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Containerrederij MSC kan zijn 
Antwerpse Home Terminal op 
termijn verhuizen van het 
Delwaidedok naar het nieuwe 
Deurganckdok op de Linker 
Oever.

Dat is de uitkomst van een ‘markttoetsing’ 
die het Havenbedrijf van Antwerpen de af-
gelopen maanden heeft  uitgevoerd. Daar-
uit zijn ‘geen evenwaardige concrete alter-
natieven’ naar voren gekomen. De directie 
heeft  daarop toestemming gekregen van 
het bestuur om ‘verdere besprekingen te 
voeren met de betrokken stakeholders om 
na te gaan op welke wijze het voorgestelde 
project van MSC kan gerealiseerd’. 
MSC behandelt jaarlijks zo’n 4,5 miljoen 
teu op zijn huidige terminal aan het Del-
waidedok op de Rechter Oever. Die Home 
Terminal zit daarmee al jaren bomvol en 
MSC is dan ook al geruime tijd op zoek 

omdat straks veel meer containers over de 
weg van de Linker naar de Rechter Oever 
moeten. Zo zegt voorzitter Walter Van 
Mechelen van Alfaport ‘dat de verhuizing 
ongetwijfeld meer druk op het reeds verza-
digde wegennetwerk rond Antwerpen zal 
veroorzaken’.
Het Havenbedrijf is daar echter niet bang 
voor en stelt dat slechts 4,6% van het 
vrachtverkeer rond de stad havengerela-
teerd is. ‘De verhuisoperatie verandert 
daar nauwelijks iets aan’, aldus de haven-
beheerder. Die stelt verder dat het ontwerp 
van het Deurganckdok gebaseerd is op een 
verschuiving van wegvervoer naar spoor 
en binnenvaart. ‘De ingebruikneming van 
de Liefk enshoekspoortunnel dit jaar sluit 
mooi aan op de mogelijke verhuizing van 
MSC naar het Deurganckdok. De positio-
nering van MSC en P3-partners aan het 
dok kan op die manier een hefb oom vor-
men voor de modal shift ’, heet het.

naar een alternatieve locatie om verder te 
kunnen groeien. Onduidelijk is overigens 
nog welk deel van haar pakket de rederij 
zou willen verhuizen. De rederij lonkt al 
jaren naar het nieuwe havengebied op de 
Linker Oever, maar diende pas afgelopen 
najaar een offi  ciële aanvraag in. 

Verkeersproblemen
Los van de capaciteitsproblemen maakt de 
komst van een nieuwe generatie super-
schepen van 16.000 tot 18.000 teu de over-
stap noodzakelijk. Die zijn te groot voor 
de Berendrechtsluis, die toegang geeft  tot 
het Delwaidedok waaraan de Home Ter-
minal is gelegen. Antwerpen denkt boven-
dien zijn positie te kunnen versterken als 
hub voor de P3-alliantie, de beoogde sa-
menwerking van MSC met Maersk en 
CMA CGM.
Het bedrijfsleven en omwonenden vrezen 
dat de verhuizing van het enorme lading-
pakket zal leiden tot een verergering van 
de verkeersproblemen rond Antwerpen, 
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 CONTAINEROVERSLAG   Geen andere serieuze kandidaten voor Deurganckdok

MSC Antwerpen kan 
terminal verhuizen

ROB MACKOR

SCHEEPVAART
Havenbedrijf Rotter-
dam heeft op de 
Maasvlakte drie 
openbare wacht-
plaatsen voor feeder- 
en shortsea-schepen 
in gebruik genomen. 
Hierdoor besparen rederijen vooral brandstof en tijd. 
Volgens de Havenvisie 2030 neemt het aantal eenhe-
den dat met kleine containerkustvaarders aan- en af-
gevoerd wordt, toe van 30% in 2010 tot 40% in 2030. De 
meeste van deze schepen doen meerdere containerter-
minals aan en moeten in de tussentijd soms wachten. 
Als dit dichtbij kan op een gratis plaats, spaart men 
brandstof en tijd.

Nieuwe wachtplaatsen Maasvlakte

WEGVERVOER
Het Europees Parlement heeft een stemming over de 
toegestane gewichten van vrachtauto’s uitgesteld. 
Zwaardere vrachtauto’s mogen de grenzen van EU-lid-
staten nu vaak niet over – zelfs niet als in twee landen 
hetzelfde maximumgewicht geldt. 
Verladersorganisatie EVO verwacht dat door het uitstel 
een defi nitief besluit lang op zich zal wachten. ‘Dat is 
nadelig voor bedrijven die hun goederen naar andere 
EU-lidstaten vervoeren.’ De huidige wetgeving jaagt 
bedrijven onnodig op kosten omdat ze meerdere 
vrachtauto’s in moeten zetten bij het internationaal 
transport in de EU, aldus de belangenorganisatie.

Uitstel besluit zware vrachtauto’s

procent loonsverhoging, is de eis waarmee 
de vakbonden het cao-overleg in het be-
roepsgoederenvervoer over de weg zijn in-
gegaan. 
Nul procent is daarentegen het loonbod 
waaraan Transport en Logistiek Nederland 

(TLN) namens de werkgevers vasthoudt. Voor een loon-
stijging is geen ruimte, vindt de organisatie. Deze week 
liep het overleg hierop stuk, maar komende week wordt 
weer verder gepraat.
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CAO LOONEIS STRUIKELBLOK

OVERSLAG STEENKOLEN
Het Havenbedrijf Amsterdam wil 
samen met overslagbedrijven OBA 
Terminal en Rietlanden via een bo-
demprodure meer overslag van 
steenkolen in Velsen afdwingen. 
De havenbeheerder ziet mogelijk-
heden om voor de sluizen aan het 
Noordzeekanaal maximaal 4,5 mil-
joen ton per jaar aan goederen te 
lichteren. Behalve kolen gaat het 
om graniet en een deel agribulk. In 
het bestemmingsplan wil de ge-
meente Velsen slechts twee mil-
joen ton toestaan. 

Juridische twist bij lichteren IJmond 
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     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
Hogere dieselaccijns kost de schatkist juist geld in plaats van dat het iets oplevert

Ja, daar moeten we echt iemand op zetten 

Ik ga er vanuit dat de pot geld eerlijk wordt verdeeld  

Anders 

28 %

69 %

3 %

Nederland moet harder knokken voor 
Europese vervoerssubsidies

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 987 mensen op de stelling van 5 FEBRUARI

Met de overname van de 
bevrachtingsactiviteiten van de 
Overmeer-groep zet de binnen-
vaartcoöperatie NPRC een 
opmerkelijk stap. Daarmee 
ontstaat de grootste speler in de 
Nederlandse droge ladingvaart, 
goed voor het vervoer van zo’n 
elf miljoen ton lading en 10.000 
reizen per jaar. Directeur Stefan 
Meeusen blikt terug.   

Gefeliciteerd, is het een lang 
traject geweest?
Ja, we zijn niet over één nacht ijs ge-
gaan. Ik schat dat we ongeveer een 
half jaar serieus met elkaar in ge-
sprek zijn geweest.

Wat neemt u precies over?
Alleen de bevrachtingsactiviteiten 
met de kantoren in Rotterdam, 
Getmold in Duitsland en Bray sur 
Seine in Frankrijk. In totaal gaat 
het om ongeveer vijft ien mensen. 
Overmeer heeft  ook eigen schepen, 
maar die blijven buiten deze trans-
actie.

Wat is de achtergrond van deze 
stap?
We zien al enkele jaren een trend 
naar schaalvergroting, vooral aan 
de kant van opdrachtgevers. Aan-
vragen voor het vervoer van ander-
half miljoen ton per jaar zijn al 

geen uitzondering meer. Daarmee 
stijgt niet alleen de totale hoeveel-
heid, maar vooral ook de pieken. 
Om daar op in te kunnen spelen, 
en de vervoersgarantie waar te ma-
ken die wij bieden, heb je gewoon 
meer capaciteit nodig.
Daarnaast biedt schaalgrootte 
meer mogelijkheden om leeg varen 
terug te dringen, omdat je meer 
combinaties kunt maken. Je ziet 
soms een schip leeg van Rotterdam 
naar Amsterdam varen, dat onder-
weg een schip tegenkomt dat leeg 

van Amsterdam naar Rotterdam 
vaart. Dat moet natuurlijk effi  ciën-
ter kunnen en ik ben ervan over-
tuigd dat we op dat punt nog veel 
winst kunnen boeken. Het mes 
snijdt daarbij aan twee kanten. Je 
verbetert zowel de carbon foot-
print als de kostprijs en dat is na-
tuurlijk belangrijk voor je concur-
rentiepositie.

De NPRC neemt als coöperatie 
een vennootschap over. Is dat niet 
gecompliceerd?
Dat valt eigenlijk wel mee. Ven-
nootschapsrechtelijk is het niet 
heel bijzonder en qua cultuur zie ik 

grote overeenkomsten, bijvoor-
beeld de manier waarop we tegen 
duurzaamheid aan kijken.

Maar hoe werkt dat in een 
coöperatie, moeten alle leden 
instemmen?
Nee hoor, we hebben een ledenad-
viesraad waarvan zeven varende 
ondernemers lid zijn. Die heeft  een 
unaniem positief advies uitge-
bracht. Het laatste woord ligt bij de 
raad van commissarissen, die uit 
twee varende ondernemers en drie 

externe leden bestaat. Die heeft  in-
gestemd met het voorstel om Over-
meer over te nemen en heeft  mij 
daarvoor mandaat gegeven.

Hoe wordt de overname gefi nan-
cierd?
Daar kan ik, net als over de prijs, 
niets over zeggen, vooral omdat 
dat direct gekoppeld is aan de po-
sitie van Johan Overmeer, die als 
private partij verkoopt. We willen 
daar prudent mee omgaan.

Hoe gaat u al die extra tonnen 
vervoeren?
Overmeer had natuurlijk al zijn ei-
gen vervoerders en ik ga ervan uit 
dat die gewoon beschikbaar blij-
ven. Daarnaast regent het sinds de 
aankondiging van de overname 
nieuwe aanmeldingen van varende 
ondernemers die graag lid van 
onze coöperatie willen worden. 
Met deze uitbreiding kunnen  we 
wwer een aantal ondernemers toe-
laten die al op de wachtlijst ston-
den. We zitten nu op 86 leden en de 
afgelopen jaren zijn er ongeveer 
tien leden per jaar bijgekomen. Dat 
zal nu wat sneller kunnen gaan.

Verwacht u dat dit voorbeeld 
door anderen gevolgd zal 
worden?
Dat weet ik niet. Ik denk wel dat 
meer bundeling in de markt goed 
zou zijn voor de sector als geheel. 
Maar vergeet niet dat dit een zeer 
versnipperde markt is, met alleen 
al zo’n 3500 Nederlandse schepen. 
Ik zie daar niet zo heel snel veran-
dering in komen.
 
Wilt u zelf nog meer overnames 
doen?
Ik wil niets uitsluiten, maar het is 
wat ons betreft  sowieso niet ‘hoe 
groter, hoe beter’. We zullen in elk 
geval stap voor stap te werk gaan 
met als uitgangspunt dat het stre-
ven naar schaalgrootte in balans 
moet zijn met het handhaven van 
een fl exibele en platte organisatie. 

STEFAN MEEUSEN, DIRECTEUR NPRC

‘Met meer schaalgrootte kun 

je leeg varen terugdringen’ 

‘Het regent nieuwe aanmeldingen 
sinds we dit bekend hebben gemaakt.’

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

ROB MACKOR

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/vanlehavretothamburg

28 februari:  

Regio Zeeland

Adverteren? Bel: 010 280 10 25

Maandag gaat in Brussel een proef met 
de kilometerheffi  ng van start. Het is de 
eerste concrete stap op weg naar een 
mogelijke landelijke heffi  ng. Het prin-
cipe is duidelijk: de automobilist be-
taalt in de toekomst voor zijn feitelijke 
weggebruik en niet, of in elk geval veel 
minder, voor het bezit van het voertuig. 
De heffi  ng in Brussel kent bovendien 
een verhoogd tarief voor de spitsuren. 

Het doel daarvan is het verkeer meer over de dag te verdelen 
en zo het fi levraagstuk op te lossen.

Met deze proef en met de plannen voor een landelijke invoe-
ring heeft  België een grote voorsprong genomen op Neder-
land. De Nederlandse plannen voor ‘andere beprijzing’ van 
het weggebruik zijn al verscheidene keren in ambtelijke laden 
verdwenen, in de politieke ban gedaan en, enkele jaren gele-
den, in de prullenbak gemikt. Hoewel vrijwel iedereen wel 
achter het idee staat dat je niet de autobezitter, maar de auto-
rijder moet belasten, is het de Nederlanders nooit gelukt dit 
principe in praktijk te brengen. Daar komt bij dat de VVD, 
voorheen gematigd voorstander van de kilometerheffi  ng, te-
genwoordig wars is van deze vorm van tol.

Toch zal politiek Den Haag de gebeurtenissen in Brussel, en 
zo mogelijk straks in heel België, met argusogen volgen. Als 
het België lukt een goed functionerend heffi  ngssysteem in te 
voeren waarvan de beheerskosten binnen de perken blijven, 
zullen er ook in Nederland zeker weer stemmen opgaan om 
de oude plannen nog eens tegen het licht te houden. Zeker als 
straks, als de economie weer aantrekt, het fi leprobleem op-
nieuw de kop opsteekt.

België is, wat de kilometerheffi  ng aangaat, een Europese 
proeft uin. De heffi  ng die de Belgische gewesten voor ogen 
staat, berust volledig op de principes zoals die door de Euro-
pese Unie, in dat andere ‘Brussel’, zijn ontwikkeld. De gebrui-
ker en de vervuiler betaalt naar rato van het gebruik en de 
vervuiling. Dat andere Brussel kan dus nu op eigen grondge-
bied de vorderingen met de kilometerheffi  ng nauwkeurig vol-
gen.

De vraag is nog wel een beetje wat de Brusselse proef aan re-
sultaten zal opleveren. Gehoopt wordt dat als de heffi  ng voor 
alle verkeer op de Brusselse wegen wordt ingevoerd, de fi les 
in en rondom de stad met 10% zullen afnemen. Of dit werke-
lijk zal gebeuren, staat nog te bezien. Het tarief van de af-
standsafh ankelijke tol varieert van vijf tot negen cent. Dat is 
misschien niet genoeg om veel mensen te bewegen de auto 
eens te laten staan. Wie dagelijks van Mechelen tot in de stad 
Brussel rijdt, is daar straks zeventien euro per week aan tol 
voor kwijt, de prijs van een aardige fl es wijn, maar ook niet 
meer dan dat.

Van het grootste belang zal zijn dat België de heffi  ng voor 
vrachtverkeer onverbrekelijk blijft  koppelen aan de heffi  ng 
voor personenvervoer. Laat het land er zich toe verleiden de 
‘luie’ weg te kiezen en alleen de vrachtauto voor zijn wegge-
bruik aan te slaan, dan worden de kansen op fi leverminde-
ring een stuk kleiner. Het scheelt bovendien fors aan inkom-
sten, terwijl de heffi  ngs- en beheerskosten niet veel lager 
zullen uitpakken dan wanneer het systeem voor alle verkeer 
wordt ingevoerd.

Maar zover zijn we nog niet. Nu eerst de proef in Brussel.
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Coöperatieve NPRC 
neemt bevrachter over

enige manier voor de sector is om 
het hoofd boven water te houden.’ 

