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De druk op HES Beheer om aan 
de top orde op zaken te stellen 
neemt toe met de dreiging van 
een juridische procedure door de 
ondernemingsraden van de 
dochterbedrijven EBS en OBA.

Die eisen dat de groep, veruit de grootste 
speler in de overslag van droge bulk in de 
Nederlandse havens, de besprekingen over 
een overname door investeerder Hestya 
Energy stopzet. Ze vrezen dat Hestya, een 
alliantie van entrepreneur Marcel van 
Poecke en het Amerikaanse investerings-
fonds Riverstone, alleen op snelle winst uit 
is en de HES-bedrijven op termijn berooid 
zal achterlaten.
De werknemers willen ook dat de raad van 
commissarissen van HES zo snel mogelijk 
wordt aangevuld. Die bestaat momenteel 
de facto uit één persoon, namelijk APMT-
topman Ben Vree. Voorzitter Kees Mole-

noteerde HES uitgebracht. Wel is eind no-
vember een ‘voorgenomen bod’ van 45 
euro per aandeel aangekondigd, wat de 
groep op ruim 400 miljoen euro waar-
deert. Hestya kreeg toen tot tot 31 januari 
het exclusieve recht om met HES te onder-
handelen. Die termijn werd op de laatste 
dag tot eind deze maand verlengd.
De groep was vorig jaar goed voor de over-
slag van bijna 38 miljoen ton, vooral kolen 
en ertsen. De belangrijkste bedrijven zijn 
EBS (100% HES), EMO (36,5%) en BTT 
(100%) in Rotterdam, OBA (73,8%) in Am-
sterdam en Ovet (47,7%) in Terneuzen.  
HES zag de winst vorig jaar met 5% dalen 
tot ongeveer 24 miljoen euro. Volgens de 
groep kwam dat door de hoge kosten van 
het boekenonderzoek bij het Franse Atic 
Services. HES wil op zijn beurt deze groot-
ste speler in de bulkoverslag in Franse ha-
vens overnemen van het staalconcern Ar-
celorMittal.

naar fungeert tijdelijk als ceo, als vervan-
ger van de vorige week plotseling 
opgestapte Harmen Sliep, en commissaris 
en aandeelhouder Jan Peter Peterson heeft  
zich wegens ‘dreigende belangenverstren-
geling’ uit de gesprekken met Hestya te-
ruggetrokken. Vree zegt dat de raad ‘als de 
sodemieter’ op sterkte wordt gebracht, 
maar kan nog geen namen noemen. Hij 
zegt zelf niet met Hestya in gesprek te zijn 
en ‘nog niet toe te zijn aan een besluit’ over 
de mogelijke overname.

Kort geding
Voorzitter  Harry Kanselaar van de onder-
nemingsraad van het Rotterdamse EBS 
stelt dat de kans groot is dat er een kort ge-
ding tegen HES wordt aangespannen in 
een poging de overname tegen te houden. 
Hij zei dit na het antwoord van Vree op het 
ultimatum met de eis om de onderhande-
lingen deze week te beëindigen.
Hestya heeft  formeel overigens nog steeds 
geen bod op de aandelen van het beursge-
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 BULKOVERSLAG   Ondernemingsraden dreigen met juridische procedure

Verzet tegen overname 
HES Beheer neemt toe

ROB MACKOR

SCHEEPVAART
Maersk Line heeft de 
‘Magleby Maersk’ in 
dienst genomen als 
zesde schip van de 
ruim 18.000 teu grote 
Triple E-serie. Dit zijn 
momenteel de groot-
ste containerschepen ter wereld. Maersk heeft er in 
totaal twintig besteld. Deze nummer zes is identiek aan 
het eerste schip, de ‘Maersk Mc-Kinney Møller’. Door 
het in de vaart nemen van dit nieuwe recordschip gaan 
andere Maersk-schepen op andere routes van de Deen-
se rederij varen. De ‘Magleby Maersk’ vervangt in de 
AE10 Service tussen het Verre Oosten en Noord-Europa 
de ‘Emma Maersk’, die doorschuift naar de AE2-loop. 

Zesde Triple E voor Maersk

BINNENVAART
Groep Gheys, specialist in logistieke dienstverlening 
aan de petrochemische industrie, heeft van Dow Che-
mical Belgium 34 hectare industriegrond in Tessenderlo 
gekocht. Het terrein bevindt zich in de buurt van de af-
ritten van de E313 tussen Antwerpen, Hasselt en Luik. 
Verder is er een kade aan het insteekdok van het Albert-
kanaal en een spooraansluiting. Voor Groep Gheys is 
het een strategische investering. De al bestaande vesti-
ging in Beringen krijgt nu rechtstreeks toegang tot het 
Albertkanaal. Op het nieuw verworven terrein zal Gheys 
extra opslagcapaciteit bouwen. 

Gheys neemt Dow-terrein over

De snelheid op de A13 bij Over-
schie (Rotterdam) en op de A10 
West bij Amsterdam gaat met 
ingang van 29 maart weer terug 
van 100 naar 80 kilometer per 
uur. Dat heeft minister Melanie 

Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) laten we-
ten aan de Tweede Kamer. Hoewel op beide wegen de 
vervuiling binnen de gestelde normen blijft, zegt de mi-
nister ’uit voorzorg’ de snelheden te verlagen.

80

MINDER SNEL OP DE RING

LUCHTVRACHT
De politie heeft op zeventien plaatsen in Duitsland in-
vallen gedaan in verband met een omkoopschandaal. 
Twee medewerkers van Handling Counts, een dochter-
bedrijf van Lufthansa Cargo, zouden steekpenningen 
hebben aangenomen in ruil voor het verlenen van ver-

voersopdrachten. Het 
zou onder meer gaan 
om een topmanager. 
Drie managers van 
externe dienstverle-
ners zouden over een 
periode van twee jaar 
het smeergeld heb-
ben betaald.

Omkoopschandaal Lufthansa Cargo
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     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
Helft van de werknemers in transport en logistiek is te dik

Klopt, wij zoeken ook weer mensen 

Hier slaat het UWV de plank flink mis 

Ze zien pizzakoeriers zeker ook als logistieke medewerkers  

Anders

17 %

33 %

44 %

6 %

Volgens het UWV trekt de 
werkgelegenheid weer aan

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 550 mensen op de stelling van 19 FEBRUARI

Op 15 maart overleggen de 
vakbonden in het beroepsver-
voer over de weg over mogelijke 
acties. Het cao-overleg verkeert 
in een impasse. De bonden eisen 
3% loonsverhoging, de werkge-
vers willen niet verder gaan dan 
de nullijn. Egon Groen, onder-
handelaar namens FNV Bondge-
noten, over de ontstane toestand.    

Er komen dus acties in het 
wegvervoer?
Dat is nog niet te zeggen. We zul-
len eerst in maart onze leden raad-
plegen. Daarbij zal moeten blijken 
of het tot acties komt.

Kunt u de werkgevers niet een 
klein beetje volgen? Het gaat 
slecht in het wegvervoer, veel 
bedrijven staan aan de rand van 
de afgrond en kunnen dit er niet 
bij hebben.
Ik kan vooral mijn leden goed vol-
gen. Die hebben een aantal heel 
matige jaren achter de rug waarin 
ze er niets of bijna niets bij kregen. 
Die kijken in hun portemonnee en 
stellen vast: daar mag wel weer 
eens wat meer in.

Maar wat daar dan extra in zou 
moeten, hebben de bedrijven zelf 
toch ook niet in kas?
Dat zeggen ze. Ik vind het ook pri-
ma dat de werkgevers dat argu-
ment gebruiken. Dat is hun goed 
recht en in hun geval zou ik dat 
misschien ook wel doen. Maar ik 
sta voor mijn achterban.

U zegt: uw leden hebben er 
jarenlang bijna niets bijgekregen. 
Is dat wel helemaal waar? Bij 
voorgaande cao’s was er meestal 
ook sprake van een loonsverho-
ging.
Meestal was dat maar heel weinig. 
Bovendien zijn de economische 
voortekenen nu heel wat gunstiger 
dan in de afgelopen jaren. Als het 
eindelijk wat beter gaat, moeten 
ook de werknemers daarvan profi -
teren. Ik las vandaag in uw eigen 
nieuwsbrief, die van Nieuwsblad 
Transport, dat de vrachtprijzen 

momenteel weer omhoog zouden 
gaan. Dat moest natuurlijk ook 
eindelijk eens gebeuren. Maar als 
de economie weer iets aantrekt, is 
het begrijpelijk dat ook de werkne-
mers hun deel van de koek opeisen. 
Ik voeg er nog aan toe dat de werk-
gevers juist in de afgelopen slechte 
jaren bereid bleken op onze loon-

voorstellen in ieder geval in te 
gaan, al waren die loonsverhogin-
gen dus heel bescheiden. En nu? 
Nu houden ze hoe dan ook aan de 
nullijn vast.

Dat het loonoverleg in een 
impasse zit, ligt ook aan een raar 
incident bij jullie laatste overleg. 
Daar kwamen ineens tientallen 
grimmig kijkende chauff eurs de 
vergaderzaal binnen. Kunt u niet 
een klein beetje begrijpen dat de 
werkgevers in zo’n sfeer niet 
willen praten?
Ach, er is toch niets gebeurd? Wat 
ik raar vind is dat de werkgevers zo 
lang hebben moeten nadenken 
over een zo eenvoudig eisenpak-
ket. Kijk, de sociale partners in het 
wegvervoer staan voor een grondi-

ge vernieuwing van de cao. Daar-
om hebben we voor dit jaar ingezet 
op een éénjarige cao en zijn we, om 
het overleg simpel te houden, met 
maar één eis gekomen: die looneis 
van 3 procent. Dan hebben we 
straks de tijd om samen aan die 
cao-vernieuwing te werken. Dat 
alles hebben we in het najaar voor 
het eerst met de werkgevers be-
sproken. Wat ik dan vreemd vind 
is dat de werkgevers twee maanden 
nodig hadden om die looneis aan 
hun achterban voor te leggen. En 
dat ze dan terugkomen en onver-
kort aan de nullijn blijven vasthou-
den.

Verwacht u nu zelf acties?
Dat zal op 15 maart moeten blij-
ken. Maar het mag duidelijk zijn 
dat er iets broeit. Er is veel onrust 
onder de leden. Ik heb al gehoord 
van plannen om snelwegen te blok-
keren. Diep in mijn hart denk ik 
dat er wel een vorm van actie zal 
komen. Ja dus, als antwoord op uw 
vraag. 

Wat voor acties?
Dat kan alle kanten uitgaan. Het 
kan gaan om langzaamaanacties, 
om werkonderbrekingen en om 
werkstakingen. Maar ook daar-
over zal op de ledenraadpleging, 
samen met CNV Vakmensen, 
meer duidelijk worden.

Jullie zullen toch ooit weer met de 
werkgevers in overleg moeten 
komen. Als buitenstaander zou ik 
zeggen: maak er anderhalf 
procent van en praat weer met 
elkaar. Wat vindt u?
Dat is een wel heel theoretisch ver-
haal. Ik zou veel liever zien dat de 
werkgevers instemmen met die 
3%. Dan kunnen we samen begin-
nen aan die cao-vernieuwing.

EGON GROEN, CAO-ONDERHANDELAAR FNV BONDGENOTEN

‘Werknemers komen hun 

deel van de koek opeisen’ 

‘Het is duidelijk dat er iets broeit.
Er is veel onrust onder de leden.’

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

FOLKERT NICOLAI

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/vanlehavretothamburg

14 maart:  

Verenigd Koninkrijk & 
Ierland
Adverteren? Bel: 010 280 10 25

De Amsterdamse havenondernemer 
Richard ter Haak is terug aan het roer 
van zijn eigen familiebedrijf. Bijna an-
derhalf jaar heeft  hij bedrijfsadviseurs 
van huisbankier Rabobank naast zich 
moeten dulden bij zijn eigen holding, 
terwijl hij ontheven was van alle be-
stuursfuncties bij Ter Haak Beheer 
(THB).

Offi  cieel als  ‘adviseur’ moest hij vanaf de zijlijn gadeslaan hoe 
zijn havengroep werd gesaneerd, wat grotendeels betekende 
dat dochterondernemingen als CCA, CSY, Exploitatiemaat-
schappij Amerikahaven en Ter Haak Logistics werden uitge-
vent. Voor dat laatste bedrijf lijkt nu ook een koper te zijn ge-
vonden. 

Het moet voor de 61-jarige Ter Haak een bijzonder moeilijke 
periode zijn geweest om zo de deconfi ture van zijn levenswerk 
te moeten meemaken, maar hij was tegelijkertijd voldoende 
realist om in te zien dat de toekomst van de Amsterdamse ha-
vengroep, en vooral van het kernbedrijf USA-terminal, op het 
spel stond indien er niet drastisch werd ingegrepen.

Vooral de schuldenlast van het honderd jaar oude familiebe-
drijf was torenhoog door een aantal gedurfde investeringen 
in logistiek vastgoed vlak voor de crisis. De daaraan gekop-
pelde hypotheken drukten door minder inkomsten als gevolg 
van de recessie steeds zwaarder op de balans van de haven-
groep.  Tegelijkertijd had Ter Haak ook pech. Een grote klant, 
Mitsubishi Forklift , verlegde zijn distributie van Nederland 
naar Finland en liet de Amsterdamse logistieke dienstverle-
ner in Almere achter met een lege loods. 
 
In afgeslankte vorm lijkt Ter Haak met de banken nu een uit-
weg te hebben gevonden voor de schulden. Volgens het recent 
gedeponeerde jaarverslag over 2012 is ‘de schuldenlast uit 
hoofde van de bankfi nanciering met ruim tweederde terug-
gebracht’ en is er weer zicht op een gezonde balans. Voor Ter 
Haak een teken om het initiatief weer naar zich toe te trekken 
en de vertegenwoordigers van de banken de deur te wijzen.  
De externe adviseurs Leo Krüger en Frits van Riet zijn deze 
maand verdwenen uit het bestuur van de familieholding 
Stichting Administratiekantoor Ter Haak en vervangen door 
nieuwe investeerders, de ondernemers Peter Peinemann en 
Harry Veldman. Nog een derde geldschieter speelt een meer 
anonieme rol. Met deze drie nieuwe partijen, die deels al on-
derdelen van de Ter Haak Groep hadden overgenomen, zet 
Ter Haak nu in op een nieuwe toekomst. Critici, die al een on-
dergang van het Amsterdamse overslagimperium hadden 
voorspeld, wordt tenminste voorlopig de mond gesnoerd. 

Voor de havengemeenschap van Amsterdam is het herstel bij 
Ter Haak een goede zaak. Na de sluiting van containertermi-
nal ACT, het oude Ceres, zou het bijzonder slecht zijn geweest 
voor de reputatie van de zeehaven indien ook het tweede 
overslagbedrijf van Amsterdam de poorten zou hebben moe-
ten sluiten. Temeer daar het verzelfstandigd havenbedrijf 
Amsterdam inzet op meer dynamiek in de haven.

Wat precies de nieuwe investeerders aan wisselgeld hebben 
ingebouwd voor de fi nanciële injectie in Ter Haak is voorlo-
pig nog onduidelijk. Er wordt in havenkringen gespeculeerd 
over een overname, maar voorlopig is dat van secundair be-
lang. Voorop staat dat een belangrijke logistieke speler voor 
de Amsterdamse zeehaven is behouden. Nu maar snel hopen 
dat Amsterdam een oplossing weet te vinden voor het braak-
liggende ACT-terrein in de haven. 
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Scheepsbouwer ontkent 
fouten MOL Comfort

specties tijdens constructie goed 
doorlopen.’ 
MOL spande de rechtszaak begin 
deze maand aan, nadat in december 
onderzoekspartijen moesten con-
cluderen geen oorzaak voor het bre-
ken van de MOL Comfort te kunnen 
ontdekken. De MOL Comfort brak 
tijdens een storm voor de kust van 
Jemen op 17 juni. Na enkele drama-
tische weken waarin de helft en op-
merkelijk lang bleven drijven, zonk 
het schip met alle lading. Op het mo-
ment van breken was de MOL Com-
fort op slechts 67% van zijn capaci-
teit beladen, blijkt uit onderzoek. 
MOL heeft  claims van zo’n 600 klan-
ten ontvangen ter waarde van 40 mil-
joen dollar. Naar verwachting zal dat 
bedrag nog stijgen. | TOBIAS PIEFFERS

Er zijn geen problemen geweest in 
het ontwerp en de constructie van 
de MOL Comfort. Dat zegt scheeps-
bouwer Mitsubishi Heavy Indu-
stries (MHI) vlak voor de eerste 
hoorzitting in de rechtszaak tussen 
de Japanse scheepsbouwer en MOL 
Comfort eigenaar Mitsui O.S.K. 
Lines (MOL) op 5 maart. 

