openba-
ren. Volgens persagentschap Bloom-
berg toonde de beursgang aan dat 
het bedrijf gelooft  dat het ‘een ge-
schiedenis van geheimhouding’ 
achter zich kan laten. 
Bedrijfswoordvoerder Charles Wa-
tenphul reageert aan de telefoon 
vanuit het Zwitserse Baar geïrri-
teerd. ‘De beursgang heeft  ons toe-
gang gegeven tot kapitaal, maar 
onze bedrijfscultuur niet veranderd. 
Wij werken al veertig jaar met dui-
zenden klanten, partners en banken. 
Zij kennen Glencore van dichtbij. 
Daar is niks geheimzinnigs aan.’  

MARCEL VAN ENGELEN

Overslag voor Glencore in de Rotterdamse haven. 

Met de overname van Viterra, en een aandeel van ongeveer een tiende 
van de wereldwijde graanhandel, doet Glencore een aanval op ‘de grote 
vier’ die al decennia de wereldhandel in agrarische bulk-grondstoffen 
bepalen. De ABCD-as heten ze ook wel: Archer Daniels Midland (ADM), 
Bunge, Cargill en Louis Dreyfus. Volgens kenners hebben ze samen 
driekwart van de wereldhandel in granen in handen.
De ABCD-bedrijven zijn vooral actief in de Verenigde Staten, dat wereld-
wijd de grootste exporteur is van soja, maïs en tarwe. Ook Glencore 
Xstrata zou graag een steviger voet aan de grond krijgen in de VS, waar 
het nu nauwelijks aanwezig is. 
Een overname van of een fusie met een van de ABCD-bedrijven ligt gezien 
de mededingingsregels niet voor de hand. Kleinere overnames wel. ‘Wij 
spelen opportunistisch’, zei ceo Ivan Glasenberg in september tegenover 
investeerders. ‘Als iets beschikbaar komt, kijken we ernaar. Maar we gaan 
niet agressief op zoek. Let the opportunities come to us.’
Zolang de wereldbevolking groeit en schaarste op de loer ligt, blijft de 
graanmarkt groeien en liggen prijsstijgingen voor de hand. Bovendien 
verschuift in een immens land als China de consumptie van graan naar 
vlees. Om te groeien moet het slachtvee eten – veevoer bestaat voor een 
belangrijk deel uit soja.

NU NOG AMERIKA
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FloraHolland zet in op grotere rol 

Q7 Air Cargo Brokers heet het nieuwe expeditiebedrijf waarmee FloraHolland 

zich in Kenia nadrukkelijk wil bemoeien met de bloemenlogistiek en de 

luchtvrachtketen. ‘Logistieke processen kunnen eenvoudiger, goedkoper en 

effi ciënter’, aldus manager Peter Bouma van het veilingbedrijf.

Steeds meer transacties in de 
bloemenhandel verlopen di-
rect tussen de lokale telers en 

afnemers en ‘niet meer tussen de 
vier muren van de bloemenveiling 
van Aalsmeer’, zegt Bouma, die 
zich in Kenia bezighoudt met be-
drijfsontwikkeling. ‘Je moet je als 
veilingbedrijf nadrukkelijk positio-
neren op de plek waar de commer-
ciële transactie, informatie en logis-
tieke processen samenkomen en 
dat is voor de bloemenimport Ke-
nia.’
Het veilingbedrijf wil met de nieuwe 
logistieke rol zeker niet op de stoel 
van de expediteur gaan zitten, voegt 
hij er gelijktijdig aan toe. ‘Die blijft  
waardevol werk en toegevoegde 
waarde leveren. Wij zien onze rol 
toch een stuk breder. FloraHolland 

wil de inkoop van vrachtcapaciteit 
koppelen aan betere afh andeling 
binnen de logistieke keten en markt-
plaatsprocessen. Je ontsluit en ver-
sterkt eigenlijk een stukje koop-
kracht voor onze zestig tot zeventig 
kwekers in Kenia en koppelt daar-
aan de kwaliteit van de logistieke en 
fi nanciële dienstverlening.’
Het veilingbedrijf heeft  enkele jaren 
geleden de kwaliteit van het lucht-
vrachtvervoer vanaf Nairobi in 
kaart gebracht. ‘Die resultaten wa-
ren nadrukkelijk voor verbetering 
vatbaar’, herinnert Bouma zich. ‘We 
zijn toen in gesprek gegaan met de 
expediteurs om daar wat aan te 
doen, maar die gesprekken hadden 
nauwelijks resultaat. Je kreeg toch de 
indruk dat je als klant alleen maar de 
rekening mocht betalen, maar niet 

mocht meedenken over de invulling 
van logistieke veranderprocessen en 
de kwaliteit van de dienstverlening. 
We hebben toen dan ook gezegd: we 
gaan het zelf doen. We hebben zelf 
als FloraHolland en onze Keniase le-
den plaatsgenomen achter het stuur-
wiel.’
Voor Bouma gaat het daarbij zeker 
niet om welke luchtvaartmaatschap-
pij 10% goedkoper is. ‘Wij kijken 
naar het brede plaatje. Wat is de 
kwaliteit van de dienstverlening van 
de luchtvaartmaatschappijen en hoe 
sluit die het beste aan op onze eisen. 
Daarnaast denken wij ketenbreed 
van inkoper tot teler en weer omge-
keerd.’ Commerciële informatie tus-
sen klant en kweker moet dan ook 
het logistieke proces aansturen, 
vindt hij. Daarnaast moet er meer 

Uit onderzoek van FloraHolland blijkt dat het luchtvrachtvervoer van bloemen uit exportland Kenia ‘voor verbetering vatbaar is’. Dat verbeterproces wil het veilingbedrijf nu zelf ter hand nemen.  

consolidatie en distributie vanuit 
Kenia plaatsvinden. 

Onyx Logistics
FloraHolland heeft  80% van de aan-
delen in Q7 Air Cargo. De overige 
20% zijn in handen van het Britse 
Onyx Logistics dat een brede erva-
ring heeft  in de Afrikaanse perisha-
ble-markt, aldus Bouma. Q7 is nu 
goed voor een volume van 150 ton 

aan bloemen per week, maar de ma-
nager van FloraHolland verwacht 
dat dit pakket in enkele jaren zal uit-
groeien naar 500 ton. ‘We bouwen 
onze positie geleidelijk uit. Het eer-
ste jaar zijn we gegroeid met 25%. 
Dat is bemoedigend.’
Logistieke processen zoals de op-
bouw van de pallets besteedt Q7 nog 
uit, maar uiteindelijk wil Bouma dat 
straks in eigen beheer gaan doen. 

