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IN AFWACHTING VAN NIEUWBOUW 
Het nog jonge bedrijf Scorpio Bulkers heeft vijf bulk-
schepen in charter genomen. Het gaat om twee pana-
max, twee kamsarmax en een post-panamax schip. Het 
bedrijf is in afwachting van een eigen vloot die in totaal 
74 schepen zal omvatten. De vloot zal bestaan uit 28 
ultramax, 23 kamsarmax en 23 capesize schepen. De 
eerste schepen worden naar verwachting in het twee-
de kwartaal van 2014 opgeleverd en worden gebouwd 

op werven in Japan, China, 
Korea en Roemenië. Als 
alle 74 schepen zijn opge-
leverd, zal het bedrijf een 
vloot hebben met een to-
tale deadweight van on-
geveer 8 miljoen ton. 

Scorpio chartert vijf schepen

WEGVERVOER
Transportbedrijven moeten de komende weken reke-
ning houden met boze Griekse boeren die hun tractor 
op snelwegen parkeren in het hele land. Zij protesteren 
tegen fi scale maatregelen, een wet die hun belastingen 
verhoogt, de verplichting om boekhouding bij te hou-
den en hoge energiekosten. In Thessalië en Centraal-
Griekenland staan boeren klaar voor blokkades bij de 
Nikaia-kruising op de Nationale Snelweg Athene-Thes-
saloniki, in de buurt van de stad Larissa. Grensovergan-
gen zijn gewoon open, maar de verwachting is dat de 
boeren de komende twee weken doorgaan met parke-
ren op de snelweg. 

Wegblokkades door boze Grieken

miljard is de omzet van het Franse 
Norbert Dentressangle over 2013, een 
stijging van 3,9%. Vooral de divisie 
logistiek wist met een toename van 
9,4% naar 1,9 miljard euro sterk te 
groeien. Deze stijging is onder meer toe 

te schrijven aan de nieuwe distributieactiviteiten voor 
verlader Danone in Rusland en de recente overnames 
van de landendivisies van de Fiege Groep in Italië en 
Spanje. Het transport liet een lichte afname zien van 
1,2% naar twee miljard euro door tegenvallende 
resultaten in de Franse thuismarkt bij het segment 
volle truckladingen.
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GROEI DANKZIJ DANONE

WEGVERVOER
Het Beneluxplein in de ‘haven-
snelweg’ A15 wordt komend 
weekend deels afgesloten in 
verband met de vervanging van 
een viaduct. Dat is een onderdeel 
van de verbreding van de A15 
tussen het Vaanplein en de 
Maasvlakte. De verbindingsweg 

tussen de A4 (vanuit de Beneluxtunnel) en de A15 
richting Maasvlakte/Europoort gaat van vrijdagavond 
7 februari tot maandagochtend 10 februari dicht. Dat 
geldt ook voor afrit 17 Hoogvliet van de A15 naar 
Maasvlakte/Europoort. De afsluiting is nodig om het 
oude Oudelandsviaduct bij Hoogvliet te slopen; het 
nieuwe exemplaar ligt al op zijn plaats. 

Dit weekend: verkeershinder A15
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Containerrederijen frustreren 
het terugdringen van leegrijden 
doordat ze een heffi  ng op het 
‘doorgebruik’ van containers in 
rekening brengen. Dit zegt 
brancheorganisatie TLN op basis 
van onderzoek door Panteia.

Wegvervoerders moeten die heffi  ng beta-
len als ze twee afzonderlijke ritten combi-
neren tot één nieuwe rit. Dat is bijvoor-
beeld het geval als ze een lege container in 
Tilburg oppikken, daarmee naar een ver-
lader in Venlo gaan en vervolgens met de 
volle container naar de haven van Rotter-
damse rijden. Om dat mogelijk te maken, 
moeten rederijen een aantal administra-
tieve handelingen verrichten, waarvoor ze 
een heffi  ng van ongeveer 25 euro in reke-
ning brengen.
‘Wij vinden dat onredelijk’, zegt directeur 
Peter Sierat van TLN, waarbij de Alliantie 

van de sector’ kunnen veroorzaken. De 
studie wijst erop dat de sector al jarenlang 
een negatief rendement behaalt. Vervoer-
ders verwachten bovendien dat de produc-
tiviteit de komende jaren zal dalen, onder 
meer omdat de opening van Maasvlakte 2 
tot meer omrijkilometers zal leiden.
Volgens Sierat weigeren vervoerders soms 
opdrachten omdat ze de toeslag niet willen 
betalen en wordt er in dat geval geen com-
binatierit uitgevoerd. ‘Daar zijn ons geval-
len van bekend. Het is natuurlijk zonde dat 
zo kansen worden gemist om het aantal 
lege kilometers terug te dringen.’ 
Volgens de studie gebeurt het doorgebruik 
van containers nog niet bij alle rederijen, 
maar is het aandeel bij sommige al opgelo-
pen tot 25%. Het gemiddelde ligt op 15% 
voor korte ritten en op 12% bij lange ritten.
De Vereniging van Rotterdamse Carga-
doors (VRC) kon niet op de klacht van 
TLN reageren.

Zeecontainervervoerders is aangesloten. 
‘We zouden juist beloond moeten worden 
omdat we zo bijdragen aan een betere be-
nutting van de container en zo het aantal 
lege kilometers verminderen. Bovendien 
vermindert dit het aantal handelingen op 
de terminal. Rederijen proberen hier ten 
onrechte aan te verdienen.’
Uit het onderzoek van Panteia blijkt dat er 
binnen Nederlands jaarlijks zo’n 111.000 
ritten met doorgebruik uitgevoerd zouden 
kunnen worden. De toeslag zadelt de sec-
tor op met een extra kostenpost van onge-
veer 1,2 miljoen euro per jaar. Uit een en-
quête blijkt dat vervoerders dat veel te veel 
vinden. Zij vinden een tarief van 3,70 euro 
voor een rit tot 200 kilometer en van 5,40 
euro voor een langere wel ‘verdedigbaar’.

Afbrokkeling
Panteia heeft  verder becijferd dat de toeslag 
de kostprijs van een rit met 5 tot 6% kan 
verhogen. Dat zou zelfs ‘een verdere af-
brokkeling van het weerstandsvermogen 

Wegvervoerders moeten betalen voor het ‘doorgebruik’ van containers, maar vinden dat ze daar eigenlijk voor moeten worden beloond.

 ONDERZOEK PANTEIA  ‘Gemiste kans om aantal lege kilometers terug te dringen’

Heffing doorgebruik 
frustreert vervoerder

ROB MACKOR
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     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
Nederland moet harder knokken voor Europese vervoerssubsidies

Ja, anders staan ze op achterstand 

Nee, iedereen moet belasting betalen  

Anders 

29 %

67 %

4 %

NV-belasting voor Nederlandse haven 
is een slechte zaak

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 639 mensen op de stelling van 29 JANUARI

Na een jarenlange voorbereiding 
is Binnenvaart en Logistiek 
Nederland (BLN) deze week met 
een grootscheeps ‘startevent’ 
offi  cieel aan de slag gegaan na 
een druk op de knop van 
minister Melanie Schultz-van 
Haegen. Hester Duursema, sinds 
september directeur van BLN in 
oprichting, blikt terug.

Gefeliciteerd, tevreden?
Zeker, de opkomst was groter dan 
verwacht en er was een enorm en-
thousiaste vibe. 

Wat is er sinds gisteren veran-
derd?
De verwachtingen rond BLN wa-
ren al hoog en dat is nog eens be-
vestigd. Het urgentiebesef is verder 
toegenomen dat de thema’s die we 
al eerder hadden benoemd nu ook 
echt aangepakt moeten worden.

Wat was het beste nieuws in de 
speech van de minister?
Haar boodschap dat we on speaking 
terms zijn. Ze was zo moedig om 
gevoelige en precaire thema’s te be-
noemen en ze maakte duidelijk dat 
ze zich kan inleven in de behoeft en 
van de sector. Ik denk dat het voor 
een deel van de achterban belang-
rijk was om te horen dat deze mi-
nister onze vriendin is en niet onze 
tegenstander.

Wat miste u?
Ik was blij dat ze ook de problema-
tiek rond de inzameling van het 
huisvuil aansneed. De kosten en de 
beperkte mogelijkheden om afval 
af te geven vormen voor een deel 
van de bedrijven echt een pro-
bleem. Het was alleen jammer dat 
ze op dat punt niet concreter is ge-
worden. Ze had een cadeautje weg 
kunnen geven, maar dat heeft  ze 
niet gedaan.

Ze hamerde er nog eens op dat er 
eigenlijk maar één brancheorga-
nisatie voor de sector zou moeten 
zijn. Vind u dat het CBRB zich 
alsnog bij BLN zou moeten 
aansluiten?

Het woord moeten wil ik zeker niet 
gebruiken. Gelukkig waren er een 
aantal vertegenwoordigers van het 
CBRB aanwezig. In een aantal dos-
siers werken we ook prima met ze 
samen, maar feit is dat de spanning 
in de transitiefase van de afgelopen 
jaren fors is opgelopen. Het CBRB 
was altijd de krachtigste partij in 

de binnenvaart en zal het best las-
tig vinden dat de verhoudingen 
veranderen. Ik denk ook dat er op 
termijn wel weer toenadering 
komt, want het is uiteindelijk niet 
zinnig om met twee organisaties 
verder te gaan. We zullen in de toe-
komst ook toenadering blijven 
zoeken, maar als we dan voor een 
gesloten deur komen te staan, zul-
len we onze eigen weg moeten 
gaan.

Schultz riep de leden ook op om 
samenwerkingsverbanden aan te 
gaan, bijvoorbeeld door pools te 
vormen. Welke rol ziet u daarin 
voor BLN?
We zijn geen marktpartij en we 
gaan ons niet met de markt be-
moeien. Maar we kunnen bedrij-
ven die een pool willen vormen wel 

ondersteunen met onze kennis en 
kunde. Er is veel animo in de markt 
om pools op te richten, maar de 
eerste stap blijft  lastig. Wellicht 
kan BLN daar samen met banken 
en overheid een bijdrage aan leve-
ren. We denken na over de oprich-
ting van een ledengroep ‘coöpera-
ties’, waar bijvoorbeeld ook 
bevrachters en andere logistieke 
dienstverleners zich bij kunnen 
aansluiten.

De organisatiegraad in de 
binnenvaart is nog steeds laag. 
Hoe gaat u nieuwe leden aantrek-
ken?
De organisaties zijn altijd heel 
sterk gericht geweest op de lobby in 
Den Haag, Brussel, Straatsburg en 
Genève. Daar gaan we ook zeker 
mee door, maar een groot pro-
bleem is dat veel free riders zich 
niet aansloten in de overtuiging 
dat hun belangen ook wel worden 
behartigd, ook als ze er niet voor 
betalen. We gaan daarom veel 
meer aan individuele belangenbe-

hartiging doen, bijvoorbeeld door 
afspraken te maken met advocaten 
en banken. Dat kan ook een kor-
tingsregeling zijn. Het idee is dat je 
direct voordeel kan behalen als je 
lid wordt van BLN.

U bent nu zes maanden bezig. 
Nog geen spijt?
Welnee, ik vind het fantastisch. De 
afgelopen negen jaar was ik advi-
seur, dan sta je vooral aan de zijlijn. 
Nu moet ik zelf aan de lat en dat is 
gewoon heel gaaf. En ik heb die af-
gelopen maanden natuurlijk best 
een paar misstappen gemaakt. Dat 
is wel eens lastig, maar dat hoort 
erbij. Na zo’n uitglijder moet je ge-
woon weer opkrabbelen en verder 
gaan.

HESTER DUURSEMA, DIRECTEUR BINNENVAART LOGISTIEK NEDERLAND

‘Minister is onze vriendin,

maar had geen cadeautje’ 

‘Het is uiteindelijk niet zinnig om met 
twee organisaties verder te gaan.’

ROB MACKOR

Vestzak, broekzak. Die gedachte komt 
onvermijdelijk naar boven als je hoort 
van de enorme subsidiepot die klaar 
staat om de Europese corridors tot 
stand te brengen, de zogeheten TEN-
gelden (zie pagina  en 9). Liefst 26 mil-
jard euro heeft  Brussel er na een hoop 
gesteggel voor gereserveerd, en voor 
dat bedrag kan je aardig wat asfalt/ka-
des/spoorbielzen neerleggen. Het idee 

is daarbij dat het om al deze modaliteiten in hun onderlinge 
samenhang gaat, en dat het om Europese knooppunten gaat, 
die grensoverschrijdende impact hebben.

Maar hebben we dat geld niet met z’n allen eerst aan Brussel 
afgedragen? Jazeker. Bovendien geldt voor de projecten vrij-
wel steevast de voorwaarde dat lokale of nationale overheden 
ook de portemonnee trekken, de befaamde cofi nanciering.  
Dat kan niet anders als je bedenkt dat de totale kosten van 
alle negen corridors tezamen kan oplopen tot 250 miljard. En 
dat is juist in deze tijden van crisis misschien wel de grootste 
bottleneck, want nergens op het continent zitten de schatkist-
bewaarders ruim in hun begroting.

Toch zou het te makkelijk zijn om het bij euroscepsis te laten. 
Panteia, het Nederlandse onderzoeks- en adviesbureau, roept 
op om de kansen die er liggen wél te benutten. Want de Eu-
ropese Commissie en het Europees Parlement hadden dit 
geld ook naar andere doelen kunnen sluizen. Landbouw ofzo, 
ik noem maar wat; de totale begroting komt neer op dik 130 
miljard aan uitgaven.

Maar dit is andere koek. De Romeinen wisten al dat een im-
perium begint met goede wegen, op sommige plekken in Eu-
ropa kun je daar nog steeds de sporen van vinden. En ook 
voor de moderne economie, hoe ‘virtueel’ die ook is, zijn ver-
bindingen nog immer van grote waarde.

Het was echter wel iets anders, waar ik me lichtelijk over ver-
baasde bij het lezen van de woorden van Panteia-directeur 
Menno Menist. Als het waar is wat hij zegt, namelijk dat Ne-
derland door een kritische opstelling over de begroting bij de 
verdeling van de TEN-gelden met een achterstand begint, 
dan lijkt me dat nou niet bepaald in het voordeel van de Brus-
selse machinerie spreken. 

Dat je elkaar iets moet gunnen, is van alle tijden en markten, 
oké. Maar ai, hoe pijnlijk is het dat wie - zoals de Britten en 
Nederlanders - volkomen rationeel bezwaar maakt tegen een 
groeiend totaalbudget voor de Europese Commissie in een 
tijd dat alle nationale regeringen drastisch bezuinigen, dat ar-
gument vervolgens tegen zich gebruikt ziet worden zodra de 
honingpot verdeeld gaat worden.

Anders op naar Brussel, op de vrachtwagen/boot/trein. Er is 
vast wel een corridor te maken die kant uit.
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Miljoen teu capaciteit 
erbij voor Duisport

exemplaar op het D3T-deel van de 
terminal. In het najaar volgt een der-
de exemplaar, die op de aangrenzen-
de DIT-terminal komt. De ruimte 
voor spooractiviteiten wordt met 
tien hectare uitgebreid. De helft  
daarvan was tot voor kort in gebruik 
voor het wegvervoer. 
Verder komen er twee nieuwe spoor-
kranen op de bimodale terminal 
Logport III in Duisburg-Hohenbud-
berg. De eerst komt in april, num-
mer twee in het najaar. De terminal 
zelf wordt met drie hectare uitge-
breid, goed voor een extra capaciteit 
van 600.000 teu per jaar.
Volgens Staake kan Duisburg zijn 
positie als belangrijkste overslagcen-
trum voor containers in centraal 
Europa zo verder versterken. | RM

Duisport Group gaat de capaciteit 
van zijn containerterminals dit 
jaar opvoeren van vier tot vijf mil-
joen teu per jaar. Dat heeft  topman 
Erich Staake van Duisburger Ha-
fen AG aangekondigd.

Het gaat om de terminals Logport I 
en III op de linker Rijnoever. Het 
aantal overslagkranen wordt opge-
voerd van zes naar tien en de opper-
vlakte wordt dertien hectare ver-
groot. Ook de spoorcapaciteit wordt 
uitgebreid, laat Staake weten. 
De eerste uitbreiding van Logport I 
staat al voor volgende maand op het 
programma met de installatie van 
een nieuwe trimodale portaalkraan 
met een spanwijdte van 140 meter. 
Die komt naast een vergelijkbaar 

DRAAISCHIJF DUISBURG

Zwavel gaat containers 
fl ink duurder maken

website Shippingwatch. 
Bruus verwacht dat 5 tot 10% van 
Maersk Line’s totale brandstofaan-
kopen, wat neerkomt op 450.000 tot 
500.000 ton, uit de dure superlaag-
zwavelige brandstof zal bestaan. 
‘Het berekenen van de extra kosten 
is moeilijk, maar we verwachten zo’n 
450.000 ton per jaar te gaan gebrui-
ken. Dat betekent dat het gaat resul-
teren in een toeslag’, aldus Bruus, 
verantwoordelijk voor fl eet perfor-
mance. Er wordt nog geen indicatie 
van de extra kosten gegeven. 
Hapag Lloyd rekent per 1 maart aan-
staande al toeslagen variërend van 
11 tot 15 dollar per teu die van en 
naar Noord-Europa worden ver-
voerd. Die toeslag zal per 1 januari 
2015 stijgen. |TOBIAS PIEFFERS

Het verschepen van containers 
gaat per 1 januari 2015 duurder 
worden. Rederijen moeten dan 
overschakelen naar laagzwavelige 
brandstof die niet meer dan 0,1% 
zwavel bevat. 