MOL heeft  Mitsubishi Heavy Indu-
stries aangeklaagd vanwege schade 
aan de MOL Comfort en de kosten 
voor de versteviging van zes zuster-
schepen. Maar, zegt de scheepsbou-
wer in een e-mail aan Lloyds List: 
‘Het ontwerp van het schip heeft  vol-
daan aan de regels en voorschrift en 
van  classifi catiebureaus met betrek-
king tot rompsterkte en heeft  de in-

RECHTSZAAK

Vrachtprijzen in laatste  
kwartaal 2013 in de lift 

de Europese transportmarkt. De on-
derzoekers waarschuwen dat zich in 
het nu lopende eerste kwartaal weer 
een terugval kan voordoen. In elk 
kalenderjaar is het eerste kwartaal 
het slechtste voor de transportprij-
zen. 
Overigens daalde het aantal insol-
vent verklaarde transportbedrijven 
in Duitsland in de eerste elf maan-
den van 2013 met 8,6% tot 317. Bij die 
bedrijven werkten in totaal 2.861 
mensen. Ze stonden bij crediteuren 
voor samen 178,4 miljoen euro in 
het krijt. Er gingen ook 1,6% minder 
bedrijven met eigen vervoer over de 
kop. Het betrof 804 bedrijven met 
5.660 medewerkers en een schulden-
last van samen 246,2 miljoen euro.
| FOLKERT NICOLAI

De vrachtprijzen op de Europese 
transportmarkt hebben zich in het 
laatste kwartaal van vorig jaar her-
steld. 

Dat blijkt uit de Transport Market 
Monitor van Capgemini en Tran-
sporeon. De transportprijsindex 
steeg in de laatste drie maanden van 
vorig jaar met 1,2% tot 101,2 punten.
In vergelijking met het laatste kwar-
taal van 2013 kwam deze index 3,1% 
hoger uit. Tegelijk daalde in het vier-
de kwartaal de capaciteitsindex met 
3,1% tot 83,6. De voorgaande drie 
jaar was deze index in de loop van 
het jaar telkens gestegen.
Dit duidt volgens Capgemini en 
Transporeon op een ‘zekere ont-
spanning’ in de prijsconcurrentie op 

MARKTONDERZOEK

Eerste lijndienst tussen 
Hamburg en Zwarte Zee
SCHEEPVAART
CMA CGM breidt zijn diensten 
vanuit Hamburg uit en neemt ha-
vens in het Zwarte Zeegebied in 
het vaarschema op. Het is de eer-
ste lijndienst tussen Hamburg en 
de Zwarte Zee. De ‘CMA CGM La-
vender’ (2800 teu) voer deze week  
voor het eerst de verlengde 
FEMEX 1 route van Noord-Europa 
naar het Middellandse Zeegebied. 
Het schip zal ditmaal ook door de 
Bosporus varen om de Zwarte 
Zeehavens Samsun (Turkije), No-
vorssiysk (Rusland) en Constanta 
(Roemenië) aan te doen.

Volkswagen wil 
Scania volledig inlijven
WEGVERVOER
Volkswagen wil vrachtwagenfa-
brikant Scania volledig inlijven. 
Volkswagen biedt in totaal 6,7 
miljard euro voor de aandelen 
Scania die het nog niet bezit. De 
grootste autofabrikant van Euro-

pa wil de activiteiten van het 
Zweedse bedrijf meer in lijn bren-
gen met die van zijn andere 
vrachtwagenfabrikant MAN. An-
dere aandeelhouders van Scania 
zijn daar echter op tegen. 

Europese miljoenen 
voor binnenvaart 
TRANSPORTPOLITIEK
De binnenvaart kan binnenkort 
aanspraak maken op een bedra-
gen van ongeveer 35 miljoen uit 
het Europese Reservefonds. Het 
geld kan bijvoorbeeld worden ge-
bruikt voor aanpassing van moto-

ren. Het voorstel om het aan de 
binnenvaart ten goede te laten 
komen, kwam van Corien Wort-
mann, Europarlementariër na-
mens het CDA. Zij wil dat Brussel 
op zoek gaat naar cofi nanciering 
uit andere Europese fondsen, 
want ‘35 miljoen is niet genoeg’.

Nieuwe snelweg 
naar Zeebrugge 
WEGVERVOER
Vlaanderen gaat een twaalf kilo-
meter lange snelweg tussen Brug-
ge en Knokke aanleggen, de A11. 
Dat heeft Vlaams minister van 
mobiliteit Hilde Crevits bekendge-
maakt. De nieuwe weg is vooral 
bedoeld om de verbinding voor 
het vrachtvervoer van en naar de 
haven van Zeebrugge te verbete-
ren. Het gaat om het grootste we-
genproject van de laatste jaren. 
De nieuwe weg moet over drie 
jaar klaar zijn. De aanleg begint op 
22 maart.

KORTUitverkoop bijna afgerond
 TER HAAK   Amsterdamse havengroep zet met afstoten verliesgevend THL in op einde sanering

De Amsterdamse Ter Haak 
Groep heeft  een ‘strategi-
sche partner’ gevonden voor 
logistieke dochter THL. De 
gesprekken met deze partij 
bevinden zich al in een 
‘afrondende fase’. 

Dat deelt eigenaar Ter Haak Beheer 
(THB) mee. De potentiële koper, een 
naam wordt niet genoemd, zal de ac-
tiviteiten van THL (Ter Haak Logis-
tics) ‘overnemen en waarborgen’, 
heet het in een persbericht.
Vorige week werd in deze krant aan 
de hand van het recent gedeponeer-
de jaarverslag over 2012 al duidelijk 
dat de Ter Haak Groep aanstuurde 
op een verkoop van THL. ‘Het hui-
dige huurcontract weegt te zwaar op 
de exploitatie en wij verwachten dit 
niet de komende tijd winstgevend te 
kunnen exploiteren’, meldde Ter 
Haak in het verslag. 
De logistieke dochter zit onder meer 
met een huurlast van 8,5 miljoen 
euro op een pand van 20.000 vier-
kante meter in het Amsterdamse
Atlaspark. Daarvan moest alleen al 
in 2013 zo’n 1,3 miljoen euro worden 
betaald. Verder beschikt THL in Al-
mere over een leeg distributiecen-
trum van ruim 11.000 vierkante me-
ter, dat al enige tijd voor 3,2 miljoen 
euro te koop staat. De hypotheek 
van dit pand drukt zwaar op de 
schuldenpositie van de havengroep.
Via een verkoop van Ter Haak Lo-
gistics (THL) verlost de groep zich 
dan ook van aardig wat schulden en 
kan de sanering, die in 2012 met de 
verkoop van dochterbedrijven CCA, 
CCY en Exploitatiemaatschappij 
Amerikahaven werd ingezet, wor-
den afgesloten. Indien THL binnen-
kort een nieuwe eigenaar krijgt, be-
staat straks de sterk afgeslankte Ter 
Haak Groep nog maar uit overslag-
bedrijf United Stevedores Amster-
dam (USA) en het intermodale Bar-
ge Company Amsterdam (BCA). 
Ter Haak meldt verder dat Paul 
Brink in het kader van de herstruc-

turering de nieuwe algemeen direc-
teur wordt van de Amsterdamse 
USA-terminal. Brink was adjunct-
directeur bij het overslagbedrijf. Hij 
moet verder invulling geven aan de 
lopende ‘herstructurering bij het 
overslagbedrijf en de Amsterdamse 
terminal-activiteiten’, zo meldt Ter 

Haak. Zijn benoeming volgt op de 
komst van een aantal nieuwe inves-
teerders bij de holding Stichting Ad-
ministratiekantoor Ter Haak, waar-
over Nieuwsblad Transport al vorige 
week berichtte. Het gaat daarbij om 
Peter Peinemann (mede-eigenaar 

van Peinemann Heft rucks) en Harry 
Veldman (Cargo Shipping Interna-
tional). De twee ondernemers had-
den vorig jaar al dochteronderne-
mingen van de Ter Haak Groep 
overgenomen. 
Uit een verdere toelichting van Ter 
Haak blijkt dat zich bij dit tweetal 

nog een derde investeerder heeft  ge-
voegd voor ‘een fi nanciële onder-
steuning’ aan moederbedrijf Ter 
Haak Beheer (THB). Onduidelijk is 
wie deze derde geldschieter is en 
welk belang deze partijen hebben 
genomen in het havenbedrijf. Via de 

nieuwe fi nanciële injectie wordt ‘de 
balanspositie van THB belangrijk 
versterkt en heeft  THB meer dan 
voldoende ruimte om de ingezette 
herstructurering versneld af te ron-
den’, stelt Ter Haak. 

Uitbreiding
THB is sinds twee jaar bezig de lang-
en kortlopende schulden ingrijpend 
te saneren. Blijkens het jaarverslag 
van 2012 lagen die op 25 miljoen 
euro bij een eigen vermogen van 4,5 
miljoen euro. Met de nieuwe geld-
schieters wil Ter Haak niet alleen 
een gezonde basis creëren voor zijn 
bedrijf maar deze activiteiten in de 
toekomst uitbreiden. ‘In dit proces is 
een actieve rol van de drie investeer-
ders essentieel’, aldus Ter Haak. 

‘Via de fi nanciële injectie wordt de 
balanspositie belangrijk versterkt.’

JOHN VERSLEIJEN
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‘Exportventiel voor het 

De Amsterdamse haven 
heeft  er een nieuw overslag-
cluster bij: schroot. ‘Dat past 
precies bij ons imago om 
duurzaam om te gaan met 
grondstoff en en onze 
strategie om meer recycling-
activiteiten onder te bren-
gen’, aldus directeur Koen 
Overtoom (operations) van 
het havenbedrijf Amster-
dam.  

Vorige week opende de Duitse ALBA 
Group een nieuwe exportterminal 
in de Amsterdamse Vlothaven waar 
naast staalschroot en non-ferro me-
talen straks ook gebruikte kunststof 
en papier kunnen worden overgesla-
gen en uitgevoerd. Het materiaal 

wordt aangeleverd per binnenschip, 
zeeschip of vrachtwagen uit de Be-
nelux en andere Europese landen 
voor export buiten de EU.   
Met 27.000 vierkante meter aan op-
slag- en overslagruimte is er een ca-
paciteit van ruim 200.000 ton en is 
ALBA via het Amsterdamse ‘export-
ventiel’ niet  meer zo afh ankelijk van 
de almacht van de Duitse staalcon-
cerns, die voorheen het meeste  
schroot opkochten. Door de lage 
prijzen en de overcapaciteit in de Eu-
ropese staalindustrie is die oude af-
zetmarkt minder interessant voor 
ALBA. ‘Via Amsterdam willen wij 
dan ook minder afh ankelijk worden 
van de Duitse staalproducenten en 
andere Europese afnemers’, aldus 
topman Axel Schweitzer van ALBA  
bij de opening van de terminal. ‘Wij 
kunnen nu via Amsterdam mondi-
aal het schroot afzetten’, vult het Ne-
derlandse directielid Rob Nansink 

aan. ‘We zochten naar een ‘schakel-
punt’ tussen de Europese en de mon-
diale afzetmarkten, waar we afh an-
kelijk van de actuele marktprijzen 
schroot binnen of buiten de EU kun-
nen slijten.’ Afzetmarkten zijn onder 
meer Egypte, het Verre Oosten en de 
Verenigde Arabische Emiraten, 
maar voorlopig wordt het gros van 
het Amsterdamse schroot dichter bij 
huis afgezet en wel in Turkije, zegt 
Nansink. ‘Daar is veel honger naar 
schroot.’ Het eerste grote schip van 
50.000 ton verwacht hij ergens in 
maart in Amsterdam. ‘Die omvang 
is nodig om de transportkosten laag 
te houden. Met kleinere schepen is 
dit niet interessant voor ons.’ 

HKS Metals
Met de komst van ALBA Group be-
schikt Haven Amsterdam naast 
HKS Metals over een tweede grote 
speler in dit segment. ‘Een belangrij-

Het lossen op de nieuwe schrootterminal van ALBA wordt uitgevoerd door Maja Stevedoring. 

IRU vraagt Poetin zijn
douane te corrigeren
De IRU, de internationale wegver-
voerorganisatie, dreigt met intrek-
king van de TIR-garanties voor 
Rusland. De IRU heeft  president 
Poetin gevraagd de douane in zijn 
land tot de orde te roepen.

Sinds juli vorig jaar eist de Russische 
douane dat er in dat land extra ze-
kerheden worden gesteld voor het 
vervoer onder het TIR-carnet. Goe-
deren die onder het TIR-carnet wor-
den vervoerd, worden in het land 
van herkomst in een laadruimte ge-
laden die door de douane van dat 
land wordt verzegeld. In het land 
van bestemming wordt door de dou-
ane van dat land de verzegeling ver-
broken en kunnen de goederen, na 
afdracht van de invoerrechten, in 
het vrije verkeer worden gebracht. 
In alle landen die het TIR-verdrag 
hebben ondertekend, is er een natio-
nale organisatie die er borg voor 
staat dat het importerende land de 
verschuldigde invoerrechten bin-
nenkrijgt, ook als de lading onder-
weg wederrechtelijk in het vrije ver-
keer terecht is gekomen.
De douane in Rusland meent echter 
dat de borgstelling door de Asmap, 
die daar in Rusland voor moet zor-
gen, onvoldoende zou zijn. In een 
groot deel van het land moet de af-
zender of vervoerder daarom voor 
extra garanties zorgen.

Extra kosten
Volgens de IRU jaagt dit het trans-
port op hoge extra kosten. Voordat 
de Russische douane de maatregel 
invoerde kostte een transport van 
Italië door een aantal tussengelegen 
landen naar Rusland 1.980 roebel, 
zijnde de prijs van een TIR-carnet. 
Dat bedrag komt overeen met onge-
veer 6,50 Amerikaanse dollar. Met 
de extra borgstelling die de Russi-
sche maatregel meebrengt, komen 
de kosten op ruim het drievoudige.
De maatregel treft  ongeveer 40% van 

alle Russische invoer onder TIR-
carnet. Het gaat om ongeveer hon-
derd miljard euro aan lading. De 
IRU heeft , samen met onder meer de 
Europese Commissie, al veel vaker 
geageerd tegen de eenzijdige maat-
regel van de Russische douane. Er 
waren eerder ook al brieven aan Poe-
tin met het verzoek de douane tot de 
orde te roepen. Die hadden in zover-
re eff ect dat de maatregel eerst werd 
opgeschort en vervolgens voor 
slechts een beperkt deel van het land 
werd ingevoerd.
In de loop van vorig jaar begon Rus-
land het gebied waar de maatregel 
geldt, hand over hand uit te breiden. 
Eerst ging het alleen om Siberië, ver-
volgens werd daar de Oeral aan toe-
gevoegd, gevolgd door de Wolga-re-
gio, de douanekantoren aan de 
noordelijke en zuidelijke grenzen, 
daarna de centrale douaneregio en 
het noordwesten van het land. De 
IRU schat dat nu 99% van alle doua-
nekantoren in Rusland de maatregel 
toepast.

Illegaal
De IRU wil dat hier onmiddellijk een 
einde aan komt. Zo niet, dan wordt 
Rusland feitelijk uit het TIR-systeem 
gezet. Volgens de organisatie han-
delt de Russische douane illegaal en 
in strijd met het TIR-verdrag.
De IRU wijst daarbij ook op een re-
cente uitspraak van het Russische 
arbitragehof. Dat hof concludeerde 
dat de douane volledig ten onrechte 
aanvoert dat de Asmap niet aan zijn 
verplichtingen zou voldoen. Zo zou 
volgens de douane onvoldoende aan 
rechten aan de belastingdienst wor-
den uitbetaald en zou Asmap inmid-
dels een schuld van meer dan twin-
tig miljard roebel hebben 
opgebouwd. 
Het hof meent dat deze en andere be-
weringen voldoende kunnen wor-
den ontzenuwd. Het spreekt van in-
breuk op het TIR-verdrag.  | FN

TIR-VERVOER

Schultz wil dit jaar gaan 
kappen in regelwoud
Minister Schultz komt ‘medio 
2014’ met een actieplan om de re-
geldruk voor de logistieke sector te 
verminderen. Dit schrijft  ze in een 
brief aan de Tweede Kamer.

Daarin reageert ze op een eind no-
vember vorig jaar uitgebracht advies 
van het Adviescollege toetsing regel-
druk (Actal). Dat concludeert dat de 
sector ‘onnodig zwaar’ wordt belast 
met allerlei regels en dat de concur-
rentiepositie daardoor wordt ver-
zwakt. Kappen in het woud van re-
gels kan volgens Actal een kwart 
miljard winst per jaar opleveren. 
Schultz wil direct na de vaststelling 
van het plan in de tweede helft  van 
het jaar met de uitvoering beginnen. 
Ze waarschuwt echter dat de door 
Actal bepleite harmonisering van de 
wetgeving voor wegvervoer, binnen-
vaart en spoorvervoer veel tijd gaat 

kosten, omdat die veelal op Euro-
pees (EU) of mondiaal (VN) niveau 
speelt. Ze wil zich daar ‘nog nader op 
beraden’. 