DOELEN VAN Q7-EXPEDITIE
 Het in- en verkopen van lucht-

vrachtcapaciteit bij luchtvaart-
maatschappijen.

 Het organiseren van het logis-
tieke verdeelproces op de  
luchthaven van Nairobi.

 Het controleren en organiseren 
van zendingen voor de klok en  
directe transacties.

 Het verbeteren van de koelke-
ten en informatie-uitwisseling  
over de logistieke processen.
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Greydanus Aardappelgroot-
handel bestaat ruim tachtig 

jaar en is onlangs overgegaan 

tot de aanschaf van een nieuwe 

Renault Trucks T 430. De truck 

belooft een kostenbesparing en 

een bijdrage aan een verminde-

ring van de CO2-uitstoot. 

Greydanus rijdt enkele keren 

per week naar onze oosterbu-

ren en dat is een van de 

belangrijkste redenen geweest 

om te investeren in een Renault 

Trucks T 430 met Euro 6. Ze 

voldoen daarmee aan de 

jongste milieueisen en het 

bedrijf hoopt dat dit zich terug 

zal vertalen in de Maut.

Xolyd, ontwikkelaar van 

logistieke ERP- en CRM-soft-

ware oplossingen, met vestigin-

gen in België, Portugal, Oekra-

ine en diverse partnerships 

binnen en buiten Europa, opent 

een vestiging in Breda. Het 

bedrijf betrekt een kantoor-

ruimte bij Dinalog, het Neder-

lands topinstituut op het 

gebied van logistiek. Xolyd 

zoekt nadrukkelijk de samen-

werking met Dinalog en de daar 

reeds gevestigde bedrijven. 

Het internationale netwerk van 

landenorganisaties ABC Mail 
B.V. gaat verder onder de naam 

B2C Europe B.V. Het bedrijf 

vindt dat kansen voor webwin-

kels niet beperkt mogen 

worden door logistieke barriè-

res en biedt e-tailers logistieke 

service zodat die geen grote 

investeringen hoeven te doen 

in logistiek en IT. 

TransMission gaat op zaterdag 

afl everen. Deze zaterdagleve-

ring geldt voor pakketten en 

pallets naar particuliere 

adressen, bedrijven, horeca en 

zorginstellingen. Het bedrijf 

kreeg steeds vaker de vraag 

vanuit de markt naar de 

mogelijkheid om ook op 

zaterdag uit te leveren. Trans-

Mission telt 450 eenheden en 

dertien vestigingen en beschikt 

over een fi jnmazig netwerk. 

LB-Logistics BV uit Veghel 

heeft het AEO-certifi caat safety 

behaald. Fulfi lment in logistiek 

is de core business van LBLogis-

tics. Het certifi caat, dat 

uitsluitend door de Douane 

wordt afgegeven aan bedrijven 

die internationaal actief zijn, 

biedt LB-Logistics voordelen in 

het internationale handelsver-

keer. Het AEO is tevens een 

aanvulling op het ISO 22.000, 

GMP B3 en B4 certifi caat 

waarvoor LB Logistics reeds 

gecertifi ceerd is. 

2B Shipping heeft vijftien 

nieuwe 45 ft. reefercontainers 

aan de huidige vloot toege-

voegd in verband met de 

aanhoudende groei van de 

organisatie. Farm Trans Group 

breidde in 2012 haar activiteiten 

uit met de short- en deepsea 

divisie 2B Shipping.

Dasko Koel- en Vriestranspor-
ten BV in Zwolle heeft twee 

nieuwe Iveco Stralis Hi-Road 

trucks op LNG in gebruik 

genomen. Dasko werd in 1913 

opgericht en hield zich oor-

spronkelijk bezig met transport 

van levende varkens en rundvee 

met paard en wagen. Eind jaren 

negentig beëindigde de Dasko 

Groep haar activiteiten op het 

gebied van veetransport en 

richtte zich op geconditioneerd 

transport. Vandaag de dag 

beschikt de Dasko Groep over 

ruim 130 transportcombinaties 

en vestigingen in Nederland, 

Duitsland en Polen.

Verkley Transport uit Bodegra-

ven staat bekend om zijn 

prachtige materieel. Met een 

nieuwe Volvo FH 540 6x2 Euro 

6 is daar een nieuw hoofdstuk 

aan toe gevoegd. In eerste 

instantie zal de nieuwe Volvo 

FH worden ingezet op Scandi-

navië, waar Verkley steeds meer 

koeltransporten naar toe 

stuurt. Voor de chauffeur is de 

Volvo FH voorzien van standka-

chel, I-ParkCool (standairco), 

magnetron en koelkast. Er staat 

zelfs een printer in. Het is bijna 

een rijdend kantoor. Vooral de 

ritten op Scandinavië zijn lang 

en de directie van Verkley vindt 

dat de chauffeur zich lekker 

moet voelen in de cabine.

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transport-
nieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl

 in logistiek
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Dat geldt ook voor het ophalen van 
de bloemen bij de Keniase kwekers. 
‘We willen uiteindelijk met eigen 
trucks de bloemen ophalen bij onze 
leden en zo de gehele keten coördi-
neren. Daardoor kunnen wij ook 

handelaars bedienen die slechts klei-
ne partijen inkopen van bijvoor-
beeld 350 kilo. Nu gaat het nog 
steeds om grote partijen bloemen. 
Via deze consolidatiedienst brengen 
wij dan ook marktpartijen bij el-
kaar.’

Dubai
Voor de toekomst wil Bouma een sa-
menwerking met een grote expedi-
teurs niet uitsluiten bij de bloemen-
logistiek. ‘De expediteurs hebben de 
laatste tijd al grote stappen gezet in 
de goede richting, maar een andere 
rol en meer transparantie blijft  een 
uitdaging. We zijn er nog lang niet.’
Voor Q7 Air Cargo is Schiphol naast 

Dubai de belangrijkste internatio-
nale luchtvrachtdraaischijf. ‘De 
luchtvaartmaatschappijen in het 
Midden-Oosten zetten groots in op 
de Afrikaanse bloemenmarkt. We 
doen via Dubai bijvoorbeeld de af-

voer van rozen naar Japan. Het zal 
overigens niet zo zijn dat de bloe-
menstromen van Afrika voor Euro-
pa ook via Dubai zullen gaan. Dubai 
had wel die ambitie, maar Schiphol 
is en blijft  voor die ladingstromen de 
mainport. Voor de toekomst voor-
ziet Bouma ook een uitbouw van Q7 
naar andere continenten zoals La-
tijns-Amerika. Een uitbreiding naar 
Ethiopië, de tweede rozenexporteur 
van Afrika, sluit hij voor de nabije 
toekomst nog uit. ‘Voorlopig wordt 
die markt nog te zeer afgeschermd 
door de Ethiopische overheid.’