Kanalen
Volgens hem sluit de overname goed 
aan bij de in 1935 opgerichte coöpe-
ratie. De combinatie is actief op alle 
Europese wateren ‘van de Randstad 
en het Ruhrgebied tot de kanalen in 
Frankrijk en Duitsland’. De scheeps-
grootte varieert van 250 tot 5000 ton 
droge lading.
De NPRC vervoert jaarlijks zeven 
miljoen ton droge lading met 85 bin-
nenvaartschepen van samen 175.000 
ton. Overmeer heeft  vestigingen in 
Nederland, Duitsland en Frankrijk 
en was vorig jaar goed voor vier mil-
joen ton droge lading, merendeels 
via de Duitse en Franse kanalen. | RM

Binnenvaartcoöperatie NPRC, die 
bestaat uit 85 binnenvaartonder-
nemers, neemt bevrachter Over-
meer over. Daarmee ontstaat naar 
eigen zeggen de grootste Neder-
landse vervoerder over water met 
een ladingpakket van elf miljoen 
ton droge lading per jaar.

Volgens NPRC-directeur Stefan 
Meeusen krijgt de combinatie vol-
doende schaalgrootte om transport-
risico’s te kunnen spreiden en klan-
ten vervoersgarantie te bieden. 
Meeusen: ‘Het bundelen van de vrije 
markt en een coöperatieve vervoer-
der op deze schaal geeft  de markt een 
ongekend dienstenaanbod’. Hij stelt 
verder dat ‘onderzoek na onderzoek 
uitwijst dat krachtenbundeling de 

BINNENVAART

Aandeelhouder Hapag 
lonkt naar Hamburg Süd

Hamburg Süd open voor samenwer-
king, maar blokkeert de onenigheid 
binnen de eigenaarsfamilie gesprek-
ken. 
Kühne denkt daarom eerder aan een 
Verre Oosten-partner. De grootaan-
deelhouder doelt daarbij op het Sin-
gaporese Neptune Orient Lines 
(NOL). Tijdens fusiegesprekken tus-
sen de twee Duitse rederijen begin 
vorig jaar zei Kühne tegen Die Welt: 
‘Mijn droom is dat Hapag-Lloyd en 
Hamburg Süd worden vergezeld 
door een partner uit het Verre Oos-
ten. Het is algemeen bekend dat ik 
NOL daarvoor een geschikte part-
ner vind.’ 
Hapag-Lloyd wordt na de overname 
van CSAV de vierde containerrede-
rij ter wereld. | TOBIAS PIEFFERS

Grootaandeelhouder van Hapag-
Lloyd Klaus-Michael Kühne sluit 
samenwerking met de lokale con-
current Hamburg Süd ook na de 
geplande fusie met de Chileense re-
derij CSAV niet uit.  

‘Als de fusiegolf binnen de scheep-
vaart doorzet kan ik me voorstellen 
dat er ook nog een derde partner bij-
komt’, zegt Kühne tegen Wirt-
schaft sWoche. ‘Als Hamburg Süd zelf 
weer bereid is om te praten, kunnen 
we over samenwerking met hen na-
denken.’
Kühne betwijfelt echter of de familie 
Oetker, die eigenaar van Hamburg 
Süd is, over haar interne geschillen 
heen kan komen. Volgens een inge-
wijde staat het management van 

LIJNVAART

Nascholing chauffeurs 
wordt bij wet geregeld 
WEGVERVOER
De nascholing van beroepschauf-
feurs in Nederland wordt wette-
lijk geregeld. Dat is de uitkomst 
van overleg tussen het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, TLN, 
de Bovag en FAM Verkeersschool. 
Op grond van een Europese richt-
lijn moeten alle beroepschauf-
feurs in de EU elke vijf jaar 35 uur 
nascholing volgen. Deze wordt 
verzorgd door zogenoemde Prak-
tijktrainers Nascholing, mentor-
chauffeurs die in dienst van een 
werkgever praktijktrainingen 
voor collega’s mogen verzorgen.

Recordjaar voor
Vlaamse shortsea
SCHEEPVAART
In de Vlaamse havens is vorig jaar 
bijna 137 miljoen ton shortseala-
ding overgeslagen, 2% meer dan 
in 2012. De shortseasector is daar-
mee goed voor iets meer dan de 
helft van de totale overslag in de 

Vlaamse havens Antwerpen, 
Gent, Zeebrugge en Oostende. 
Antwerpen nam met 89 miljoen 
ton het leeuwendeel voor zijn re-
kening en groeide met 3,5%. Zee-
brugge deed bijna 29 miljoen ton 
en groeide eveneens 3,5%.

FedEx zet zijn opmars 
in Nederland voort 
EXPRES
FedEx breidt zijn aanwezigheid in 
de Nederlandse pakjesmarkt uit. 
De koerier opent twee nieuwe 
vestigingen in Apeldoorn en 
Maastricht, waardoor het totale 
aantal vestigingen van FedEx in 
Nederland uitkomt op zeven. Van-
uit het depot in Apeldoorn, dat 
vorige week is geopend, bedient 
de expresvervoerder het midden 
en oosten van Nederland. Het fi li-
aal in Maastricht wordt dit voor-
jaar in het distributienetwerk van 
de koerier opgenomen. 

In maart uitsluitsel over 
reorganisatie Bakker
WEGVERVOER
FNV Bondgenoten licht op 1 maart 
zijn leden in over de reorganisatie 
bij Bakker Logistiek. Bij dit bedrijf 
vervallen enkele tientallen ar-
beidsplaatsen, de meeste onder 
het zogenoemde indirecte perso-
neel. Bakker Logistiek, waar 1500 
mensen werken, kondigde in een 
brief aan de werknemers eind vo-
rig jaar aan dat arbeidsplaatsen 
zouden worden geschrapt. De re-
organisatie zou niet alleen het 
hoofdkantoor in Zeewolde, maar 
alle vestigingen treffen. 

KORTRun op pomp bij de buren
 DIESELACCIJNS   Ondanks accijnsverhoging krijgt schatkist minder geld binnen

Wegvervoerders tanken op 
grote schaal diesel in België 
en Duitsland sinds de 
verhoging van de Neder-
landse accijns op deze 
brandstof.

Dat zeggen de brancheorganisaties 
Bovag en Nove op grond van eigen 
onderzoek. Ze verzamelden omzet-
cijfers van 575 van de in totaal 4.166 
Nederlandse tankstations over de 
maand januari. De omzetten waren 
aanzienlijk lager dan in dezelfde 
maand vorig jaar. Dat kwam door de 
verhoging, per 1 januari, van de ac-
cijnzen op autobrandstoff en.
De accijns op diesel ging drie cent 
omhoog, die op lpg zeven cent. Al 
met al werd diesel ongeveer vijf cent 
duurder, ook door automatische in-
fl atiecorrectie van de accijns en de 
eerdere verhoging van het btw-tarief 
dat op de accijns wordt geheven.

Afzetdaling
De dieselafzet in liters nam in janu-
ari, in vergelijking met dezelfde 
maand vorig jaar, landelijk af met 
10,6%.  De afzetdaling was groter in 
de buurt van de landsgrenzen. 
Pomphouders binnen vijf kilometer 
van de grens met België en Duits-
land zagen de verkoop van diesel 
met 23,9% dalen. Binnen een af-
stand van twintig kilometer tot de 
grens bedroeg de daling gemiddeld 
16,9%.
Hetzelfde beeld deed zich voor bij de 
andere brandstoff en. Van lpg werd 
landelijk 18,7% minder verkocht. 
Binnen vijf kilometer van de grens 
bedroeg de afzetdaling 27,3%. Er 
werd landelijk 3,7% minder benzine 
verkocht. Binnen vijf kilometer van 
de grens kwam de daling uit op 
13,4%. Van de onderzochte tanksta-
tions stonden er 240 op maximaal 
twintig en 130 op maximaal vijf ki-
lometer van een landsgrens.
Er werd in de eerste maand van het 
jaar ruim 533 miljoen liter diesel 
verkocht, ruim 64 miljoen liter 

minder dan een jaar eerder. De afzet 
van Euro95 daalde van 437 naar 421 
miljoen liter. Bovag en Nove schat-
ten dat door de afzetdaling de schat-
kist 45 miljoen euro aan accijnsin-
komsten is misgelopen en, daar 
bovenop, nog eens ongeveer 20 mil-
joen euro aan btw. Het accijnsver-

lies op diesel alleen al kan op ruim 
30 miljoen euro worden geraamd. 
Daar komt nog eens een bedrag van 
bijna 16 miljoen bij aan gederfde 
btw op diesel.
De accijnsverhogingen hebben dus 
volgens de organisaties een ave-

rechts eff ect gehad. Veel automobi-
listen in de grensstreek gingen over 
de grens tanken en wegvervoerders 
uit heel Nederland vulden de tanks 
van hun voertuigen massaal in het 
buitenland.
Bovag-directeur Koos Burgman 
pleit ervoor de accijnsverhogingen 

direct terug te draaien. Volgens hem 
is dat het ‘enige verstandige besluit 
dat Den Haag kan nemen’. Vooral 
pomphouders in de grensstreek 
worden ‘enorm gedupeerd door het 
Haagse beleid’, zegt Burgman. In 
onze buurlanden ‘lacht men zich he-

lemaal suf om wat er op het Binnen-
hof allemaal wordt bedacht’, aldus 
de Bovag-topman.
Niet alleen direct, in de afzet van au-
tobrandstoff en zelf, werden pomp-
houders getroff en, ze zagen ook hun 
winkelinkomsten dalen. Zo nam de 
verkoop van tabakswaren bij tank-
stations in januari landelijk 11,8% af. 
Nabij de grens kon dat oplopen tot 
ruim 20%.

Geografi sch
Bovag en Nove onderzochten de ge-
gevens van tankstations in geheel 
Nederland, gespreid over de provin-
cies. Het ging daarbij zowel om sta-
tions aan snelwegen als om stations 
aan andere wegen.

Pomphouders in de grensstreken zien vrachtauto’s massaal naar de overkant van de grens verdwijnen.
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‘In onze buurlanden lacht men zich suf 
om wat aan Binnenhof wordt bedacht.’

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

 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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Brussel proefkonijn bij wegentol
 KILOMETERHEFFING   Proef in Belgische hoofdstad opmaat voor landelijke invoering

Met warme instemming van 
de transportsector, maar 
onder luid burgerprotest, 
begint maandag in Brussel 
een proef met rekeningrij-
den.

Aan de proef in de agglomeratie 
Brussel nemen 1200 automobilisten 
deel. Ze gaan in de stad 9 cent per ge-
reden kilometer betalen. Op de snel-
wegen in de Brusselse regio bedraagt 
het tarief 5 cent en op andere wegen 
6,5 cent. In de spits gelden hogere ta-
rieven, terwijl gedurende de nacht 
gratis kan worden gereden. De proef 
loopt vooruit op de landelijke invoe-
ring van een kilometerheffi  ng, waar-
over de gewesten in België het in be-
ginsel eens zijn.

Tevreden
Transport en Logistiek Vlaanderen 
(TLV) is ‘tevreden’ over de proef met 
de kilometerheffi  ng voor personen-
auto’s. Doel van die proef is, zoals 
ook de Brusselse staatssecretaris van 
Mobiliteit Bruno de Lille benadrukt, 
terugdringing van de fi les. Opstop-
pingen kosten de sector transport en 
logistiek jaarlijks tientallen miljoe-
nen euro’s, zegt TLV. Elke maatregel 
die het fi levraagstuk vermindert, 
moet volgens de organisatie worden 
beproefd. Een variabele gebruiks-
heffi  ng voor personenwagens heeft  
echter haar voorkeur, omdat die het 
‘beste instrument’ is tegen conges-
tie.
TLV is niet op voorhand tegen een 

veelheid CO2 en zwaveldioxide in de 
lucht zou met 9,2% dalen.

Handtekeningen
Intussen is lang niet iedereen zo te-
vreden over de proef als TLV. Een 
medewerker van de klachtendienst 
van Belgacom, Jean-Michel Libotte, 
begon spontaan een handtekenin-
genactie tegen de heffi  ng en wist bin-
nen vier dagen 137.000 handteke-
ningen te verzamelen. Libotte wil 
zijn petitie voorleggen aan de ver-
keersministers van de drie Gewesten 
in een poging een landelijke invoe-
ring van de kilometerheffi  ng te voor-
komen.
De Waalse Parti Socialiste aarzelt 
ook over de heffi  ng. De Belgische 
premier, Elio di Rupo, lid van die 
partij, noemt de Brusselse proef na-
drukkelijk een ‘experiment’. Di 
Rupo wil ‘in geen geval’ dat de las-
tendruk voor automobilisten wordt 
verhoogd, zeker niet als zij in afgele-
gen gebieden wonen en sterk van de 
auto afh ankelijk zijn.
TLV mag dan tevreden zijn over de 
Brusselse proef, deze organisatie en 
zusterorganisatie Febetra zijn er nog 
allerminst gerust op dat een lande-
lijke kilometerheffi  ng straks ook 
voor de personenauto van kracht 
wordt. Ze stellen dat laatste als kei-
harde voorwaarde voor medewer-
king aan de invoering. De heffi  ng 
kan volgens hen alleen ‘mobiliteits-
sturend’ zijn, als ook de chauff eur 
van een luxewagen eraan meebe-
taalt.

algemene, landelijke kilometerhef-
fi ng, ook voor vrachtverkeer. Die 
mag echter niet gepaard gaan met 
een lastenverzwaring. Een kilome-
terheffi  ng voor vrachtverkeer staat 
voor 2016 op de rol. TLV wil dat dan 
tegelijk een heffi  ng voor personen-
auto’s wordt ingevoerd, gebruikma-
kend van de resultaten die de ko-

mende proef in Brussel oplevert.
De proef wordt gehouden in de stad 
Brussel zelf en in de zogenoemde 
GEN-zone, het gebied  met een straal 
van ongeveer dertig kilometer om de 
Belgische hoofdstad heen. Dit ge-
bied omvat onder meer ook de 
noord-zuidverbinding en de lucht-
haven Zaventem. Onderzoek door 

bureau Stratec in opdracht van het 
Brussels gewest heeft  uitgewezen dat 
het verkeer in deze zone, als volledig 
op de kilometerheffi  ng zou worden 
overgeschakeld, tegen 2018 met 10% 
zou zijn verminderd. Veel automo-
bilisten zouden vaker de trein pak-
ken, een enkeling zou meer van de 
fi ets gebruik gaan maken. De hoe-

Door Brussel rijden gaat deelnemers aan de proef 9 cent per kilometer kosten, in de spits nog meer.

Eurogate: fl inke groei 
overslag in Europa

Th omas Eckelmann dat de indu-
strie niet blind moet zijn voor de in-
grijpende veranderingen binnen 
het containertransport. ‘De markt 
is de afgelopen vijf jaar ingrijpend 
veranderd’, zegt hij. ‘Rederijen 
stoppen hun vertrouwen in enkele 
grote consortiums, waardoor zowel 
risico als kansen voor zeehavens 
ontstaan. Individueel gaan de ter-
minals daardoor hevige concur-
rentiestrijd tegemoet.’
Eurogate ziet deze veranderingen 
positief tegemoet, zegt Eckelmann. 
‘Omdat de drie grootste container-
rederijen Maersk Line, MSC en 
CMA CGM een belang hebben in 
onze strategisch meest belangrijke 
havens.’ Vermoedelijk doelt de di-
recteur daarbij op de aanwezigheid 
van APM Terminals in Wilhelms-
haven. De P3-partners hebben deze 
haven al genoemd als één van hun 
bestemmingen. Wellicht komt de 
overslag daar dan eindelijk op het 
gewenste niveau. 
Eurogate is een onafh ankelijke ter-
minaloperator met in totaal elf ter-
minals waarvan negen in Europa. 
Vanwege een samenwerking met 
het Italiaanse Contship is de termi-
naloperator sterk vertegenwoor-
digd in Italië. | TOBIAS PIEFFERS

Eurogate heeft  afgelopen jaar 14,2 
miljoen containers overgeslagen. 
Het is voor het eerst sinds 2008 dat 
het bedrijf de grens van 14 miljoen 
weer overschrijdt. 