De extra brandstofk osten die dat 
met zich meebrengt worden doorge-
rekend in de containerprijs, meldde 
Hapag Lloyd in november al. Ook 
Maersk Line is  bezig met het voor-
bereiden van een toeslag voor laag-
zwavelige brandstof. 
De reductie van het zwavelgehalte 
van 1% naar 0,1% gaat Maersk Line 
in de honderd miljoen dollar per jaar 
extra aan brandstof kosten. Dat zegt 
senior director Niels Bruus van 
Maersk Line tegenover de Deense 

LIJNVAART

EVO wil prijs voor 
servicegerichtheid 
BINNENVAART
EVO wil een nieuwe prijs om de 
servicegerichtheid van binnen-
vaartondernemingen te belonen. 
Dit zei directeur Machiel van der 
Kuijl maandag op het startevene-
ment van Binnenvaart Logistiek 
Nederland (BLN). De prijs moet 
‘goede voorbeelden een podium 
bieden’. EVO kent sinds enkele ja-
ren de ‘Container Liner Shipping 
Award’ toe aan de best presteren-
de zeerederij. Van der Kuijl gaat 
‘graag de uitdaging met de sector 
aan’ om zo’n prijs in het leven te 
roepen voor de binnenvaart.

Recordklus voor 
Dockwise 
OFFSHORE
Dockwise, onderdeel van Boskalis, 
heeft sinds begin 2014 voor 65 
miljoen dollar aan contracten bin-
nengehaald. Het grootste con-
tract betreft het vervoer van twee 
zeer grote nieuwe boorplatforms 
voor het Noorse Statoil. Volgens 

Dockwise gaat het om de groot-
ste en zwaarste zelfheffende 
platforms die ooit door een zware 
lading-schip zijn vervoerd. Ze wor-
den gebouwd in Zuid-Korea en 
moeten naar Noorwegen.

Lagere kosten 
binnenvaart
DE MARKT
De exploitatie van binnenschepen 
is vorig jaar tot 4% goedkoper ge-
worden. Dat concludeert Panteia 
in een in opdracht van het CBRB 
gemaakte studie. Afhankelijk van 
het scheepstype varieert de kos-
tendaling van 0 tot 4%. De daling 

is vooral te danken aan het goed-
koper worden van brandstof, met 
gemiddeld 6,5%, en vermindering 
van de kapitaalkosten. De laatste 
component bevat een daling van 
de rentekosten van ruim 10% en 
een vermindering van de verze-
kerde waarde van 3%. 

Meer Polen op 
Duitse snelwegen
WEGVERVOER
Het aantal ritten op de Duitse 
snelwegen lag in december 2013 
in totaal 6,4% hoger. Dat meldt 
het Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG). Uit de cijfers blijkt nog 
steeds dat de West-Europeanen 
verder marktaandeel verliezen 
aan de Oost-Europeanen. De Po-
len maken – na uiteraard de Duit-
sers – de meeste ritten, namelijk 
1.105.549. Nederland staat op de 
derde plaats met 752.226 ritten. 
De Tsjechen volgen op afstand 
met 447.150 ritten.

KORT

‘Deze verhoging is killing’
 KOSTENDEKKEND  Stijging keuringskosten met 88% jaagt klanten weg uit havens en Schiphol  

De keuringskosten in de 
Rotterdamse haven en op 
Schiphol bij de import van 
fruit en groente uit risico-
landen zijn vanaf deze 
maand met 88% verhoogd. 
Importeurs dreigen uit te 
wijken naar het buitenland.

De ingrijpende maatregel is geno-
men door de Nederlandse Voedsel 
en Waren Autoriteit (NVWA) om de 
inspecties ‘kostendekkend’ te ma-
ken, heet het in een schrijven van 
minister Edith Schippers (Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport).  
Een controle op de aanwezigheid 
van bestrijdingsmiddelen bij geïm-
porteerde fruit en groente uit zoge-
heten risicolanden kost de sector 
vanaf deze maand 571,81 euro in 
plaats van de gebruikelijke 275,51 
euro per zending. 
Het gaat daarbij om duizenden keu-
ringen per jaar. Logistieke dienst-
verleners vrezen door de maatregel 
handel te verliezen aan Duitsland en 
België, waar de keuringskosten aan-
zienlijk lager liggen. Importeurs van 
producten als bonen, peulen uit 
Egypte en Kenia, munt uit Marokko 
en kousenband uit Zuid-Amerika 
kunnen in België voor bijna de helft  
van de kosten terecht, stellen zij. 
Opmerkelijk daarbij is dat de Belgi-
sche autoriteiten voor de inspecties 
een Nederlands bedrijf inhuren, La-
boratorium Zeeuws-Vlaanderen BV 
in Grauw. Een Nederlandse impor-
teur die de risicogoederen straks via 
de haven van Antwerpen of Brussels 
Airport invoert, is slechts 340 euro 
kwijt, ruim 230 euro goedkoper dan 
in Nederland.

Peulen
Volgens manager Jeroen Borst van 
J. van de Put Handling, een onder-
deel van Kuehne & Nagel op Schip-
hol,  is de sector nauwelijks geïnfor-
meerd door de overheid over de 
draconische prijsverhoging.  ‘Ik 
maak mij nu dan ook echt zorgen 

over de concurrentiepositie van 
Schiphol bij de import van fruit en 
groente.’ 
Borst noemt het een slechte zaak dat 
de overheid nu weer de tarieven ver-
hoogt. ‘De keuringskosten lagen al 
erg hoog in Nederland. We hebben 
dan ook al in 2013 lading zoals sper-
ziebonen en peulen uit Kenia verlo-

ren aan Luik en Frankfurt Airport.’ 
Manager Annemiek Ploumen van 
Freshport op Schiphol onderschrijft  
het verhaal van Borst en noemt het 
gewoon ‘killing’ voor de invoer van 
deze versproducten via Schiphol. 
‘We doen als Freshport zelf in deze 

sector niet meer veel, maar sinds de 
prijsverhoging hebben we maar één 
zending met munt gezien.’
Minister Schippers wijst eind vorig 
jaar in haar beleidsbrief over de ho-
gere keuringskosten erop dat in het 
oude systeem slechts de kosten voor 
de monsterinname in rekening wer-
den gebracht, maar niet bijvoorbeeld 

voor de analyses van de monsters bij 
het NVWA-laboratorium in Wage-
ningen. Zo werd rond 40% van de 
kosten stilzwijgend door het minis-
terie gedragen. ‘Een aantal tarieven 
is achterhaald en niet meer geba-
seerd op de werkelijke tijdsinzet van 

de NVWA bij de inspecties’, aldus 
Schippers. De kostenverhoging past 
ook bij de kabinetsvisie ‘maat hou-
den’ om de overheidskosten terug te 
brengen, schrijft  zij verder.  

Clusteren
Tussen de importbranche en de 
NVWA wordt nog gesproken om 
eventueel inspecties te gaan cluste-
ren om zo de controlekosten te 
drukken. Of dat in de praktijk ook 
haalbaar is, moet nog blijken. Een 
andere optie zou kunnen zijn om de 
analyses net zoals in België uit te be-
steden aan een particuliere partij. 
Daarvoor is wel een wijziging  nodig 
van de wettelijke regels in Neder-
land, aldus een expert. ‘De politiek is 
dan ook aan zet’, zegt hij. 

De hogere keuringskosten passen bij de kabinetsvisie ‘maat houden’ om de overheidskosten terug te dringen.
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‘Ik maak mij nu ernstig zorgen over de 
concurrentiepositie van Schiphol.’

JOHN VERSLEIJEN



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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Rederijen gaan 
treiteren te lijf
SCHEEPVAART
Op plekken waar werk en privé zo 
door elkaar lopen als in de zee-
vaart, zijn pesterijen een veel 
voorkomend verschijnsel. Daarom 
krijgen scheepsbemanningen een 
speciale training om treiteren te-
gen te gaan. De Europese organi-
satie van rederijen, ECSA, en de 
Europese organisatie van trans-
portvakbonden, ETF, hebben sa-
men een anti-treiterprogramma 
ontwikkeld. Om het beroep van 
zeevarende aantrekkelijk te hou-
den, moeten alle vormen van inti-
midatie uitgeroeid worden. 

Venlo onderzoekt 
uitbouw binnenhaven 
BINNENVAART
Venlo gaat onderzoeken hoe ze 
haar industriehaven fors kan uit-
breiden. Uit een eerdere voorstu-
die bleek dat een uitbouw van de 
plaatselijke haven noodzakelijk is 
voor het behoud van de logistieke 

positie van Venlo als schakel tus-
sen de zeehavens en het Noord-
west-Europese achterland. De 
huidige capaciteit van de binnen-
haven is niet voldoende om de 
toekomstige stromen van vervoer 
per binnenvaart te faciliteren.

UPS ziet aanbod pakjes 
met 20% stijgen 
LUCHTVRACHT
De Amerikaanse pakjesgigant 
UPS zag het internationale volu-
me over het vierde kwartaal van 
2013 met 20% toenemen. Door 
het webwinkelen kreeg de groot-
ste koerier van de wereld meer 
pakjes te verwerken dan gedacht. 

UPS brak in december op tien ver-
schillende dagen zijn eigen volu-
merecords. In het vierde kwartaal 
bezorgde het bedrijf wereldwijd 
gemiddeld 20 miljoen pakjes per 
dag. Het totale vervoer in 2013 lag 
bijna 4% boven dat van 2012.

Nieuwe naam 
scheepsbouwclubs 
SCHEEPVAART
De brancheorganisaties in de 
scheepsbouw gaan vanaf 8 mei 
verder onder de naam Nether-
lands Maritime Technology. Die 
naam heeft de voorkeur gekregen 
na een rondgang onder de leden. 
Vanaf begin mei gaan Scheeps-
bouw Nederland, HME en CMTI 
onder de nieuwe naam opereren. 
Volgens betrokkenen ‘creëert de 
nieuwe naam duidelijkheid en 
maakt die een sterkere profi lering 
van leden in het buitenland mo-
gelijk’. 

KORT

Otto: ‘Air France-KLM 
Cargo is grote ramp’

die je nodig hebt voor een dergelijke 
vrachtoperatie’, zegt Otto.

Tarieven
Luft hansa Cargo wist in de afgelo-
pen drie jaar nog mooie winstcijfers 
(396 miljoen euro) te schrijven, of-
schoon 2013 een forse daling van het 
resultaat liet zien. 
De eerste negen maanden van vorig 
jaar boekte Luft hansa op vrachtge-
bied een operationeel resultaat van 
43 miljoen euro. Het eindresultaat 
voor 2013 zal volgens Otto door een 
goed vierde kwartaal hoogstwaar-
schijnlijk hoger uitvallen, maar het 
laat volgens het directielid wel zien 
dat dit jaar hogere tarieven nodig 
zijn om het fi nancieel fundament bij 
het luchtvrachtvervoer te verstevi-
gen. KLM Cargo was niet bereikbaar 
voor commentaar. | JOHN VERSLEIJEN

Bestuurslid Andreas Otto van 
Luft hansa Cargo noemt zijn grote 
Europese rivaal Air France–KLM 
Cargo tijdens een recente persbij-
eenkomst ‘een grote ramp’. 

Volgens het Britse vakblad Loadstar 
verwees Otto met deze stevige dis-
kwalifi catie naar de verliescijfers 
van de Frans-Nederlandse vracht-
combinatie van de laatste drie jaar, 
die exclusief het laatste kwartaal van 
2013 een totaal operationeel verlies 
lieten zien van 466 miljoen euro.
Otto heeft  tevens weinig fi ducie in de 
nieuwe vrachtplannen van Air 
France-KLM Cargo.  Vooral de re-
ductie van de vrachtvloot naar tien 
freighters in 2015 kan de bestuurder 
van Luft hansa Cargo, verantwoor-
delijk voor sales, niet goed begrij-
pen. ‘Dat is niet de kritische massa 

LUCHTVRACHT

String van reuzen gekocht
 MEGADEAL   UASC schaft serie schepen ter waarde van 2 miljard dollar aan

United Arab Shipping 
Company (UASC) heeft  de 
opties op zes extra 14.000 
teu schepen in gebruik 
genomen waardoor de 
rederij nu in totaal 16 
schepen op order heeft . 

Inclusief de nog staande optie op één 
schip van 18.000 teu is de totale 
waarde van de order twee miljard 
dollar. Het is de grootste order in de 
geschiedenis van UASC. 
In augustus vorig jaar tekende UASC 
de papieren voor een nieuwbouw-
programma die vijf 18.000 teu sche-
pen en vijf 14.000 teu schepen om-
vat. Ook waren in het programma 
opties op één extra 18.000 teu schip 
en nog eens zes 14.000 teu schepen 
opgenomen. Die laatste zijn nu ver-
zilverd. Alle zestien schepen worden 
gebouwd bij het Zuid-Koreaanse 
Hyundai Heavy Industries.
De schepen behoren tot de meest ge-
avanceerde en milieuvriendelijke in 
hun soort, meldt het bedrijf. Alle 
schepen worden dual fuel voorbe-
reid geleverd, wat betekent dat zij na 
een redelijk eenvoudige retrofi t in de 
toekomst ook op LNG kunnen va-
ren. De strenge zwavel terugdrin-
gende eisen die per 2015 aan brand-
stoff en worden gesteld maken LNG 
zowel milieutechnisch als fi nancieel 
voodelig. Volgens UASC scheelt het 
gebruik van LNG 30% CO2. De uit-
stoot van fi jnstof en zwavel is bij de 
verbranding van LNG nihil. 

Goedkeuring
Scheepsbouwer Hyundai Heavy In-
dustries werkt nu samen met Japan 
Marine United Corporation (JMU) 
en IHI Corporation aan goedkeu-
ring van het systeem door classifi ca-
tiebureau DNV-GL. De schepen zet-
ten een nieuwe standaard voor  
milieuvriendelijkheid, stelt het be-
drijf in een persverklaring. 
De 18.000 teu’ers zullen worden in-

gezet als onderdeel van een tien jaar 
lange vessel sharing agreement met 
China Shipping Container Lines 
(CSCL) die start in 2015. Samen met 
de vijf 19.000 teu schepen die CSCL 
in aanbouw heeft , ook ook bij Hyun-
dai Heavy Industries, gaan de con-
tainerreuzen een loop vormen tus-
sen Azië en Europa.
UASC wil zo zijn kernmarkt in het 
Midden-Oosten beschermen tegen 
de concurrentie van de grote Azië-
Europa operators, zegt Jorn Hinge, 
ceo van UASC, tegen Lloyd’s List. 
Volgens CSCL-directeur Li Shaode 
is die regeling fl exibel en moet de sa-

menwerking niet worden gezien als 
conventionele alliantie. Eerder sprak 
de directeur zich in het Britse medi-
um uit tegen alliantievorming. Als 
de bedrijven binnen zo’n regeling 
een verschillende kijk hebben op de 

markt en waar die naartoe gaat kun-
nen geen adequate stappen meer 
worden gezet, zei hij. 
De twee bedrijven hebben ook een 
vessel sharing agreement voor hun 
kleinere schepen van dertien- en 
veertienduizend teu. 
De 14.000 teu en 18.000 teu schepen 
van UASC worden respectievelijk 
eind 2014 en halverwege 2015 opge-
leverd. De eerste 19.000 teu’er van 
CSCL wordt in november 2014 opge-
leverd. De overige vier volgen in 
2015.

Er zijn enkele grotere broers onderweg.

TOBIAS PIEFFERS

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

De twee gaan 
schepen delen om 
de concurrentie 
buiten te houden.
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TRANSPORTINDEX SCHAKELT LICHT TERUG, WINST VOOR ZEEVAART

De transportindex moest tegenover eind vorige week bijna twee punten inleveren bij een totaalstand van 90,60. 
Vergeleken met de stand van medio januari ligt het verlies zelfs op drie volle punten. Binnenvaart verloor twee 
punten met 105,21, terwijl het wegvervoer volgde met een afname van 1,5 punt naar 88,19. Daarmee komt in het 
geval van de binnenvaart een beetje een einde aan een aardige opmars van de afgelopen maand. Het wegvervoer 
zit al sinds het midden van januari in een dalende curve. Het aantal vervoersbewegingen is nu afgenomen met 
bijna negen punten in de afgelopen drie weken. De zeevaart was de enige modaliteit die tegenover vorige week 
nog groei liet zien met 2,6 punten naar 92,91.  

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

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer
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TVM: pas op voor 
 LADINGDIEFSTAL   ‘Dit is buitengewoon slimme roverij.’

