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De tarieven voor het goederen-
vervoer op het Nederlandse 
spoornet dreigen volgend jaar 
met bijna 30% te stijgen door een 
nieuwe berekeningsmethode.

Dit zegt KNV Spoorgoederenvervoer, dat 
de tariefonderhandelingen met netbeheer-
der ProRail heeft  opgeschort. In een brief 
aan CEO Marion Gout-van Sinderen zegt 
de brancheorganisatie ‘met verbazing ken-
nis te hebben genomen van deze mogelijke 
gevolgen’.
Directeur Mark Jansen van spoorvervoer-
der Hupac in Rotterdam zegt dat een ver-
hoging van de zogenoemde gebruiksver-
goeding, die de vervoerder aan 
netbeheerders ProRail en Keyrail moet be-
talen, met tientallen procenten ‘funest’ is 
voor de concurrentiepositie van het spoor-
vervoer. Hij wijst erop dat het gemiddelde 
niveau van de gebruiksvergoeding de afge-

gen bent over het gemengde net te rijden.’ 
KNV wijst er verder op dat een forse ta-
riefsverhoging averechts staat op de Lange 
Termijn Spooragenda (LTSA) en het Aan-
valsplan Spoorgoederenvervoer, die beide 
gericht zijn op vergroting van het markt-
aandeel. Beide stukken worden mogelijk 
deze week in het kabinet besproken en 
gaan daarna naar de Tweede Kamer.
De organisatie wil pas weer aan tafel als er 
meer duidelijkheid is over de taakverde-
ling tussen ProRail en Betuweroutebe-
heerder Keyrail en er een gedetailleerd 
zicht is op de hinder als gevolg van het 
werk aan het derde spoor. ‘We hopen dat 
die gesprekken dan snel kunnen worden 
hervat en zo kunnen worden afgerond dat 
ze bijdragen aan de realisering van de am-
bities van de LTSA en het Aanvalsplan 
Spoorgoederenvervoer’, heet het.
ProRail was niet tijdig voor een reactie be-
reikbaar.

lopen jaren al fors is gestegen, mede door 
de invoering van toeslagen, zoals voor het 
parkeren van treinen.
Volgens KNV-directeur Ad Toet is het 
nieuwe systeem een ‘black box’, die voort-
vloeit uit de aan ProRail opgelegde ver-
plichting om twintig miljoen aan extra in-
komsten te genereren. Hij stelt dat  de 
concurrentiepositie van spoorvervoer van 
en naar Nederland de afgelopen jaren al 
fors is verzwakt als gevolg van de gestegen 
tarieven en dat ladingstromen naar bui-
tenlandse havens zijn verschoven.

Betuweroute
Onduidelijk is nog of er voor het vervoer 
over de Betuweroute vergelijkbare verho-
gingen in het verschiet liggen. Die zal de 
komende jaren regelmatig buiten gebruik 
zijn in verband met de bouw van het derde 
spoor in Duitsland. Jansen: ‘Stel dat die ta-
rieven minder stijgen. Dan kun je dus de 
rare situatie krijgen dat je daar geen ge-
bruik van kunt maken, omdat je gedwon-

Gebruik van het gemengde net wordt een stuk duurder.
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 KNV   Brancheorganisatie schort overleg met netbeheerder ProRail op

‘Gebruiksvergoeding 
spoor 30% omhoog’

ROB MACKOR

EXPEDITEUR
Het Amerikaanse expe-
ditiebedrijf Walker SCM 
komt naar Nederland. Het bedrijf opent een vestiging 
op Schiphol Airport, als onderdeel van een agressieve 
groeistrategie. Walker SCM wil de locatie gebruiken om 
lucht- en zeevracht af te handelen en opslag-, distribu-
tie- en douanediensten aan te bieden. Het bedrijf gaat 
zich focussen op de farmaceutische en luchtvaartindu-
strie. De expediteur heeft de locatie op 1 maart in ge-
bruik genomen en het bedrijventerrein is inclusief op-
slagruimte 1.800 vierkante meter groot.

Amerikaanse Walker naar Europa

LUCHTVRACHT
De staking bij luchtvrachtafhandelaar Aviapartner Car-
go op Schiphol dreigt door te gaan, nadat het bedrijf 
deze week een kort geding om acties te voorkomen, had 
verloren. Volgens een woordvoerder van FNV Bondge-
noten zal de staking op ‘korte termijn’ plaatsvinden en 
24 uur gaan duren. De bond dreigt de staking te verlen-
gen naar 48 uur als de onderneming niet wil onderhan-
delen. Er wordt onder meer gestaakt om een loonsver-
hoging van 3%. Directeur Erik de Goeij van Aviapartner 
Cargo zegt in een interview in deze krant (zie pagina 2) 
dat het bedrijf best wil onderhandelen over een nieuwe 
cao, maar dat de eisen van de FNV een verhoging van de 
loonkosten van 8 tot 10% betekenen. ‘Als ik dat inwillig, 
moet ik mensen ontslaan.’

Stakingen bij Aviapartner Cargo

euro is voortaan in België de boete voor het vervoeren 
van lading zonder een transportvergunning. De minis-
terraad heeft een voorstel van staatssecretaris Melchi-
or Wathelet van Mobiliteit overgenomen om de be-
staande boete van 990 euro vrijwel te verdubbelen. Het 
voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de 
Raad van State en de Gewesten. Eerder werden al an-
dere boeteverhogingen aangekondigd.

1.800

BOETES BELGIË FORS HOGER

CARCARRIERS
K Line, Wallenius Wilhelmsen (WWL) en NYK hebben 
boetes gekregen van de Japanese Fair Trade Commis-
sion (JFTC) vanwege prijsafspraken in het autotrans-
port. K Line heeft een boete van 56 miljoen dollar 
gekregen. WWL moet 34 miljoen dollar betalen. De 
hoogte van de boete van NYK is nog niet bevestigd. De 
prijsafspraken werden gemaakt tussen 2008 en 2012. 

Volgens Fairplay 
leveren de CEO en 
andere topfuncties 
binnen de auto-afde-
ling van K Line 10 tot 
30% van hun salaris 
over de laatste drie 
maanden weer in.      

Japan beboet spelers autokartel
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL: 
Allard Castelein heeft gelijk, staatssteun aan havens moet verboden worden

Ja, dat is heel erg 

Ja, en nu maar weer gaan varen 

Nee, komt heus wel goed  

Anders

22 %

35 %

39 %

4 %

BLN is mislukt 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 704 mensen op de stelling van 12 MAART

Directeur Erik de Goeij van 
vrachtafh andelaar Aviapartner 
kan normaliter best goed 
opschieten met de vakbonden. 
Zijn bedrijf bestempelt hij graag 
als een sociaal bedrijf dat de cao 
naleeft  in tegenstelling tot 
sommige concurrenten in de 
markt. Hij is in de branche ook 
een voorvechter voor een cao in 
de vrachtafh andeling. ‘Het is dan 
ook zuur dat FNV Bondgenoten 
met de looneisen en acties de 
continuïteit van ons bedrijf en de 
werkgelegenheid bedreigt.’    

Waar gaat het precies over?
Concreet om een looneis van 3%  
vanaf het begin van dit jaar. Met 
een aantal andere bijstellingen in 
de cao komen de eisen van FNV 
Bondgenoten uit op een verhoging 
van de totale loonkosten voor ons 
van rond de 8% tot 10%. Daarbij 
moet je ook nog eens bedenken dat 
wij zitten met een personeelsbe-
stand dat vaak al twintig tot dertig 
jaar hier werkt. Dat betekent dat je 
automatisch met al die dienstjaren 
op een veel hogere totale loonsom 
uitkomt dan bijvoorbeeld de mees-
te concurrenten die met een veel 
jonger personeelsbestand werken.

FNV Bondgenoten zegt dat jullie 
niet aan de onderhandelingstafel 
wilden plaatsnemen. Stakingen 
zijn dan een laatste drukmiddel?
Dat is niet juist. We staan open 
voor elk gesprek. We hebben gis-
teravond dan ook na de uitspraak 
in het verloren kort geding direct 
een brief geschreven naar de vak-
bond en ze uitgenodigd voor cao-
onderhandelingen. Het antwoord 
op onze uitnodiging was juist ne-
gatief. We moeten als Aviapartner 
Cargo allereerst alle eisen inwilli-
gen en dan kunnen we praten.  Het 
is dus een ultimatum van de kant 
van de FNV. Het is gewoon alles of 
niets. Zo werkt het natuurlijk niet. 
We staan open voor het gesprek 
maar het moet wel reëel blijven.

Het lijkt erop dat jullie een beetje 
worden gemangeld tussen 

enerzijds de goedkope concurren-
tie en anderzijds de bonden die 
hogere lonen eisen? 
Niet voor niets hebben wij in een 
kort tijdsbestek twee grote klanten 
(Saudia Cargo en Qatar Cargo, 
red.) verloren aan Swissport, dat 
geen cao kent. Dat is geen toeval en 
FNV Bondgenoten weet dat na-
tuurlijk ook. Daarom is het optre-
den van de bonden extra wrang 
voor ons. Ze lijken niet te willen 
begrijpen dat de loonsom al gauw 
65 tot 70% van onze kosten vormt. 
Daarnaast zitten we ook door het 
verlies van klanten met 100.000 
ton aan capaciteit in de loodsen die 
niet wordt benut. We moeten wat 
doen aan onze kosten en hebben 
daarom overal de processen bijge-
steld en besparingen doorgevoerd. 
Dan kun je niet aan de andere kant 
een kostenverhoging van 10% ac-
cepteren.

FNV Bondgenoten weet dat toch?
Dat zou je denken, maar de dialoog 
wordt niet echt gezocht met ons. 
Het is dreigen, dreigen en nog eens 
dreigen. Meer niet, maar in de 
marktsituatie waarin wij ons be-
vinden kunnen we straks geen 
kant meer uit dan mensen te ont-
slaan. Wij willen dat niet, maar 
door de harde opstelling van de 
FNV Bongenoten zit er straks niets 
anders op. Kennelijk is dat minder 
belangrijk. Er lijkt bij de bond 
slechts één ding te tellen en dat is 
zich profi leren in de markt. Werk-

gelegenheid lijkt minder belang-
rijk.

Dat is vreemd?  
We hebben bijvoorbeeld tijdens het 
kort geding aangegeven dat FNV 
Bondgenoten bij concurrent Men-
zies vorig jaar voor twee jaar een 
cao heeft  afgesproken met geen 
loonstijging. Dat willen wij ook, 
maar volgens de FNV is de markt 
nu schijnbaar zo hersteld dat het 
voor ons niet meer geldt. Welk her-
stel? We hebben twee grote lucht-
vaartmaatschappijen in een kort 
tijdsbestek verloren en moeten alle 
zeilen bijzetten om de werkgele-
genheid hier te behouden. Wij zien 
als management ook best moge-
lijkheden om de familie bij elkaar 
te houden. Zo zijn we deze week 
met gesprekken begonnen met de 
ondernemingsraad over een reor-
ganisatieplan zonder banenverlies.  
Dat kan door functies in de aan-
sturing anders in te richten en 
soms samen te voegen.  We kunnen 
dan voor 99,9% de werkgelegen-
heid bij Aviapartner Cargo behou-
den, maar de looneisen van FNV 
bondgenoten doorkruisen deze 
plannen. Dan praat je straks niet 
over een reorganisatie maar over 
een sociaal plan waarbij mensen 
moeten vertrekken. Dat scenario 
willen wij juist als directie voorko-
men. Daarom is de opstelling van 
de FNV zo zuur.’

Wat indien de staking doorgaat? 
Indien de staking doorgaat, kan 
het een deel van het vrachtvervoer 
op Schiphol ontregelen. Van onze 
400 werknemers is ongeveer de 
helft  aangesloten bij de bond. Ik 
hoop dat het niet zover komt en wij 
via de onderhandelingstafel tot een 
werkbaar compromis kunnen ko-
men. Er liggen namelijk voor Avia-
partner Cargo en de werknemers 
best marktkansen. We zijn de eni-
ge afh andelaar met voldoende 
vrachtcapaciteit als straks de 
markt echt aantrekt op Schiphol. 
Dat moet je niet kapotmaken.
     

ERIK DE GOEIJ, DIRECTEUR AVIAPARTNER CARGO

‘Het is dreigen, dreigen

 en nog eens dreigen’

JOHN VERSLEIJEN
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Het is bijna zover. Maandag en dinsdag 
is Den Haag de gastheer van de Nucle-
ar Security Summit, de internationale 
topconferentie over kernwapens en 
veiligheid. De Residentie verwacht 58 
wereldleiders, vijfduizend delegatiele-
den en drieduizend journalisten. On-
der de aanwezigen Barack Obama, die 
ook een uitstapje naar Amsterdam 
maakt. Afwezig: Vladimir Poetin, die 

al had afgezegd voordat de Krim-aff aire losbarstte. 

De hele Randstad zal tijdens dit mega-evenement op zijn kop 
staan, voorspellen de organisatoren. Er worden drastische 
veiligheidsmaatregelen getroff en, die onder meer een onge-
bruikelijke verkeershinder zullen veroorzaken. Al aan de 
vooravond van de top, op zondag, kan daarvan sprake zijn als 
de eerste delegatieleden met speciaal gekentekende voertui-
gen van Schiphol moeten worden opgehaald. En op woens-
dag, als de conferentie er weer opzit, zal het verkeer op veel 
grote doorgaande wegen in de Randstad nog aardig vast kun-
nen staan.

Om een indruk te geven van de nervositeit in veiligheidskrin-
gen: de politie denkt tijdens de top vier keer zoveel agenten 
in te zetten als bij de troonswisseling van april vorig jaar. Een 
groot deel van die politiemacht zullen we op de weg tegenko-
men: op de snelweg om delegatieleden door het verkeer te 
loodsen en in de steden waar de dames en heren verblijven. 
Personen die niet per se in en door Den Haag en de ruime 
omgeving ervan hoeven te reizen, wordt aangeraden thuis te 
werken. Ook wordt aangeraden zoveel mogelijk van open-
baar vervoer gebruik te maken.

Dit alles nemen we voor lief, zelfs de organisaties in de sector 
transport en logistiek hoor je er niet over. Een vlekkeloze top 
is immers ook een mooi visitekaartje voor het land. En uiter-
aard is iedereen wel doordrongen van de enorme belangen 
van vrede en veiligheid die in Den Haag aan de orde zijn. Het 
lijkt er trouwens op dat iedereen voor deze ene keer zijn bes-
te beentje voor wil zetten. Zo hebben de grote steden in de 
Randstad al besloten hun strenge regels voor de stadsdistri-
butie tijdelijk te versoepelen.

Rotterdam en Den Haag lieten na een oproep van verladers-
organisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland on-
langs bijna meteen weten het op de bewuste dagen rustig aan 
te doen met de regels. Rotterdam heft  de venstertijden ge-
woon tijdelijk op, Den Haag staat bedrijven tijdelijk toe hun 
winkels en distributiecentra ’s nachts te bevoorraden. En 
waarachtig, een paar dagen later meldde zich ook Amster-
dam. De hoofdstad laat de venstertijden voor even voor wat 
ze zijn. Zij het wel met een beroep op bedrijven die van de top 
geen hinder ondervinden om de venstertijden zoveel moge-
lijk in acht te nemen.

Kijk, dat is nu eens een hele verbetering in vergelijking met 
de ‘normale’ houding die de steden tegenover stadsdistribu-
tie aan de dag leggen. Het zou mooi zijn als gemeentebestu-
ren zich nu ook eens structureel zouden willen verdiepen in 
de problemen waar veel stadsvervoerders tegenaan lopen. 
Hoe dan ook: hulde, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Mo-
gen andere Randstadgemeenten jullie voorbeeld volgen.

Top kweekt topsteden
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Europees Parlement zet
ecocombi de voet dwars

WEGVERVOER

Twee maanden lucht 
voor HES en Hestya 

ropese regelgeving zo interpreteren 
dat er ruimte zou ontstaan voor 
grensoverschrijdend vervoer met 
langere vrachtautocombinaties (van 
maximaal 25,25 meter). Dat moest 
worden toegelaten, mits beide lan-
den aan de te overschrijden grens 
daarmee instemmen.
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) had al rekening gehouden 
met een negatief oordeel over het 
grensoverschrijdende ecocombiver-
voer.
Peter van Dalen, Europarlementari-
er namens de ChristenUnie, spreekt 
van een gemiste kans. De ecocombi 
is effi  ciënter dan een conventionele 
vrachtauto, bespaart dus brandstof 
en is daarmee ook milieuvriendelij-
ker.  | FN

Het Europees Parlement is in meer-
derheid tegen grensoverschrijdend 
vervoer met de ecocombi. Het 
houdt vast aan een Europese bepa-
ling dat ecocombi’s niet de lands-
grenzen over mogen.

Europarlementariërs uit het noord-
westen van Europa bleken deze week 
bij de - uitgestelde - stemming over 
de nieuwe richtlijn voor maten en 
gewichten van transportmiddelen 
voorstander van vrijlating. Ze von-
den echter hun collega’s uit het zui-
den en oosten van het werelddeel op 
dit punt tegenover zich.
De uitspraak van het Europarlement 
is een tegenslag voor de Europese 
Commissie. Transportcommissaris 
Siim Kallas wilde de bestaande Eu-

van uit dat de nieuwe afspraken vol-
doende lucht geven om de overname 
alsnog door te zetten. HES Beheer 
denkt dat er nu ook genoeg respijt is 
om een akkoord te sluiten met staal-
fabrikant Arcelor-Mittal over de ac-
quisitie van diens Franse logistiek 
groep Atic Services. Ook die onder-
handelingen slepen zich al maanden 
voort.
Intussen dreigen de ondernemings-
raden van twee belangrijke HES-
dochters, EBS en OBA, zich tegen de 
overname te keren. In een brief aan 
het personeel schrijven ze dat Hes-
tya weigert inzage te geven in zijn 
toekomstplanen. ‘We zijn alleen 
maar gesterkt in ons wantrouwen te-
gen overname door private equity 
partijen’, heet het in de brief.  | RM

Investeerder Hestya krijgt bijna 
twee maanden extra tijd voor de 
overname van de Rotterdamse ha-
vengroep HES Beheer. De groep 
grootaandeelhouders die 58% in 
bezit heeft , heeft  daarmee inge-
stemd.
 
Ze verlengen de toezegging om hun 
belang te verkopen als het aange-
kondigde bod van 45 euro per aan-
deel wordt uitgebracht tot 15 mei. 
Hestya moet wel het boekenonder-
zoek voor 15 april naar tevredenheid 
afronden. Het is al de tweede keer 
dat HES en Hestya hun afspraken 
over exclusiviteit verlengen.
De laatste aast al maanden op HES 
Beheer. Beide erkennen dat er ver-
traging is opgetreden, maar gaan er-

BULKOVERSLAG

MAN hield omzet en 
resultaat in 2013 op peil

‘Vuile uitstoot
blijft toenemen’

Nieuwe topman bij 
Zeeland Seaports

Verschepersorganisatie 
wil P3 beteugelen

WEGVERVOER
MAN, de Duitse fabrikant van be-
drijfsvoertuigen, behaalde vorig 
jaar een bedrijfsresultaat van 458 
miljoen euro, ongeveer evenveel 
als een jaar eerder. Er werden 4% 
meer bedrijfsvoertuigen verkocht, 
in totaal bijna 142.000. De daar-

mee gemoeide omzet steeg 3% 
tot 12 miljard euro. Het bedrijf, on-
derdeel van het Volkswagen-con-
cern, noemt 2013 een ‘moeilijk’ 
jaar. MAN Truck & Bus zag het be-
drijfsresultaat 1% dalen tot 228 
miljoen euro. 