Vijf actiepunten
Actal noemt nog vijf actiepunten in 
zijn advies: invoering van één (digi-
taal) vervoersdocument voor alle 
modaliteiten; meer samenwerking 
tussen toezichthouders in binnen- 
en buitenland; een eenduidige orga-
nisatie van systeemtoezicht voor de 
logistieke sector; inspecties op
‘keteneigen rustmomenten’ en 
schrappen van de stapeling van dou-
anevergunningen. Daarnaast is het 
toezicht op de sector onvoldoende 
door versnippering en is specifi eke 
regelgeving veel te ingewikkeld. ‘In 
sommige gevallen is deze voor on-
dernemers niet begrijpelijk en daar-
door niet naleefb aar’, stelt Actal. | RM

ADVIESCOMMISSIE

 RECYCLING   Nieuwe terminal belangrijk voor Amsterdamse haven
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ZORGZAAM,
BETROUWBAAR
EN VEILIG...

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

Vandaag intern de nieuwe 
#Ship2Report applicatie testen 
#dirkzwager #ais #portofrot-
terdam #isps @jessicawesdijk

Op zoek naar Japans spreken-
de logistieke accountmanager! 
@fr8nl  

Kun je bij het vervoer van 
afvalstoffen volstaan met een 
gewone vrachtbrief? http://
ow.ly/tBvZJ  Paul van der Linde 
geeft antwoord #TLN
@Beurtvaartadres

Rotterdam als toegangspoort 
tot Europa. Praat 26/02 mee 
met @EUinNL over handel 
http://bit.ly/1dZsDRw  #EUdia-
loog @rotterdaminvest 

Samen goed voor 11 milj. ton 
droge lading over Europese 
wateren. NPRC en Overmeer 
bundelen krachten http://ow.
ly/tOg3i @HavenAmsterdam  

Mts Martinique: Het tweede 
hybride binnenvaartschip is 
een feit http://wp.me/
p3OhOE-ka @Groenervaren 

Evaluatie ‘#Truck van de 
Toekomst’. Hoe gaat u om met 
#brandstof en #CO2-reductie?  
http://ow.ly/tOc8S
@EVO_nieuws  

Eens kijken of @BlueGateAnt-
werp kan bijdragen tot een 
duurzame logistieke oplossing 
voor @Stad_Antwerpen @
kvkaw @PhilipHeylen #sdv
@GeertDeWilde1 

Win een nationale rit van een 
dag met een Wim Bosman 
chauffeur! http://ow.ly/tMmca  
#transport #logistiek #chauf-
feur @Wim_Bosman 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 ‘Svendborg Maersk’ verliest 
recordlading in noodweer

 ‘Maersk kan prima zonder 
P3’ 

 Fataal ongeval bij Euromax

 Acties dreigen in wegver-
voer 

 Chemicaliëntanker met 
giftige lading dreigt te 
breken

 De Rooij Waalwijk failliet 

 Twee doden op ‘Maersk 
Alabama’

schroot’

ke versterking in de sector recy-
cling’, aldus Overtoom. 
ALBA heeft  een lease voor het ter-
rein afgesloten tot 2030. De terminal 
wordt geëxploiteerd door dochter 
ALBA Scrap Trading (AST), dat zijn 
vestiging in Dordrecht inruilde voor 
Amsterdam. ‘We hadden in Dor-
drecht slechts 4.000 vierkante meter 
en moesten die bovendien nog delen 
met drie concurrenten’, aldus een 
medewerker van AST. 
De overslag in Amsterdam is uitbe-
steed aan Maja Stevedoring. Deze 
maritieme dienstverlener heeft  spe-
ciaal voor de nieuwe klus een mobie-
le havenkraan met een draagvermo-
gen van veertig ton aangeschaft . 
Over de investeringen in de schroot-
terminal wil ALBA weinig kwijt. 
‘Hou het op een paar miljoen euro’, 
zegt Nansink na enig aandringen.

EVO bezorgd over toetreding van
Evergreen tot nieuwe alliantie 
Verladersorganisatie EVO maakt 
zich grote zorgen over de tarieven 
en de keuzevrijheid die verladers 
hebben bij goederenvervoer over 
zee.

Dat zegt EVO in reactie op de aan-
kondiging van de Taiwanese rederij 
Evergreen Line om zich vanaf 1 
maart aan te sluiten bij de CKYH al-
liantie van Cosco, K Line, Yangming 
en Hanjin. 
De nieuwe CKYHE-alliantie biedt 
vanaf half april nieuwe gezamenlijke 
diensten aan tussen Noord-Europa 
en het Verre Oosten. De vijf partijen 
benadrukken dat zij met de nieuwe 
lijndiensten tussen Noord-Europa 
en het Middellandse zeegebied en 
het Verre Oosten een betere dienst-
verlening kunnen aanbieden. Daar-
naast wijzen ze op de milieuvoorde-
len van de samenwerking. Door 
lijndiensten te combineren, zouden 
zij fors bijdragen aan de reductie van 
CO2-uitstoot. 
EVO is sceptisch. De verladersorga-
nisatie vindt dat de keuzevrijheid 
voor partijen die hun vracht met 
containerlijnvaart laten vervoeren, 
voorop moet blijven staan. Indivi-
duele rederijen moeten zich blijven 
onderscheiden tussen service, prijs 
en vaarroute, stelt de verladersver-
eniging. 
Evergreen werkte al wel lange tijd sa-
men met Cosco, K Line, Yangming 
en Hanjin, maar deed dit altijd als 
zelfstandige rederij. Als de toezicht-
houders toestemming geven aan 
Maersk, MSC en CMA CGM om de 
P3-alliantie te vormen, hebben be-
drijven die containervracht over zee 

TARIEVEN

JOHN VERSLEIJEN

laten vervoeren, feitelijk nog maar 
keuze tussen drie partijen. 
Het nieuws van Evergreen komt pre-
cies nadat de G6 alliantie van APL, 
Hapag-Lloyd, Hyundai Merchant 
Marine, Mitsui O.S.K. Lines (MOL), 
Nippon Yusen Kaisha (NYK) en de 
Orient Overseas Container Line 
(OOCL) eerder deze week aankon-
digde de banden iets sterker aan te 
halen om de concurrentiestrijd met 
P3 het hoofd te kunnen bieden. G6 
wil investeren in vernieuwing van de 
vloot om net als P3 lijndiensten met 
18.000 teu schepen te kunnen uit-
voeren. 

Daarnaast willen de zes rederijen 
hun extra lijndiensten tussen Azië 
en de westkust van Noord-Amerika. 
Overigens moet de Amerikaanse 
toezichthouder FMC nog toestem-
ming geven voor uitbreiding van de 
lijndiensten. 
G6 en CKYHE nemen met hun stap-
pen alvast een voorschot op eventu-
ele toestemming van de toezicht-
houders aan Maersk, MSC en CMA 
CGM om lijndiensten samen te voe-
gen. FMC komt half maart tot een 
oordeel en de Chinese toezichthou-
der hakt naar verwachting in mei de 
knoop door.  | GERT VAN HARSKAMP
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Vracht KLM kleurt n
 JAARCIJFERS   Totaal verlies loopt op naar een half miljard, maar het lek lijkt  

Air France-KLM Cargo zag 
het bedrijfsverlies vorig jaar 
met 28% afnemen, maar 
met 202 miljoen euro was er 
nog steeds sprake van een 
gevoelig verlies. 

Het negatief resultaat betekent dat 
de Frans-Nederlandse vrachtdivisie 
voor het derde achtereenvolgende 
jaar in de rode cijfers is beland. Dat 
is een triest record voor de grootste 
vrachtmaatschappij van Europa. De 
vrachtvervoerder  moet helemaal te-
rug naar het jaar 2010 voor het laat-
ste positieve resultaat (60 miljoen 
euro). 
In totaal heeft  de vrachtcombinatie, 
waartoe ook Martinair Cargo be-
hoort, over de afgelopen drie jaar 
een verlies (bedrijfsresultaat) van 
bijna een half miljard euro bij elkaar 
gevlogen. (2011: 60 miljoen, 2012: 
230 miljoen euro en 2012: 202 mil-
joen euro). 
Daarbij zijn dan nog niet de kosten 
meegenomen voor onder meer de 
sanering van de vrachtvloot, het af-
kopen van leaseverplichtingen, de 
stallingkosten van uit de dienst ge-
nomen freighters en een afwaarde-
ring van een deel van de werkeloze 
vrachtvloot. Ook de voorzieningen 
voor geldboetes voor de deelname 
aan een internationaal luchtvracht-
kartel vallen buiten dit negatieve 
operationeel resultaat van de vracht-
divisie, maar laten wel zien dat Air 
France-KLM Cargo bij de boekhou-
ding en op de centrale directiekamer 
van de luchtvaartmaatschappij aan 
populariteit heeft  ingeboet.
Via een ingrijpende reorganisatie, 
die eind vorig jaar werd aangekon-
digd, moet daar verandering in ko-
men. Een groot deel van de verliezen 
hoopt topman Erik Varwijk al dit 
jaar achter zich te laten. Onder meer 
zal de vrachtvloot straks nog maar 
uit tien stuks bestaan, maar ook 
wordt er versterkt ingezet op het di-

gitaliseren van het luchtvrachtpro-
ces. Daarnaast hoopt de directie dat 
de markt verder aantrekt. 

Vrachtvloot
De vrachtcijfers over 2013 laten wel 
zien dat Air France-KLM al lang-
zaam begonnen is met het terug-
brengen van de vrachtcapaciteit. In 
het voorjaar van 2013 werd ingezet 
op een reductie van 6% van de be-
schikbare ruimte op vrachtvliegtui-
gen. Dat is uiteindelijk 11,5% gewor-

den. Daarmee is in een tijdsbestek 
van vier jaar de freightervloot met 
bijna een kwart afgeslankt. Met een 
verdere sanering van de vrachtvloot 
zal straks 40% van de freightervloot 
zijn verkocht, teruggegeven aan de 
verhuurder of in de mottenballen 
zijn gezet in afwachting van betere 
tijden, verkoop of zelfs sloop.
Air France-KLM Cargo verwacht 
met tien freighters in de toekomst 
het gevecht met de concurrentie aan 
te kunnen gaan en nog over vol-

De afgelopen jaren zag de vrachtdivisie van Air France-KLM en Martinair bijna 25% van        

Europees Parlement buigt zich in 
maart over grensverkeer ecocombi

van de voorschrift en voor 45-voets 
containers. Voor het vervoer van 
45-voeters moet het maximaal toe-
gelaten gewicht worden opgetrok-
ken tot 44 ton. Volgens TLN is ook 
dit voorstel kansrijk. Daarnaast zal 
het Europarlement zich buigen over 
voorstellen om strenger te controle-
ren op overbelading.

Ecocombi
Het gaat om wijzigingsvoorstellen 
voor de uit 1996 daterende Europese 
richtlijn voor de afmetingen en ge-
wichten van voertuigen in het weg-
vervoer. Tot de voorstellen behoort 
ook de toelating van de ecocombi in 
het grensoverschrijdende vervoer.
Dat zal een veel moeizamer punt 
worden, aangezien er in onder meer 
Duitsland en Oostenrijk veel weer-
stand tegen de langere en zwaardere 
combinatie bestaat. Ook in het Eu-

ropees Parlement is lang niet ieder-
een voorstander van ecocombi’s.
Wel is in dat parlement, mede dank-
zij de lobby van het wegvervoer, het 
aantal voorstanders de laatste tijd 
gegroeid, maar dat garandeert nog 
niet dat het voorstel tot toelating zal 
worden aangenomen.
Bij de toelating tot het grensover-
schrijdend vervoer is een moeilijk-
heid in de huidige Europese regelge-
ving dat een ecocombi niet in zijn 
geheel de grens over mag rijden. Na-
tuurlijk is een nog veel groter knel-
punt dat in veel landen de ecocombi 
in het geheel niet is toegestaan.
Als twee landen met een gemeen-
schappelijke grens beide de ecocom-
bi toelaten, vindt Europees Trans-
portcommissaris Siim Kallas het 
logisch dat de ecocombi die grens 
ook in zijn geheel moet kunnen 
overschrijden. | FOLKERT NICOLAI

In maart wordt meer duidelijk over 
waar het heengaat met de maten en 
gewichten in het wegvervoer. Eind 
komende maand wordt over een 
aantal voorstellen gestemd in het 
Europees Parlement.

Tot die voorstellen behoort het toe-
staan van iets langere vrachtauto’s 
om de cabines veiliger en gestroom-
lijnder te maken. Transport en Lo-
gistiek Nederland (TLN) voorziet 
dat dit voorstel het in het Europees 
Parlement wel zal halen. Een ge-
stroomlijnde vrachtauto bespaart op 
brandstof en levert dus een bijdrage 
aan duurzamer vervoer.  Om dezelf-
de reden zal ook het voorstel voor 
het gebruik van aerodynamische 
hulpmiddelen aan de achterzijde 
van vrachtauto’s wel worden aange-
nomen.
Een ander voorstel is verruiming 

MATEN EN GEWICHTEN
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GLS weet CO2-uitstoot 
met 3% te verminderen

nen, zoals brandstof, elektriciteit, 
hitte, water en papier, vermindering 
van de uitstoot van broeikasgas en 
duurzamer omgaan met afval.
Alle nieuwe vestigingen worden ge-
bouwd als ‘groen depot’. Er wordt re-
genwater opgevangen en gebruikt 
voor bedrijfsdoeleinden. Dit kost 
maar 50% van de prijs van drinkwa-
ter uit de kraan. Aardwarmte wordt 
met hittepompen omgezet in ver-
warming en sommige depots in Ita-
lië maken gebruik van zonnewarm-
te, die met zonnepanelen wordt 
opgevangen.
Hiermee wordt een zeer forse bespa-
ring op de CO2-uitstoot en op kos-
ten behaald. Maar de uitstoot door 
gebouwen kwam vorig jaar uit op 
‘slechts’ 28.400 ton, slechts zo’n 8% 
van de totale uitstoot. Overigens lag 
de uitstoot door gebouwen vorig jaar 
dus 22% lager dan de 36.300 ton die 
in 2010/11 werd geproduceerd.
Groene depots heeft  GLS inmiddels 
in Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk, Polen en Tsjechië. Dit jaar 
wordt het veertiende duurzame de-
pot geopend, in Oostenrijk. Het Ne-
derlandse groene depot staat in En-
schede, het Belgische in Puurs.
In een aantal landen - waaronder de 
Benelux, Duitsland en Frankrijk, 
maar ook een fors aantal Midden- en 
Oost-Europese landen - beschikt 
GLS over het ISO 14001-certifi caat.  
Dat wordt op basis van strenge ‘au-
dits’ toegekend aan bedrijven die se-
rieus en aantoonbaar werk maken 
van de verduurzaming van hun be-
drijfsprocessen. Het dwingt bedrij-
ven zich aanhoudend in te spannen 
om verbruik en uitstoot te vermin-
deren. GLS verlangt van zijn leve-
ranciers en onderaannemers dat ze 
de normen die het ISO 14001-sy-
steem hanteert, ook op hun eigen be-
drijfsprocessen toepassen.

Thuiswinkelen
Ook bij GLS neemt de bezorging van 
bestellingen die consumenten via 
internet hebben geplaatst, een hoge 
vlucht. Dit schept meteen weer een 
milieuprobleem, want dit zoge-
naamde B2C-vervoer (van bedrijf 
naar consument) veroorzaakt per 
vervoerd pakket gemiddeld een ho-
gere CO2-uitstoot.
Daarbij komt het herhaaldelijk voor 
dat de thuiswinkelaar op het mo-
ment van bezorging niet thuis geeft , 
zodat de bestelling over moet. Om 
dit te voorkomen biedt GLS web-
klanten tal van alternatieven aan om 
dubbele ritten met één pakje te ver-
mijden. | FOLKERT NICOLAI

Pakketvervoerder GLS heeft  de af-
gelopen twee jaar de uitstoot van 
CO2 die het bedrijf veroorzaakt, 
met ruim 3% weten te verminde-
ren.

Dat blijkt uit het duurzaamheidsver-
slag dat GLS voor het eerst naar bui-
ten heeft  gebracht. GLS, een van de 
grootste pakjesvervoerders in Euro-
pa, is van plan voortaan regelmatig 
verslag te doen van zijn vorderingen 
om de activiteiten duurzamer te ma-
ken.
In het jaar 2012/2013 veroorzaakten 
GLS en de partners die voor het be-
drijf rijden de uitstoot van 453,500 
ton kooldioxide. In 2010/2011 was 
dat 470.300 ton. Het spectaculairste 
resultaat bij de terugdringing van de 
emissies van dit broeikasgas werd 
bereikt door minder verbruik van 
elektriciteit en verwarming in ge-
bouwen. Die emissies daalden met 
22%.
Maar ook de uitstoot door de vloot 
van vrachtauto’s en bestelwagens 
nam iets af, hoewel het aantal voor 
GLS gereden kilometers steeg. De 
uitstoot door voertuigen daalde tus-
sen 2010/11 en 2012/13 van 427.900 
ton naar 418.000 ton. Deze uitstoot, 
die dus ruim 91% van de totale CO2-
emissie uitmaakt, kwam in 2011/12 
nog lager uit: 403.700 ton.
Dat de uitstoot in het laatste verslag-
jaar weer steeg, kwam door de groei 
van de activiteiten. De vergroening 
van de vloot kon die niet bijhouden. 
Wel nam het aandeel schonere 
vrachtauto’s en bestelwagens in die 
periode hand over hand toe. Van de 
voertuigen die bij en voor GLS rij-
den, is nu tweederde van de milieu-
klasse Euro IV en hoger.