Gemiddeld genomen boekte het 
bedrijf binnen Europa 7,3% groei 
ten opzichte van 2013.
De groei is met name te danken aan 
de Italiaanse doorvoerhavens Gioia 
Tauro en Caglairi, die respectieve-
lijk 13 en 12% groei lieten zien. Ook 
de Atlantische terminals in Lissa-
bon en Tanger laten fl inke plussen 
zien van 16 en 84%, meldt Eurogate. 
Het is voor het eerst sinds de op-
richting in 2008 dat de terminal in 
Tanger de 1 miljoen teu grens over-
schrijdt. De maximumcapaciteit 
bedraagt 1,3 miljoen teu. 
Slechtere resultaten werden ge-
boekt in Duitsland. Hoewel de 
overslag in Hamburg met 8% groei-
de, daalde de overslag in Bremerha-
ven met 5%. De terminal in Wil-
helmshaven wil sinds de 
ingebruikname eind 2012 nog 
steeds niet op gang komen. De 
overslag bleef steken op 76.000 con-
tainers. 
Ondanks de positieve resultaten 
waarschuwt Eurogate-directeur 

TERMINALS

FOLKERT NICOLAI

Geodis BM Netherlands B.V. is een gezonde middelgrote 
tanktransport- organisatie, die zich gespecialiseerd heeft in het 
vervoer van chemicaliën, levensmiddelen en gassen. Het bedrijf 
is een zelfstandig opererend onderdeel van de Franse (SNCF) 
logistieke dienstverlener Geodis en staat bij haar internationale 
opdrachtgevers bekend als kwalitatief hoogwaardig.

Vacature
 Teamleider Planner Chemie
 Planner Chemie

Functiebeschrijving / Profiel                                                                                                     
Op te vragen via onderstaande email adres. 

Aanbod                                                                                                                               
Werken in een internationale logistieke omgeving, waar men oog 
heeft voor de factor mens en groei. Een marktconform arbeidsvoor-
waardenpakket is gebaseerd op leeftijd, ervaring en draagt zorg voor 
de uiteindelijke inschaling.

Contact opnemen
Solliciteer direct op deze functie via een mail met je korte motivatie 
en je CV naar patricia_olsson@geodisbm.com
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Schraalhans is keuke
 CONJUNCTUUR  Helft logistiek sloot 2013 af met verlies of zonder winst, stelt  

De fi nanciële situatie in de 
transportsector blijft  zorge-
lijk. Dit blijkt uit de con-
junctuur-enquête van 
brancheorganisatie Trans-
port en Logistiek Nederland 
(TLN) over het vierde 
kwartaal van 2013.

Ondanks de stijgende vrachtvolu-
mes blijven de prijzen laag, waar-
door veel bedrijven moeite hebben 
om de alsmaar stijgende kosten te 
dekken, somberen de transporton-
dernemers in de kwartaal-enquête. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat 
de logistieke bedrijven de recente 
optimistische groeiverwachtingen 
van sommige banken met een kor-
reltje zout nemen en pessimistisch 
blijven over de vrachttarieven, ‘die 
in geen verhouding staan tot de kos-
ten die de vervoerders moeten ma-
ken om het bedrijf draaiende te hou-
den’.  
Voorzitter Arthur van Dijk van TLN 
wijst er verder op dat er in bepaalde 
sectoren weer groei van het lading-
aanbod is, maar dat nog steeds ‘meer 
dan 30% van alle transportbedrijven 
te weinig werk heeft  om in de eerste 
maanden van 2014 materieel en/of 
personeel aan het werk te houden’. 

Ongezond
De lage tarieven worden door TLN 
aangewezen als de belangrijkste fac-
tor in het moeizame fi nanciële her-
stel in de transportsector. ‘Dat resul-
teert erin dat de helft  van alle 
ondernemers in het vierde kwartaal 
geen winst behaalde of het jaar 
moest afsluiten met verlies’, onder-
streept Van Dijk, die spreekt van een 
aanhoudende ‘ongezonde situatie’ 
voor de continuïteit van de trans-
portsector. ‘Bedrijven moeten winst 
maken voor vervangingsinvesterin-
gen en innovatie, maar wanneer er 
niets wordt verdiend, ontstaat er een 

situatie van stilstand en komen in-
vesteringen in materieel, opleidin-
gen en verduurzaming onder druk te 
staan’, aldus de TLN-voorzitter. 
Hij wijst er verder op dat in 2007 nog 
70% van alle bedrijven de prijzen in 
het laatste kwartaal kon verhogen, 
maar dat sinds het begin van de cri-
sis in 2008 dit percentage scherp is 
gedaald naar 30% en daaronder. 
‘Rond de 60% van de bedrijven heeft  
kunnen overleven door verder te 
snijden in de kosten, maar deze situ-
atie houdt een keer op’, aldus Van 
Dijk. 

Sierteelt
Volgens TLN laat het volumeherstel 
in de verschillende transportsecto-
ren een versnipperd beeld zien. Zo 
zijn er markten waar ‘relatief veel be-
drijvigheid’ is. Vooral bij het vervoer 

van levende dieren, distributie en 
groupage op het buitenland en het 
afvalstoff entransport gaat het weer 
goed, maar dat kan niet van alle 
deelmarkten worden gezegd. Veel 
minder omzet was er bijvoorbeeld in 
de agrologistiek waar het slecht gaat 
met de sierteelt. Het recente faillis-
sement van het Limburgse bloemen-
vervoerder Wiell Logistics (zie hier-
naast) en de saneringen bij de 
veilingbedrijven Flora Holland en 
Th e Greenery tonen aan dat deze 
versmarkt de komende tijd minder 
werk zal opleveren voor de logistiek. 
Ook de transportbedrijven die af-
hankelijk zijn van de bouwsector en 
het containervervoer, zien nog wei-
nig van een economisch herstel, al-
dus de voorman van de Nederlandse 
transportsector
TLN verwacht voor 2014 een verdere 

Vooral in de sierteelt, het containertransport en de bouwsector heeft het wegvervoer 

Doorstart Mory Ducros 
kost helft  van de banen

pakketvervoerder was voor Arcole 
een keiharde voorwaarde om de 
transporteur over te nemen en  
nieuw kapitaal te pompen in Mory-
Ducros. Verder heeft  Arcole voor het 
sociaal plan dertig miljoen euro be-
schikbaar gesteld. Dat was eerder 22 
miljoen euro.  

Hollande 
Behalve Arcole waren er nog drie 
partijen in de race om Mory Ducros 
over te nemen. Uiteindelijk  bood het 
reddingsplan van de grootaandeel-
houder het behoud van de meeste 
banen. Bij de andere drie overname-
kandidaten bleven er maar 400 tot 
500 arbeidsplaatsen over.  
Voor president François Hollande, 
die het hoge Franse werkloosheids-
cijfer (11%) wil aanpakken, is het 
massa-ontslag bijzonder slecht 
nieuws. | JOHN VERSLEIJEN

De Franse noodlijdende pakjesver-
voerder Mory Ducros is gered en 
maakt met grootaandeelhouder 
Arcole Industries alsnog een door-
start.

De vakbond CFDT gaf vorige week 
zijn verzet op voor een ingrijpende 
reorganisatie bij het logistiek bedrijf, 
dat met 5.000 medewerkers één van 
de grootste expres- en pakjesver-
voerders in Frankrijk was. 
Daarvan blijven er slechts 2.210 ba-
nen over, blijkt uit het defi nitieve 
reddingsplan plan dat door de Fran-
se rechtbank is goedgekeurd. 
Grootaandeelhouder Arcole Indu-
stries wordt nu eigenaar van de 
tweede pakketvervoerder van 
Frankrijk, die in afgeslankte vorm 
zich blijft  richten op de eigen markt. 
Het schrappen van meer dan de helft  
van het aantal arbeidsplaatsen bij de 

PAKKETVERVOER

De Winter slaat slag 
met overname Wiell

van gesprek met de grootste klant. 
De Winter Logistics beschikt samen 
met dochteronderneming Van Es 
Logistiek over 250 medewerkers en 
zeventig eigen wagens. Daar komen 
binnenkort elf nieuwe bij, zegt De 
Winter. Wiell Logistics beschikt nog 
eens over 36 vrachtwagens, maar 
onduidelijk is hoeveel wielen daar-
van uiteindelijk in de kleuren van 
De Winter zullen gaan rijden.

Euregio
Wiell Logistics is eerst een jaar gele-
den ontstaan uit een doorstart van 
Te Baerts Transport in Horst met de 
regionale vervoerder LOZON 
Transport & Logistiek in Venlo. 
Drie weken geleden werd de wegver-
voerder failliet verklaard door de 
rechtbank in Roermond. Volgens De 
Winter was 2013 een bijzonder 
moeilijk jaar voor de sierteeltver-
voerders en heeft  de malaise zich 
voortgezet na de jaarwisseling. 
‘Voor een start-up als Wiell Logistics 
was het dan ook extra moeilijk om 
het hoofd boven water te houden. 
Daarbij komt dat het bedrijf sterk af-
hankelijk was van een klein gebied 
met veel concurrentie. Je kunt dan 
alleen overleven door effi  ciency-sla-
gen te maken en samenwerking te 
zoeken.’
Voor De Winter Logistics biedt de 
overname van Wiell Logistics behal-
ve schaalvoordelen ook kansen om 
de eigen positie ‘in de strategisch 
aantrekkelijke Euregio rond Venlo’ 
verder te versterken, zegt mede-di-
recteur Eric de Winter. ‘Het  tuin-
bouwgebied rond Venlo is nu al een 
belangrijk logistiek draaipunt, maar 
wij verwachten dat dit de komende 
jaren alleen nog maar interessanter 
zal worden.’
De Winter Logistics is onderdeel 
van de coöperatie Greenport Logis-
tics, een samenwerkingsverband 
van transporteurs in de logistiek van 
bloemen en planten en geconditio-
neerd vervoer. | JOHN VERSLEIJEN

De Winter Logistics uit Honselers-
dijk neemt de failliete Limburgse 
transporteur Wiell Food & Flower 
Logistics (Horst en Venlo) over. 
Slechts een deel van de tachtig 
werknemers van de Limburgse 
wegvervoerder en van het wagen-
park van 36 voertuigen zal bij de 
doorstart worden betrokken.

Dat zegt directeur Marianne de 
Winter van De Winter Logistics in 
een toelichting op de overname. Zij 
wijst er op dat Wiell Logistics, dat 
zich hoofdzakelijk had gespeciali-
seerd in het vervoer van bloemen,  in 
een ‘afgeslankte organisatie’ verder 
gaat. ‘We kunnen het precieze aantal 
werknemers dat overgaat nog niet 
noemen. Die gesprekken moeten 
nog grotendeels worden gevoerd. 
Het is ook zo dat we werkzaamhe-
den kunnen integreren in onze be-
staande activiteiten. We beginnen 
dan ook met een kleine organisatie. 
Binnen de sierteelt is er ook sprake 
van veel vluchtige contracten. Je 
weet niet hoeveel klanten je wel en 
niet kunt behouden. Duidelijk is wel 
dat we erop inzetten om vanuit die 
afgeslankte organisatie verder te 
groeien.’

Transpa
De Winter Logistics zal het meren-
deel van de afgeslankte activiteiten 
van Wiell Logistics concentreren op 
de veiling Rhein-Maas in het Duitse 
Herongen. De vestiging in Horst van 
het oude Te Baerts Transport wordt 
op korte termijn gesloten, aldus De 
Winter. ‘Aalsmeer wordt onderge-
bracht bij onze dochteronderne-
ming Van Es Logistiek aldaar, ter-
wijl de werkzaamheden in Eelde van 
Wiell Logistics worden overgedra-
gen aan de lokale vervoerder Transpa 
Emmen.’
Onduidelijk is nog wat met de acti-
viteiten in de vestiging van Wiell Lo-
gistics in Venlo gaat gebeuren. Vol-
gens De Winter is dat nog onderwerp 

WEGVERVOER
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Het transport van 55% 
lucht levert ook geld op

Tolverkeer in Duitsland 
laat forse groei zien

of het nu bloemen zijn of smart-
phones, zitten goed verpakt in grote 
dozen met veel lucht, tempex en 
plastic. Voor die ruimte moet al ex-
tra worden betaald via de zogeheten 
‘volumetric chargeable weight 1:6’ in 
het vrachttarief. Ook steeds meer 
luchtvaartmaatschappijen bereke-
nen de brandstof-en veiligheidstoe-
slagen op basis van die kilo/volume-
formule, waardoor verladers steeds 
meer moeten betalen voor de rijke-
lijk aangeboden lucht. 

Buikruimte
Een ander punt is dat door de mo-
dernisering van de mondiale passa-
giersvloot er steeds meer capaciteit 
beschikbaar is in de buikruimte van 
die vliegtuigen. Nu al wordt geschat 
dat 60% van de mondiale vracht-
ruimte bestaat uit zogeheten belly-
capaciteit terwijl nog maar 40% voor 
rekening komt van het vrachtvlieg-
tuig. Dat marktaandeel van de mon-
diale freightervloot zal de komende 
jaren alleen maar verder afk alven. 
Voor de vrachtafdeling van de lucht-
vaartmaatschappijen biedt dat gege-
ven voor-en nadelen. Een groot na-
deel is dat die extra capaciteit op de 
passagiersvliegtuigen grotendeels 
wordt ingezet op de korte afstanden 
in bijvoorbeeld Europa, waar het 
gros van de vracht goedkoop wordt 
getruckt. Daarnaast gaat een groot 
deel van de nieuwe capaciteit naar 
vakantiebestemmingen, waar am-
per vraag is naar vrachtcapaciteit. 
Dat is ook niet zo erg, want de buik-
ruimte op de passagiersvliegtuigen 
brengt los van wat afh andelingskos-
ten en personele lasten nauwelijks 
kosten met zich mee. De lasten wor-
den grotendeels gedekt door het pas-
sagiersvervoer. Elke verkochte gram 
vracht is dus, een beetje gechar-
geerd, pure winst bij dit door de pas-
sagier gesubsidieerde verdienmodel. 
De IATA-statistieken worden dan 
ook een beetje ingehaald door de 
werkelijkheid. | JOHN VERSLEIJEN

net in de herfst van 2012 met zo’n 
1100 kilometer is uitgebreid door de 
toevoeging van een aantal Bundes-
strassen.
Het aandeel van Duitsland en ande-
re landen in West-Europa in het 
wegvervoer in en door Duitsland 
nam vorig jaar andermaal af. Duitse 
vervoerders zagen hun aandeel te-
ruglopen van 62,9% naar 62,2%. 
Oost-Europa voerde de vervoers-
prestatie op Duitse tolwegen op met 
4,3%.
De grootste niet-Duitse vervoerder 
op Duitse wegen was Polen met een 
aandeel van 11,3%. Nederland, met 
een aandeel van 3,8%, kwam op de 
derde plaats na Tsjechië (4,0%).
Van alle tolkilometers werden vorig 
jaar veruit de meeste afgelegd door 
vrachtauto’s van de categorie Euro V 
en Euro VI/EEV. Hun aandeel steeg 
van 78,2 naar 84,2%. | FOLKERT NICOLAI

Luchtvrachtvervoerders verplaats-
ten vorig jaar meer lucht dan 
vracht, blijkt uit de jaarstatistieken 
van de IATA over 2013. Dat geeft  
een vertekend beeld, want voor een 
deel van die lucht wordt wel be-
taald. 