SCHEEPVAART
Het aantal schepen dat niet vol-
doet aan de emissieregels, zal fors 
stijgen. Van de gecontroleerde 
schepen overschrijdt nu een 
kwart de maximale uitstoot. Vol-
gend jaar zal dat de helft van de 
schepen zijn, denkt Marine & 

Energy Consulting. In het meest 
positieve scenario waarbij de we-
reldhandel de komende zestien 
jaar groeit, zal de vraag naar ruwe 
stookolie in 2030 23% hoger lig-
gen dan in 2010. 

MENSEN
Jan Lagasse neemt per 31 maart de 
dagelijkse leiding op zich bij Zee-
land Seaports, in de hoedanigheid 
van interim-CEO. Hij wordt daar-
naast verantwoordelijk voor de 
herijking van het strategisch mas-
terplan van de organisatie en het 
opstellen van een uitvoeringsplan 
voor de implementatie van deze 
herijkte strategie. Lagasse neemt 
het stokje over van waarnemend 
CEO Dick Gilhuis. Hij is afkomstig 
van Fokker.

SCHEEPVAART
De NGO Global Shippers Forum 
(GSF) heeft de Europese Commis-
sie en de Federal Maritime Com-
mission (FMC) van de VS opgeroe-
pen om de impact van P3 op 
prijzen en diensten volledig te on-
derzoeken. De commissies moe-
ten er volgens de GSF voor zorgen 
dat P3 niet in staat is om de con-
currentie in te perken, de keuze in 
aanbod te verminderen of de ta-
rieven te beïnvloeden. 

KORTKLM beziet exit freighters
 VRACHTSANERING   Door schrappen vrachtvloot komt voortbestaan Martinair Cargo in gevaar

Air France-KLM lijkt niet 
langer vast te houden aan 
het bezit van een eigen 
vrachtvloot. ‘Elke optie staat 
open, ook een volledige 
ontmanteling van de be-
staande vrachtvloot’, laat de 
luchtvaartmaatschappij 
desgevraagd weten.

In oktober van het vorig jaar werd 
nog uitgegaan van een reductie van 
de vrachtvloot met vijf freighters 
naar tien vrachtvliegtuigen, maar 
onder druk van de verdere verliezen 
bij de vrachtdivisie lijken die plan-
nen al weer achterhaald en houdt de 
maatschappij nu ‘alle opties open’ bij 
een nieuwe sanering van de vracht-
divisie. Volgens onbevestigde be-
richten in het Financieele Dagblad 
zou de luchtvaartmaatschappij in 
2016 de resterende vloot afstoten en 
alleen nog maar freightercapaciteit 
bij derden inhuren.   
Dat is een opmerkelijke koerswijzi-
ging, omdat amper vijf maanden ge-
leden vrachtdirecteur Erik Varwijk 
van Air France-KLM-Martinair 
Cargo riep dat het behoud van een 
‘fl exibele schil’ van tien vrachtvlieg-
tuigen, waarvan acht op Schiphol en 
twee in Parijs, een absoluut mini-
mum was om de markt ‘op een goede 
en winstgevende manier te kunnen 
blijven bedienen. Geen freighter is 
geen optie voor ons’, onderstreepte 
Varwijk destijds in deze krant. 
Met de recente verliescijfers uit 2013 
(-202 miljoen euro) lijken die woor-
den van de vrachttopman achter-
haald en is de reeds afgeslankte 
vrachtvloot wellicht onderwerp van 
verdere saneringen. 
Daarmee komt zelfs het voortbe-
staan  van Martinair, dat met 250 pi-
loten verantwoordelijk is voor alle 
vrachtvluchten vanaf Schiphol, di-
rect in gevaar.
Air France-KLM zei in de winter 
van 2013 de vrachtvloot met een der-
de te willen reduceren. Door die sa-

nering zouden er in de loop van dit 
jaar drie B747-400ERF’s bij Air 
France Cargo in Parijs verdwijnen 
en een B747-400ERF en een MD11F 
in Amsterdam bij Martinair. Onder 
meer zou in de loop van dit jaar een 
B747-400ERF verdwijnen die nu nog 
wordt verhuurd aan partner Etihad 

Cargo. ‘We maken gebruik van een 
optie in de huurcontracten om de 
lease vroegtijdig te beëindigen, zei 
destijds directeur Marcel de Nooijer 
van Martinair Cargo. Deze freighter 
kost KLM maandelijks 1,2 miljoen 
euro aan leasegelden.

Martinair zou na de afslanking dit 
jaar beschikken over een vracht-
vloot van vijf MD11’s en drie B747-
ERF’s. Op papier beschikt Martinair 
ook nog eens over drie oudere B747-
400BCF’s, waarvan er een vliegt op 
de zogeheten Safari-route. Het gaat 
daarbij om een vracht-joint venture 

met Kenya Airways.  
De overige twee B747-400BCF’s wa-
ren tot de zomer van 2013 verhuurd 
aan het nu failliete Air Cargo Ger-
many en zijn nu voor onbepaalde 
tijd geparkeerd in Spanje. De vracht-
vliegtuigen zullen na het afl open van 

de leaseovereenkomst teruggaan 
naar de eigenaars. KLM/Martinair 
beschikte vorig jaar nog over zeven 
MD11F’s maar een werd er verkocht 
aan het Amerikaanse Centurion, 
terwijl een tweede MD11 met meer 
dan 100.000 vlieguren dit jaar uit de 
vloot  werd genomen. 

Bloemenvluchten
De resterende vijf MD11’s hebben 
een gemiddelde leeft ijd van twintig 
jaar, maar hebben ondanks deze 
hoge leeft ijd een ‘economische waar-
de die dicht bij die van de aller-
nieuwste B777F ligt’, aldus De Nooij-
er. De MD11’s, waarvan de eerste 
gezien de hoge leeft ijd rond 2018 
moet worden uitgefaseerd, worden 
door Martinair hoofdzakelijk voor 
bloemenvluchten ingezet.  

Air France-KLM-Martinair zou rond 2016 de gehele eigen vrachtvloot willen ontmantelen. 

De helft van de vrachtvloot heeft een 
gemiddelde leeftijd van twintig jaar. 

JOHN VERSLEIJEN
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IATA-vrachtbaas: ‘luchttransport 
moet in 2020 zeker 48 uur sneller’

Eigenaar Rafey met de 
noorderzon vertrokken

verlaten. Voor al diegenen die via 
brieven en e-mails hun diensten 
hebben aangeboden voor een moge-
lijke functie op de grond en in de 
lucht is deze gang van zaken ten 
zeerste te betreuren, waarvoor  de 
ondergetekenden middels dit be-
richt helaas slechts onze oprechte 
verontschuldigingen kunnen aan-
bieden’, aldus het management. 

New York
De Pakistaanse zakenman maakte 
eind vorig jaar in deze krant zijn 
plannen bekend voor een nieuwe 
Nederlandse luchtvaartmaatschap-
pij, die eerst in december 2013, maar 
daarna in april van dit jaar de eerste 
vluchten zou moeten beginnen van-
af Schiphol. Onder meer zou er met  
B747-400’s en B777’s op de VS, Paki-
stan, Singapore en Th ailand worden 
gevlogen. | JOHN VERSLEIJEN

IATA wil de zogeheten doorloop-
tijden tussen afzender en ontvan-
ger in de luchtvrachtketen met 48 
uur reduceren naar rond de vier 
dagen.

Dat is de nieuwe ambitieuze doel-
stelling die de internationale lucht-
vaartorganisatie zich heeft  gesteld 
bij het IATA World Cargo Symposi-
um in Los Angeles deze week. 
De nieuwe doelstelling moet voor 
het jaar 2020 worden gerealiseerd, 
aldus vrachtbaas Des Vertannes van 
de IATA. 
Nu liggen de gemiddelde transport-
tijden vanaf de deur van de verzen-
der tot aan de poort van de ontvan-
ger op zes tot zeven dagen, stelt de 
IATA-vrachtdirecteur. Daar is in 
veertig jaar geen seconde vanaf ge-
gaan en ‘daardoor betaalt de klant 
eigenlijk een premiumprijs voor een 

De Pakistaanse zakenman Azhar 
Ahmad van de nieuwe Nederlandse 
luchtvaartmaatschappij in oprich-
ting Rafey International Airlines is 
spoorloos verdwenen. Hij laat een 
teleurgesteld management achter. 

‘Azhar Ahmad heeft  helaas zijn be-
loft es niet waargemaakt en wij con-
cluderen dan ook dat hij niet kan be-
schikken over de door hem 
toegezegde fi nanciële middelen en 
vliegtuigen’, melden de gedupeerde 
managers van de start-up airline op 
de site van de luchtvaartmaatschap-
pij.
‘Sinds afgelopen weekend  is er geen 
contact meer geweest met de heer 
Ahmad en zijn familie. Ook telefo-
nisch zijn zij niet meer bereikbaar’, 
melden de managers verder. ‘Wij 
moeten dan ook veronderstellen dat 
ze wellicht Nederland reeds hebben 

standaardproduct’, aldus Vertannes. 
‘We moeten een betere en snellere 
dienst leveren als sector en daarmee 
de verladers een doorslaggevende 
reden geven om voor luchtvracht te 
kiezen.’ 
Nu verliest de luchtvrachtmarkt 
marktaandelen aan de veel goedko-
pere containervaart. Volgens lucht-
vrachtanalist Seabury verloor de 
sector de afgelopen dertien jaar 
maar liefst ruim 5,4 miljoen ton aan 
de zeevracht. Dat is 3,5 keer de jaar-
lijkse luchtvrachtoverslag van Schip-
hol. De oproep van de IATA moet 
deze stille verschuiving van goede-
renstromen stoppen, vindt Vertan-
nes. Snellere afl evertijden en effi  -
ciëntere processen moeten de sector 
de komende jaren vernieuwen, vindt 
de IATA-topman. 
Dat vergt wel meer samenwerking in 
de keten, onderstreept hij. Vooral 

aan de grond verliest de luchtvracht-
keten nog te veel tijd door een ge-
fragmenteerd afh andelingsproces. 
Hier kunnen en moeten digitale in-
formatieprocessen en meer transpa-
rantie bij de afh andeling uitkomst 
bieden. Of dat gaat lukken is de gro-
te vraag.

E-freight 
Sinds 2006 probeert de IATA al om 
het administratief proces papierloos 
te maken in de luchtvrachtketen, 
maar met een percentage van 12% in 
het mondiaal aantal digitale boekin-
gen eind 2013 verloopt dat proces 
nog steeds extreem langzaam. IATA 
zei eerder bij het World Cargo Sym-
posium een akkoord te willen berei-
ken onder marktpartijen over een 
verplicht gebruik van E-Freight, 
maar over dat initiatief is sindsdien 
niets meer gehoord. | JOHN VERSLEIJEN

LUCHTVRACHT SCHIPHOL

OPINIE

Versterk positie binnenvaart
Op 17 oktober 1868 
sloten de zogenoemde 
Rijnoeverstaten in het 
Duitse Mannheim een 
verdrag ter herziening 
van de Rijnvaartakte 
(getekend in 1831). Het 
verdrag staat sindsdien 
bekend als de Akte van 
Mannheim. 

De nieuwe Akte zorgde voor een 
veilige en vrije doorvaart op de 
Rijn waardoor de handel van de 
aangesloten landen kon bloeien. 
Daarmee werden de beginselen 
gelegd voor een vrije en gemeen-
schappelijke transportmarkt. 
Ondanks de oorlogen die er in 
het verleden werden gevoerd, 
waar ook de Rijnoeverstaten bij 
betrokken waren, houdt dit ver-
drag al meer dan 100 jaar stand. 
Dit is op zichzelf al heel bijzon-
der. 
Het verdrag is in de 21e eeuw nog 
steeds actueel. Het gaat immers 
over meer dan 10.000 binnen-
vaartschepen die de Rijn beva-
ren en goederen vervoeren tus-
sen de Rijnoeverstaten. 
Goederen die daardoor niet 
(meer) over de weg hoeven te 
worden vervoerd. De binnen-
vaart is daarmee een belangrijke 
factor in de nauwe handelsrelatie 
tussen Duitsland (specifi ek Nor-
drhein-Westfalen) en Neder-
land. Ook is de binnenvaart 
goed voor het milieu. De moto-
ren van binnenvaartschepen 
worden steeds schoner, wat de 
binnenvaart tot een duurzame 
sector maakt. De voordelen van 
en het potentieel voor onze han-

en vrije doorvaart  op de Rijn te ga-
randeren. De Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart, belast met het op-
stellen van de beginselen en regels 
voor de binnenvaart op de Rijn, wil 
de bestaande regelgeving nu aan-
scherpen. Deze nieuwe regels zijn op 
punten echter bijzonder gedetail-
leerd en zadelen de schippers op met 

del en ons milieu maken dat we als 
Rijnoeverstaten de binnenvaart 
moeten blijven omarmen en koeste-
ren als duurzame transportsector. 
Met het dichtslibben van wegen zit 
er immers groei in de binnenvaart. 
De aan de Rijn grenzende landen 
moeten daarom durven te blijven in-
vesteren in de infrastructuur van ri-

vieren. Het gaat onder meer over  
sluizen, sluisbediening,  baggeren en 
andere infrastructurele waterwer-
ken.
De Akte van Mannheim bewijst dus 
nog steeds haar waarde maar daar is 
inmiddels een kanttekening bij te 
maken. De regelgeving in de Akte is 
van oudsher bedoeld om een veilige 

onnodige kosten. Sterker nog, 
sommige regels zijn dermate 
moeilijk uitvoerbaar dat met 
name de kleinere binnenvaart-
schepen zich gedwongen zien 
om te stoppen met varen. Dit   
terwijl de kleinere schepen tot in 
de kleinste haarvaten van het ri-
vierennet kunnen doordringen. 
De vraag is nu: is dit de bedoe-
ling van regelgeving? De voorge-
stelde regels gaan inmiddels zo-
ver dat ze onder meer de hoogte 
van een stuurhuis, de getintheid 
van de ruiten, de grootte van de 
slaapkooien, de stand van een 
bed en de hoeveelheid mensen 
die in een kooi mogen slapen be-
palen. Een schipper verwoordde 
dit treff end in een gesprek met 
mij door op te merken: “zo kan 
ik in mijn eigen slaapkooi straks 
niet meer over mijn vrouw 
heen.” 
De Algemeene Schippers Ver-
eeniging heeft  een lijst met maar 
liefst 140 onnodige maatregelen 
opgesteld die niet bijdragen aan 
een veilige en vrije doorvaart op 
de Rijn die door de Akte van 
Mannheim al 100 jaar gewaar-
borgd wordt. Deze 140 maatre-
gelen jagen de schippers enkel 
onnodig op kosten en leiden tot 
regels die onmogelijk uitgevoerd 
kunnen worden, met name door 
de kleinere binnenvaartschepen. 
Een treff ende vergelijking is te 
maken met de monumenten-
zorg. Monumentale gebouwen 
breken we toch ook niet af omdat 
ze niet aan de allernieuwste ei-
sen in de bouwregelgeving kun-
nen voldoen?

Betty de Boer zit voor de VVD in de Nederlandse Tweede Kamer. Als speciaal rapporteur van de vaste commissie 
voor Infrastructuur en Milieu brengt zij op 20 en 21 maart een bezoek aan Berlijn in het kader van de binnenvaart 
en de CCR-regelgeving.

BETTY DE BOER
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BF Global dagelijks 
naar Spanje 
WEGVERVOER
Sinds kort onderhoudt BF Global 
Logistics samen met zijn Spaanse 
partner Ekol Spain Logistics een 
groupagedienst over de weg tus-
sen Nederland en Spanje. De 
nieuwe shuttledienst kent dage-
lijkse vertrekken tussen de vesti-
ging van BF Global in Tilburg en 
Barcelona en Madrid. Later dit 
jaar worden ook Irun en Valencia 
als bestemmingen in Spanje toe-
gevoegd. De doorlooptijd be-
draagt 48 of 72 uur. 

MOL wil zestig 
nieuwe LNG-tankers
SCHEEPVAART
Mitsui OSK Lines (MOL) wil de ko-
mende zes jaar 8,5 miljard dollar 
investeren in zestig nieuwe LNG-
carriers. Het Japanse scheep-
vaartbedrijf verwacht gezonde 
resultaten en groei in het aanbod 
van de LNG-transportmarkt, 
doordat er nieuwe LNG-capaciteit 
bijkomt in Noord-Amerika en Afri-
ka en andere landen die ver weg 
liggen van consumerende landen 
als Japan, Zuid-Korea en andere 
Aziatische landen.

Opruimen wrak vaker 
voor rekening reder 
SCHEEPVAART
Eigenaren van zeeschepen zijn 
binnenkort verplicht een aanspra-
kelijkheidsverzekering af te slui-
ten voor de kosten van opruimen 
van schip en lading als het schip 
vergaat. Dat staat in een wets-
voorstel van minister Schultz 
waarmee de ministerraad heeft 
ingestemd. Indien de eigenaar 
het wrak niet bergt, kan Rijkswa-
terstaat het laten opruimen en de 
kosten daarvan tot een bepaald 
maximum op de eigenaar of di-
rect op zijn verzekeraar verhalen.

KORT

Maandag 7 april is de eerste actiedag.

‘De chauffeurs zijn er klaar voor. Laten 
we hopen dat het niet zover komt.’

Actiedreiging wegvervoer
 LOONEIS   Cao-overleg zit muurvast door looneis bonden van 3%. Werkgevers willen nullijn

De vakbonden in het weg-
vervoer bereiden acties voor 
nu het cao-overleg in een 
impasse is geraakt. Inzet is 
een looneis van 3%.

De werkgevers, verenigd in Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN) 
willen van geen loonsverhoging we-
ten. De cao-onderhandelingen, die 
vorig jaar al begonnen, zitten muur-
vast.
Op bijeenkomsten vorige week za-
terdag in Dordrecht, Assen, Asten 
en Nieuwegein stemde 97% van de 
aanwezige ongeveer 850 chauff eurs 
voor acties. Die worden nu door hun 
bonden, FNV Bondgenoten en CNV 
Vakmensen, voorbereid. 
Zeker is alvast dat maandag 7 april 
een actiedag zal worden. De acties 
zullen vervolgens, zegt onderhande-
laar Egon Groen van FNV Bondge-
noten, ‘stap voor stap’ worden opge-
bouwd.
Inmiddels is naar de werkgevers een 
ultimatum gestuurd. De acties kun-
nen nog worden afgewend als de 
werkgevers tijdig ingaan op de eis 
van de bonden om opnieuw over een 
loonsverhoging van 3% te gaan on-
derhandelen.