‘Je mag als klant alleen de rekening 
betalen, maar niet meedenken over de 
invulling van veranderprocessen’ 

Projecten 
en tests in 
transport 

ZEECONTAINERS

FloraHolland is begonnen 
met een aantal projecten om 
de aanvoer en export van 
bloemen te verbeteren. Veel 
tests zijn hoopgevend.
Bij de dynamiek van een internatio-
nale sierteeltsector horen nieuwe lo-
gistieke oplossingen die effi  ciënt, 
duurzaam en goedkoper zijn, stelt 
het veilingbedrijf in een recente no-
titie over de logistiek. Expeditiebe-
drijf Q7 in Kenia is een voorbeeld 
van dit nieuwe denken. Andere pro-
jecten zijn het zeecontainertrans-
port, Cool Rail Spain en Freshtrack. 
Transport over zee is 50% goedko-
per en 80% schoner, zegt het veiling-
bedrijf. Voor kwekers in Zuid- en 
Midden-Amerika is zeetransport al 
een belangrijk onderdeel van de da-
gelijkse logistiek, maar door het ge-
brek aan maritieme diensten vanuit 
de Afrikaanse oostkust wordt het 
Keniase bloementransport gedomi-
neerd door luchtvaartmaatschappij-
en. FloraHolland probeert daar ver-
andering in te brengen door te kijken 
of het vervoer van bloemen met ree-
fercontainers mogelijk is.
In Cool Rail Spain onderzoekt het 
veilingbedrijf speciale reefertrein-
verbindingen voor ‘perishables’ tus-
sen Rotterdam en Spanje. Met het in 
kaart brengen van de mogelijke 
spoorcorridors, spooroperators  en 
terminals voor verslading is de eer-
ste stap gezet, aldus FloraHolland. 
De volgende stap bestaat uit onder-
zoek naar het ladingpotentieel tus-
sen Nederland en Spanje (Barcelona 
en Valencia).

Tijdverlies
FloraHolland ziet verder op de vei-
lingarealen van Aalsmeer en Naald-
wijk een grotere rol weggelegd voor 
het leveren van tijdelijke opslag en 
distributie van bloemen en planten 
voor de telers en handelaars. De 
bloemen-en plantenhandel klaagt al 
enige tijd dat bij het aanlever- en op-
haalproces op de immense terreinen 
te veel tijd verloren gaat in het distri-
butieproces. Het veilingbedrijf wil 
dat zelf gaan coördineren en verzor-
gen en is daarom een proef begon-
nen in Naaldwijk met een aantal le-
veranciers in het najaar van 2013. De 
eerste resultaten van deze test moe-
ten uitwijzen hoe FloraHolland in-
vulling gaat geven aan deze distribu-
tieactiviteiten.  | JV

JOHN VERSLEIJEN

CIJFERS FLORAHOLLAND
FloraHolland telt zes vestigingen: 
Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, 
Bleiswijk, Eelde en Veiling Rhein-
Maas in Herongen en een landelijk 
opererende bemiddelingsorgani-
satie (FloraHolland Connect). 
Veiling Rhein-Maas is een samen-
werking tussen FloraHolland en 
Landgard. Het Nederlandse vei-
lingbedrijf, een van de grootste ter 
wereld, verwerkt jaarlijks ruim 12,5 
miljard bloemen en planten. De 
jaaromzet ligt rond de 4,4 miljard 
euro. Bij FloraHolland werken zo’n 
4.000 medewerkers.
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Hopp Schwiiz! Da kommt 
der CargoBeamer

CargoBeamer begint een lijndienst over het spoor tussen Duitsland en Italië die 

geschikt is voor alle types laadeenheden over de weg. Een opsteker voor Zwitserland.
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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 www.twitter.com/ntnl

Een aantal chauffeurs wil 
meekijken bij de directie van 
#DeWinterLogistics Wat doen 
die tenslotte de hele dag? 
Goede actie. Leuk!
@MarianneDWL

Van den Broek logistics heeft 
langste “roadtrain” 
http://bit.ly/KwZQgj 
@helmondnieuwsnl 

Er borrelt wat binnen haven & 
logistiek. Er komen diverse 
uitdagende & boeiende 
vacatures voorbij. #werk 
#vacatures @FSwarttouw 

De grootste onafhankelijke 
kabelopslag ter wereld zit nu 
in Velsen. Ze richten zich op de 
offshore windindustrie. 
http://ow.ly/sPrGZ  
@HavenAmsterdam 

Leuk werkbezoek aan kon. 
Dirkzwager over toenemende 
risico’s op Noordzee door 
windmolens en mogelijke 
oplossingen. @reneleegte  

More than 800 thousand 
people visit the #PanamaCa-
nal every year. Be one of them! 
visitcanaldepanama.com 
@thepanamacanal    

Truckrijbewijs Litouwen voor 
een prikkie te koop http://
www.telegraaf.nl/t/22238666  
@TruckParkings   

#vvd wil invoering #ERTMS op 
spoor prioriteren aan de hand 
van #veiligheid en economi-
sche toegevoegde waarde oa 
#goederenvervoer @bgdeboer   