De gemiddelde beladingsgraad van 
de vliegtuigen van de bij de IATA 
aangesloten luchtvaartmaatschap-
pijen schommelde vorig jaar rond de 
45%, blijkt uit het jaarverslag van de 
IATA. Een nieuw dieptepunt voor de 
industrie, die het ladingaanbod in 
2013 wel met 1,4% zag stijgen maar 
de capaciteit met 2,6% sterker zag 
toenemen. De overcapaciteit in de 
sector en daarmee de druk op de ta-
rieven is hierdoor vorig jaar groter 
geworden, ondanks het feit dat veel 
maatschappijen vrachtvliegtuigen 
in de mottenballen hebben gezet in 
afwachting van betere tijden.
De grote vraag is hoe alarmerend 
deze beladingsstatistieken van de 
IATA voor het verdienmodel van de 
luchtvracht en daarmee de lucht-
vaartmaatschappijen zijn. Wie 55% 
leeg rondvliegt, mag zich immers de 
vraag stellen of dat wel zinvol is. 
Analisten waarschuwen een beetje 
voor deze beeldvorming, omdat de 
cijfers van de IATA maar een be-
perkt deel van het succes of falen van 
de luchtvrachtsector meten.    
De zogeheten beladingsgraad ofwel 
Freight Load Factor, die de IATA 
nauwkeurig bijhoudt, is het verschil 
tussen het in de markt beschikbare 
tonnage per kilometer en het werke-
lijk door de luchtvaartmaatschappij 
verkochte aantal tonkilometers. Die 
som levert de benuttingsgraad op 
die eigenlijk maar een deel van de 
vrachtprestatie laat zien.
Een groot deel van de aangeboden 
lading bij luchtvaartmaatschappijen 
bestaat uit volumelading, waar de 
factor gewicht een belangrijke com-
ponent is van het totale ruimtebe-
slag van het vliegtuig. Veel goederen, 

Langzaam nadert het wegvervoer 
in en door Duitsland weer het ni-
veau van voor de crisis. Op Duitse 
wegen waarop tol moet worden be-
taald, werden vorig jaar 2,4% meer 
kilometers afgelegd dan in 2012. 

In totaal ging het om 27,2 miljard ki-
lometers waarvoor de kilometerhef-
fi ng, de ‘Maut’, moest worden afge-
dragen.
Dit blijkt uit cijfers van het Bundes-
amt für Güterverkehr.
Alleen in 2007 en 2008 werden in 
Duitsland meer tolkilometers afge-
legd. In 2008 kwam het aantal kilo-
meters waarvoor ‘Maut’ werd be-
taald, uit op 27,8 miljard. Het jaar 
erop, toen de crisis had ingezet, daal-
de het scherp, naar 24,4 miljard ki-
lometers.
Overigens moet hierbij wel worden 
bedacht dat het tolplichtige wegen-

LUCHTVRACHT

WEGVERVOER
TRANSPORTINDEX TOONT AANHOUDEND HERSTEL ECONOMIE

Voor het goederenvervoer is het jaar veel beter begonnen dan voorgaande jaren. De Transportindex, die de 
activiteiten meet in het wegvervoer, de binnenvaart en de zeescheepvaart in Nederland, stond deze week 
maandag bijna tien punten hoger dan op de overeenkomstige dag vorig jaar. Het verschil met twee jaar geleden 
bedroeg zelfs vijftien punten. Vooral de deelindex voor de binnenvaart bereikt al zo’n vier maanden achtereen 
zeer hoge niveaus. Deze index kwam begin deze week uit op 107,33. Dat was dertien punten meer dan een jaar 
geleden. De deelindex voor het wegvervoer bleef op 87,93 min of meer gelijk in vergelijking met een week eerder. 
In voorgaande jaren bleef deze index rond deze tijd op ongeveer 73 steken.

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

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 
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 sombere achterban van TLN in kwartaal-enquête 

groei van de volumes, maar durft  ge-
zien het pessimisme onder de ach-
terban nog geen uitspraken te doen 
over het fi nancieel herstel van de 
sector. ‘Als de kosten blijven stijgen 
en tarieven niet zullen aantrekken, 
dan zal ook 2014 voor veel onderne-
mers een lastig jaar worden’, waar-
schuwt Van Dijk. 

Betalingstermijnen
Transportondernemers kunnen 
binnenkort met de wet in de hand 
ook klanten dwingen sneller te beta-
len en daarmee de fi nanciële situatie 
aanzienlijk verbeteren, stelt TLN 
verder. Op 16 maart treedt de nieu-
we wet Bestrijding Betalingsachter-
standen in werking, waardoor de 
wegvervoerders een nieuw juridisch 
wapen in handen krijgen tegen wan-
betalers en de opgerekte betalings-

termijn van meer dan twee maan-
den. Daarnaast mogen vervoerders 
bij het overschrijden van de beta-
lingstermijnen direct incassokosten 
in rekening brengen bij de opdracht-
gever en rente berekenen over het 
verschuldigde bedrag 
Overschrijding van betalingstermij-
nen blijft  een groot probleem in de 
transportsector, naast de lage 
vrachttarieven en hoge kosten, aldus 
de belangenorganisatie. ‘Doordat 
opdrachtgevers zich steeds meer 
ruimte gunnen bij het betalen van 
uitstaande rekeningen, is er veel 
druk op de liquiditeitsposities bij de 
transporteurs en zijn bedrijven in de 
problemen gekomen of zelfs omge-
vallen’, stelt woordvoerder Wijnand 
van Zanten van TLN. Hij zegt dat 
termijnen van negentig tot 120 da-
gen nog steeds voorkomen in de lo-

gistiek en dat elke ‘zachte dwang’ bij-
draagt om de fi nanciële situatie in 
het wegvervoer te verbeteren.  
De wet Bestrijding Betalingsachter-
standen bevat een aantal juridische 
hulpmiddelen waardoor onderne-
mers eerder hun geld kunnen krij-
gen. Zo is de maximale betalingster-
mijn die ondernemers onderling 
mogen afspreken vastgelegd op zes-
tig dagen, terwijl voor overheidsin-
stellingen een betalingslimiet van 
maximaal dertig dagen geldt. 

Incasso
Ofschoon veel bedrijven de nieuwe 
wet verwelkomen had TLN liever 
een betalingstermijn van dertig da-
gen gezien. ‘Zestig dagen wachten 
op je geld is nog steeds erg lang’, 
vindt de belangenorganisatie. Hoe 
meer rek er zit in de termijn, hoe gro-
ter straks ook de fi nanciële schade is 
voor de vervoerder. Zeker in geval 
van een faillissement van de op-
drachtgever.
Hoe de wet in de praktijk zal werken, 
is nog een groot vraagteken. Zo is er 
natuurlijk een grote afh ankelijkheid 
bij de vervoerder en heeft  de op-
drachtnemer veel te verliezen bij een 
confl ict over de betalingen. Dat 
maakt zijn positie zwak, aldus  de 
woordvoerder. Het is voor bedrijven 
dan ook raadzamer te investeren in 
duidelijke en realistische betalings-
termijnen dan om met de wet in de 
hand betaling af te dwingen. ‘In die 
zin is de wet eerder een ethisch plei-
dooi aan de opdrachtgever om het 
netjes te houden in de keten.’ 

‘Als kosten stijgen 
en tarieven niet 
aantrekken, wordt 
2014 een lastig jaar’

het nog steeds erg moeilijk, meldt TLN.
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Kansen pakken in booming 
handelshaven Tema 
De overvolle Ghanese haven Tema heeft schoon genoeg van de fi les 

en stapels containers: de hoogste tijd voor modernisering. Nederlandse 

bedrijven duiken in het gat, al is dat nog lang geen gelopen koers.

T
oeterende trucks en ronken-
de motoren, de rotonde net 
buiten de handelshaven 

Tema staat volledig vast. ‘Het is elke 
dag hetzelfde liedje’, zegt Bert Suse-
beek, starend uit het raam van zijn 
stilstaande witte pick-up. ‘Er is maar 
één weg van en naar de haven. Een 
wagen met pech en je krijgt dit.’ 
Susebeek is operational manager 
van het Nederlandse scheep-
vaartagentschap Portside en pendelt 
dagelijks  tussen de hoofdstad Accra 
en Tema.
En dat is geen eenvoudige opgave. 
Het havengebied kampt met serieu-
ze opstoppingen. Grote schepen dei-
nen voortdurend voor de haven-
poort, wachtend op een vrije kade 
om aan te meren. Terwijl zwetende 
stuwadoors de inkomende vracht 
proberen weg te werken, reiken de 
muren van opgestapelde containers 
op de kades steeds hoger. De haven 
binnenkomen is lastig, maar de ha-
ven verlaten net zo. Een sliert ron-
kende vrachtwagens rijdt dagelijks 
stapvoets door het vastgelopen ha-
venwegnetwerk. Ingevoerde goede-
ren verblijven gemiddeld zestien da-
gen in de haven, drie keer zo lang als 
in Rotterdam. 
Oorzaak: het gaat goed met Ghana; 
te goed eigenlijk voor de kleine Te-
ma-haven. Met groene groeicijfers 

en een stabiele politiek valt het West-
Afrikaanse land in de smaak bij in-
ternationale ondernemers. Nieuwe 
bedrijven vestigen zich, bestaande 
breiden uit. Van die toenemende be-
drijvigheid profi teert ook de han-
delshaven goed. In 2012 sloeg de ha-
ven 822.000 teu over, tegenover 
526.000 in 2009. Het totale vracht-
verkeer maakte een sprong van 9,2 
in 2004 naar 11,5 miljoen ton in 
2012. Een explosieve groei die Tema 
nauwelijks kan bijbenen. Want die 
drukte in de in 1962 gebouwde ha-

ven had Ghana’s eerste president 
Nkrumah, die de aanzet tot de bouw 
gaf, niet kunnen voorzien. De haven 
vraagt om een grootschalige uitbrei-
ding en modernisering. Is daarin 
een rol weggelegd voor Nederlandse 
bedrijven?
Voor Portside in ieder geval wel. Het 
scheepsagentschap opende in 2004 
een dochteronderneming aan de 
Ghanese kust. ‘Hoe we bijdragen 
aan de haven? Door te doen wat je als 
bedrijf doet: je diensten aanbieden’, 
zegt Susebeek. In de schaduw van 

een rij opgestapelde containers ver-
telt de operational manager dat hij 
nu drie maanden in Ghana woont en 
werkt. Een Nederlandse vertegen-
woordiger voelt de kersverse Portsi-
de-werknemer zich niet. Als ervaren 
expat woont hij langer in het buiten-
land dan op Nederlandse bodem. 
Iets wat goed past bij Portside. Op 
het administratief hoofdkantoor in 
Leiden na, is Portside met zijn doch-
terondernemingen in Afrika en Azië 
en de bereisde directeur Bas de Vaal 
aan het roer vooral een internatio-

naal agentschap. 
Portside’s Ghanese vestiging biedt 
alle diensten aan die nodig zijn voor 
overzees transport. Van uitklaren 
tot inklaren en van het regelen van 
stuwadoors tot transport naar het 
achterland. ‘Door hier in Ghana te 
zijn maken we het werk van rederij-
en en exporteurs in en rondom Tema 
gemakkelijker. We hebben de juiste 
kennis en contacten en weten hoe 
het hier werkt. Dat bespaart hen tijd 
en dus geld.’
Naast twee kantoorgebouwen en een 

magazijn prijkt een goed gevulde 
containerterminal op het terrein. 
Het is een van de zes ‘inland-contai-
ner-depots’, een noodoplossing van 
de Ghanese havenautoriteiten voor 
de opstoppingen. ‘Met de opslag van 
zo’n 2000 containers verlicht je de 
druk op de overvolle depots in de 
haven’, aldus Susebeek. 

Lokaal
Ook het Ghanese team, onder lei-
ding van Engelsman Rob Mayor, is 
volgens hem van grote waarde. ‘Na-
tuurlijk gaan dingen soms niet zoals 
je wilt doordat je lokale collega’s 
minder goed zijn geschoold of wei-
nig ervaring hebben met admini-
stratiesystemen. Je hebt dan de nei-
ging dingen zelf te gaan doen, maar 
dat heeft  geen zin. Je aanwezigheid 
hier is juist waardevol omdat je meer 
dan een baan creëert: je brengt je 
kennis en kunde over aan het lokale 
personeel.’ Grote trots van het be-
drijf is Veronica, de eerste en destijds 
enige werknemer van Mayor. ‘Ze 
kwam als groentje binnen, maar 
heeft  zich opgewerkt tot manager 
met een eigen afdeling. Daar doe je 
het als bedrijf ook voor.’ 
Ook voor CWT Commodities is 
Tema geen onbekend terrein. Het 
Nederlandse logistiek en transport-
bedrijf maakte zijn entree op Ghane-

se grond in 1997 en opende in 2005 
een eigen warehouse van 10.000 m2 
in de Tema Free Zone. Afgelopen 
jaar kwamen daar nog eens 5.000 
m2 en een groot kantoorpand bij. 
‘We hebben het hier heel wat jaren 
zonder stromend water, airconditio-
ning en goed internet moeten doen, 
dus met dit nieuwe kantoor ben ik 
erg tevreden’, zegt operational ma-
nager Dirk de Bruin glimlachend 
vanuit zijn werkkamer. Hij is de 
zoon van Dick de Bruin, een van de 
oprichters van CWT, en werkt al bij-
na tien jaar in Ghana. De Tema-ves-
tiging richt zich voornamelijk op de 
opslag van natuurlijke producten 
zoals cacaobonen en cashewnoten, 
die in bruine juten zakken opgesta-
peld liggen in de loodsen. Het creë-
ren van zulke opslagmogelijkheden 
draagt volgens De Bruin bij aan de 
ontwikkeling van de haven. ‘Vroe-
ger gebeurde alles in de haven, maar 
Tema is inmiddels een stap verder en 
klaar voor de modernisering van het 
achterland. Dat is precies wat wij 
met ons warehouse in Tema doen.’ 
Met de opslagmogelijkheden van ca-
cao stimuleer je volgens De Bruin 
ook de economische ontwikkeling 
van het havengebied. ‘Door onze op-
slagmogelijkheden kan de chocola-
defabriek naast ons het hele jaar 
door cacao krijgen.’ Ook biedt CWT 

‘We hebben het heel wat jaren zonder 
stromend water moeten doen.’

Niks mis met een Leyland. In een paar jaar tijd is het aantal afgehandelde containers verdrievoudigd.
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cacaokwaliteitscontroles aan. ‘Als je 
cacao in Ghana koopt, kun je ons in-
huren om de kwaliteit en kwantiteit 
vast te stellen voordat je transpor-
teert. We verzegelen de container en 
dus behoort je cacao met dezelfde 
kwaliteit en kwantiteit aan te komen 
als bij vertrek.’ Die kwaliteitsbewa-
king is niet onbelangrijk voor Gha-
na, ’s werelds op een na grootste ca-
cao-exporteur. 
Maar om de opstoppingen in de Te-
ma-haven te verhelpen is meer no-
dig: een snelle en effi  ciënte contai-
nerterminal in de haven. Reden voor 
het gigantische containeroverslag-
bedrijf APM Terminals om de han-
den ineen te slaan met de Franse 
Bolleré-groep en de Ghanese Ha-
venautoriteiten. In de vorm van een 
publiek-private partnership hebben 
de drie partijen, als aandeelhouders 
van terminal-operator MPS, het be-
heer van Tema’s containerterminal 
sinds 2007 in handen. De gezamen-
lijke investering van 118 miljoen 
euro in onder andere nieuwe kranen 
en een IT-systeem werpt haar vruch-
ten af; MPS heeft  het aantal verhan-
delde containers in de afgelopen ja-
ren weten te verdrievoudigen tot 
zo’n 750.000 ton. ‘Een succesver-
haal’, vindt Pieter Egbers, APMT 
Business Development manager. 
‘Zo’n verhoogde capaciteit en han-

delssnelheid heeft  een positieve uit-
werking op de Ghanese economie, 
waar uiteindelijk ook de Ghanese 
bevolking van profi teert.’ 
Als het aan APM Terminals ligt, 
breidt MPS in de nabije toekomst 
uit. In 2015 bereikt de terminal zijn 
maximale capaciteit en is verdere 
modernisering en uitbreiding no-
dig. Een uitbreidingsplan voor een 
nieuwe containerterminal ligt al 
klaar en het eerste offi  ciële gesprek 
met de havenautoriteiten is achter de 
rug. ‘Of het gaat lukken? Misschien. 
Wij hebben ons plan en de Ghanese 
havenautoriteiten hebben hun plan. 
Het is nu kijken of we dat met elkaar 
kunnen integreren.’