Verzekeringsmaatschappij 
TVM waarschuwt vervoers-
bedrijven voor een nieuwe 
vorm van oplichting. Mala-
fi de partijen stelen daarbij 
goederen door zich voor te 
doen als inkoper van een 
bekend bedrijf. 

Vervolgens vragen deze criminelen 
aan de vervoerder om de spullen op 
een ander adres of aan een andere 
persoon af te leveren dan in de 
vrachtbrief staat vermeld. Pas als de 
betalingstermijn is verstreken wordt 
het voor zowel verkoper als vervoer-
der duidelijk dat de goederen zijn ge-
stolen en de ‘inkoper’ met de noor-
derzon is vertrokken.
‘Wij krijgen sinds anderhalve maand 
een tot twee meldingen van dit soort 

Zij houden zich dan aan het Europe-
se CMR-verdrag en kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor 
diefstal, wat wél kan gebeuren als ze 
zich niet aan de instructies houden. 

Vreemd
En verder pleit TVM voor ‘uiterste 
alertheid’ bij vervoerders, ook op de 
planningsafdelingen. Let goed op 
‘vreemde’ e-mailadressen, afl ever-
adressen en instructies.
‘Dit is een heel inventieve vorm van 
transportcriminaliteit,’ aldus Sta-
lenburg. ‘De daders kennen de trans-
portregels zeer goed, het is buitenge-
woon slimme roverij. Kijk, de 
parkeerplaatsen zijn veiliger gewor-
den, dus criminelen verleggen hun 
werkterrein. Wij laten niet zomaar 
een alert uitgaan, dat doen we maxi-
maal 3,4 keer per jaar en de laatste 
keer was naar aanleiding van die 

oplichting per week,’ zegt Jaap Sta-
lenburg, manager corporate com-
municatie van TVM. ‘Hier zit duide-
lijk een georganiseerde bende achter. 
Dat vinden we redelijk schokkend. 
Het gaat per geval om enkele tonnen  
schade. Meestal zijn het goederen 
die makkelijk verhandelbaar zijn, 
zoals sigaretten, elektronica en mo-
biele telefoons. Die zijn bij wijze van 
spreken al verhandeld voor ze gele-
verd zijn. Daarom moet iedereen bij 
transportbedrijven goed weten wat 
er allemaal speelt.’
TVM geeft  vervoerders het dringen-
de advies om bij afl evering van de 
goederen strikt de instructies in hun 
vrachtbrief te volgen. Chauff eurs 
mogen van niemand anders dan hun 
opdrachtgever instructies accepte-
ren om goederen op een andere 
plaats of aan een ander persoon af te 
geven.

Houd je strikt aan de vrachtbrief en lever de lading niet elders af!

VS maken plan voor als 
het poolijs wegsmelt

de Amerikaanse Arctische wateren 
in kaart brengen ter bevordering van 
de scheepvaart, terwijl Buitenlandse 
Zaken een overeenkomst met Cana-
da wil sluiten over de grenzen van de 
Beaufortzee. Homeland Security zal 
de ontwikkeling van een internatio-
nale code voor het opereren van 
schepen in de poolwateren leiden. 
Ook de Amerikaanse marine doet 
onderzoek naar het gebied, gericht 
op veiligheid als de wateren eenmaal 
vrijer te bevaren zijn. 
Op dezelfde dag dat het Witte Huis 
het plan presenteerde, staakte Shell 
boringen in Alaska om zo de kosten 
te drukken, meldt Reuters. Het be-
drijf heeft  in het gebied te maken ge-
had met enkele kostbare ongevallen 
als gevolg van de barre weersom-
standigheden, zoals de stranding 
van het booreiland Kulluk begin vo-
rig jaar. | TOBIAS PIEFFERS

De Amerikaanse regering heeft  
eind januari hun plan voor de ma-
ritieme ontwikkeling van het Arc-
tische gebied gepresenteerd. 

Het smeltende poolijs zorgt voor een 
hoop nieuwe mogelijkheden, maar 
brengt ook veiligheidsrisico’s met 
zich mee. Oliebedrijven kijken ver-
lekkerd naar de miljarden vaten olie 
die er in de grond zitten, terwijl re-
ders de aanschaf van die olie juist 
hopen te besparen door de kortere 
noordelijke routes te kunnen beva-
ren. Om beide activiteiten in goede 
banen te geleiden is een beter inzicht 
in het gebied nodig. Het Ameri-
kaanse ministerie van Defensie zal 
daarom een satelliet lanceren om ijs-
condities te voorspellen en om de 
analytische voorspellingsmethoden 
te verbeteren.
Het Department of Commerce zal 

ARCTISCH GEBIED

Ruzie aan top laat een  
stuurloos Cargolux zien

Schaus daarmee twee petten op en 
diende hij tegenstrijdige belangen. 
De managers vegen verder ook de 
vloer aan met bestuursvoorzitter 
Paul Helminger die ‘fundamenteel’ 
geen respect heeft  voor iedereen die 
werkt bij Cargolux. De overige be-
stuurders worden, met een enkele 
uitzondering, door de topmanagers 
neergezet als een stelletje goedwil-
lende amateurs die geen enkele erva-
ring of kennis hebben van de lucht-
vrachtmarkt. 

Chantage 
Van de Pas spreekt in de brief zijn 
verbazing uit dat Schaus al na twee 
dagen als adviseur overtuigd was 
van de voordelen van de samenwer-
king met de Chinese aandeelhouder. 
Gefundeerde kritiek van het ma-
nagement tegen deze gevaarlijke 
strategie werd door het bestuur ge-
woon weggewuifd als ‘chantage’ van 
het management, stellen de vracht-
experts. ‘Van ons kan niet worden 
gevraagd een samenwerking uit te 
voeren waarvan de doelen niet haal-
baar zijn of niet in het belang van het 
bedrijf of de werknemers zijn’, aldus 
het tweetal. 
In een tevens uitgelekte vertrouwe-
lijke studie slaat regeringsadviseur 
Schaus keihard terug tegen de twee 
vertrokken Nederlandse vrachtma-
nagers. Het tweetal zou de kern van 
het probleem zijn bij Cargolux, aldus 
de consultant. ‘Zowel in de samen-
stelling als bij het handelen functio-
neert het managementteam niet’, 
schrijft  hij. 
Het personeel heeft  intussen in een 
brandbrief aan bestuurszitter Hel-
minger zijn zorgen geuit over het 
vertrek van de topmanagers en het 
ontbreken van een nieuwe sterke 
topman. Volgens Helminger wordt 
het vinden van een goede strateeg 
bijzonder moeilijk in een sfeer waar 
alle interne informatie nog dezelfde 
dag op straat ligt. Ook die brief is in-
tussen al uitgelekt. | JOHN VERSLEIJEN

De twee vertrokken topmanagers 
van Cargolux hebben het vertrou-
wen opgezegd in de directie en 
grootaandeelhouder Luxemburg. 
Zij spreken  in een vertrouwelijke 
brief van een ‘onhoudbare’ situatie 
aan de top van een de grootste 
vrachtmaatschappijen van Europa. 

De brief van de recent vertrokken 
Nederlandse topmanagers en oud 
KLM-ers Peter van de Pas (operati-
ons) en Robert van de Weg (marke-
ting & sales) aan bestuursvoorzitter 
Paul Helminger van Cargolux is in 
handen gekomen van het Luxem-
burgse radiostation Radio 100.7. Het 
laat zien hoe de relaties tussen de top 
en het management zijn verzuurd 
sinds de Chinese investeringsgroep 
HNCA zich vorig jaar aandiende als 
mogelijke koper van 35% van de 
aandelen in de Luxemburgse vracht-
maatschappij. 
De twee Nederlanders waren gekant 
tegen deze transacties omdat Cargo-
lux er commercieel en strategisch 
niets mee opschiet en de risico’s van 
een te grote afh ankelijkheid van de 
Chinese minderheidsaandeelhou-
der levensgroot zijn. 
In de brief laten de twee luchtvracht-
veteranen geen spaan heel van het 
recente vrachtbeleid bij Cargolux, 
het ingrijpen van de regering en de 
rol die adviseur Robert Schaus van 
het Groothertogdom heeft  gespeeld 
bij de totstandkoming van de om-
streden participatie van de Chine-
zen in de vrachtmaatschappij.

Dubbelrol 
Zij wijzen er op dat Schaus, die door 
de regering van het Groothertog-
dom naar voren werd geschoven om 
te adviseren bij de verkoop van het 
minderheidsbelang, eigenlijk een 
dubbelrol vervulde. De adviseur 
bleek namelijk ook in de race te zijn 
voor de vacante positie van topman 
bij het luchtvrachtbedrijf. Volgens 
de vertrokken Nederlanders had 

LUCHTVRACHT



7CONJUNCTUUR & MARKT
NIEUWSBLAD TRANSPORT 5-11 FEBRUARI 2014

Dijco schrapt banen bij 
de tijdelijke contracten 

Schultz: ‘Vrachtwagens 
krijgen ook alcoholslot’

feurs. ‘Ook zij werden op deze wei-
nig elegante wijze na jaren van trou-
we dienst de laan uit gestuurd.’ Zelfs 
van een schooljongen die op zater-
dag in de wasstraat hielp is het con-
tract opgezegd, zegt hij. Ook een 
oud-monteur moest zo gaan. ‘Ken-
nelijk moest dit alles zo veel mogelijk 
in de doofpot worden gestopt’, aldus 
de ontslagen vrachtwagenchauff eur.
Volgens de ex-werknemer van Dijco 
was het voor alle medewerkers een 
persoonlijk drama. ‘In de groente-
wereld is het niet makkelijk om aan 
ander werk te komen.’ 

Boventallig
Th e Greenery laat in een reactie we-
ten dat er inderdaad een aantal me-
dewerkers bij Dijco Transport ‘bo-
ventallig zijn verklaard’ als gevolg  
van de ingrijpende sanering bij het 
veilingbedrijf. ‘Daaraan ontsnapt 
helaas ook niet onze wegvoerder’, 
zegt de woordvoerder. Zij kan niet 
zeggen of het banenverlies van vijf-
tien klopt. ‘Dat aantal kom ik ner-
gens tegen. Dat kan ik dan ook nu 
niet bevestigen’, meldt de woord-
voerder van het bedrijf.
Het veilingbedrijf moet door terug-
lopende inkomsten fors afslanken. 
Het aantal distributiecentra wordt 
in drie jaar gereduceerd van acht 
naar drie in Nederland. Alleen de 
centra in Barendrecht, Bleiswijk en 
Breda blijven nog over. Door deze 
reductie zal het aantal ritten van Dij-
co  geleidelijk verminderen.,
Th e Greenery wil met de sanering 
uiteindelijk een besparing doorvoe-
ren van dertig miljoen euro, aldus 
bronnen.  | JOHN VERSLEIJEN

ren. Werkgevers moeten in staat 
worden gesteld een startonderbreker 
te kunnen plaatsen in een vrachtwa-
gen zodat de bestraft e chauff eur als-
nog kan blijven doorwerken. De 
chauff eur moet dan net als in een 
auto voor vertrek blazen. In een 
vrachtwagen blijft  het daarbij, ter-
wijl bij een alcoholslot in een auto 
ook tijdens de rit op onregelmatige 
momenten moet worden geblazen. 

Wetswijziging
De chauff eurs moet ook gewoon 
deelnemen aan het begeleidingspro-
gramma dat erop is gericht de over-
treder bewust te maken van de grote 
gevaren van rijden onder invloed 
van alcohol. Schultz verwacht de 
wetswijziging in de zomer voor ad-
vies naar de Raad van State te sturen. 
Vorig jaar werden 1.400 auto’s voor-
zien van alcoholslot. | JOHN VERSLEIJEN

Veilingbedrijf Th e Greenery heeft  
eind vorig jaar alsnog een sanering 
doorgevoerd bij Dijco Internatio-
naal Transport, de wegvervoerder 
van veilingbedrijf. Rond de vijft ien 
banen zijn verdwenen door con-
tracten voor bepaalde tijd niet te 
verlengen.

Dat meldt een ex-chauff eur van het 
bedrijf. Hij reageert daarmee op eer-
dere uitlatingen van Th e Greenery 
dat de reorganisatie bij het veiling-
bedrijf amper gevolgen zal hebben 
voor het personeelsbestand bij de 
wegvervoerder, een volle dochteron-
derneming van Th e Greenery.
‘Mijn contract liep af op 31 decem-
ber 2013 en ik heb dus eind novem-
ber net als vele anderen een brief ge-
had dat dit niet meer verlengd kon 
worden naar aanleiding van een be-
sluit van de nieuwe interim direc-
teur Okke Koo van Th e Greenery’, 
aldus de bron. Hij wil ‘gezien het re-
latief kleine wereldje van het groen-
te- en fruittransport’ niet met naam 
genoemd worden.

‘Nuluren’-contract
Rond de vijft ien werknemers zijn zo 
stilletjes weggesaneerd bij Dijco, 
zegt hij. Daaronder bevonden zich 
vijf chauff eurs, vijf administratieve 
medewerkers en vijf chauff eurs met 
een zogeheten ‘nuluren’-contract. 
Bij de laatste groep gaat het om een 
aantal gepensioneerde chauff eurs 
‘die na veertig jaar in dienst te zijn 
geweest  het leuk vinden om nog wat 
bij te verdienen’, aldus de ex-chauf-
feur. Zij vulden onder meer de vrije 
weekenden op van de vaste chauf-

Vrachtwagens moeten ook kunnen 
worden voorzien van een alcohol-
slot. Tot nu toe kan dat alleen in 
personenauto’s. Daarmee zouden 
vrachtwagenchauff eurs, die tijdens 
hun werk of in privétijd zijn be-
trapt op het nuttigen van te veel al-
cohol, alsnog hun beroep kunnen 
uitoefenen. 

Dat schrijft  minister Melanie Schultz 
van Haegen (Infrastructuur) aan de 
Tweede Kamer. Chauff eurs die zijn 
veroordeeld voor het rijden onder 
invloed, moeten het alcoholslot  ver-
plicht kunnen laten inbouwen. Zij 
kunnen dan voor vertrek in het een 
apparaat blazen. Als ze te veel heb-
ben gedronken, start de motor niet.
Veroordeelde vrachtwagenchauf-
feurs verliezen nu voor twee jaar hun 
groot rijbewijs en daarmee hun in-
komen. De minister wil dit verande-

WEGVERVOER

WEGVERVOER

ZORGZAAM,
BETROUWBAAR
EN VEILIG...

nieuwe oplichting

overval en mishandeling bij Parijs, 
dus dan weet je wel hoe ernstig het 
is. Uiteraard doen we ook in alle ge-
vallen steeds aangift e, maar helaas 
heeft  – en dat constateert TLN bij-
voorbeeld ook – ladingdiefstal geen 
hoge prioriteit bij de politie sinds het 
landelijk team transportcriminali-
teit is opgegaan in de Nationale Po-
litie. Daar lijkt het wel de sluitpost 
van de begroting.’
TVM pleit zelfs voor een aanpak op 
Europees niveau. ‘We weten op dit 

moment echt niet waar deze bende 
vandaan komt. Maar in het verleden 
hebben we wel lijnen gezien naar 
landen als Bulgarije en Roemenië. 
Daarom zou dit de volle aandacht 
moeten hebben van Europol, en ook 
van ICT-experts. Want deze jongens 
zijn niet gisteren even met een com-
puter gaan spelen, nee, hier komt een 
grondige kennis van ICT bij kijken.’  

350 miljoen
Naar schatting wordt in Nederland 
jaarlijks voor 350 miljoen euro aan 
lading gestolen in de transportsec-
tor. Een speciaal rechercheteam in 
het zuiden plus een landelijke offi  -
cier van justitie voor transportcri-
minaliteit - nu dus opgegaan in de 
Nationale Politie - wist het aantal 
aangift en terug te brengen. De trend 
van dit moment is onbekend.
Het probleem speelt ook in andere 

landen. Onlangs nog trok in België 
onderzoeksbureau Dekeyser, 
dat zich gespecialiseerd heeft  in 
het voorkomen en oplossen van 
transportcriminaliteit, aan de bel. 
Uit de gevallen die bij hem gemeld 
worden, komt een ander beeld naar 
voren dan het Belgische ministerie 
van Binnenlandse Zaken zou er-
kennen; Dekeyser constateert juist 
een stijging van ladingdiefstal. 

‘Dit heeft helaas 
geen hoge prioriteit 
bij de politie, ‘t lijkt 
wel de sluitpost.’
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Parijs

Luxemburg

Antwerpen

Luik

Ke

Lissabon

Sevilla

Turijn

Straatsburg

Oostzee - Adriatische zee

Noordzee - Oostzee

Middelandse Zee

Oriënt - Oostzee

Scandinavië - Middellandse Zee

Rijn - Alpen

Atlantic

Noordzee - Middellandse Zee

Rijn - Donau

Toegang tot Europese fondsen 
vereist kennis én geduld
Het is mooi dat de Europese Unie veel geld steekt in infrastructuur de komende jaren. 

Alleen is het zeker voor kleinere bedrijven niet altijd makkelijk die fondsen te bemachtigen. 