Twente investeert in havens 
en kades. www.portoftwente.
com @HavensNL

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

Nieuw recordschip wordt 
400 meter lang

Schip gekaapt in wateren 
bij Somalië

Rutges gaat gewoon door 
na overlijden eigenaar Yeh

Ook CMA CGM schrapt 
afvaarten

A2B-online start container-
dienst Moerdijk-Londen

Transportindex staat veel 
hoger dan in vorige jaren

Nieuwe spoordienst 
Duisburg-Kiel

V
oor Zwitserland, dat nog 
weinig is opgeschoten met 
de overheveling van goede-

renstromen van de weg naar het 
spoor, zijn er hulptroepen in aan-
tocht. CargoBeamer, een bedrijf uit 
Leipzig dat een systeem heeft  ont-
wikkeld voor de terminaloverslag 
van laadeenheden van en op de 
trein, maakte onlangs plannen be-
kend voor een eigen spoordienst 
voor trailers tussen Duitsland en 
Italië, via Zwitserland.
Zo bijzonder is zo’n treindienst door 
het Alpenland niet, het Europese 
goederenspoorboekje staat er al vol 
mee. Wel bijzonder is dat CargoBe-
amer, waarvoor BLS Cargo de trac-
tie zal leveren, een dienst aanbiedt 
die voor alle laadeenheden in het 
wegvervoer geschikt is. Ook voor de 
zogenoemde niet-kraanbare eenhe-
den en voor vier meter hoge trailers, 
zelfs op de bestaande spoorroutes 
die nog niet aan het P400-profi el vol-
doen.
Die P400 staat, inderdaad, voor een 
hoekhoogte van vier meter. Daar-
mee kom je met het gebruikelijke 
materieel niet door de meeste Al-
pentunnels en onder de meeste 
bruggen in die regio door. Maar 
CargoBeamer heeft  een wagon ont-
wikkeld waarvan de laadbodem laag 
op zijn wielen rust, zodat in de hoog-
te laadruimte wordt gewonnen. 
Daardoor kunnen nu ook eenheden 
worden meegenomen die hoger zijn 
dan de gebruikelijke 3,85 meter pro-
fi elhoogte waarmee je over het spoor 
de Alpen veilig doorkomt.
Bovendien ontwierp het bedrijf een 
systeem om trailers en wissellaad-
bakken horizontaal op de wagon te 
zetten, zonder de verticale tussen-
komst van een kraan. De terminal-
doorzet van wegmaterieel wordt 
daardoor in het intermodale vervoer 
in tijd versneld, want de trekker kan 
zijn trailer alvast afzetten, zonder 
dat een locomotief nodig is om de 
wagon onder de kraan te brengen. 
Dit systeem heeft  zich vorig jaar al 
bewezen, met enkele proefritten die 
CargoBeamer door de Gotthard-
Scheiteltunnel, de hooggelegen 
spoortunnel door het Gotthard-
massief, liet uitvoeren.
De Zwitserse ‘Eidgenossenschaft ’ 
wil paal en perk stellen aan het inter-
nationale vervoer van goederen tus-
sen Noord- en Zuid-Europa over de 
weg, waarvan het als transitoland al-
leen de nadelen ondervindt. In de ja-
ren negentig al werd bij volksstem-
ming bepaald dat het aantal 
transitoritten grofweg moest wor-
den gehalveerd. Dat werd ook in de 
wet vastgelegd. Die halvering had nu 
eigenlijk al bereikt moeten zijn, 
maar de werkelijkheid is dat er nau-
welijks een daling tot stand is ge-
bracht.
De Zwitsers namen twee maatrege-
len om de gewenste ‘Verkehrsverla-
gerung’ van de weg naar het spoor te 
realiseren. Ze voerden een kilome-
terheffi  ng voor zwaar vrachtverkeer 
in, de LSVA, waaraan de eigen weg-
vervoerders trouwens evenveel bij-
dragen als hun buitenlandse colle-
ga’s. Met de opbrengst daarvan 
werden grote tunnelprojecten be-
gonnen om van spoorvervoer een 
aantrekkelijker alternatief voor het 
wegvervoer te maken. In wezen be-
talen Zwitserse vervoerders hieraan 
de hoofdmoot bij, omdat zij jaarlijks 
veel meer wegkilometers maken dan 
die buitenlandse transitovervoer-
ders.
De verbetering van het spoor werd 

in Zwitserland, anders dan in Oos-
tenrijk, voortvarend aangepakt. 
Veel bestaande spoortunnels in 
Zwitserland zijn gedateerd. Ze voe-
ren over te hoge hellingen omdat ze 
over korte afstanden in het gesteente 
zijn uitgeboord. Zwitserland inves-
teerde de afgelopen decennia vele 
miljarden francs – en euro’s – in on-
der meer de megaprojecten Lötsch-
berg- en Gotthard-basistunnel. De 
eerste is al enkele jaren in gebruik, 
de laatste gaat binnen enkele jaren 
open. Beide nieuwe tunnels zijn ui-
teraard voor snellere personentrei-
nen geschikt en voor goederentrei-
nen die langer en zwaarder kunnen 
zijn dan wat zich nu over en op grote 
hoogte door de berg moet zwoegen.
De CargoBeamer-treinen die ons 

nu, al dit jaar, in het vooruitzicht zijn 
gesteld, lossen alvast een probleem 
op dat nog wel enige tijd zal blijven 
bestaan. Duitsland, Zwitserland en 
Italië hebben afgesproken dat hun 
grote doorgaande spoorroutes 
straks aan het P400-profi el gaan vol-
doen. Dat vergt zeker aan Duitse en 
Italiaanse kant heel wat aanpassin-
gen van tunnels en viaducten. Zwit-
serland is, met de nieuwe Lötsch-
berg- en straks de 
Gotthard-basistunnel, op orde. 
Maar hoe snel Duitsland en vooral 
Italië hun kunstwerken eveneens op 
de moderne trailer- en wissellaad-
bakmaten zullen afstemmen, is on-
zeker.
CargoBeamer denkt voor 95% de 
oplossing te hebben voor het vervoer 
van eenheden door de Alpen. Maar 
5% van die eenheden is volgens het 
bedrijf ‘kraanbaar’, dat wil zeggen 
dat ze op de bestaande Gotthard-
route door een terminalkraan de 
lucht in kunnen worden gehesen om 
op een treinwagon te worden gezet 
of er van te worden afgehaald. Deze 
‘niet-kraanbaarheid’ is een obstakel 
voor het intermodaal vervoer.
We moeten het perspectief wat bre-
der maken. De Alpenroutes zijn 
voor de Europese Unie van groot be-
lang, zolang shortseavervoer tussen 
het noorden en het zuiden van het 
werelddeel het niet echt redt tegen 

het landvervoer. De als één van de 
belangrijkste corridors in het Euro-
pese TEN-net aangewezen route 
Rotterdam/Antwerpen-Genua kan 
om die reden de komende jaren op 
forse steun van de Unie rekenen.
Voor die kortere termijn, waarin er 
zich geen grote veranderingen in de 
scheepvaart van en naar Europese 
‘mainports’ voordoen, zijn multi-
modale oplossingen zoals die van 
CargoBeamer en de Franse concur-
rent Modalohr een prima oplossing. 
CargoBeamer werkt aan een Euro-
pees netwerk van treinverbindingen 
voor alle trailers en wissellaadbak-
ken, Modalohr doet hetzelfde. Uit-
eindelijk zal hun propositie aan de 
markt worden overgenomen door 
reders en expediteurs die besluiten 