Groots
De plannen van de Ghanese haven-
autoriteiten zijn groots. Tema moet 
West-Afrika’s leidende container 
hub worden. En daar is meer dan één 
nieuwe terminal voor nodig. Ghana 
voelt de hete adem in de nek van 
concurrerende havens in de regio. 
De wachttijden moeten dus snel 
naar beneden voordat rederijen en 
bedrijven Tema verruilen voor Abid-
jan (Ivoorkust) of Lomé (Togo). Om 
dat waar te maken hebben de Ha-
venautoriteiten een eigen master-
plan, waarin zij onder andere twee 
kilometer kustlijn droogleggen, 

vaarwateren uitdiepen en het aantal 
ligplaatsen verdubbelen. Daarnaast 
moeten de golfb rekers en het wegen-
net worden uitgebreid. De moderni-
sering gaat ruim 1,1 miljard euro 
kosten. Veel geld van de overheid 
verwachten de Havenautoriteiten 
niet, dus zal de fi nanciering wellicht 
op publiek-private-partnerships 
steunen. Afgelopen week maakten 
de havenautoriteiten bekend dat de 
tweede bid-ronde is geopend voor 
zeven internationale partijen. Of er 
Nederlandse bedrijven meedoen 
willen ze niet zeggen.
Dat het Nederlandse bedrijfsleven 
niet stilzit in de Tema-haven is dui-
delijk. Maar een plek in de Ghanese 
haven veroveren is niet eenvoudig. 

De concurrentiestrijd is er, zoals op 
het gehele Afrikaanse continent, he-
vig. Onlangs ging een baggeraars-
klus in Takoradi, Ghana’s oliehaven, 
aan Nederlandse neus voorbij en te-
kende de Belgische baggeraar Jan de 
Nul het 260 miljoen dollar-contract. 
Maar de zwaarste concurrentie 
komt uit China. Afgelopen jaar ver-
strekte de Chinese Ontwikkelings-
bank een lening aan Ghana van drie 
miljard dollar, waarvan 500 miljoen 
voor Tema’s havenontwikkeling. 
Maar dat grote zakken geld niet ge-
lijkstaan aan economische ontwik-
keling in eigen land, weet Ghana in-
middels ook. Naar aanleiding van 
enkele nadelige ervaringen met bui-
tenlandse handelspartijen waar-

schuwde het Ghana Investment Pro-
motion Centre onlangs de regering 
om sterkere bemiddelaars naar de 
onderhandelingstafel te sturen en 
betere track-recording van buiten-
landse bedrijven te doen.
De oproep is tekenend voor Ghana’s 
dilemma. Buitenlandse investerin-
gen zijn hard nodig, want Ghana 
kampt met een zwakke munt, groei-
end overheidstekort en infl atie. 
Maar hoe maak je je land aantrekke-
lijk voor buitenlandse investeerders 
en bescherm je tegelijkertijd je eigen 
economie? Een vraag waar de Gha-
nese regering nog geen eenduidig 
antwoord op heeft .
Ook CWT’s De Bruin herkent Gha-
na’s tegenstrijdigheden. ‘Als interna-
tionaal bedrijf sta je altijd in de spot-
light en volgen ze je op de voet. 
Terwijl wij ons netjes aan de regels 
houden en het duidelijk is dat som-
mige Ghanese concurrenten dat 
juist niet doen. Dat is frustrerend.’ 
Maar het is geen reden om weg te 
blijven uit Ghana, benadrukt de ma-
nager. ‘De kansen in en rondom de 
Ghanese handelshaven liggen voor 
het oprapen. Lukt het je om bijvoor-
beeld toegang te krijgen tot Europe-
se fi nanciering, dan zijn hier echt 
enorme winsten te behalen.’

 
FACTS & FIGURES

• De Tema-haven is goed voor zo’n zeventig procent van Ghana’s over zee 
aangevoerde goederen.

• Jaarlijks ontvangt de haven gemiddeld 1650 schepen (onder andere 
‘container vessels, general cargo vessels, tankers, ro-ro and cruise 
vessels’).

• In 2012 was van de 11.451.005 ton aan totale vracht zo’n 1.470.300 ton 
voor export bestemd tegenover 9.372.999 voor import. 

• In 2012 was Azië de nummer één van zowel Tema’s export (28%) als 
Tema’s import (42%). 

• Tema is de doorgang naar door land ingesloten buren als Mali en 
Burkina Faso. 
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Dirk de Bruin: ‘We doen ook kwaliteitscontroles op de cacao.’ Relatief de meeste containers komen uit/gaan naar Azië. 
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De haven van Le Havre is Europa’s snelste groeier in op- en 

overslag van containers en lijkt immuun voor de crisis. 

Veel Europese haven kunnen leren van het geheim van Le Havre.

D
e werknemers in de haven 
lopen weer elke ochtend 
naar hun werkplek. De kra-

nen bewegen volop, roro trekkers 
en heft rucks rijden af en aan, als 
een groep mieren vinden vrachtwa-
gen hun weg naar de laad- en los-
stations. Le Havre ruikt en klinkt 
weer als een echte haven.
Waar veel Noord-Europese havens 
nog worstelen met de naweeën van 
de stokkende wereldhandel, lijkt in 
de Normandische havenstad hele-
maal niets te wijzen op een worste-
ling uit de grootste crisis sinds de ja-
ren dertig. Er wordt zelfs volop 
uitgebreid met twee nieuwe termi-
nals, waarvan de eerste in ieder ge-
val een kadelengte van 700 meter 
met een achterliggend terrein van 36 
hectare krijgt.
Zo lijken de grillen van de wereld-
economie volledig voorbij te gaan 
aan Le Havre. Zelfs toen vorig jaar 
de Franse economie kromp, groeide 
het op- en overslagvolume van de 
haven. Le Havre zag in 2013  zijn to-
tale overslag met 6% stijgen naar 68 
miljoen ton. Met een groei van 8% 
naar 2,49 miljoen teu was Le Havre 
afgelopen jaar zelfs de snelste groeier 
in de containertrafi ek. Een schril 
contrast met de ontwikkeling van 
Rotterdam, dat het met een daling 
van 2,1% in containeroverslag en een 
kleine 0,2% daling in de totale ton-
nage overslag moest doen.

Het gaat erg goed met Le Havre, zegt 
Marjo van Amerongen, beleidsma-
nager milieu en transport op de Ne-
derlandse ambassade in Parijs. De 
ambassademedewerker is met een 
team bezig aan een analyse van Le 
Havre. ‘Het is natuurlijk wel zo dat 
Le Havre procentueel gemakkelijker 
snel groeit ten opzichte van Rotter-
dam, want de haven is veel kleiner’, 
benadrukt Van Amerongen. ‘Maar 
dat neemt niet weg dat Le Havre het 
erg goed doet.’
Met grote steden als Parijs om de 
hoek en een direct achterland van 12 
miljoen consumenten kan Le Havre 
bijna niet anders dan succesvol zijn. 
Maar dat succes is de haven niet aan 
komen waaien.

Stakingen
Tot zo’n vijf jaar geleden werd Le Ha-
vre net als veel andere Franse havens 
geteisterd door stakingen en ar-
beidsonrust. Reders sloegen de ha-
ven graag over en meerden iets ver-
der in Noord-Europa aan om er 
zeker van te zijn dat de vracht ook 
geladen of gelost werd. 
‘De omwenteling kwam na de ha-
venhervorming in 2008’, aldus Van 
Amerongen. Met de havenhervor-
ming verloor de overheid een be-
langrijke greep op de haven. Sinds 
die hervorming is het havenperso-
neel net als bij ons gebruikelijk is, in 
dienst bij de stuwadoors en niet 

meer bij het havenbedrijf. 
De hervorming is overigens niet van 
een leien dakje gegaan. Tot diep in 
2009 is de haven geplaagd door sta-
kingen en arbeidsonrust en leek de 
havenhervorming een faliekante 
mislukking. Van Amerongen: ‘Uit-
eindelijk heeft  die havenhervorming 
wel voor de nodige rust gezorgd. De 
havenwerknemers hebben namelijk 
veel terug gekregen voor die hervor-
ming. Ze waren niet meer in dienst 
van de overheid, maar zij kregen wel 
baanzekerheid in een tijd dat in 
West-Europa overal de crisis uit-
brak.’
Overigens betekent dit niet dat de 
macht van de vakbonden en het 
Franse sociale model is verdwenen. 
Dat heeft  slepersbedrijf SNRH, 
dochterbedrijf van het Nederlandse 
Kotug, aan den lijve ondervonden 
toen het de concurrentie wilde aan-
gaan met monopolist Boluda. Om-
dat het personeel van SNRH ak-
koord was met het voorstel om op het 
water te slapen, konden zij met een 
veel kleinere bemanning op een 
schip dan Boluda. Oneerlijke con-
currentie, aldus de vakbonden, en zij 
zijn bij de rechter in het gelijk gesteld.
Met de huidige socialistische rege-
ring worden de touwtjes weer wat 
strakker aangespannen. Bedrijven 
in de haven realiseren zich dat dit de 
concurrentiepositie misschien niet 
helemaal ten goede komt, maar zij 
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Rotterdam heeft  een luxe 
positie. De haven ligt pal aan 
zee en er zijn geen obstakels 
die de doorgang op enig mo-
ment belemmeren. Er is 
geen enkel schip dat onze 
haven niet kan aandoen. Dat 
is voor de concurrenten in 
de Hamburg – Le Havre ran-
ge wel anders. 

In Hamburg eist de strijd tegen de Elbe veel slacht-
off ers. Miljoenen euro’s vinden daar hun dood in 
het eindeloze gezuig van hopperzuigers die de ha-
ven bereikbaar moeten houden. Dweilen met de 
kraan open is het. Je zou geneigd zijn om de haven 
op te doeken en te verplaatsen naar de kust, ware 
het niet dat enkele geniale koppen een manier 
hebben gevonden om de Elbe een koekje van ei-
gen deeg te geven. 

Ook in Gent is de bereikbaarheid niet zo vanzelf-
sprekend als in Rotterdam. Na jarenlange onze-
kerheid kwam in 2012 eindelijk het verlossende 
woord. De deur van de haven wordt verbreed zo-
dat ook de ietwat ruimere gasten naar binnen 
kunnen. Bakken met geld zijn nodig om de con-
currentiepositie van de haven te versterken. Dat 
maakt het extra vervelend dat hun dikke gasten 
vervolgens blijven steken in de gang. Maar goed, 
één stap tegelijk.

In Frankrijk holt de haven van Le Havre onder-
tussen vrolijk ver vooruit, bewijzend dat goede 
bereikbaarheid een groot voordeel is. Rotterdam 
mag dan vele malen groter zijn, Le Havre plust de 
crisis door met cijfers waarvan wij alleen maar 
kunnen dromen. Hervorming van de haven is 
daarvoor cruciaal geweest. 

In dit dossier reizen we via Gent van Hamburg 
naar Le Havre. We zien dat alle concurrenten van 
Rotterdam hard moeten knokken om hun posi-
ties te behouden. Alleen Le Havre lijkt onbelem-
merd marktaandeel te kunnen winnen, al is deze 
haven (nog) geen grote bedreiging voor de onbe-
twiste nummer één. 
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

TOBIAS PIEFFERS
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl
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Het geheim 
van groeibriljant 

Le Havre

zijn allang blij dat het vertrouwen in 
de haven niet te grabbel wordt ge-
gooid door voortdurende stakingen.

Haropa
Sinds de havenhervorming is de sa-
menwerking met de havens van 
Rouen en Parijs steeds inniger ge-
worden. De drie havens presenteren 
zich als één met een totale overslag 
van bijna 95 miljoen ton goederen. 
Die samenwerking blijkt een be-
langrijk wapen in de concurrentie-
strijd met andere havens. Zeevaart, 
binnenvaart, weg- en spoorvervoer 
worden zo op elkaar afgestemd, dat 
Haropa is uitgegroeid tot een uiterst 
effi  ciënte haven. 
Potentieramingen van onderzoeks-
instituut TNO en Havenbedrijf Rot-
terdam naar de Hamburg – Le Ha-

vre range gaan dan ook uit van groei 
van Le Havre de komende decennia. 

Rooskleuriger
Wat dat betreft  lijkt de toekomst 
voor de Normandische haven er 
rooskleuriger uit te zien dan die van 

het veel grotere Marseille. ‘Marseille 
doet het nu slechter, omdat die haven 
duidelijk gericht is op natte bulk, de 
olie. Dat is al een tijdje een moeilijke 
markt’, zegt Van Amerongen.
Als droge bulkhaven met veel agri-
bulk heeft  Le Havre een stabielere 

markt te pakken. Daarnaast profi -
teert de haven samen met Parijs en 
Rouen van de uitbreiding van de Eu-
ropese Unie naar het oosten. De 
consumptie in Rusland, Polen en 
vooral de Baltische staten blijft  
groeien. De West-Franse havens 

profi teren daar erg van met hun ver-
binding aan de belangrijkste Euro-
pese water- en spoor- en snelwegen.
De drie havens binnen Haropa voe-
ren samen een bedrijfsbeleid. Daar-
mee worden zaken concreet aange-
pakt. Zo voeren de drie nu een 

Met deze socialistische regering worden 
de touwtjes weer strakker gespannen.

GERT VAN HARSKAMP

actieve industriepolitiek, wordt er-
kend dat het vervoer via spoor naar 
het achterland nog steeds problema-
tisch is en staan onderzoek en inno-
vatie hoog op de agenda, met name 
waar het gaat om milieu en een snel-
le afh andeling van logistieke- en 
douane-activiteiten. 
De goede prestaties van afgelopen 
jaar en de gezamenlijke aanpak zijn 
een opsteker voor de toekomst. Toch 
waagt de Haropa-directie zich niet 
aan prognoses voor komend jaar, 
omdat zij daarvoor de ontwikkeling 
van de lijnvaartsector te onzeker 
vindt. 
Desalniettemin wordt er volop ge-
bouwd en ontwikkeld. Le Havre 
bouwt aan een netwerk van verschil-
lende vervoersmogelijkheden naar 
het acherland en bij Rouen wordt 

hard gewerkt aan de Seine om de ha-
ven toegankelijker te maken.
Het economisch team van de Neder-
landse ambassade in Parijs heeft  veel 
vertrouwen in de uitbreidingsplan-
nen. ‘Het is natuurlijk ook een groot 
voordeel dat de grond in de Haropa-
havens veel goedkoper is dan bij-
voorbeeld in Rotterdam en Ham-
burg’, zegt Van Amerongen.
Aan een voorspelling waagt de am-
bassademedewerker zich echter niet. 
‘Er is zoveel afh ankelijk van de we-
reldhandel. Le Havre is een belang-
rijke autohaven, maar Nissan wil 
van Le Havre naar Zeebrugge ver-
huizen. Als dat soort dingen vaak 
gebeuren, kan de toekomst er voor 
de haven ineens heel anders uitzien.’
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Niets wijst hier op de grootste crisis sinds de jaren dertig. Le Havre profi teert van de groei in het oosten van de EU.



Terminal van Oil Tanking in de haven van Gent.
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Nieuwe kraan voor overslagbedrijf Stukwerkers. Opslagterminal voor vloeibare bulklading.

Staalgigant ArcelorMittal heeft recentelijk een nieuwe kraan in gebruik genomen.
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Gentse sluisdroom komt uit
Zeg Gent en je zegt sluis. Dat wil zeggen, een nieuwe sluis bij Terneuzen. 