Tijdsdruk
Het overleg over een nieuwe cao 
voor de 140.000 werknemers in het 
beroepsgoederenvervoer over de 
weg gaat eigenlijk alleen over deze 
looneis. Op voorstel van de bonden 
gaat het om een cao met een korte 
looptijd. De bedoeling was dat par-
tijen daar snel uit zouden kunnen 
komen en dat de sociale partners 
daarna zonder tijdsdruk zouden 
kunnen beginnen aan het overleg 
over een vernieuwing van de cao als 
zodanig.
Daar kwam niets van terecht. TLN 
stelt dat veel transportbedrijven 
geen enkele ruimte hebben voor een 

loonsverhoging van 3%. Ze hebben 
al te maken met forse lastenverzwa-
ringen, onder meer door de verho-
ging van de dieselaccijns, de verho-
ging van de btw die over die diesel 
moet worden betaald en de hogere 
assurantiebelastingen. TLN stelt 

ook dat van fi nancieel herstel in het 
beroepsgoederenvervoer nog geen 
sprake is, omdat de vrachtprijzen 
onder druk blijven staan. Recent on-
derzoek door ING bevestigt dit 
beeld voor veel, veelal kleinere be-

drijven. Die verwerken de laatste 
maanden wel meer volumes, maar 
voor dezelfde prijs per eenheid.
De bonden van hun kant stellen dat 
de laatste jaren de lonen weliswaar 
iets zijn verhoogd, maar niet vol-
doende om de koopkracht te hand-

haven. Bovendien verdienen, zo 
bleek enkele jaren geleden uit onder-
zoek, chauff eurs in het wegvervoer 
gemiddeld structureel minder dan 
werknemers uit soortgelijke beroeps-
groepen. Ze wijzen er ook op dat de 

nu gevraagde loonsverhoging hun le-
den slechts een half procent extra 
koopkracht zal opleveren, aangezien 
de infl atie 2,5% bedraagt, waarbij het 
infl atiecijfer van vorig jaar in dit ge-
val maatgevend is. Volgens onder-
handelaar Tjitze van Rijssel van 
CNV Vakmensen: ‘De werkgevers 
bieden een lege buidel. Nul procent. 
Tegelijkertijd roepen ze de bonden 
op om weer te komen overleggen. 
Maar dat heeft  natuurlijk geen enke-
le zin, als er niks op tafel ligt.’
De CNV’er constateert verder dat 
veel chauff eurs ook ‘balen’ van de 
verdringing van hun werk door 
Oost-Europese chauff eurs. Acties 
kunnen volgens Rijssel worden ver-
wacht bij onder meer distributiecen-
tra van supermarkten. ‘De chauf-
feurs zijn er klaar voor. Laten we 
hopen dat het niet zover hoeft  te ko-
men.’

Verstoord
De verhoudingen tussen de sociale 
partners zijn ernstig verstoord door 
een incident dat op 10 februari 
plaatsvond tijdens de tweede ronde 
van het cao-overleg. In een hotel in 
Nieuwegein, waar de beide delega-
ties vergaderden, drongen boze 
chauff eurs de vergaderzaal binnen. 
De werkgeversdelegatie vond dit zo 
intimiderend dat ze besloot een ver-
volgoverleg een week later af te zeg-
gen.
Aanleiding daartoe was ook dat na 
afl oop van het overleg in Nieuwegein 
de aanwezige actievoerders werden 
opgeroepen om bij het vervolgover-
leg nog massaler aanwezig te zijn, 
schreef TLN-onderhandelaar Leon 
Ceelen aan zijn FNV-collega Groen. 
Dat gebeurde, aldus Ceelen, ‘toen wij 
overigens nog met de politie en het 
hotelmanagement in overleg waren 
hoe we deze situatie het best konden 
de-escaleren en op een veilige ma-
nier de locatie konden verlaten’.
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Dertig miljoen voor
scholingsplan logistiek
De sector transport en logistiek 
kan dertig miljoen euro gaan be-
steden aan scholingsmaatregelen 
om de vakkennis in de sector op 
peil te houden.

Minister Lodewijk Asscher van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid 
trekt hiervoor vijft ien miljoen euro 
uit. De rest van het geld wordt opge-
bracht door de sector zelf. Het totale 
bedrag is iets kleiner dan Asscher 
vorig jaar met werkgevers en vakbe-
weging overeenkwam. Toen werd 
nog uitgegaan van in totaal veertig 
miljoen euro, waarvan de overheid 
de helft  zou betalen.
Een deel van het geld wordt besteed 
aan cursussen voor in de crisis ont-
slagen chauff eurs om hun vakkennis 
te behouden, zodat ze als de econo-
mie weer aantrekt snel kunnen in-
stromen. Er wordt verder gewerkt 

aan een extra instroom van 1.250 
leerlingen via opleidingen en extra 
leerwerkplekken. Er komen duizend 
arbeidsplaatsen voor zij-instromen-
de werknemers uit andere sectoren, 
1.300 plaatsingen van met name ou-
dere chauff eurs.
Het overheidsgeld komt uit een pot 
van 600 miljoen euro die Asscher 
voor alle sectoren samen voor deze 
maatregelen heeft  uitgetrokken. Er 
zijn plannen ingediend door 35 sec-
toren; dat van de logistieke sector is 
nu het eerste dat door de minister is 
gehonoreerd.
De sector voorziet een schaarste aan 
personeel, vooral aan chauff eurs, als 
gevolg van de vergrijzing. Als het 
economisch herstel vaart wint, zijn 
snel weer duizenden chauff eurs ex-
tra nodig. Asscher is er zeer over te 
spreken dat de sector die vooral in 
eigen land zoekt. | FN

CHAUFFEURS

FOLKERT NICOLAI
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Postzegels en pakkett
 JAARCIJFERS   DHL Global Forwarding ziet omzet, volume en 

Deutsche Post (DP), het 
moederbedrijf van DHL, 
verdiende vorig jaar het 
meeste geld aan duurdere 
postzegels en het pakketver-
voer. De logistieke activitei-
ten onder de paraplu van 
DHL lieten het qua groei 
afweten. 

De Duitse post-en transportgigant 
zag de nettowinst vorig jaar met 
27,5% stijgen tot 2,1 miljard euro op 
een omzet die met 55 miljard euro 
(+0,8%) nagenoeg gelijk bleef aan die 
van 2012. Het concern profi teerde 
vorig jaar vooral van verhoging van 
de portotarieven bij de divisie mail. 
Daarnaast leverde een verdere groei 
van de pakketbezorging (+8%) via 
onder meer de samenwerking met 
webwinkel Zalando extra winst op. 
De postdivisie haalde daardoor in 
2013 meer dan een kwart (26%) van 
zijn totale omzet (3,8 miljard euro) 
uit de pakketbezorging in de thuis-
markt. Het bedrijfsresultaat bij de 
divisie mail was dan ook met een 
toename van 17% naar 1,2 miljard 
euro een van de positieve uitschie-
ters in het jaarverslag van het Duitse 
postbedrijf, dat verder stagnerende 
cijfers liet zien bij de transportdivi-
sies onder de vlag van DHL. 
Voor dit jaar rekent Deutsche Post 
op verdere groei in de Duitse pak-
ketmarkt, waarin het een marktaan-
deel heeft  van 42,3%. Daarbij dient  
als uitgangspunt de gemiddelde 
marktgroei in Duitsland van ruim 
5% over 2013. De verwachting bij de 
directie van het postbedrijf is dan 
ook dat het stijgende pakketvolume 
het verlies aan postzendingen gro-
tendeels zal compenseren.  

Expeditie
De feestvreugde over de stevige 
winstgroei bij het post- en pakket-
tenvervoer werd een beetje bedor-

ven door de grootste werkmaat-
schappij binnen het postconcern, 
DHL Global Forwarding (expeditie 
en Europees wegtransport) met een 
teleurstellend bedrijfsresultaat van 
483 miljoen euro (-6%). Het grote 
expeditiebedrijf zag verder de omzet 
met 5,3% afnemen naar 14,8 miljard 
euro. Daarbij was de daling bij de ex-
peditieactiviteiten (lucht- en zee-
vracht)  met -7,6% naar 10,7 miljard 
euro nog scherper. Het enige positie-

ve nieuws bij DHL Global was de 
lichte groei (1,3% op 4,2 miljard 
euro) bij het Europees wegvervoer 
(DHL Freight). Door de druk op de 
tarieven bleef het resultaat in het 
landvervoer gelijk aan dat van 2012. 

Prijsdruk
De omzetdaling bij DHL Global 
kwam voor een groot deel voor reke-
ning van de luchtvrachtactiviteiten, 
laten de jaarcijfers van Deutsche 

De Zalandoman op de Nederlandse beeldbuis is eigenlijk een DHL-koerier.  Deutsche Post   
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Noord-Europese havens 
krijgen een zonnig jaar   

OVERSLAG

de opening van Rotterdam Gateway 
Terminal (RWG) medio dit jaar de 
containeroverslag die eerder aan de 
concurrenten verloren werd, zich 
weer enigszins zal herstellen. De 
verwachte groei bedraagt 0,7% ten 
opzichte van 2013, het jaar waarin de 
haven 2,1% aan de rivaliserende ha-
vens verloor. Zonder die nieuwe ter-
minal zou Rotterdam geen groei la-
ten zien, is de verwachting in de 
Global Port Tracker. De Antwerpse 
containeroverslag zal met 7,1% juist 
enorm gaan groeien. 
Hamburg, dat vorig jaar boven ver-
wachting groeide (4,4%), verwacht 
dit jaar een bescheidener 3,3%. Voor 
groeibriljant Le Havre (7,9% in 2013) 
wordt nu stagnatie verwacht. De 
Franse haven krijgt een kleine plus 
van 0,6% toebedeeld.  | TOBIAS PIEFFERS

Alle Noord-Europese havens zul-
len in 2014 positieve resultaten be-
halen en samen de 40 miljoen teu-
drempel over stappen. Dat meldt 
Th e Loadstar op basis van de laatste 
editie van Global Port Tracker.

Ten opzichte van 2013 wordt de cu-
mulatieve importgroei geschat op 
3,9% en de exportgroei op 3,4%. Vol-
gens Ben Hackett, die samen met het 
Institute of Shipping Economics and 
Logistics in Bremen het rapport op-
stelde, moet daarbij wel bedacht 
worden dat de vraag van consumen-
ten nog enigszins onzeker is, gezien 
de 12% werkloosheid die rondslui-
mert in de eurozone.
Het rapport richt zich op de zes gro-
te havens in de Hamburg tot Le Ha-
vre range. Verwacht wordt dat door 

Met grote droefh eid geven wij kennis van het overlijden 

van de oprichter van de Waalhaven Groep

Drs. Ferdinandus (Fred) Verstoep
Of  cier in de orde van Oranje Nassau

Geboren 8 juli 1933 te Gouderak Overleden 12 maart 2014 te Reeuwijk

Mede dankzij de visie, inspiratie en het doorzettingsvermogen van Fred heeft  

de onderneming zich de afgelopen 40 jaar kunnen ontwikkelen tot de huidige omvang.

Fred is met zijn menselijkheid, enthousiasme en betrokkenheid een groot voorbeeld geweest 

voor alle werknemers en familieleden binnen de onderneming. 

Tot het einde is Fred betrokken gebleven.

Zijn aanwezigheid was zeer dierbaar, hij zal erg gemist worden.

Moge hij rusten in vrede

Directie, Raad van Commissarissen en medewerkers van de Waalhaven Groep

Wel groei van volumes,
geen stijging tarieven

ING-KWARTAALBERICHT

3%. De luchtvracht begon in de loop 
van vorig jaar, als conjuncturele 
voorloper van de hele sector, aan een 
voorzichtig herstel.
Aan de daling van de vrachtprijzen 
is volgens het kwartaalbericht nu 
een einde gekomen. Maar de tarie-
ven blijven nog wel achter bij de ver-
wachte kostenstijging. Niettemin 
daalde het aantal faillissementen 
van logistieke bedrijven in het vierde 
kwartaal van vorig jaar met 15%, na 
in het derde kwartaal ook al fl ink te 
zijn afgenomen. De bedrijven die het 
einde van de crisis haalden, hebben 
kennelijk iets meer weerstand dan 
de bedrijven die sneuvelden.
Vooral wat grotere bedrijven in het 
wegvervoer, met meer dan vijft ig 
vrachtauto’s, deden het in het vierde 
kwartaal met een omzetgroei van 
gemiddeld 3,8% al redelijk. De klei-
nere bedrijven moesten het doen 
met een groei om en nabij nul. Een 
recept om de positie van het bedrijf 
te versterken, is volgens ING samen-
werking. Die geeft  schaalvoordelen. 
Samenwerking in bijvoorbeeld een 
goed nationaal of internationaal 
netwerk maakt een effi  ciëntere inzet 
van materieel en mensen mogelijk.

Bouwvervoer
De afgelopen jaren leidde de malaise 
in de bouw tot fors lading- en omzet-
verlies bij bedrijven die zich geheel 
of gedeeltelijk op bouwgerelateerd 
vervoer toeleggen. Dit eff ect ebt weg, 
nu de bouw zich in elk geval lijkt te 
hebben gestabiliseerd. Een andere 
gunstige ontwikkeling is dat de con-
sument er weer wat vertrouwen in 
krijgt. Dit zal voor volumegroei zor-
gen in het transport van consumen-
tengoederen.
In het wegvervoer zien we een groei 
van het aantal grote bedrijven, ter-
wijl tegelijk het aantal zelfstandigen 
zonder personeel fors toeneemt. 
Daardoor is de bedrijfstak volgens 
de ING-onderzoekers veel fl exibeler 
geworden. | FN

Terwijl de vervoerde volumes toe-
nemen, laten de vrachtprijzen in 
het wegvervoer, de binnenvaart en 
de zeescheepvaart nog geen herstel 
zien. Daarmee wordt 2014 een 
‘overgangsjaar’, zegt ING Econo-
misch Bureau.

De bankeconomen zien, in het jong-
ste kwartaalbericht over de gang van 
zaken in de sector transport en lo-
gistiek, sinds de herfst van vorig jaar 
een stapsgewijze verbetering van de 
economische vooruitzichten. De 
omzet in deze sector steeg vorig jaar 
met 0,8%. Dit jaar wordt dat 2 en vol-
gend jaar 3%.
Maar dat zijn gemiddelden. Tussen 
bedrijfstakken zijn er aanzienlijke 
verschillen. Het wegvervoer bijvoor-
beeld leverde vorig jaar 1% omzet in. 
Dit jaar zal de omzet er met 1% toe-
nemen, volgend jaar met 2%. In de 
logistieke dienstverlening daarente-
gen groeide de omzet vorig jaar al 
met een half procent. Dit jaar wordt 
dat 3 en volgend jaar 4%.

Marktmacht
Het wegvervoer zag vorig jaar 2% 
van de ladingvolumes wegvallen. 
Dit jaar kruipen de volumes vooruit, 
met een groei van 0,2%. Volgend jaar 
zou dat 0,8% moeten worden. Daar-
mee wordt het voor deze branche 
nog steeds een mager jaar, zeker als 
wordt bedacht dat veel vervoerders 
niet in staat zijn voor hun diensten 
ook een hoger tarief te bedingen. 
Daarvoor is, zegt ING, de ‘markt-
macht’ van hun klanten te groot. De 
branche is nog steeds erg versplin-
terd.
Voor het vervoer over water - zowel 
zee- als binnenvaart - wordt dit jaar 
een volumegroei van 2% voorzien, 
na 0,3% krimp in 2013. Volgend jaar 
zal de groei eveneens 2% bedragen. 
De luchtvrachtsector doet het ver-
houdingsgewijs het best. Vorig jaar 
stegen de volumes al met 1,4%, dit 
jaar wordt dat 2,5 en volgend jaar 
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Matig jaar Swisslog 
door tegenslag in VS

LOGISTIEK

noemd. De andere negatieve Ameri-
kaanse ontwikkeling was de zoge-
noemde fi scal cliff , die de overheid 
dwong om tijdelijk haar uitgaven 
stop te zetten, waaronder bijvoor-
beeld ook de investeringen in zie-
kenhuizen.
Dit speelde vooral in het tweede 
kwartaal. In die periode liep de or-
derportefeuille van Swisslog fors te-
rug. In de rest van het jaar kwamen 
er weliswaar weer meer orders bin-
nen, maar het orderbestand van de 
divisie Healthcar verminderde met 
ruim 11%. 
Beter ging het met de andere divisie, 
Warehouse & Distribution. Die zag 
de orderontvangsten tegen het eind 
van het jaar fors toenemen. De divi-
sie legt zich onder meer toe op de 
snel groeiende internethandel. | FN

Swisslog zag vorig jaar zowel de 
omzet als het bedrijfsresultaat da-
len. De pijn zat vooral aan het be-
gin van het jaar. In de tweede jaar-
helft  volgde herstel.

De omzet daalde met 3% tot 632,6 
miljoen Zwitserse frank, ongeveer 
520 miljoen euro. Het resultaat voor 
rente en belastingen zakte 17,7% tot 
16,86 miljoen euro. 
Swisslog zegt het vorig jaar moeilijk 
te hebben gehad door de matige al-
gemene conjunctuur en door enkele 
ontwikkelingen in de Verenigde Sta-
ten. Het bedrijf heeft  een divisie He-
althcare Solutions. Die ondervond 
grote problemen als gevolg van de 
onzekerheid over de invoering van 
het nieuwe Amerikaanse zorgstelsel, 
in de wandeling ‘Obamacare’ ge-

Luft hansa levert ruim 
kwart vrachtresultaat in

LUCHTVRACHT

door te voeren. De beladingsgraad 
van de totale beschikbare vracht-
ruimte daalde dan ook nauwelijks 
(0,2 procentpunt) en bleef rond het 
niveau van 70% schommelen. Daar-
mee eindigde de strijd tegen een 
zwakke marktvraag naar capaciteit 
en een aanhoudende prijsdruk als-
nog in een positief resultaat voor de 
Duitse vrachtvervoerder.  

Jade Cargo 
Uit de jaarcijfers van Luft hansa Car-
go blijkt verder dat de inkomsten uit 
het chartervervoer vorig jaar sterk 
zijn afgenomen (-44%). Onder meer 
door een samenwerking met de Brit-
se luchtvrachtmakelaar Chapman 
Freeborn hoopt Luft hansa hier dit 
jaar verbetering in aan te brengen.  
Luft hansa meldt voorts dat de eigen 
vrachtvloot nog maar 42% van het 
totale vrachtaanbod vervoert en dat 
de capaciteit aan boord van de pas-
sagiersvliegtuigen nu goed is voor 
47,4% van het vrachtvervoer. Het 
restant komt voor rekening van het 
wegvervoer (3%) en joint ventures 
(7,6%) zoals die met DHL in Aerolo-
gic. Het mislukte Chinese vracht-
avontuur van Luft hansa in Jade Car-
go is eind 2013 defi nitief uit de 
boeken geschreven. Het totale boek-
verlies wordt door de Duitsers niet 
gemeld. | JOHN VERSLEIJEN

De Duitse luchtvrachtvervoerder 
Luft hansa Cargo zag het bedrijfs-
resultaat vorig jaar met 26,7%
dalen naar 77 miljoen euro. 
 