de routering van ladingstromen 
door Europa anders in te richten.
Maar zover is het nog niet. De Itali-
aanse havens lieten vorig jaar zeer 
forse groeicijfers zien, die nauwelijks 
kunnen worden verklaard door hun 
eigen overslaggroei, van een werke-
lijke ‘Verlagerung’ naar de zee is nog 
geen sprake. Reders wachten op vol-
doende ladingvolume om hun steeds 
grotere intercontinentale schepen 
naar het zuiden van Europa te stu-
ren.
CargoBeamer moet het van die tus-
sentijd hebben, waarin het intra-Eu-
ropese vervoer van bijvoorbeeld 
silo- en tankcontainers en koeltrai-
lers nog fl ink gaat stijgen. Het bedrijf 
is in 2013 al begonnen met een suc-
cesvolle terminal die onderdelen-
vervoer voor Volkswagen in Wolfs-
burg verzorgt, voor transporten 
tussen Luxemburg en de Oost-Duit-
se stad. Dit jaar wordt een terminal 
in Calais geopend en er zijn plannen 
voor veel meer Europese ‘kraanloze’ 
verbindingen.
In Luxemburg komt CargoBeamer 
overigens Modalohr weer tegen, dat 
met ongeveer hetzelfde systeem, 
maar dan net anders, een verbinding 
onderhoudt met Perpignan in Zuid-
Frankrijk. Europa wordt, intermo-
daal gezien, steeds kleiner en voor 
veel meer vervoer geschikt.

Cargobeamer vond een wijze om trailers 
horizontaal op de wagon te zetten.
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Inschuiven maar.
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AGENDA

Fruit Logistica 
4 en 5 februari 

Internationale ontmoetingsplaats 

voor de handel in met name vers fruit 

en alles wat daarmee samenhangt. 

Meer dan 2.500 bedrijven zullen zich 

deze dagen presenteren. 

• www.fruitlogistica.de

RORO Shipping Conference  
20 en 21 februari 

Op de agenda onder andere een ana-

lyse van toekomstige regionale 

hotspots als Turkije en Afrika en alter-

natieven voor de Ballast Water Con-

ventie.  

• www.informamaritimeevents.com

Dutch Maritime Industry 2014
11 maart 

Hoe kijken de reders naar de toe-

komst? Welke marktverwachtingen 

hebben zij en hoe gaan zij hierop in-

spelen? Is innoveren de belangrijkste 

pijler om in de toekomst te overleven? 

• www.managementproducties.com

Vlaamse Havenlunch 
13 maart 

Om een haven te laten groeien, moet 

er blijvend geïnvesteerd worden in in-

frastructuur, achterlandverbindin-

gen en innovaties; het thema voor 

deze Havenlunch.

• www.managementproducties.com 

Duits/Nederlands Logistiek 
Congres Duisburg 
25 maart 

Hét congres voor grensoverschrijden-

de samenwerking. Over onder andere 

de samenwerking tussen de hubs 

Rotterdam en Duisburg. 

• www.congresduisburg.nl

‘Politie België doet we
 CRIMINALITEIT   Wim Dekeyser waarschuwt voor fraude bij vrachtuitwisselings 

De Belgische autoriteiten 
zouden slechts geringe 
aandacht besteden aan 
meldingen van ladingdief-
stal. 

Dat schrijft  Wim Dekeyser in een 
rapport over de zaken die bij zijn on-
derzoeksbureau, dat zich speciali-
seert in de preventie en bestrijding 
van transportcriminaliteit, aanhan-
gig zijn gemaakt. 
Dekeyser waarschuwt dat aan zijn 
statistieken geen al te stellige conclu-
sies mogen worden verbonden. Ze 
zijn immers niet gebaseerd op alle 
incidenten, maar alleen op die welke 
bij het bureau aanhangig werden ge-
maakt, en dan alleen nog de grotere. 
Wel laten ze tendenzen zien die, mag 
je op grond van de 2013-cijfers zeg-
gen, bedenkelijk stemmen. Er lijkt 
geen daling, maar juist een stijging 
van de transportcriminaliteit waar 
te nemen. Steeds meer criminelen 
lijken daarbij met succes gebruik te 
maken van vrachtuitwisselingsplat-
forms. 
Tussen de verschillende uitwisse-
lingsplatforms zijn overigens aan-
zienlijke verschillen te zien. Hoewel 
Teleroute een groot deel van de 
markt bedient, vindt 12% van de 
door Dekeyser onderzochte fraude-
gevallen met een platform daar 
plaats, tegenover 44% bij Timocom, 
28 procent bij Trans.eu en 16% bij 
overige vrachtuitwisselingplat-
forms. Volgens Dekeyser geven de 
Belgische autoriteiten meldingen 
van transportcriminaliteit een lage 
prioriteit. In veel gevallen worden 
niet of nauwelijks onderzoekingen 
gedaan. In de meeste blijft  het bij een 
eenvoudig politierapport, een VPV 
(vereenvoudigd proces-verbaal). 
‘We zien regelmatig dat de VPV 
wordt gebruikt in gevallen van seri-
euze transportdiefstallen met een 
waarde van 20.000 euro of meer’, 
schrijft  het bureau. Dat behandelde 
in 2013 één geval waarin voor 
100.000 euro aan zonnepanelen wa-
ren gestolen, zonder dat hiervan 
door de autoriteiten echt werk werd 
gemaakt.
Dekeyser weet wel te verklaren 
waarom het opsporingspercentage 
van vrachtauto’s zo sterk is gedaald. 
In het verleden richtten ladingdie-
ven zich immers vooral op de lading 
zelf. Tegenwoordig nemen ze de 
vrachtauto (die ze voorheen na plun-
dering lieten staan) ook mee. Dekey-
ser heeft  aanwijzingen dat vooral 
criminele bendes uit Oost-Europa 
de aandacht meer en meer hebben 
verlegd naar het voertuig zelf. Zo 
zouden Litouwse bendes in België 
een honderdtal vrachtauto’s hebben 

gestolen, in hoofdzaak van de mer-
ken Scania en Volvo.
De stijging van de fraude via vracht-
uitwisselingsplatforms hangt vol-
gens Dekeyser samen met een ander 
verschijnsel. Steeds meer infi ltreren 
georganiseerde criminelen in klei-
nere transportbedrijven in Midden- 
en Oost-Europa – in landen als Slo-
wakije, Hongarije, Roemenië. Het is 
voor de buitenwacht onmogelijk 
daar op tijd achter te komen. Des te 
meer is het voor opdrachtgevers 
zaak zich er van te vergewissen met 
welke vrachtauto en welke chauff eur 
een transport zal worden uitge-
voerd. Ze zouden daarover geschre-
ven informatie bij de vervoerder 
moeten inwinnen.
Uit de statistieken van Dekeyser 

blijkt voorts dat vrachtauto- en la-
dingdieven vorig jaar vooral in 
maart en in mei toesloegen. In die 
maanden was het aantal incidenten 
veel hoger dan in de overige maan-
den. Een jaar eerder was juist no-
vember de koploper, gevolgd door de 
lentemaanden. En weer een jaar 
daarvoor was het beeld juist weer 
heel anders, met pieken in het eerste 
en laatste kwartaal van het jaar.