Zo luiden de eerste reacties op de oproep van Panteia aan het Nederlandse bedrijfsleven 

om de (Europese) kansen te grijpen. 

D
oe er je voordeel mee, was 
de boodschap van alge-
meen directeur Menno 

Menist van Panteia tijdens de 
nieuwsjaarsreceptie van het onder-
zoeksbureau eerder dit jaar (zie ook 
hiernaast). De Nederlandse over-
heid mag dan het budget voor in-
frastructuur verlagen, de Europese 
Unie steekt tussen 2014 en 2020 26 
miljard euro in de trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN). Het ba-
sisnet bestaat uit negen corridors, 
waarvan er drie door Nederland 
lopen. Dat zijn de Noordzee-Baltic, 
de Rijn-Alpen en de Noordzee-
Middellandse Zee corridor.
Goed nieuws voor de bouwsector 
dus. Bouwend Nederland hekelde 
onlangs nog de Nederlandse bezui-

nigingen op infrastructuur. ‘Neder-
land kan hiermee een kleine inhaal-
slag maken, omdat we in vergelijking 
met onze buurlanden het minst van 
allen investeren in onze infrastruc-
tuur’, zegt een woordvoerder van 
Bouwend Nederland over de oproep 
van Panteia.
De boodschap viel eveneens in goe-
de aarde bij de vereniging Nederland 
Distributieland (NDL/HIDC). ‘Het 
is goed om dit extra onder aandacht 
te brengen’, zegt bestuursvoorzitter 
Carel Paauwe. ‘Het is niet altijd goed 
bekend wat er speelt in Brussel. Het 
wordt wel gepubliceerd, maar er zijn 
niet veel partijen die iedere dag alle 
informatie uit Brussel doorpluizen.’ 
Europarlementariër Corien Wort-
mann-Kool (CDA) onderschrijft  
deze constatering. Ze laat niet na er 
op te wijzen dat op aandringen van 
het Europees Parlement de binnen-
havens in de Europese netwerken 
zijn opgenomen. En dat is iets waar 
juist Nederland zijn voordeel mee 
kan doen.
Opmerkelijk genoeg zijn het de bin-
nenhavens die een kritische noot 
plaatsen bij alle jubelverhalen. ‘We 
zijn buitengewoon blij dat er voor 
het eerst wordt ingezien dat binnen-
havens een integraal onderdeel van 
het Europese vervoersnetwerk uit-
maken. Alleen is het in werkelijk-
heid helemaal niet zo eenvoudig een 
beroep te doen op Europese midde-
len’, zegt Lijdia Pater, secretaris van 
de Nederlandse Vereniging van Bin-
nenhavens (NVB). De vereniging 

heeft  nu een hbo-student in de arm 
genomen om onderzoek doen, onder 
meer naar de wijze waarop Neder-
landse binnenhavens die deel uit-
maken van het Europese netwerk 
gebruik kunnen maken van de fond-
sen. Volgens Pater stelt de Europese 
Unie veel eisen. Bedrijven en organi-
saties moeten aan een hele reeks 
voorwaarden voldoen. ‘Dat is lo-
gisch, maar het vereist wel de nodige 
kennis. Bij binnenhavens gaat het 
vaak om kleinere partijen en die 
hebben die kennis niet altijd in huis. 
Dat geldt ook voor de gemeenten 
waar ze zijn gevestigd.’ 
Ook voorziet ze fi nanciële obstakels. 
‘Bij Europese fondsen gaat het altijd 
om cofi nanciering. Europa betaalt 
slechts een bepaald percentage. Ook 

dit is begrijpelijk, maar momenteel 
gaan bij de lokale overheden de geld-
kranen juist steeds meer dicht. Dat 
neemt niet weg dat er zeker kansen 
zijn. Havens kunnen ook gaan sa-
menwerken. Dat zie je bijvoorbeeld 
in Zwolle, Kampen en Meppel ge-
beuren. Gezamenlijk kunnen ze een 
vuist maken.’

Inventarisatie
De student gaat de komende vijf 
maanden voor de NVB inventarise-
ren welke plannen verschillende ha-
vens hebben en of deze passen bij het 
TEN-programma. Daarna gaat de 
vereniging leden in contact brengen 
met partijen die ze kunnen helpen 
met het bemachtigen van gelden. Pa-
ter: ‘Informatie uit Brussel is vaak 
tamelijk onbegrijpelijk en ook heel 
omvangrijk. Wij maken dat inzich-
telijker voor onze leden. We hebben 
contact met adviesbureaus die leden 
kunnen helpen bij de aanvraag van 
middelen. Ook Europese organisa-
ties als de European Federation of 
Inland Ports spelen daarbij een rol.’
Bestuursvoorzitter Paauwe van 
NDL/HIDC herkent de situatie die 
Pater schetst, maar onoverkomelijk 
zijn de problemen niet, meent hij. 
‘Het is complex, maar niet ondoen-
lijk. Voor kleinere bedrijven is het 
misschien iets om nauwelijks aan te 
beginnen, maar de aanhouder wint. 
Bovendien zijn er bedrijven die dat 
begeleiden.’
Wortmann-Kool, vice-voorzitter 
van de EVP-fractie in het Europees 

Parlement, onderschrijft  deze woor-
den. ‘Er komt heel wat kijken bij ten-
ders. Elke euro van de Europese be-
groting willen we verantwoord 
uitgeven en dat brengt regels 
met zich mee. Je moet wel de 
weg weten in Brussel. Dat 
is waar, maar er zijn ge-
noeg bedrijven en orga-
nisaties als Agentschap 
NL die dat doen.’
De europarlementa-
riër verdedigt het 
principe van 
cof inanciering.’We 
willen met elkaar dat de 
Europese begroting heel beperkt 
blijft . Dan kun je niet links en rechts 
alles fi nancieren. Het is geen geld-
stroom waar je naar believen uit 
kunt plukken. Je moet er zelf ook 
geld voor uittrekken, maar als je net 
die twintig procent te kort komt, kan 
het helpen om plannen toch te reali-
seren.’
Wortmann wijst bedrijven verder 
nog op mogelijkheden bij de Euro-
pese Investeringsbank. ‘Die inves-
teert in projecten tegen heel gunstige 
voorwaarden. Op aandringen van 
het Europees Parlement mengt de 
bank zich nu ook in kleinere projec-
ten. Ook daar liggen veel kansen.’

‘Momenteel gaat bij lokale 
overheden vaak de kraan dicht.’

KARIN KOSMEIJER
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‘Sommige landen nu 
minder hoog op lijst’

De aansporing van Panteia-

directeur Menno Menist begin 

dit jaar aan het Nederlandse 

bedrijfsleven om kansen te 

grijpen die de aanleg van 

Europese infrastructuur biedt, 

is niet aan dovemansoren 

gericht geweest. 

De directeur van onderzoeks- en ad-
viesbureau Panteia is sindsdien al 
veelvuldig benaderd. ‘Bedrijven wil-
len weten hoe ze de beste kans ma-
ken om bij het geld te komen dat 
Brussel gaat uitgeven.’
De Europese Commissie besteedt de 
komende zeven jaar een kleine 26 
miljard aan infrastructuur. En dat is 
dan alleen nog maar co-fi nancie-
ring; de bijdragen van de lidstaten en 
vanuit de private sector komen daar 
nog bij. Uiteindelijk zal meer dan het 
dubbele van dit bedrag de komende 
jaren in snelwegen, spoorwegen en 
waterwegen worden gestoken.
Leidend hierbij zijn de negen Euro-
pese corridors die Brussel vorig jaar 
heeft  vastgesteld. Voor elke corridor 
worden dit jaar marktstudies en in-
vesteringsplannen geschreven. 
Panteia heeft  met succes meegedaan 
aan de tender die daarvoor is uitge-
schreven. Het bureau in Zoetermeer 
won zes van de negen corridors, 
waaronder twee van de drie die ook 
door Nederland lopen. 
Menist is blij met de belangstelling 
die het bedrijfsleven toont. ‘We heb-
ben de taak om goed inzichtelijk te 
maken wat er speelt op elke corridor, 
welke onderzoeken er al zijn gedaan 
maar ook wat de ideeën en voorstel-
len zijn. Als we dat in kaart hebben 

gebracht, vertalen 
we dat in een serie 
investeringsvoor-
stellen.’
Bedrijven die den-
ken een rol te kun-
nen spelen, doen 

er goed aan zich 
voor te bereiden, 

zegt Menist. ‘Je kunt 
wachten tot er gaat 

worden aanbesteed, 
maar je kunt ook voor-

werk doen door projecten 
waarvan je denkt dat die in 

aanmerking zouden kunnen, te 
volgen. Mijn advies is: bestudeer 

die corridors eens goed, kijk hoe ze 
lopen, hou in de gaten welke projec-
ten daar spelen zodat je daar in de 
acquisitie rekening mee kan hou-
den.’
Bouwbedrijven en ingenieursbu-
reaus zijn de meest voor de hand lig-
gende ondernemingen die in aan-
merking kunnen komen voor 
opdrachten, maar bijvoorbeeld ook 

terminalontwikkelaars of bedrijven 
die zich bezighouden met logistieke 
innovatie die kan worden toegepast 
op een bepaalde corridor.
Projecten die willen meedingen 
moeten wel aan een aantal criteria 
voldoen. De belangrijkste daarvan 
zijn dat er geen lokale of nationale, 
maar Europese transportbottle-
necks worden opgelost (of voorko-
men) en dat die oplossing grensover-
schrijdend kan worden toegepast. 
Ook moeten ze bijdragen aan het in-
termodaal vervoer in Europa.

Toewijzing
Hoewel Panteia betrokken is bij het 
schrijven van de werkplannen en in-
vesteringsvoorstellen, beslist het bu-
reau niet over de toewijzing van de 
gelden, benadrukt Menist. ‘Straks 
wordt er een corridorforum met on-
der meer nationale overheden en 
Europese bestuurders in het leven 
geroepen die de plannen en investe-
ringsvoorstellen die wij dit jaar op-
schrijven goed- of afk euren, en prio-
riteiten gaan leggen. Uiteindelijk 
maakt dat forum een schift ing en 
beslist waar het geld naar toe gaat – 
naar welke corridors en naar welke 
projecten. Wij gaan daar niet over.’
Behalve van het bedrijfsleven hoopt 

Menist ook van de Nederlandse 
overheid en politiek een actieve op-
stelling. De directeur van Panteia 
vreest dat Nederland enig krediet 
verspeeld heeft  door samen met een 
land als Engeland bij de vaststelling 
van de meerjarenbegroting voor de 
Europese Unie op de rem te trappen 
en te pleiten voor een korting van het 
budget. ‘Daardoor is ook het budget 
voor de TEN-T-projecten lager uit-
gevallen dan aanvankelijk de bedoe-
ling was. Dat is die landen niet in 
dank afgenomen en daardoor staan 
ze nu bij andere wat minder hoog op 
de lijstjes als het aankomt op de ver-
deling van het geld.’
Door volop mee te doen in de ont-
wikkeling van het Europese trans-
portnetwerk, is er een kans op re-
vanche, meent Menist. ‘Ik hoop dat 
Nederland snapt dat desinteresse in 
dit beleid, door in Brussel niet mee 
te doen met gesprekken of zelfs te-
gengas te geven, de kans dat Neder-
landse bedrijven hiervan profi teren 
niet doet toenemen. Dat zou eeuwig 
zonde zijn.’ | KK

‘Hopelijk snapt 
Nederland dat 
desinteresse kansen 
niet beter maakt.’
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Europa ontsp
tarievengeweld 

Europa is de belangrijkste buitenlandse investeerder voor Latijns-

Amerikaanse landen en de Cariben is voor de scheepvaart een nog behoorlijk 

onontgonnen markt. Maar het vaargebied naar dat deel van de wereld 

is voor Europa vooral een exotisch avontuur.

Ze rijdt rond op Sint-Maarten, op 
zoek naar vracht. Zo doet Bep van 
der  Velde zaken. Zo probeert ze de 
twee charters waarmee Soreidom 
Shipping vier wekelijks van Europa 
naar de Cariben vaart vol te krijgen. 
‘Over twee weken zit ik in Suriname. 
Het is in deze regio heel anders wer-
ken dan op de grote drukken lijnen’, 
zegt Van der Velde.
De zeevracht tussen Zuid-Amerika, 
Midden-Amerika en het Caribische 
gebied is nooit een grote markt ge-
weest. Vooral het Caribische gebied 
is een onontgonnen markt voor de 
grote reders. Soreidom is een van de 
weinige ondernemingen die een lijn-
dienst onderhoudt tussen Europa en 
het Caribische gebied. De Amster-
damse reder Spliethoff  is misschien 
wel de grootste. Die verbindt zelfs de 
Baltische staten via Europa met de 
Cariben. Een andere bekende is Ni-
rint uit Moerdijk die naast Cuba, 
ook de havens van La Guaira en Pu-
erto Cabello in Venezuela aandoet. 
Daarnaast vaart de Europe Caribbe-
an Line (ECL) dat deels in handen is 
van het Rotterdamse Vertraco, met 
twee schepen van 7500 ton vanuit 
Antwerpen, het Franse Dunkerque 
en Ipswich op Guyana, Suriname, 
Trinidad en Venezuela. 
‘Het Caribisch gebied is een hele 
kleine markt’, zegt Dirk Visser, ma-
naging consultant shipping van Dy-
namar. ‘Er wordt maar mondjes-
maat regelmatig op gevaren. Het is 
een echte nichemarkt voor spelers 
die daar hun weg vinden en verder 
opereren er wat opportunity-zoe-
kers.’
Het is daarom erg lastig om de lijn-
vaart tussen Europa en de Cariben 

in cijfers uit te drukken. Daarvoor is 
de markt simpelweg te klein en te af-
wisselend. Tarieven en vrachtvolu-
me fl uctueren sterk, zeggen ook de 
overige reders die op het gebied va-
ren. En afh ankelijk van de lading en 
het soort vervoer, staan de tarieven 
bij de een meer onder druk dan bij 
de ander.
‘Ik denk dat bij containertransport 
de tarieven misschien wel iets onder 
druk staan, want daar is meer aan-
bod’, legt Van der Velde uit. ‘Maar 
wij vervoeren break bulk, daar is nog 
markt genoeg. Dat betekent niet dat 

het makkelijk is hoor. Want je moet 
wel weten hoe hier zaken gedaan 
wordt. Het is niet zomaar een af-
spraak maken. Als je denkt dat de 
deal rond is, komen ze er altijd nog 
op terug. Toch even vragen of het 
niet goedkoper kan.’
Volgens de commercieel manager 
Van der Velde van Soreidom heeft  
het Caribische gebied ook het voor-
deel dat vervoerders volop de moge-
lijkheid krijgen zich te onderschei-
den. ‘Wij varen op Frans Guyana, 
dat is een heel kleine haven met wei-
nig diepgang. Die haven kan niet ie-
dereen bevaren.’

Waar vrachtvervoerders op de Cari-
ben vooral lijken te zoeken naar exo-
tische stukgoeduitdagingen, gaat 
het er in Zuid- en Midden-Amerika 
heel wat harder aan toe. Grote rede-
rijen proberen volop te profi teren 
van de groeimarkten. De economie-
en in Latijns-Amerika zijn afgelopen 
jaren gemiddeld 4,5% gegroeid, ter-
wijl de landen in de Europese Unie 
zuchtten onder de gevolgen van de 
fi nanciële crisis.

Verkleinen
Hoewel de landen in Latijns-Ameri-
ka hun achterstand op de ontwikkel-
de economieën in Europa snel ver-
kleinen, blijft  de Europese Unie een 
heel belangrijke handelspartner van 
het continent. Ruim 40% van de bui-
tenlandse investeringen in Zuid-
Amerikaanse landen komt van EU-
lidstaten. 
Nederland is voor Brazilië zelfs het 
vierde afzetgebied. Daarnaast is Ne-
derland ook een heel belangrijke 
poort naar de rest van Europa. De 
Rotterdamse haven speelt dus een 
heel cruciale rol voor de export van 
Latijns-Amerikaanse landen.
‘Het vrachtvolume tussen Noord-
west-Europa en de westkust van La-
tijns-Amerika groeide tussen 2010 
en 2011 met 14% naar 642.000 teu’, 
zegt Visser van Dynamar. Tussen 
Noordwest-Europa en de oostkust 
van Latijns-Amerika ligt het volume 
al enige tijd rond de 1,14 miljoen teu. 
‘Dat is al enige tijd redelijk stabiel. 
Europa haalt het echter niet bij de 
lijndiensten richting het Verre Oos-
ten. De containervaart tussen 
Shanghai en Latijns-Amerika domi-
neren de handel.’

‘Als je denkt dat de 
deal rond is, komen 
ze er toch altijd nog 
op terug.’

PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Als ik aan Latijns-Amerika denk, gaat 
mijn hart een stukje sneller kloppen. 
Dat heb je of dat heb je niet, sommige 
mensen zullen me gek aankijken, maar 
nee, ik word er niet voor behandeld. Ik 
denk aan bustochten door Costa Rica 
terwijl de salsa om zes uur ‘s ochtends 
al door de boxen schalt, aan de herme-
tisch afgesloten busstop in Nicaragua 
(de buurt scheen ‘s avonds laat niet heel 

gezellig te worden...) of aan in een bootje dobberen op het 
spiegelende meer van Atitlan in Guatemala.