Vlootvernieuwing
GLS investeert jaarlijks in vernieu-
wing van het wagenpark. Daarbij 
worden in Duitsland, Italië en Polen 
ook alternatieve brandstoff en be-
proefd. Zo rijden in Polen 22 voer-
tuigen op LPG. Verder wordt voort-
durend gewerkt aan optimalisatie 
van de transportplanning en wordt 
het eigen personeel, maar ook dat 
van partners die voor GLS rijden, ge-
traind om het rijgedrag zuiniger te 
maken. In het Italiaanse Vicenza, 
met zijn middeleeuwse centrum, is 
de auto ingeruild voor de fi ets.
GLS, dat 1,84 miljard euro omzet en 
vorig jaar goed was voor de bezor-
ging van 380 miljoen pakketten, be-
gon in 2008 aan een duurzaam-
heidsprogramma, Th inkGreen. De 
doelen zijn besparing op hulpbron-

DUURZAAMHEID
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PostNL put hoop uit het 
groeiend pakketvervoer

DAF Trucks draait een 
prima jaar in Europa

pakketbezorging moet dit jaar met 
5% toenemen, aldus de directie.  
Vorig jaar lag de omzet uit het pak-
ketvervoer op 803 miljoen euro, een 
groei van bijna 10% tegenover 2012. 
Het bedrijfsresultaat bleef bij die 
omzetgroei ver achter door de prijs-
druk, extra investeringen in nieuwe 
depots  en hoge inkoopkosten bij on-
deraannemers zoals koeriersbedrij-
ven en zzp’ers.  Zo lag het resultaat 
in 2013 van de divisie Parcels met  94 
miljoen euro ruim negen miljoen 
euro onder dat van 2012. Het vierde 
kwartaal van 2013 sloot de divisie 
pakketten wel af met een beter resul-
taat van 25 miljoen euro, tegen 22 
miljoen euro in dezelfde periode in 
2012, maar deze verbetering over-
tuigt de analisten niet. Zij zetten 
steeds meer vraagtekens bij de 
winstgevendheid van het pakket-
vervoer, waarin PostNL naar eigen 
zeggen nog steeds een marktaandeel 
heeft  in Nederland van 30%.  Markt-
kenners geloven dat dit aandeel in de 
toekomst alleen maar kan slinken 
door de toegenomen concurrentie. 
Zelf werkt het postbedrijf ook mee 
aan de twijfel in de markt. Zo heeft  
het de winstverwachting uit het 
groeiende pakketvervoer met twin-
tig miljoen euro naar beneden bijge-
steld.  | JOHN VERSLEIJEN

Liechtenstein) werden vorig jaar 
241.000 nieuwe zware vrachtauto’s 
geregistreerd. Dat waren er 8% meer 
dan een jaar eerder. Voor dit jaar 
voorziet DAF een afzet van 200.000 
tot 230.000 eenheden.
De Europese markt voor lichte 
vrachtauto’s groeide vorig jaar 3% 
tot 57.000 eenheden. In die markt 
voerde DAF zijn aandeel op van 11,4 
naar 11,8%. In Groot-Brittannië 
kwam DAF zelfs aan een aandeel 
van 42%.
In België is DAF marktleider in bei-
de segmenten gecombineerd. Van 
alle vorig jaar in België nieuw gere-
gistreerde vrachtauto’s zwaarder 
dan zes ton droeg 19,3% de merk-
naam DAF. In de Belgische markt 
voor trekkers kwam DAF vorig jaar 
aan een aandeel van 22,8%, waar-
mee het daar de grootste speler
was.  | FOLKERT NICOLAI

PostNL sloot 2013 af met een ge-
voelig verlies van 170 miljoen euro, 
op een omzet die met 4,3 miljard 
euro nagenoeg gelijk is gebleven 
aan die van 2012.

Dat blijkt uit de presentatie van de 
jaarcijfers van PostNL over vorig 
jaar. Vooral het boekverlies op de 
verkoop van 15% van de aandelen in 
TNT drukte op het nettoresultaat. 
Het bedrijfsresultaat liet met een da-
ling van nauwelijks 1% op 359 mil-
joen euro minder dramatische cij-
fers zien. Ook de gemiddelde 
opbrengst (marge) liet met 8,3% 
nauwelijks een verval zien.
Toch blijft  het postbedrijf waarschu-
wen dat de volumes uit het reguliere 
postvervoer in hoog tempo teruglo-
pen. Zo kromp de Nederlandse post-
markt vorig jaar met bijna 12% en 
voor 2014 en de daaropvolgende ja-
ren zal die afname met 9 tot 12% ver-
der doorzetten, aldus PostNL. De af-
name van het aantal bankafschrift en 
door de opkomst van het digitaal 
mobiel bankieren is een van de ont-
wikkelingen die het postbedrijf
parten spelen. Daarnaast wordt er
minder reclame verstuurd door be-
drijven.

Pakketten
Besparingen, prijsverhogingen en 
een expansie in de bezorging van 
pakketten en internationale postac-
tiviteiten kunnen die daling aan in-
komsten nauwelijks compenseren, 
zegt het postbedrijf. Voor de toe-
komst zet PostNL versterkt in op het 
pakketvervoer, dat door het inter-
netwinkelen vorig jaar een volume-
groei van 6,7% liet zien. Versterkt 
wordt door de divisie Parcels geïn-
vesteerd in nieuwe sorteerdepots, 
waarvan er in 2013 veertien gereed 
zijn gekomen. Nog vier moeten dit 
jaar worden opgeleverd.
Daarnaast steekt het postbedrijf veel 
geld in de uitbreiding van de pakket-
bestelling in de late avonduren en de 
vroege ochtend. De omzet uit de 

De Eindhovense vrachtwagenfa-
brikant DAF brak in 2013 zowel in 
lichte als zware vrachtauto’s een 
omzetrecord in Europa. 

DAF Trucks had vorig jaar in het 
segment zware vrachtauto’s (zestien 
ton en meer) een marktaandeel van 
16,2% op de Europese markt. Vol-
gens DAF was dat een record.
In het segment lichte vrachtauto’s 
(zes tot zestien ton) kwam het markt-
aandeel uit op 11,6%, wat eveneens 
een record was.
Het marktaandeel in het zware seg-
ment was een jaar eerder 16,0%. In 
deze klasse is DAF marktleider in 
Nederland, Groot-Brittannië, Polen, 
Hongarije, Tsjechië en Litouwen. 
Het is het meest geïmporteerde merk 
in Duitsland.
In Europa (de Europese Unie, Noor-
wegen, Zwitserland, IJsland en 

EXPRESVERVOER

RECORD MARKTAANDEEL
TRANSPORTINDEX BLIJFT DIK BOVEN NIVEAUS VAN VORIGE JAREN

De Transportindex is vorige week opnieuw gestegen, met bijna vier punten tot 97,18. Dat was precies tien punten 
meer dan de stand van vorig jaar rond deze tijd. Vooral het wegvervoer en de binnenvaart doen het momenteel 
veel beter dan in voorgaande jaren. De deelindex voor het wegvervoer steeg nog ruim anderhalve punt tot 91,36 
- veertien punten hoger dan het niveau van twaalf maanden terug. De binnenvaartindex kwam vier punten hoger 
uit op 110,41. Dat is dertien punten hoger dan een jaar geleden. Ook de zeescheepvaart lijkt zich nu in dit koor te 
gaan mengen. De index daarvoor steeg met royaal zes punten tot 97,84. Dat niveau is goed vergelijkbaar met de 
standen die in voorgaande jaren rond deze tijd werden bereikt.

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 

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer
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doende kritische massa te beschik-
ken om nog interessant te zijn voor 
de verladers en expediteurs in dit 
segment.      

Voordeel
Voorlopig heeft  het snijden in de 
vrachtvloot netto nog niet echt tot 
een forse reductie van de beschikba-
re commerciële vrachtruimte geleid. 
Die nam uiteindelijk vorig jaar maar 
met 2,7% af. Het grote probleem 
voor vrachtdirecteur Erik Varwijk 

van Air France-KLM blijft  dat hij 
met de komst van nieuwe en grotere 
passagiersvliegtuigen ongevraagd in 
dat segment (belly-vracht) steeds 
meer capaciteit ter beschikking 
krijgt en moet vullen. Dat houdt de 
prijzen min of meer laag en de capa-
citeit hoog. Het enige voordeel voor 
Varwijk is dat deze capaciteit verge-
leken met de capaciteit op de freigh-
ters, waar zijn divisie alle kosten 
draagt, relatief goedkoop is. De 
vracht lift  mee op de passagiers en 

afgezien van de sales, afh andeling en 
trucking zijn er nauwelijks kosten. 
Voor de toekomst heeft  Air France- 
KLM  Cargo daarmee een wapen te-
gen de steeds hogere kosten, maar 
het verandert ook het businessmo-
del.
     
Erosie
De vrachtcijfers over 2013 van Air 
France-KLM laten een divisie in 
transitie zien waar de afname van 
het vrachtvervoer (uitgedrukt in 
tonkilometer cargo) van 4,6% ge-
paard ging met nog slechtere cijfers 
op het gebied van de vrachtinkom-
sten, die met 9% daalden naar 2,6 
miljard euro. Dit laatste is vooral toe 
te schrijven aan de verdere erosie 
van vrachttarieven en aan valuta-
schommelingen. Deze afname kon 
(nog) niet worden gecompenseerd 
door de drastisch ingezette kosten-
sanering (-6,6% in 2013). Door het 
snijden in de vrachtcapaciteit was er 
in 2013 wel een direct eff ect te zien 
bij de benuttingsgraad. Die daalde 
met -1,3 procentpunt vorig jaar min-
der snel dan in voorgaande jaren. 
Met die geringe schade bij het benut-
ten van de beschikbare vrachtruim-
te lijkt de vrachtmaatschappij lang-
zaam de balans tussen vraag en 
aanbod te hebben gevonden, maar 
het blijft  op dat punt moeilijk ma-
noeuvreren op deze evenwichtsbalk. 
Ook de cijfers over het vierde kwar-
taal laten zien dat de vrachtdivisie 
met een verlies van 18 miljoen euro, 
een verbetering van 9% tegenover 
2012, minder water maakt. 

Businessmodel van 
KLM Cargo steeds 
meer afhankelijk 
van goedkope belly.
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JOHN VERSLEIJEN

 de capaciteit op vrachtvliegtuigen verdwijnen. Die ontwikkeling zet nog even door. 
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De grootschalige werkzaam-
heden op de A15 waren in 
2008 aanleiding voor de

gemeente en stadsregio Rotterdam, 
het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, Rijkswaterstaat en het 
Havenbedrijf Rotterdam om De 
Verkeersonderneming op te richten. 
Het eerste doel was om de A15 te 
ontlasten en vijfduizend personen-
auto’s uit de spits te halen. In 2011 is 
daar het pakket ‘Slim Bereikbaar’ 
bijgekomen voor de hele regio Rot-
terdam. Het ministerie heeft  De 
Verkeersonderneming in 2012 aan-
gewezen als uitvoeringsorganisatie 
en coördinator van het programma 
‘Beter Benutten Rotterdam’.
Het samenwerkingsverband staat 
voor de opgave om de regio Rotter-
dam bereikbaar te maken en te hou-
den door slim gebruik van de (weg)
infrastructuur. Daarbij wordt vooral 
geprobeerd om weggebruikers uit de 
spits te halen, zodat de fi ledruk – die 
al zo hoog is in deze regio – afneemt. 
Dat lukt aardig, stelt directeur Aer-
nout van der Bend van De Verkeers-
onderneming. ‘Er zijn nu zo’n 9.000 
automobilisten die niet meer in de 
spits rijden. Daarmee gaan we rich-

Duizend vrachtauto’s 
minder in de 

Rotterdamse spits
Naast projecten om in en rond Rotterdam het autoverkeer terug te dringen, 

doet het samenwerkingsverband

 De Verkeersonderneming ook veel voor het vrachtverkeer. 

Dit jaar gaat onder meer ‘Weg van de Spits’ van start.
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 FILES EN ’T WEER, ZE GAAN MEE IN DE PLANNING

Voor vracht- en bestelauto’s in de regio Rijnmond gaat deze zomer het 
project ‘Weg van de Spits’ van start. Deelnemende bedrijven kunnen een 
speciale ritplanningsmodule en een mobiele applicatie voor reisadviezen 
onderweg aanschaffen. ‘Deze module neemt de impact van fi les en 
weersaspecten op de ritplanning mee. Dat kunnen de meeste systemen 
niet. Wij kunnen aan de hand van analyses van verkeersgegevens die 
voorspellingen doen’, zegt directeur André Oldenburger van Infostruc-
ture, de exploitant van de applicaties.
Met de module kunnen bedrijven hun ritten zo plannen dat ze niet in de 
spits hoeven te rijden. Voor incidenten onderweg, die niet te voorspellen 
zijn, krijgen de chauffeurs een speciale app. Ze ontvangen bijvoorbeeld 
een alert als ze een fi le naderen en een advies wat beter is: aansluiten in 
de fi le of een andere route kiezen. De wijzigingen die dit met zich 
meebrengt voor de planning, worden meteen in de planningsmodule 
opgenomen.
Infostructure denkt hiermee het aantal ritten van het vrachtverkeer in de 
spits in de regio Rijnmond met tien procent te verminderen. De exploi-
tant wil vervoerders verleiden om mee te doen door ze een fi nanciële 
vergoeding te bieden. Als ze buiten de spits rijden, krijgen ze korting op 
de licentiekosten van de applicatie. Chauffeurs kunnen punten scoren 
voor kortingen en evenementen. Het systeem wordt in het voorjaar 
getest en moet rond de zomer operationeel zijn.
‘Weg van de Spits’ past bij het actieprogramma ‘Beter geïnformeerd op 
Weg’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat toepassing van 
intelligente transportsystemen (ITS) voorstaat. Aernout van der Bend van 
De Verkeersonderneming gelooft er heilig in dat ITS de doorstroming van 
het verkeer kunnen verbeteren. ‘Je kunt er incidenten mee voorkomen als 
je voertuigen individueel benadert en als voertuigen ook onderling 
kunnen communiceren. On-trip informatie is een onomkeerbaar pad 
waarbij wij als Nederland de kans hebben producten te ontwikkelen die 

we wereldwijd kunnen vermarkten.’  | KK

ken over andere planningen en 
ander mobiliteitsgedrag. ‘Daar zijn 
wij voor. Wij kunnen helpen met 
denkkracht en de kosten van de 
transitie. De brancheorganisaties 
spreken hun leden er op aan om de 
bereikbaarheid te vergroten. Het 
sectorbelang hoeft  niet tegenover 
het gemeenschappelijk belang te 
staan. Voor ons is het de kunst om de 
taal van het bedrijfsleven te spreken 
en te begrijpen en gezamenlijk de 
belangen te onderkennen.’

Handen vol
In 2015 zijn de werkzaamheden aan 
de A15 gereed. Omdat het werkveld 
is verbreed, betekent dit niet het ein-
de van De Verkeersonderneming. 
Met het verlengen van de looptijd 
van het programma Beter Benutten 
van IenM wordt ook het bestaan van 
De Verkeersonderneming verlengd. 
Voorlopig is het niet de intentie het 
doelgebied groter te maken. ‘De the-
matiek is breder dan Rotterdam en 
het kan nuttig zijn het breder te trek-
ken, maar we hebben onze handen 
vol aan deze regio.’

ting 10 procent van het verkeersaan-
bod, als je rekent dat er in de spits per 
rijrichting op de A15 45.000 perso-
nenwagens en 10.000 vrachtauto’s 
rijden. Onze doelstelling is voor het 
traject van 42 kilometer tussen 
Maasvlakte en Vaanplein in de spits 
een gemiddelde reistijd van 38 mi-
nuten te halen. Dat is in 2013 gelukt. 
Dat betekent overigens niet dat au-
to’s daar niet meer in de fi le staan. 
Doordat het een van de drukste we-
gen is van Nederland, loopt het snel 
vast wanneer er incidenten zijn. Het 
betekent wel dat de reistijd gemid-
deld steeds betrouwbaarder wordt.’

Stijging vrachtverkeer
Het vrachtverkeer profi teert uiter-
aard van de betere doorstroming op 
de Rotterdamse ruit door het ver-
minderde personenverkeer tijdens 
de piekuren. Ook heeft  De Verkeers-
onderneming verschillende projec-
ten om het goederenvervoer over de 
weg beter te spreiden over de dag. 
Dat is nodig, omdat het aandeel 
vrachtverkeer op de Rotterdamse 
wegen groeit. Eerder was 12 procent 
van het verkeer tijdens de spits 
vrachtvervoer, nu is dat 20 procent. 