Populairst
Zeker is wel dat de maandag de po-
pulairste dag van de week is om op 
rooft ocht naar trucks en lading te 
gaan. Vorig jaar kwamen na de 
maandag de dinsdag, woensdag en 
donderdag ex aequo op de tweede 
plaats. Op vrijdag en in het weekein-
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Ook in de transportbranche is het niet 
ongebruikelijk dat een dienstverband 
via een vaststellingsovereenkomst 
wordt beëindigd. Het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden heeft  onlangs 
bepaald dat een dergelijke overeen-
komst geen stand hield, omdat de 
werkgever onterecht had gedreigd met 
ontslag op staande voet. Daardoor was 

sprake van misbruik van omstandigheden. 

Volgens de werkgever had de werkneemster gefraudeerd met 
de urenregistratie. De werkgever had de werkneemster hier-
mee geconfronteerd en haar enkele dagen later een vaststel-
lingsovereenkomst aangeboden. Zij werd gemaand de over-
eenkomst te ondertekenen, omdat anders ontslag op staande 
voet zou volgen. Enkele dagen later ondertekende de werk-
neemster de vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kwam de 
werkneemster op haar besluit terug en zij beriep zich op mis-
bruik van omstandigheden door de werkgever. 

De kantonrechter gaf de werkneemster gelijk. De werkgever 
ging in hoger beroep en stelde dat hij niet wist of had hoeven 
weten dat de werkneemster er door bijzondere omstandighe-
den toe was bewogen om de vaststellingsovereenkomst te on-
dertekenen en dat hij haar daarvan had moeten weerhouden. 
Volgens de werkgever wist de werkneemster heel goed wat 
haar werd verweten en had zij een weloverwogen keuze ge-
maakt. Dit werd door de werkneemster betwist.

Volgens het Gerechtshof was er geen reden de werkneemster 
op staande voet te ontslaan. Door de hiermee te dreigen, had 
de werkgever misbruik gemaakt van de afh ankelijke positie 
waarin de werkneemster verkeerde. De werkgever behoorde 
te weten dat een ontslag op staande voet waarschijnlijk geen 
stand zou houden. Dat de werkneemster zich door haar part-
ner had laten vergezellen en deze had verzocht om een aan-
passing in de conceptovereenkomst, maakte dat niet anders. 
Niet was gebleken dat de werkneemster en/of haar partner 
verstand had van het arbeidsrecht. Bovendien had de werk-
gever de werkneemster onvoldoende tijd gegeven om juri-
disch advies in te winnen.

Indien een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend is 
er doorgaans geen vuiltje aan de lucht, zeker als partijen zich 
hebben laten bijstaan door juridisch adviseurs. Een werkge-
ver mag er echter niet al te snel op vertrouwen dat een werk-
nemer instemt met een vrijwillige beëindiging van het dienst-
verband. Er moet sprake zijn van een duidelijke en 
ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. Soms rust op 
de werkgever zelfs de plicht te onderzoeken of de werknemer 
wel echt wil instemmen met ontslag. Als de overeenkomst tot 
stand is gekomen onder invloed van bedreiging, bedrog of 
misbruik van omstandigheden, kan deze worden vernietigd. 
Het gevolg hiervan is dat de arbeidsovereenkomst in stand 
blijft  en het salaris met terugwerkende kracht moet worden 
doorbetaald. Dit kan een werkgever duur komen te staan. 
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EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com
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Peter Pesselse 

(51) volgt Horst 
Steinhoff op als 

ceo van Thyssen-

Krupp Veerhaven 

BV te Brielle en 

Ertsoverslagbe-

drijf Europoort CV te Rotterdam. 

Steinhoff is per 31 december 

2013 met pensioen gegaan. 

Pesselse heeft op het gebied 

van scheepvaart en logistiek 

verschillende posities bekleed in 

Europa en Azië, onder meer bij 

Hapag Container Lines GmbH 

en Mitsui OSK Lines; namens 

Mitsui was hij onder meer nauw 

betrokken bij de oprichting van 

Rotterdam World Gateway 

terminal op Maasvlakte 2. 

Liesbeth Slappendel, manager 

bij Transport en 

Logistiek 

Nederland (TLN) 

en verantwoor-

delijk voor 

ondermeer 

expediteursver-

eniging Fenex, is tijdens de 

Wereld Douanedag onderschei-

den met het erecertifi caat van 

de Wereld Douane Organisatie, 

de Diplôme d’honneur. Slappen-

del ontvangt de onderscheiding 

voor haar jarenlange inzet om 

de samenwerking tussen 

expediteurs en douane te 

verbeteren en de expeditiesec-

tor op het gebied van douane-

processen en beleid, te moder-

niseren.

Havenbedrijf Rotterdam heeft 

Ingrid Rossmeier benoemd tot 

vertegenwoordiger voor 

Zuid-Duitsland. Zij is gevestigd 

in Nürnberg. De benoeming is 

onderdeel van 

het beleid van 

het Havenbedrijf 

om de positie 

van de Rotter-

damse haven in 

de zuidelijke 

Duitse deelstaten te versterken.

Frits Brouwer is benoemd tot 

directeur van de Nationale 

Databank Wegverkeersgege-

vens (NDW). Hij volgt op 1 

februari Marja van Strien op, 

die NDW in de 

afgelopen vijf 

jaar heeft 

opgezet. 

Brouwer (59) is 

op dit moment 

hoofddirecteur 

van het KNMI. Daarvoor was hij 

onder meer werkzaam bij 

Rijkswaterstaat, het Kadaster en 

de TU Delft. 