En voor ik het vergeet, aan Curaçao, die parel van het Ko-
ninkrijk waar onmiskenbaar óók een beetje een ‘Latino’ sfeer 
heerst. Daar aan de azuurblauwe zee, met dat fraaie pontje 
van Willemstad alwaar een collega van ons nu vakantie viert, 
je zou er haast jaloers van worden.

Wat heeft  dit allemaal met transport te maken, hoor ik u zeg-
gen? Nou, niets eigenlijk, en dank voor uw commentaar want 
nu zijn we meteen weer wakker. 

Want ondanks of misschien wel dankzij de relaxte atmosfeer 
en salsa-muziek zijn ook de Latino’s meegezogen in de vaart 
der volkeren. We slaan in dit nummer de allergrootste groei-
er Brazilië weliswaar even over (dat land verdient een eigen 
dossier tegen de tijd dat de WK-koorts weer voelbaar is en we 
in oranje shirtjes rondhuppelen), maar ook andere landen 
van die oerkatholieke regio draaien - tot voor kort althans - 
behoorlijke groeicijfers.

Dus zijn er ook voor de logistiek weer volop kansen. Al is het 
wel van belang om daarbij de verschillen goed in de gaten te 
houden, zoals ook in het verhaal hiernaast wordt uitgelegd. 
Waar de Cariben voor Europa toch echt een gebied op zich 
zijn, niet vergelijkbaar met het grote containergeweld dat zich 
vooral afspeelt op de routes van en naar het Verre Oosten.

Nee, zeker op de eilanden is het niche wat de klok slaat, en 
daar kan je met enige inventiviteit op inspelen. Per schip, 
maar ook door de lucht. Want we voeren via Schiphol van al-
les door, van bloemen uit Colombia tot allerlei pakketjes voor 
de Antillen en Suriname. 

De vraag die over dit dossier heen hangt, is hoe het straks ver-
der zal gaan met het Panamakanaal. Nu nog een grootscheep-
se uitbreiding aan het ondergaan, die ondanks een hoogop-
lopend confl ict over de betaling echt wel binnen afzienbare 
tijd gereed zal komen. Maar is het dan breed genoeg, nu al be-
kend is dat de megaschepen vandaag de dag nog breder zijn 
en dat nog grotere joekels al aangekondigd zijn?

Of worden de Chinezen de grote winnaar met hun, op het eer-
ste gezicht nogal stoutmoedige om niet te zeggen overmoedi-
ge plan, om een nieuw kanaal tussen Atlantische en Stille 
Oceaan dwars door Nicaragua te graven? 

De schaalvergroting is nu eenmaal niet te stoppen. Salsa of 
geen salsa. Al word je er wel wat rustiger van. Ik tenminste. 
Veel leesplezier gewenst! 
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl
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Hapag grote jongen 
door overname CSAV

De overname van de Chi-

leense rederij CSAV zal Hapag 

Lloyd met twee plaatsen doen 

stijgen tot nummer vier op de 

wereldranglijst van grootste 

containerrederijen. Volgens 

een ingewijde zal de over-

name zorgen voor betere 

service in Zuid-Amerika, een 

hogere frequentie afvaarten 

op de Latijns-Amerikaanse 

handelsroute en wellicht een 

breder netwerk aan havens. 

Volgens eerdere berichten had Ha-
pag Lloyd de overname eind januari 
al rond willen hebben. Dat is niet ge-
lukt, maar volgens een ingewijde is 
de kans dat de overname niet door-
gaat klein. Hapag Lloyd en Compa-
ñía Sudamericana de Vapores 
(CSAV) maakten op 22 januari be-
kend dat de rederijen een niet bin-
dend memorandum van overeen-
stemming hebben getekend voor de 
overname van CSAV’s container-
business door Hapag Lloyd. 
De containertak van CSAV bestaat 
uit 54 schepen. Deze schepen tellen 
op bij Hapag Lloyd’s bestaande vloot 
van 152 schepen. De auto- en bulk-
carriers van CSAV vallen buiten de 
deal. In een verklaring meldt CSAV 
dat het nieuwe bedrijf een gezamen-
lijke capaciteit van 1 miljoen teu 
heeft  en jaarlijks rond de 7,5 miljoen 
containers zal vervoeren. Het sa-
mengaan van de bedrijven zal naar 
verwachting 300 miljoen dollar per 
jaar aan synergie opleveren en de to-
tale omzet doen stijgen tot 12 mil-
jard dollar. De Chileense rederij ver-
werft  een belang van 30% in het 
nieuwe Hapag Lloyd. 
De prijzen op de Latijns-Ameri-
kaanse handelsroute staan zwaar 
onder druk. De algemeen heersende 
overcapaciteit wordt daar versterkt 
door het cascade-eff ect. Wanneer 
containerrederijen nieuwe schepen 
in de vaart nemen worden de ouden 
uitgefaseerd. Van de belangrijkste 
handelsroutes druppelen zij door 
naar steeds kleinere routes totdat ze 
uiteindelijk worden verkocht of ge-
sloopt. De zoektocht naar schaal-
voordeel heeft  geleid tot een golf aan 
nieuwe grotere schepen op de oost-
west handelsroutes. De kleinere 

schepen die daar eerder voeren zijn 
nu uitgefaseerd naar onder andere 
de Latijns-Amerikaanse route. De 
overname van CSAV moet de positie 
van Hapag Lloyd in deze slechte 
markt verbeteren.
De overname leidt voor Hapag 
Lloyd, naast een groeiend aantal 
klanten en volumes, tot schaalvoor-
deel. De containerschepen van 
CSAV zijn zogenoemde wide beams. 
Deze schepen kunnen dankzij hun 
grote dwarsdoorsnede veel lading 
innemen terwijl de diepgang be-
perkt blijft .  Dat is belangrijk rond de 
oostkust van Noord- en Zuid-Ame-
rika, waar de diepgang op veel plek-
ken terugloopt tot zo’n tien meter. 
De wide beams hebben vanwege hun 
vaargebied vaak ook meer reefer-
plugs (stopcontacten voor de koel-
containers) dan conventionele con-
tainerschepen.
De overname moet de service in 
Zuid-Amerika verbeteren en een ho-
gere frequentie afvaarten bewerk-
stelligen. Ook bestaat de kans dat 
Hapag Lloyd door de overname 
nieuwe havens in zijn netwerk zal 
opnemen. 

Eenvijfde
De Latijns-Amerikaanse handels-
route is goed voor ongeveer 20 pro-
cent van Hapag-Lloyd’s inkomen. In 
2012 verscheepte het bedrijf op de 
Latijns-Amerikaanse route 1,1 mil-
joen teu op een totaal van 5,2 mil-
joen teu wereldwijd. Volgens de in-
gewijde bereikt Hapag Lloyd met de 
overname eenzelfde positie op deze 
route als Hamburg Süd.
De overeenkomst van de bedrijven 
omvat ook de ontwikkeling van een 
nieuw businessplan om ‘extra syner-
gie te behalen, de operationele effi  -
ciëntie te verbeteren en de vloot te 
vernieuwen’, meldt CSAV. Daarvoor 
moet in totaal 740 miljoen euro wor-
den opgehaald. 
Hapag Lloyd wil al langer consolide-
ren. Begin 2013 liepen onderhande-
lingen met thuisrivaal Hamburg 
Sud op niets uit. Ook onderhande-
lingen met het Singaporese Neptune 
Orient Lines (NOL) mislukten. Wel 
nam de rederij in 2005 het Brits-Ca-
nadese CP Ships over. Hapag-Lloyd 
president Juergen Weber zou recent 
opnieuw een beroep op Hamburg 
Süd hebben gedaan, ditmaal om aan 
tafel te schuiven bij de onderhande-
lingen met CSAV. Daarop is niet ge-
reageerd.  | TP

DUITS-CHILEENS HUWELIJK
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De schepen van CSAV zijn zogenoemde wide beam schepen die vanwege hun 

ringt Chinees 
in Zuid-Amerika

Het enorme aanbod van container-
vervoer op Latijns-Amerika heeft  
dan ook zijn weerslag op de tarieven. 
‘Die fl uctueren enorm en staan wel 
erg onder druk’, aldus  Visser. ‘Van-
uit Brazilië en Argentinië op het tra-
ject naar het Verre Oosten lag de 
prijs begin januari nog op 1600 dol-
lar voor een 40-voeter. Op 24 janu-
ari was die prijs gedaald naar 1340 
dollar.’
Van der Velde van Soreidom beaamt 
dat de concurrentie in het contai-
nervervoer in die regio erg groot is 
en dat kleine spelers daar onderge-
sneeuwd raken in het marktgeweld 
van ‘de grote jongens’. ‘Ik neem af en 
toe een container mee, maar op die 
markt is veel meer aanbod dan in de 
bulk.’
De tarievenoorlog moet voor Europa 
echter gerelativeerd worden. Het 
vervoer van en naar het Verre Oos-
ten is veelal gerelateerd aan industrie 
en olie. Naar Europa worden veel 
voedingsmiddelen als bananen, si-
naasappelen, maar ook soja geëxpor-
teerd. Voedingsmiddelen zijn veel 
minder conjunctuurgevoelig. ‘Dat is 
een stabielere handel, dus de ver-
voerstarieven zijn ook stabieler’, legt 
Visser uit. ‘Dat betekent overigens 
niet dat de prijzen niet onder druk 
staan, want de tijd dat de vervoersta-
rieven helemaal bepaald werden 
door commodities zoals vroeger, is 
voorbij. Dus ook het vervoer van en 
naar Europa wordt beïnvloed door 
de fl uctuaties in de container- en ree-
fertarieven, maar het vervoersaan-
bod is veel minder groot dan op de 
lijnen richting het Verre Oosten.’

GERT VAN HARSKAMP

VASTE DIENSTEN EUROPA-LATIJNS-AMERIKA EN CARIBEN

VOL-CONTAINER SCHEPEN
Zes wekelijkse diensten - 43 schepen, gemiddeld 3.500 teu, 
in totaal 152.000 teu
Drie dedicated diensten:
- CMA CGM/Hapag-Lloyd
- CMA CGM/Marftret (gericht op Franse Antillen)
- Maersk Line

Drie wayport diensten (eindbestemming Westkust Zuid-Amerika)
- Hapag-Lloyd/Hamburg Süd
- Hapag-Lloyd/Haburg Süd/CMA CGM
- MSC/CSAV

REEFERSCHEPEN MET ON-DECK CONTAINERCAPACITEIT
Acht wekelijkse diensten - 35 schepen, gemiddeld 300 teu, totaal 11.000 teu
- 2x StreamLines (Seatrade)
- 2x Great White Fleet (Chiquita
- 1x Del Monte (Fresh Del Monte)
- 1x Geest Line (50% Fyffes)
- 1x Fyffes (Fyffes, Turbana, Coplaca)
- 1x Dole (Dole Food Company)

MULTIPURPOSE SCHEPEN 
Drie diensten, verschillende frequenties. - 10 schepen, 
gemiddeld 700 teu, totaal 7.000 teu
- 1x Nirint, 6 schepen elke 9 dagen
- 1x Europe Caribbean Line, 2 schepen elke circa 25 dagen
- 1x H. Stinnes, 2 schepen maandelijks

BRON: Dynamar
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Prime Fresh stapt in de 
voetsporen van J.v.d.Put
De RAF Holding van 

luchtvrachtondernemer 

Peter Mulder zet zijn 

expansie in de Latijns-

Amerikaanse markt 

voort. Eind vorig jaar is 

begonnen met de 

afhandeling op Schiphol 

van bloemen uit 

Ecuador en Colombia.

A
fzetmarkt van het nieuwe 
bedrijf onder de naam 
Prime Fresh Handling is 

voor 90% de Russische markt, legt 
directeur Hans Blauw uit die ook 
verantwoordelijk is voor ALM, de 
vrachtvertegenwoordiger van Suri-
nam Airways.
Prime Fresh Handling (onderdeel 
van RAF Holding) werkt in Zuid-
Amerika nauw samen met de Ecua-
doriaanse expediteur Prime Air & 
Ocean Cargo. Op Schiphol worden 
de afh andelingsdiensten in een joint 
venture met WFS aangeboden. ‘Wij 
zorgen voor de controle en regie van 
de vervoerstromen’, aldus Blauw. 
Voor de fysieke afh andeling en 
loodsruimte op Schiphol wordt WFS 
ingehuurd.
Peter Mulder (zie pagina hiernaast), 
was al twee jaar geleden, na de over-
name van de bloemenexpediteur J. 
van de Put Fresh Handling op Schip-
hol door Kuehne+Nagel, van plan 

actief te worden in de bloemenaf-
handeling op Schiphol. Diverse 
klanten in Ecuador en Colombia wa-
ren op zoek naar een logistieke 
dienstverlener in Nederland die niet 
in handen was van de grote Zwitser-
se expediteur, zei hij destijds. De 
plannen werden pas najaar 2013 
concreet ingevuld, toen ook het be-
drijf Flowerport van de familie 
Barnhoorn in handen van K+N was 
gevallen. ‘Toen werd het aantal aan-
bieders op Schiphol wel erg klein’, 
zegt Blauw.

Brokerage
Hij onderstreept dat Prime Hand-
ling zoals de naam al verklapt zich 
alleen bezig houdt met de afh ande-
ling van de bloemen, waaronder ook 
de douaneformaliteiten, op Schip-
hol. Prime Fresh Handling zorgt 
verder voor onder meer het vacuüm 
cooling, pre-sorting, het herpakken 
van de bloemen, barcodering en 

temperatuurtoezicht. De inkoop 
van capaciteit wordt ook door Prime 
Fresh verricht. Blauw: ‘We zitten 
dan ook in de brokerage’. Vanaf 
Schiphol wordt de doorvoer over de 
weg naar Moskou verricht door de 
Russische afnemers zelf. 
Volgens Blauw wordt er wekelijks 
voor 280.000 kilo aan bloemen aan-
gevoerd op Schiphol met twee ge-
charterde B747-400EF van Atlas Air 
via Quito en Miami en een B777-
200F van Emirates. Met het laatste 
vrachtvliegtuig worden de bloemen, 
hoofdzakelijk rozen, via het Mexi-
caanse Cancun naar Amsterdam 
aangevoerd. Blauw is nu bezig met 
de voorbereidingen van de Russi-
sche vrouwendag eind februari. ‘We 
zetten dan tien extra freighters in 
om de bloemen naar Nederland te 
halen. Voor de Russische feestdag 
worden, zo vertelt hij, ook bloemen 
uit Kenia en zelfs Japan gehaald.

Prime Fresh Handling haalt met de Amerikaanse vervoerder Atlas Air rozen uit Ecuador en Colombia naar Schiphol. De eindbestemming is voor 90% de Russische markt.

JOHN VERSLEIJEN
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‘Iedereen op de Antillen is klant bij ons’

van de dienstverlening te kunnen 
garanderen, zegt hij. 

Miami
De ABC-eilanden halen 60% van 
alle import uit Nederland. Het gaat 
daarbij naast het zakelijke goederen-
vervoer om heel veel pakjes van par-
ticulieren. De rest van de invoerstro-
men komt hoofdzakelijk uit de VS.
Cavalier Logistics opende daarom 
in 2010 ook een fi liaal in het Ameri-
kaanse Miami om ook een logistieke 
rol te spelen bij die vervoerstromen. 
De Antillen importeren onder meer 
levenswaren voor supermarkten, 
hotels en restaurants. Daarnaast 
gaat het bij de invoer om bouwmate-
rialen, farmaceutische producten en 

elektronica. ‘In feite is ieder bedrijf 
op de eilanden direct of indirect 
klant bij ons’, zegt Mulder.
‘Het persoonlijk goederenvervoer 
van en naar de regio is een onder-
schat logistiek fenomeen’, zegt hij 
verder. Dat heeft  het stijgende pak-
jesvolume van de laatste jaren uitge-
wezen. 
De luchtvrachtondernemer heeft  
ook nog steeds plannen om zijn ac-
tiviteiten over andere eilanden uit te 
breiden. ‘Er leven in Europa grote 
bevolkingsgroepen uit bijvoorbeeld 
de Dominicaanse Republiek, Jamai-
ca en Barbados en het zit in hun cul-
tuur om veel pakjes naar het thuis-
front te sturen. Daar blijven wij ook 
naar kijken.’ | JOHN VERSLEIJEN

Het particulier pakjesvervoer op 
de Nederlandse Antillen is een 
onderschat fenomeen in de 
logistiek op Schiphol.