Met dit eindcijfer weet de Duitse 
luchtvrachtvervoerder in tegenstel-
ling tot de grote rivaal Air France-
KLM Cargo (-202 miljoen euro in 
2013) nog steeds geld te verdienen in 
de luchtvracht. Wie de cijfers van de 
twee Europese concurrenten over de 
laatste vier jaar naast elkaar legt, kan 
alleen maar concluderen dat de 
Duitsers de fi nanciële strijd tussen 
de twee grootmachten in hun voor-
deel hebben beslecht. De Frans-Ne-
derlandse vrachtcombinatie laat dan 
een samengevoegd verlies van 432 
miljoen euro zien tegen een bedrijfs-
winst van 741 miljoen euro voor 
Luft hansa Cargo. Een verschil van 
meer dan 1,1 miljard euro in vier 
jaar tijd.
Maar ook Luft hansa Cargo heeft  zo 
zijn problemen. Zo liep de vracht-
omzet vorig jaar terug met 9,2% naar 
2,4 miljard euro, hoofdzakelijk door 
lagere vrachttarieven in de markt en  
een minder aanbod (-1% naar 1,7 
miljoen ton). Luft hansa wist dit om-
zetverlies te compenseren door fl ink 
te sturen op de beschikbare vracht-
capaciteit en door verdere kostenbe-
sparingen (73 miljoen euro in 2013) 

TRANSPORTINDEX GAAT DOOR DE HONDERD PUNTEN

De Transportindex kwam afgelopen week weer eens boven de 100 uit. Een heuglijk moment, want sinds de index 
werd ingevoerd, in juni 2011, is een stand boven 100 punten niet zo vaak bereikt. De index steeg de voorbije week 
met tweeëneenhalf punt tot 100,14. Een grotere bedrijvigheid in het wegvervoer droeg aan die stijging fors bij. 
De deelindex wegvervoer steeg vijf punten naar 100,27. Vergelijken we met voorgaande jaren rondom deze 
periode van het jaar, dan staat de Transportindex nu royaal tien punten hoger. 

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

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 
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Post verder zien. Qua omzet was er 
een afname van 10% in dit segment, 
terwijl het volume met bijna 5% af-
nam. De brutowinst uit de lucht-
vrachtexpeditie viel mede door de 
verdere prijsdruk in de markt 12,6% 
lager uit dan in 2012. Een forse ader-
lating voor een concern dat zich, met 
een exportvolume van 2,3 miljoen 
ton luchtvracht, de grootste  lucht-
vrachtexpediteur van de wereld mag 
noemen.  

De activiteiten uit de zeevrachtexpe-
ditie konden dat verlies in de lucht-
vrachtsector niet opvangen. In de 
containervaart daalde de omzet wel-
iswaar minder hard dan in de lucht-
vracht, maar was er met een afname 
van 5,5% sprake van een gevoelig 
verlies voor DHL. Vooral het vierde 
kwartaal was voor de expediteur 
met een omzetafname van bijna 8% 
bijzonder slecht in het zeetransport. 
Het brutoresultaat uit de container-

vaart lag daardoor 3% onder dat van 
het boekjaar 2012. 
De slechte omzetprestaties bij de 
lucht- en zeevrachtactiviteiten wer-
den verder negatief beïnvloed door 
een aantal desinvesteringen van 
kleine dochters. Zo verkocht DHL 
ITG Deutschland en DHL Fashion 
France.  
Koeriersdochter DHL Express, goed 
voor een marktaandeel van 40% in 
de Europese internationale expres-
markt, kon vorig jaar ook niet echt 
overtuigen. Teleurstellend voor het 
paradepaardje van de Deutsche Post 
was onder meer de licht dalende om-
zet (-0,5%) naar 12,7 miljard euro. 
Die afname werd volgens het con-
cern hoofdzakelijk veroorzaakt door 
de verkoop van enkele binnenlandse 
koeriersactiviteiten in Australië, 
Nieuw-Zeeland en Roemenië (Car-
gus Express). Het bedrijfsresultaat 
van de expresvervoerder liet met 1,1 
miljard euro (+2%) nog wel een lich-
te groei zien.  

Nulgroei
De divisie contractlogistiek moest 
vorig jaar genoegen nemen met een 
stagnerende omzet van 14,3 miljard 
euro. Die ‘nulgroei’ schrijft  de Deut-
sche Post hoofdzakelijk toe aan ‘ne-
gatieve wisselkoersschommelingen’. 
Zonder deze valuta-eff ecten zou de 
omzetgroei op een comfortabele 6% 
hebben gelegen, aldus de directie. 
Nadelig pakten die krimpende in-
komsten niet uit voor de bedrijfs-
winst bij dit segment, dat met 5,3% 
steeg naar 441 miljoen euro. 
Voor dit jaar verwacht Deutsche 
Post ondanks een bescheiden econo-
mische groei een aanzienlijke verbe-
tering van de resultaten. De progno-
se ligt op een stijging van het 
bedrijfsresultaat naar 2,9 tot 3,1 mil-
jard euro. Voor 2015 houdt het be-
drijf vast aan een operationele winst 
die maximaal op 3,5 miljard euro zal 
uitkomen. 

  zag het pakketvervoer in 2013 met 8% groeien door het internetwinkelen.

JOHN VERSLEIJEN

OMZET DHL GLOBAL 
(EURO) 2013
Luchtvracht: 
4,9 miljard ( –10%)
Zeevracht:   
3,5 miljard (– 5.5%)
Anderen:
2,2 miljard ( – 5,2%)
Totaal:
10,7 miljard (–7.6%)

VOLUME
Luchtvracht: 
3,9 miljoen ton (– 4.8%)
Zeevracht: 
2,8 miljoen teu (-1,2%)

brutowinst teruglopen door minder lucht-en zeevrachtvervoer
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‘Linksom of rechtsom, 
Allard Castelein (55, ex-Shell) staat nog geen tien weken aan het roer

van Havenbedrijf Rotterdam, maar roert de trom nu al stevig.K
lanten komen niet meer 
als vanzelf naar Europa’s 
grootste haven, daar 

moet keihard voor geknokt 
worden, is zijn boodschap. Het 
stoort hem dat Rotterdam daar-
bij op voorhand al op achter-
stand staat, doordat concurre-
rende havens in Duitsland en 
Vlaanderen jaarlijks grote be-
dragen aan staatssteun ontvan-
gen: ‘Dat is toch gek.’ Nieuws-
blad Transport sprak verder met 
de geboren Rotterdammer over 
de interne baan op de Maas-
vlakte, de plannen van de con-
taineralliantie P3 en samenwer-
king met andere havens. ‘Je 
moet wel zin en onzin van el-
kaar scheiden.’ 

U hamert er publiekelijk op dat 
de Rotterdamse haven keihard 
zal moeten knokken om z’n 
positie vast te houden. Is die 
minder sterk dan u verwacht 
had?
Nee, die is niet anders of slechter 
dan ik had verwacht. Maar in de 
huidige marktomstandigheden 
komt de klandizie niet vanzelf 
op je af. Aan de maritieme kant 
is het hier uitstekend geregeld en 
zijn rederijen optimaal gefacili-
teerd om hier producten op te 
halen of te brengen. Maar daar 
moeten we wel veel voor doen en 
we moeten onderkennen dat het 
een enorm concurrerende we-
reld is. Vanzelf gebeurt het dus 
niet. Het Havenbedrijf en het ha-
venbedrijfsleven moeten luiste-
ren naar de klanten, luisteren 
naar onze relaties en met hen sa-
menwerken om het product ha-
ven en ons aanbod zo aantrekke-
lijk mogelijk te maken.

Had u wel verwacht dat 
klanten vanzelf komen?
Geenszins, verre van dat. Maar 
ik merk wel dat mensen die er 
niet middenin zitten, misschien 
wel denken dat het geld in die
haven toch wel wordt verdiend.  
Maar het is gewoon keihard wer-
ken en elke dag de strijd aan-
gaan.

In dat licht, bent u geschrokken 
van de plannen van de 
P3-alliantie om Rotterdam 
minder aan te gaan lopen en 
Antwerpen juist vaker, 
uitgerekend op het moment dat 
Maasvlakte 2 in gebruik wordt 
genomen?
In eerste instantie denk je wel 
‘Jeetje, wat is de boodschap hier-
achter?’ Ik ben daarover in ge-
sprek met Maersk en MSC en 
met de terminal operators. Ik 
heb er begrip voor dat de P3-
partners hun positie zo goed 
mogelijk willen neerzetten en in 
dit stadium op meerdere havens 
mikken.
Tegelijk bevestigen ze ook dat 
Rotterdam absoluut mag en kan 
rekenen op een hele grote toe-
loop, zeker als Maasvlakte 2 
open is. Ik verwacht bijvoor-
beeld dat één van de P3-partners 
met een extra string naar Rotter-

dam komt ten opzichte van de eer-
dere aankondiging. En ik verwacht 
ook nog wel verschuivingen als P3 
eenmaal draait en duidelijk is hoe 
dat in de praktijk precies uitpakt met 
de nieuwe schepen en infrastruc-
tuur. 
We blijven er ontzettend hard aan 
werken om waar te maken dat we de 
beste haven zijn. We zijn in gesprek 
over hun wensen. Dat is meer dan al-
leen prijs. Die is daar wel een onder-
deel van, maar dat geldt net zo goed 
voor elementen als piekbelasting, 
samenwerking en uitwisseling van 
containers.

Jammer dat het niet is gelukt om 
het hoofdkantoor van P3 naar 
Rotterdam in plaats van Londen te 
krijgen.
Erg jammer, inderdaad. Ik heb nog 
wel getoetst of die beslissing defi ni-
tief is, maar ze hebben al een kan-
toor, er is een directeur benoemd en 
ze zijn mensen aan het rekruteren, 
dus dat is wel een gepasseerd station. 
Ik begrijp de keus voor Londen ove-
rigens ook wel. Ik denk dat ze die or-
ganisatie als onafh ankelijk wilden 
neerzetten. Als je die in een van de 
grote havens neerzet, wek je de in-
druk dat je daarmee gelieerd bent en 
dat wilden ze waarschijnlijk vermij-
den.

Ander onderwerp. Hoeveel 
vooruitgang is er over de aanleg 
van de interne baan en een 
openbare spoorterminal op de 
Maasvlakte te melden?
Wat ik kan bevestigen, is dat die sa-
menwerking om containers tussen 
de terminals  uit te wisselen noodza-
kelijk is om de logistiek zo effi  ciënt 
mogelijk te regelen. Het Havenbe-
drijf doet er alles aan om dat te be-
werkstelligen en de afgelopen maan-
den is er constructief overlegd tussen 
partijen. Hoe gaat dat eruit zien, hoe 
gaan we het doen, welke systemen 
gaan we toepassen, welke bunde-
lingsvarianten zijn er? Al die onder-
werpen worden besproken met en 
tussen de partijen. Dat is een com-
plexe discussie. We zitten nu aan ta-
fel en boeken progressie. Dat is goed, 
maar we moeten nog wel een stukje 
door.

Er is dus nog steeds geen ei gelegd?
Nee, maar de broedperiode komt 
wel ten einde, partijen realiseren 
zich dat er haast bij is. Ik kan niet te-
nietdoen wat er in de vorige periode 
niet is gebeurd en kan alleen maar 
zeggen dat het hartstikke de goede 
kant op gaat. Ik kan niet zeggen hoe 
lang het nog gaat duren, maar ben 
absoluut positief dat we er samen 
uitkomen.

Hiervoor was u het wereldwijde 
milieugezicht van Shell. U bent vast 
erg voor de zwavelrichtlijn die 
volgend jaar van kracht wordt en 
reders verplicht om emissies in 

grote delen van de Europese 
wateren te verlagen?
We denken dat dat vanuit het per-
spectief van duurzaamheid inder-
daad een goede maatregel is en we 
zullen er alles aan doen om bedrij-
ven te helpen bij de invoering daar-
van. Maar ook hier heb je een gelijk 
speelveld nodig. Het moet eigenlijk 
zo zijn dat in alle havens in Europa 
dezelfde eisen, wetten en regels gel-
den. Gelijke monniken, gelijke kap-
pen. 

U doelt op Liverpool, dat net buiten 
die zone ligt?
Ja, exact. Het is natuurlijk onlogisch 
dat net buiten zo’n gebied die ver-
plichtingen totaal anders zijn. Daar 
schiet het hele milieu op deze pla-
neet niets mee op en het leidt tot een 
nieuw soort oneerlijke concurrentie, 
waarbij er een verschuiving van la-
ding en activiteiten plaatsvindt. Dus 
we zijn er hard mee bezig om ervoor 
te zorgen dat het concurrentieniveau 
gelijk blijft . We zijn in gesprek met 
de redersvereniging over welke posi-
tie daarover in IMO-verband inge-
nomen zou moeten worden.

Staatssteun aan havens dan. U wilt 
dat die met name in Duitsland en 
Vlaanderen wordt afgebouwd en 
minister Schultz steunt u daarin. 
Maar is het wel realistisch om te 
verwachten dat Brussel dat op de 
agenda zet?
Ik zie in een Europese context niet in 
waarom gevestigde industrieën 
staatssteun krijgen. Of we daar gelijk 
in krijgen, moeten we inderdaad be-
zien. Tegelijk heeft  de Nederlandse 
overheid ook knoppen om aan te 
draaien, zoals de vennootschapsbe-
lasting en allerlei gemeentelijke hef-
fi ngen en de aanleg van infrastruc-
tuur. Dus als het niet linksom 
gecompenseerd kan worden, dan 
wellicht rechtsom.  Het recente on-
derzoek Level Playing Field van 
Erasmus/Ecorys geeft  mij de gele-
genheid om met de minister te be-
spreken hoe we dit gaan oplossen. 
En stel dat het traject in Brussel tien 
jaar duurt, dan kunnen we praten 
over welke compensatie we tijdens 
die periode kunnen overwegen zo-
dat het speelveld wel gelijk is.

Antwerpen zegt dat die staatssteun 
netjes is geregeld in het Vlaamse 
Havendecreet, dat de zegen heeft  
van Brussel.
Voor alle duidelijkheid, ik verwijt 
Antwerpen niets. Het is niet dat zij 
iets onheus hebben gedaan, verre 
van dat. Ze hebben inderdaad trans-
parantie betracht en voor de huidige 
regelingen toestemming gekregen, 
maar de discussie is een andere. Die 
gaat over de fundamentele vraag of 
het terecht is dat een bestaande ha-
ven als Antwerpen steun krijgt om 
activiteiten te ontwikkelen en uit te 
voeren en of dat geen ongelijk speel-
veld geeft .

Ik zeg niet dat Antwerpen steun 
kwijt moet die het heeft  ontvangen, 
maar wellicht zou Rotterdam dan 
ook die steun moeten ontvangen. 
Wij hebben bijvoorbeeld een grote 
lening voor de aanleg van Maasvlak-
te 2 van het Rijk gekregen. Die beta-
len we gewoon keurig met rente te-
rug. Het is dan toch gek dat een 
andere haven deels gefi nancierd 
wordt, zonder dat er terugbetaald 
hoeft  te worden. Dat is het enige wat 
wij zeggen.

Directeur-generaal Eddy Bruy-
ninckx van Antwerpen pleit voor 
meer samenwerking tussen 
Rotterdam en Antwerpen om meer 
tegenwicht te bieden aan Hamburg 
en Bremerhaven. Hoe kijkt u daar 
tegenaan?
Dat vind ik een hele interessante ge-
dachte. We hebben elkaar al een 
paar keer gesproken en dat zal zeker 
doorgaan. Daar waar we een ge-
meenschappelijk belang hebben, 
ben ik de eerste die voor samenwer-
king is en ik ben zeer geïnteresseerd 
om daar open en meer in detail over 
te praten. 
We hebben al goede contacten opge-
bouwd in Noordrijn-Westfalen en ik 
heb directeur Erich Staake van 
Duisport al een aantal malen ont-
moet. Hij is zich zeer bewust van het 
belang van de West-Oost-verbin-
ding. We kunnen zeker samenwer-
ken om het spoorproduct helderder 
neer te zetten, ook op gebieden in 
Zuid-Duitsland waar we nu nog niet 
genoeg toegang toe hebben. Ik zou 
me zomaar kunnen voorstellen dat 
je dingen bundelt en koppelt om kri-
tische massa te krijgen en dat je sa-
men een sterker product hebt dan 
wanneer je dat in je eentje probeert 
te doen.
Maar de uitdaging bij al dat soort ge-
dachten is altijd hoe concreet kun-
nen we het nou maken. Samenwer-
ken is makkelijk gezegd en wordt 
ook vaak geroepen, maar je moet wel 
vaststellen hoe die samenwerking er 
uitziet en wat het oplevert. Tot nu toe 
heb ik nog te weinig harde business 
cases en duidelijke mogelijkheden 
gezien. Ik denk dat het een taak is 
voor iedereen die zegt dat hij voor 
samenwerking is om het potlood te 
slijpen en de zaak strak neer te zet-
ten. Het is zaak om zin en onzin van 
elkaar te scheiden.

Zo’n gezamenlijk belang zou 
invoering van winstbelasting op 
haven-NV’s kunnen zijn. Gent en 
Zeebrugge zijn immers ook NV’s en 
voelen daar vast ook niets voor?
Nou, sommige dingen zijn grens-
overschrijdend, zoals een achter-
landverbinding met Duitsland, 
maar sommige dingen zijn meer na-
tionaal. Uiteindelijk is een belasting-
dossier iets wat een nationale over-
heid bepaalt. We kunnen daar 
uiteraard over van gedachten wisse-
len, maar of en hoe we daar een ge-

zamenlijk dossier in zouden kunnen 
opbouwen, is mij nog niet helemaal 
helder. Ik zal toch echt met de Ne-
derlandse overheid in conclaaf moe-
ten en het heeft  denk ik niet zoveel 
zin om daarover met de Belgische 
overheid in conclaaf te gaan.

Bruyninckx zegt dat er een 
standing invitation staat om over 
dit soort zaken te komen praten. 
Gaat u spoorslags afreizen?
Niet spoorslags, maar wel binnen af-
zienbare tijd. Dat hebben we ook al 
besproken en ik zal binnenkort met 
plezier een bezoek aan de haven van 
Antwerpen brengen. Bedenk wel dat 
ik nog geen tien weken op deze stoel 
zit. Er is nog niet veel tijd verstreken 
en er is zeker geen tijd verloren ge-
gaan. Ik heb er een prioriteit van ge-
maakt om Rotterdamse klanten en 
bedrijven te bezoeken en heb nog 
een lange lijst van relaties in het ha-
vengebied die ik wil bezoeken. Ove-
rigens is de heer Bruyninckx hier na-
tuurlijk ook te allen tijde welkom.