De Engelsman Kirry Mukherji is 

de nieuwe directeur van 

Log4Chem’s. Hij wordt verant-

woordelijk voor de verdere 

ontwikkeling van de joint 

venture tussen 

de logistieke 

bedrijven 

Bertschi, De Rijke 

Group en HOYER. 

PERSONALIA

Henk Nijland 
Thermotransport BV

Dodewaard

Rechtbank van Gelderland 

Delta Shipping Agency
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

S. Transport SPRL
Forest

Rechtbank Brussel

DDT
Wetteren

Rechtbank Dendermonde

Ysewyn Logistics BVBA
Hamme

Rechtbank Dendermonde

Odisha SPRL
Ixelles

Rechtbank Brussel

Transport Verelst BVBA
Olen

Rechtbank Turnhout

Transport Adriaensen-
Mermans BVBA

Geel

Rechtbank Turnhout

FAILLISSEMENTENeinig met meldingen’ 
platforms

de slaan criminelen veel minder hun 
slag. Ook in voorgaande jaren was 
het telkens de maandag waarop de 
criminaliteit tegen voertuigen en la-
ding het hoogtepunt bereikte.

Het lukt de autoriteiten steeds min-
der goed, blijkt ook uit de cijfers van 
Dekeyser, om zaken tot een oplos-
sing te brengen. Er werden vorig jaar 
veel minder voertuigen teruggevon-

den dan in de jaren daarvoor. Slechts 
zo’n 5% van de gestolen trucks, aan-
hangers en dergelijke kon weer bij de 
rechtmatige eigenaar worden afgele-
verd. In het jaar ervoor was dat nog 

bijna 30%. Ook het aantal opgeloste 
gevallen pakte vorig jaar lager uit 
dan in voorgaande jaren.
Hoe worden de meeste diefstallen 
gepleegd? Dat gebeurt nog altijd op 

het vrije, voor eenieder toegankelij-
ke parkeerterrein, met 36% van de 
gevallen. Op de tweede plaats vin-
den we de fraude via een vrachtuit-
wisselingsplatform, waar een crimi-
nele organisatie zich voordoet als 
bonafi de transporteur. De verlader 
die hierin trapt, geeft  zijn zending 
dus regelrecht aan een crimineel 
mee. Dat gebeurt in 26% van de ge-
vallen. In 20% van de gevallen wordt 
de trailer met de lading afgekoppeld, 
diefstal uit het warehouse is goed 
voor 8%, diefstal op een gesloten be-
drijfsterrein voor 7% en op een be-
veiligd terrein voor 1%. In 2% van de 
gevallen is sprake van een overval op 
een rijdende vrachtauto.
Een analyse leert dat het aantal ge-
vallen van internet-/vrachtuitwisse-
lingsfraude toeneemt. Vorig jaar was 
het aandeel hiervan zoals gezegd dus 
26%. In 2012 was dat 24%, in 2011 
17% en in 2010 slechts 6%. Op deze 
wijze worden vooral ladingen voe-
ding, auto-onderdelen, elektronica 
en metaal gestolen, met een aandeel 
voor metaal van 30%, gevolgd door 
voedingsmiddelen. 

Nep-vervoerders
Deze manier van ontvreemding 
wordt voor 30% door Hongaren toe-
gepast, gevolgd door Duitsers, Roe-
menen en Slowaken. Nederlandse 
nep-vervoerders – nu ja, vervoeren 
kunnen ze blijkbaar prima – scoren 
een aandeel van 4%.
Dekeyser heeft  ook onderzocht welk 
vrachtuitwisselingsplatform voor 
deze praktijk het meest wordt 
gebruikt. Dat blijkt Timocom, met 
een aandeel van 44% in het totaal. 
Trans.eu komt aan 28% en Telerou-
te, dat toch meer klanten in België 
heeft  dan eerstgenoemden, aan 12%. 
Andere platforms scoren samen 
16%.
De meest gestolen ladingsoorten 
waren vorig jaar auto-onderdelen, 
gevolgd door metaal en elektronica. 
Ook ruwe materialen zijn een geliefd 
doelwit. En ten slotte luidt de vraag: 
waar wordt het meest gestolen? De 
provincie Antwerpen is wat dat be-
treft  al jaren een trieste koploper die 
ver boven andere misdaadlocaties 
uittorent.
Op de tweede plaats vinden we Bra-
bant, op de derde West-Vlaanderen. 
Gedeeld vierde zijn Limburg en He-
negouwen. Als een Belgische vracht-
auto in het buitenland slachtoff er 
van transportcriminaliteit wordt, is 
dat meestal in Duitsland. Gebeurt 
het in Nederland, dan logischerwijs 
vooral in Nederlands Limburg en 
Noord-Brabant.
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‘Slechts 5% van de gestolen trucks 
keert terug bij de eigenaar.’ 

Wim Dekeyser

FOLKERT NICOLAI



NIEUWSBLAD TRANSPORT 29 JANUARI-04 FEBRUARI 2014

4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

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

MARGE20

Sneeuwuil lift  mee 
als ketelbinkie

aanrichten. 
En nu is dus de Ierse kustwacht ex-
tra alert en staan schatgravers te po-
pelen om aan boord te gaan. ‘Als ik 
aan boord ga, zal ik overal gif om 
me heen moeten spuiten,’ 
zegt er een tegen Th e Sun.
Marge heeft  wel een tip 
om van die ratten af te 
komen: huur een paar 
sneeuwuilen in, die pas-
seren op een ander schip. 
Er zijn in Nederland dit jaar 
al een stuk of vijf gesignaleerd, 
een uitzonderlijk hoog aantal, af-
komstig uit Canada en het noorden 
van de VS. Door de extreme winter 
en een tekort aan voedsel trekken ze 
weg. Hopla zo de Atlantische Oce-
aan over, en onderweg rusten ze bij-
voorbeeld even uit op een container-
schip, zo vertelt vogelkenner Toy 
Janssen in de Telegraaf. Kortom, ke-
telbinkies in overvloed! | PW

Het lijkt de Ark van Noach wel op 
volle zee. Sneeuwuilen die lift end 
de Atlantische Oceaan oversteken 
en een troep ratten die feestviert op 
een cruiseschip.   