Dat zegt topman Peter Mulder (58)
van Cavalier Logistics. Hij opende  
twee jaar geleden eigen kantoren op 
Aruba, Bonaire en Curaçao.  Daar-
mee heeft  de Nederlandse lucht- en 
zeevrachtagent zijn positie als be-
langrijke logistieke speler op de ei-
landen verder versterkt.
De expansie in de regio was volgens 
Mulder niet alleen noodzakelijk om 
het sterk gestegen aanbod aan parti-
culiere pakketten en zakelijke lading 
aan te kunnen, maar ook om de 
steeds hogere eisen aan de kwaliteit Mulder: ‘60% import uit Nederland.’ 
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Cavalier is de expeditiedochter 
van de RAF Holding van Peter 
Mulder. Deze houdstermaat-
schappij is ook eigenaar van 
WBS, een expeditiebedrijf dat 
zich heeft gespecialiseerd in het 
vervoer van bagage wereldwijd.
Daarnaast is de Amsterdamse 
ondernemer samen met Hans 
Blauw eigenaar van de general 
sales agent ALM, de vrachtverte-
genwoordiger van Surinam 
Airways in de Nederlandse 
markt. 
De houdstermaatschappij bezit 
verder op Schiphol eigen 
loods-en kantoorruimte. In totaal 
werken er bij de verschillende 
logistieke dochters, die onafhan-
kelijk van elkaar opereren, zo’n 
honderd mensen.

Suriname kan spoedig uitgroeien 
tot een topexporteur van verse 
vis. Dat is de stellige overtuiging 
van directeur Hans Blauw van 
ALM, de Nederlandse vrachtver-
tegenwoordiger van Surinam 
Airways. Nu al wordt er door de 
luchtvaartmaatschappij al een 
keer per week met een gechar-
terde B767-freighter 35 ton aan 
verse tonijn getransporteerd 
vanaf Paramaribo naar Miami. 
Volgens Blauw is dat nog maar 
het begin. Taiwanese vissers 
hebben Suriname uitgekozen 
voor het aanlanden van verse vis 
uit de regionale Caribische 
wateren. Het gaat daarbij 
hoofdzakelijk om tonijn. ALM 
onderzoekt nu ook de mogelijk-
heden om een vrachtdienst op te 
zetten naar Schiphol. ‘We kijken 
of het rendabel is om een keer 
per week met een B777F vis naar 
Schiphol te vliegen. Surinam 
Airways en de Taiwanese vissers 
staan positief tegenover het 
project. Daarnaast is ALM met 
Surinam Airways betrokken om 
een truckdienst op te zetten 
tussen de luchthavens van 
Paramaribo en Cayenne, de 
hoofdstad van Frans Guyana. Zo 
boren we steeds nieuwe markten 
aan’, zegt de ALM-directeur.

DUIZENDPOOT RAF

VIS UIT SURINAME

Head of  ce in Martinique,
local of  ces in France/Paris, 
French Guiana, Guyana, 
Dominica, Guadeloupe

Visit our website www.soreidom.com
for further information and contact 
details in the Netherlands

Your Gateway to the Caribbean

voor tarieven en boekingen:
Vertraco Shipping bv, Rotterdam, 

tel (010) 285 87 00, fax (010) 285 87 10
email: sales@vertraco.nl, www.vertraco.nl

Monthly breakbulk to: Trinidad, 

Venezuela, Suriname & Guyana
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Panamax of 
Nicaraguamax?

Opdrachtgever en aannemer van de verbreding 

van het Panamakanaal zitten elkaar in de haren. 

Dat komt vast wel goed, maar intussen ligt 

Nicaragua, met steun van China, op de loer.

G
een groot project zonder 
gedonder. U kent het rijtje 
wel zo’n beetje, HSL, Betu-

weroute, Noord-Zuidlijn. Stuk voor 
stuk projecten die (veel) langer 
duurden en veel meer geld kostten 
dan de bedoeling was. Door de 
massale media-aandacht die deze 
projecten krijgen, zijn we geneigd 
te denken dat er alleen in Neder-
land constant van alles mis gaat, 
maar niets is minder waar.  Uit on-
derzoek blijkt dat vertraging en 
kostenoverschrijdingen ook inter-
nationaal eerder regel dan uitzon-
dering is.
Zo ook bij de verbreding van het Pa-
namakanaal, waarvan de bouw tot 
voor kort heel aardig op schema lag 

en het geplande openingsjaar van 
2015 gewoon gehaald leek te gaan 
worden. Maar in het zicht van de ha-
ven lijkt zich toch een fi kse vertra-
ging aan te dienen als gevolg van een 
hoogoplopend confl ict tussen op-
drachtgever Panama Canal Autho-
rity (ACP) en de bouwer, het aanne-
mersconsortium GUPC van de 
Belgische baggeraar Jan de Nul, Sa-
cyr uit Spanje, het Italiaanse Impre-
glio en het lokale Constructura Ur-
bana.
Zij beweren dat de bouwkosten maar 
liefst 1,6 miljard dollar hoger uitval-
len dan de 3,1 miljard waarvoor ze 
het project hebben aangenomen en 
willen dat ACP, een agentschap van 
de Panamese overheid, met dat geld 

over de brug komt. Ze dreigden de 
bouw stil te leggen als er niet betaald 
wordt, maar hebben een eerder ge-
steld ultimatum van 19 januari 
jongstleden laten verlopen zonder de 
daad bij het woord te voegen.
Opdrachtgever ACP was uiteraard 
niet van plan het gevraagde extra be-
drag zonder meer op tafel te leggen, 
maar toonde zich niet totaal onge-
voelig voor de argumenten van de 
bouwers en bood 238 miljoen dollar 
extra. Dat bleek genoeg om de bou-
wers ervan te weerhouden hun 
werknemers daadwerkelijk naar 
huis te sturen, ook al vonden ze de 
handreiking van ACP natuurlijk on-
toereikend.
Sindsdien wordt er koortsachtig 
overleg gevoerd tussen de partijen, 
die zich uitputten in verklaringen 
dat ze er alles aan willen doen om de 
problemen  op te lossen. Zo liet 
GUPC deze week nog optekenen te 
streven naar ‘een breed akkoord en 
zo veel mogelijk effi  ciency in termen 
van tijd en kosten’. En ACP verklaar-
de tot twee keer toe alle opties te wil-
len onderzoeken om tot een akkoord 
te komen, maar voegde daar wel fi jn-
tjes aan toe dat de huidige wetgeving 
en het door beide partijen onderte-
kende contract daarvoor de basis 
moeten vormen.
Die lijkt daarmee een hardere lijn te 
kiezen, maar heeft  er natuurlijk ook 
alle belang bij het project zo snel mo-
gelijk af te ronden. Elke dag vertra-
ging betekent immers inkomsten-
verlies en de verbreding is nu juist op 
gericht om de inkomsten uit de tol-

heffi  ng fl ink te vergroten. Dank zij 
de verbreding en de bouw van een  
nieuw sluizencomplex wordt de ver-
binding toegankelijker voor een veel 
groter deel van de wereldvloot, wat 
tot een fi kse stijging van de tolin-
komsten moet leiden.
Aangenomen wordt dat het project 
zal leiden tot forse aanpassingen van 
de vaarschema’s van de containerre-
derijen. Zij kunnen nu met schepen 
met maximaal dertien rijen contai-
ners breed door het kanaal, wat over-
een komt met een capaciteit van on-
geveer 5000 teu. Dat wordt straks 
negentien rijen en ongeveer 13.000 
teu, een scheepsmaat waarvoor in-
middels de weinig poëtische aandui-
ding neopanamax gemeengoed is 
geworden.

Sneller dan voorzien
Tegenvaller voor Panama is dat de 
schaalvergroting in de container-
vaart tijdens het plannings- en 
bouwproces veel sneller is gegaan 
dan voorzien. Zoals bekend, zijn er 
inmiddels al veel schepen van 14.000 
teu met twintig en 21 rijen contai-
ners. Onder meer de nieuwe record-
schepen van Maersk, waarvan de 
eerste vorig jaar in de vaart zijn ge-
komen, zijn met hun capaciteit van 
18.270 teu 23 rijen containers breed 
en kunnen met geen mogelijkheid 
door het kanaal.
Die vaststelling verleidde de vorige 
ACP-voorzitter, Alberto Alemán 
Zubieta, ertoe om bij zijn vertrek te 
pleiten om het kanaal ‘nog een keer 
te verbreden’, bang als hij was dat 

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal...
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www.hamburgsud-line.com

No matter what.

Hamburg Süd‘s engineering expertise yields astronomical gains for refrigerated cargo shippers. 

Through the use of innovative structural design and eco-friendly materials our high-tech,  

cargo-safe integrated units maximise space and optimise cold-chain reliability within a  

controlled temperature range of –35°C to +30°C.

Join Hamburg Süd in experiencing the wonders of inner space.

Hamburg Süd.

Pioneers of deep, cold space.

een toenemend aantal van deze 
‘postneopanamax-schepen’ het ka-
naal voorbij zouden varen. Die vrees 
lijkt niet meer dan terecht, maar het 
is niettemin uiterst onwaarschijnlijk 
dat het ooit nog zo ver komt. Voor 
een verdere verbreding zouden im-
mers aan beide kanten van het ka-
naal opnieuw twee compleet nieuwe 
sluizencomplexen gebouwd moeten 
worden.
Dat lijkt niet alleen fi nancieel on-
haalbaar, maar ook fysiek. Het 
schutten van de schepen vergt enor-

me hoeveelheden zoet water en dat 
is maar mondjesmaat voorhanden. 
Om die reden wordt er naast de 
nieuwe sluizen een ingenieus stelsel 
van bassins aangelegd, dat is ont-
worpen om zo effi  ciënt mogelijk met 
het beschikbare water om te sprin-
gen. Daarmee lijkt de grens van het 
haalbare wel zo’n beetje bereikt.
Daar komt nog bij dat zich een seri-
euze kaper op de kust aandient: ook 
Nicaragua heeft  vergevorderde 
plannen voor de aanleg van een ka-
naal voor zeeschepen tussen de At-
lantische en Stille Oceaan. Het een 
paar honderd kilometer noordelij-
ker gelegen land heeft  daartoe een 
alliantie gesloten met China, dat met 
een ‘eigen’ kanaal zijn grip op de we-

reldhandel fors zou kunnen vergro-
ten.
De landen hebben inmiddels geza-
menlijk de Hong Kong Nicaragua 
Canal Development Investment 
Company (HKND) opgericht, die 
een concessie voor de exploitatie op 
zak heeft  voor vijft ig jaar met een op-
tie op nog eens vijft ig jaar. De top-
man van HKND heeft  recentelijk 
berichten tegengesproken dat de 
start van het project is vertraagd en 
zeker niet voor 2015 van start zou 
gaan. Volgens hem gaat de eerste 

schop zoals gepland nog voor het 
einde van dit jaar de grond in.
De plannen zouden voorzien in een 
kanaal met een lengte van 286 kilo-
meter, een diepte van 22 meter en 
een breedte van 150 tot 200 meter. 
Onduidelijk is hoe breed de sluizen 
zouden worden, maar volgens Nica-
ragua moeten er schepen met een 
draagvermogen tot 250.000 ton 
doorheen kunnen. Dat lijkt ruim 
voldoende voor de nieuwe 18.000 
teu-generatie containerschepen. Het 
zou dus best kunnen dat Nicaragua-
max de nieuwe norm wordt in het 
wereldwijde containervervoer.

China kan met een ‘eigen’ kanaal zijn 
grip op de wereldhandel verstevigen.

ROB MACKOR
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Damen Shipyards heeft van 

Defensie een order gekregen 

voor de levering van vijf haven- 

en zeesleepboten. De Defensie 

Materieel Organisatie (DMO) 

werkt bij de aanschaf samen 

met de Zweedse evenknie. Twee 

sleepboten zijn bestemd voor 

de Zweedse marine en drie voor 

de Nederlandse. De vijf schepen 

worden in 2015 en 2016 gele-

verd. Bij de Nederlandse marine 

zullen ze vier sleepboten van de 

Linge-klasse vervangen en 

vooral worden ingezet in  

marinehaven Den Helder.

Transportbedrijf Snel Logistics 
Solutions heeft twee nieuwe 

Iveco Stralis Hi-Road trekkers op 

LNG in gebruik genomen. Het 

bedrijf, opgericht in 1985, 

vormde de Belgische tak van 

transportbedrijf G. Snel uit 

Woerden. In 1990 werd Snel 

Logistics Solutions verzelfstan-

digd en in 1998 breidde Snel 

Logistics Solutions uit met een 

distributiecentrum in Weert, 

Nederland. 

Twee jonge ondernemers zijn 

gestart met Des ArtIque, dat 

zich richt op het transporteren 

en opslaan van kunstwerken en 

designobjecten, voor de 

zakelijke en particuliere markt.  

Kunstenaars, ontwerpers en 

kunstinstellingen hebben 

doorgaans niet de ruimte om 

werken op te slaan en niet de 

middelen en kennis om ze te 

transporteren. Des ArtIque 

speelt hierop in. 

Logistiek bedrijf Green Logistics 
Groningen ontving 5 februari 

van de douane het AEO-veilig-

heid certifi caat. Onder begelei-

ding van MVO4Holland is Green 

Logistics Groningen erin 

geslaagd om na het indienen 

van de aanvraag bij de eerste 

controle te voldoen aan alle 

wettelijk gestelde eisen. Het 

AEO certifi caat biedt bedrijven 

voordelen in het internationale 

handelsverkeer. 

Nijhof-Wassink Groep is 

genomineerd is voor de titel 

‘Beste familiebedrijf van 2014’. 

De award wordt uitgereikt aan 

een excellerend Nederlands 

familiebedrijf. Uit 500 inzendin-

gen van middelgrote en grote 

familiebedrijven zijn 250 

bedrijven geselecteerd. De 

winnaar zal medio april 2014 

bekend worden gemaakt. 

Hollander Barendrecht heeft 

dertien nieuwe Volvo’s FM met 

11-liter motor en 410 pk in 

ontvangst genomen. De trucks 

worden ingezet voor het vervoer 

van verse en semiverse produc-

ten aan supermarkten. Hollan-

der Barendrecht, dochteronder-

neming van The Greenery, 

heeft 23 eigen voertuigen. De 

dertien nieuwe trucks betreffen 

vervanging van Volvo’s FH met 

meer dan een miljoen op de 

teller. Hollander Barendrecht 

gebruikt als een van de eerste in 

Nederland de gloednieuwe 

Volvo FM met Euro VI-motor. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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Willie Wortels maken transport 

De kosten van offshore windparken moeten met 40 procent omlaag. 

Omdat logistieke vertraging een van de grootste stoorzenders is, 

werken bedrijven hard aan nieuwe transportmethoden: van drijvende 

monopiles tot hydraulische platforms.

T
ijd is geld, dat geldt voor ie-
dere markt. Maar vrijwel 
nergens is tijd zoveel geld 

waard als in de off shore industrie. 
De dagtarieven voor installatie-
schepen overstijgen regelmatig de 
100.000 euro. Ook kan door weers-
omstandigheden vaak maar kleine 
delen van de dag worden gewerkt. 
In het Energieakkoord is vastgelegd 
dat in 2020 14 procent van het lan-
delijke energieverbruik uit her-
nieuwbare bronnen moet komen. 
De energie uit een windmolenpark 
moet dan per Megawattuur wel 40 
procent goedkoper zijn dan nu het 
geval is. Betere logistiek moet er 
daarom voor zorgen dat de dure 
installatieschepen de nauwe tijds-
spanne waarbinnen gewerkt kan 
worden (de zogeheten ‘windows’) 
volledig benutten.
Windmolens worden op zee met 
jack-up barges geïnstalleerd. Dat 
zijn schepen die dankzij een aantal 
uitschuifb are poten een stabiel plat-
form boven de waterspiegel kunnen 
vormen. De jack-ups worden be-
voorraad vanuit een nabije haven. 
‘Deze schepen zelf heen en weer la-
ten varen – wat wel gebeurt - is geld 

verbranden’, zegt scheepsbouwkun-
dig ingenieur Cor Lettenga van CIG 
Maritime Technology, het voorma-
lige Vuyk Engineering. De schepen 
missen dan windows waarin zij 
kostbaar constructiewerk kunnen 
verrichten. ‘Het is daarom gebruike-
lijk om sleepboten in te zetten die de 
jack-ups met drijvende bakken be-
voorraden – het zogenoemde fee-
derpincipe. Maar deze bakken heb-
ben slechte zeewaardige 
eigenschappen wat het transport in-
effi  ciënt maakt en het lossen op zee 
bemoeilijkt.’ 
CIG Maritime Technology (onder-
deel van de Central Industry Group 
(CIG), een conglomeraat dat onder 
andere actief is in de scheepsbouw) 
heeft  daarom een speciaal multi-
purpose schip ontwikkeld dat min-
der vertragingsgevoelig is. 

‘De VG6000-E is een kruising tus-
sen een vrachtschip en een bevoor-
radingsschip’, zegt Lettenga. Het 107 
meter lange schip mag door de voor-
op geplaatste accommodatie met 
een open top varen, waardoor er 
ruimte is voor projectladingen zoals 
monopiles voor de windindustrie. 