In de daluren is het aandeel gestegen 
van 16 naar 25 procent.
Van der Bend benadrukt dat het niet 
de intentie van De Verkeersonder-
neming is al het wegvervoer in de 
spits te ontmoedigen. ‘Het is goed 
dat er vrachtverkeer is. De haven is 
gelukkig niet gekrompen door de 
crisis. Ons doel is om 15 procent van 
de vrachtwagens uit de spits te halen 
op de A15 en 5 procent op de Ruit 
van Rotterdam. We slagen erin om 
automobilisten tot ander gedrag te 
bewegen. Dat zal in de vrachtsector 

iets moeilijker zijn. We willen weg-
vervoerders de spiegel van hun ge-
drag voorhouden. Het verwondert 
mij dat bedrijven hun eigen logistiek 
ineffi  ciënt regelen, terwijl hun core-
business logistiek is. Vaak rijden 
hun eigen medewerkers in de spits 
op de weg en belemmeren dan de 
doorstroming voor hun eigen 
vrachtwagens. Dat moet anders 
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kunnen.’ De organisatie heeft  becij-
ferd dat zo’n 20 procent van het goe-
derenvervoer niet per se in de piek-
uren de weg op hoeft , maar dat wel 
doet. Daar is winst te behalen. ‘Het 
is niet heel zinvol om een chauff eur 
lang in de fi le te laten staan als dat 
niet noodzakelijk is. 
Goederenvervoer is een keten en 
daarin wordt zelden doorgevraagd. 
Als een schip er zes weken over doet 
om aan te komen, is het dan echt no-
dig dat de lading de volgende dag in 
Duitsland is? De helft  van de lading 

heeft  waarschijnlijk niet echt haast. 
Als je kunt detecteren welke dat is, 
kun je het beter verdelen over de dag 
en kan de lading die wel snel ter 
plekke moet zijn ook zonder vertra-
ging zijn bestemming bereiken.’
De Verkeersonderneming krijgt 
steun van de brancheorganisaties 
EVO, TLN en Deltalinqs bij de pro-
motie van projecten. Die clubs heb-

ben ook zitting in de Raad van Ad-
vies. Bij het project ‘Spitsmijden 
Vracht’ kunnen wegvervoeronder-
nemingen duizend euro verdienen 
als ze een vrachtauto structureel 
buiten de spits de weg opsturen. Aan 
het project Spitsshift  Top 20 doen 
vooraanstaande ondernemingen 
mee die proberen hun gedrag te ver-
anderen.
Andere vrachtprojecten zijn gericht 
op het verminderen van het rijden 
met lege containers, de stimulering 
van nachtrijden en verschuiving 
naar andere modaliteiten. Van der 
Bend: ‘Jewometaal liet wekelijks 75 
vrachtwagens van de Maasvlakte 
naar de Botlek rijden. Dat gaat nu 
per binnenvaartschip. Vaak zie je dat 
ieder voor zich werkt, maar als je de 
niet-tijdkritische lading bundelt, 
heb je genoeg volume voor een bin-
nenvaartschip.’

Andere planning
De Verkeersonderneming wil op de 
Rotterdamse ruit zo’n duizend 
vrachtauto’s uit de spits halen.  Van 
der Bend begrijpt dat individuele be-
drijven niet altijd de tijd en perso-
neelsbezetting hebben om na te den-

 Zo ziet het ministerie de toekomst, vol intelligente transportsystemen (ITS).

‘We willen wegvervoerders de spiegel 
van hun gedrag voorhouden.’

KARIN KOSMEIJER
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‘Zeeland heeft 

Martin Verbrugge, ceo van de gelijknamige haven- en transportgroep, is 

veruit de grootste speler in de Zeeuwse havens. En hij is nog lang niet klaar. 

maar op. De aanvoer sloeg in die pe-
riode om van het Noordelijk naar 
het Zuidelijk Halfrond, omdat de ge-
schikte bomen daar zes tot tien keer 
zo snel groeien. Ons doel was om die 
groei te accommoderen.
Daarnaast zagen we dat er door de 
recessie veel behoeft e ontstond aan 
de opslag van metalen. Daarop heb-
ben we ingespeeld door met onze 
grote klant en partner Pacorini Me-
tals negen van die loodsen in de 
50/50 joint venture Scaldia Zeeland 
Warehousing te ontwikkelen. Die 
doet nu ongeveer een miljoen ton 
per jaar, waaronder veel aluminium 
uit Rusland en Brazilië.

Uw besluit eind vorig jaar om 
containeractiviteiten in Zeebrugge 
en niet in Vlissingen te ontwikke-
len, heeft  hier nogal wat losge-
maakt.
We hebben gewoon containercapa-
citeit nodig, vorig jaar behandelden 
we al 350.000 teu. Wij moeten bij 
containeroverslag zitten en hebben 
dat in eerste instantie deels opgelost 
met binnenvaartshuttles op Rotter-
dam en Antwerpen onder de naam 
Zeeland Container Berging, een 
joint venture met ECT en Danser.
Zo kwamen we dichter bij de contai-
ner mainports. Maar we hadden 
toch behoeft e om meer zelf te kun-
nen doen en we zijn in Zeebrugge te-
rechtgekomen, maar twintig mijl 

V
erwacht van Verbrugge geen 
‘focus’, ‘sense of urgency’, 
‘benchmark’ of andere tur-

botaal. In een aangenaam dialect, 
ergens tussen ABN en Vlaams in, 
geeft  de in Zeeuws-Vlaanderen ge-
boren maar net over de Belgische 
grens woonachtige ondernemer een 
inkijkje in de ontwikkeling van zijn 
groep, zijn plannen en zijn visie op 
de Zeeuwse havens. Zoveel is duide-
lijk, die liggen hem na aan het hart.

Hoe ziet de groep er in vogelvlucht 
uit?
We zijn logistieke dienstverlener 
met veel wegvervoer en dat blijven 
we ook doen. Dan hebben we de tak 
Marine met onder meer binnen-
vaart-, coaster- en containerbe-
vrachting en dan het deel waarin het 
meeste geïnvesteerde vermogen zit, 
de terminals. We hebben twee ter-
minals in Vlissingen, de Zeeland 
Terminal en de Scaldia Terminal, 
één in Terneuzen en vanaf 1 juli een 
vierde in Zeebrugge.
De omzet was vorig jaar zo’n beetje 
220 miljoen euro. We hebben onge-
veer duizend mensen in vaste dienst, 
maar dagelijks zijn er tussen de 1200 
en 1300 mensen aan het werk, onder 
andere door inhuur op de terminals 
en charters in het wegvervoer. De re-
sultaten zijn goed, we hadden vorig 
jaar een zeer acceptabele bruto-
winst. Die hebben we ook nodig, 

want we hebben in de afgelopen zes 
jaar 225 miljoen euro geïnvesteerd, 
het meeste in uitbreidingen.

U heeft  zich niets van de crisis 
aangetrokken?
Jazeker wel. In september 2008 
sprongen we met z’n allen in een 
diep ravijn. Dus dat was ogen dicht 
en kosten wegsnijden. Maar in 2010 
begon er nieuw leven in te komen en 
wij dachten toen dat het een goed 
idee was om in het dal te investeren 
omdat je dan goede condities krijgt. 
Vanaf dat moment zijn we nieuwe 
loodsen bij gaan bouwen en dat zijn 
er nu al 31. In principe allemaal met 
een standaardmaat van 12.500 vier-
kante meter, 70 meter breed en 185 
meter lang, al hebben we er bijvoor-
beeld ook een van 400 meter lang. 
Dat hebben we allemaal met één 
aannemer gedaan, Cordeel uit Vlis-
singen. We proberen zo veel moge-
lijk in de regio zaken te doen. Zo zijn 
alle spanten door IZV uit Klooster-
zande geleverd, alle beton door De 
Hoop uit Terneuzen en is alle grond-
werk verzet door Sagro uit ’s Heeren-
hoek.

Maar toch niet zonder dekking van 
klanten?
Nou, de basis is onze locatie. We zet-
ten al sinds het midden van de jaren 
’90 in op de verwerking van papier-
producten, cellulose, tissue, noem 

‘Ik vind het jammer dat we voor de containers in Zeebrugge terechtkwamen, want ik had liever in Vlissingen geïnvesteerd.’

Een woordvoerder van Zeeland 
Seaports vertelde mij vorige week 
dat de havenbedrijven in die regio 
redelijk crisisbestendig blijken. 
Die indruk krijgt degene die dit 
Zeelanddossier leest misschien 
niet meteen. Er is sprake van be-
drijven die failliet gaan, banenver-
lies, verlies van overslag. En een 
van de ondernemers die wel goed 

boeren, of in ieder geval redelijk, is naar eigen zeggen 
met zijn nieuwe terminal naar België verjaagd. 

Gelukkig dienen de verbreding van de A4, de verbete-
ring van de N61 en de nieuwe zeesluis bij Terneuzen als 
lichtpunten. Ook lopen de Zeeuwse havens ontegenzeg-
genlijk voorop met het aanbieden van wifi  voor de bin-
nenvaart. Ik vraag me echter af of alle lichtpunten bij el-
kaar fel genoeg schijnen om de donkere wolken te 
verjagen.

Het is geen goed teken als je als havenregio door één van 
je belangrijkste inwoners wordt afgeschilderd als stamp-
voetend, wrok koesterend en deur dichtgooiend. Ook 
het feit dat een groot energiebedrijf zijn verkoop bekijkt, 
hangt nog boven de markt. Natuurlijk, de hoge energie-
prijzen zijn een nationaal probleem, maar in het geval 
van Delta zouden de ergst denkbare gevolgen vooral 
voor rekening van Zeeland komen. 

Maar misschien zie ik het wel te somber in. Het is af-
wachten hoe sterk de twaalf grootverbruikers in de regio 
gezamenlijk hun energieverbruik kunnen verlagen, 
maar laten we hopen dat het genoeg is om Aldel-achtige 
toestanden in de regio te vermijden. De situatie in Delf-
zijl rijt al genoeg oud zeer in onze waterlandprovincie 
open. 

Opvallend is dat Zeeland Seaports met 11 bedrijven gaat 
samenwerken om de haven effi  ciënter in te richten, maar 
dat kennelijk (althans, volgens criticasters) met andere 
havenregio’s niet wil. Martin Verbrugge, want hij is die 
belangrijke inwoner, zou dat wel graag zien: Vlissingen, 
Terneuzen, Gent en Zeebrugge samen tot één havenge-
bied integreren. Die havens complementeren elkaar im-
mers. De volgende stap is dan alsnog aansluiting zoeken 
bij ‘powerhouse Rotterdam’. Daar kan de nieuwe en ver-
brede A4 mooi bij helpen. 

En natuurlijk moet er dan wel tweerichtingsverkeer zijn, 
dus zowel vanuit als náár Zeeland.
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DZon achter de wolken?

TOBIAS PIEFFERS
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl
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Rotterdam weggepest’

hier vandaan. Daar zit de container-
overslag en is de ruimte die we nodig 
hebben. Ik vind het wel jammer, 
want ik had liever in Vlissingen ge-
investeerd. Dat had ook gekund, we 
wilden 600 meter kade afnemen bij 
de Scaldia Terminal, maar we zijn 
niet tot overeenstemming over de 
erfpachtprijs gekomen. Dat is geen 
verwijt aan Zeeland Seaports, maar 
ze zaten wel gewoon twee keer boven 
de marktprijs. Ik wil mijn bedrijf 
niet verhypothekeren met een veel te 
dure last, want je tekent wel zo’n 
overeenkomst voor zestig jaar. We 
hebben er twee jaar over gesteggeld 
en toen de knoop doorgehakt. Het 
heeft  mij verbaasd dat er geen toena-
dering mogelijk bleek en ik betreur 
het, maar ik heb geen hard feelings. 
We zijn niet rancuneus en gaan met 
nieuwe energie werken aan de relatie 
met Zeeland Seaports.

Hoe ver bent u in Zeebrugge?
Er staat nog niets, er ligt alleen ver-
harding en we gaan nu twee loodsen 
bouwen. De eerste moet op 1 juli 
klaar zijn. Een kraan hebben we al, 
die staat nu nog in Vlissingen warm 
te draaien, zodat we straks een goede 
start kunnen maken. Het mooie is 
dat we APM Terminals als buurman 
krijgen. China Shipping is daarin 
ook aandeelhouder en daar hebben 
we een hele goede relatie mee, het 

was trouwens ook de beoogde klant 
voor onze Vlissingen-terminal. We 
krijgen daar 25 hectare en zitten ook 
nog schuin tegenover PSA met on-
der andere Evergreen en United 
Arab. Bijna alle grote carriers lopen 
Zeebrugge met de grootste schepen 
aan.

Is dat het defi nitieve einde voor uw 
containeraspiraties in Vlissingen?
We zijn nog steeds bezig met Zee-
land Seaports om de kade van de 
Zeeland Terminal aan de Quarles-
haven met 800 meter te verlengen. 
Dan heb je een terminal van 20 tot 
25 hectare, waarop je ongeveer een 
miljoen teu kunt doen. Maar goed, 
de overcapaciteit in de containersec-
tor is op dit moment gi-gan-tisch, 
dus we kijken maar liever even van 
de zijlijn toe. Laat de grote jongens 
maar geld verbranden, daar hebben 
ze ons niet voor nodig. Bovendien 
hebben we inmiddels heel veel lood-
sen op de Zeeland Terminal ge-
bouwd, dus voor containeroverslag 
moet die helemaal anders opgezet 
worden. Het wordt in elk geval niet 
die grote terminal die we ooit voor 
ogen hadden.

Commissaris van de Koning 
Polman zegt dat de dossiers voor de 
bouw van een grote terminal in 
Vlissingen gesloten zijn.
Meneer Polman is een man naar 
mijn hart. Ik vind het heel verstan-
dig om die dossiers te sluiten. Je kunt 
toch niet eindeloos blijven ouwehoe-
ren. Zet er een punt achter. Ik schat 
dat er intussen al zo vijft ig miljoen 
vermorst is en die onzin moet een 
keer stoppen. Je kunt toch niet over-
al havens bouwen die half gebruikt 
worden. Ik zie de komende tien jaar 
geen grote carriers naar Vlissingen 
komen en je moet ook niet bezig zijn 
met een stip op de horizon. Ik had 
graag dit jaar mijn containertermi-
nal in Vlissingen gehad, maar zit nu 
in Zeebrugge. En ze kunnen toch 
niet echt over mij klagen, want we 
hebben in de afgelopen zes jaar hier 
toch bijna 250 miljoen geïnvesteerd.

Terneuzen en Gent krijgen een 
gezamenlijk informatiesysteem en 
lijken de banden steeds verder aan 
te halen. Goede ontwikkeling?
Ik ben voor die toenadering tot Gent 
en ik wil ervoor pleiten om die 
knoop nu eens door te hakken. 
Maak er gewoon één bedrijf met één 
management voor de hele kanaalzo-
ne van en trek daarmee de hele we-
reld in. Daar zou je ook Vlissingen 

bij kunnen betrekken, want dan heb 
je deepsea en binnenvaart erbij en 
als je het lef zou hebben om Zee-
brugge erbij te betrekken, heb je ook 
nog deepsea containers. Dan heb je 
vier havens die volledig complemen-
tair aan elkaar zijn rondom de mon-
ding van de Schelde.
Dan hoef je ook niet van alles bij te 
bouwen, maar kun je eerst eens gaan 
benutten wat er al is. Ik ben het wat 
dat betreft  eens met de Zeeuwse Mi-

lieufederatie, die vindt dat we eens 
moeten stoppen met dat eindeloze 
bijbouwen en dat megalomane ge-
doe. Benut eerst je bestaande infra-
structuur. Ik denk bijvoorbeeld dat 
Antwerpen zijn Saeft inghedok coûte 
que coûte wil bouwen, maar daar is 
gewoon geen behoeft e aan. Van mij 
mogen ze, en ik heb er ook niets over 
te zeggen, maar ik zou het gewoon 
niet doen, want ze creëren een rat 
race. En de rat die die race uiteinde-
lijk wint, is toch maar een rat, hé?

Rotterdam lijkt in Zeeland juist uit 
de gratie.
Ik ben altijd heel erg voor die samen-
werking met Rotterdam geweest, 
wat me in Zeeuwse kringen trou-
wens ook kwalijk is genomen, maar 
ik denk dat het nu te laat is. Rotter-
dam is een power house en daar 
moet je bij willen horen. Maar er is 
in het verleden heel veel gebeurd en 
in één keer is hier het idee ontstaan 
dat we in het pak zijn genaaid door 
Rotterdam, dat die ons klein houden 
en meer van dat soort ongeloofl ijke 
onzin. Toen is die relatie gaan verzu-
ren.
Daarna hebben onder anderen Ivo 
Opstelten en Hans Smits nog met de 
hoed in de hand geprobeerd om die 
relatie te herstellen, maar dat is niet 
gelukt. Smits’ mensen mochten op 
een gegeven moment het kantoor 
van Zeeland Seaports niet meer in, 
dat was echt een belachelijke situa-
tie. Zeeland heeft  Rotterdam wegge-
pest. Ik vind dat doodzonde, maar 
we moeten er niet over blijven zeu-
ren. We moeten die relatie goed hou-
den en wie weet komt er toch nog een 

moment dat we dingen samen kun-
nen doen.