Wat is uw visie op de relatie met 
Moerdijk en Zeeland Seaports?
Ik heb hier al met Zeeland en Moer-
dijk aan de tafel gezeten en ben in de 
haven van Dordrecht, die wij behe-
ren, op bezoek geweest. Dordrecht is 
een heel mooi voorbeeld, dat loopt 
prima. Ik kan me, los van voorgaan-
de pogingen, voorstellen dat we ook 
met Zeeland en Moerdijk gaan kij-
ken waar eventueel meerwaarde zit. 
Het is niet zo dat Rotterdam in de 
auto stapt met de gedachte om de 
boel over te nemen of dat we het wiel 
hebben uitgevonden.
Wel wil ik graag met die partijen 
vaststellen waar ze behoeft e aan 
hebben, wat wij kunnen leveren en 
wat zij kunnen leveren. Daar moet je 
een goed beeld van hebben en dat 
bespreken met de verschillende eige-
naren,  andere belanghebbenden en 
met de politici. Mijn grondhouding 
over samenwerking is positief en die 
is zeker ook logisch op bepaalde ge-
bieden. Maar wil je samenwerkings-
verbanden sluiten, dan moet je ge-
woon keihard werken en daar zullen 
we de komende periode ook zeker 
aandacht aan besteden.

Vindt u dat Den Haag havens tot 
meer samenwerking moet dwingen?
Als die havens dat niet willen, lijkt 
me dat een hele lastige propositie. Ik 
zou liever met een akkoord naar de 
minister toe gaan dan dat de minis-
ter zegt hoe het moet. Tegelijkertijd 
hebben we wel de publieke taak om 
effi  ciënt met mensen, middelen, 
grond en infrastructuur om te gaan. 
Je wilt niet vijf keer kosten maken, 
als dat ook met twee of drie keer kan. 
De minister zegt ‘stap nu eens over 
politieke sentimenten heen en bekijk 
het nu eens zakelijk’. Dat kan geen 
kwaad.

En meer samen doen met Amster-
dam?
Kan. Rotterdam kijkt tot nu toe 
voornamelijk naar het zuiden. Dat is 
in eerste instantie logischer, maar ik 
sluit Amsterdam helemaal niet uit.

FOTO RIES VAN WENDEL DE JOODE

ROB MACKOR
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O
nderzoeksbureau en ‘cijfer-
fabriek’ Panteia heeft  geen 
exacte gegevens van de 

hoeveelheden lading die over wa-
ter, spoor en weg tussen de twee 
zeehavens en de Duitse binnenha-
ven worden vervoerd. Die overi-
gens ook wordt aangelopen door 
zeegaande coasters met een lage 
‘kruiplijn’. Die varen via Rotterdam 
de Rijn op, wat strikt genomen 
geen vervoer van lading tussen Rot-
terdam en Duisburg is en ook niet 
in de Panteia-cijfers zit.
Het bureau beschikt echter wel over 
gegevens uit 2010 over het vervoer 
tussen de Nederlandse provincies 
Zuid-Holland en de Vlaamse pro-
vincie Antwerpen enerzijds en de 
Regierungsbezirke Düsseldorf an-
derzijds, die een aardige indicatie 
van de verhoudingen geven. Die cij-
fers bevestigen het beeld dat de bin-

nenvaart met afstand de dominante 
modaliteit is, zowel richting Duis-
burg als in omgekeerde richting.
Met bijna 27 miljoen ton en een aan-
deel van 91% in het totaal van water, 
weg en spoor is dat het duidelijkst in 
het vervoer van de Nederlandse re-
gio naar de Duitse, maar in omge-
keerde richting is het met 3,7 mil-
joen ton en 67% eveneens de 
belangrijkste manier van vervoer. 
Het volume van het vervoer vanaf 
Antwerpen is met 2,6 miljoen ton 
beduidend lager, maar met een aan-
deel van 69% is het binnenschip ook 
hier lijstaanvoerder. In omgekeerde 
richting liggen de cijfers met 3,6 mil-
joen ton en 73% nog wat hoger.
Opmerkelijk is het verschil in markt-
aandeel van weg en spoor van en 
naar Zuid-Holland, waarvan Rot-
terdam uiteraard het leeuwendeel 
vertegenwoordigt. De ruim 1,1 mil-

joen ton die over de weg richting Re-
gierungsbezirke Düsseldorf ging, is 
goed voor een aandeel van slechts 
4%, maar de 1,2 miljoen ton in om-
gekeerde richting vertegenwoordigt 
een aandeel van 20%. Het spoorver-
voer vertoont een vergelijkbaar 
beeld: 1,7 miljoen ton en 5% heen, en 
ruim 700.000 ton en 13% terug.
Richting Antwerpen is het aandeel 
van de vrachtwagen met ruim 
800.000 en 23% juist iets groter dan 
er vandaan, namelijk 900.000 ton en 
18%. Voor het spoor liggen die cijfers 
nog een slagje lager, met bijna 500.000 
ton (9%) naar de Vlaamse provincie 
toe, en 300.000 ton (8%) er vandaan.

Participatie
Beide havens hadden die relatie 
graag willen bekrachtigen met een 
fi nanciële participatie in havenbe-
heerder Duisport, toen die kans zich 

Westhavens willen  
grotere achtertuin
Dat de haven van Duisburg belangrijk is voor zowel Rotterdam als Antwerpen 

is duidelijk. Maar hoe belangrijk precies, blijkt lastig vast te stellen.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
duisburg

Achterlandverbindingen zijn een hot 
topic. Online planners schieten uit de 
grond en de focus komt steeds meer op 
een multimodale afh andeling te lig-
gen. In 2030 moet zowel op Europees 
als lokaal niveau een modal shift  vol-
trokken zijn. Dat is goed nieuws voor 
Duisburg, want als knooppunt van 
spoor- en waterwegverbindingen 
speelt deze stad een cruciale rol.

Het streven is dat in 2030 maximaal nog 35% van de contai-
ners van en naar de Maasvlakte over de weg wordt vervoerd. 
Het aandeel van het spoor en de binnenvaart moeten dan res-
pectievelijk naar 20 en 45% zijn gegroeid. 2030 klinkt natuur-
lijk nog ver weg, maar de eerste sporen van de modal shift  
worden steeds beter zichtbaar. Sinds halverwege deze maand 
rijdt de dagelijkse Betuwe Express tussen de ECT Delta Ter-
minal en de inlandterminal DeCeTe in Duisburg driemaal 
per week door naar de Euromax Terminal op de Maasvlakte. 
Dat is slechts het begin; jaarlijks wordt 10 tot 15% groei in het 
spoortransport verwacht. 

Rond dezelfde tijd dat de eerste trein vanaf de Euromax Ter-
minal richting Duisburg vertrok, zei topman Eddy Bruy-
ninckx van de Haven van Antwerpen dat hij graag samen met 
Rotterdam de positie van de ‘Westhäfen’ ten opzichte van de 
‘Nordhäfen’ (Hamburg en Bremen) in de regio Noordrijn-
Westfalen wil versterken. Om dat proces te starten zette Ant-
werpen er vast twee extra vertegenwoordigers neer. Zo’n drie-
kwart van het goederenvervoer van Antwerpen richting 
Duisburg en Noordrijn-Westfalen wordt via de binnenwate-
ren verscheept. Om dat verkeer beter te begeleiden heeft  de 
Antwerpse havenbeheerder recentelijk het planningssysteem 
BTS3 in gebruik genomen. Zeeland Seaports volgde deze 
week met een eigen multimodale planner (zie ook pagina 17) 
en Inland Links is al langer een bekende naam. Wildgroei, 
zou je bijna roepen.

Dat een teveel aan systemen niet wenselijk is, blijkt wel uit het 
Europese railtransport. De 20 verschillende sein- en veilig-
heidssystemen bemoeilijken het grensoverschrijdende spoor-
transport. Een nieuw gezamenlijk systeem moet dat oplossen 
maar proeven verlopen nog moeizaam. Wel is zeker dat als 
het systeem eenmaal werkt, het spoorvervoer meer lading 
kan afh andelen, wat weer goed is voor Duisburg.

Dankzij de modal shift  en nieuwe spoorverbindingen groeit 
Duisburg snel. Nieuwe terminals houden rekening met ver-
dubbeling in omvang en capaciteit. Containers zullen in toe-
nemende mate het spoor en de waterwegen naar het bruisen-
de achterlandcentrum vinden. Opmerkelijk is dat die 
containers veelal gevuld zijn met auto’s. Zo krijgt de modal 
shift  wel een heel bijzondere betekenis.

Knooppunt Duisburg

TOBIAS PIEFFERS
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl
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Snel, frequent en groen vervoer naar
Duisburg en achterland nodig?
Neem nu contact op: 088 400 1000

Samskip Multimodal Rail Terminal in Duisburg

enkele jaren geleden voor leek te 
doen. De Bondsregering wilde af 
van haar belang van 33,3% in de ha-
ven en leek aan te sturen op een open 
verkoop van het pakket aandelen. 
Het leek een uitgelezen kans voor de 
Westhäfen Rotterdam en Antwer-
pen om hun positie ten opzichte van 
de Nordhäfen Hamburg en Bremen 
te verstevigen.
Havenbedrijf Rotterdam meldde 
zich dan ook prompt als gegadigde 
en in een later stadium stak ook het 
Antwerpse Havenbedrijf zijn vinger 
op. Om hun kansen te vergroten, be-
sloten de twee vervolgens om de 
handen ineen te slaan. Het mocht 
niet baten. Uiteindelijk zag Berlijn af 
van een openbare inschrijving en 
ging het belang naar de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen, die daarmee 
op tweederde kwam. Het resterende 
derde deel was en is in handen van 
de stad Duisburg.
Toch lijkt het niet uitgesloten dat 
Rotterdam en Antwerpen de ko-
mende tijd de banden met Noor-
drijn-Westfalen in het algemeen en 
met Duisburg in het bijzonder geza-
menlijk verder gaan aanhalen. Top-
man Eddy Bruyninckx van Haven-
bedrijf Antwerpen pleitte in deze 
krant recentelijk voor een gezamen-
lijke benadering en sluit niet uit dat 
de havens ladingstromen kunnen 
bundelen. Zijn Rotterdamse even-
knie Allard Castelein vindt dat een 
‘interessant idee’, maar lijkt aan te 
willen sturen op een bredere aan-
pak. Hij denkt dat er wellicht moge-
lijkheden in het spoorvervoer op 
Zuid-Duitsland zijn om samen vol-
doende kritische massa te creëren.

Dat Antwerpen niet stil zit, blijkt uit 
het feit dat de haven zijn aanwezig-
heid in Noordrijn-Westfalen met 
twee nieuwe vertegenwoordigers 
(Robert Giraud en  Hans Königs) tot 
drie mensen uitbreidt. Volgens het 
persbericht ligt de Duitse deelstaat, 
die met achttien miljoen zielen bijna 
drie maal zo veel inwoners als 
Vlaanderen telt, in het natuurlijke 
achterland van de haven, ‘wat het ge-
bied tot een strategische handels-
partner van de Scheldehaven maakt’.
De haven ziet ‘nog heel wat groeimo-
gelijkheden’ in het spoorvervoer en 
heeft  daarom, samen met de Noord-
rijn-Westfaalse Industrie- und Han-
delskammer, een stappenplan uitge-
werkt om de investeringen in 
spoorinfrastructuur tussen de 
Westhavens en Noordrijn-Westfa-
len een impuls te geven. Doelstelling 
daarbij is om de capaciteit op de tra-
jecten Aken-Mönchengladbach en 
Aken-Düren op te voeren. Die drei-
gen anders vanaf volgend jaar al vol 
te lopen.
Dat stappenplan vloeit voor uit een 
vorig jaar bekrachtigde intentiever-
klaring van de havens van Antwer-
pen en Duisburg om het intermo-
daal transport tussen beide regio’s 
op te voeren. Havenbedrijf Antwer-
pen nam daartoe een minderheids-
aandeel van 15% in de intermodale 
spoorverbinding tussen Duisburg 
en Antwerpen. De havens werken 
ook gezamenlijk aan de spoorver-
binding Antwerpen-Duisburg-We-
nen. Gewoontegetrouw voegt het 
Havenbedrijf daar overigens aan toe 
dat op lange termijn de reactivering 
van de IJzeren Rijn tussen Antwer-

ROB MACKOR
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X schip getransporteerd. Het Haven-
bedrijf onderzoekt of het eigen Bar-
ge Traffi  c System (BTS3) ook kan 
worden ingezet in Duitse binnenha-
vens om de afh andeling van binnen-
schepen te versoepelen.

Spoorshuttles
Maar ook Rotterdam zit niet stil. Zo 
kondigde containerstuwadoor ECT 
recent aan dat de Betuwe Express 
spoorshuttle tussen de Maasvlakte 
en DeCeTe Duisburg drie maal per 
week wordt doorgetrokken naar de 
Euromax Terminal. Volgens de con-
tainergigant worden transittijden 
tussen Rotterdam en het Roergebied 
daardoor ‘nog scherper en betrouw-
baarder’. De Euromax Terminal be-
handelt onder meer schepen van 
Cosco, K Line, Yang Ming, Hanjin, 

China Shipping en United Arab 
Shipping Company. 
De trein komt iedere maandag, 
woensdag en vrijdag vroeg in de 
ochtend in Duisburg aan en vertrekt 
de avond ervoor vanaf Euromax. 
Andersom is de trein vanuit Duis-
burg elke dinsdag, donderdag en za-
terdag terug op de terminal. De ter-
minals op de Maasvlakte zijn 
bovendien dagelijks via de binnen-
vaart met DeCeTe Duisburg verbon-
den. De nieuwe trein is onderdeel 
van European Gateway Services van 
ECT, dat al twintig inlandterminals 
omvat.
En dan is er natuurlijk nog spoor-
operator DistriRail die binnenkort 
een nieuw shuttleconcept tussen 
Rotterdam en Duisburg Intermodal 
Terminal (DIT) in de markt zet. Die 
trein krijgt een capaciteit van hon-
derd teu en moet maar liefst drie 
keer per dag tussen Rotterdam en 
Duisburg gaan rijden. Volgens di-
recteur Johan Booij maakt de trein 
de bouw van een speciaal Rail Ser-
vice Centre op Maasvlakte 2 voorlo-
pig zelfs overbodig.
Het initiatief heeft  nogal wat reacties 
in de Rotterdamse havengemeen-
schap losgemaakt, omdat de opera-
tor het samenstellen en het splitsen 

van containertreinen deels van Rot-
terdam naar Duisburg gaat ver-
schuiven. DistriRail gaat daartoe 
meer spoorterminals in Rotterdam 
aansluiten en biedt vanaf Duisburg 
een scala aan doorverbindingen 
naar een groot aantal Europese lan-
den en zelfs naar China.
De operator wil hiermee reageren op 
de groeiende concurrentiedruk van 
binnenvaart en wegvervoer en de 
sterkere positie van met name Ham-
burg en Bremen in het spoorvervoer 
van en naar het achterland. De laat-
ste twee, traditioneel al sterke spoor-
havens, hebben hun positie het afge-
lopen jaar fors verbeterd.
Alle treinen gaan volgens Booij 
vooralsnog via de Betuweroute rij-
den, die de komende jaren echter te 
kampen krijgt met een forse capaci-

teitsbeperking als gevolg van de 
bouw van het derde spoor tussen Ze-
venaar en Oberhausen. Op papier 
vergt dat traject een rijtijd van vier 
uur, waar de Brabantroute via Venlo 
vijf tot zes uur in beslag neemt. De 
Betuweroute is bovendien beter ge-
schikt voor 700 meter lange treinen 
met een capaciteit van ongeveer 
honderd teu.
DistriRail wil zijn vervoer op DIT 
concentreren vanwege de centrale 
ligging en de neutrale positie van de 
terminal, die deels in handen is van 
havenbeheerder Duisport. Volgens 
Booy zijn bestaande klanten ‘razend 
enthousiast’ over het gepresenteerde 
concept. De extra kosten voor het 
vervoer tussen Duisburg en de hui-
dige Duitse spoorterminals neemt 
het bedrijf voor eigen rekening.
Hij zegt dat de DIT-terminal ‘zonder 
twijfel de enige terminal is die derge-
lijke volumes in een dergelijk con-
cept aankan en met de nodige kwa-
liteit kan behandelen’. ‘Dit concept 
gaat meer volume brengen en aan-
trekken voor zowel Duisburg als de 
haven van Rotterdam en biedt voor 
de klanten een betere kwaliteit, fre-
quentie en transittijd.’ 

Concurrenten Hamburg en Bremen zijn
traditioneel de sterke spoorhavens.

pen en Duitsland ‘prioritair’ blijft . 
Het Havenbedrijf hoopt op een ‘snel-
le vooruitgang in dit dossier’, dat al 
decennialang in het slop zit.
De Vlaamse haven hoopt ook zijn 
positie in de binnenvaart te verstevi-
gen. Via de Rijn-Scheldeverbinding 
wordt ongeveer driekwart van de 
goederen tussen Antwerpen en 
Noordrijn-Westfalen per binnen-
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DistriRail ontsluit achterland Europa!
DistriRail, de grootste onafh ankelijke spooroperator in Nederland,

lanceert vanaf medio 2014 een nieuw concept voor de Europese

markt. DistriRail zorgt voor een verkorting van de transit vanuit

Rotterdam naar en van het complete achterland van Europa per

spoor. De hogere frequentie, 3 treinen per dag met een capaciteit 

van 100 containers per trein, van Rotterdam naar alle connecties

in Duisburg is hiervoor essentieel.

Dankzij DistriRail is de volledige ontsluiting van Maasvlakte I én II,

Botlek, Pernis en Waalhaven offi  cieel een feit.

Huidige situatie: connecties Rotterdamse terminals 

Maasvlakte I en Waalhaven naar / van Duitsland: Duisburg, 

Frankfurt, Germersheim, Mannheim, Neuss en Wörth am Rhein.

Medio 2014: uitbreiding connecties Rotterdamse terminals 

Maasvlakte I & II, Botlek, Pernis en Waalhaven naar / van: 

Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, 

Hongarije, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, 

Rusland, Slowakije, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.

Making new connections.

Maasvlakte I & II, Botlek, 

Pernis, Waalhaven

Duisburg, Neuss, Mannheim, Germersheim

Frankfurt, Wörth am Rhein
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OOSTENRIJK
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ROEMENIË

BULGARIJE

SLOWAKIJE
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NEDERLAND

NOORWEGEN

GRIEKENLAND
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Duisburg draaischijf voor 
Audi- en VW-bouwpakketten

Volkswagen laat een fl ink deel van zijn export tegenwoordig lopen via 

Duisburg. Eerst investeerde concernonderdeel Audi er in een logistiek 

centrum, nu worden ook bouwpakketten van Volkswagens in Duisburg 

gereed gemaakt voor verscheping.