Monopiles zijn holle fundatiepalen 
voor windmolens op zee. ‘Een be-
langrijk uitgangspunt bij het ont-
werp was de mogelijkheid om op zee 
te kunnen lossen. Dankzij de open 
top kunnen de monopiles verticaal 
in het ruim worden geplaatst. Dat 

vergemakkelijkt het lossen op zee.’ 
Volgens Lettenga is het werken met 
de VG6000-E schepen goedkoper 
dan de huidige transportcycli. Het 
gaat daarbij niet om lagere dagtarie-
ven, de fi nanciële winst is eerder het 
gevolg van de tijdbesparing op zee. 
De schepen zijn sneller en kunnen 

door ‘dynamic positioning’ (ge-
avanceerde besturingssystemen, 
red.) langer doorwerken dan sleep-
boten met drijvende bakken omdat 
zij beter in het water liggen.
Het schip kan ook werken als kabel-
legger of accommodatieschip. Die 

fl exibiliteit is belangrijk, vindt Let-
tenga. Want de markt is niet onein-
dig groot. ‘Off shore windparken 
worden niet allemaal gelijktijdig ge-
bouwd. Per project zijn een beperkt 
aantal schepen nodig die bovendien 
tussen de verschillende projecten 
circuleren. De markt is daardoor 
snel verzadigd.’  Er zijn inmiddels 
vijf VG6000-E schepen in de vaart. 

Slank
Eerder was CIG Maritime Techno-
logy ook betrokken bij het ontwerp 
van de Hartman m² Runner. Dit 
vrachtschip kan door een slanke aan 
stuurboord geplaatste accommoda-
tie en een topdek dat de volledige 
breedte van het schip beslaat twee 
maal zoveel windmolenonderdelen 
vervoeren als andere 3500-tonners. 
Lettenga: ‘Dat schip is ontworpen 
om zoveel mogelijk onderdelen tege-
lijk richting de opslaglocatie te ver-
voeren, maar kan zelf niet als feeder 
van een jack-up barge dienen.’ 
Constructiebedrijf Ballast Nedam 
Off shore, die de fundaties voor 
windmolens op zee bouwt, doet het 
anders: het maakt grote projectla-
dingen zoals monopiles drijvend. 

Ballast-Nedam Offshore maakt grote 
projectlading zoals monopiles drijvend.

Een VG6000-E schip wordt gelost bij de jack-up barge Goliath van GeoSea.
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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

Goedemorgen volgers. 
Wederom geen inbraken of 
diefstallen gemeld bij de 
#Zeehavenpolitie. Dat is mooi. 
Blijf natuurlijk net als wij 
#alert. @E_Driel   

Aanleg kade en container 
terminal @xlpark in volle gang. 
@BeterBenutten. pic.twitter.
com/mDIymBl829
@PortofTwente  

#ERTMS (European Railway 
Traffi c Management System) 
In #Amersfoort uitgelegd 
gekregen. Mooie toekomst. 
Goede pilot loopt
@ArieKraaijeveld  

Werk zonder vieze handen RT 
@Westlandwerk: Vanuit 
#havenRotterdam de wereld 
bedienen. Twee Westlanders 
vertellen: 
http://buff.ly/1mk6kuq 
@ErikStenhuis 

Belangrijke top in Den Haag - 
EVO houdt vinger aan de pols. 
http://ow.ly/tdssi  #NuclearSe-
curitySummit #NSS
@EVO_nieuws  

Tof, cruiseschip wordt door-
midden gezaagd en verlengd 
(TimeLapse) 
http://feedly.com/e/Hw_RrVrP
@TobiasPieffers  

Alles begint met sociale 
innovatie 
http://wp.me/p3OhOE-ja 
@Groenervaren    

CBRB neemt deze week deel 
aan overleg bij I&M over 
modal shift vervoer gevaarlijke 
stoffen van spoor naar 
#binnenvaart en buis.
@CBRBtweets 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

Nederlands schip van 
ondergang gered 

90-jarig transportbedrijf 
failliet

Top: Den Haag hermetisch 
afgesloten voor vrachtver-
voer 

Bowie Recycling vraagt 
faillissement aan

Belgische transporteurs 
eisen lagere sociale lasten

China Shipping diep in het 
rood

CMA CGM verbindt Somalië 
met de wereld

 windmolens goedkoper

Het bedrijf werkt met hun eigen 
kraanschip HLV Svanen, dat zij met 
sleepboten bevoorraden. ‘Zo kan De 
Svanen continu worden ingezet voor 
de installatiewerkzaamheden’, zegt 
directeur Jurjan Blokland. ‘Door de 
monopiles – met lengtes tot 70 meter 

en een gewicht van 1000 ton – aan 
weerszijden af te dichten met plug-
gen blijven ze drijven. Dat maakt het 
vervoer ervan simpel en goedkoop. 
Bovendien kunnen de palen zo op 
zee gemakkelijk verticaal worden 
opgehesen omdat ze in het water lig-
gen. Dat scheelt tijd.’ Dankzij deze 
transportmethode (door ze achter 
het schip aan te slepen) kan het be-
drijf gemiddeld tweeënhalve funda-
ties per dag installeren. 
Afh ankelijk van de afstand tussen de 
opslaglocatie en het windmolenpark 
kunnen één of meerdere sleepboot-
monopile combinaties worden inge-
zet. ‘Zo kunnen de fundatie-elemen-
ten continu just in time worden 
afgeleverd’, zegt Blokland. 
Volgens het gerenommeerde Insti-
tute of Shipping Economics and Lo-
gistics (ISL) kunnen de logistieke 
kosten voor de bouw van een wind-
molenpark oplopen tot 20 procent 
van het totaal. Maar Blokland denkt 
dat dit zelfs kan oplopen. ‘Die kosten 
zijn voor een belangrijk deel tijdge-
relateerd en werken dus direct door 
in die overige 80 procent. Samen met 
operationele tijd en onwerkbaar 
weer is logistieke vertraging één van 
de drie grote stoorzenders binnen de 
constructiemarkt.’
Die logistieke vertraging kan wor-
den veroorzaakt door vele factoren: 
weer, stroming, sluizen, afstanden. 
‘Voor traditionele planningsmodel-
len is het incalculeren hiervan te 
complex’, zegt Blokland. Ballast 
Nedam Off shore heeft  daarom een 

eigen soft wareprogramma ontwik-
keld die de just in time planning on-
dersteunt. ‘Het programma geeft  
ook fi nancieel inzicht. Zo kunnen 
we zien wanneer het voordelig is om 
extra palen te vervoeren of wanneer 
wij deze het beste kunnen bestellen. 
We optimaliseren vooral onze eigen 
logistieke keten, maar kijken ook 
naar het fabricageproces. Zo kan het 
voordelig zijn om monopiles te be-
stellen wanneer een fabriek al goed 
bezet is.’ 
Blokland verwacht ook veel van het 
gebruik van betonnen monopiles. 
‘Die palen kunnen in elke dichtbij 
zijnde haven worden gemaakt. Voor 
stalen palen ben je afh ankelijk van 
de locatie van de fabriek. Als die ver 
weg is stijgen de logistieke kosten.’ 
Ballast-Nedam gebruikt dergelijke 
betonnen fundaties nu al in de brug-
genbouw.

Gestoord of geniaal?
Ulstein Sea of Solutions en Ulstein 
Idea Equipment Solutions gooien 
het over een heel andere boeg. Sa-
men met Rolldock hebben zij de 
Windlift er ontwikkeld, een concept 
waarbij windmolens in hun geheel 

worden vervoerd en de installatie 
door hetzelfde schip gebeurt. 
De Windlift er kan vier windmolens 
tegelijk vervoeren. Met behulp van 
een modulair platform kunnen de 
windmolens op locatie één voor één 
worden opgetild en op de fundatie 
worden geschoven. Bij de lancering 
van het idee enkele jaren geleden 
werd door de industrie sceptisch ge-
reageerd. Want hoe kan een drijvend 
schip op zee een stabiel genoeg plat-
form vormen om een windmolen te 
plaatsen? 
‘De oplossing zit in het hydraulische 
platform dat over drie balken be-
weegt’, zegt verkoopdirecteur Arjan 
Boezeman van Ulstein Idea Equip-
ment Solutions. ‘Die worden ‘carda-
nisch’ opgehangen tussen het schip 
en de windmolenfundatie. Wanneer 
het platform volledig uitgeschoven 
is worden de bewegingen van het 
schip niet doorgegeven aan het plat-
form met de windmolen.’ Volgens 
rekenmodellen moet het schip tot 
golfh oogtes van 2,5 meter signifi -
cant (zoals dat in het jargon heet) 
kunnen werken. 
Het concept stuit vaker op scepsis. 
‘In eerste instantie moest iedereen 

bij een installatiecontractor lachen’, 
zegt sales manager Nick Wessels van 
Ulstein Sea of Solutions. ‘Maar toen 
het gelach stopte en iemand vroeg, 
maar wat kunnen we er nou werke-
lijk tegen inbrengen, bleef het stil.’ 
Met het concept willen ze de mind-
set veranderen. ‘Je hebt niet altijd 
een jack-up nodig om windmolens 
te installeren.’ Boezeman: ‘Off shore 
windparken worden steeds verder 
uit de kust gebouwd, ook in water-
dieptes waar de poten van jack-ups 
ontoereikend zijn. De Windlift er 
kan daar uitkomst bieden.’
Net als Lettenga vinden Wessels en 
Boezeman fl exibiliteit erg belang-
rijk. ‘De off shore windmarkt is on-
zeker’, zegt Wessels. ‘Projecten in 
Engeland en Duitsland zijn uitge-
steld (door de hoge kosten, red.) en 
enkele speciaal voor de windindu-
strie ontwikkelde jack-ups liggen in-
middels weer te koop. Het modulai-
re Windlift er systeem wordt 
geplaatst op een constructieschip 
met een groot open dek en kan een-
voudig gedemonteerd worden. Zo 
kan het schip ook worden ingezet in 
de olie- en gasindustrie.’

De Hartman m2 Runner Oceanic kan twee maal zoveel windmolenonderdelen vervoeren als andere 3500-tonners. 

TOBIAS PIEFFERS
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De Windlifter kan met behulp van een modulair en cardanisch opgehangen 
platform windmolens installeren vanaf een drijvend schip. 

Constructiebedrijf Ballast Nedam Offshore vervoert grote projectladingen zoals 
monopiles drijvend. Dat houdt het transport simpel en goedkoop en versnelt het 
hijswerk op zee, stelt het bedrijf.

‘Iedereen bij een 
installatiecontractor 
moest in eerste 
instantie lachen.’
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AGENDA

RORO Shipping Conference
20 en 21 februari 

Evenement in Kopenhagen met vele 

conferenties over roro. Op de agenda 

onder andere alternatieven voor de 

Ballast Water Conventie en toekom-

stige brandstoffen voor de roro vloot. 

• www.informamaritimeevents.com

Cold Chain Logistics  
24 t/m 26 februari 

Congres van de Europese organisatie 

van bedrijven die actief zijn met koel- 

en vriesopslag en vervoer. Op de der-

de dag is er een bezoek aan een vries-

huis in de buurt van Maastricht. 

• www.ecsla.eu

LogiMAT 2014 
25 t/m 27 februari 

Vakbeurs in Stuttgart, op het gebied 

van interne logistiek. Met meer dan 

duizend exposanten. Dit jaar heeft 

LogiMAT een apart event op het ge-

bied van e-fulfi lment. 

• http://logimat-messe.de

Tracks in Transport 
6 maart 

Tijdens dit interactieve congres, geor-

ganiseerd door TU Delft Transport In-

stitute, worden drie centrale thema’s 

besproken vanuit wetenschap en 

praktijk. 

• http://transport.tudelft.nl

Verover Nieuwe Markten! 
6 maart 

Event voor (startende) exporteurs. 

Het programma bestaat uit work-

shops op gebied van (starten met) in-

ternationaal ondernemen. Met o.a. 

exportcontroles en fi nanciering.

• www.rvo.nl

Rotterdamse roeiers 
 INNOVATIE   KRVE verkoopt zes ShoreTensions aan haven van Sines in Portugal

De roeiers van KRVE 
verleggen langzaam maar 
zeker hun jachtterrein van 
de Rotterdamse haven naar 
de rest van de wereld. En 
sloten onlangs een deal in 
Portugal.

Obrigado! De Koninklijke Roeiers 
Vereeniging Eendracht (KRVE) 
heeft  zes Shore Tensions verkocht 
aan de PSA terminal in Sines, Portu-
gal. Het is de eerste grote order in het 
buitenland voor het door de Rotter-
damse roeiers zelf ontwikkelde sy-
steem om schepen te fi xeren aan de 
kade. De roeiers, die in de haven 
schepen vastleggen en losmaken, 
werken al sinds 2009 aan de ontwik-
keling van het systeem. 
KRVE-medewerker Martijn Breuer: 
‘Dit zijn langdurige trajecten. Het le-
vert namelijk winst op voor zowel de 
terminal als de schepen, dus dan is 
er altijd de – terechte – vraag wie het 
gaat betalen.’ In de Portugese haven 
zijn de handtekeningen gezet. Van 
de kant van de KRVE was Gerrit van 
der Burg, al roeier sinds 1982 en een 
van de ‘uitvinders’ van de Shore 
Tension, betrokken bij de deal. ‘Hij 
is verantwoordelijk voor het techni-
sche reilen en zeilen van de dingen 
die we erbij zijn gaan doen,’ legt 
Breuer uit.
Zoals onder andere de Shore Tensi-
on. Dit systeem was oorspronkelijk 
bedoeld als stormbeveiliging, maar 
blijkt ook geschikt om afgemeerde 
schepen te fi xeren, waardoor ze effi  -
ciënter geladen en gelost kunnen 
worden. Aanleiding was een verzoek 
van toenmalig havenmeester Jaap 
Lems om een betere stormbeveili-
ging te bedenken, nadat begin 2007 
het containerschip ‘CMA-CGM 
Claudel’ tijdens een storm in de Rot-
terdamse haven los sloeg en voor 
meer dan honderd miljoen euro 
schade aanrichtte.
De roeiers namen de handschoen op 
en ontwikkelden een eigen systeem. 
‘Als een schip aan de tros trekt, komt 
er energie vrij. De cilinder geeft  mee 
en slaat die energie op. Als de piek – 
bijvoorbeeld een golf – voorbij is, zet 
de cilinder die energie om in trek-
kracht. Het systeem onthoudt zijn 
uitgangspositie, en keert dan weer 
daarnaartoe terug.’ Al deze data zijn 
bovendien op afstand uit te lezen, 
waar dan ook. 
De KRVE ontdekte dat in de rest van 
de wereld ‘swell’ ofwel golfslag een 
veel groter probleem is dan wind-
kracht, en dat deze swell ook eff ect 
heeft  op de laad- en lostijden van 
schepen. En dus gingen ze de boer 
op met hun uitvinding. De huidige 

deal gaat om de terminal van PSA in 
Sines, waar volgens Breuer met 
name schepen van Maersk en MSC 
aanmeren. ‘De kade is zo’n 350 me-
ter lang, met twee ligplaatsen: een 
kleinere die wat beschutter ligt, daar 
komen twee Shore Tensions, met 
name voor de kleinere schepen. De 
andere ligplaats is groter en ligt min-
der beschut, daar is meer swell en 
daar komen dan ook vier stuks.’  

Strategisch
De golven kunnen bij Sines, strate-
gisch gelegen aan de Atlantische 
Oceaan, net voorbij de Middelland-
se Zee, fl ink hoog worden. Vandaar 
varen de schepen verder naar West-
Europa of maken ze de oversteek 
naar de VS; er is dus veel gelegen aan 

de effi  ciency. ‘We hebben vorig jaar 
een week of acht kunnen testen,’ al-
dus Breuer. ‘Voor ons ideaal, omdat  
we zo meteen ook onze eigen men-
sen konden opleiden.’  
Tijdens die test wisten ze de Portu-
gezen te overtuigen, mede doordat 
de afh andelingssnelheid van sche-
pen toenam van 25 tot zo’n 50 con-
tainers per uur. PSA Sines is nu over-
gegaan tot de aanschaf. Per systeem 
handelt het om ongeveer 2 ton in eu-
ro’s, aldus KRVE. Eerder waren er al 
wel Shore Tensions verhuurd, onder 
meer aan Bremerhaven. ‘Op dit mo-
ment zijn er ook vier stuks onderweg 
naar de Port of Esperance in Austra-
lië,’  voegt Breuer toe. ‘Daar hebben 
ze gekozen voor de variant van 
huurkoop.’

Kom maar op met die golfslag.

De zaterdagochtend is het rustpunt in 
mijn week. Met een dikke stapel week-
endkranten aan de eettafel. Een ideaal 
moment om mij te laten inspireren 
door ontwikkelingen en gebeurtenis-
sen buiten de logistiek. Toch valt het 
mij telkens weer op dat veel berichten 
wel ergens een raakvlak met logistiek 
hebben. Niet verwonderlijk, logistiek is 

immers dienstverlenend aan vrijwel alle sectoren van de eco-
nomie en daarmee breed vertegenwoordigd in de samenle-
ving.