Maar op dit moment dus niet?
Den Haag zou het natuurlijk kunnen 
afdwingen en dan is het gedonder 
gewoon van de baan, dan komt Rot-
terdam door de voordeur naar bin-
nen. Maar goed, daar is politieke 
moed voor nodig en er hebben daar 
nog veel andere dingen prioriteit. Ik 
vind het besef dat Zeeland Seaports 
als relatief kleine speler niet alleen 
moet blijven verstandig en ook dat 
dat je dan kijkt naar grensover-
schrijdende samenwerking. We zijn 
tenslotte toch één Europees gebied. 
Dus begin nou met die integratie 
van Gent en Terneuzen en zorg dat 
Vlissingen en Zeebrugge daar bij ko-
men.

Hoe vaak staan er hier partijen op 
de stoep om uw bedrijf over te 
nemen?
Niet zo vaak, Terneuzen is voor veel 
mensen toch nogal lastig te vinden. 
Maar alle gekheid op een stokje, ik 
wil het bedrijf verder laten groeien. 
Ik word in mei 59 en ik wil nog heel 
lang doorwerken en mijn verant-
woordelijkheid blijven nemen te-
genover die honderden gezinnen die 
van de groep afh ankelijk zijn. Dus 
continuïteit is nummer één. Aan de 
andere kant hecht ik heel sterk aan 
het familiekarakter. Mijn drie kin-
deren en ik vergaderen al heel lang 
jaarlijks over de toekomst van het 
bedrijf. Ik wil dat degene die de aan-
delen verwerft  ook actief is in het be-
drijf, want ik geloof niet in een trust 
of een stichting of zoiets, er moet ge-

woon actief gewerkt worden.
Mijn twee dochters willen dat niet. 
Dan zeggen we onder elkaar: dan 
ook geen aandelen. Die gaan dus 
naar mijn zoon Anton. Maar ik moet 
mijn dochters natuurlijk wel iets 
kunnen geven. Bovendien wil ik het 
bedrijf verbreden, misschien een 
nieuwe productenlijn opzetten of 
misschien wel iets moois in Rotter-
dam beginnen, wie zal het zeggen. 
Daarom ben ik in zee gegaan met het 
investeringsfonds Icon Infrastruc-
ture, dat veel havenprojecten doet. 
Ik heb eind vorig jaar 32% van de 
aandelen van Verbrugge Internatio-
nal aan Icon verkocht en ik heb nu 
dus nog 68%. Dat verandert niets 
aan het bedrijf zelf, maar zo is het 
wel verzekerd van continuïteit en 
van een relatief sterk garantiever-
mogen. Dus kunnen we er weer fl ink 
tegenaan, overigens wel op een zorg-
vuldige manier.

En Rotterdam staat dus boven aan 
dat lijstje?
Nou ja, je hebt als Zeeuw toch altijd 
wel de wens om iets in Rotterdam te 
hebben. Hans Smits zei ook altijd te-
gen me ‘Jij moet in Rotterdam toch 
iets hebben?’ en dat is ook zo. Maar 
goed, Rotterdam is groot en het is 
ook niet gemakkelijk. Ik weet niet of 
dat dit jaar al gaat gebeuren, maar 
het moet ook geen jaren gaan duren, 
want ik wil er ook nog wel een beet-
je plezier van hebben.’

‘Laat de grote jongens maar geld
verbranden, wij kijken liever even toe.’

ROB MACKOR

Internationale
transporten 

Op- en overslag

A.C. Rijnberg transportservice b.v.
Postbus 189
4530 AD Terneuzen

Tel  +31 115 612 384 
Fax +31 115 694 942
www.rijnberg.com
info@rijnberg.com

A.C. Rijnberg transportservice b.v.
Terneuzen - Holland
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Enkele infrastructurele projecten waar Zeeland jaren om heeft gevraagd, 

naderen hun voltooiing: de verbetering van de N61 en de A4-Zuid.

Daar komt straks de nieuwe, grotere zeesluis bij Terneuzen nog bij.

Een voor Zeeland belangrijk 
infrastructuurproject dat 
momenteel zijn voltooiing 

nadert, moeten we buiten de pro-
vinciegrenzen zoeken. Het is het 
project A4-Zuid, waarvan het eer-
ste gedeelte, tussen Dinteloord en 
Bergen op Zoom, naar verwachting 
in maart volgend jaar gereed zal 
zijn. Daarmee wordt niet alleen de 
verbinding tussen Rotterdam en 
Antwerpen verbeterd, maar ook die 
tussen Zeeland en de Randstad.
De verbreding van de A4 tussen 
Amsterdam en Den Haag is in volle 
gang, maar aan de zuidkant, begin-
nend onder Delft , kent deze auto-
snelweg een aantal ontbrekende 
schakels. Aan de A4 Midden-Delf-
land, de doortrekking van de weg 
van Delft  naar Schiedam, wordt nu 
gewerkt; dat project zou eveneens 
volgend jaar moeten worden vol-
tooid. Zuidelijk van Rotterdam zijn 
er dan nog onderbrekingen tussen 
het knooppunt Benelux en Klaas-
waal en tussen Dinteloord en Bergen 
op Zoom. Van daar naar de Belgi-
sche grens kan dan weer over twee 
keer twee rijstroken vlot, met een 
maximum van 130 kilometer per 
uur, worden doorgereden.

Aquaduct
Rijkswaterstaat is in 2011 begonnen 
met de verbreding van de bestaande 
weg Dinteloord-Bergen op Zoom. 
De nieuwe A4 wordt bij Steenbergen 
om de bebouwde kom geleid en on-
der de Steenbergsche Haven komt 
een aquaduct, het eerste aquaduct in 
het snelwegennet van Noord-Bra-
bant. De nieuwe A4 zal bij Kluts-
dorp, een buurtschap van Bergen op 
Zoom, op het bestaande wegennet 
aansluiten, waaronder de bestaande 
A4 en de Zeelandweg-Oost.
In Zeeuws-Vlaanderen wordt dit 
jaar de laatste hand gelegd aan de al-
gehele vernieuwing van één van de 
gevaarlijkste wegen van Nederland, 
de N61 tussen Hoek en Schoondijke. 
Deze smalle, drukke weg verwerkt 
behalve landbouwverkeer ook per-
sonen- en vrachtverkeer, met zeer 
sterk wisselende snelheden langs en 
door Hoek, Biervliet, IJzendijke en 
Schoondijke in de richting van Bres-
kens. De N61 is een van de belang-
rijkste verbindingen in Zeeuws-
Vlaanderen, maar hopeloos 
verouderd.

Maximumsnelheid
De oplossing is een nieuwe weg aan 
te leggen, met gescheiden rijbanen 
en een aantal kunstwerken, deels op 
de bestaande weg, deels parallel 
daaraan. De nieuwe weg kent een 
hoofdrijbaan met parallelwegen en 
een vrijliggend fi etspad. Kon op de 
oude N61 de maximumsnelheid van 

tachtig kilometer al vaak niet wor-
den gehaald, op de nieuwe weg gaat 
een maximum van honderd kilome-
ter gelden. In het midden van de 
hoofdrijbaan moet een vangrail 
frontale botsingen voorkomen. Die 
kostten in het verleden veel slachtof-
fers.
De weg wordt uitgevoerd met zes ro-
tondes bij de plaatsen waar hij langs 
voert en bij de aansluitingen op de 
N253 Schoondijke-Oostburg en de 
N676 Schoondijke-Breskens. Er 
komt één viaduct voor langzaam 
verkeer tussen IJzendijke en Schoon-

dijke. De rotondes worden voorzien 
van fi etstunnels. Tussen Biervliet en 
Schoondijke krijgt de weg twee keer 
twee rijstroken. Bij Schoondijke 
wordt een rondweg aangelegd.

Zeesluis
Inmiddels werken Nederland en 
Vlaanderen het plan uit voor een an-
der groot infrastructureel project: 
de nieuwe, grote zeesluis Terneuzen, 
die de toegang tot de haven van Gent 
moet verbeteren en voor een vlotter 
vervoer per binnenschip tussen Ne-
derland, België en Frankrijk moet 
zorgen. De nieuwe sluis, die in 2021 
klaar zou kunnen zijn, krijgt de af-
metingen van 427 bij 55 bij 16 meter. 
Een akkoord over de sluis werd pre-
cies twee jaar geleden gesloten door 
de Nederlandse minister van Infra-
structuur en Milieu, Melanie Schultz 
van Haegen, en haar Vlaamse colle-

ga van Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, Hilde Crevits.

Hoofdmoot
De kosten van de sluis worden ge-
raamd op 930 miljoen euro. De 
hoofdmoot van dat bedrag wordt op 
tafel gelegd door het Vlaams Ge-
west; de Nederlandse bijdrage komt 
op een kleine 142 miljoen euro, 
waarvan Zeeland er 10 miljoen voor 
zijn rekening neemt. Begin dit jaar is 
een aantal ‘inloopbijeenkomsten’ 
gehouden om het publiek te infor-
meren, verder is de eerste inspraak-
periode afgelopen.
Met de nieuwe sluis wordt vooral de 
haven van Gent vooruitgeholpen. 
De grootste huidige sluis, de West-
sluis, dateert van 1968 en is nu voor 
veel schepen al te klein. Een studie 
van de Gentse haven wees uit dat 
over een paar jaar 90% van de we-
reldvloot van bulkcarriers niet meer 
door deze sluis zal kunnen.
Maar ook Zeeland zelf zal voordelen 
ondervinden van de nieuwe sluis. 
Die is immers ook van belang voor 
de ontwikkeling van de 32 kilometer 
lange kanaalzone tussen Terneuzen 
en Gent, grotendeels op Zeeuws 
grondgebied. De provincie voert in 
de aanloop naar de bouw van de zee-
sluis in die zone 35 projecten uit, 
waaronder de verdubbeling van de 
Tractaatweg en de aanleg van bedrij-
venterreinen voor logistieke bedrij-
ven, de chemische industrie en de 
agrarische sector.
Zeeland werkt niet alleen aan zijn 
fysieke infrastructuur, maar ook 
aan verbetering van de informatica 
voor het bedrijfsleven. Zeeland 
Seaports, beheerder van de havens 
van Terneuzen en Vlissingen, voert 
samen met de haven van Gent vol-
gend jaar één grensoverschrijdend 
haveninformatiesysteem in, zo werd 
deze maand bekendgemaakt. Dit 
ook weer in de aanloop naar de 

bouw van de nieuwe zeesluis. De be-
doeling is de scheepvaartbegelei-
ding daarop af te stemmen. Boven-
dien is het effi  ciënter en dus 
kostenbesparend om samen met één 
systeem te werken.

Enigma
Zeeland Seaports heeft  gekozen voor 
het Gentse systeem Enigma, wat 
staat voor Electronic Network for 
Information in the Ghent Maritime 
Area. Enigma wordt voor specifi ek 

Zeeuwse doelen uitgebreid. Het sys-
teem is er niet alleen voor scheeps-
begeleiding, maar is ook het com-
municatiesysteem voor partijen in 
de haven en kan worden gebruikt 
om loodsen, slepers en andere dien-
sten te bestellen. Het kan trouwens 
ook worden verbonden met het ha-
venbeheerssysteem Port Base, dat 
gebruikt wordt in Rotterdam en 
Amsterdam.

De provincie loopt 
met een aantal 
projecten vooruit op 
de nieuwe zeesluis.

FOLKERT NICOLAI

De huidige Zeesluis bij Terneuzen is te klein voor 90% van de bulkcarriers.
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WIFI VOOR BINNENVAART
De Zeeuwse havens hadden on-
langs een primeur. Als eerste ha-
venbeheerder in Nederland biedt 
Zeeland Seaports binnenschippers  
wifi  aan. Sinds begin dit jaar kun-
nen schippers in de havens van 
Vlissingen en Terneuzen het inter-
net op. 
Met het project om wifi -hotspots 
voor de professionele binnenvaart 
te realiseren werd midden vorig 
jaar begonnen in het kader van het 
programma Impuls Dynamisch 
Verkeersmanagement Vaarwegen. 
In ongeveer twintig Nederlandse 
havens en ligplaatsen is of wordt 
wifi  gerealiseerd, onder meer de 
Maashaven in Rotterdam, de 
Houthaven in Amsterdam, in 
Zwijndrecht, Bergen op Zoom, 
Harlingen en Moerdijk.
Betrouwbare datacommunicatie 
op binnenschepen wordt steeds 
belangrijker. Door middel van wifi -
hotspots wordt de schipper in 
staat gesteld tegen een kleine ver-
goeding via breedband toegang te 
krijgen tot internet. Hij kan dan 
softwareprogramma’s updaten en 
grote hoeveelheden data en au-
dio- en video-toepassingen down-
loaden.
Het project, waar Zeeland dus de 
pionier van was, wordt namens 
Rijkswaterstaat gecoördineerd 
door Connekt en het Bureau Tele-
matica Binnenvaart, in samenwer-
king met de Nederlandse Vereni-
ging van Binnenhavens.
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Opboksen tegen 
Duitsland en de VS

Het gaat slecht met de zware 
industrie in Nederland. De 
relatief hoge energieprijzen 

dwingen bedrijven op hun knieën 
en voor sommige dreigt een nek-
schot. Zo is in Delfzijl de alumini-
umproducent Aldel in de proble-
men geraakt. Het einde nadert nu 
gesprekken met overnamekandi-
daat Roba Metals uit IJsselstein zijn 
stukgelopen. De raad van commis-
sarissen onderzoekt of een kabel 
van Eemshaven naar Duitsland het 
bedrijf nog kan redden, de fabriek 
zou dan gebruik kunnen maken 
van goedkope Duitse stroom. De 
situatie in Delfzijl lijkt een herha-
ling van wat er eind 2011 in Vlis-
singen gebeurde. Daar ging toen 

De haven van Vlissingen-Oost met in de rechter bovenhoek Zeeland Refi nery, een van de grootverbruikers in de regio. 
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aluminiumproducent Zalco failliet, 
dat net als Aldel eigendom is van 
Gary Klesch. 620 mensen kwamen 
op straat te staan. Een klein jaar la-
ter verloren nog eens zo’n 450 men-
sen hun baan door het faillissement 
van fosforfabriek Th ermphos, die 
ook in Vlissingen was gevestigd. 
Het faillissement van de twee be-
drijven kost Zeeland Seaports 
950.000 ton aan overslag van 
grondstoff en op jaarbasis, zegt een 
woordvoerder. En de problemen 
zijn nog niet voorbij. Vorige week 
meldde de NOS dat het Zeeuwse 
energiebedrijf Delta de verkoop van 
zijn energietak bekijkt. ‘De energie-
prijzen staan sterk onder druk, de 
kostprijs zit te dicht op de produc-

tieprijs’, zegt Delta tegen de NOS.
Door de hoge energieprijzen kan de 
Nederlandse industrie slecht con-
curreren met de industrie in de Ver-
enigde Staten en Duitsland, waar de 
energie goedkoper is. In de VS heeft  
de recente ontdekking van grote 
hoeveelheden schaliegas ervoor ge-
zorgd dat die markt ook sterk con-
currerend blijft . De ontdekking ver-
andert het energievooruitzicht van 
de VS zo sterk dat het land direct de 
nog in aanbouw zijnde importter-
minals voor vloeibaar aardgas (li-
quefi ed natural gas, LNG) is gaan 
ombouwen naar exportterminals. 
In Duitsland is de oorzaak tweele-
dig. Er wordt daar nog veel energie 
gewonnen uit kolen, wat goedkoper 
is dan aardgas, dat wij in Nederland  
voornamelijk gebruiken. ‘Daarnaast 
zorgt de zwaar gesubsidieerde op-
wekking van wind- en zonne-ener-
gie voor hoog aanbod van stroom 
die bedrijven zeer goedkoop kunnen 
kopen omdat zij geen duurzaam-
heidstoeslag betalen’, zegt Jeroen 
Brouwers van netbeheerder TenneT. 
Volgens PricewaterhouseCoopers is 
energie voor zeergrootverbruikers 
in Duitsland 3 tot 12% goedkoper 
dan in Nederland. ‘Op piekmomen-
ten van heel veel aanbod en weinig 
vraag krijgen bedrijven zelfs geld toe 
als ze die energie gebruiken (omdat 
het opslaan van deze energie nog 
duurder is, red.). Het zijn de lage prijs 
van steenkool in combinatie met de 
grote hoeveelheid Duitse gesubsidi-
eerde stroom die de problemen in 
Nederland veroorzaken.’ Overigens 
is de energie voor niet-grootverbrui-
kers in Nederland goedkoper.