D
uisburg is in trek bij de au-
to-industrie. Het Volkswa-
gen-concern heeft  voor de 

stad en vooral haar haven gekozen 
als verzamelplaats van te versche-
pen onderdelen waarvan elders in 
de wereld complete auto’s worden 
gemaakt. In augustus vorig jaar 
werd al een 53.000 vierkante meter 
groot logistiek centrum geopend 
voor Audi, datzelfde staat ook te 
gebeuren voor ‘huismerk’ Volks-
wagen zelf, dat dezer dagen nabij de 
haven een pand van 24.000 vier-
kante meter in gebruik neemt.
In Duisburg werken Volkswagen en 
Audi volgens het ‘completely knoc-
ked-down’-concept. Auto’s worden 
in delen naar het magazijn vervoerd 
en daar in containers geladen, waar-
na ze naar assemblagefabrieken in 
andere werelddelen worden ver-
scheept. Dat scheelt fors in de beno-
digde zeetransportcapaciteit, omdat 
complete auto’s veel meer laadruim-
te innemen, en is per saldo kostenbe-
sparend.
Duisburg, met zijn ligging aan de 
Rijn en het spoor, is bovendien ide-
aal voor intermodaal vervoer naar 
wat Duitsers de ‘Westhäfen’ noe-
men, dus vooral de havens van Ant-
werpen en Rotterdam. Maar ook de 
eigen noordelijke havens spelen in 
deze intercontinentale operatie via 
Duisburg een rol.
Voor Audi werd vorig jaar, na een 
bouwtijd van acht maanden, een lo-
gistiek centrum geopend waar uit-
eindelijk ongeveer vijfh onderd men-
sen komen te werken. De werving 
van het personeel gebeurt in nauwe 
samenwerking met het arbeidsbu-
reau en met Duisport, de beheerder 

van de Duisburger haven. Via het 
centrum, op Logport II in Wan-
heim, worden per jaar 15.000 contai-
ners voornamelijk met binnensche-
pen naar de buitenhavens vervoerd. 
De onderdelen reizen vervolgens 
naar fabrieken in met name China 
en India, die er voor de regionale 
markt volledige Audi’s van maken.

Dure grond
Het centrum, pal naast container-
terminal Gateway West, kostte Audi 
een investering van 25 miljoen euro. 
Het wordt voor de fabrikant beheerd 
door Schnellecke Logistics, een lo-
gistiek dienstverlener die in de auto-
industrie is gespecialiseerd en voor 
Volkswagen ook werkt in onder 
meer Wolfsburg. Duisburg rekende 
voor de vestiging een relatief hoge 
grondprijs, maar de kosten in de to-
tale logistieke keten wegen daar 
ruimschoots tegen op, zei Duisport-
directeur Erich Staake, toen hij de 
keuze van Audi voor zijn trimodale 
haven toelichtte.
Nadat Duisburg deze vis binnen-
hengelde, volgde ook Volkswagen 
zelf, het moederconcern van Audi. 
De Volkswagen-vestiging in Duis-
burg, waaraan nu de laatste hand 
wordt gelegd, is wel een maatje klei-
ner. Het vloeroppervlak is half zo 
groot en er komen 230 mensen te 

werken; ook dat is ongeveer de helft  
van het personeelsbestand bij Audi. 
Er zullen wekelijks zo’n honderd 
zeecontainers met ‘total zerschla-
gen’ Volkswagens worden gevuld. 
De vestiging behandelt dus, als ze op 
volle snelheid gaat werken, ongeveer 
vijfduizend containers per jaar.

Op schema
De Volkswagen-vestiging in Duis-
burg is gebouwd door logistiek vast-
goedontwikkelaar Goodman. Ook 

hier is de geplande bouwtijd vrij 
nauwkeurig aangehouden. Good-
man wilde het pand uiterlijk in het 
eerste kwartaal openen, liefst al in de 
loop van januari. Dat is gelukt, want 
kort na de jaarwisseling konden de 
eerste kantoormedewerkers hun 
werkplek al inrichten. Inmiddels is 
het overige personeel - verpakkers, 
heft ruckchauff eurs - voor een deel 

ingestroomd. Duisburg kan de nieu-
we werkgelegenheid trouwens goed 
gebruiken. De werkloosheid komt er 
boven de 12 procent. In de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen telt alleen 
Dortmund meer werkzoekenden.
De beheerder van de locatie is Syn-
creon, een logistiek dienstverlener 
die net als Schnellecke is gespeciali-
seerd in de automobielindustrie. 
Syncreon denkt dat de nieuwe vesti-
ging in april op volle kracht kan 
gaan draaien. Goodman bouwde 
voor Volkswagen een zogenoemde 
‘brownfi eld’-vestiging, wat inhoudt 
dat een bestaand bedrijfsterrein dat 
in onbruik was geraakt, opnieuw 
werd ontwikkeld. Het ligt noordelijk 
van de A40 en heeft  als buurman To-
wer Automotive, nog een dienstver-
lener aan de autobranche.
Van hier worden jaarlijks 1,8 mil-
joen verpakte onderdelen overgesla-
gen, goed voor een gezamenlijk vo-
lume van 350.000 kubieke meter, om 
te worden verscheept naar Volkswa-
gen-fabrieken in Noord- en Zuid-
Amerika, China, India, Zuid-Afrika 
en Maleisië. Goodman heeft  met 
Volkswagen een huurcontract voor 
de lange termijn afgesloten.

Zalando
De van oorsprong Australische vast-
goedontwikkelaar heeft  het de laat-

ste jaren trouwens druk in Noor-
drijn-Westfalen. Eind vorig jaar 
werd begonnen met de bouw van een 
logistiek centrum voor verzendhuis 
Zalando in Mönchengladbach, met 
een omvang van 56.000 vierkante 
meter. Het ligt naast een al bestaand 
Zalando-pand van 78.000 vierkante 
meter dat Goodman eerder liet bou-
wen.
Een paar jaar terug werd voor een an-
dere verzendhandelaar, Amazon, een 
pand van 110.000 vierkante meter ge-
bouwd in Rheinberg, nabij Duisburg. 
En in Viersen, ook een halfuurtje rij-
den, verrees vorig jaar een distribu-
tiecentrum voor verfmaker Akzo-
Nobel met een oppervlakte van 
10.000 vierkante meter. Van al die 
nieuwe vestigingen kan de grootste 
Europese binnenhaven de komende 
jaren extra lading verwachten.
Ook aan de spoorkant wordt in 
Duisburg nog steeds hard gewerkt. 
Onlangs werd een treindienst be-
gonnen tussen Antwerp Gateway en 
Duisport, met een frequentie van 
drie vertrekken per week in beide 
richtingen. De dienst wordt onder-
houden door het Belgische IFB. De 
bestaande spoorshuttle Betuwe Ex-
press van containeroverslagbedrijf 
ECT op de Duisburger DeCeTe-ter-
minal werd doorgetrokken naar de 
Euromax-terminal in Rotterdam, 
waar schepen worden behandeld 
van Cosco, K-Line, Yang Ming, 
Hanjin, China Shipping en UASC. 
Deze dienst, die al de Rotterdamse 
Delta-terminal aandeed, kent even-
eens een frequentie van drie vertrek-
ken wekelijks in beide richtingen.
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Jaarlijks worden 
20.000 containers 
met onderdelen op 
transport gezet.

FOLKERT NICOLAI
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De nieuwe terminal van 

Samskip Van Dieren 

Multimodal in Duisburg 

is nog maar een jaar 

open en nu al wordt 

ruimtegebrek een 

probleem - vooral door 

veranderingen

 in het spoorvervoer. 

Gelukkig ziet CEO

 Henk van Dieren 

mogelijkheid tot 

uitbreiden.

L
iefst 140.000 vierkante meter 
groot is de nieuwe Samskip 
Multimodal Rail Terminal 

Duisburg die Samskip Van Dieren 
Multimodal begin vorig jaar in ge-
bruik nam. De terminal heeft  zeven 
sporen plus twee rangeersporen. 
‘Strategisch gezien is dit een be-
langrijke locatie’, zegt CEO Henk 
van Dieren. ‘Duisburg is de groot-
ste binnenhaven van Europa met 
spoorverbindingen naar elk Euro-
pees land.’ Geen wonder dus, dat de 
terminal een geweldig eerste jaar 
beleeft . ‘We hebben er de eerste 
maanden hard aan moeten trekken 
maar inmiddels slaan we 175.000 
teu per jaar over. Meer kunnen we 
nog even niet aan.’ Het bedrijf is in 
afwachting van twee nieuwe kranen 
die binnenkort arriveren.’Als die 
binnen zijn verwachten we nog 
eens 40.000 teu extra te kunnen 
doen.’ Maar het toekomstbeeld ziet 
er nog rooskleuriger uit. Van Die-
ren verwacht dat het spoorvervoer 
de komende jaren met 10 tot 15 
procent groeit per jaar. ‘Dat wordt 
gestimuleerd door twee belangrijke 
veranderingen.’ 
‘Ten eerste worden de treinen lan-
ger’, zegt Van Dieren. ‘Tot lengtes 
van 200 meter extra. Daarbij kunnen 
de treinen zo dadelijk frequenter en 
sneller rijden door een nieuw spoor-

Langere treinen die bovendien dichter op elkaar mogen rijden moeten verdere groei mogelijk maken voor spoorbedrijf Samskip Van Dieren.

Dieren. ‘2014 is een groeiperiode, 
maar dat vraagt eerst om investerin-
gen. Het plukken van de echte 
vruchten duurt nog lang.’ Dat komt 
mede door de grote concurrentie. 
Volgens Van Dieren moet het spoor-
transport alles uit de kast halen om 
het op te nemen tegen de goedkope 
Oost-Europese vrachtwagenchauf-
feurs die zorgen voor lage vrachtta-
rieven op de weg. 
Van Dieren: ‘We kunnen niet veel 
meer doen dan wachten tot de lage 
lonen bijtrekken, maar dat kan net 
als in het geval van Polen best vijf-
tien jaar duren.’ 
Van oneerlijke concurrentie op het 
Duitse spoor heeft  Van Dieren geen 
last, zegt hij. Omdat DB (Deutsche 
Bahn) Netz in Duitsland de spoor-
wegen beheert en DB Schenker daar 
gebruik van maakt, wordt gevreesd 
dat DB Netz het zusterbedrijf voor 
zal trekken door het de beste routes 
te geven. ‘Wij hebben een redelijke 
relatie met Deutsche Bahn, we vra-
gen trassen op tijd aan en komen er 
altijd wel uit. DB Netz zal DB Schen-
ker echt geen voorrang geven, dat 
heeft  iedereen zo door en het is sim-
pelweg verboden. Wij ervaren niets 
van oneerlijke concurrentie door 
hen.’ DB Schenker wil overigens niet 
deelnemen aan de proeven omtrent 
de invoering van ERTMS. 

managementsysteem, het ERTMS.’ 
Het European Rail Traffi  c Manage-
ment System (ERTMS, zie kader) is 
een nieuw beveiligingssysteem voor 
het spoor. Via een beeldscherm in de 
cabine krijgt de machinist of trein-
bestuurder actuele informatie zoals 
maximale snelheden door. Wanneer 
een machinist een signaal negeert of 
een trein te dicht genaderd wordt, 
vermindert de vaart automatisch. 
Deze beveiligingen stellen treinen in 
staat om dichter op elkaar te rijden. 

Het nieuwe systeem wordt nu door 
heel Europa getest, maar dat ver-
loopt nog moeizaam. 
Tijdens Nederlandse tests was er 
sprake van technische problemen, 
problemen met de training en exa-
minering van machinisten en con-
fl icten tussen Prorail en de NS, blijkt 
uit een rapport dat de Volkskrant be-
gin dit jaar heeft  gepubliceerd. Vol-
gens bronnen van de krant is het sys-
teem ook elders in Europa nog niet 

succesvol getest. Maar Van Dieren is 
positief: ‘Als het systeem eenmaal 
werkt, wordt de frequentie van ver-
trekken veel hoger’, zegt hij. ‘In 
plaats van vijf vertrekken er straks 
tien treinen per dag. We verwachten 
daardoor jaarlijks 10 tot 15% groei.’
In die groei is ook een uitbreiding 
van diensten meegenomen. ‘Naast 
uitbreiding naar China gaan er ook 
meer treinen naar Italië, Frankrijk, 
Spanje en Turkije’, zegt Van Dieren. 
‘Ook is er nog veel ontwikkeling mo-

gelijk in het transport vanuit het 
Ruhrgebied naar Parijs, want daar 
zit zo’n enorm grote consumenten-
groep.’ Scandinavië blijft  het belang-
rijkste gebied voor Van Dieren. 
‘Daar is Denemarken een knaller. Er 
gaat nog weinig spoorvervoer die 
kant op, dat gaan wij uitrollen.’ Toch 
zijn topjaren nog niet nabij.  

Investeringen
‘2013 was een redelijk jaar’, zegt Van 

‘We kunnen niet veel meer doen 
dan wachten tot de lage lonen 
bijtrekken.’
CEO Henk Van Dieren, Samskip Van Dieren

Duisburg gebaat bij nieuw  
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Het betrouwbare 

netwerk voor uw 

container logistiek.

www.neska-intermodal.eu
info@neska-intermodal.eu

Transportbedrijf R. Nagel heeft 

een Volvo FM Euro VI-bakwa-

gen in gebruik genomen. De 

truck wordt niet alleen ingezet 

voor transport, maar zal binnen 

het bedrijf ook dienst doen als 

trainingstruck voor ‘zuinig 

rijden’. Het bedrijf in Oude 

Meer kent twee specialisaties, 

waarvan de belangrijkste 

distributie van luchtvracht is. 

De Winter Logistics uit 

Honselersdijk heeft het 

Keurmerk Transport en Logis-

tiek met de specialisatie 

Sierteeltvervoer ontvangen. De 

Winter voldoet dus aan de hoge 

kwaliteitseisen van TLN. Het 

bedrijf beschikt over eigen 

vestigingen op de vijf veiling-

centra: Naaldwijk, Aalsmeer, 

Rijnsburg, Venlo/Herongen en 

Bleiswijk. 

Supermarktketen Lidl inves-

teert 60 miljoen euro in de 

bouw van een nieuw distribu-

tiecentrum in Waddinxveen, 

dat straks werk biedt aan 300 

nieuw aan te trekken werkne-

mers. Lidl gaat ervan uit dat het 

centrum in 2016 operationeel 

is. Lidl Nederland (13.000 

werknemers) heeft al vijf 

distributiecentra. 

De Nijwa Groep neemt per 1 

april de activiteiten van Peters 
Bedrijfswagens over. Zoals 

Peters Bedrijfswagens zich 

bezighoudt met de verkoop en 

het onderhoud van Renault 

Trucks, doet de Nijwa Groep dit 

voor Volvo Trucks. In het kader 

van de nieuwe strategie van 

Volvo Group Trucks om de 

beide dealernetwerken te 

integreren, zijn beide dealers 

tot een strategische overname 

gekomen. 

Alle noodzakelijke rijbewijskeu-

ringen zoveel mogelijk op één 

locatie en op één dag. Dat is de 

kern van de pilot ‘One Stop 

Center’ voor beroepschauf-

feurs. Met deze pilot onderzoe-

ken VieCuriVitaal, het CBR en 

Gezond Transport of een ‘One 

Stop Center’ een goede manier 

is om te komen tot een sneller 

en transparanter keuringspro-

ces bij de vernieuwing van het 

rijbewijs. De pilot ‘One Stop 

Center’ loopt tot juli 2014. 

Heuveltransport heeft twee 

nieuwe boxopleggers in 

gebruik genomen. Het gaat om 

opleggers van twee verschil-

lende merken, Krone en 

Schmitz, die worden getest. Na 

zes maanden zal er geëvalueerd 

worden en een eventuele 

vervolgorder geplaatst worden. 

Deze opleggers zijn uitgevoerd 

met een laad- en losklep , 

pompwagen, extra bindrails, 

twee liftassen en anti-diefstal-

voorzieningen. 

Unilever organiseerde vorig 

jaar een actie waarbij klanten 

uit de drankenbranche konden 

meedingen naar een van de 

twee hoofdprijzen: een Lipton 

Ice Tea DAF LF Hybrid truck of 

een Lipton Ice Tea Fiat Ducato 

bestelwagen. Drankenhandel 

Laeremans uit het Vlaamse 

Waarloos won de DAF-truck en 

bierhandel Vertessen uit 

Kortesem mocht de Fiat Ducato 

mee naar huis nemen. Het 

nieuwe rijdend materieel werd 

onlangs geheel aangepast 

opgeleverd en zal meteen 

ingezet worden. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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Om de concurrentiepositie te ver-
sterken streeft  Van Dieren naar een 
duurzame terminal. ‘Dankzij de 
elektrische treinen hebben we een 
lage CO2-footprint, maar ook daar-
buiten nemen we maatregelen. Al 
onze trucks, die wij enkel gebruiken 
voor voor- en natransport, zijn voor-
zien van Euro VI motoren en om te 
zorgen voor een zo goed mogelijk rij-
gedrag worden de bandenspannin-
gen automatisch gecontroleerd en 
trainen wij onze chauff eurs om 
energiezuinig te rijden.’

Brussel
Van Dieren maakt zich geen grote 
zorgen over de concurrentie van de 
goedkope vrachtwagenchauff eurs. 
‘Het kost tijd om op te lossen en het 
is vervelend maar we weten allemaal 
wat Brussel heeft  besloten. Tegen 
2030 moet 30% van het wegtrans-
port verplaatst zijn naar het spoor of 
de binnenvaart. Duisburg speelt 
daarin een belangrijke rol. De stad 
heeft  een echte hubfunctie. Ik zie de 
toekomst daarom positief tegemoet. 
We blijven onze terminal ontwikke-
len. We hebben nu 140.000 vierkante 
meter, misschien nemen we in de 
toekomst er nog eens zo’n hoeveel-
heid bij.’

TOBIAS PIEFFERS

Europa heeft het streven om meer transport over spoor en water af te 
handelen en minder over de weg. Dat zijn meer duurzame vormen van 
transport. Momenteel gaat nog zo’n 70% van het Europese binnenlandse 
transport over de weg. Een groot voordeel van wegtransport is dat trucks 
gemakkelijk de grenzen overrijden zonder al te veel administratieve 
rompslomp. Voor het spoorvervoer geldt dat grensoverschrijdend 
transport een complexe zaak is. Dat komt doordat in verschillende 
landen verschillende meet- en seinsystemen worden gebruikt. Er bestaan 
20 verschillende systemen binnen de Europese Unie. Die positie bemoei-
lijkt de gewenste modal shift. Om het Europese spoorvervoer beter te 
regelen is daarom één systeem nodig waarop alle treinen kunnen 
functioneren. Dat systeem moet het ERTMS worden. In Nederland 
hebben experts van het proefbedrijf hun zorgen geuit over de kosten. 
Die vallen volgens hen bijna vier keer zo hoog uit als de geplande 2 
miljard, zeggen zij tegen De Volkskrant. Ook zou de proeftrein in 
Nederland maandenlang stil hebben gestaan waardoor niet genoeg 
testritten zijn gemaakt. Dat zou komen door een confl ict tussen NS en 
ProRail. De bedrijven erkennen dat er tegenvallers zijn bij het project 
maar wijten die aan technische problemen. Van confl icten zou geen 
sprake zijn. Ook zeggen de bedrijven dat de proeven juist bedoeld zijn om 
problemen op te sporen. In de Tweede Kamer is nu om opheldering 
gevraagd. De proeven in geheel Europa lopen nog tot eind 2014.

ERTMS

spoorsysteem
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Elektrische ‘Ukketruck’ nu  ook in  
 STADSDISTRIBUTIE   Cargohopper Amsterdam kan 100 ton per dag aan 

Nog voordat hij offi  cieel in 
gebruik werd genomen, had 
Cargohopper Amsterdam al 
een bijnaam: ‘Ukketruck’. 
Sinds 13 maart bevoorraden 
vier van deze kleine elektri-
sche trekker-opleggercom-
binaties winkels en instel-
lingen in de hoofdstedelijke 
Milieuzone. Na Utrecht en 
Enschede is Amsterdam de 
derde stad waar Cargohop-
per actief is. 