Na bijna veertig jaar duwen en trekken gaat ’ie er echt komen.A
nders dan ‘de grote drie’ in 
de Benelux, Rotterdam, 
Antwerpen en Amsterdam, 

telt de Oost-Vlaamse zeehaven 
Gent de overslag via de binnenvaart 
altijd mee in zijn jaarcijfers. Dat le-
vert afgerond bijna vijft ig miljoen 
ton op en dat lijkt toch een heel 
stuk meer dan de bijna 26 miljoen 
ton, die vorig jaar in en uit zeesche-
pen werd overgeslagen. Zeker als 
dat wordt afgezet tegen de 440 mil-
joen ton van Rotterdam, de 191 
miljoen van Antwerpen en de 95 
miljoen ton van Amsterdam.
Toch is het niet alleen een staaltje 
window dressing van de Gentena-
ren. Een deel van die binnenvaart-
tonnen is namelijk eigenlijk zee-
vaartlading, die in Terneuzen in 
duwbakken wordt overgeslagen en 
via het 32 kilometer lange Kanaal 
Gent-Terneuzen naar de Vlaamse 
haven gebracht wordt. Op die manier 
wordt de diepgang van de zeesche-
pen met een paar meter verminderd, 
ofwel gelichterd, waardoor ze met de 
maximale diepgang van 12,5 meter 
de Westsluis in kunnen, de grootste 
sluis van het complex bij Terneuzen.
Daarmee is dan ook meteen hét is-
sue van de Gentse haven genoemd:  
de ‘broodnodige’ aanleg van een 
nieuwe grote sluis. Zonder zo’n faci-
liteit is de Oost-Vlaamse haven ge-
doemd om weg te kwijnen, zo is de 
vrees. Groot was dan ook de vreugde 
toen de Nederlandse minister Mela-
nie Schultz en haar Vlaamse ambts-
genoot Hilde Crevits op 19 maart 
2012 na jarenlange onderhandelin-
gen hun handtekening zetten onder 
een akkoord om de ‘planuitwer-
kingsfase’ in te gaan. Dat is bestuur-

lijk jargon voor ‘hij komt er’.
‘Het ziet er nog steeds naar uit dat 
2020 haalbaar is’, zegt communica-
tiemanager Johan Bresseleers van 
havenbeheerder Port of Gent. Dat is 
de streefdatum waarop de nieuwe 
sluis klaar zou moeten zijn en die ge-
noemd is in het akkoord uit 2012. 
Daar is ook het belangrijkste ele-
ment in geregeld, namelijk het geld. 
Na taaie onderhandelingen heeft  
Nederland ingestemd met een bij-
drage van maximaal 142 miljoen op 
een geraamde kostprijs van 930 mil-
joen euro en 75 miljoen aan onder-
houd in de komende dertig jaar. De 
rest komt voor rekening van Vlaan-
deren.

Subsidie
Bresseleers zegt overigens dat het 
saldo voor Vlaanderen ‘ergens tus-
sen de 700 en 900 miljoen’ zal liggen. 
‘Die 930 miljoen is gebaseerd op de 
Nederlandse raming, waarin ook al-
lerlei ambtelijke kosten zijn meege-
rekend. Wij doen dat niet, vanuit de 
gedachte dat die hoe dan ook ge-
maakt moeten worden.’ Bovendien 
is er in Brussel subsidie aange-
vraagd, die kan oplopen tot 40% en 
die naar rato van de Nederlandse en 
Vlaamse bijdrage afgetrokken zal 
worden.
Gent was vooral blij dat in het ak-
koord gekozen is voor de ‘grote en 
diepe variant’, ofwel een waterbak 
van 427 meter lang, 55 meter breed 

en 16 meter diep. Dat is 61 meter lan-
ger, 15 meter breder en 2,5 meter 
dieper dan de huidige Westsluis. 
Volgens het akkoord biedt zo’n nieu-
we grote sluis een ‘allesomvattende 
oplossing’, niet alleen omdat Gent 
bereikbaar wordt voor veel grotere 
zeeschepen, maar ook omdat de bin-
nenvaart ervan profi teert. Die kan 
dan voortaan veel vlotter via de hui-
dige Westsluis worden afgehandeld.

Onduidelijk
Klinkt mooi, ware het niet dat er nog 
wel een fors probleem moet worden 
opgelost: na de sluis moet uiteraard 
ook het kanaal erachter worden ver-

ruimd om de komst van dieper ste-
kende schepen daadwerkelijk moge-
lijk te maken. Niet alleen het kanaal 
zelf moet worden verbreed en ver-
diept, ook bruggen moeten worden 
aangepast en de Zelzatetunnel, die 
onder het kanaal doorloopt, zal zelfs 
moeten worden vervangen door een 
dieper gelegen exemplaar. En hoe-

wel het akkoord de toezegging bevat 
dat Nederland 150 miljoen aan de 
verruiming van het kanaal bij-
draagt, is nog volledig onduidelijk 
wanneer en in welke vorm dat gaat 
gebeuren.
Bresseleers: ‘Gechargeerd kun je 
stellen dat een dieper stekend schip 
straks tegen een drempel aan vaart, 
als het de sluis uitkomt. Dat gaat na-
tuurlijk niet gebeuren, maar het 
geeft  wel aan dat er nog veel werk 
moet gebeuren. We kunnen nog ja-
ren met dit dossier voort’, stelt de 
communicatieman.
De Oost-Vlaamse haven heeft  in de 
aanloop naar het megaproject de af-
gelopen jaren bepaald niet stil geze-
ten. Enkele jaren geleden werd op de 
linkeroever van de kanaalzone het 
Kluizendok al in gebruik genomen, 
waarvan de diepgang is gebaseerd 
op de nieuwe sluis in Terneuzen. 
Rondom de nieuwe haven is zo’n 400 
hectare aan bedrijfsterreinen be-
schikbaar. Met enkele andere in de 
haven beschikbare gebieden komt 
het totaal zelfs op 660 hectare. ‘Dat 
is meer dan Antwerpen op dit mo-
ment beschikbaar heeft ’, kan Bresse-
leers niet nalaten op te merken.

ArcelorMittal
Ook op andere terreinen mag Gent 
zich graag spiegelen aan zijn grote 
broers. Bresseleers: ‘De afgelopen 
tien jaar hebben we een sterke positie 
opgebouwd in de overslag van bio-

brandstoff en. Op dat gebied spelen 
we haasje over met Rotterdam, net 
zoals bij de fruitsappen trouwens.’ 
Andersom is Gent door de beperkte 
capaciteit van de sluis bij Terneuzen 
een fors pakket bulklading aan Rot-
terdam kwijtgeraakt. Staalgigant Ar-
celorMittal, die in Gent over een 
enorme productielocatie beschikt, 
laat jaarlijks enkele miljoenen ton-
nen via de terminal van EMO in Rot-
terdam aanvoeren. De aanvoer via de 
Maasvlakte met zeer grote schepen 
en vervolgens per binnenvaart naar 
Oost-Vlaanderen blijkt in een aantal 
gevallen goedkoper dan direct met 
kleinere zeeschepen naar Gent.
Toch maken de Gentenaren zich 
daar geen al te grote zorgen over. 
‘We hebben ons hier nooit zo op ton-
nen geconcentreerd, maar altijd op 
toegevoegde waarde. Jobs, jobs, jobs, 
dat is onze missie’, aldus Bresseleers. 
Vandaar ook dat hij onmiddellijk via 
een persbericht ‘verheugd’ reageer-
de op de recente aankondiging van 
ArcelorMittal om dertien miljoen 
euro in nieuwe overslagapparatuur 
te investeren, waarmee het bedrijf 
zich voorbereidt op de komst van de 
nieuwe sluis. ‘Dat bedrijf is goed 
voor bijna 5000 directe banen en nog 
vele duizenden daarbuiten. Als zij 
het signaal afgeven dat ze hier nog 
wel even blijven, dan zijn we daar 
zeer content mee.’
Afgaande op de offi  ciële cijfers lijkt 
de haven behoorlijk in zijn missie te 
slagen. Volgens cijfers van de Natio-
nale Bank van België is het complex 
goed voor ruim 65.300 banen, waar-
van 26.600 direct en 38.700 indirect. 

Het nieuwe Kluizendok op de Linker Oever van de Kanaalzone.

‘We hebben ons hier 
nooit zo op tonnen 
gericht, maar altijd 
op jobs, jobs, jobs.’

ROB MACKOR
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In gevecht met de Elbe

De haven van Hamburg 

worstelt met de Elbe: 

tientallen miljoenen 

euro’s vliegen er elk jaar 

door om te voorkomen 

dat de rivier dichtslibt. 

Op zoek naar het 

wondermiddel.  

tijdens eb mee naar zee getrokken. 
Tegelijkertijd wordt zo de bodem-
erosie in deze gebieden tegengegaan. 
Maar op de lange termijn is de bag-
gerstrategie niet genoeg om veront-
reiniging en dichtslibben van de 
Elbe tegen te gaan. 
Het werd tijd voor een masterplan, 
en dat kwam er. In 2008 sloegen de 
HPA en de Wasser- und Schiff ahrts-
verwaltung (WSV) de handen ineen 

en stelden samen de ‘River Enginee-
ring and Sediment Management 
Concept for the Tidal River Elbe’ op. 
Een belangrijk onderdeel daarvan 
was het in gebruik nemen van een 
zogenoemde sedimentval: een uitge-
baggerde strook van twee kilometer 
lang, driehonderd meter breed en 
twee meter diep ter hoogte van We-
del. Deze uitbaggerde strook ver-
groot het volume van de rivier waar-
door op die plek de stroom en 

De getijdenrivier Unterelbe met in het midden het natuurgebied Mühlenberger Loch/Neßsand. Op sommige plaatsen kan de slibtoevoer de diepgang binnen enkele weken met meters doen afnemen. 
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et gaat niet goed met de ri-
vier. De Elbe gold zelfs lange 
tijd als de meest vervuilde 

rivier van Europa. De Unterelbe (zie 
kader) is een getijdenrivier. Zowel 
stroomopwaarts als stroomafwaarts 
kent het gebied een grote sediment-
aanvoer en beide slibstromen sette-
len zich rond Hamburg. ‘Als we niet 
continu baggeren neemt de water-
diepte snel af, op sommigen plekken 
met één tot twee meter binnen en-
kele weken’, zegt Manfred Meine, 
die binnen de Hamburg Port Au-
thority (HPA) verantwoordelijk is 
voor de ontwikkeling van de Un-
terelbe. Maar het baggeren is duur. 
‘Alleen wij geven jaarlijks al 50 mil-
joen euro uit aan baggerwerkzaam-
heden’, zegt Meine. ‘En wij onder-
houden het kleinste gedeelte.’ Het is 
ruim 115 kilometer varen vanaf de 
riviermond naar de haven van 
Hamburg. Het onderhoud is daar-
om verdeeld in drie secties. Het on-
derhoud aan de andere twee secties 
is voor rekening van de Wasser- und 
Schiff ahrtsamt (WSA) Hamburg en 
WSA Cuxhaven. 
Het dichtslibben van de Elbe vormt 

een directe bedreiging voor de ha-
ven. Met een aandeel van 70% is 
Hamburg een echte containerhaven. 
Om schaalvoordeel te behalen in een 
door overcapaciteit geteisterde 
markt bouwen deze rederijen steeds 
grotere schepen met lengtes van 400 
meter en diepgangen van 14,5 meter 
zoals de bekende Triple-E schepen 
van Maersk Line. ‘Nu al kunnen 
schepen met een diepgang tussen 
12,8 en 15,1 meter de haven alleen 
tijdens hoogwater bereiken’, zegt 
Meine. ‘Daarom zoeken wij naar 
duurzame middelen die helpen om 
de vaarwegen ook in de toekomst 
bevaarbaar te houden en de hoeveel-
heid baggerwerkzaamheden ver-
minderen.’

Mijngebieden
Het sediment dat zich settelt rond 
Hamburg komt van twee kanten. 
Tijdens vloed wordt sediment vanuit 
zee stroomopwaarts de rivier opge-
dragen. Stroomafwaarts komt er 
veel sediment vanuit het bovendeel 
van de Elbe mee, dat bovendien 
zwaar vervuild is omdat de rivier 
door voormalige mijngebieden als 

het Erzgebirge (ertsbergen, red.) en 
oude industriegebieden in voorma-
lig Oost-Duitsland stroomt. 
‘Sinds optimalisatie van de bagger-
werkzaamheden in 2006 laat de 
HPA jaarlijks drie tot vijf miljoen 
kubieke meter sediment opzuigen’, 
zegt Meine. ‘Een vijfde daarvan 
wordt vanwege de hevige verontrei-
niging schoongemaakt bij de speci-
aal hiervoor opgerichte behande-

lingsinstallatie Metha, waar het 
zand en verontreinigde slib - dat on-
der andere bestaat uit koolwaterstof-
fen en zware metalen als lood, zink, 
koper en nikkel – van elkaar worden 
gescheiden. Het schone zand wordt 
vervolgens hergebruikt als bouwma-
teriaal.’ Het overige opgebaggerde 
zand wordt verder stroomafwaarts 
neergestort op plaatsen waar de eb-
stroom dominant is. Door de getij-
denwerking wordt het sediment dan 

‘Het baggeren van de Elbe kost het 
havenbedrijf jaarlijks 50 miljoen euro.’ 
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Herbalife, gespecialiseerd in 

producten voor gewichtscon-

trole, heeft een overeenkomst 

gesloten met Logicor voor de 

huur van een logistiek bedrijfs-

gebouw in Venray. De huidige 

locatie van 15.000 m2 wordt 

uitgebreid met 7.658 m2. Het 

object is voorzien van negen 

loading docks. 

E. van Wijk Logistics uit 

Giessen heeft het certifi caat 

‘Duurzaam op de Weg’ ontvan-

gen van Profi le Tyrecenter Truck 

Europe. De internationale 

logistiek dienstverlener had een 

100% score op het duurzaam 

bandenbeleid. Dit resulteert in 

een maximale kosten-, brand-

stof- en CO2-reductie. 

Europees logistiek dienstverle-

ner Vos Logistics bouwt een 

duurzaam distributiecentrum in 

Oss. Met deze uitbreiding komt 

de totale warehouse capaciteit 

van Vos Logistics in de Benelux 

en Duitsland op 170.000 m2. 

Het gebouw bestaat uit 24.300 

m2 opslagruimte met 33 

loadingdocks en faciliteiten 

voor het laden en lossen van 

ecocombi’s. Op 1 oktober wordt 

het in gebruik genomen. 

Middelkoop uit Duiven heeft 

vier nieuwe Iveco Stralis 

Hi-Road trekkers op LNG in 

gebruik genomen. Middelkoop 

is een logistieke dienstverlener 

met onder andere een service-

dienst van 24-uurs distributie 

binnen de Benelux. De Iveco’s 

op vloeibaar aardgas hebben 

een actieradius van 750 km.

De Broekman Group nam vorig 

jaar juli TWO Chemical Logistics 

over. Het personeel en de 

vestigingen in Nijmegen en 

Maastricht waren vanaf dat 

moment onderdeel van 

Broekman Logistics, één van de 

vier divisies van Broekman 

Group. Per 1 februari zijn ook de 

namen van de betrokken 

voormalige TWO-onderdelen 

offi cieel gewijzigd in Broekman 

Logistics Nijmegen BV (voor-

heen TWO Chemical Logistics 

BV), Broekman Distribution 

Services BV en Broekman 

Warehousing Maastricht BV 

(voorheen TWO Chemical 

Warehousing BV). 

DAF-dealer De Burgh is door 

DAF Nederland uitgeroepen tot 

Dealer van het Jaar 2014, 

vanwege de goede resultaten 

op het gebied van sales en after 

sales. Belangrijkste criteria zijn 

klanttevredenheid en kwaliteit 

van de service. De Burgh is 

sinds 1959 offi cieel DAF-dealer. 

De Butter Group heeft 25 

nieuwe Scania Euro 6 Stream-

line trucks aan het wagenpark 

toegevoegd. Deze order maakt 

deel uit van de verdere verduur-

zaming van de vloot met 60 

eenheden. De Butter Group is 

gespecialiseerd in transport van 

agrarische producten in Europa 

en beschikt over een uitgebreid 

netwerk met vestigingen in 

Nederland, Duitsland, Groot-

Brittannië, Polen en Hongarije. 

InterModal Solutions (IMS) en 

Groningen Railport Exploitatie-
maatschappij, beiden gevestigd 

in Veendam, hebben het 

AEO-certifi caat Douanevereen-

voudigingen en Veiligheid van 

Douane Nederland ontvangen. 