Lobbyen
De oorzaak van het concurrentiena-
deel is lastig aan te pakken voor be-
drijven. ‘Wij lobbyen wel in Den 
Haag, maar de invloed die we daar 
kunnen uitoefenen is beperkt’, zegt 
Maarten van As, woordvoerder van 
Zeeland Seaports. Om de concur-
rentie-achterstand toch aan te pak-
ken hebben Zeeland Seaports en elf 
grootverbruikers van energie in de 
regio zich verenigd in het Smart Del-
ta Resources platform (SDR). Via 
vergaande samenwerking willen de 
twaalf grootverbruikers, die geza-
menlijk goed zijn voor 25% van de 
totale Nederlandse energiecon-
sumptie, hun energieverbruik verla-
gen. Het gaat om Arcelor Mittal 
Gent, Arkema Vlissingen, Cargill, 
Delta, Dow Benelux, ICL-IP Terneu-
zen, Lamb Weston-Meijer, Sabic 
Bergen op Zoom, SuikerUnie, Yara 
Sluiskil, Zeeland Refi nery en dus 
Zeeland Seaports, dat een facilite-
rende rol vervult.
‘Ons streven is om het havengebied 
zo effi  ciënt mogelijk in te richten’, 
zegt Van As. De bedrijven zijn be-
gonnen aan een analyse van hun 
processen om te zien hoe zij kunnen 
samenwerken om hun energiecon-
sumptie te verlagen en hun concur-
rentiepositie te verbeteren. De ge-
vonden projecten moeten vervolgens 
op korte en middellange termijn (5 
tot 8 jaar) worden gerealiseerd.
Hoe de suikerproducent, mestfabri-
kant, staalfabriek en de verschillen-
de petrochemische bedrijven elkaar 
kunnen helpen is nog niet bekend. 
Duidelijk is dat de focus ligt op het 
uitwisselen van rest- en afvalstro-
men. ‘Een praktisch voorbeeld dat 
we onderzoeken is om naast moda-
liteiten als weg, spoor en binnen-
vaart, transport via pijpleidingen 
tussen de bedrijven in Vlissingen, 
Terneuzen en Bergen op Zoom mo-
gelijk te maken’, zegt Van As. ‘Want 
transport kost geld.’ Die leidingen 

Samen zijn ze verantwoordelijk voor een kwart 

van de totale Nederlandse gasconsumptie en dat 

is hen duur komen te staan. Daarom slaan twaalf 

grootverbruikers van energie in de regio Zeeland 

de handen ineen. Het uitwisselen van 

rest- en afvalstromen moet het energieverbruik 

verminderen.
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Ook SuikerUnie in Dinteloord werkt mee aan het Smart Delta Resources Platform. 

voordeliger om, net zoals Aldel in 
Delfzijl, een connectie met de goed-
kope Duitse energie te vinden? En is 
dat mogelijk? Volgens hoogleraar 
energie Catrinus Jepma wel. ‘Maar 
daarvoor ontbreekt het nog aan in-
terconnectorcapaciteit’, zegt hij. In-

terconnectors zijn energieverbin-
dingen tussen landen onderling. 
Nederland is momenteel middels 
drie interconnectors met Duitsland 
verbonden. Die verbindingen ko-
men binnen bij Maasbracht, Henge-
lo en Meeden. Brouwers: ‘Een vierde 
verbinding naar Doetinchem is in 

kunnen worden gebruikt ter uitwis-
seling van gas en water maar ook 
voor productgrondstoff en.
Zeeland Seaports is vooralsnog de 
enige die uitweidt over zijn rol. ‘Wij 
proberen het vergunningstraject zo 
makkelijk mogelijk te maken en kij-
ken hoe we onderzoek naar techni-
sche mogelijkheden kunnen onder-
steunen.’ Zeeland Seaports 
ondersteunt het project fi nancieel 
met 30.000 euro. Middels de vereni-
ging hopen de bedrijven aanspraak 
te kunnen maken op nationale en 
Europese fondsen voor ‘regionale 
groeiontwikkeling’. 

Stekker bij de buren
De grote vraag is in hoeverre derge-
lijke maatregelen kunnen bijdragen 
aan het verkleinen van de gascon-
sumptie. Is het bijvoorbeeld niet 

aanbouw en moet in 2016 operatio-
neel zijn. Ook werken we aan uitbrei-
ding van de interconnector tussen 
Meeden en Diele.’ Maar daarmee is 
geen volledige oplossing voor het 
probleem gevonden. ‘Het probleem 
ligt in de piekhoeveelheden Duitse 

duurzame energie die op de markt 
worden weggezet, niet in het gebrek 
aan interconnectorcapaciteit, voor 
zover dat al bestaat.’ Het vergroten 
van de interconnectorcapaciteit ver-
eist grote investeringen en het kan 
best zijn dat het energiebeleid in 
Duitsland over een paar jaar veran- TOBIAS PIEFFERS

Het zit in ons karakter

driven by dedication

De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en

toegankelijke mensen, dat is ons karakter. Wanneer

je Zeeland Seaports leert kennen, maak je kennis met 

professionals die trots zijn op hun havens. Uw belang is

ook ons belang. Klanten komen op de eerste plaats. Altijd. 

Wij weten wat belangrijk is voor uw bedrijf. Dat zit in ons 

karakter en is een van onze specialiteiten:

 locatie aan zee

 een diepgang van 16,5 meter

 goede, filevrije achterlandverbindingen

 geen negen tot vijf mentaliteit

 bereikbare havens en mensen

  gespecialiseerde terminals voor een breed scala  

aan lading

  u kunt ons 24/7 bereiken op +31 (0)115 647400

www.zeelandseaports.com

derd is. Dan zou de investering voor 
niets zijn geweest. ‘De uitbreiding 
van de interconnectorcapaciteit 
moet gebaseerd worden op 100% be-
zetting, niet op piekmomenten op de 
Duitse markt’, zegt Brouwers. Het 
eff ect van de lagere energieprijzen in 
Duitsland wordt nog eens versterkt 
door de vrijstelling van energie-
transportkosten die voor grootver-
bruikers in Duitsland geldt.  
In Zeeland rijt het faillissement van 
Aldel oude wonden open bij oud-
medewerkers van Zalco, meldt Om-
roep Zeeland. Want hoewel het be-
drijf in afgeslankte vorm en onder 
nieuwe eigenaren een doorstart 
heeft  gemaakt, zijn 200 oud-mede-
werkers nog altijd werkloos. De gie-
terij van Aldel blijft  in ieder geval tot 
28 februari draaien, zegt curator 
Henk Eshuis tegen de NOS. Op die 

dag moet ook duidelijk zijn of een 
directe energieverbinding met 
Duitsland het bedrijf kan redden. 
Volgens Eshuis zijn de eerste gelui-
den niet negatief. In een interview 
met RTV Noord zegt eigenaar 
Klesch nog wel bereid te zijn om 20 
miljoen euro in een kabel naar 
Duitsland te investeren, maar vol-
gens hem kan de regering sneller 
redding bieden door de energieprijs 
te verlagen. Of zo’n zelfde construc-
tie ook voor de Zeeuwse bedrijven 
een oplossing kan bieden is nog niet 
bekend. 
Wel is zeker dat tot een daadwerke-
lijke oplossing voor het probleem 
zich aandient, alle beetjes helpen om 
de poten stijf te houden en de gang 
naar de guillotine te vermijden.

‘Op piekmomenten krijgen Duitse 
grootverbruikers zelfs geld toe
als ze duurzame stroom gebruiken.’
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AGENDA

Tracks in Transport 
6 maart  

Interactief congres, georganiseerd 

door het TU Delft Transport Institute, 

met drie centrale thema’s: Routing & 

Scheduling, Simulatie en Ruimte & 

Beleid. 

• http://transport.tudelft.nl

Verover Nieuwe Markten!  
6 maart 

Het event voor (startende) expor-

teurs met diverse workshops op ge-

bied van (starten met) internationaal 

ondernemen. O.a. zakencultuur, ex-

portcontroles en fi nanciering.

• www.rvo.nl

Vlaamse Havenlunch 
13 maart 

Om een haven te laten groeien is het 

noodzakelijk dat er blijvend geïnves-

teerd wordt in infrastructuur, achter-

landverbindingen en in innovaties; 

het thema voor deze lunch.

 • www.managementproducties.com

EVO Zeevrachtcongres 
14 maart 

Er wordt in de containerlijnvaart veel 

discussie gevoerd over prijsontwikke-

lingen en operationele samenwer-

kingsverbanden. EVO informeert u 

over de recente ontwikkelingen.  

• www.evo.nl 

Duits/Nederlands Logistiek 
Congres Duisburg 
25 maart 

Het congres voor grensoverschrijden-

de samenwerking tussen Rotterdam 

en Duisburg over optimalisatie van de 

intermodale bereikbaarheid. 

• www.congresduisburg.nl

Containerbehandelaar DP 
World, aan het Deurganckdok, 

heeft de Logistics Project of the 

Year 2014 Award gewonnen.

De jury van de Transport & 

Logistics Awards huldigde het 

bedrijf voor het inzetten van de 

Beverdonk Container Terminal 

in Grobbendonk. Omdat de 

‘Beverdonk’ aan het Albertka-

naal en bij de kruising van de 

autowegen E34 en E313 ligt, 

hebben het wegvervoer en de 

binnenvaart een draaischijf om 

lading over te slaan op een 

strategische afstand van de 

Antwerpse haven. Het is de 

eerste terminal die document-

loos containers kan importeren 

vanuit Antwerpen.

Transportonderneming Jan van 
den Berg B.V. uit Delft heeft 

vier nieuwe Fliegl schuifzeil 

gesloten opleggers in het 

wagenpark opgenomen. In 

verband met het specifi eke 

ladingaanbod van Van den Berg 

werden de trailers extra 

voorzien van aluminium 

zijborden en rongstraten in de 

vloer. De trailers worden vooral 

ingezet in het transport van 

aluminium profi elen, bestemd 

voor de kassenbouw. Van den 

Berg B.V. bestaat sinds 1911. 

Pax Dedicated Transport uit 

Zwolle heeft het Keurmerk 

Transport & Logistiek (KTL) 

ontvangen. De vervoerder laat 

hiermee zien te voldoen aan 

hoge kwaliteitseisen voor 

onder meer de bedrijfsvoering 

en de interne processen. De 

kernactiviteit van Pax Dedica-

ted Transport is zowel open als 

gesloten transport in het lichte 

en middelzware segment. 

 

Nijhof-Wassink heeft in 

Hongarije Agrokamion 

overgenomen, een vervoerder 

van mengvoeders voor de 

Hongaarse en Slowaakse 

markt. Door de overname heeft 

Nijhof-Wassink in Hongarije nu 

veertig combinaties in het 

vervoer van droge en natte 

bulk. De helft van de vloot 

vervoert mengvoeder. Het 

bedrijf heeft in Hongarije 65 

medewerkers. De totale 

diervoedervloot van het bedrijf 

in Europa telt 150 combinaties. 

Nijhof-Wassing is bij de 

bevoorrading van de veeteelt 

actief in Nederland, België, 

Duitsland, Polen en Hongarije. 

Koninklijke Rotra voorziet haar 

toekomstige loswal bij de 

vestiging in Doesburg van een 

multimodaal LNG-vulstation. 

Het station zal worden ingezet 

voor het afvullen van zowel 

binnenvaartschepen als 

vrachtauto’s.

De Green Award voor de 

Binnenvaart heeft het 500e 

certifi caat uitgereikt aan 

Imperial Shipping Holding 
GmbH. Het is niet toevallig dat 

het 500e schip een Duits schip 

is. Green Award krijgt steeds 

meer aanmeldingen van Duitse 

schepen – intussen zijn er 37 

schepen die onder de Duitse 

vlag varen gecertifi ceerd, 

waaronder 22 Imperial schepen.

De nieuwe onderneming 

BoTemp heeft de activiteiten 

en technologische kennis van 

de fi rma Govet uit Chaam 

overgenomen, gespecialiseerd 

in koelinstallaties. Govet ging 

onlangs failliet. 

 BEDRIJFSNIEUWS 

Heeft u ook logistiek of transportnieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl

In logistiek is één op  
 GEZOND TRANSPORT   Het ziekteverzuim in transport en logistiek liep vorig     

Het ziekteverzuim is in de 
Nederlandse sector trans-
port en logistiek een fractie 
gedaald. Zorgelijk blijft  het 
overgewicht van veel werk-
nemers in deze sector.

Het ziekteverzuim in de sector 
transport en logistiek liet de laatste 
twee jaar geen grote verschillen zien. 
In 2011 kwam het uit op 4,29%, in 
2012 op 4,05%. Volgens eerste bere-
keningen was het aantal verzuimda-
gen in 2013 weer ongeveer even 
groot als in 2011. Dat blijkt uit het 
‘Trendrapport 2013’ van Gezond 
Transport, de organisatie die na-
mens de sociale partners in deze sec-
tor de vinger aan de medische pols 
houdt.
Uit het jongste onderzoek van Ge-
zond Transport blijkt ruwweg wat in 
de voorgaande rapportages, over 
2009 en 2011, ook al naar voren 
kwam. Werknemers in de sector zijn 
niet overmatig vaak ziek, maar er 
zijn zeker ook redenen om je over 
hun gezondheidstoestand zorgen te 
maken. Het werk in deze sector is, 
uit de aard der zaak, niet zelden fy-
siek belastend en leidt daardoor ze-
ker op latere leeft ijd tot gezond-
heidsproblemen.

Heel jaar
Het verzuimpercentage lijkt name-
lijk gemiddeld nog iets af te nemen, 
maar steeg juist bij de werknemers 
tussen 50 en 65 jaar. Dit komt door 
de duur van het verzuim. Jongeren 
melden zich wel vaker ziek dan ou-
deren, maar ze keren ook gemiddeld 
weer sneller terug op het werk. Ou-
deren nemen meer dan driekwart 
van het totale aantal verzuimdagen 
voor hun rekening. Bijna de helft  van 
deze groep verzuimt 43 dagen of 
meer en een kwart zelfs meer dan 
een heel jaar.
Opmerkelijk is dat werknemers bij 
kleinere bedrijven zich minder vaak 
ziek melden dan hun collega’s bij 
grotere ondernemingen. Een verkla-
ring hiervoor is dat de betrokken-
heid in een kleine organisatie groter 
is, zodat men zich minder snel zal af-
melden – het zogeheten ‘grijs ver-
zuim’. Personeel van kleinere bedrij-
ven voelt zich vaker gewaardeerd 
door de werkgever. Onder kleinere 
bedrijven worden zogenoemde ‘mi-
crobedrijven’ met minder dan tien 
werknemers en kleine bedrijven met 
tien tot vijft ig werknemers verstaan.
Het aandeel langdurig verzuim – ne-
gen dagen of meer – onder werkne-
mers met zwaar overgewicht blijkt 
bijna twee keer zo groot in vergelij-

king met werknemers zonder ge-
wichtsproblemen. Bijna één op de 
vijf werknemers in de sector heeft  
ernstig overgewicht (obesitas), ter-
wijl nog eens bijna de helft  kampt 
met een lichtere vorm van overge-
wicht. Het gewichtsprobleem neemt 
toe met de leeft ijd. Vooral onder 
werknemers ouder dan veertig jaar 
is het aandeel werknemers met obe-
sitas hoog.

Body mass index
Hierbij wordt de ‘body mass index’ 
(BMI) als maatstaf gehanteerd. 
Hiertoe wordt het gewicht in kilo-
grammen gedeeld door het kwa-
draat van de lengte in meters. Een 
BMI-waarde tussen 18,5 en 25 geeft  
een normaal gewicht weer. Tussen 

25 en 30 is sprake van overgewicht 
en daarboven van obesitas.
Dat ouderen gemiddeld hogere BMI-
waarden scoren, is des te wranger als 
we bedenken dat juist oudere chauf-
feurs zich meer moeite getroosten 
om gezond te blijven dan jongere 
collega’s. Van alle werknemers eet 
36% bewust gezond voedsel. Van de 
werknemers tot dertig jaar is dat per-
centage maar 21, bij de zestigplus-
sers gaat het echter om 49%. Wel 
wordt in de sector vaak onregelma-
tig gegeten. Van alle werknemers 
zegt 37% onregelmatig te eten. Nog 
eens ruim een kwart eet wel regel-
matig, dat wil zeggen met min of 
meer vaste tussenpozen, maar niet 
op vaste tijdstippen.
Van de werknemers in de sector doet 

Zes op de tien werknemers willen hun logistieke beroep tot het pensioen uitoefenen.          
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Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalia

Perry van der 
Weyden is 

benoemd tot 

hoofdingenieur-

directeur van de 

dienst Centrale 

Informatie 

Voorziening van Rijkswaterstaat 

(RWS), onderdeel van het 

ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. Hij gaat ook de functie 

van cio bekleden. Van der 

Weyden komt van het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, waar hij als 

directeur verantwoordelijk is 

voor het Shared Service Center 

ICT. Hij begint 15 april in zijn 

nieuwe functie.