Of het bij die ene bijnaam blijft , valt 
nog te bezien. ‘Dombo’ en ‘Flappie’ 
lijken, gezien de ver uitstaande bui-
tenspiegels van de Cargohopper, ook 
geschikte kandidaten. Die spiegels, 
en het feit dat de volledig elektrische 
compacte truck geen motorgeluid 
produceert, zorgen ervoor dat rijden 
met het voertuig door de drukke 
Amsterdamse binnenstad bepaald 
geen sinecure is. ‘Je moet ogen in je 

achterhoofd hebben’, aldus een me-
dewerker van transport- en verhuis-
bedrijf Deudekom, die de proefrit-
ten met de Cargohoppers op de voet 
volgde. Chauff eur Raymon Corbach 
beaamt dit. Toch is hij overwegend 
positief. ‘Dat hij kleiner en smaller is 
dan gewone trucks (maximaal 210 
cm breed, afh ankelijk van de stand 
van de buitenspiegels) is een groot 
voordeel in de stad’, is zijn ervaring. 
Het pand van Deudekom in Duiven-
drecht is de thuisbasis van Cargo-
hopper Amsterdam. Dit gebouw ligt 
vlakbij de A10 en net buiten de Mi-
lieuzone. Dat maakt het ideaal voor 
Cargohopper, dat gespecialiseerd is 
in ‘last mile delivery’ in de stad. Bo-
vendien kunnen de kleine trucks, 
die een beperkte actieradius van vijf-
tig à zestig kilometer hebben, daar-
door het grootste gedeelte van hun 
accucapaciteit benutten voor het af-
leveren van goederen. 

Logistiek ontkoppelpunt 
Helemaal toevallig is de samenwer-
king tussen Deudekom en Cargo-
hopper, een zelfstandig onderdeel 

van de TransMission vervoersgroep, 
niet. Beide bedrijven zijn voorlopers 
als het gaat om de inzet van elektri-
sche transportvoertuigen voor 
stadsdistributie. Zo schaft e Deude-
kom vlak voor de offi  ciële start van 

Cargohopper Amsterdam een elek-
trische Hytruck aan. Deze volledig 
elektrische vrachtwagen, met een 
netto laadvermogen van negen ton, 
zal behalve voor verhuizingen ook 
door Cargohopper worden ingezet. 
Door die samenwerking is Amster-
dam de eerste Nederlandse stad met 
een zogenoemd zero emissie stede-
lijk consolidatiecentrum. Het ter-
rein van Deudekom is tevens het 
eerste van in totaal drie logistieke 
ontkoppelpunten (LOP’s) in de 
Stadsregio Amsterdam. Een LOP is 
een combinatie van een stadsdistri-

butiecentrum en een parkeerplaats 
voor ecocombi’s (lange zware 
vrachtwagencombinaties). Ecocom-
bi’s kunnen vanaf het einde van deze 
maand terecht op het terrein van 
Deudekom. Vervoerders kunnen 

hier hun lange zware combinaties 
splitsen zodat zij de Milieuzone in 
mogen of de distributie uitbesteden 
aan Cargohopper. 

Bezorgcapaciteit 
Aan capaciteit voorlopig geen ge-
brek bij Cargohopper Amsterdam. 
Als de Hytruck wordt meegerekend 
is er een bezorgcapaciteit van ruim 
honderd ton per dag. En dat zes da-
gen per week. ‘Dan spreken we wel 
over de meest ideale situatie’, geeft  
Cargohopper-woordvoerder Bert 
Roozendaal aan. ‘Hiervoor moeten 

op één dag 
alle vijf de 
v o e r t u i g e n 
vijf keer inge-
zet en volledig 
v o l g e l a d e n 
worden. Th eo-
retisch is dat 
mogelijk.’ Om 
dit ook praktisch 
mogelijk te ma-
ken, gaat Cargohop-
per waarschijnlijk met wisselpak-
ketten werken. Dit omdat de 
gemiddelde oplaadtijd van de accu’s 
vijf à zes uur bedraagt. Range exten-
ders, in de vorm van zonnepanelen 
op de daken van de opleggers, heb-
ben de Amsterdamse Cargohop-
pers, in tegenstelling tot die in 
Utrecht en Enschede, niet. Volgens 
Roozendaal komt dat omdat de ge-
meente Amsterdam, die de aanschaf 
van de voertuigen in het kader van 
het hoofdstedelijke luchtkwaliteit-
programma fi nancieel ondersteun-
de, daar geen subsidie voor gaf. 
Bij zijn start had Cargohopper Am-
sterdam twee klanten. TransMission 

Na Utrecht en Enschede is Cargohopper nu ook actief in Amsterdam. Sinds vorige week rijden vier van deze compacte 
elektrische trekker-opleggercombinaties rond in de hoofdstedelijke milieuzone.

Amsterdam is de eerste Nederlandse 
stad met een ‘zero emissie’ stedelijk 
consolidatiecentrum. 
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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

Mooie showcase ketensamen-
werking gepresenteerd door @
tjebbenabuurs op het Vijfster-
ren Logistiek in Veghel. 
#Jumbo pic.twitter.com/
LlcjH7IgJ0 @DonaldBaan   

Wordt #Cargohopper een 
hype in NL? Meerdere steden 
tonen grote interesse. Er zijn 
aantoonbare resultaten in 
reductie CO2 @jaclei  

Minister Schultz #NZC14: Als 
we met z’n allen iets willen 
met de zee, moeten we samen 
zorgen dat het (goed) gebeurt. 
pic.twitter.com/YLX9DkQLfZ
@Min_IenM  

The ECT Container Terminal in 
Rotterdam – A Timelapse  
http://ow.ly/urvGS  | #logistics 
#shipping @martijngraat

Themadag LZV: netwerk van 
LZV toegestane wegen in @
regio_twente draagt bij aan 
economische ontwikkeling! 
pic.twitter.com/B4dl6I2EbL
@PortofTwente  

Opnames op de #Argonon 
voor het #rtl programma trips 
en travel met als onderwerp @
Polmai_  over brandveiligheid. 
pic.twitter.com/uCx2Xlsidg
@DeenShipping  
 
Bart Laureys sea-invest over 
havensamenwerking: je kan 
het wel proberen, maar als er 1 
de grootste is zal dat moelijk 
zijn #havenlunch
@HavenMP 

Studenten kunnen #gratis 
naar het #Dinalog year event 
op 1 april. Veel kennis opdoen 
en netwerken in Amsterdam 
@JongLogistiek

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Kranen botsen in 
Waalhavengebied 

 Oprichter Waalhaven 
Groep is overleden 

 MOL wil zestig nieuwe 
LNG-tankers

 Trucker krijgt vijfduizend 
euro boete wegens te lang 
rijden 

 ING: ladingvolume stijgt, 
vrachtprijs blijft achter 

 Foto: Containerkraan 
onderweg naar Noorwegen 

 Video: Boskalis bloeit door 
uitdiepen van havens 

Zeeland Seaports opent 
nieuwe containerplanner 

Zeeland Seaports heeft  de website 
www.intermodalplanner.eu 

geopend, waarop bedrijven 
de optimale route naar het 
achterland voor hun con-
tainers kunnen achterha-

len, over land en zee. 

Met de website, waarin 
de verschillende modali-

teiten (short sea, binnen-
vaart, weg en spoor) zijn op-

genomen, hopen de Zeeuwen 
bij te dragen aan de optimalisa-

tie van het transport.
De site, die is ontwikkeld in sa-
menwerking met Ecorys, toont 
zaken als middelen van ver-
voer en de tijd dat een lading 
onderweg is, van deur tot 
deur. De Zeeuwse havens 
Vlissingen en Terneuzen 
vormen qua overslag de 
derde haven van Neder-
land, na Rotterdam en 
Amsterdam. Waar de 
meeste goederen in bulk 
de haven binnenkomen, 
gaat inmiddels een meer-
derheid via containers 
verder door het achter-
land in. Vooral via de bin-
nenvaart, waarvan het 
aandeel de laatste jaren is 
uitgegroeid tot 51%. 
‘Iedere ondernemer voert 
zijn eigen politiek als het 

gaat om logistiek’, aldus 
commercieel directeur 
en waarnemend CEO 
Dick Gilhuis. ‘Daarom 

lanceren we deze inter-
modal planner, zodat die 

processen beter op elkaar 
aan kunnen sluiten. Dan zouden 

ook de kosten voor ondernemers 
omlaag kunnen, en dat is waar het 
uiteindelijk om te doen is.’ 
Er worden in de havens van Vlissin-
gen en Terneuzen steeds meer con-
tainers overgeslagen met een breed 
pakket aan al dan niet gekoelde pro-
ducten. Gilhuis verwacht dat het 
transport met behulp van containers 
blijft  groeien.
Mede daarom is Zeeland Seaports in 
gesprek met een aantal terminal 
operators over de ontwikkeling van 
een nieuwe containerterminal, zo 
vertelt commercieel manager Jean 
Ruinard. ‘Er is zeker interesse en we 
hopen voor het einde van dit jaar een 
intentieverklaring met een van deze 
partijen te ondertekenen.’ 

Volgens Ruinard is er een grote po-
tentie. ‘In het directe achterland van 
Zeeland praat je over zo’n 400.000 
teu die jaarlijks vervoerd wordt. Trek 
je de cirkel nog een stuk breder, dan 
gaat het zelfs om zo’n 2,5 miljoen teu 
die via de Zeeuwse havens zouden 
kunnen gaan.’
Angst voor overcapaciteit, zeker als 
later dit jaar de Tweede Maasvlakte 
open gaat, heeft  hij niet. ‘Er komt 
veel binnen aan de zeekant, maar ze 
krijgen het niet altijd even makkelijk 
weg aan de landzijde vanwege de 
congestie en de fi ledruk. Daar heb-
ben we in Zeeland geen last van, we 
hebben fi levrije verbindingen met 
het achterland. Op dit vlak kunnen 
we dus samenwerken met Rotter-
dam, vanuit het belang van de BV 
Nederland, en zo ons graantje mee-
pikken.’
Spoor neemt op dit moment slechts 
6% voor zijn rekening van het ver-
voer naar het achterland, een per-
centage dat Zeeland Seaports zegt 
graag te willen verhogen. Gilhuis: 
‘Onbekend maakt onbemind, dat is 
het grote probleem van spoor. Spoor 
heeft  geen sexy imago. Wij moeten 
zorgen dat mensen weten dat er veel 
meer mogelijkheden zijn via het 
spoor dan ze denken.’ Daarbij ko-
men wellicht binnenkort ook extra 
bestemmingen, zo liet Gilhuis door-
schemeren, zonder nog concreet te 
kunnen worden.  

Containerisatie
Gedeputeerde Carla Schönknecht 
van de provincie Zeeland, die de 
planner offi  cieel opende, benadruk-
te dat de provincie nog steeds ver-
trouwen heeft  in de containerisatie 
en de plannen van Zeeland Seaports 
op dat vlak ondersteunt. ‘Dat verze-
ker ik u, ook al wordt daar wel eens 
ander over gedacht. Maar hoe dit 
proces precies moet verlopen, is aan 
de ondernemers en de exploitant 
van de haven.’
Ook Schönknecht wees op het be-
lang van de vrije verbindingen en de 
ligging aan open zee. Tegelijk ging 
zij in op een aantal actuele thema’s 
(‘zware wolken’ was de letterlijke 
term die de politica in de mond 
nam) die spelen, zoals de discus-
sie over vennootschapsbelasting en 
het rapport Level Playing Field. In 
deze twee discussies zouden de zee-
havens volgens haar zoveel mogelijk 
gezamenlijk op moeten trekken. 
| PETER WIERENGA

OPTIMALISATIE

Waar zullen we eens naartoe?
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hoofdstad 

zelf, dat onder meer een aantal mo-
deketens bevoorraadt, en Canon. 
Voor dat laatste bedrijf wordt print-
papier afgeleverd bij onder andere de 
gemeente Amsterdam. 

Belangstelling uit Brussel 
Voorafgaand aan de offi  ciële start 
van Cargohopper Amsterdam werd 
bij Deudekom een mini-seminar 
over stadsdistributie gehouden. Erik 
Regterschot van de Dienst Infra-
structuur Verkeer en Vervoer van de 
gemeente Amsterdam zei daar dat in 
2015 minimaal vijft ig elektrische 

vrachtwagens en vijfh onderd elek-
trische bestelwagens in de hoofdstad 
moeten rondrijden. Aan Peter Tjal-
ma, directeur van TransMission, zal 
het niet liggen. Hij sprak de wens uit 
dat over vijf jaar veertig Cargohop-
pers actief zijn in Amsterdam. Ook 
gaf hij aan dat over de grens interes-
se is voor de voertuigen. De stad 
Brussel heeft  recent aangegeven be-
langstelling te hebben voor Cargo-
hopper.  

ERIK STROOSMA 
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AGENDA

Supply Chain Innovations 2014
27 maart 

Presentaties van innovatieve toepas-

singen binnen Supply Chain Manage-

ment en seminars over onderwerpen 

als e-fulfi llment en innovatief 

forecasten. 

• www.valuechain.be

Logistics Innovations in Europe 
1 april 

Laat u door de top van de Europese lo-

gistiek in een dag bijpraten over de 

laatste trends, best practices, nieuw-

ste ontwikkelingen en innovaties in 

de sector. 

• www.dinalog.nl

Havencongres Rotterdam 2014
17 april 

Van oudsher is Rotterdam een van de 

grootste havens: kan daar nog steeds 

op verder gebouwd worden? Het con-

gres wordt georganiseerd i.s.m. Ha-

venbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. 

• www.managementproducties.com

Breakbulk Antwerpen 2014 
12 t/m 15 mei 

Breakbulk Europa is de grootste bij-

eenkomst ter wereld als het gaat om 

breakbulk, logistiek en heavy lifting. 

De beurs telt 200 stands en diverse 

workshops.  

• www.breakbulk.com  

Dag van de Logistiek 
18 mei 

Ondernemers uit de regio Tilburg la-

ten zien wat logistiek allemaal te bie-

den heeft. De organisatie heeft als 

doelstelling het imago van de logis-

tieke branche te versterken. 

• www.transportenlogistiektilburg.nl

De Zuinige Vrachtwa
 TRUCKTEST   DAF maakt het zowel ondernemers als chauffeurs naar de zin

Met de XF 460 is het DAF 
gelukt de spagaat te maken: 
deze voordelige truck biedt 
zowel ondernemers als 
chauff eurs plezier.

Wie een Daf XF 460 aanschaft , weet 
precies wat hij ontvangt: een door-
dachte truck, waarvan het de ont-
werpers er niet zozeer om gaat een 
technische toppositie te behalen. Ze 
bieden een solide vrachtwagen die 
betrouwbaar en kosteneff ectief zijn 
werk doet en een combinatie van 
werkeigenschappen biedt die voor 
vele kleine en middelgrote trans-
portbedrijven bijzonder belangrijk 
zijn. Geen wonder dat DAF-trucks 
ook in het afgelopen jaar weer op de 
derde plaats stond in de registratie-
statistieken van de Duitse vrachtwa-
genmarkt.
Daarbij speelden de nieuwe Euro-
VI-vrachtwagens en -trucks echter 
nog geen bijzondere rol, omdat de 
Nederlanders relatief laat met de 
verkoop zijn begonnen. Liever ver-
kochten ze hun klanten nog zo lang 
mogelijk voertuigen van de oude ge-
neratie. Een beslissing die, met het 
oog op de run aan het einde van het 

jaar op de Euro V-voertuigen, abso-
luut lucratief is gebleken. Of de be-
slissing van de kopers op de lange 
termijn zinvol is, kan nog niet wor-
den gezegd – zolang er tenminste 
nog geen concrete beslissing is geno-
men over de uitstoottarieven ten 
gunste van de Euro-VI-voertuigen.

Zuinig met Euro VI 
Deze vraag is echter niet meer rele-
vant sinds de Euro-VI-ingangsda-
tum. Transportondernemers die 
willen investeren kunnen beter na-
rekenen of het zinvol is om nu al in 
de Euro-VI-vrachtwagen te investe-
ren. Op het eerste gezicht kan de 
nieuwe generatie voertuigen relatief 
duur lijken. Kijkend naar het brand-
stofverbruik blijkt echter dat Euro-
VI-vrachtwagens onderweg aan-
zienlijk zuiniger zijn dan hun 
voorgangers. Dit geldt ook voor de 
huidige DAF XF 460 Euro-V-Trimm. 
Deze is op de DVZ-testbaan welis-
waar niet zo zuinig als vergelijkbare 
modellen van Mercedes-Benz of 
Scania, maar hij kan het prima bij-
houden - zelfs als de bestuurder geen 
gebruikmaakt van GPS cruise con-
trol.
Een blik op de economische bereke-
ningsstatistieken van DVZ laat dui-

delijk zien dat de XF bij gemiddeld 
gebruik, dat wil zeggen rekening 
houdend met volledige en gedeelte-
lijke belading tijdens transporten, 
onder de magische 30 liter norm 
scoort. Met een gecombineerd 
brandstofverbruik van 29,6 l/100 
km hoeft  DAF niet bang te zijn voor 
de confrontatie met vergelijkbare 
gemotoriseerde voertuigen. Hierbij 
is het ook niet nodig om rekening te 
houden met een lagere gemiddelde 
snelheid. De XF legde de testbaan 
namelijk slechts een fractie langza-
mer af dan andere Euro-VI-vracht-
wagens in zijn klasse. Dat heeft  zijn 
redenen: de Nederlandse vrachtwa-
gen was uitgerust met de versterkte 
motorrem. Dat was tijdens de test-
rondes op het sterk afl opende circuit 
(zij het gering) van invloed op de 
snelheid van de in totaal 40 ton voer-
tuigmassa.

Gunstig onder de streep
In de totale kostprijsberekening 
komt de XF 460 zeer goed naar vo-
ren. Het opmerkelijke resultaat van 
71,9 cent/km in de gecombineerde 
waarde van gedeeltelijke belasting 
en volle belasting ligt ca. 2,7 cent/
km of 3,6 procent onder vergelijk-
baar berekende waarden van de con-
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De DAF-truck heeft een ruime, stille cabine en is vergeleken met de concurrentie een ‘koopje’. 

Afgelopen maanden hebben wij samen 
met Russische collega’s onderzocht of 
we de Nederlandse logistieke kennis ef-
fectief kunnen inzetten om de bereik-
baarheidsproblemen in Moskou te hel-
pen oplossen. Zo’n project geeft  ook 
een mooie inkijk in de verschillen in lo-
gistieke uitdagingen tussen de wereld-
stad Moskou en de Randstad.

Een eerste conclusie is helder, we hebben onze zaakjes in Ne-
derland vergeleken met Rusland prima op orde. Waar we in 
de Randstad al zuchten als de dagelijkse fi les boven 150 kilo-
meter uitkomen, is dat in Moskou een lachertje. Onze gasten 
waren hogelijk verbaasd over het gemak waarmee we, ook in 
de spitsuren, een rondje Randstad konden maken zonder 
noemenswaardige vertraging.