Het had een scène uit een horrorfi lm 
kunnen zijn: een spookschip dat 
stuurloos ronddobbert op de Atlan-
tische Oceaan, vol met ratten die 
zich - om het beeld compleet te ma-
ken - voeden met elkaar. Maar dit 
cruiseschip bestaat echt en drijft  af 
op de Britse kust: de Lyubov Orlova.
Het heeft  ongetwijfeld betere jaren 
gekend na de bouw in 1976 in Joego-
slavië. En een jaar geleden werd het 
nog verkocht aan de Dominicaanse 
republiek voor 1 miljoen dollar, 
maar nadat het sleeptouw brak in 
een Canadese haven besloten de au-
toriteiten om de boot te laten gaan, 
in de overtuiging dat de Orlova zou 
zinken en geen kwaad meer kon 

ARK VAN NOACH
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Vroege voorganger
 ARCHEOLOGIE   Oeroude homo sapiens op Tweede Maasvlakte

Ga ook eens naar het strand 
bij de Tweede Maasvlakte, 
waar bijna tienduizend jaar 
geleden een homo sapiens 
vrolijk rondhuppelde.

Hoe ironisch is dat? Waar we dank-
zij jaren hoogtechnologisch ploete-
ren en miljarden euro’s aan investe-
ringen nu over een gloednieuw 
stukje land beschikken in de vorm 
van de Tweede Maasvlakte, liep op 
exact dezelfde plek bijna tiendui-
zend jaar geleden al een homo 
sapiens rond. 
Dat blijkt uit de spectaculaire vondst 
van een stukje schedel (zie de recon-
structie hiernaast) door Walter Lan-
gendoen uit Oostvoorne, die op een 
vroege zondagmorgen in februari 
2012 zijn honden uitliet op het Maas-
vlaktestrand. Daar viel zijn oog op 
een stukje bot. ‘Th uis zag ik meteen 
dat het afwijkend was, groter dan de 
overige botresten die ik had meege-
nomen,’ vertelde hij onlangs aan het 
Algemeen Dagblad. 
In plaats van het aan zijn trouwe 
viervoeters te geven, ging de 48-jari-
ge Langendoen ermee naar het Na-
tuurhistorisch Museum. Nu, heel 
wat research verder, is dan defi nitief 
vast komen te staan dat het stukje 
bot behoorde tot het hoofd van een 
ver familielid, iemand die zich met 
evenveel recht homo sapiens mocht 
noemen als wij dat mogen. 
Diegene, in het AD krijgt hij liefk o-
zend de naam Walter naar de vinder, 
beschikte over vuurstenen gereed-
schap en wist ook af en toe een visje 
te verschalken (eerder zijn op het 
Maasvlaktestrand ook twee harpe-
onpunten gevonden). Vermoedelijk 
had hij zijn jachtkamp op een hoger 
gelegen rivierduin opgeslagen. Rond 
9000 tot 8000 voor Christus begon 
de zee met haar opmars naar de hui-
dige kustlijn. 
Volgens archeologen beschikte Wal-

ter ook al over een kano en pijl en 
boog. Weliswaar van een ander kali-
ber dan het gigantische gereedschap 
waarmee de Tweede Maasvlakte op-
gespoten is, maar hij redde zich er 
kennelijk prima mee. 

App
Bij deze vondst zal het vast niet blij-
ven. Daarom worden amateur-ar-
cheologen en wandelaars gestimu-
leerd om hun vondsten ter plekke te 
melden met de zogeheten Oer-

vondst-checker, een web-app waar-
mee je op je smartphone meteen een 
eerste indicatie kunt krijgen van de 
datering van je vondst. Aan de hand 
van de vindlocatie die samen met de 
foto wordt meegezonden, kunnen 
theoriën worden bevestigd of zelfs 
nieuwe inzichten opgedaan. En - zo 
suggereert een archeologe - wie een 
mammoetkies vindt, mag die op de 
schoorsteenmantel zetten! Of an-
ders lekker aan je hond geven... 

Dáár ergens op het strandje werd het stukje bot gevonden.

QUOTE VAN DE WEEK

Erik Hånell, ceo Stena Bulk

Wij denken 
dat de LNG-
sector erg 
interessant 
zal zijn.

Als dit stukje u bereikt, ben ik Deo en 
vooral meo volente op Curaçao. Er be-
vindt zich aan de baai die toegang geeft  
tot de haven van Willemstad een uitste-
kend restaurant, waar ze voor Europe-
anen met heimwee zelfs kaasfondue op 
het menu hebben gezet. Maar heimwee 
heb ik zelden, als ik daar samen met 
Judy op het terras zit en uitkijk op de 
tankers die het zeegat inzwaaien. In de 

verte rinkelen alvast de bellen van de pontjesbrug.

Intussen houdt je je hart vast. De schaalvergroting in de 
scheepvaart kan zelfs aan aardige Caribische eilandjes als 
Curaçao niet voorbijgaan. Zeker als straks het vergrote Pana-
makanaal wordt geopend en er elders in de regio een Nicara-
guakanaal wordt aangelegd.

Niet dat de eilanden zelf ineens veel meer lading voor eigen 
gebruik zullen aanzuigen. Het gaat met de economie van Cu-
raçao niet eens zo goed en de toeristeninkomsten zijn op hun 
best stabiel. Dit alweer mede dank zij de pontjesbrug die, al 
heb je hem inmiddels honderden keren zien open- en dicht-
gaan, een merkwaardige attractie blijft .

Maar als straks de post-Panamaxen doorvaart krijgen tussen 
de Stille en de Atlantische Oceaan kan het niet anders dan dat 
projectontwikkelaars, reders en andere logistieke dienstver-
leners het in de grootschalige bol krijgen. Er moeten in het 
Caribische gebied ‘hubs’ komen, waar megaschepen lading 
met elkaar uitwisselen die is bestemd voor elders in de regio.

Die ‘meganisering’, een woord waar de spellingschecker on-
middellijk vat op denkt te hebben, zien we al in de cruise-
vaart. Kòrsou, bon bini, ontvangt wekelijks meer cruisesche-
pen dan Rotterdam in een heel jaar. Het grootste deel ervan 
moet allang aan de rand van het eiland worden aangelegd, 
omdat ze door hun omvang onmogelijk het Schottegat kun-
nen bereiken.

Je kunt bijna voorspellen dat ook de Caribische eilanden een 
groter aandeel zullen opeisen in de moderne wereldscheep-
vaart. Ook daar zullen grotere, diepere havens op de tekenta-
fel worden geworpen om een bijrol te vervullen in het mon-
diale ladinguitsorteerproces. En waar blijven dan die bootjes 
die nu het restaurant voorbijvaren waarvan ik u de naam niet 
zal verklappen?
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