Als een van de grootste food 

grade warehouse operators van 

Noord-Nederland is het bedrijf 

onder andere voor ISO 9001-

2008, HACCP5, GMP+, SQAS en 

SKAL gecertifi ceerd. 

Peeters Tanktransport uit de 

Hoge Mauw in het Vlaamse 

Arendonk heeft de LON-award 

van Voka Kempen gewonnen. 

Het familiebedrijf bestaat al 

sinds 1948 en is gespecialiseerd 

in het vervoer van ‘alles wat 

gevaarlijk is’. De LON-award van 

Voka Kempen staat voor ‘lokaal 

ondernemersnetwerk’.

De Lange Speciaal Transport uit 

Dordrecht heeft drie nieuwe 

Broshuis semi-diepladers in zijn 

vloot opgenomen. Deze worden 

door De Lange ingezet voor het 

vervoer van zeer uiteenlopende 

‘uitzonderlijke ladingen’ in 

Europa. De drie opleggers 

worden getrokken door drie 

identieke MAN’s. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Met een aandeel van 70% is Hamburg een echte containerhaven... 

...maar nu al kunnen de grootste containerschepen alleen met hoogwater naar binnen. 

troebelheid afnemen en het sedi-
ment bezinkt. ‘Zo wordt voorkomen 
dat het stroomafwaartse sediment 
op en neer gepompt blijft  worden 
door het getij, maar kan het gemak-
kelijk worden weggebaggerd om op 
de ebdominante plaatsen te worden 
uitgezet’, zegt Meine. 

Nieuw wapen
Maar dat is nog niet alles. Momen-
teel wordt nabij Hamburg een nieuw 
wapen voor de strijd tegen sedi-
mentopbouw gebouwd. Op een 
voormalig dumpterrein van bagger-
specie bij Spadenlander Busch rijden 
shovels rond die de grond afgraven 
en de Kreetsanderdijk verleggen. 
‘We bouwen daar een uiterwaarde 
van 30 hectare groot’, zegt Meine. 
Het stroomopwaartse sediment kan 
Hamburg bereiken door de sterke 
vloedstroom. ‘Door de rivier de mo-
gelijkheid te geven om uit te zetten 
wordt het pompeff ect van de rivier 
afgezwakt. Het sediment moet daar-
door minder ver stroomopwaarts 
kunnen bewegen.’ Eenmaal klaar 
moet dit 1,1 miljoen kubieke meter 
extra getijdenvolume opleveren. 

De kosten voor de aanleg van het ge-
bied bedragen naar verwachting 
meer dan 50 miljoen euro omdat de 
afgegraven grond ernstig verontrei-
nigd is. Een fi jne bijkomstigheid is 
dat de uiterwaarde een bijzonder na-
tuurgebied zal opleveren, als deel 
van Natura 2000 ‘Hamburger Elbe’. 
Het gebied moet in 2017 klaar zijn. 
Het wegbaggeren van sediment zal 

waarschijnlijk nog vele tientallen ja-
ren een dagelijkse werkzaamheid in 
de Hamburgse haven blijven. Er zijn 
ook andere natuurtechnische maat-
regelen die de potentie hebben om 
het getijdeneff ect af te zwakken, zo-
als het gedeeltelijk afsluiten van de 
riviermond met opgespoten zand-
banken om de sterkte van de inko-
mende vloedstroom af te zwakken. 
Maar vooralsnog zijn dergelijke 
plannen niet concreet. 
Hamburg is niet de enige havenstad 
in Europa die kampt met extreme 
getijdencondities. Ook de Schelde 
waar Antwerpen aan ligt is een getij-
denrivier, evenals de Weser (Bre-
merhaven) en de Humber (Kingston 
upon Hull). Is het niet een beetje on-
eerlijk, Rotterdam met zijn stabiele 
Maas? Meine moet er niets van we-
ten. ‘Elke havenstad ligt op zijn loca-
tie met een reden’, zegt hij. ‘Wij lig-
gen direct naast onze Scandinavische 
markt. Bovendien kunnen de grote 
18.000 teu containerschepen van 
Maersk Line ook bij ons terecht, we 
kunnen dus prima concurreren.’

TOBIAS PIEFFERS

LIFE LINE
De 1165 kilometer lange Elbe is op-
gesplitst in twee delen. Het eerste 
deel loopt vanaf de bron in het 
Tsjechische Krkonose gebergte tot 
aan de stuw bij Geesthacht, net 
onder Hamburg. De Unterelbe 
loopt vanaf deze stuw tot aan de 
monding in de Noordzee en wordt 
ook wel de life line van Hamburg 
genoemd. Elk jaar gebruiken tien-
duizend schepen de riviermonding 
om gezamenlijk ruim 132 miljoen 
ton aan lading af te leveren in 
Hamburg en 156.000 Hamburgers 
vinden er direct of indirect hun 
werk.
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Minder 
schepen op

sloopstranden 
Grieken en Duitsers voeren de Europese sloopstrandlijst aan, 

maar het gaat de goede kant op met de scheepskerkhoven in 

Zuid-Azië. Een beeldreportage uit Bangladesh en Pakistan.
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

2014: slimme logistieke 
samenwerking is duurzaam! 
https://insights.abnamro.
nl/2014-slimme-logistieke-sa-
menwerking-duurzaam/ … 
#abnamro #insights
@Wayz_BV 

In memoriam: former ECSA 
President Jack Kruse “@
tradewindsnews: Hapag-Lloyd 
has announced the death of HJ 
Kruse. http://bit.ly/1g9AWgv ”
@PVerhoevenECSA  
  
#CO2-gids voor wegvervoer 
nu beschikbaar. Bekijk hoe uw 
onderneming emissies (en 
geld!) kan besparen. 
http://ow.ly/tnn4v
@EVO_nieuws 

Haven van Hamburg geeft 
jaarlijks 50 miljoen euro uit 
aan het toegankelijk houden 
van de haven. #sediment 
#getijdenrivier 
@TobiasPieffers 

Overnemer Franse transpor-
teur #MoryDuclos schrapt wel 
even 2.850 banen
@ruudpeys 

Morgen vroeg uit de veren en 
naar de mooiste haven van 
Nederland #Eemshaven @
GroningerHavens
@HarmHubbeling 

@NTnl goed nieuws! #binnen-
vaart is de troefkaart van 
#havenrotterdam  Innovatie 
en Investeren nodig om te 
excelleren. @Henkdebruijn  
 
Het is offi cieel: 5000 volgers. 
Nummer 5000 hoort zsm van 
ons! pic.twitter.com/
Qf98VmaFcW
@NTnl

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Video: Spaans schip breekt 
in tweeën voor Franse kust 

 MSC minst betrouwbare 
containerrederij

 Damen levert sleepboten 
aan Defensie 

 Maastunnel twee jaar op 
de schop 

 Recordklus voor Dockwise 

 Video: TLN: illegaal 
goederenvervoer slecht 
voor de sector 

 De Rijke Trucking 
 vervoert dino’s 
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et aantal op Aziatische sloopstranden gedumpte 
schepen is in 2013 met 24% afgenomen, meldt Ship-
breaking Platform. Deze ngo spreekt van een gun-

stige trend, maar nog geen einde van het probleem. Nog 
steeds belandt ruim de helft  van de ter sloop gestuurde sche-
pen op stranden in India, Pakistan en Bangladesh. 40% van 
die schepen is afk omstig uit de Europese Unie. 
In totaal werden er in 2013 1213 schepen gesloopt. 645 sche-
pen daarvan belandden op stranden in Bangladesh, Pakistan 
en India. In 2012 waren dat er nog 850. ‘Meer rederijen kiezen 
voor schonere en veiligere oplossingen, dat is goed nieuws 
voor het milieu en de scheepsrecyclingwerven die investeren 
in betere voorzieningen’, zegt Patrizia Heidegger, directrice 
van Shipbreaking Platform. ‘Toch blijft  de meerderheid door-
gaan met deze smerige praktijken en Europese scheepseigena-
ren behoren tot de ergste.’ 
Van de 372 grote zeeschepen die Europese eigenaren ter sloop 
stuurden, eindigden er 238 op de Zuid-Aziatische sloopstran-
den. Griekenland is grootste dumper, gevolgd door Duitsland. 
80% van de sloopschepen uit deze landen gingen richting deze 
stranden. Bekende namen uit deze landen die op de lijst staan 
zijn Danaos, Euroseas, Hapag Lloyd, Leonhardt & Blumberg 

en Conti. Ook containergiganten MSC en CMA CGM komen 
op de lijst voor. 
Er bevinden zich ook twee Nederlandse schepen op de lijst. De 
HMS Laurence van WEC Lines belandde op het strand van 
Alang in India, evenals de cutterzuiger Sliedrecht 35 van bag-
geraar Van Oord. Deze laatste heeft  recent bekendgemaakt te 
zullen stoppen met het slopen van schepen op stranden. 
Voor reders is het slopen van hun schepen op stranden aan-
trekkelijk omdat zij een betere prijs ontvangen voor het schip 
dan wanneer zij dat aanbieden aan goedgekeurde of gecertifi -
ceerde scheepsrecyclingwerven. Gecertifi ceerde werven heb-
ben hogere sloopkosten, waardoor zij minder geld bieden voor 
een schip. 
Nieuwe Europese regelgeving voor de recycling van schepen, 
die is ingegaan op 30 december 2013, verbiedt EU-scheepsei-
genaren om hun schepen op stranden te slopen. Heidegger 
vreest echter dat deze regelgeving een papieren tijger gaat wor-
den omdat veel schepen van Europese scheepseigenaren niet 
onder een Europese vlag varen of vlak voor ze naar de sloop 
gaan omgevlagd worden.

TOBIAS PIEFFERS
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AGENDA

RORO Shipping Conference 
20 en 21 februari 

Evenement in Kopenhagen met vele 

conferenties over ro/ro. Op de agenda 

onder andere een analyse van toe-

komstige regionale hotspots, waar-

onder Turkije en Afrika.

• www.informamaritimeevents.com

Verover Nieuwe Markten! 
6 maart 

Diverse workshops voor (startende) 

exporteurs over (starten met) inter-

nationaal ondernemen. Thema’s: za-

kencultuur, exportcontroles, leve-

ringsvoorwaarden en fi nanciering. 

• www.rvo.nl 

Breakbulk China 
11 t/m 13 maart 

De jaarlijkse breakbulk beurzen wor-

den traditiegetrouw ingezet met 

Breakbulk China, in Shanghai, de 

grootste bijeenkomst in Azië voor 

heavy-lift, project & breakbulk. 

• www.breakbulk.com

Supply Chain Innovations
27 maart 

Tijdens Supply Chain Innovations 

wordt een groot aanbod van kennis 

inzake innovatieve toepassingen bin-

nen het ruime domein van Supply 

Chain Management gepresenteerd. 

• www.valuechain.be 

Transport Compleet Hardenberg
18 t/m 20 maart  

De eerste editie van deze vakbeurs 

borduurt voort op de Carrosserie Vak-

dagen. Naast truck-, trailer- en carros-

seriebouw met alle aanverwante pro-

ducten, ook lichte bedrijfswagens.

• www.evenementenhal.nl

Burenruzie over licht
 BODEMPROCEDURE  Amsterdam wil 4,5 miljoen ton aan steenkolen en graniet 

De gemeente Velsen ruziet 
met Amsterdam, het haven-
bedrijf van de hoofdstad en 
de kolenoverslagbedrijven 
OBA Terminals en Rietlan-
den over de overslagcapaci-
teit van steenkolen bij de 
sluizen van het Noordzeeka-
naal. Het wachten is op een 
uitspraak van de Raad van 
State. 

Eind vorig jaar wisten het Amster-
damse havenbedrijf en de overslag-
bedrijven via een beroepszaak bij de 
Raad van State al de in het bestem-
mingsplan Zeezicht van de gemeen-
te Velsen opgenomen overslaglimiet 
aan de IJmond van twee miljoen ton 
op te schorten. Volgens Haven Am-
sterdam, OBA en Rietlanden is er 
voldoende milieuruimte om 4,5 mil-
joen ton over te slaan aan de be-
staande lichterboeien voor de sluis 
van IJmuiden en in de nog aan te leg-
gen nieuwe overslagfaciliteit in de 
oude Averijhaven van Velsen. Dat 
lichteren is niets meer dan het ge-
deeltelijk lossen van schepen zoals 
de kolenschepen voor overslagbe-
drijven van OBA en Rietlanden. 
Deze schepen liggen volledig gela-
den te diep om het sluizencomplex 
en de drempels in het Noordzeeka-
naal te kunnen passeren. Daarom 
moet een gedeelte van de lading voor 
de zeesluis worden gelost op kleinere 
schepen. 
Volgens Wim Vlemmix, directeur 
regionale ontwikkeling van Haven-
bedrijf Amsterdam, heeft  de ge-
meente Velsen de fout gemaakt om 
het ‘stand-still beginsel ten aanzien 
van de luchtkwaliteit’ in het bestem-
mingsplan te koppelen aan het over-
slagvolume van maximaal twee mil-
joen ton. Het havenbedrijf en de 
Amsterdamse overslagbedrijven 
vinden dat deze limiet niet geregeld 
had moeten worden in het bestem-
mingsplan maar via een milieuver-
gunning. 
De gemeente Velsen weet van geen 
wijken en houdt voorlopig vast aan 
strikte milieugrenzen voor het lich-
teren, waarbij de maximaal toege-
stane hoeveelheden per product-
soort nauwkeurig zijn vastgelegd: 
ijzererts (500.000 ton), steenkolen 
(750.000 ton) en granen en veevoe-
der (750.000 ton). Deze laatste cate-
gorie kan binnen het aangehouden 
bestemmingsplan wel worden inge-
ruild voor dezelfde tonnage aan 
steenkolen of ijzererts, maar het pla-
fond van twee miljoen ton mag daar-
bij niet worden overschreden, stelt 
beleidsambtenaar René van der Lin-

den van de gemeente Velsen. 
Dat volume van twee miljoen ton 
komt volgens hem ook niet uit de 
lucht vallen, maar is gelijk aan het 
huidige overslagplafond voor het 
lichteren aan de sluizen van IJmui-
den. Daarmee blijft  de gemeente 
binnen de huidige beschikbare mi-
lieuruimte. Een verdere uitbouw van 
de overslag zou ‘een te grote belas-
ting zijn voor de omgeving’, waarbij 
al rekening moet worden gehouden 
met de activiteiten van staalprodu-
cent Tata Steel en de recreatie- en na-
tuurplannen voor het nabijgelegen 
Noordzeestrand.

Minder stof
Volgens het Amsterdamse havenbe-
drijf houdt Velsen onvoldoende re-
kening met de aard van de goederen 
en de gevolgen voor het milieu. Zo is 
er bij de overslag van steenkolen veel 

minder stofontwikkeling dan bij het 
lossen van granen en diervoeder. 
Daarbij zou bijvoorbeeld 200.000 
ton aan agribulk dezelfde milieu-
ruimte in beslag nemen als de over-
slag van drie miljoen ton aan steen-
kolen. ‘Een kwantitatieve 
maximering heeft  dus niet per defi -
nitie een gunstig eff ect op de milieu-
kwaliteit’, aldus de havenpartijen in 
de door Amsterdam gewonnen be-
zwaarprocedure bij de Raad van Sta-
te. Via een bodemprocedure willen 
het havenbedrijf en de overslagbe-
drijven nu verder invulling geven 
aan de plannen om vooral meer 
steenkolen over te slaan bij Velsen. 
Vlemmix stelt daarbij dat het moge-
lijk is binnen de bestaande milieu-
ruimte maximaal 4,5 miljoen ton te 
lichteren. Het gaat daarbij naast 
steenkolen hoofdzakelijk om gra-
niet. Het havenbedrijf zal daarom op 

De Averijhaven in Velsen is nu een depot voor giftig havenslib. 800.000 kubieke meter moet 

Laat ik mij even voorstellen. Mijn 
naam is John Klompers en ik heb bin-
nen een drietal logistieke bedrijven 
topmanagementposities bekleed. In 
totaal heb ik dertig jaar in de logistieke 
wereld gewerkt. Ik ben gevraagd om als 
columnist voor NT te schrijven. Ik kan 
u zeggen dat ik hier erg trots op ben. Ik 
zal proberen mijn ideeën en observa-
ties in woorden om te zetten. Dit leidt 

hopelijk tot discussies en gesprekken over de toekomst van 
‘de logistiek’ in Nederland. Vergeet niet, logistiek is een van 
de motors van de Nederlandse economie. Dus dit onderwerp 
gaat ons allemaal aan.