Bij ons tegenbezoek aan Moskou bleek al snel waarom. Zelfs 
met drie ringwegen en ontelbare rijstroken is er bijna perma-
nent sprake van fi les en vertragingen. Opvallend is de rol die 
het vrachtverkeer speelt. Dagelijks rijden meer dan 120.000 
vrachtwagens de stad in en uit. Niet alleen verkeer met een 
bestemming in Moskou, maar ook doorgaand verkeer dat een 
van de ringwegen gebruikt. 

Deels komt dit grote aantal voertuigen door de verouderde 
logistieke werkwijze bij de toeleveranciers van de stad. Uitbe-
steden en consolideren van ladingstromen komt eigenlijk al-
leen voor bij de grotere concerns en westerse bedrijven. De 
overige producenten en groothandels verzorgen nog groten-
deels zelf het transport naar de eigen klanten, waardoor af-
nemers in Moskou soms wel meer dan 40 leveringen per dag 
ontvangen.

In vergelijking hiermee is de situatie in Nederland veel en veel 
beter. Dit komt vooral doordat er in de Nederlandse logistiek 
de afgelopen 20 tot 30 jaar een forse effi  ciencyslag is gereali-
seerd. Steeds meer bedrijven hebben hun transportoperatie 
gedeeltelijk of zelfs helemaal uitbesteed. Hierdoor kunnen 
opslag, expeditie en transport veel effi  ciënter georganiseerd 
worden dan in het verleden. Na de uitbesteding kunnen de 
dienstverleners door het slim combineren van ladingstromen 
van verschillende opdrachtgevers en het anders organiseren 
van bijvoorbeeld backhauling, aanzienlijke winst bereiken in 
beladingsgraden en voertuigkilometers voor de distributie in 
de Randstad. Zonder deze effi  ciencyslag zou ons verkeers-
beeld veel meer op het fi leknooppunt Moskou lijken.

Als je het zo beschouwt zitten we met onze logistieke kennis 
op een goudmijn. Immers, Moskou is niet de enige wereldstad 
met grote verkeersproblemen. Wereldwijd is sprake van een 
snelle verstedelijking, waardoor overal vergelijkbare proble-
men zullen ontstaan. De uitdaging is nu hoe we de Neder-
landse kennis en werkwijze kunnen inzetten om oplossingen 
te bieden. 

Ik ben er heilig van overtuigd dat dit niet alleen kansen voor 
ons als adviseurs biedt, maar ook veel kansen voor logistiek 
dienstverleners om systemen en werkwijzen op deze nieuwe 
markten toe te passen. Natuurlijk zal het soms lastig zijn, 
maar er ligt een mooie toekomst voor dit prachtige export-
product.
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www.bciglobal.com
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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

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalia

Frank Mulder van Shell heeft 

sinds 14 maart het voorzitter-

schap van de Commissie 

Transport Gevaarlijke Goederen 

binnenvaart namens Deltalinqs 

op zich genomen. Het voorzit-

terschap werd voorheen 

ingevuld door de VNCI. Mulder 

zal in nauwe verbinding staan 

met de Commissie Natte Bulk 

Terminals van Deltalinqs. 

Fred Verstoep, oprichter van de 

Waalhaven Groep, is woensdag 

12 maart overleden na een kort 

ziekbed. Hij werd 80 jaar. In 

1985 nam Verstoep via een 

management buy-out de 

aandelen over van het contai-

nerreparatie- en opslagbedrijf 

Contrans Nederland en her-

doopte het bedrijf in Waalha-

ven Terminal. Daarmee legde hij 

de basis voor een familiebedrijf, 

wat het heden ten dage nog 

steeds is. Verstoep trad in 1999 

terug als algemeen Directeur 

van de Waalhaven Groep, maar 

bleef wel betrokken bij de 

onderneming als commissaris 

en aandeelhouder.

Frans Gzella neemt als general 

manager de operationele leiding 

op zich van OPDR Netherlands 

BV. Hij volgt René van Gelder 
op die met pensioen gaat. Ruud 
Meuldijk is benoemd als 

general manager voor OPDR 

Netherlands Port Agencies.

PERSONALIA

Scc Transport B.V.
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Van Doore Autotransport En 
Verhuur B.V.

Veghel

Rechtbank Oost-Brabant

SV Transport BV
Zoetermeer 

Rechtbank Noord-Holland 

Grasmeijer Transport 
Harmelen 

Rechtbank Midden-Nederland

Carma Transport BV
Venlo

Rechtbank Overijssel 

Kruitrans B.V.
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

FAILLISSEMENTENgen 

currentie. Speerpunt voor dit resul-
taat is hier, naast het gunstige 
diesel- en AdBlue-verbruik, natuur-
lijk ook de vaste-kostenkant. Het 
testvoertuig kost DAF Duitsland 
slechts 1.589 euro per maand. Dit is 
binnen het concurrentieveld een 
koopje, waarmee per dag ten opzich-
te van de concurrentie 9,20 euro kan 
worden bespaard.
En wat heeft  de nieuwe XF de chauf-
feurs te bieden? De Spacecab-cabine 
is goed uitgedacht en wordt be-
schouwd als een van de ruimste ca-
bines op de markt. Maar daarboven 
staat nog de SuperSpaceCab. Beide 
cabines zijn overigens uitstekend ge-
luiddempend. Het geluid van de 12,9 
liter MX-motor wordt sterk ge-
dempt. Hier zorgt het common-rail 
injectiesysteem, uitgerust met een 
injectiedruk tot 2500 bar, voor een 
soepele loop.
De vertakte voor- en/of na-injectie 
van het CR-systeem is trouwens echt 
van technische fi nesse: de monteurs 
kunnen daardoor het verbrandings-
proces verder verbeteren en in de 
toekomstig ook nog aan de ver-
bruiksschroef draaien. Goed nieuws 
voor wie prijsbewust zoekt. 

DAF XF 460 EURO VI
BRANDSTOFVERBRUIK - BEDRIJFSKOSTEN – PRESTATIES

Achter het stuur van de 
Nederlandse truck wordt snel 
duidelijk wie er voor de echt 
goede resultaten wat betreft 
brandstofverbruik van de auto 
moet zorgen: de bestuurder. In 
tegenstelling tot Mercedes-Benz 
en Scania, heeft DAF namelijk 
geen intelligente GPS cruise 
control aan boord, die automa-
tisch, op basis van zijn routeken-
nis, de beste rij-strategie voor 
elk reistraject kiest. Zelfs de 
enigszins gerenoveerde ZF 
AS-Tronic is niet voldoende om 
dit bij te houden. Deze heeft 
weliswaar een vrijloopfunctie, 
maar meer dan een voorproefje 
van hoe de Eindhovense 
vrachtwagens in de toekomst 
zullen rijden is dat niet. 
Naar het schijnt werken de 
ingenieurs van DAF al een tijd 
lang aan een eigen GPS cruise 
control. Per slot van rekening 
volgen zij de nieuwste technie-
ken op de voet en zodra men ze 
op waarde schat, is het slechts 
een kwestie van tijd totdat DAF 
ze gebruikt. En het is bewezen 
dat de intelligente cruise control 
van een zuinige vrachtwagen 
een superzuinige kan maken.

HANS-JÜRGEN WILDHAGE, DVZ

  Testvoertuig *  Euro – VI-vergelijking **

Basisgegevens  

 Nominaal vermogen 460 458 pk

 Nominaal draaimoment 2300 2250 Nm

 Gebruiksduur  48 48 maanden

 Aantal kilometers 125.000 km/jaar

 Aantal kilometers snelweg

 tolplichtig 100.000 km/jaar

 Totaalsom leasing en
 onderhoud/Full Service (1) 1589,00  1791,40 EUR/maand
 Banden (2) 56,25 56,25 EUR/maand

 Tolwegtarief 15,50 15,50 cent/km

 Dieselprijs 1,26 1,26 EUR/l

 AdBlue prijs 0,60 0,60 EUR/l

Brandstofverbruik 

 Testverbruik
 Volledig beladen 33,5  33,5 l/100 km
 Snelweg totaal  32,3  32,4 l/100 km 
 Snelweg licht 25,0  25,2 l/100 km

 Snelweg gemiddeld 32,8  32,9 l/100 km

 Snelweg zwaar 45,6  45,4 l/100 km

 Bergmeting 109,7  108,8 l/100 km

 Minimaal verbruik  22,4  22,5 l/100 km

 Provinciale weg  38,9  38,5 l/100 km

 AdBlue verbruik  0,9  1,5 l/100 km

 CO2-uitstoot   35,4 35,4 g/tkm
 (gebaseerd op laadvermogen)

 Testverbruik
 Deels beladen 25,7  26,6 l/100 km
 Snelweg totaal  25,1  25,9 l/100 km 
 Snelweg licht 20,8  21,5 l/100 km

 Snelweg gemiddeld 25,0  26,2 l/100 km

 Snelweg zwaar 33,4  33,6 l/100 km

 Bergmeting 81,3  78,8 l/100 km

 Minimaal verbruik  19,3  20,1 l/100 km

 Provinciale weg  28,4  30,0 l/100 km

 AdBlue verbruik  0,7  1,2 l/100 km

 CO2-uitstoot  54,7  56,7 g/tkm
 (gebaseerd op laadvermogen)

Bedrijfskosten

 Totale kosten
 Volledig beladen 0,773 0,796 EUR/km
 Vaste kosten per dag (3) 112,48 122,60 EUR/dag
 Vaste kosten per km 0,216 0,235 EUR/km

 Variabele kosten per km 0,557 0,561 EUR/km

 Totale kosten
 Deels beladen 0,673 0,707 EUR/km
 Vaste kosten per dag (3) 112,48 122,60 EUR/dag
 Vaste kosten per km 0,216 0,235 EUR/km

 Variabele kosten per km 0,458 0,472 EUR/km

Rijprestaties 

 Snelheid
 Volledig beladen 72,5  72,7 km/uur 
 Snelweg totaal  79,1  79,5 km/uur
 Snelweg licht 81,9  81,9 km/uur 

 Snelweg gemiddeld 81,3  81,1 km/uur

 Snelweg zwaar 71,8  72,8 km/uur

 Bergmeting 62,8  63,4 km/uur

 Hellingmeting 69,4  72,6 km/uur

 Provinciale weg  52,3  52,4 km/uur

 Snelheid 
 Deels beladen  73,8  74,0 km/uur
 Snelweg totaal  80,8  81,0 km/uur
 Snelweg licht 81,9  81,9 km/uur 

 Snelweg gemiddeld 82,0  81,7 km/uur

 Snelweg zwaar 77,8  77,8 km/uur

 Bergmeting 76,7  77,2 km/uur

 Hellingmeting 72,2  72,2 km/uur

 Provinciale weg  52,7  53,4 km/uur

Uitrusting: truck gebruiksklaar, slaapcabine met hoog dak, automatische transmissie, 

secundaire retarder, ESP, tankinhoud 800 l, koppelingsschotel, 6 banden 315/70-22.5 

*) Berekening van het brandstofverbruik en de rijprestaties op droog wegdek bij 

herfstachtige temperaturen en matige wind uit verschillende richtingen

**) Gemiddelde waarde uit vijf sinds 2012 gepubliceerde individuele tests 

(1) Bron: Daf Trucks Duitsland, Prijsindicatie februari 2014 

(2) 450 EUR/banden; vervangingseisen: 1 set na halve levensduur voertuig, kostenverdeling 

naar economische levensduur 

(3) bij 240 inzetdagen/jaar; leasing, service/reparatie + 7926 euro vaste kosten per jaar voor 

belasting, verzekering en andere vaste kosten 

Inkoopvoorwaarden: vloot van 80 voertuigen van twee merken, continu-pariteit 

vlootvernieuwing (10 nieuwe wagens per merk en jaar), de vervanging van 120 banden 

tijdens de totale levensduur

Bron: Wildhage

 Testverbruik
 Volledig beladen 33,5  33,5 l/100 km
 Snelweg totaal  32,3  32,4 l/100 km

 Totale kosten
 Volledig beladen 0,773 0,796 EUR/km
 Vaste kosten per dag (3) 112,48 122,60 EUR/dag

 Snelheid
 Volledig beladen 72,5  72,7 km/uur
 Snelweg totaal  79,1  79,5 km/uur

 Totaalsom leasing en
 onderhoud/Full Service (1) 1589,00  1791,40 EUR/maand

 Testverbruik
 Deels beladen 25,7  26,6 l/100 km
 Snelweg totaal  25,1  25,9 l/100 km

 Totale kosten
 Deels beladen 0,673 0,707 EUR/km
 Vaste kosten per dag (3) 112,48 122,60 EUR/dag

 Snelheid
 Deels beladen  73,8  74,0 km/uur
 Snelweg totaal  80,8  81,0 km/uur
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De kiem is gelegd
 DUURZAAMHEID   Drijvend bos geplant in Rotterdamse haven

Een drijvend bos, daar is 
onlangs een voorzichtig 
begin mee gemaakt in de 
haven van Rotterdam.

Vergroenen. Alle havens, nou ja, 
zo’n beetje alle havens werken eraan. 
Hoe maak je de haven duurzaam? 
Want los van alle gedoe over CO2-
uitstoot en emissierechten, die fos-
siele brandstoff en raken toch een 
keer op. Tenzij er elke keer weer een 
nieuwe variant wordt gevonden, al 
dan niet diep onder de grond ver-
borgen, zoals schaliegas. De dorst 
naar olie en gas is nog lang niet ge-
lest, denken velen die in de haven 
hun brood verdienen, zo bleek bij-
voorbeeld bij het Havendebat van 
Nieuwsblad Transport afgelopen de-
cember in Rotterdam. 
Niettemin, aan initiatieven geen ge-
brek. En wat is een betere dag dan de 
Nationale Boomfeestdag om een 
symbolische daad te verrichten, een-
tje waar moeilijk iemand bezwaar 
tegen kan hebben? Dus liet de Rot-
terdamse milieuwethouder Alexan-
dra van Huff elen (D66) op die dag 
geen schip maar een boom te water. 

Deze proefb oom is nu nog helemaal 
alleen op de wereld, maar de bedoe-
ling is dat hij later heel veel vrindjes 
erbij gaat krijgen in de vorm van een 
drijvend bomenbos.
Deze Hollandse iep gaat zeker een 
half jaar lang ‘proefdobberen’ in het 
nieuwe aquadock in de Dokhaven, 
ofwel bij de RDM Campus, waar al-
lerlei havenopleidingen tegenwoor-
dig worden aangeboden en waar ook 
wordt geëxperimenteerd met drij-
vend bouwen. Handig, voor een land 
dat onder de waterspiegel ligt.

Champagne
De champagne mocht niet ontbre-
ken. Wethouder Van Huff elen (die 
als deze krant ter perse gaat de loka-
le verkiezingen moet zien te door-
staan) gooide een fl es champagne te-
gen de boom, waarna die de Maas in 
gleed. De stad wil graag de uitstoot 
van CO2 verlagen, en daar is natuur 
voor nodig. 
Wanneer ergens bomen in het water 
liggen en dat is niet het gevolg van 
storm of een ongeval, valt de verden-
king al gauw op een of ander creatief 
brein. En ja hoor. Kunstenaar Jorge 
Bakker zit diep in het complot, dat 

ervoor moet zorgen dat de bomen 
optimaal kunnen groeien in een sta-
len boei, maar niet bij een licht bries-
je omvallen. De Maas bevat een klei-
ne hoeveelheid zout, licht Bakker toe 
op Nieuws.nl: ‘Omdat de boom niet 
kan overleven op brak water moet de 
groendienst de bomen water geven.’ 
Ze krijgen daarnaast dezelfde be-
kende bruine korrels die in kantoor-
plantenbakken te vinden zijn. 
En studenten van hogeschool Van 
Hall Larenstein uit Velp deden on-
derzoek om exact te bepalen welke 
boomsoort het meest bestand is te-
gen een leven op de golven. Zo moet 
het bladgroen tegen de weerkaatsing 
van zonlicht op het water en tegen 
wat spetters kunnen.
Want er wordt groot gedacht: als zes 
maanden dobberen niet tot proble-
men leidt, gaat er uiteindelijk een 
bos van 20 bomen nabij Hotel New 
York de Rijnhaven in. Er wordt nog 
wel naar fi nanciering gezocht voor 
dat bos. Dus als u nog wat centen 
hebt liggen in een ouwe sok, dit is de 
kans op uw eigen stukje mangrove 
in de polder.

Eenzaam maar dapper wacht dit Hollandse iepje op versterking.
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PETER WIERENGA

QUOTE VAN DE WEEK

Allard Castelein, topman van 
Havenbedrijf Rotterdam, zegt in 
deze krant dat hij er niets van 
snapt dat Liverpool net buiten 
de zwavelarme zone ligt.

Onlogisch dat 
net buiten 
zo’n gebied 
verplichtingen 
heel anders zijn.

Zonder transport staat alles stil, is al ja-
ren de slagzin van Transport en Logis-
tiek Nederland. Lastig is wel dat je er 
chauff eurs voor nodig hebt. Die zijn 
best prijzig, tenminste als je ze uit eigen 
land betrekt. Je kunt ze ook uit het 
vroegere Oostblok halen, maar daar 
zitten allerlei juridische haken en ogen 
aan. Dus is er nog steeds een cao-be-
roepsgoederenvervoer over de weg, die 

regelt dat Nederlandse chauff eurs minder uren hoeven te ma-
ken dan Poolse chauff eurs, terwijl ze per uur meer betaald 
krijgen.

Han Vallenduuk, sinds kort gepensioneerd als transportad-
vocaat te Haarlem, is zo dol op cao’s dat hij al eens een alter-
natief voor de offi  ciële cao-beroepsgoederenvervoer over de 
weg presenteerde. Het is een goedkopere variant, die hier en 
daar bij bedrijven is overeengekomen. Han pleit nu zelfs voor 
een derde cao. Beter gezegd, de TLN-cao kan blijven voor het 
binnenlandse vervoer, terwijl voor het grensoverschrijdende 
wegtransport een aparte cao moet worden ingevoerd, met ar-
beidsvoorwaarden die meer in de buurt komen van het inter-
nationaal geldende loonpeil.

Bij de laatste onderhandelingen over de TLN-cao hebben de 
bonden een looneis van drie procent op tafel gelegd. De werk-
gevers legden ook iets op die tafel: een vrijwel lege beurs, 
waaruit rinkelend nog twee incourante eurocenten en een 
ouderwets kwartje kwamen rollen. Een impasse dus in het 
overleg. En zo kwamen chauff eurs uit alle delen van het land 
vorige week zaterdag op winderige – altijd winderige – loca-
ties bijeen om te overleggen en te stemmen over mogelijke ac-
ties. Natuurlijk hebben ook de bonden en hun leden, net als 
TLN, wel door dat zonder transport alles stilstaat.

De uitslag van de stemming was overweldigend. Kennelijk 
hadden enkele deelnemers het niet helemaal begrepen, want 
het idee van acties werd door 97% van de aanwezigen om-
armd. De acties beginnen eind komende week en worden 
stapsgewijs opgevoerd. Als de werkgevers in hun nihilistische 
eindbod volharden, worden ze van hier en daar naar lande-
lijk uitgebreid.

Als dit scenario zich zou voltrekken, moet het CBS straks over 
het tweede kwartaal een economische krimp van vijf procent 
melden. Maar ik kan u vast verklappen: zover zal het niet ko-
men. Men vindt elkaar wel weer. Want zonder transport...
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