Henk van den Berg, oprichter 

en oud-directeur van Bergtrans 

B.V. te Tiel, is op 21 februari op 

73-jarige leeftijd overleden. Hij 

begon het bedrijf in 1979 in 

Doorn, toen nog met twee 

vrachtwagens. In 1984 verhuis-

de hij met zijn bedrijf naar Tiel. 

Hier groeide het bedrijf door 

naar een tiental vrachtwagens. 

Nadat hij zich in 1999 wat terug 

heeft getrokken heeft hij zich 

tot 2005 met het ontwerpen en 

bouwen van de nieuwbouw op 

Industrieterrein Medel bezigge-

houden.

De raad van bestuur van 

spoorwegmaatschappij NMBS 

heeft twee nieuwe leden van 

het directiecomité aangewezen: 

Etienne De Ganck werd 

benoemd als algemeen direc-

teur Transport en Richard 
Gayetot is aangeduid als 

algemeen directeur Technics. 

Als algemeen directeur van de 

directie Transport wordt De 

Ganck verantwoordelijk voor 

het treinverkeer. Hij werkt sinds 

1981 voor de NMBS. Gayetot 

wordt als algemeen directeur 

van de directie Technics 

verantwoordelijk voor het 

treinmaterieel en de werkplaat-

sen. Gayetot is sinds 1978 in 

dienst van de NMBS.

Carsten Hernig is de nieuwe 

gedelegeerd-bestuurder van 

Jettainer, een dochterbedrijf van 

Lufthansa Cargo dat lucht-

vrachtcontainers 

poolt en 

beheert. Hernig 

(39) is op 1 

januari al 

begonnen, maar 

runt het bedrijf 

nog samen met zijn voorganger 

Alexander Plümacher. Deze 

begint per 1 april een andere 

uitdaging. Hernig werkt al 

vijftien jaar voor Lufthansa. Tot 

voor kort was hij regionaal 

directeur voor Zuid-Azië, het 

Midden-Oosten en Pakistan. 

Paola Lancelotti, de secretaris 

generaal van de European 

Shippers’ Council (ESC), verlaat 

de organisatie. Ze volgde twee 

jaar geleden de Nederlandse 

Nicolette van der Jagt op.

PERSONALIA

Transportbedrijf De Rooij 
Waalwijk 

Rechtbank Breda 

F.T.I. Nederland BV 

Heijen

Rechtbank ’s-Hertogenbosch

Burak Transport V.O.F.
’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Willemsen Logistics
Arnhem

Rechtbank Oost-Nederland

Sleepvaart- en Baggerbedrijf 
Saarloos

Dordrecht Rechtbank Rotterdam

Trans-neo
Venlo 

Rechtbank Limburg

Scheur Logistics 
Apeldoorn

Rechtbank Gelderland

Transport Wynants BVBA
Malle

Rechtbank Antwerpen

FAILLISSEMENTENde vijf veel te zwaar
  jaar licht terug. De helft van de werknemers kampt met overgewicht

driekwart regelmatig aan beweging 
en sport. Het resterende kwart be-
weegt en sport vrijwel nooit. Juist die 
laatste categorie telt de meeste men-
sen met zwaar overgewicht. De helft  

van de ondernemers zegt te trachten 
de leefstijl van de werknemers posi-
tief te beïnvloeden. Grotere onder-
nemingen zijn daarin actiever dan 
kleinere. De perceptie van de werk-
nemers is echter geheel anders: 80% 

van hen zegt geen enkele actieve sti-
mulering van de werkgever te erva-
ren om gezonder te eten en te bewe-
gen.
Werkgevers en werknemers zijn het 

redelijk eens over de arbeidsrisico’s 
die personeel op de werkvloer loopt. 
De grootste risico’s zijn volgens bei-
de – werkgever en werknemer – de 
fysieke belasting die het beroep 
meebrengt en de verkeersveiligheid. 

Grotere bedrijven ontwaren deze ri-
sico’s in meerdere mate dan kleinere. 
Overigens is het risico van fysieke 
overbelasting de laatste jaren kenne-
lijk afgenomen. In 2009 werd dit 
door 82% van de werkgevers nog als 
grootste risico genoemd, in 2013 was 
dat nog maar 64%. In opmars daar-
entegen zijn valgevaar en het risico 
om in de loods of op het buitenter-
rein te worden aangereden.
Werknemers noemen als belangrijk 
risico ook het werken onder hoge 
werkdruk. Vooral bij de grotere be-
drijven wordt de werkdruk als een 
arbeidsrisico aangemerkt. Deze risi-
co’s zien we ook terug bij de oorza-
ken van ziekteverzuim. Was dit ver-
zuim mede te wijten aan het werk, 
hetgeen in 34% van de gevallen aan 
de orde was, dan werd lichamelijk 
zwaar werk als belangrijkste oor-
zaak genoemd, gevolgd door werk-
druk en stress en door het langdurig 
verrichten van dezelfde handelin-
gen. Overigens is het percentage 
werknemers dat tevreden is over de 
arbeidsomstandigheden de afgelo-
pen jaren wel toegenomen: van 39% 
in 2011 tot 44% vorig jaar. In 2009 
was slechts 33% van de werknemers 
in de sector tevreden over de werk-
omstandigheden.

Pensioen
Een meerderheid van de werkne-
mers, 59%, wil doorwerken tot het 
pensioen. Dat was meer dan bij het 
vorige onderzoek in 2011, toen dit 
aandeel nog 53% bedroeg. Onder 
werknemers jonger dan dertig jaar is 
dat aandeel 36%, onder werknemers 
van zestig jaar en ouder is het 83%. 
Volgens de onderzoekers van Ge-
zond Transport is het geringe aantal 
jaren tot het pensioen een mogelijke 
verklaring van dit hoge percentage. 
Mensen die misschien niet zo tevre-
den zijn over hun werk, maar die nog 
slechts enkele jaren voor de boeg 
hebben tot hun pensioen, hebben er 
weinig moeite mee om nog even 
door te zetten. Voor jongeren, die 
nog lang te gaan hebben, is er meer 
aanleiding naar alternatief werk om 
te zien.
Als belangrijke redenen om het werk 
niet tot het pensioen te willen blijven 
doen, gelden opnieuw de zware fy-
sieke eisen die het werk stelt en de 
hoge werkdruk. Aan werkgevers is 
gevraagd welke maatregelen ze ne-
men om hun werknemers tot het 
pensioen inzetbaar te houden. Van 
hen zegt 58% het werk aan te passen 
als het te zwaar wordt, terwijl 45% de 
werknemer minder uren laat draai-
en.

    Van de jongeren echter wil bijna tweederde dat niet.

Ouderen eten gezonder, maar
hebben het vaakst overgewicht.

FOLKERT NICOLAI



Of het nu gaat om recruitment, klantenwerving of 
het verder uitbouwen van uw merk, met social 
media heeft u een krachtige tool in handen. 
Beter nog: social media kost u niets. Maar hoe haalt 
u ook werkelijk rendement uit dit medium?

Dit congres is de plek voor marketeers, communica-
tieprofessionals, salesmanagers en ondernemers 
uit de transport en logistiek. Verleden jaar waren 
ruim 120 professionals aanwezig. Van hen gaf 65% dit 
congres een rapportcijfer 8 of hoger. 

Ook dit jaar wordt weer een stevig programma vol 
sterke merken aangeboden, opnieuw in het Media 
Plaza Utrecht. Reserveer tijdig! Het aantal zitplaatsen 
is beperkt. Schrijf in voor 21 februari 2014, en ontvang het boek 

‘Online Marketing Expert in een Week’ van Jeroen Bertrams.

Een krachtig en actueel overzicht van ruim twintig vormen 

van online marketing.

SOCIAL
 MEDIA MEDIA

 PROGRAMMA 

DE INCOTERMS® 2010 IN DE PRAKTIJK

Internationaal zakendoen draait om duidelijke afspraken. 
In de Incoterms® zijn de rechten en plichten van koper en v erkoper 
nauwkeurig omschreven door de International C hamber of 
Commerce. Deze meest recente Incoterms® dateren uit 2010. 
Veel bedrijven worstelen echter nog steeds met het gebruik en de 
juiste interpretatie van de Incoterms®. 

In het Handboek Incoterminologie bundelt Piet Roos 25 jaar 
praktijk ervaring met het gebruik van Incoterms. Hij licht elke term 
toe en lardeert ze met aansprekende voorbeelden uit het bedrijfs-
leven. De kennis in dit handboek is daarom onmisbaar voor 
exporteurs, importeurs en logistiek dienst verleners.

Bestellen is eenvoudig: 
Telefonisch via 0031 (0)10 280 10 00, per mail via marketing@ntpublishers.nl 
of kijk op: www.ntpublishers.nl/webshop

In deze serie verschenen eerder:

EXPORTEREN
DOE JE ZO
Het complete handboek 
voor de startende en ervaren 
exporteur

€24,50 160 pagina’s, ISBN 9789490415136

€34,45

HANDBOEK
LADINGZEKEREN
Het handboek voor een solide 
inzicht in de praktijk van het lading-
zekeren

€34,45

0415136

r 

Facebook nl-nl.facebook.com/nieuwsblad.transport
Twitter #ntsocial

INFO / INSCHRIJVEN 
Online via www.nieuwsbladtransport.nl/smc
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MARGE

4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

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

Wat nou kartonnen dozen, we zullen 
eens laten zien wat écht verhuizen is 

van smalle bruggetjes tot ijsschotsen 
in het IJsselmeer.
Of wat te denken van de verhuizing 
van de Railway Howitzer, een mo-
biel kanon uit WOI, dat van Enge-
land naar het centrum van Utrecht 

Goed nieuws voor de liefh ebber  
van alles wat mega en giga is, en 
daar bij voorkeur weggezakt in een 
sofa van geniet.   

Verhuizen. Dozen scoren bij de be-
tere doe-het-zelfzaak, de hele boel 
vullen, zorgvuldig dichtmaken met 
semi-professioneel plakband (dat 
het altijd op het meest ongelukkige 
moment begeeft , boven aan de 
trap...) en natuurlijk het sjouwen. Je 
wordt al bijna moe van het woord.
Maar dat is allemaal nog kinderspel. 
Want op 1 april begint televisiezen-
der Discovery met het nieuwe pro-
gramma Huge Moves. 
Niks lullige kartonnen verhuisdo-
zen, hele huizen worden opgetild op 
de vrachtwagen om dwars door het 
land vervoerd te worden, vanaf 
bouwplaats Urk naar eindbestem-
ming Meerstad bij Groningen... 
Dat wordt smullen van de plaatjes 

HUGE MOVES

moet? Zestien meter lang en 195 ton 
zwaar... Eitje. 
Overigens bij nader inzien best han-
dig om je hele huis te laten verplaat-
sen. Ben je meteen van al dat gehan-
nes met dozen af. | PW

Pandagate in België
 DIERENTRIP   Chinese beren naar Waalse zoo

Hoe de komst van twee 
zwart-witte knuff elberen uit 
China, Hao Hao en Xing 
Hui, het land op stelten zet. 

Alsof het twee koninklijke sterren 
betreft , zo zijn de twee pandaberen 
Hao Hao en Xing Hui ontvangen in 
België. De vierjarige knuff elfavorie-
ten zijn zondag ontvangen door pre-
mier Elio di Rupo en de Chinese am-
bassadeur. Brussels Airport 
twitterde zelfs dat je geen foto’s hoef-
de te komen maken, want de twee 
waren niet te zien. Vast een geblin-
deerde limousine. Dat is nog eens 
een mooie klus voor DHL, dat het 
transport deed van Chengdu, via 
Bahrein, naar België. 
En natuurlijk zorgden ze voor een rel 
- zo zijn panda’s, schijn bedriegt - 
tussen Vlaanderen en Wallonië. De 
Vlaams-nationalistische partij 
N-VA vond het maar niks dat de die-

ren voor een vijft ienjarig verblijf in 
België hebben gekozen. Niet omdat 
panda’s niet goed zouden integreren 
of iets dergelijks, integendeel, er is 
sprake van enige jaloezie. 
Want de twee zijn naar het Waalse 
dierenpark Pairi Daiza in Brugelette 
gegaan, en niet naar Antwerpen 
Zoo, die het vuurtje opstookte door 
te stellen dat ze ‘meer ervaring’ met 
de beren hebben. Boze tongen fl uis-
teren dat het de schuld is de premier, 
die uit die buurt komt en op handels-
missie in China voor de Walen ge-
lobbyd zou hebben. 

Bamboe
Maar Pairi Daiza stelt zélf gewoon 
het initiatief genomen te hebben in 
het kader van het twintigjarig be-
staan. Ze hebben er wat voor over: 
een verbijf van 5300 vierkante meter, 
met een grot, 4000 theeplanten en 
Chinese bamboe. Kosten van het 
hele project: 8 miljoen euro. 

Alles om Hao Hao en Xing Hui zich 
thuis te laten voelen, want het is de 
bedoeling dat de twee zich gaan 
voortplanten. Al is dat geen sinecu-
re, want panda’s hebben geen groot 
libido. In sommige landen zetten ze 
daarom pandaporno in. Pairi Daiza 
moet even wachten, want Hao Hao 
is volgend jaar pas vruchtbaar. 
Mede daarom wordt in de uitwerp-
selen het niveau van het stresshor-
moon gemeten. Plus het aantal deci-
bellen. ‘Als blijkt dat de dieren te veel 
stress krijgen omdat er te veel bezoe-
kers zijn, of omdat er te veel lawaai 
wordt gemaakt, grijpen we in’, be-
looft  de directie. 
Naast wetenschappelijk onderzoek 
levert het project sowieso iets op. De 
kaartjes worden 3 tot 4 euro duur-
der, er worden duizenden extra be-
zoekers verwacht en de zoo is met 63 
miljoen euro nu al bijna het dubbele 
waard geworden.
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QUOTE VAN DE WEEK

Herna Verhagen, bestuurs-
voorzitter van Post NL, 
reageert in het FD zeer 
gastvrij op de vraag of 
ze niet bang is voor een 
overname.

Als er iemand 
komt, komt hij. 
Iedereen mag 
komen, ieder-
een is welkom.

Ik moet het over iets anders hebben. De 
toekomst van de Rotterdamse haven 
zonder Hans Smits. Het faillissement 
van Dakar-specialist De Rooij Trans-
port, de chocoladesinterklazen van Fer-
nand Huts, of de vrij stompzinnige cao-
ruzie tussen werkgevers en vakbonden 
in het beroepsgoederenvervoer over de 
weg. Over de overnamestrijd bij HES 
Beheer. Maar niet over Melanie Schultz. 

Beter gezegd: over de nieuwe staatsieportretten die de minis-
ter van Infrastructuur en Milieu van zichzelf heeft  laten ma-
ken.

Schultz, altijd een leuke meid gevonden met haar door de wind 
verwaaide blonde lokken en rommelige kleding die door de 
modepolitie steevast als ‘not done’ wordt afgedaan. Een druk-
bezette vrouw, die ’s morgens misschien drie minuten voor de 
spiegel doorbrengt om de nacht uit haar gezicht te verwijderen, 
maar beslist geen tijd heeft  om haar hele garderobe nog eens 
na te lopen op een vandaag bruikbare combinatie. Een prêt-a-
porter-dame, die op de stoel in haar slaapkamer voor een hele 
week twee stelletjes kleren heeft  liggen, waaruit het gemakke-
lijk kiezen is.

Maar goed, iemand op haar ministerie moet het nodig hebben 
geoordeeld Melanie in Doutzen Kroes-achtige poses op de foto 
te laten zetten. Het is ook helemaal gelukt. De sessie heeft  fo-
to’s opgeleverd die je in modebladen kunt verwachten: gelikt, 
glamoureus, misschien met make-up die niet alleen uit fl esjes 
en potjes komt, maar ook uit het photoshopprogramma van 
de artiest.

Iemand van de SGP of de SP zal wel weer gaan zeuren, waar-
om de ministeriële werktijd hieraan moest worden verdaan. 
Schoonheid is verdacht, omdat men in sommige kringen 
denkt dat ze een gebrek aan intelligentie verbergt. Daarom ziet 
u boven dit stukje ook een portretje dat, door het omgekeerde 
eff ect, het tegendeel moet aantonen. U begrijpt natuurlijk wel 
dat die vent alleen door hard nadenken zo oud is geworden dat 
hij er op zijn achtenvijft igste uitziet als een kranige zeventiger.

Ik moet het over iets anders hebben. Toch kan ik aan deze on-
benullige waarnemingen nog een serieuze draai geven. In Oe-
kraïne heeft  zich een revolutie voltrokken. De lelijke Sovjet-re-
cidivist Janoekovitsj wordt stellig vervangen door Joelia 
Timosjenko. Joelia! Kunnen we ons een beter paspoort voor-
stellen voor toetreding tot de Europese Unie?
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