Een concreet punt dat al jaren speelt is de discussie over de 
toeslagencultuur in de luchtvaart. Ik ondersteun de analyse 
van Peter Scholten, commercieel directeur bij Saudia Cargo, 
volledig. De brandstoft oeslag is iets uit het verre verleden, 
vanwege de toenmalige omstandigheden. Momenteel wor-
den de toeslagen misbruikt door een industrie die moeite 
heeft  haar toegevoegde waarde in duidelijke producten en 
prijzen uit te drukken. Dit los je niet op door toeslagen meer 
dan twintig jaar in stand te houden.

Het zijn interessante maar tegelijk ook woelige tijden. Dit 
heeft  naar mijn mening te maken met het transformatiepro-
ces van een op informatie gebaseerd economisch systeem 
naar een Tech Economie. Dit proces is pas begonnen. Ik ver-
gelijk deze periode graag met de jaren ’80, ook een decenni-
um van vele veranderingen.

Wat heeft  dit te betekenen voor de logistieke industrie?

1. Leiders en managers moeten zich gaan openstellen voor de 
komende veranderingen. Laat je informeren! Oud-minister 
Willem Vermeend en econoom Rick van der Ploeg roepen 
hier ook regelmatig toe op. Als we niets doen gaan er de ko-
mende 20 jaar veel banen verloren, ook in de logistiek.

2. De traditionele verdienmodellen staan in alle industrieën 
onder druk, ook als we kijken naar schaalgrootte. De Tech 
Economie (bijvoorbeeld Airbnb, Facebook, Google, Bol.com) 
gaat een aardverschuiving veroorzaken in de verdienmodel-
len van bedrijven, waar logistiek geen uitzondering op zal 
zijn.

3. Bedrijven dienen zich, als antwoord hierop, veel meer te 
richten op het werken in onderscheidende netwerken, de zo-
genoemde Ecosystemen. In de logistiek: verticale integratie 
en samen met een groep bedrijven de gehele bedrijfskolom 
afdekken (bijvoorbeeld expediteurs, afh andelaren, lucht-
vaartmaatschappijen en IT-bedrijven). Het kernwoord is de-
len! Delen van de lusten maar ook de lasten.

Mijn oproep is duidelijk. Vergeet het verleden, de kleine (bij)
zaken, maar ontdek de grote trend, en ga hiermee aan de slag 
met een ‘can do’ en niet met een ‘we talk’ mentaliteit. Een toe-
komst met ongekende mogelijkheden ligt voor ons. Je moet 
je maar eens afvragen welke impact 3D-printing op de gehe-
le logistieke keten en op jouw bedrijf gaat hebben.
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Lufthansa heeft 

Carsten Spoor 
benoemd als 

nieuwe voorzit-

ter van de raad 

van bestuur. 

Spohr staat nu nog aan het 

hoofd van het passagiersver-

voer van de Duitse luchtvaart-

maatschappij. Hij volgt per 1 

mei Christoph Franz op, die 

vertrekt naar het Zwitserse 

Roche. De Duitser Spohr werkt 

sinds 1994 bij de luchtvervoer-

der. In tegenstelling tot zijn 

voorganger geldt hij als een 

charismatisch bestuurder. 

Na een periode 

van vijftien jaar 

stapt Guido van 
Woerkom per 1 

augustus op als 

hoofddirecteur 

van de ANWB. Aanleiding voor 

het besluit van de 58-jarige 

bestuurder zijn de bestuurlijke 

veranderingen die de ANWB wil 

doorvoeren. De raad van 

commissarissen wil Frits van 
Bruggen benoemen als nieuw 

boegbeeld van de club. Hij is al 

sinds 2010 lid van de hoofddi-

rectie. 

The Alwaysbemobile Company 

heeft de samenstelling van zijn 

directiecomité gewijzigd. Ruud 
Eijsten, voorheen commercieel 

directeur Transport & Logistiek, 

is benoemd tot directeur 

Product Management. Gelijktij-

dig is Marjolijn Walhof, 

hiervoor commercieel directeur 

Masters4Fleets, toegetreden tot 

het directieteam in de functie 

van directeur Lease & Fleet. 

Pierre-Jean 
Lorrain, voor-

heen algemeen 

directeur van 

Gefco Italië, 

wordt hoofd van 

de zone Midden-Europa, Balkan 

en Midden-Oosten voor de 

Gefco Groep. Gefco ziet 

toekomst in deze zone en breidt 

zijn faciliteiten daar uit. Lorrain 

(52) beschikt over een ruime 

expertise op het vlak van 

internationaal transport en 

logistiek. 

Stéphane 
Saint-André is 

de nieuwe 

voorzitter van 

de raad van 

bestuur van de 

Franse waterwegbeheerder 

VNF. Hij komt aan het hoofd te 

staan van een geheel nieuwe 

raad van bestuur, die is samen-

gesteld uit negen vertegen-

woordigers van de overheid, 

negen personen uit sectoren 

zoals de binnenvaart, transport, 

hydraulische energie, bescher-

ming van het mariene milieu, en 

acht vertegenwoordigers van 

het personeel. Saint-André is 

burgemeester van het Noord-

Franse stadje Béthune. 

PERSONALIA

T-trans B.V.
Wijster

Rechtbank Noord-Nederland

A. van der Linden 
Internationaal Transport BV

Lienden

Rechtbank Gelderland

Arcotrans
Tinlot
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FAILLISSEMENTENeren aan de IJmond
overslaan, terwijl de gemeente Velsen maar twee miljoen ton wil toestaan

‘korte termijn’ een nieuwe milieu-
vergunning aanvragen voor ‘meer 
overslag maar met zodanige milieu-
voorzieningen dat de emissies lager 
zijn dan in de huidige vergunning’, 
stelt hij. Dat kan door de toepassing 
van nieuwe technieken en aanpas-

singen aan de kranen, zegt hij. ‘Een 
bepaalde hoge tonnage is uit milieu-
oogpunt dan beter dan het lichteren 
van een lagere tonnage zonder die 
toepassing’, zegt hij. Daarnaast 
komt straks de nadruk te liggen op 
de overslag van steenkolen, die min-

der stof ontwikkelt dan het lichteren 
van agri-bulk. 
Volgens Vlemmix is ondanks de ju-
ridische schermutselingen het con-
tact met de gemeente Velsen nog 
steeds goed. ‘Wij zijn nog steeds in 
overleg met ze. Dat gebeurt in een 
constructieve sfeer en ik sluit niet uit 
dat wij gezamenlijk nog een oplos-
sing weten te vinden. Anders is het 
wachten op de uitspraak van de 
Raad van State.’ Die uitspraak ver-
wacht hij nog voor de zomer van dit 
jaar.

Gifdepot
De juridische twist rond de overslag-
capaciteit lijkt voorlopig geen gevol-
gen te hebben voor de plannen om 
met het oog op de komst van een 
nieuwe zeesluis voor de Amster-
damse haven het lichteren te ver-
plaatsen naar de oude Averijhaven in 
Velsen. Het lichteren gebeurt nu nog 
aan boeien in de vaargeul bij de 
Noordersluis en zorgt daar voor veel 
oponthoud. Zo moeten passerende 
zeeschepen bijzonder langzaam va-
ren, anders kan door de zuiging het 
schip bij het lichteren losslaan. Met 
de nieuwe lichterhaven, die in 2018 
klaar moet zijn, is IJmuiden verlost 
van dat probleem. Volgens beleids-
ambtenaar Folkert Schaap van 
Rijkswaterstaat, verantwoordelijk 
voor de reconstructie van de Averij-
haven, is dat streven nog steeds haal-
baar maar ‘zal het krap worden in de 
tijd’. 
De Averijhaven, ten noorden van het 
sluizencomplex, werd de laatste 35 
jaar gebruikt als opslagdepot van 
zwaar verontreinigde havenslib van 
de havens van Tata Steel, het oude 
Hoogovens. De voorbereidende 
werkzaamheden voor het weghalen 
van ‘800.000 kubieke meter haven-
bagger’ zijn volgens Rijkswaterstaat 
bijna afgerond. ‘De aanbesteding 
voor het weghalen van de havenspe-
cie kan nog dit jaar gebeuren, waar-
na de bagger hoogstwaarschijnlijk in 
2015 kan worden weggehaald. Het 
verwijderen van de bijna tien meter 
hoge damwanden en de herinrich-
ting van de Averijhaven is dan alleen 
nog afh ankelijk van een ‘schone 
grond’-verklaring van de provincie 
Noord-Holland’, zegt Schaap. 
Het is de bedoeling dat in de lichter-
haven de overslag ook op het water 
gebeurt. In totaal heeft  Rijkswater-
staat een bedrag van 64 miljoen euro 
gereserveerd voor de sanering en in-
richting van de Averijhaven. Dat be-
drag valt buiten het budget van de 
aanleg van de nieuwe zeesluis, die 
bijna 850 miljoen euro moet gaan 
kosten. Een defi nitief besluit voor de 
sluis valt volgend jaar of in 2016.  

 volgens Rijkswaterstaat worden verwijderd voor de komst van de nieuwe lichterhaven. 
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De Averijhaven, eigendom van de Rijksoverheid, werd in 1967 gegraven 
voor het afmeren van schepen die in de problemen waren gekomen en 
op reparatie moesten wachten. De insteekhaven kreeg een bodemdiepte 
van 16,50 meter, maar wordt sinds 1979 alleen nog maar gebruikt om 
verontreinigde slib van baggerwerk in de havens van Hoogovens, het 
huidige Tata-Steel, op te slaan. Dat moest omdat het niet langer was 
toegestaan de specie op de Noordzee te dumpen. In 1998 werd er een 
tien meter hoge dijk rond de haven aangelegd en kreeg die een capaciteit 
van twee miljoen kubieke meter. Tot 2009 is er in totaal 1 miljoen kubieke 
meter baggerspecie in het depot gestort. 

AVERIJHAVEN: 35 JAAR DEPOT HAVENSLIB
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Hoppa, Jurassic 
Park in de laadbak 
 LIVING DINOSAURS   Jan de Rijke verzorgt transport voor expositie

Het is een vogel, nee, het is 
een vliegtuig, nee, het is... 
een truck van De Rijke!

Stapt-ie nou rechtstreeks uit de laad-
bak, of zoekt deze reus nog naar de 
elektronische bediening van de 
laadplank? Opschieten in elk geval, 
want hij en zijn vriendjes zijn sinds 
kort te bewonderen op de expositie 
Living Dinosaurs. En wel in Post 
Rotterdam aan de Coolsingel, de 
primeur voor Europa.
Met dat ‘living’ zal het wel meeval-
len, de reuzen zijn al zo’n 66 miljoen 
jaar geleden uitgestorven, misschien  
- zo is de wetenschappelijke hypo-
these - door een verwoestende mete-
orietinslag. Sinds de fi lm Jurassic 
Park hebben ze een prominente plek 
verworven in de verbeelding van 
kinderen én volwassenen. 
Bij De Rijke, een familiebedrijf met 
1300 medewerkers en 24 vestigingen 
in Europa en het Midden-Oosten. 
moeten ze toch wel wat gewend zijn. 
Niettemin twitterde het bedrijf vol 

trots onderstaande foto over het bij-
zondere transport van 6 februari 
jongstleden. Het leidde prompt tot 
een reactie van havenwethouder 
Jeannette Baljeu. 
De 19 giganten zijn gemaakt van 
rubber en bewegen dankzij een spe-
ciale constructie ‘echt’ als dino’s 

compleet met gebrul, al zul je dat 
laatste met een korreltje zout moeten 
nemen wegens het schrijnende ge-
brek aan ooggetuigen uit die bewus-
te periode. Zo’n slordige 140 miljoen 
jaren lang waren ze heer en meester 
op aarde.

Hoogtij
In Post Rotterdam maak je een tocht 
door het mesozoïcum, dat zoals be-
kend Trias, Jura en Krijt omvat, de 
hoogtijdagen van de reptielen. Ook 
is er een 3D-fi lm te zien van Natio-
nal Geographic. 
Lekker griezelen, hoewel, de kanjers 
blijken vaak de minst gevaarlijke ge-
weest te zijn, als we Daria Kremens-
kaia mogen geloven, de van oor-
sprong Russische organisator. ‘De 
grootste dino’s waren veelal planten-
eters’, vertelt zij in het blad De Ha-
venloods. Bij De Rijke halen ze opge-
lucht adem. Die truck wordt vast wel 
weer uitgespuugd. 
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QUOTE VAN DE WEEK

Jan ten Hoopen, voorzitter 
van Actal en tevens 
oud-ondernemer, vertelt 
over zijn tijd in de Tweede 
Kamer voor het CDA.

Natuurlijk voelde 
ik me af en toe 
een roepende
in de woestijn.

Er wordt dit jaar een ‘ceo-dag’ gehou-
den in Rotterdam. Klanten op het 
hoogste niveau wordt op die dag door 
ondernemersvereniging Deltalinqs ge-
vraagd of ze het vestigingsklimaat in 
de haven nog steeds ‘positief onder-
scheidend’ vinden. Dit heeft  Steven 
Lak, de nieuwe voorzitter van de club, 
in zijn nieuwjaarsrede laten weten. Hij 

wil ook het kabinet, het gemeentebestuur en het havenbedrijf 
van de Maasstad voor deze kar spannen.
 
Ach, best lief toch. Je hoort de moderator met zijn microfoon 
al door het zaaltje heen lopen. Vindt u het vestigingsklimaat 
nog steeds ‘positief onderscheidend’? Nou ja, nog net, luidt 
het antwoord. Anders waren we natuurlijk allang naar Ant-
werpen vertrokken, of naar Hamburg. Daar hebben ze name-
lijk ook havens met positief onderscheidende eigenschappen. 
We hebben weliswaar geen hekel aan Rotterdam, maar dan 
moet je er, vergelijkenderwijs, wel goedkoper en beter uit zijn 
dan in omringende havens.
 
Wat zou het positief onderscheidende vermogen van een ha-
ven kunnen zijn? Dat je er met grote schepen kunt aanleggen, 
gemakkelijk de weg op kunt, grote ladingpakketten over het 
water of het spoor kunt laten aan- en afvoeren? Waarschijn-
lijk wel. Toch is dat maar een deel van het verhaal. De haven 
moet ook dicht bij het afzetgebied liggen. De overslag moet 
niet al te duur zijn. En we zijn wars van arbeidsonrust, me-
neer de moderator. We hebben een pesthekel aan plotselinge 
stakingen, die in onze supply chain niet zijn in te plannen.
 
De ‘ceo-dag’ begint om een uur of zeven als de Mercedes met 
chauff eur zich bij het tuinhek meldt. Op de achterbank neemt 
de ceo de dagagenda door. Daarin staat genoteerd: elf uur 
Zalmhuis R’dam, topmensen over haven Rotterdam. USB 
met power point zit in je rechter colbertzak, Jan. Twaalf uur 
jus en broodje. Gaat uit van Deltalinqs, Rotterdamse haven- 
en industrieorganisatie, voorzitter Steven Lak, knul met fl in-
ke blonde lokken. Twee uur: vliegtuig Hongkong, koff ertje al 
ingepakt.
 
Jan zucht. Ergens, meent hij toch, was dit eerder het werk van 
Kees. Die is immers de supply-chain manager? Welke zinnige 
bewering kon hijzelf naarvoren brengen over het positief
onderscheidende van Rotterdam? Hij dacht lang na. Het
Feyenoord-gevoel, besloot hij.
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