Toch lijkt die rol langzaam te gaan veranderen. Meer en meer 
is sprake van een virtualisering en digitalisering van de eco-
nomie. Consumenten besteden een steeds groter deel van 
hun inkomen aan diensten zoals telecom, entertainment en 
verzekeringen. Dit zijn nu juist producten waarvoor logistiek 
een veel minder belangrijke rol speelt. Nadat de hardware ge-
leverd is, verloopt de rest van de dienstverlening immers 
vooral via datalijnen. Dat deze omslag soms razendsnel gaat 
laat de implosie van de cd- en boekenverkoop zien. Afgelopen 
jaar is deze markt in Nederland met meer dan 6% afgenomen, 
mede door de snelle opkomst van het e-book. 

De veranderende marktomstandigheden dwingen logistieke 
bedrijven keer op keer om kritisch te kijken naar hun markt-
keuzes, eigen rol en toegevoegde waarde in de keten. Het heeft  
weinig zin om diensten aan te blijven bieden op een markt die 
over vijf jaar zomaar gehalveerd kan zijn. Ondernemers moe-
ten daarom ook verder kijken dan hun neus lang is en zich 
verdiepen in de ontwikkelingen die de toekomst van de logis-
tiek bepalen. 

Deels gaat het om behoud en versterking van bestaande la-
dingstromen. Een mooi voorbeeld hiervan is de levensmid-
delenketen, waarin logistiek van oudsher een belangrijke rol 
speelt. Deze stroom blijft  hoe dan ook bestaan, de vele mon-
den moeten immers gevoed worden. Wel zijn de omstandig-
heden drastisch gewijzigd door bijvoorbeeld andere machts-
verhoudingen tussen producenten en retail en de snelle 
opkomst van het out-of-home kanaal. Nieuwe logistieke sa-
menwerkingsvormen en schaalvergroting zijn nodig om 
hierop in te kunnen spelen. 

Interessant zijn daarnaast de nieuwe stromen of stromen met 
grote groeimogelijkheden. Een voorbeeld van de laatste cate-
gorie is de verdere groei van de healthcare. Door onder ande-
re vergrijzing en snelle productontwikkeling is dit een markt 
die de komende jaren veel nieuwe diensten zal vragen van 
haar toeleveranciers. Ook in de energiewereld zijn drastische 
veranderingen. Dit biedt allerlei kansen. Denk aan het toene-
mende gebruik van LNG in de zeescheepvaart om aan nieu-
we milieu-eisen te voldoen, de logistiek van windmolens of 
de grootschalige inzet van biomassa in energieopwekking.

Zichtbaar is dat bedrijven die mee veranderen met hun mark-
ten of bij voorkeur daarop vooruitlopen succesvol kunnen 
blijven. IBM bouwt niet langer computers, maar levert IT-
diensten. Bedrijven die te lang aan eerdere successen blijven 
vasthouden, zoals Nokia of Blackberry, gaan ten onder aan de 
snelle veranderingen in de markt. Maar let op, ook in de lo-
gistiek leidt stilstand tot achteruitgang.
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TStilstand is achteruitgang

PETER COLON, CONSULTANT
www.bciglobal.com
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René Smit is 

benoemd tot de 

nieuwe voorzit-

ter van de Raad 

van Commissa-

rissen (RvC) van 

Havenbedrijf Amsterdam. De 

oud-havenwethouder van 

Rotterdam (1990-1996) volgt 

daarmee Klaas Westdijk op die 

wegens persoonlijke omstan-

digheden enige tijd geleden is 

teruggetreden. Smit is ook lid 

van de Raad van Commissaris-

sen bij de Kloosterboer Groep, 

lid van de stichting ‘Instandhou-

ding Nieuwspoort’ en voorzitter 

Raad van Toezicht bij het 

Rotterdams Philharmonisch 

Orkest. 

Algemeen 

directeur Jeroen 
Meulendijks is 

per 1 februari 

vertrokken bij 

VTL. Zijn 

voorlopige opvolger is Ineke 
Strijp. Meulendijks werkte bijna 

vijf jaar bij VTL. Aanleiding voor 

het vertrek is het voorgenomen 

besluit van de aandeelhouders 

van VTL om te komen tot een 

nieuw te vormen sectorinsti-

tuut. Het beoogd profi el van de 

nieuwe directeur sluit onvol-

doende aan bij de ambities van 

Meulendijks. 

Jacques Barrot, 

voormalig 

Europees 

Transportcom-

missaris (2004-

2008), heeft de 

European Railway Award 2014 

van CER en UNIFE ontvangen. 

Hij ontvangt de award voor zijn 

bijdrage aan een aantal wetge-

vende mijlpalen in het spoorver-

voer en het invullen van zijn 

functie als Transportcommissa-

ris. Hij bleef altijd in dialoog met 

de Europese spoorsector. 

De Brit Anthony 
Ranson is de 

nieuwe mana-

ging director van 

Gondrand Traffi c 

in Nederland. 

Het internatio-

naal transportbedrijf en 

logistieke dienstverlener voor 

wegtransport, zeevracht, 

luchtvracht en contractlogistiek 

is gevestigd in Moerdijk. Ranson 

volgt Volker Henze op die op 1 

januari met pensioen ging. 

Ranson wordt wereldwijd 

logistiek adjunct-directeur. 

Filip Matthijs, directeur MAN 

Wallonië, verlaat  MAN Truck & 

Bus. Matthijs begon zestien jaar 

geleden als verkoper voor de 

tweedehandsmarkt.

PERSONALIA

Wiell food en fl ower logistics
Horst

Rechtbank Roermond 

B. Veldman en Zn VOF
’t Zandt

Rechtbank Noord-Nederland 

Rene Bosch Transport
Achtmaal

Rechtbank Den Bosch 

Van Beurden Internationaal 
Transport B.V.

Almere

Rechtbank Midden-Nederland

Interior Distribution Services 
Steenwijk

Rechtbank Oost-Nederland

Bontrup Container Service
Landhorst

Rechtbank Oost-Brabant

Trucking And Control B.V.
Oss

Rechtbank Oost-Brabant

Bezorgservice Jan Schuiling
Ulrum

Rechtbank Noord-Nederland

Traxx International B.V.
Hoogeveen

Rechtbank Noord-Nederland

Heitrans B.V.
Zoutkamp

Rechtbank Noord-Nederland

FAILLISSEMENTEN verbreden horizon 

En er was het spectaculaire project, 
april vorig jaar, in de haven van Co-
tonou in het West-Afrikaanse Be-
nin. ‘Daar hebben we geassisteerd bij 
het lossen van twee containerkranen 

die op een schip stonden. Dat schip 
was liefst 90 centimeter heen en weer 
aan het gaan uit de positie. Ze had-
den ten einde raad in Congo al iets 
anders geprobeerd, maar dat was 

mislukt. Wij hebben met vier Shore 
Tensions gewerkt, in verschillende 
opstellingen, tot we het maximale 
rendement bereikten en we de spe-
ling binnen de vier centimeter kon-

den houden.’
ShoreTension is sinds april vorig jaar 
een joint venture tussen All-round 
Port Services (pensioenfonds 
KRVE) en ECT, dat een belang heeft  

genomen van 50%. Dat de roeiers 
niet alleen meer diensten leveren in 
de thuishaven, maar ook producten 
verkopen over de hele wereld,  vloeit 
voort uit een bewuste keuze om de 
portfolio te verbreden. 
Volgens ‘kroonprins’ Erik de Neef, 
de beoogde nieuwe voorzitter van de 
KRVE, maakt  het traditionele vast-
leggen en losmaken (‘mooring and 
unmooring’) in de thuishaven op dit 
moment nog zo’n 75% uit van de 
omzet, en het streven is om dat zelfs 
naar 50% terug te brengen. De Neef: 
‘We geven ook trainingen in best 
practices, bijvoorbeeld in Oman. 
Vooral buiten Europa valt er veel te 
verbeteren.’
Een andere groeimarkt is de off -
shore. ‘Daar kunnen we het hele 
pakket van mooring overnemen van 
een oliemaatschappij, bijvoorbeeld 
als het gaat om een FPSO (Floating 
Production, Storage and Offl  oading-
schepen, red.) Vaak zijn dat soort in-
stallaties er niet op gebouwd om aan 
een kade te docken, en wij berekenen 
dan wat je nodig hebt aan trossen, 
bolders, winches (lieren, red.) en ga 
zo maar door.’ 

Boeien
Op de eigen scheepswerf bij 
Heijplaat worden roeiersboten ge-
bouwd (niet alleen voor de KRVE, 
maar ook voor de wereldwijde markt 
van roeiers), andere schepen  en zelfs 
jachten in het kleinere segment. En 
dan zijn er nog de eigen boeien, die 
nu in de haven van Vlissingen lig-
gen, en niet te vergeten de fenders 
(stootkussens). 
Die installeert KRVE op de eigen 
schepen  en verkoopt ze aan andere 
partijen, zoals het loodswezen en ha-
venbedrijf Rotterdam.  De Neef: ‘Die 
fenders maken we samen met een 
bedrijf uit Zutphen, van een speciaal 
soort zeer lichte kunststof. Het heeft  
bijzonder weinig grip op objecten 
waar het mee in aanraking komt en 
is door de modulaire opbouw goed 
te repareren.’
De Rotterdamse roeiers krijgen vaak 
het verwijt monopolist te zijn, want 
feitelijk zijn ze de enige aanbieder. 
‘Desondanks zijn we de goedkoop-
ste roeiers in de hele Hamburg-ran-
ge. Als je de enige wilt blijven, zul je 
je best moeten blijven doen,’ reageert 
De Neef. ‘Wij zijn van een conserva-
tieve, gesloten groep naar een trans-
parante, innovatieve omgeving ge-
gaan. De markt in de haven is tot 
stilstand gekomen, we hebben al vijf 
jaar geen tariefsverhoging gehad. 
Dan moet je ergens anders je groei 
zoeken.’
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‘We zijn van een conservatieve 
groep naar een transparante, 
innovatieve omgeving gegaan.’
Erik de Neef, KRVE

PETER WIERENGA
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MARGE20

Wie zei er ook al weer dat chauff eurs 
verre van geëmancipeerd zijn?

fans wel de haaksmaak te pakken, en 
hangen ze straks met tienduizenden 
achter de brede ruiten. Bij Simon 
Loos lijken ze het wel te kunnen 

Breien, naaien, spinnen, haken. 
Een beetje chauff eur is van alle 
markten thuis. 

Een miniatuur-vrachtwagen, daar 
kan Marge zich nog iets bij voorstel-
len. Of een fraaie kleurenposter van 
een DAF, Scania, Volvo, Mercedes of 
MAN? De redactie krijgt elk jaar 
weer een serie kalenders op groot 
formaat, bedoeld om te prijken aan 
de muur, dus daar moet toch ook een 
markt in zijn. 
Maar een gehaakte vrachtwagen? 
Nou nee, maar het bestaat echt. Dat 
wil zeggen, er is een heuse website 
waar je een haakpatroon kunt be-
stellen voor slechts 3,50 euro. Heb je 
geen zin om zélf te haken, en die 
kwaliteit verwacht je toch niet 
meteen bij elke chauff eur, dan kun je 
ook een kant-en-klare bestellen voor 
de luttele som van 30 euro. 
Wie weet krijgen de die hard truck 

GEHAAKTE VRACHTWAGEN

waarderen, zo blijkt in elk geval uit 
de Facebook-reacties die Marge wist 
op te sporen. Ja, dit gaat nog eens 
heel groot worden. | PW
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Kant-en-klaar of zelf haken, alles kan.

Pizza’s op avontuur
 SUPER BOWL   DHL maakt Amerikaanse soldaten blij

Een Yankee maak je geluk-
kig met American football, 
een blikje bier, en een lekker 
stuk Italiaanse deegwaar.

Eff e wachten... nog eff e wach-
ten... pizza! De meezinger van 
André van Duin werd afgelopen 
zondag werkelijkheid voor elke 
Amerikaanse soldaat die gesta-
tioneerd is in Afghanistan, 
Koeweit en Oman. Speciaal 
voor Super Bowl Sunday - de 
dag waarop Amerikanen de 
meeste pizza’s naar binnen wer-
ken - liet Pizzas 4 Patriots samen 
met DHL 10.000 diepgevroren Chi-
cago-pizza’s bezorgen bij de troepen 
overzee. 
Dat doen de bedrijven uiteraard uit 
vaderlandslievendheid. ‘We don’t 
put a dollar sign on it. It’s about the 
personal value’, zegt Mike Taylor van 
DHL Express, dat verantwoordelijk 
is voor dit logistieke huzarenstukje, 
over de transportkosten. ‘Er is geen 
betere steun voor de moraal dan dit. 
Het is heel emotioneel voor hen. Het 
herinnert ze eraan waarom ze daar 
zijn. Het herinnert ze aan hun fami-
lie thuis.’ 
Die familieleden zaten tijdens de Su-
per Bowl fi nale, waarin de Seattle 
Seahawks de Dever Broncos verras-
senderwijs met 43-8 verpulverden, 
hoogstwaarschijnlijk ook met een 
stuk Quatro Stagioni of een Mar-
gherita tussen hun tanden. Er zijn 
namelijk naar schatting zo’n 29 mil-
joen slices pizza verorberd tijdens 
het grootste sportevenement van de 
Verenigde Staten, en die werden op 
hun beurt weer weggespoeld met 
zo’n 50 miljoen blikjes bier. 
Alles is groot in het land van Uncle 
Sam, en als ze iets doen, doen ze het 
goed ook. Want hoewel - zoals DHL 
benadrukt - de bezorging van de 
pizza’s in de verre oorden aan aller-

lei uitdagingen blootstaat, van ex-
treme hitte en extreme kou tot zand-
stormen en onverwachte militaire 
actie, ‘we have not lost one single 
pizza’, aldus een trotse Taylor. 

Heksentoer
Het is een heksentoer, die al sinds 
2008 plaatsvindt. De pizza’s gaan 
vanuit Chicago eerst naar de DHL-
hub in Cincinnati. Verpakt in droog-
ijs, worden ze op een directe vlucht 

van zeventien uur naar Bahrein ge-
zet. Daar worden ze opnieuw inge-
pakt om er zeker van te zijn dat ze 
bevroren blijven. De meeste pizza’s 
worden bezorgd binnen twintig uur, 
en zelfs de meest afgelegen posten 
hebben binnen 36 uur hun welkome 
avondsnack. Nu maar hopen dat de 
pizza’s de reis ook écht goed door-
staan hebben en de militairen er nu 
niet net zo groen uit zien als die ene 
Seattle-fan, de Hulk...  | PW
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QUOTE VAN DE WEEK

Rob van der Zanden, 
vrachtwagenchauffeur en 
45e Prins Carnaval van 
De Klute-trappers in 
Vredepeel.

Now effkes 
gén transport, 
mar mit de 
raod van 11 op 
de hort.

Nait soezen, moar doun. De Zeeuwen 
hebben hun verheven ‘Luctor et Emer-
go’, maar de offi  cieuze wapenleus van 
Groningen bestaat uit die vier woord-
jes waarmee dit stukje begon. U mag 
het gerust vertalen als ‘geen woorden, 
maar daden’. Opgestroopte mouwen, 
de opperbeste Feyenoord-cultuur, 
maar dan in Grunnen.

Eerst echter iets vervelends. Terwijl vreemdelingen uit de 
Randstad het gas onder het Groningse achterwerk wegzogen 
en voor tien miljard euro per jaar in de bodemloze nationa-
le schatkist plempten, mislukte het plan om van Groningen 
een post-veenkoloniale provincie te maken. Iets zonder stro-
karton en methaan-uitstotende koeien.

Zeker, de herenboerderijen in de Groningse Ommelanden 
boeren nog goed, voorzover ze al niet worden bewoond door 
managers die bij de gaswinning zijn betrokken. Maar de in-
dustriële projecten die Haagse ambtenaren ooit op de teken-
tafel legden, verkommeren. Met de zeer waarschijnlijke on-
dergang van aluminiumfabriek Aldel zal het ook met de op 
die tekentafel ontwikkelde havens van Groningen niet beter 
gaan.

Industriepolitiek werkt niet, het lukt ambtenaren en politici 
niet de ‘winning horses’ te kiezen, omdat iemand anders on-
verwacht er met een heel ander paardje vandoor gaat. De on-
dergang van de grote Nederlandse scheepsbouw is daarvan 
een prachtig voorbeeld. Op de resten van zo’n grote activiteit 
bloeien overigens bedrijven op die, voortbouwend op oude 
kennis, zich een nieuwe marktpositie weten te verwerven.

Natuurlijk relativeren de meeste Grunningers de toestand 
waarin hun provincie zich bevindt. Neem die twee provin-
cieambtenaren die samen met de trein op dienstreis moeten 
naar Den Haag. ‘Morgen’, zegt de ene. ‘Ook goedemorgen’, 
zegt de ander. Op de terugweg dezelfde discussie, waarbij 
dan voor ‘morgen’ het woord ‘avond’ moet worden ingevuld. 
Ze komen thuis en de vrouw vraagt: hou was’t? God, ver-
zucht de man, wat ’n ouwehoer.

We hoeven Groningen niet opnieuw met Haagse tekentafel-
plannen te hulp te schieten. We hebben dit wingewest er al 
te lang onder verstikt.
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FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl


