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Van den Bosch Transporten 
trekt zich gedeeltelijk terug uit 
Nederland. Het overweegt ook 
zijn hoofdkantoor naar het 
buitenland te verhuizen.

Het bedrijf is de aanhoudende discussie 
over de inzet van buitenlandse chauff eurs 
beu. Van den Bosch heeft  het hierover de 
laatste jaren voortdurend aan de stok ge-
had met de vakbeweging. FNV Bondgeno-
ten daagde de onderneming een aantal ke-
ren voor de rechter.
De bond beschuldigde Van den Bosch er-
van goedkope Oost-Europese chauff eurs 
in te zetten en zo de cao te ontduiken. Van 
den Bosch heeft  dit altijd ontkend, maar 
het bedrijf klaagt wel over de onduidelijk-
heid die er nog steeds bestaat, niet alleen in 
Nederland maar in de hele Europese Unie, 
over wat nu wel en niet mag.
Bonden en werkgeversorganisatie TLN 
zijn daarnaar, ook al weer jaren geleden, 

deze chauff eurs in dienst waren van een 
Hongaars bedrijf dat voor Van den Bosch 
reed. Het bedrijf stelt verder dat de betrok-
ken chauff eurs ook naar Nederlandse nor-
men zeker niet slecht werden betaald. Ze 
zouden gemiddeld 1600 euro netto ont-
vangen voor drie weken dienst.
De bond stelt dat het loon slechts twee à 
drie euro per uur zou hebben bedragen. 
Volgens Van den Bosch is die bewering 
echter gestoeld op een onvolledig beeld 
van de opbouw van een Hongaars chauf-
feurssalaris. ‘Dat is ook aan de FNV meer-
malen uitgelegd, maar de bond volhardt in 
het verspreiden van onjuiste informatie’, 
zegt Van den Bosch.
Het bedrijf verplaatst nu een deel van zijn 
omzet naar het buitenland. Het beëindigt 
ook de centralisatie van buitenlandse ves-
tigingen naar Erp en gaat die zelfs gedeel-
telijk terugdraaien.

een gezamenlijk onderzoek begonnen, 
maar dat heeft  nog geen resultaten opgele-
verd. Van den Bosch vindt dat de sociale 
partners er niet genoeg haast mee maken. 
‘Wanneer FNV en TLN niet hun verant-
woordelijkheid nemen en met bruikbare 
en eenduidige maatregelen komen’ ziet de 
vervoerder zich genoopt zijn activiteiten 
gedeeltelijk of zelfs geheel naar het buiten-
land te verplaatsen.

Hongaren
Van den Bosch kwam met FNV Bondge-
noten in confl ict over wat het bedrijf 
noemt ‘de betaling van chauff eurs van 
buitenlandse vervoerders die internatio-
nale transporten verrichten in opdracht 
van een Nederlands vervoersbedrijf ’. De 
bond meent dat deze buitenlandse chauf-
feurs volgens de Nederlandse cao-normen 
moeten worden beloond. De bond heeft  
namens tien chauff eurs een claim tegen 
Van den Bosch aanhangig gemaakt.
Van den Bosch voert daartegen aan dat 

Van den Bosch vindt dat werkgevers en bonden nu snel duidelijkheid moeten scheppen over wat arbeidsrechtelijk wel en niet mag.

 BUITENLANDSE CHAUFFEURS   Bedrijf uit Erp is ruzie met vakbonden zat

Van den Bosch dreigt
Nederland te verlaten

FOLKERT NICOLAI
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SCHEEPVAART
Allard Castelein wil dat Brussel 
werk maakt van de ‘staats-
steun’ die sommige lidstaten 
verstrekken voor de aanleg en 
exploi tatie van havens. Dat zei 
de president-directeur van het 
Haven bedrijf Rotterdam vorige 
week tijdens een debat over 
i nternationale handel, georga-
niseerd door de Europese Com-
missie. ‘Europa zou moeten zorgen voor een level play-
ing fi eld. Het kan niet zo zijn dat in sommige landen de 
aanleg van een sluis buitengaats wordt gezien als een 
zaak van het rijk, terwijl we hier in Rotterdam de aanleg 
van Maasvlakte 2 zelf helemaal terugbetalen.’

‘Staatssteun havens aanpakken’

LUCHTVRACHT
Expediteurs In Nederland moeten samen met jonge IT- 
entrepreneurs plannen bedenken voor een Brainport 
Nederland. Met die oproep komt John Klompers, voor-
malig directielid van Panalpina. Hij wijst er in een inter-
view in deze krant op dat de expeditiesector er over vijf 
tot tien jaar ‘geheel anders zal uitzien’ door technologi-
sche ontwikkelingen. ‘Deze toekomst kan de lucht-
vrachtindustrie nu nog zelf bepalen. Ik stel voor om tien 
mensen vanuit onze industrie een half jaar bij elkaar te 
zetten aangevuld met jonge IT-ondernemers. Dit onder 
het motto: Nederland Brainport en niet meer Schiphol 
Mainport.’

Oproep voor Brainport Nederland

procent omzetstijging naar 3,6 
miljoen euro voor het Waalse 
havenbedrijf Port autonome de 
Liège. De omzetstijging werd 
bereikt ondanks een ‘zeer moei-
lijk jaar voor de binnenvaart in 

Wallonië’, aldus het havenbedrijf. Zo daalde de overslag 
met bijna 5%. Luik had vooral last van de sluiting van de 
staalfabriek van ArcelorMittal. Het havenbedrijf wist 
ondanks deze afname een omzetgroei te bereiken door 
zich meer te richten op winstgevende vervoersstromen.

13

HAVEN LUIK OMZETGROEI

LUCHTVRACHT
De Amerikaanse luchtvrachtmaatschappij Kalitta Air 
keert terug naar Nederland met een reguliere vracht-
dienst tussen de luchthaven van New York (John F. Ken-
nedy) en Schiphol. Het gaat om twee vrachtvluchten in 
de week met B747-400F’s, meldt de Nederlandse 

vrachtvertegenwoor-
diger IAS samen met 
zijn Amerikaanse 
partner HAE Group. 
De twee partijen 
staan voor de verkoop 
van de vrachtruimte. 
De eerste vracht-
vlucht staat gepland 
voor 9 maart. 

Kalitta Air Cargo terug op Schiphol
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     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL:  Van den Bosch keert Nederland deels de rug toe

Werkgevers moeten daar wat aan doen 

Eigen verantwoordelijkheid 

Wat maakt het uit, dat trekt die truck wel 

Anders

20 %

60 %

16 %

4 %

Helft van de werknemers in transport 
en logistiek is te dik

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 689 mensen op de stelling van 26 FEBRUARIFOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Met het nodige feestgedruis 
vertrok deze week bij de USA 
Terminal van Ter Haak in 
Amsterdam de eerste shuttle-
trein van Herik Rail naar 
Milaan. Geestelijk vader Gerard 
Jan van den Herik heeft , samen 
met aandeelhouder Michiel van 
Haagen (30%), hooggespannen 
verwachtingen van ‘De 21 uur 
van Amsterdam-Milaan’, zoals 
hij de trein gedoopt heeft .    

Leuk feestje gehad?
Zeker. We hadden ruim honderd 
gasten, onder wie veel verladers.

En de trein is goed onderweg?
Ja, hij vertrok precies op tijd, om 
17.30 uur, en ik kreeg net de mel-
ding dat hij met één minuut ach-
terstand uit Bazel is vertrokken.

Hoe zit de dienst in elkaar?
Een directe dienst zonder tussen-
stops. Wij zijn operator, DB Schen-
ker rijdt de trein van 54 teu. We rij-
den elektrisch. Aan de Duitse 
grens is er een locwissel en  komt er 
een zware meerspanningslocomo-
tief voor. Vertrek is op maandag, 
woensdag en vrijdag en de retour-
trein is steeds op dinsdag, donder-
dag en zaterdag om 15.00 uur terug 
op de USA Terminal. Afh andelaar 
daar is Cemat op de Segrate Mila-
no Terminal. Wij verkopen de hele 
capaciteit, het is mijn shuttle.

Alleen containers, geen trailers?
Nee, ik geloof niet in het verslepen 
van dood gewicht zoals chassis en 
wielen met de trein over 1200 kilo-
meter afstand. Je hebt dan ook Ta-
schenwagen nodig, zware wagons 
waardoor de rolweerstand van de 
trein stijgt. Dan heb je twee in 
plaats van drie locomotieven nodig 
om de Alpen te doorkruisen, waar-
door de kostprijs te hoog wordt. 
Op- en afzetten van containers 
gaat even snel als van trailers als je 
het goed organiseert.

De eerste offi  ciële trein was vast 
niet echt de eerste.
Nou en of wel, we springen hier-

mee in het diepe en we moeten 
twee maanden kosten voorfi nan-
cieren voordat we inkomsten heb-
ben. Dat is een stevige investering. 
Maar ik ben niet voor niets al twee 
jaar met de voorbereiding bezig. 
Heb met talloze partijen gesproken 
en gebrainstormd. U weet wel, sa-
men achter de fl ip-over.

Hoe is dat begonnen?
Als Amsterdammer in hart en nie-
ren vroeg ik me af hoe het nou toch 
mogelijk was dat er dagelijks tien-
tallen shuttles vanuit Rotterdam, 
Venlo en Antwerpen naar Noord-
Italië gaan, maar niet één vanuit 
Amsterdam. De havenregio en 
Noord-Holland genereren genoeg 
lading om er een trein mee te vul-
len. Ook snapte ik niet waarom de 
Greenrail-projecten zijn mislukt 
en waarom de Overnight Express 
op Italië niet meer bestaat. Die 
zoektocht heeft  me ervan over-
tuigd dat het mogelijk moet zijn 
om hier een succes van te maken.

Hoeveel van die 162 teu per week 
is al verkocht?
We beginnen met een bezettings-
graad van 55% en we hebben 70% 
nodig om break-even te draaien. 
Grote klanten zijn onder meer De 
Waard uit Noord-Scharwoude, 
VAT Logistics, Van den Bosch uit 
Erp, HMS Transport en Forbo 
vloerbedekkingen.

U wilt ook bloemen en groenten 
gaan doen. Hoe wilt u dat 
organiseren?
We hebben naast onze stukgoed-
jongen Jos Pansier twee doorge-
winterde bloemenjongens in huis 
gehaald, Frank Hesselmann en 
Bram Schooneveld, en we beschik-
ken over 45-voets reefercontainers. 
We hebben nog geen klanten met 
versgoed en dat snap ik ook best 
gezien de ervaringen met onder 
meer Greenrail. We zullen het ver-
trouwen in de markt moeten kwe-
ken dat het wel mogelijk is om vers-
goed per spoor naar Italië te 
vervoeren en dat we in staat zijn 
om een betrouwbare dienst te on-
derhouden.

Krijgt u subsidie van het Haven-
bedrijf of andere partijen?
Helaas niet. Ik heb het wel gepro-
beerd, maar viste achter het net. 
Daar zijn geen budgetten meer 
voor. Ik ben alleen nog bezig voor 
een starterssubsidie van ongeveer 
30.000 euro van de afdeling Eco-
nomie van Amsterdam. Ik heb ook 
geen bankfi nanciering. Het Ha-
venbedrijf heeft  me wel publicitair 
ondersteund met presentatie, bro-
chures en dergelijke.

Hoe lang geeft  u het project de 
kans?
Daar heb ik niet over nagedacht. 
Deze trein gaat rijden en blijft  rij-
den. We gaan nu lading binnenha-
len en ik ben ervan overtuigd dat 
we de Amsterdamse haven, die 
best een paar tikken heeft  gehad, 
een nieuwe impuls kunnen geven.

U denkt zelfs al verder, begrijp ik.
Klopt, we willen na de zomer vijf 
keer gaan rijden en volgend jaar 
willen we er een passagiersrijtuig 
aan koppelen en daarmee de Over-
night Express nieuw leven inbla-
zen. Dat wordt heel spannend. We 
moeten een nieuwe vergunning 
hebben, want gecombineerd 
vracht- en passagiersvervoer be-
staat nergens meer in Europa.

GERARD JAN VAN DEN HERIK, HERIK RAIL

‘Deze trein gaat rijden 

en blijft  rijden’

ROB MACKOR

Een Benelux-ondernemer heeft  in het 
internationale wegvervoer nog maar 
weinig te zoeken als hij alleen gebruik 
zou maken van chauff eurs die overeen-
komstig de eigen nationale arbeids-
voorwaardenregeling voor het wegver-
voer worden beloond. Door de 
toetreding van steeds meer Oost-Euro-
pese landen tot de Unie hebben zich 
veel lager betaalde chauff eurs uit die 

landen op de communautaire arbeidsmarkt gemeld. Met als 
gevolg dat vervoerders die deze goedkopere krachten inzet-
ten de vervoerders die dat niet doen grotendeels uit het bila-
terale transport hebben verdrongen.

Natuurlijk maken vervoerders ook voor het binnenlands ver-
voer graag gebruik van lager betaalde Oost-Europese chauf-
feurs. Dat is aan regels gebonden om uitwassen te voorko-
men. Zo is de cabotagerichtlijn niet versoepeld omdat anders 
ook op complete binnenmarkten de concurrentieverhoudin-
gen zouden worden ontwricht. Die verhoudingen worden nu 
al verstoord doordat de regels voor meer interpretaties vat-
baar zijn. Daardoor krijgen bedrijven die de grenzen van de 
regelgeving opzoeken al gauw het verwijt van illegaal en 
schandelijk gedrag.

Van den Bosch uit Erp weet ervan mee te praten. Hoewel het 
bedrijf zegt zich keurig aan de regels te houden - en in diver-
se rechtszaken nooit is veroordeeld - wordt het al jarenlang 
door de vakbeweging beschuldigd van sociale dumping, door 
het op slinkse wijze inzetten van goedkope Oost-Europese 
chauff eurs. Het bedrijf zou die chauff eurs, zeggen de bonden, 
gewoon het Nederlandse cao-loon moeten betalen. Opmer-
kelijk genoeg is Van den Bosch, net als andere bedrijven, nu 
en dan ook grondig gecontroleerd op naleving van de regels 
en daarbij niet door de mand gevallen.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de bonden wa-
ren de discussies over wat wel en wat niet mag een paar jaar 
geleden ook zat. Ze keken elkaar eens diep in de ogen en be-
sloten gezamenlijk aan een verduidelijking van de regels te 
gaan werken. Van den Bosch werpt de sociale partners nu 
voor de voeten daarbij veel te weinig vorderingen te maken. 
TLN ontkent dat niet. ‘Verschillende moeilijke aspecten ko-
men daarbij aan de orde, zoals de detacheringsrichtlijn, ca-
botage en wat je onder het begrip tijdelijk verstaat’, zegt een 
woordvoerder. ‘Het is echt niet zo eenvoudig als het lijkt.’

Van den Bosch duurt het echter allemaal al veel te lang. Het 
bedrijf dreigt zijn biezen in Nederland te pakken. Een deel 
van de omzet wordt in elk geval de grens overgebracht. Werk 
van buitenlandse vestigingen wordt niet langer gecentrali-
seerd in Nederland, maar zal misschien ook weer naar het 
buitenland worden teruggebracht. Daarmee verdwijnt dus al-
leen maar meer Nederlandse werkgelegenheid over de gren-
zen.

Er valt in deze discussie nogal eens de term ‘uitbuiting’ - en  
tegen uitbuiting moet met kracht worden opgetreden. We 
moeten het echter ook weer niet overdrijven. Lang niet elke 
Oost-Europese chauff eur stapt voor een hongerloontje met 
tegenzin in de cabine om een lange rit te maken naar een land 
dat hem niet welgezind is. Menigeen is in eigen land best te-
vreden met de beloning en zal zich in het buitenland hooguit 
verbazen over het grote prijsverschil. Dat is hier het probleem 
niet. Het probleem is dat de politiek zich nog altijd niet dui-
delijk heeft  uitgesproken over wat wel en wat niet toelaatbaar 
is.
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Boskalis bouwt verder 
aan ‘nat imperium’

ternationale (2010) en Dockwise 
(2012), dat op zijn beurt eerder het 
voormalige Fairmount-zusterbe-
drijf Fairstar inlijfde. Volgens Bos-
kalis is de overname ‘een verdere 
versterking van de marktpositie op 
het gebied van off shore-dienstverle-
ning en berging’. 
‘Met Fairmount kunnen we klanten 
het hele spectrum van oplossingen 
op het gebied van zwaar transport 
over zee aanbieden’, heet het in het 
persbericht. Het zogenoemde ‘nat’ 
slepen over lange afstanden is vol-
gens het concern een aanvulling op 
de bestaande diensten op het gebied 
van zwaar ‘droog’ transport, die het 
vooral met de overname van 
Dockwise in huis heeft  gehaald. | RM

Aannemings- en transportconcern 
Boskalis neemt zeesleper Fair-
mount over van de Franse eigenaar 
Louis Dreyfus Armateurs. Fair-
mount exploiteert een vloot van 
vijf zware sleepboten.

In een persbericht zegt de Papen-
drechtse groep dat de waarde van de 
transactie ongeveer zes maal het, 
niet genoemde, brutoresultaat (ebit-
da) van Fairmount bedraagt. Eerder 
deden overnamebedragen van vijf-
tig tot honderd miljoen de ronde. 
Eind vorig jaar werd al bekend dat de 
twee met elkaar in gesprek waren.
Het aannemingsconcern stak de af-
gelopen jaren naar schatting al een 
miljard in de overname van Smit In-

FAIRMOUNT

Waberer’s zet expansie
in West-Europa voort

rer’s bestaat uit meer dan driedui-
zend eigen voertuigen. Het behoort 
tot de snelle groeiers in het Europese 
wegvervoer.

Bring
De Noorse dienstverlener Bring, die 
al een vestiging had in het Neder-
landse Zwijndrecht, wil zijn Belgi-
sche klanten voortaan rechtstreeks 
bedienen. Dat gebeurt in Sint-Kate-
lijne-Waver in de provincie Antwer-
pen.
Bring biedt vrijwel dagelijkse dien-
sten aan op Scandinavië, Groot-
Brittannië, Spanje, Griekenland en 
Turkije. Het doet ook aan groupage-
vervoer en aan het transport van 
koel- en vrieslading. | FN

De Hongaarse wegvervoerder Wa-
berer’s opent een vestiging in Ne-
derland. Het Noorse Bring, al ge-
vestigd in Nederland, vestigt zich 
nu ook in België.

Waberer’s, een grote onderneming 
in het oosten van Europa, is aan ex-
pansie bezig in het westen van het 
werelddeel. Eerder opende het een 
vestiging in Parijs, het doet binnen-
kort hetzelfde in Nederland, Groot-
Brittannië en Italië. Daarmee wordt 
het bedrijf, specialist in het vervoer 
van complete truckladingen, over de 
volle breedte van Europa actief.
Waberer’s heeft  vestigingen in Hon-
garije, Slowakije, Roemenië, Polen 
en Duitsland. De vloot van Wabe-

NIEUWKOMERS

China-specialist 
Jan Buiter overleden
SCHEEPVAART
Jan Buiter, voormalig directeur 
van de Nederlandse agent van 
China’s grootste containerbedrijf, 
is overleden. Hij was al enige tijd 
ziek. Buiter (1946) werkte veertig 
jaar in de logistiek en scheepvaart 
bij Vopak en Cosco Nederland. Hij 
was lid van het algemeen bestuur 
van de KvK Rotterdam en daar 
voorzitter commissie haven & in-
frastructuur. Ook was hij enige 
tijd voorzitter van de Vereniging 
van Rotterdamse Cargadoors. De 
laatste tijd was hij voorzitter van 
LINC, een binnenvaartorganisatie.

IATA: airlines profi teren 
van economisch herstel
LUCHTVRACHT
De luchtvrachtsector is goed aan 
2014 begonnen, met in januari 
een groei van 4,5% ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar. 
Een maand eerder nam de vraag 
nog met 2,2% op jaarbasis toe, 

meldt de IATA. Vrachttoestellen 
zaten in januari gemiddeld nog 
niet voor de helft vol, met een be-
ladingsgraad die verder daalde tot 
43,1%. De capaciteit bij luchtvaart-
maatschappijen nam met 5,1% 
sterker toe dan de vraag.

Export grote 
economieën trekt aan 
DE MARKT
De export is in de meeste grote 
economieën vorig kwartaal ster-
ker gegroeid dan de import. Dat 
meldt de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ont-
wikkeling (OESO). De export van 

de zeven grootste industrielanden 
(G7) en van de opkomende econo-
mieën Brazilië, Rusland, India, 
China en Zuid-Afrika (BRICS) 
groeide vorig kwartaal gemiddeld 
met 2,1%, terwijl er 0,9% meer 
werd geïmporteerd dan in het 
voorgaande kwartaal.

Rusland bouwt 
brug naar Krim 
INFRASTRUCTUUR
Midden in de Krimcrisis heeft Rus-
land opdracht gegeven voor de 
bouw van een brug van Rusland 
naar het Oekraïense schiereiland.
Het werk aan de ruim 4 kilometer 
lange oeververbinding over de 
straat van Kertsj tussen de Krim 
en het Russische schiereiland Ta-
man zal binnenkort beginnen. 
Plannen voor de brug bestaan al 
langer. Moskou maakte al in 2010 
afspraken met de inmiddels ver-
trokken president Viktor Janoeko-
vitsj over de oeververbinding. 

KORTVertraging overname HES
 BULKOVERSLAG   Jager Hestya Energy heeft meer tijd nodig

HES Beheer heeft  de eerder 
aan Hestya Energy verleen-
de exclusiviteit om een 
overnamebod uit te brengen 
opgeschort. Dit heeft  de 
havengroep in een persbe-
richt laten weten.

Die exclusiviteit gold tot eind febru-
ari en was al een keer verlengd, toen 
die eind januari na twee maanden 
afl iep. Dat exclusieve recht was ge-
koppeld aan de onherroepelijke toe-
zegging – de zogenoemde irrevoca-
bles – van een groep aandeelhouders 
om hun belangen te verkopen als 
Hestya het aangekondigde bod van 
45 euro per aandeel door zou zetten. 
Die groep vertegenwoordigt een 
meerderheidsbelang van 58% in 
HES Beheer, de belangrijkste speler 
in de overslag van onder meer kolen 
en ertsen in de Nederlandse havens. 
De groep wacht op de uitkomst van 
gesprekken tussen ‘bepaalde groot-
aandeelhouders’ en Hestya over ver-
lenging van die toezegging, die 
eveneens eind vorige maand afl iep. 

Wie dat zijn is niet duidelijk.
HES zegt dat Hestya meer tijd nodig 
heeft  voor het boekenonderzoek. 
Bovendien zou de investeerder, een 
samenwerking van het  Amerikaan-
se investeringsfonds Riverstone en 
Atlas Invest van onder meer onder-
nemer Marcel van Poecke, HES 
meer tijd willen geven voor de be-
oogde overname van ATIC Services, 
de grootste speler in de bulkoverslag 
in Franse havens.

Als die verlenging wordt verleend, 
zullen de fusiegesprekken worden 
doorgezet, laat HES weten. De raad 
van commissarissen zal het, overi-
gens nog steeds niet formeel uitge-
brachte, bod dan onder meer toetsen 
op prijs, continuïteit, duurzame fi -
nanciële slagkracht en het veiligstel-
len van werkgelegenheid.
Dat laatste lijkt een handreiking aan 
vakbonden en ondernemingsraden, 

die zich verzetten tegen de overna-
me. Ze vrezen dat Hestya Energy 
slechts uit is op kortetermijnwinst 
en geen oog heeft  voor de belangen 
van de groep en de werknemers op 
de lange termijn. Vorige week hield 
een deel van de werknemers protest-
acties aan de poort van een aantal 
dochterbedrijven. De onderne-
mingsraden houden verder de mo-
gelijkheid van een juridische proce-
dure achter de hand.

Voorzitter Harry Kanselaar van de 
ondernemingsraad van European 
Bulk Services ziet de verzekering 
van HES evenwel niet als een gerust-
stelling. ‘Wij zetten grote vraagte-
kens bij het voornemen om de conti-
nuïteit van de groep voorop te 
stellen. We vrezen dat Ben Vree, die 
in feite de enig overgebleven com-
missaris is, in de eerste plaats naar 
het belang van de aandeelhouders 

zal kijken’, zegt Kanselaar. 
HES laat weten dat de raad van com-
missarissen op zoek is naar ‘uitbrei-
ding van het aantal commissarissen 
dan wel tijdelijke versterking totdat 
een kandidaat door de algemene 
vergadering kan worden benoemd’ 
en denkt binnenkort meer te kun-
nen zeggen. Topman Harmen Sliep 
stapte vorige maand onverwacht op 
en wordt tijdelijk vervangen door 
commissaris Kees Molenaar. Com-
missaris en aandeelhouder Jan Peter 
Peterson houdt zich wegens mogelij-
ke belangenverstrengeling afzijdig 
in de overnamegesprekken.

405 miljoen
HES was vorig jaar goed voor de 
overslag van bijna 38 miljoen ton 
droog massagoed, vooral kolen en 
ertsen. De belangrijkste bedrijven 
zijn EBS (100% HES), EMO (36,5%) 
en BTT (100%) in Rotterdam, OBA 
(73,8%) in Amsterdam en Ovet 
(47,7%) in Terneuzen. Het voorgeno-
men bod van 45 euro per aandeel 
waardeert HES op 405 miljoen euro.

De ondernemingsraden houden een
juridische procedure achter de hand.

ROB MACKOR

Een bloemetje voor de auteurs 
en hun echtgenotes. Afgelopen 
vrijdag presenteerden Klaas 
Knies (links) en Piet Roos (rechts) 
hun boek Ins & Outs of Export, 
dat alle kneepjes van het 
exportvak in de taal van de 
praktijk vertelt. Hierin hebben de 
twee auteurs hun jarenlange 
ervaring, die al in het Nederlands 
te schrift was gesteld, nu aan de 
internationale zakenwereld 
geopenbaard. Zie ook www.
insandoutsofexport.com.

De presentatie van het door NT 
Publishers uitgegeven boek vond 
plaats  in Hogeschool InHolland 
te Rotterdam, tijdens een 
lezerssessie van Nieuwsblad 
Transport. Esther Janssen van 
Culture Inc. gaf een uiteenzet-
ting over de rol van cultuurver-

schillen in de export.  | PW

EXPORTBIJBEL
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DistriRail B.V.

Rivierweg 1 

3161 GM Rhoon

Postbus 269

3190 AG 

Hoogvliet

Tel: +31 (0)10 - 300 49 10

Fax : +31 (0)10 - 300 49 18

Email: info@distrirail.nl

kijk op: distrirail.nl

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

CHINA

DUITSLAND
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RUSLAND

ZWITSERLAND

OOSTENRIJK

ITALIË

HONGARIJE

ROEMENIË

BULGARIJE

SLOWAKIJE

TURKIJE

TSJECHIË

FINLAND

ZWEDEN

DENEMARKEN

NEDERLAND

NOORWEGEN
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DFDS ziet resultaat met 
bijna 140% groeien
DFDS kan met tevredenheid terug-
kijken op 2013. De omzet steeg met 
3,4% naar 1,62 miljard euro en de 
winst voor belasting groeide met 
bijna 140% naar 47 miljoen euro.. 

Het Deense bedrijf DFDS Group 
heeft  zijn cijfers over 2013 gepresen-
teerd. Het operationele resultaat 
voor afschrijving (Ebitda) komt uit 
op 163 miljoen euro en is met een 
stijging van 11% beter dan in 2012.
De goede resultaten zijn vooral te 
danken aan de verbeterde prestaties 
van de vracht- en passagiersroutes in 
Nederland en België. DFDS Seaways 
zag de vrachtvolumes op de Noord-
zee met 7,3% stijgen ten opzichte van 
2012. Dit is mede te danken aan de 
goede resultaten op de scheepvaart-
routes tussen Rotterdam en Groot-

Brittannië en tussen België en Zwe-
den. Hier tegenover staan een daling 
van volumes op de Baltische Zee en 
de uitdagingen op het Kanaal, on-
danks het feit dat de resultaten op 
het Engelse Kanaal zijn verbeterd. 
Op het Kanaal zag DFDS de vracht-
volumes stijgen, voornamelijk op de 
route Dover-Calais. DFDS’ vracht-
marktaandeel op de Dover-routes 
was 24% in 2013, een stijging van bij-
na 5% ten opzichte van 2012. Het vo-
lume voor de full load activiteiten 
tussen Nederland/Duitsland/Italië 
en Groot-Brittannië steeg met 2,6% 
in 2013.
Ook het transport tussen België en 
Scandinavië en de zeecontainer-
vracht tussen Nederland en Ierland 
zetten vorig jaar een beter resultaat 
neer. | NATHALIE MONTFOORT

SCHEEPVAART

Beloning van 1.000 euro 
bij spitsmijden A15 
WEGVERVOER
De Verkeersonderneming draagt 
1.000 euro bij per vrachtauto die 
de spits mijdt op de A15 tussen de 
Maasvlakte en Rotterdam. Een re-
geling moet ondernemers prikke-
len logistieke oplossingen te be-
denken en te ontwikkelen 
waardoor vervoerders en verla-
ders minder last hebben van fi les, 
door de spitsuren te mijden. De 
beloning van 1.000 euro geldt 
voor het dagelijks vermijden van 
een vrachtwagenrit tijdens de 
ochtendspits haven in en de 
avondspits haven uit. 

GVT neemt activiteiten 
failliet HSL over 
BEDRIJVEN
GVT Group of Logistics uit Tilburg 
heeft de activiteiten overgeno-
men van het failliet verklaarde 
transportbedrijf Huisman van de 
Scheur (HSL) uit Veendam en 
Apeldoorn. Het grootste deel van 
de 115 arbeidsplaatsen blijft be-
houden. GVT en HSL werkten al 
samen onder de naam Lean Logis-
tic Solutions en hebben elk een 
belang in Greuter Logistics in Alk-
maar. GVT is actief in het intermo-
daal vervoer en in wegtransport 
en warehousing. HSL gaat onder 
de naam HSL Logistics verder.

Grenscontroles 
tijdelijk terug rond top 
DOUANE
Rond de nucleaire top in Neder-
land op 24 en 25 maart wordt tij-
delijk opnieuw de grensbewaking 
in Nederland ingevoerd. De mare-
chaussee en de zeehavenpolitie 
kunnen in de periode van 14 tot 28 
maart grenscontroles gaan uit-
voeren aan de grenzen met België 
en Duitsland, op de waterwegen 
en op de luchthavens Schiphol, 
Rotterdam The Hague Airport, 
Eindhoven Airport, Maastricht 
Aachen Airport en Groningen Air-
port Eelde. De controles worden 
steekproefsgewijs gedaan.

KORTWinstgroei Vopak slaat om
 TANKOPSLAG   Concern gaat geplande uitbreidingen grondig tegen het licht houden

Tankopslagconcern en 
voormalig beurslieveling 
Vopak heeft  voor het eerst 
in tien jaar het brutoresul-
taat en de nettowinst zien 
dalen. Dat laatste cijfer 
daalde met 4% tot 313 
miljoen euro.

De omzet van de groep, die wereld-
wijd 77 tankterminals exploiteert, 
nam met 1% af tot 1295 miljoen 
euro. Ook de gemiddelde bezet-
tingsgraad van de ongeveer dertig 
miljoen kubieke meter capaciteit 
daalde, met 3% tot 88%. Dat was de 
tweede daling op rij en die bezet-
tingsgraad was de laagste sinds 
2004. Het concern streeft  naar een 
bezetting tussen 90 en 95%. 
Topman Eelco Hoekstra noemde in 
een toelichting op de jaarcijfers drie 
oorzaken voor de trendbreuk: de 
vooral in Noordwest-Europa fors 
toegenomen concurrentie, de regel-
geving rond het toepassen van bio-
brandstoff en en de relatief sterke 
euro. Ook hoger dan verwachte pen-
sioenlasten speelden een rol.
Het concern blijft  de komende jaren 
wel verder uitbreiden en heeft  op dit 
moment voor 6,5 miljoen kubieke 
meter aan nieuwe capaciteit op het 
programma staan. Als zich goede 
kansen voordoen, kunnen daar nog 
nieuwe projecten aan worden toege-
voegd, zei Hoekstra. Het grootste 
deel van de nu geplande nieuwe ca-
paciteit komt pas in 2015 of 2016 be-
schikbaar.

Panama
Financieel topman Jack de Kreij zei 
dat alle potentiële projecten de ko-
mende anderhalf tot twee jaar kri-
tisch tegen het licht gehouden zullen 
worden, waarbij vooral naar de ti-
ming gekeken wordt: ‘Daar kan zo 
maar een paar jaar tussen zitten.’  
Als voorbeeld noemde hij de moge-

beter op de marktvraag af te stem-
men. Als voorbeelden noemde hij de 
volledige modernisering van de ter-
minal in Vlaardingen en Westpoort 
Terminal in Amsterdam, die behal-
ve voor de opslag van benzine ook 
voor diesel geschikt is gemaakt.

Koersval
Met het stokken van de winstgroei is 
er ook een einde gekomen aan de 
enorme  stijging van de aandelen-
koers, die de afgelopen tien jaar 
meer dan vertienvoudigde. Medio 
vorig jaar, toen duidelijk werd dat er 
een eind kwam aan almaar hogere 
winsten, bereikte het aandeel een 
voorlopig record van ongeveer 58 
euro. Ongeveer een jaar geleden viel 
de koers terug tot het huidige niveau 
van rond de 44 euro.

lijke bouw van een grote terminal in 
Panama, waar het concern ‘zeer en-
thousiast’ over is maar voorlopig 
nog geen besluit over neemt.
Hoekstra zei dat het moeilijk zal 
worden om de recordresultaten van 
2012 te overtreff en. Het concern liet 
eind vorig jaar de ambitie los om in 

het jubileumjaar 2016, als het 400-ja-
rig bestaan wordt gevierd, een bru-
toresultaat (ebitda) van één miljard 
euro te realiseren. Hij maakt later dit 
jaar bekend of en wanneer die doel-
stelling wel gehaald kan worden.
De divisie Nederland, ondanks de 
snelle internationale expansie nog 

altijd goed voor ongeveer een derde 
van de concernomzet, zag het resul-
taat het sterkst dalen, met 9%. Vopak 
had vooral last van ‘lokale spelers’ 
die hun capaciteit de afgelopen jaren 
hebben opgevoerd, met name in de 
Beneluxhavens Rotterdam, Amster-
dam en Antwerpen. Daardoor daal-

de ook de bezettingsgraad fors, met 
zes procentpunt tot 83%, wat even-
eens de laagste score van de hele 
groep is. 
Volgens Hoekstra is vermindering 
van de capaciteit in die regio niet aan 
de orde, maar wordt wel gestudeerd 
op mogelijkheden om de terminals 

Ook de bezettingsgraad van Vopaks opslagtanks en de koers van het aandeel daalden vorig jaar.
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‘Het zal moeilijk worden om het 
record van 2012 te overtreffen.’

ROB MACKOR

NIEUWSBLAD TRANSPORT 5-11 MAART 2014

Wij zijn verbijsterd door het overlijden van 

JAN BUITER

Hoewel zijn overlijden niet als een verrassing kwam, 

maakt dat de schok niet minder groot. 

Jan was vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking 

tussen CBRB-Container Operators en de VITO, en vanaf de daadwerkelijke 

oprichting van LINC als voorzitter actief. Wij hebben hem leren kennen als een 

bijzonder integere, betrokken en alom gerespecteerde man. 

Wij zullen hem dan ook missen. 

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe om dit verlies te verwerken, 

en de draad van het leven weer op te pakken nu hij er niet meer is. 

Logistiek Intermodaal Netwerk.com (LINC) 
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Hamburg in de lift, B
 CONTAINEROVERSLAG   Haven van Hamburg profi teert van transhipment

De grote Duitse Noordzee-
havens lieten vorig jaar sterk 
verschillende resultaten 
zien. De zeehavens van 
Bremen zagen de overslag 
dalen, terwijl die in Ham-
burg fl ink steeg.

In Hamburg kwam de overslag uit 
op 140 miljoen ton. Dat is 6,2% meer 
dan een jaar ervoor. Vooral de uit-
voer via de Elbehaven nam toe, met 
7,2% tot 61,2 miljoen ton. Dat bete-
kende een exportrecord.
Voor dit jaar verwacht het marke-
tingbedrijf van de Hamburgse haven 
een verdere overslaggroei met onge-
veer 4%.
De overslag van containers steeg 
4,4% naar een totaal van 9,3 miljoen 
teu. In dit segment vertoonde Ham-
burg vorig jaar groei, terwijl andere 
grote havens in Noordwest-Europa, 
zoals Rotterdam, Antwerpen en 
Bremerhaven, juist dalingen moes-
ten rapporteren. Hamburg zegt zijn 
marktaandeel in vergelijking met 
die andere havens uit deze Europese 
regio met 1,3 procentpunt te hebben 
opgevoerd naar 26,2%.
Ook hier was de groei er weer vooral 
aan de exportkant. Er gingen 5,6% 
meer exportcontainers over de kade 
op een totaal van vier miljoen teu. 
Dat was eveneens een record. Vol-
gens Axel Mattern, directeur van het 
Hamburgse havenmarketingbedrijf, 
toont dit cijfer aan dat het met de 
voor Hamburg belangrijke conjunc-
tuur vorig jaar de goede kant op 
ging.

Aanjager
De belangrijkste aanjager van de 
Hamburgse containergroei is de 
doorvoer van lading uit grote con-
tainerschepen met kleinere schepen 
naar bestemmingen in met name het 
Oostzee-gebied. De ‘transhipment’ 
via Hamburg nam vorig jaar met 

10% toe. Het ging om in totaal 2,3 
miljoen teu, die zijn weg vond naar 
landen als Rusland, Finland, Zwe-
den, Polen, Denemarken en de Bal-
tische staten. Deze groei is verras-
send als wordt bedacht dat het voor 
Hamburg zeer belangrijke Noord-
Oostzeekanaal met regelmaat voor 
een deel van de schepen niet bevaar-
baar is wegens problemen met de 
verouderde sluizen.
De containergroei deed zich voor op 
vrijwel alle voor Hamburg belang-
rijke vaargebieden. Ook bijvoor-
beeld op het vaargebied Oost-Azië 

dat, met China en Hongkong, goed 
is voor bijna 30% van alle Hamburg-
se containeroverslag. De overslag 
van containers van en naar deze re-
gio nam 2,9% toe. De overslag van 
containers van en naar Afrika groei-
de zelfs 12,4%, op een totaal van ove-
rigens slechts 268.000 teu.

Storm
De laatste maanden hebben zich in 
de wereldwijde containervaart aan-
houdend vertragingen voorgedaan. 
Dat was het gevolg van de zware 
weersomstandigheden, met veel 

De overslag in Hamburg werd afgelopen maanden verstoord door vertraagde schepen.       

Nieuwe schepen drukken 
groei containermarkt

schepen bestellen. De Duitse club 
nam recent zes nieuwe 9.600 teu ree-
ferschepen met 2.100 reeferplugs 
(aansluitingen voor koelcontainers) 
in gebruik. De rederij heeft  de groot-
ste reefercapaciteit ter wereld. 
Ook de koelcontainermarkt blijft  de 
komende jaren nog moeilijk. Want 
hoewel de rederij de komende jaren 
4 tot 5% groei per jaar verwacht in 
deze markt, zijn de vrachttarieven 
sinds 2009 maar met 5% gegroeid, 
terwijl de brandstofk osten met meer 
dan 50% procent zijn gestegen. Die 
druk op de containermarkt kan vol-
gens Frederiksen tot gevolg hebben 
dat we de komende jaren nog meer 
alliantievorming en overnames zul-
len zien. Of dit uiteindelijk toch zal 
leiden tot de veelbesproken samen-
smelting van Hamburg Süd en Ha-
pag-Lloyd is afwachten.
| TOBIAS PIEFFERS

De containermarkt moet de ko-
mende jaren nog rekenen op zware 
tijden. De vraag groeit niet hard 
genoeg om de overcapaciteit weg te 
nemen. Dat zei Peter Frederiksen, 
lid van de raad van bestuur van 
Hamburg Süd, op de CoolCargoes 
conferentie volgens Lloyds list. 

De vertraging in het herstel van de 
containervaart is het gevolg van de 
investeringen in nieuwe schepen 
door containerrederijen. Die doen 
de vlootcapaciteit harder groeien 
dan de vraag. Rederijen investeren 
massaal in nieuwe en grotere sche-
pen die brandstofzuiniger zijn en 
schaalvoordeel bieden. Hoewel dat 
logische investeringen zijn, maakt 
deze trend dat de overcapaciteit in-
tact blijft .
Overigens behoort Hamburg Süd 
zelf ook tot de rederijen die nieuwe 

OVERCAPACITEIT
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Meer winst K+N, meer
omzet Dentressangle

vorig jaar de trans-Atlantische en 
trans-Pacifi sche routes. Het bedrijf 
mengde zich niet in de felle concur-
rentie op het vaargebied Azië-Euro-
pa. Het verzorgde de verscheping 
van 3,6 miljoen teu aan lading, 3% 
meer dan een jaar eerder.
In de contractlogistiek wist K+N zijn 
operationele resultaat met bijna 90% 
te verbeteren. Een veertigtal niet of 
onvoldoende rendabele vestigingen 
werd gesloten. Daarmee stond we-
reldwijd veel minder warehouse-
ruimte leeg dan in voorgaande jaren. 
De brutomarge, hier als percentage 
van de omzet, steeg van 3,4 tot 4,1%.
Er werden nieuwe klanten geacqui-
reerd in de farmaceutica en in de in-
ternethandel.
In het landvervoer over de weg en 
per spoor werd ook een resultaats-
verbetering bewerkstelligd door het 
nieuwe strategische programma 
‘Road2Profi t’. De inkoop van dien-
sten door derden werd gecentrali-
seerd en de focus kwam te liggen op 
drie activiteiten: groupage, volle wa-
genladingen en deellading en ‘be-
drijfstakspecifi eke distributie’.

Norbert Dentressangle
De Franse logistieke dienstverlener 
Norbert Dentressangle voerde vorig 
jaar de omzet met 3,9% op tot 4,03 
miljard euro. Het bedrijfsresultaat 
voor rente, belastingen en afschrij-
vingen kwam uit op 142 miljoen 
euro, evenveel als een jaar eerder.
In het vervoer werd een 1,2% lagere 
omzet geboekt van ruim twee mil-
jard euro. Het jaar begon matig, 
maar herstel zette in het vierde 
kwartaal in. Het bedrijf zag zijn pal-
letkoeriersdienst in Europa 2,3% 
groeien.
In de logistiek nam de omzet 9,4% 
toe tot 1,95 miljard euro. ND ver-
sterkte zich in Spanje en Italië door 
de overname van activiteiten van 
Fiege. De expeditiedivisie van ND 
nam Daher in Rusland en Frankrijk 
over. | FOLKERT NICOLAI

Kuehne + Nagel heeft  vorig jaar 
zijn fi nanciële resultaat aanzienlijk 
verbeterd door scherpe kosten-
bewaking en concentratie op goed 
winstgevende activiteiten.

De omzet nam fractioneel toe tot 
ruim 20,9 miljard Zwitserse frank 
(17,26 miljard euro). De bruto winst 
steeg tot 5,16 miljard euro. Het ope-
rationele resultaat - voor rente, be-
lastingen en bijzondere posten - be-
droeg 793 miljoen euro. Dat was 
4,6% meer dan een jaar eerder.
De expediteur en logistieke dienst-
verlener uit het Zwitserse Schindel-
legi heeft  een dividend aangekon-
digd van 3,85 frank. Over 2012 werd 
3,50 frank uitgekeerd. Dit jaar wordt 
de aandeelhouder bovendien ge-
trakteerd op een extra dividend van 
twee franken.
K+N is bijzonder tevreden over de 
gang van zaken in de luchtvrachtex-
peditie en de contractlogistiek. In de 
luchtvracht, een markt die stagnatie 
vertoonde, wist het bedrijf een ren-
dabele groei te bereiken. Het behan-
delde tonnage steeg 4% tot 1,1 mil-
joen ton. K+N deed het vooral goed 
in Europa, Azië, het Midden-Oosten 
en Afrika.

Vliegtuigmotoren
Onder de namen ‘KN Pharma-
Chain’ en ‘KN EngineChain’ profi -
leerde het zich in enkele specifi eke 
markten, die voor farmaceutische 
producten en die voor het vervoer 
van vliegtuigmotoren en onderdelen 
daarvan. KN EngineChain werd in 
2013 gelanceerd. In de luchtvracht-
expeditie bleef de brutomarge sta-
biel op 25%. Het betreft  hier het re-
sultaat voor rente en belastingen als 
percentage van de brutowinst, het 
bedrag dat resteert na aft rek van alle 
voor derden gemaakte kosten.
In de zeevrachtexpeditie concen-
treerde K+N zich op die vaargebie-
den waar van volumegroei en stabie-
le marges sprake was. Dat waren 

JAARCIJFERS
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Winstexplosie voor 
Maersk Line in 2013 

Activiteiten De Rooij 
Waalwijk opgesplitst

heeft  vorig jaar maar liefst 39 sche-
pen afgestoten, waaronder vijft ien 
grote olietankers (vlcc’s) aan het Bel-
gische Euronav. 
De expeditietak, die enkele jaren ge-
leden onder de Nederlandse merk-
naam nieuw leven werd ingeblazen, 
eindigde eveneens in de rode cijfers. 
Na de winst van 55 miljoen in 2012 
was er vorig jaar een verlies van 111 
miljoen dollar. Volgens het concern 
is dat vooral toe te schrijven aan 
‘aanzienlijke transformatiekosten 
en voorzieningen’.
Verhoudingsgewijs was Svitzer, 
sleepvaart en berging, de groeikam-
pioen binnen het concern, met een 
winstsprong van 7 naar 156 miljoen 
dollar, wat overeenkomt met een 
groei van 2229%. Dat was evenwel 
voor het grootste deel te danken aan 
winst op de verkoop van materieel. 
Ondanks de levering van vier Triple-
E schepen van 18.270 teu en vijf ex-
tra schepen voor de lijn Afrika – La-
tijns-Amerika, groeide de capaciteit 
maar met 0,2%. De Denen beschik-
ken over een vloot van 574 schepen 
met een totale capaciteit van 2,6 mil-
joen teu. 
MSC zag zijn capaciteit vorig jaar 
groeien van 2,17 miljoen naar 2,24 
miljoen teu, en komt dus dichterbij 
Maersk. Dat de containercapaciteit 
naar elkaar toegroeit is belangrijk 
voor de samenwerking binnen de 
P3-alliantie tussen Maersk, MSC en 
CMA CGM. De combinatie van lijn-
diensten zou daardoor gemakkelij-
ker te realiseren zijn. 
Opvallend genoeg ziet de rederij 
voor het noodlijdende Maersk Tan-
kers groeimogelijkheden. Topman 
Nils Andersen wil het bedrijfsonder-
deel nieuw leven inblazen en als vijf-
de divisie toevoegen aan de vier 
kerndivisies Maersk Line, Maersk 
Oil, Maersk Terminal en Maersk 
Drilling. Andersen ziet de groei 
vooral in specialistische tankervaart 
met kleinere schepen.
| ROB MACKOR / GERT VAN HARSKAMP

de verantwoordelijkheid van Riwo 
Logistics Group en worden onderge-
bracht bij Riwo Transport. De meu-
beldistributie krijgt onderdak bij 
Furniture Logistics Waalwijk, een 
zusterbedrijf van Transportbedrijf J. 
van der Linden en specialist in het 
distribueren van meubels binnen de 
Benelux, Duitsland en Frankrijk. 
Voor de distributie van bouwmate-
rialen en leveringen met meeneem-
heft rucks, de zogenoemde kooi-aap, 
is door Riwo en Van der Linden een 
joint venture opgericht onder de 
naam De Rooij XL. 
De activiteiten van De Rooij Waal-
wijk Logistiek zullen door directeur 
Marcel de Rooij, die in 2001 het stok-
je overnam van zijn vader Jan de 
Rooij, worden voortgezet in de hui-
dige vorm. Deze doorstart besteedt 
daarbij de transportdiensten uit aan 
de overige wegvervoerders.  | JV/FN

Maersk Line heeft  zijn winst in 
2013 vooral dankzij kostenbespa-
ring weten te verdrievoudigen tot 
anderhalf miljard dollar. 

De nettowinst van moeder A.P. Møl-
ler-Maersk daalde evenwel met 261 
miljoen dollar tot 3,8 miljard dollar.
Volgens het concern werd het resul-
taat over 2012 echter gefl atteerd 
door een meevaller van 900 miljoen 
dollar. Het ging daarbij om de af-
wikkeling van een fi scaal geschil van 
Maersk Oil met Algerije. 
Maersk Line wist de winst spectacu-
lair op te voeren dankzij ‘verbeterin-
gen in het scheepsnetwerk, die leid-
den tot lagere kosten per eenheid en 
werden gesteund door een lagere 
bunkerprijs’. 
De opbrengst per teu daalde evenwel 
met ruim 7% tot 2674 dollar per feu 
(veertigvoets container), wat deels 
werd gecompenseerd door het met 
4% tot 8,8 miljoen feu gegroeide vo-
lume. De rederij wist het brandstof-
verbruik vorig jaar met 12% terug te 
dringen. 
Overslagdivisie APM Terminals 
wist de winst met 10% op te voeren 
tot het nieuwe record van 770 mil-
joen dollar. Het volume groeide met 
een bescheiden 3% tot 36,3 miljoen 
teu, vooral dankzij uitbreidingen 
van het netwerk. De belangrijkste 
daarvan zijn de acquisitie van het 
Russische Global Port Investments 
en de opening van de nieuwe Brasil 
Terminal Portuario in Santos. 
Ook Maersk Drilling realiseerde 
dankzij een winstgroei van ruim 
50% tot 528 miljoen dollar een nieuw 
record. Volgens de groep waren alle 
booreenheden het afgelopen jaar 
verhuurd en lagen de dagprijzen bo-
ven die in 2012. 
Daar tegenover stonden zware ver-
liezen bij Maersk Tankers, dat voor 
het tweede jaar achtereen ruim 300 
miljoen dollar in het rood eindigde. 
De groep is in hoog tempo bezig zich 
terug te trekken uit de tankvaart en 

Drie lokale wegvervoerders uit 
Waalwijk nemen de transport- en 
distributiediensten van het faillie-
te De Rooij Waalwijk Transport 
over. 

Het gaat om Riwo Logistics Group, 
Transportbedrijf J. van der Linden 
en Furniture Logistics Waalwijk die 
de verschillende logistieke specialis-
men van de bankroete buurtgenoot 
onder zich verdelen. Bij het 45 jaar 
oude transportbedrijf werkten rond 
de 70 mensen.
‘Met de deal is continuïteit van de 
dienstverlening gewaarborgd voor 
de klanten van De Rooij en is een 
groot deel van het personeel van De 
Rooij een arbeidsplaats aangebo-
den’, meldt vervoerder Riwo namens 
de verschillende partijen. 
De algemene distributie van De 
Rooij zal worden voortgezet onder 

LIJNVAART

WEGVERVOER
TRANSPORTINDEX: WEGVERVOER MAAKT GROEISPURT DOOR

Het wegvervoer in Nederland maakt een periode door van grote bedrijvigheid. De Transportindex voor deze 
bedrijfstak sprong in de voorbije week naar 107,51 op jongstleden maandag, een vooruitgang van ruim zestien 
punten in vergelijking met een week eerder. In de voorgaande jaren was de stand van deze deelindex rond deze 
tijd ongeveer 82 punten. Ook de binnenvaart blijft fl ink doordraaien, met maandag een index van 108,12. Dat was 
enkele punten minder dan een week eerder, maar bijna twintig punten meer dan precies een jaar eerder. Al sinds 
oktober is in de binnenvaart een krachtig herstel te zien. De enige dissonant is de zeescheepvaart, waarvoor de 
index ver onder de niveaus van voorgaande jaren blijft. De algemene index daalde hierdoor ook een fractie.

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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remen levert in

stormen op zee en aan de kusten. 
Schepen kwamen daardoor met ver-
traging de haven binnen, terwijl we-
gens de storm soms ook de kranen 
tijdelijk moesten worden stilgelegd. 
Bij de afvoer van containers werkt 
dat ook door in de vorm van fi les en 
vertragingen. Daarbij komt nog het 
eff ect van ‘slow steaming’, de verla-
ging van de kruissnelheid van con-
tainerschepen door rederijen die zo 
op brandstofk osten willen besparen. 
De bulkoverslag in Hamburg had, 
net als de containeroverslag, een 
aandeel in de groei. De overslag van 

massagoed steeg zelfs met 7,2% tot 
42,3 miljoen ton. De invoer van mi-
nerale oliën liet een toename zien 
van 65,7% op een totaal van zeven 
miljoen ton. 

Bremen
Zo goed als het vorig jaar ging in 
Hamburg, zo matig ging het even 
westelijk van deze stad in Bremen en 
zijn grote containerhaven Bremerha-
ven. De overslag in die havens daalde 
met 6,2% naar 78,8 miljoen ton.
In Bremen en Bremerhaven liep de 
containeroverslag 4,7% terug tot 5,8 

miljoen teu.  Een verklaring voor de 
daling is volgens de Bremer havense-
nator, Martin Günthner, dat de con-
juncturele crisis in veel delen van de 
wereld Bremen en Bremerhaven la-
ter zou hebben getroff en dan andere 
Europese havens. Günthner gaat 
voor volgend jaar uit van een stabie-
le ontwikkeling van de overslag.
Een lichtpuntje voor Bremen was dat 
een van de belangrijkste andere acti-
viteiten van de Weser-havens, de 
overslag van automobielen, vorig 
jaar op peil bleef. Met 2,2 miljoen 
auto’s per jaar is Bremerhaven in Eu-
ropa de grootste autohaven.

Index
De wereldwijde containeroverslag 
blijft  intussen doorgroeien. De index 
die het Rheinisch-Westfälisches In-
stitut für Wirtschaft sforschung 
(RWI) maandelijks samen met het 
Institut für Seeverkehrswirtschaft  
und Logistik (ISL) uitbrengt, steeg 
in januari naar 120,7 punten en be-
reikte daarmee een nieuwe hoogste 
waarde ooit.
Deze index is sinds het crisisjaar 
2008, toen de index in hoog tempo 
daalde naar iets meer dan 70 punten, 
gestaag opgelopen. Het is een be-
trouwbare graadmeter van de we-
reldeconomie: meer dan zeventig 
grote containerhavens in alle delen 
van de wereld leveren bij RWI en ISL 
hun jongste overslagcijfers in. Die 
havens zijn samen goed voor 60% 
van alle mondiale containerover-
slag.

Overslagindex RWI 
en ISL duidt op 
aanhoudende groei 
containerlijnvaart.

   De oorzaak daarvan waren de vele stormen.

FOLKERT NICOLAI
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Spoor blijft grotejongen
Van alle goede voornemens om in Europa de concurrentie

op het spoor te verhevigen, blijft weinig over. Het grote

Deutsche Bahn heeft ook in Brussel veel macht. 

H
et Europees Parlement 
heeft  gesproken en de ko-
mende Europese Trans-

portraad zal er geen punt of kom-
ma aan veranderen. Het is voor 
een parlementsmeerderheid geen 
bezwaar als grote spoorbedrijven 
in ons werelddeel niet alleen hun 
eigen treinen over het spoornet la-
ten rijden, maar in eigen land ook 
de treinpaden voor concurrenten 
uitdelen en de prijs van spoorge-
bruik en elektriciteit bepalen.
Daarmee heeft  scheidend Europees 
Transportcommissaris Siim Kallas 
- hij keert terug naar Letland - een 
zware politieke nederlaag geleden. 
Kallas werd, daarin gesteund door 
verladers en andere voorvechters 
van meer en eerlijker concurrentie 
op het spoor, de afgelopen jaren niet 
moe te benadrukken dat grote 
spoorconcerns als Deutsche Bahn 
en SNCF moesten worden ont-
vlochten.
Het beheer van een nationaal spoor-
wegnet moest wat Kallas betrof 
worden overgelaten aan een onaf-
hankelijke instantie en niet, zoals in 
het geval van Deutsche Bahn, aan 

een ‘Netz AG’, die onder hetzelfde 
concerndak bivakkeert als Die 
Bahn zelf en bijvoorbeeld haar goe-
derenspoordochter DB Schenker 
Rail. Schenker is in Duitsland een 
directe concurrent van particuliere 
operators die volledig aan Netz AG 
zijn uitgeleverd.

Voortrekken
Als immers het netbeheer is geïnte-
greerd met een dominante speler op 
een nationale spoorvervoersmarkt, 
zal de netbeheerder allicht zijn ge-
neigd de andere concernonderdelen 
voor te trekken. Dat kan onder 
meer door die concerneigen bedrij-
ven gunstiger treinpaden toe te be-
delen, voor het gebruik daarvan een 
gunstiger prijs te berekenen en bij-
voorbeeld ook een lagere stroom-
prijs in rekening te brengen.
Van al deze drie vormen van con-
currentieverstoring wordt Deut-
sche Bahn in diverse rapporten ver-
dacht. Wat betreft  de Franse situatie 
is enige nuance gepast, omdat net-
beheerder Réseau Ferré de France 
op iets meer afstand van spoorver-
voerder SNCF is geplaatst.

De oosterburen hebben het politie-
ke spel in Brussel de laatste jaren 
hard gespeeld. Bestond er onder de 
vorige Duitse transportminister, 
Peter Ramsauer, nog twijfel over de 
structuur van Deutsche Bahn in-
clusief Netz AG, de huidige regering 
heeft  zich vierkant opgesteld achter 
DB-topman Rüdiger Grube, die van 
opsplitsing niets wil weten.
Tegenover verliezer Kallas staat 
winnaar Grube, die zeker niet de 

hele spoorwereld vertegenwoor-
digt, maar wel de gevestigde orde op 
het nationale spoor. Daarbij moeten 
we bedenken dat zijn bedrijf in ei-
gen land weliswaar in aantal de 
meeste concurrenten heeft  van heel 
Europa, maar dat die concurrenten 
op het spoor samen een heel mager 
marktaandeel hebben. Die markt 
wordt, ondanks de spoorliberalisa-
tie waaraan de Europese Unie de 

laatste decennia heeft  gewerkt, nog 
altijd door Deutsche Bahn gedomi-
neerd.

Materieel
In de Europese Unie, zo constateer-
de de Groene Europarlementariër 
Michael Cramer na afl oop van de 
stemming, wordt maar 17% van alle 
goederen over het spoor vervoerd. 
In de Verenigde Staten is dat 40%. 
Cramer weet dit aan de lappende-

ken die in de Unie bestaat aan nati-
onale technische regels, die het 
grensoverschrijdende gebruik van 
materieel belemmert. De Unie gaat 
daar, als het aan het Europarlement 
ligt, nu iets aan doen. Zo moet onder 
meer het Europese Spooragent-
schap meer bevoegdheden krijgen 
om materieel dat in één land is goed-
gekeurd, ook in andere lidstaten in-
zetbaar te maken.

Dat is zeker de winst van het nu ge-
deeltelijk aangenomen Vierde 
Spoorpakket. Maar Cramer, die eer-
der als rapporteur van de verkeers-
commissie van het Europarlement 
de voorstellen van de Commissie al 
had afgezwakt, had zich ook eens 
kunnen afvragen of behalve de ver-
schillende technische voorschrift en 
ook het juridische kader voor het 
beheer van het spoorwegnet in de 
diverse lidstaten de groei van het 
spoorvervoer in ons werelddeel 
remt. Daarop wees ook Kallas in zijn 
reactie op de stemming. ‘Dit is niet 
het krachtige signaal dat het Euro-
pese spoor nodig heeft  om zijn aan-
trekkelijkheid te vergroten.’
Volgens Kallas wordt weliswaar het 
technische kader voor spoorver-
voerders verruimd, maar worden 
ook vooral de gevestigde nationale 
spoorbelangen - lees: die van Deut-
sche Bahn en haar collega-staats-
spoorbedrijven in Europa - verde-
digd. Corien Wortmann, namens 
het CDA lid van het Europees Parle-
ment, was niet minder uitgesproken 
in haar reactie. In landen als Duits-
land mogen ‘de spoorwegmaat-

‘Dit is niet het krachtige signaal dat het 
Europese spoor nodig heeft.’
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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

12 maart gaat #Cargohopper 
van start in #Amsterdam. 
#Schone #stadsdistributie en 
een betere luchtkwaliteit 
@jaclei

Ken je ons YouTube kanaal al? 
Onder het thema ‘Port of 
partnerships’ hebben we 
enkele mooie video’s online 
staan http://ow.ly/u0BpD  
@HavenAmsterdam 

Vandaag 16.45 uur aanvraag 
binnengekregen voor ruim 80 
Teu leeg van Venlo naar Rdam. 
Morgen laden, zondag lossen. 
#binnenvaart @SJHJoosten

Nieuwste schip van de marine 
komt naar Wereldhavendagen: 
http://bit.ly/N6rZvV
@RTV_Rijnmond 

Wereldhandel vers fruit groeit 
nog; die van verse groenten 
stabiel http://t.co/cGjfkmd07Y
@agfnl

Nederlandse maritieme 
beveiliger als eerste gecertifi -
ceerd door Lloyds: http://bit.
ly/1hHxVom @schuttevaer

Transeuropese netwerken en 
#binnenhavens in NL: krachti-
ge samenwerking! Tot ziens op 
3 april, Afsluitdijk http://bit.ly/
NCclZ9 @petervdalen 

Wij zijn er bij! RT @Rijkswater-
staat: 4 en 11 maart informa-
tiebijeenkomst over nieuwe 
grote #zeesluis_IJmuiden 
http://bit.ly/1mvwzQN
@HavenAmsterdam 

Straks presentatie van ons 
nieuwe boek: http://www.
insandoutsofexport.com 
@FrankVanHal

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 EVO bezorgd over toetre-
ding Evergreen tot alliantie 

 Activiteiten failliet De Rooij 
Waalwijk opgeplitst

 Volkswagen wil Scania 
volledig inlijven 

 Werknemers HES tegen 
overname 

 Essers breidt spoorvervoer 
op Roemenië uit 

 Van den Bosch draait 
Nederland deels de rug toe 

 Export grote economieën 
trekt aan
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schappijen helaas zelf hun infra-
structuur’ beheren. Zo kan 
bijvoorbeeld Deutsche Bahn ‘op 
slinkse wijze haar eigen treinen 
voorrang geven op het spoornet’.
In soortgelijke bewoordingen liet 
zich onder meer de ESC, de Euro-
pese raad van verladers, uit. De Bel-
gische verladersorganisatie OTM 
merkte na de stemming in Brussel 
op dat het Franse spoorvervoer 
deze eeuw zijn marktaandeel in het 
goederenvervoer zelfs van die Eu-
ropese 17% naar 10% zag dalen. Na-
tuurlijk gaat de vergelijking met de 
Verenigde Staten wel enigszins 
mank. Wat in de VS over langere af-
standen door het binnenland niet 

over het spoor wordt vervoerd, gaat 
voor het grootste deel over de weg. 
Europa heeft  dan in elk geval ook 
nog de binnenvaart als alternatief, 
zij het vooral in de zes landen die 
ooit de basis van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap vormden.

Gevestigde machten
Opmerkelijk genoeg zag de Europe-
se organisatie van spoorbedrijven, 
de CER, alleen maar voordelen in 
de afwijzing door het Europees Par-
lement van de door Kallas voorge-
stelde striktere scheiding tussen 
spoorvervoer en spoorbeheer. De 
CER zei altijd tegenstander te zijn 
geweest van EU-regelgeving die 

spoorbedrijven voorschrijft  hoe ze 
gestructureerd mogen zijn. Klaar-
blijkelijk hebben bij de CER de ge-
vestigde machten het nog altijd 
voor het zeggen, omdat ze verreweg 
het grootste aandeel in het totale 
goederenspoorvervoer hebben. 
Nieuwe concurrenten, die Europa 
met eerdere liberalisatiepakketten 
een kans heeft  willen geven, hebben 
bij de CER nog weinig in te brengen.
We moeten er niet van uitgaan dat 
de Europese Raad van Transport-
ministers, die zich binnenkort over 
het Vierde Spoorpakket buigt, ver-
andering zal brengen in het oordeel 
van het Europarlement over de 
strikte scheiding tussen spoorver-

voer en spoorbeheer. Weinig lidsta-
ten zullen er bezwaar tegen hebben 
dat landen als Duitsland en Frank-
rijk zelf wel uitmaken hoe ze hun 
spoorvervoer inrichten.
Het is zelfs eerder te verwachten dat 
de ministerraad gaat morrelen aan 
de verdere harmonisatie van tech-
nische voorschrift en in de lidstaten. 
Het Vierde Spoorpakket is al uitge-
hold, maar zou in de rest van het 
politieke circuit wel eens kunnen 
worden teruggebracht tot een 
broodje kaas en een banaan, waar-
mee de gemiddelde machinist of 
conducteur het geen hele werkdag 
volhoudt.

FOLKERT NICOLAI

De kemphanen: Siim Kallas (eurocommissaris Transport), Rüdiger Grube (topman DB) en Corien Wortmann (Europarlementariër voor het CDA).
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Luchtvrachtexpert John Klompers (ex-Panalpina en Ceva) heeft 

meer dan twintig jaar in de top van de luchtvrachtexpeditie 

gezeten. Vanaf de zijlijn waarschuwt hij nu voor de grote 

bedreigingen. Zijn grote angst is dat de sector zichzelf buitenspel 

zet bij de komst van wat hij de nieuwe ‘tech-economie’ noemt.

 Er zijn ook kansen, zegt Klompers, maar dan moet de sector ‘zijn 

kaarten slim spelen en stoppen met het eeuwige navelstaren’. 

De Nederlandse luchtvrachtmarkt is 
qua omvang de derde tot vierde in Eu-
ropa en heeft  die hoofdrol in de Euro-
pese luchtvracht mede verdiend door 
entrepreneurs als Martin Schröder, 
grondlegger van Martinair. 
Eind vorig jaar was de  luchtvaarton-
dernemer niet geheel toevallig ook het 
middelpunt van het eerste Nederlandse 
luchtvrachtdebat. Niet alleen gaf hij 

een peptalk over ondernemerschap in crisistijden aan de Ne-
derlandse luchtvrachtsector,  maar ook gaf hij de eerste Mar-
tin Schröderprijs aan IJS Global-topman Sjoerd van Loon, 
een van de laatste grote luchtvrachtondernemers van Schip-
hol.  

Ook dat was natuurlijk geen  toeval, want los van de palma-
res van Van Loon, van eigenaar van Muller Freight, topman 
bij AEI en Exel tot voorzitter van ACN, was deze onderne-
mersprijs ook een aanmoedigingsprijs. Zoals de prijswinnaar 
het zelf verwoordde: ‘er zijn meer Martin Schröders nodig om 
Schiphol in de Europese top te houden’. 
Dan gaat het niet alleen om de pioniersgeest van de levende 
legende Martin Schröder, maar ook om zijn doorzettingsver-
mogen, zei hij.  Een uitdaging die Van Loon in de eerste plaats 
vooral bij zijn eigen luchtvrachtexpeditie legde. 

In het verleden waren luchtvrachtondernemers als Wibo 
Aris, oprichter van TMI, Jos Busscher (ChartAir) of een Jo-
han van de Put van het gelijknamige expeditiebedrijf de 
smaakmakers op Schiphol. Zij zijn nu al lang bijgeschreven 
in de annalen van de vaderlandse luchtvrachtgeschiedenis, 
maar nieuw bloed is hard nodig, vindt Van Loon. ‘Kloek on-
dernemerschap is altijd de sleutel voor het succes van de 
luchtvrachtexpeditie op Schiphol, vooral in mindere tijden. 
Vracht trekt vracht aan en dat kun je alleen als je er op uit-
gaat, markten afstroopt, vindingrijk bent en je creatief open-
stelt voor nieuwe ontwikkelingen zoals Schröder ooit deed.’ 

Daarom heeft  hij ook zo’n grote bewondering voor de 82-ja-
rige Schröder die het aandurfde tegen het destijds almachtige 
KLM ten strijde te trekken. ‘Hij had een visie waar de lucht-
vrachtexpeditie nog steeds heel veel van kan leren. Je moet 
baanbrekend en innovatief verder.  Het gaat gelukkig wat be-
ter met de sector, maar we moeten ons niet rijk rekenen. We 
moeten ophouden om te praten of het wel zinvol is om vracht 
naar Nederland te halen om het vervolgens weer uit te voeren. 
Die transitorol is onze basis. Dat was het in de zeventiende 
eeuw en dat is het nu nog steeds. Zolang wij als Nederlandse 
expediteurs de vingers achter die vrachtstromen krijgen en 
de buitenlandse bedrijven naar Nederland kunnen halen, zit 
het goed met de BV Nederland, maar dat gebeurt niet van de 
ene op de andere dag. Er is nog veel werk aan de winkel’, al-
dus Van Loon.
   
Voorlopig is dat voldoende inspiratie voor de nieuwe genera-
tie luchtvrachtondernemers. Daarnaast is het belangrijk om 
de baanbrekende visies van ex-luchtvrachttopman John 
Klompers te omarmen, die in dit dossier pleit om samen met 
IT-ondernemers een nieuw platform onder de naam Neder-
land Brainport op te zetten. Dat is een initiatief  waarvoor ook 
Schröder zou applaudisseren. Samen met een Nederlandse 
verladersvereniging die niet langer aan de zijlijn wil staan, 
koepelorganisatie  ACN en stakeholders als KLM en Schiphol 
valt hier veel winst te behalen voor de Nederlandse lucht-
vrachtexpeditie.  
Hopelijk kunnen dan in het najaar op het tweede nationale 
luchtvrachtdebat de eerste resultaten van al dit elan worden 
gemeld. Hopelijk ook onder het vaderlijke toezicht van onze 
laatste grote luchtvrachtpionier.
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Meer Schröders nodig

Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

‘3D-printen kan straks de logistiek van 
bijvoorbeeld reserveonderdelen geheel 
op z’n kop zetten.’
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‘Luchtvrachtexpeditie moet 
ophouden met navelstaren’

aantal passagiersvluchten ontstaat 
bijna automatisch en structureel 
meer overcapaciteit. En daar zullen 
we ons op moeten instellen.  

E-freight belooft  gouden bergen, 
vooral voor de airlines?
Het verrast me dat we daar nog 
steeds over praten. Meer en meer 
mensen zijn aan het webshoppen en 
het betalingsverkeer is al bijna ge-
heel gedigitaliseerd, maar de lucht-
vrachtsector praat nog over het
afschaff en van de papieren lucht-
vrachtdocumenten en projecten als 
Cargo 2000. De naam zegt het al: 
veertien jaar te laat. De luchtvaart-
maatschappijen hebben daar een ge-
weldige kans laten liggen. Stel je eens 
voor, een portal zoals Aircargoshop, 
die verladers in staat stelt om direct 
hun lading bij een luchtvaartallian-
tie te boeken?

Aircargoshop is mislukt.
Toch is het een geweldig initiatief en 
ik verwacht dat er meer zullen vol-
gen. Ik voorspel straks drie tot zes 
dominante systemen, zoals in de te-
lecommunicatie. Ik vraag me af of de 
expeditie daar een antwoord op 
heeft . Op dit moment zie ik niemand 
bewegen in de luchtvrachtsector.
Misschien is een doorstart van Air-
cargoshop of een afgeleide daarvan 
over vijf jaar wel de grootste virtuele 
expediteur. Het zou mij niet verba-
zen. Veel middelgrote expediteurs 
moeten zich echt zorgen gaan ma-
ken en dan heb ik het nog niet eens 
gehad over de integrators die wel be-
reid zijn te investeren.

Maatschappijen houden ook vast 
aan de vrachttoeslagen voor brand-
stof en veiligheid.
Ook dat begrijp ik niet. Dat zijn toch 
integrale onderdelen van de algehele 
transportkosten? De carriers ge-
bruiken nu de toeslagen om te kun-
nen overleven. Absurd ook om een 
aparte vergoeding voor security te 
vragen. Wij verwachten toch ook dat 
een tandenborstel van Philips of een 
iPhone veilig is en niet ontploft ?

De vrachttarieven dalen nog steeds.
Er is al jaren een geweldige druk op 
prijzen. De marges krimpen en dat 

blijft  zo. Alleen door verder te snij-
den in de kosten en zaken te bunde-
len kan de winstgevendheid op peil 
worden gehouden. Dit is uiteindelijk 
een doodlopende weg. Alleen door 
de luchtvrachtketen vanaf de verla-
der te digitaliseren, zeg maar te her-
uitvinden, kan de winstgevendheid 
worden verbeterd. Dat betekent dat 
de expediteur als intermediair een 
deel van zijn oude macht moet opge-
ven. Helaas is dat besef nog niet 
doorgedrongen in de branche. Wie 
nu niet beweegt, wordt straks door 
de razendsnelle ontwikkelingen in-
gehaald. 
 
Dat klinkt dreigend.     
De nieuwe werkelijkheid noopt tot 
samenwerking, openheid en veran-
dering in onze sector. Er moeten 
nieuwe business- en verdienmodel-
len worden ontwikkeld. Doe je dit 
niet dan zal straks iemand anders, 
misschien een 17-jarige student er-
gens in een garage in San Francisco 
dit voor je doen en ben je de regie 
kwijt. Daarvoor moet de sector zich 
wel transparant opstellen en leren 
om te werken in meerdere onder-
scheidende netwerken. Dat betekent 
ook dat de wijze waarop de expedi-
tiebedrijven worden aangestuurd 
geheel op de schop gaat. Ze moeten 
transparant worden in wat ze doen, 
met wie ze het doen en wat eraan 
wordt verdiend. Kernwoord is delen 
zowel van de lusten als van de lasten. 
De luchtvaartmaatschappijen heb-
ben hier al een belangrijke stap gezet 
via allianties als SkyTeam, Star Alli-
ance en One World. Het wordt tijd 
dat ook de expediteurs zich aanslui-
ten bij die luchtvaartnetwerken. Dat 
biedt grote voordelen zoals een ho-
gere beladingsgraad van de vracht-
capaciteit van airlines, lagere opera-
tionele kosten door de automatisering 
van de processen en een betere kwa-
liteit van het product luchtvracht 
doordat je gezamenlijk kunt investe-
ren. 
Ik voorzie daarnaast dat de lucht-
vrachtexpeditie zich zal opsplitsen 
in drie sectoren: de mondiale net-
werken met multinationals als DHL, 
K+N, CEVA en Schenker, de semi-
mondiale groep met partijen als Pa-
nalpina, Expeditors, Agility en DSV, 

die meer samenwerking zullen zoe-
ken in drie tot vier onderscheidende 
mondiale netwerken en een derde 
categorie van nichespelers. De grote 
vraag is en blijft  hoe al deze expedi-
tiepartijen zich gaan opstellen te-
genover de nieuwe uitdagingen. 
Wachten ze te lang, dan kan de 
markt ze inhalen en kunnen bijvoor-
beeld ontwikkelingen als Aircar-
goshop of gelijksoortige spelers de 
schakelfunctie van de expediteurs 
overnemen tussen de verladers en 
capaciteitsdragers als luchtvaart-
maatschappijen en rederijen.

Wat betekent dit allemaal voor de 
standplaats Schiphol? 
Laten we duidelijk zijn. Niet ieder-
een overleeft . Voor Schiphol is het 
zaak om te blijven investeren in de 
fysieke infrastructuur en de data om 
het Nederlandse topsectorenbeleid 
ook in de luchtvrachtsector vorm te 
geven. Welke eisen stellen bijvoor-
beeld de groeisectoren als agri & 
food, chemie, hightech en life scien-
ce aan het luchtvrachttransport en 
de spelers? Schiphol, maar ook de 
Rotterdamse haven dient daarbij 
duidelijk te maken aan de markt wat 
de voordelen zijn om de goederen-
stromen via Nederland te laten lo-
pen. Kijk naar aspecten als de door-
looptijden voor het afh andelen van 
de goederen op de mainports, maar 
ook hoe snel de goederen naar het 
achterland kunnen worden vervoerd 
en tegen welke kosten. De voordelen 
van een fl exibele Nederlandse dou-
ane met onder meer de BTW-verleg-
ging en de inspecties op afstand zijn 
ook belangrijke ‘assets’. Schiphol en 
Rotterdam moeten daarin veel meer 
actief worden, samen met belangen-
organisaties als ACN, TLN, NDL, 
Dinalog. Misschien is het een idee 
om al deze belangenorganisaties 
eens te integreren. Vergeet in Neder-
land nu eens al die kleine lokale en 
sectorbelangen!
 
Wat met onze expediteur?
Allereerst: het management moet 
vooral leiderschap tonen en dit is iets 
anders dan managen. Ze moeten 
zich afvragen wat de klanten indivi-
dueel willen en niet eerst generiek 
naar een industriële sector kijken en 
vervolgens als het even kan nog eens 
naar een individueel klantniveau af-
dalen. Schep klantgerichte oplossin-
gen binnen het netwerk en deel deze. 
Dat versterkt het netwerk waarvan je 
deel uitmaakt. Hetzelfde geldt voor 
nieuwe technieken. Zet die ook net-
werkbreed in, want dat versterkt het 
concurrentievermogen van de eigen 
organisatie. 
De expeditie zal er over vijf tot tien 
jaar geheel anders uitzien. Die toe-
komst kan de sector nu nog zelf be-
palen. Ik stel dan ook voor om tien 
experts uit de branche samen met 
jonge IT-ondernemers plannen te la-
ten maken en de basis te gaan leggen 
voor die toekomst onder het motto 
Nederland Brainport en niet meer 
Schiphol Mainport.  

Hoe kan de Nederlandse lucht-
vrachtexpeditie overleven?
We leven in een nieuwe realiteit. 
Stop met klagen, zou ik allereerst 
willen zeggen. Kijk naar de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Toen be-
gon de overgang van een productie-
geleide economie naar een informa-
tie-economie. Het resultaat was een  
hoge werkloosheid aan het begin, 
maar later zijn er meer banen dan 
ooit tevoren bijgekomen. We zitten 
nu in een overgangsfase van een in-
formatie-economie naar een tech-
economie. Ook dat gaat gepaard met 
een hogere werkloosheid, maar als 
landen, bedrijven en organisaties 
hun kaarten slim spelen is er aan het 
einde van de rit economische groei, 
meer banen en welvaart.

Dat verdient wat meer uitleg. 
De traditionele verdienmodellen 
staan onder druk, ook als we kijken 
naar schaalgrootte. Gebrek aan om-
vang was traditioneel altijd een na-
deel. Forse investeringen waren no-
dig om schaalgrootte te bereiken. 
Kijk naar de acquisities van DHL uit 
het verleden. Nieuwe technologieën 
heff en dit nadeel op. De tech-econo-
mie veroorzaakt een aardverschui-
ving in de verdienmodellen, ook in 
de logistiek. Wie kent bijvoorbeeld 
Airbnb? Dat is nu de grootste hotel-
keten ter wereld, gemeten in het aan-
tal overnachtingen! Het bedrijf is 
opgericht in 2006 en binnen een zeer 
korte tijd heeft  het een leidende po-
sitie weten op te bouwen. De Hilton-
keten heeft  nu 124.000 medewer-
kers, terwijl Airbnb er slechts 155 
heeft , maar qua omzet ontlopen de 
twee elkaar nauwelijks. 
3D-printen is een andere ontwikke-
ling. Waar is het transport en de lo-
gistiek bij die ontwikkeling? Mis-
schien is dit wel de nieuwe logistiek 
met grote lokale 3D-printcentra. Zo 
heeft  Motorola al een deal gemaakt 
om zijn modulaire smartphone te la-
ten 3D-printen. De Hema adverteert 
ook met het 3D-printen van zijn pro-
ducten. De logistiek van de reserve-
onderdelen is een ander voorbeeld 
waar 3D-printen straks alles op z’n 
kop kan zetten.   

Even terug naar de huidige markt. 
Overcapaciteit blijft  een probleem?
De wereld ontwikkelt zich verder en 
de ‘armen’ van vroeger, kijk naar 
China, zijn de passagiers van mor-
gen. Het mondiale passagiersver-
voer zal dan ook enorm toenemen 
en dat heeft  gevolgen voor onze 
vrachtbranche. Het vrachtvliegtuig 
is straks alleen nog maar een ‘niche’, 
doordat er een geweldige toename 
van het aantal passagiersvluchten 
komt met maindeck-capaciteit. Die 
grote passagiersvliegtuigen vliegen 
ook nog eens van ‘point-to-point’ en 
niet zoals nu in de luchtvracht vaak 
gebeurt van point-to-hub en terug. 
Transitopunten, waar vracht wordt 
geconsolideerd, zullen daar de nade-
len van ondervinden. maar ook
bijvoorbeeld luchtvrachttrucking. 
Door de geweldige toename van het JOHN VERSLEIJEN
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Het eerste Nederlandse luchtvrachtdebat eind vorig jaar liet zien dat vraag, aanbod en verwachtingen 

tussen de verladers en de dienstverleners op Schiphol nog ver uiteen liggen. Het feit dat een smaldeel 

aan luchtvrachtverladers waaronder Philips samen met koepelorganisatie ACN een taskforce 

heeft gevormd om de kloof te overbruggen tussen vraag en aanbod, mag dan ook als het belangrijkste 

winstpunt worden gezien van het debat, dat door de EVO, ACN en Nieuwsblad Transport 

werd georganiseerd. Nu maar hopen dat het niet bij praten alleen blijft. 

Verladers willen meer dan 
alleen de rekening betalen 

D
e communicatie tussen ver-
laders en de luchtvracht-
sector loopt al jaren stroef. 

Dat werd al duidelijk in het najaar 
van 2013 toen een aantal lucht-
vrachtvervoerders zonder enige 
consultatie de berekening van de 
brandstoft oeslagen en veiligheids-
heffi  ng plotseling veranderde van 
het ‘actual’ gewicht (het daadwer-
kelijk kilogewicht) naar het ‘char-
geable’ gewicht ofwel de kiloprijs 
gekoppeld aan een ingewikkelde 
volumecalculatie.  De verladersor-
ganisatie EVO trok tevergeefs aan 
de noodrem, de expediteurs hulden 
zich in stilzwijgen. 
De uitkomst van die ongelijke strijd 
kostte de modale luchtvrachtverla-
der op basis van ramingen van de 
EVO al gauw 10% meer aan lucht-
vrachttoeslagen en laat volgens de 
EVO-raad van luchtvrachtverladers, 
bijna voltallig aanwezig bij het 
vrachtdebat, zien dat uiteindelijk de 
klant wel de rekening mag betalen, 
maar voor de rest niet mag meepra-
ten. Een volwaardige partij in de dis-
cussie over een beter, transparanter 
en liefst ook goedkoper luchtvracht-
product zijn we zeker niet’, liet een 
verlader zich dan ook ontvallen. De 
protesten van verladersorganisatie 
EVO werden net zoals eerder bij de 

introductie en hoogte van de veilig-
heids- en brandstoft oeslagen in de 
luchtvracht voor kennisgeving aan-
genomen door de expeditieurs- en 
de luchtvaartmaatschappijen. Met 
die afwijzende houding hebben de 
verladers steeds meer problemen. 
Daarbij speelt ook nog eens het 
vreemd rollenspel in de luchtvracht-
sector de ladingaanbieders parten. 
De luchtvaartmaatschappijen ver-
voeren wel de vracht van de verla-
ders, maar hebben geen direct con-
tract met die klanten en kunnen 
tenminste formeel er op wijzen dat 
ze met deze verzendende marktpar-
tij eigenlijk niets te maken hebben. 

Creditcard
De airline sluit een vervoersovereen-
komst met de luchtvrachtexpedi-
teur, die weer een contract heeft  met 
de ladingopdrachtgever. Met deze 
verknipte structuur is het dan ook 
moeilijk communiceren met elkaar.  
Hetzelfde geldt voor het boeken van 
de lading. Dat kan de verlader niet 
zelf rechtstreeks bij de luchtvaart-
maatschappij doen, maar er is een bij 
de IATA geassocieerde luchtvracht-
agent voor nodig. Het is een beetje 
winkelen bij een supermarkt met de 
creditcard van een ander. 
Pogingen om deze status quo te 

doorbreken in de luchtvrachtmarkt, 
zoals met de internetwinkel  Aircar-
goshop, zijn mislukt. Hoofdzakelijk 
omdat de verladers  uiteindelijk uit 
vrees voor het onbekende het niet 
aandurfden,  moest een inkoopma-
nager van Johnson & Johnson op het 
debat erkennen. 
Uiteindelijk is de regisseur van de 
vervoersketen,  de luchtvrachtexpe-
diteur,  de dominante factor in het 
luchtvrachtspel, maar deze interme-
diair houdt zich in de al bijna tien 
jaar durende loopgravenoorlog rond 
de toeslagen opvallend stil. ‘Je vraagt 
je soms dan ook af of de expediteur 
de belangen nog wel vertegenwoor-
digt van de verladers of niet meer het 
verlengstuk is van de airlines?’, liet 
beleidsadviseur Joost van Doesburg 
van de EVO zich in het verleden ont-
vallen. Het antwoord op zijn vraag 
gaf hij niet, maar laat zich licht ra-
den. De klant is zeker geen koning in 

de luchtvrachtbranche. In die con-
text is een gemeenschappelijke task-
force tussen de sector en de verladers 
al een belangrijk signaal dat de 
marktpartijen afgeven om toch tot 
een bepaalde vorm van dialoog te 
komen. Gezien de wens om het 
luchtvrachtproces te digitaliseren 
vanaf de bron (de verlader) is het ei-
genlijk verbazingwekkend dat dit 
pas nu gebeurt.

Toeslagencircus    
De luchtvrachtverladers waren naar 
het nationale luchtvrachtdebat  ge-
komen voor een beter communica-
tieplatform met de dienstverleners t 
en werden eigenlijk op hun wenken 
bediend. Zij willen als klant meer 
transparantie, simpele digitale op-
lossingen om hun zendingen van a 
naar b te bevorderen en als het even 
kan tegen lagere vaste prijzen. Aan 
het geschuif en vooral de onvoor-
spelbaarheid van allerlei toeslagen 
boven op de reeds overeengekomen 
luchtvrachtprijs hebben zij een 
broertje dood. De luchtvrachtindu-
strie ziet dat geheel anders. Zij leven 
een beetje van het toeslagencircus 
nadat de vrachttarieven tot onder de 
kostprijs zijn uitgekleed. 
De verladers zijn mede door de lange 
economische crisis mondiger en kri-

tischer geworden bij de inkoop van 
luchtvracht. Alternatieven met zee-
containers, trager maar goedkoper,  
spelen een steeds grotere rol in de 
transportportefeuille van de grote 
verladers. Zelfs het Amerikaanse 
Apple is begonnen om iPads in zee-
containers te versturen. Andere be-
drijven hebben het aspect lucht-
vrachtsnelheid tegen een 
premiumprijs ook laten vallen. De 
crisis van de afgelopen jaren heeft  
geleerd dat er best met tragere alter-
natieven valt te leven. Vanuit die 
achtergrond willen de verladers 
meer waar voor hun geld zien als ze 
toch kiezen voor luchtvrachttrans-
port. Zij lijken daarbij mee te willen 
denken en werken aan een verdere 
professionalisering van de lucht-
vrachtsector. Dat is winst. Het moet 
dan uiteindelijk wel om meer gaan 
dan een middel om lagere prijzen te 
bedingen. Die vrees heerst op Schip-
hol. Daarnaast heeft  het mislukte 
initiatief Aircargoshop ook laten 
zien dat verladers snel klagen, maar 
als ze uiteindelijk op hun wenken 
worden bediend het laten afweten. 
Met die achtergrond valt de scepsis 
in de luchtvrachtsector over de in-
tenties van de verladers ook een 
beetje te begrijpen.  

‘Is de expediteur er 
voor ons of een 
verlengstuk van de 
vrachtcarrier?’

Het grote winstpunt van het eerste luchtvrachtdebat eind 2013 was een gezamenlijke taskforce van verladers en ACN, de Nederlandse belangenorganisatie van de luchtvrachtsector. 
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‘We moeten accepteren dat 
we minder hard groeien’

Seabury Group in Amsterdam meet al jaren de prestaties in de 

luchtvrachtindustrie. Daarbij vallen drie dingen op: er is de laatste tien jaar 

gemiddeld amper groei, de carriers uit de Golfregio pakken grote 

marktaandelen en de onstuimige groei van de bellycapaciteit vereist een 

nieuwe aanpak, zegt topanalist Marco Bloemen van Seabury.

JOHN VERSLEIJEN

Air Imports and exports growth, Netherlands vs. Western Europe (2000-2012)
Indexed to weight in 2000

Source: Seabury Trade Database 
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D
e vraag in luchtvrachtland 
blijft  vlak, terwijl de 
vrachtcapaciteit door de 

komst van meer ruimte op de pas-
sagiersvliegtuigen blijft  groeien, 
aldus Bloemen. Daarmee vertelt hij 
weinig nieuws, maar in zijn analy-
ses wijst hij er wel op dat bijvoor-
beeld ook in het laatste kwartaal 
van 2013 de markt ondanks allerlei 
optimistische geluiden ‘uiteinde-
lijk meer last heeft  ondervonden 
van het overaanbod dan van de 
vraag naar capaciteit’. 
Volgens de luchtvrachtanalist heeft  
de sector de laatste veertig jaar een 
serie recessies overleefd en is het ge-
middelde volume alsnog fors toege-
nomen. Voor recessies behoeft  de 
luchtvrachtmarkt dan ook niet 
bang te zijn. ‘Dat is ook niet het pro-
bleem. Het grote dilemma is eerder 
dat de luchtvrachtgroei steeds lager 
uitvalt. ‘In de jaren tachtig van de 
vorige eeuw was er nog een jaarlijk-
se toename van 10% van het volume 
ondanks een fi kse recessie, maar 
langzamerhand is dat gemiddelde 
groeipercentage afgenomen. De 

laatste tien jaar was er gemiddeld 
slechts een stijging van 2% op jaar-
basis waarneembaar en dat is wel-
licht nog iets minder geweest.’
Volgens Bloemen kan hier ‘mis-
schien’ de voorzichtige conclusie 
aan worden verbonden dat de gerin-
ge groei van de luchtvracht niet 
meer gekoppeld is aan het fenomeen 
crisis maar dat de groei in de sector 
structureel achter loopt bij het her-
stel van de economie. Uit de cijfers 
over 2013 van Seabury blijkt dat vo-
rig jaar de mondiale luchtvracht-
markt een klein plusje van rond de 
1% tot 1,5% liet zien. Wat Bloemen 
daarbij vooral is opgevallen zijn de 
regionale verschillen. Zo liet de At-
lantische luchtvrachtmarkt een af-
name van 4% zien en blijven over-
capaciteit en lage tarieven het 
vrachtverkeer tussen de VS en Eu-
ropa domineren. Ook de intra-Azi-
atische markt, ooit omschreven als 
de motor van de mondiale lucht-
vrachtindustrie, liet het vorig jaar 
samen met het vrachtverkeer tussen 
de VS en het Verre Oosten afweten. 

Slechts een aantal kleine opkomen-
de markten liet overtuigende groei 
zien, stelt hij. 

Marktaandelen
Van deze bescheiden groei hebben 
eigenlijk alleen de carriers uit het 
Midden-Oosten zoals Etihad, Emi-
rates en Qatar Airways geprofi -
teerd, die volgens Bloemen ‘schrik-
barend hoge groeipercentages’ 
hebben laten zien, ‘terwijl de rest 
van de wereld sinds de piek in 2007 
minder hard groeit’. De Europese 
vrachtvervoerders zitten zelfs op 
een vlakke nulgroei sinds zes jaar en 
dat betekent dat de maatschappijen 
uit de Golfregio marktaandelen 
pakken op iedereen. Met extra 
vrachtcapaciteit weten deze maat-
schappijen ook de loadfactor rede-
lijk op peil te houden ‘en zien die 
zelfs stijgen’, aldus Bloemen. ‘Niet 
alleen zetten die carriers veel nieu-
we capaciteit in de markt, maar ze 
weten die extra ruimte ook nog eens 
te vullen. Dat had ik niet verwacht.’ 
Welke gevolgen dat heeft  voor de 
vrachtprijzen, laat Bloemen overi-

gens even buiten beschouwing. 
‘Daar ga ik niet over. Wat ik wel 
constateer, is dat ze er in slagen 
meer vracht aan te trekken in een 
markt die nauwelijks groeit.’ 
De meeste Europese carriers heb-
ben gas teruggenomen, ofschoon hij 
het aantal freighters dat deze maat-
schappijen hebben geparkeerd nog 
best aan de lage kant vindt. ‘Ze par-
keren vliegtuigen, krijgen een klein 
tikje bij de beladingsgraad en ma-
ken pas op de plaats. De Aziatische 
concurrenten zijn meer voortva-
rend en hebben meer capaciteit uit 
de markt genomen. Een uitzonde-
ring in Europa is alleen Cargolux 
dat net zoals de carriers uit de Golf-
regio met nieuwe vrachtvliegtuigen 
nog steeds een groeistrategie ver-
volgt ‘en de benuttingsgraad rede-
lijk op peil’ weet te houden.
Nederland heeft  in de Europese 
luchtvrachtmarkt nog steeds een 
toppositie met een derde plek, maar 
ook die positie wordt langzaam on-
dermijnd, zegt Bloemen. ‘Tot 2007 
groeide de luchtvracht in Neder-

LUCHTVRACHTEXPEDITEURS MOETEN STRAKS STEEDS MEER BELLY-CAPACITEIT VULLEN
Ondanks een licht herstel van de internationale luchtvrachtmarkt in 2013 laten de statistieken van de analist 
Seabury Group ook een aantal negatieve ontwikkelingen zien. Zo daalde de beladingsgraad (load factor) sinds 
de piek in 2010 met 12% en komt nu in de buurt van het dieptepunt van de crisis in 2009 (grafi ek 3). Het aantal 
bestellingen en dus leveranties van vrachtvliegtuigen droogt tegelijkertijd op. Tussen 2014 en 2019 (grafi ek 2) 
bestaat 70% van de bestelde vrachtcapaciteit uit nieuwe passagiersvliegtuigen, laten de cijfers zien. Neder-
land blijft in West-Europa een frontrunner (grafi ek 1) op het gebied van de import en export van luchtvracht, 
maar de groeipercentages dalen. Zo doet Duitsland het nu op exportgebied in de luchtvrachtsector veel beter, 
aldus Seabury.        

‘Carriers uit de Golfregio weten 
de extra capaciteit ook te vullen.’
Marco Bloemen, Seabury Group

land harder dan het gemiddelde in 
de EU, maar daarna zakt het be-
hoorlijk terug. Zo groeit Duitsland 
harder dan Nederland. Wij groeien 
niet meer zo hard en misschien 
moeten we dat gewoon maar eens 
accepteren. Nederland als export-
land van luchtvracht is gewoon heel 
rustig.’ 
De luchtvrachtexpeditie moet zich 
op die mindere groei instellen en 
organiseren, geeft  Bloemen als ad-
vies mee. ‘Het is eerder een vraag in 

welke markten wij nog groeipoten-
tieel weten te halen. Ik denk bij-
voorbeeld niet dat we in 2015 een 
enorme opleving gaan zien en maar 
gewoon moeten wachten op dat her-
stel. Wat vooral van belang is, is hoe 
we straks omgaan met die ontzet-
tend groeiende bellycapaciteit. Dat 
wordt de grote vraag voor de toe-
komst.’
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‘The next big thing in 
de logistiek is al een feit’

Grote Europese winkelketens als Hema, Zara, H&M, maar ook De Bijenkorf 

zijn grote delen van hun importpakket uit China aan het weghalen en naar 

landen rond het Middellandse Zeegebied aan het verplaatsen. Bij dit 

zogeheten ‘near shoring’ is vooral Turkije in trek, zegt Charles van de Steene, 

commercieel directeur Europa van logistiek dienstverlener Damco. ‘Een 

zeereis van 40 dagen is voor onze klanten een veel te groot risico geworden.’

De meeste grote winkelketens verleggen de productie van kleding en modegevoelige artikelen steeds meer van China naar landen als Turkije, Tunesië en Marokko.

D
riekwart van zijn grote 
klanten heeft  de import van 
‘retail- en lifestyle-produc-

ten’ al naar lagelonenlanden dichter 
bij huis verlegd, verzekert Charles 
van de Steene. ‘Zonder overdrij-
ving. En de rest volgt zeker binnen 
een jaar.’ Hij is met Damco de laat-
ste twee jaar bezig om voor grote 
Europese winkelketens de import-
logistiek op te zetten en te begelei-
den in landen als Turkije, Egypte, 
Israël, Marokko en Tunesië.  
Het gaat bij deze goederen om arti-
kelen die doorgaans bij de winkels 
van C&A, de Bijenkorf, V&D, Hema 
en H&M hangen of in de schappen 
liggen.    
Specifi eke namen van klanten van 
Damco mag Van de Steene niet noe-
men. ‘Die zijn vertrouwelijk.’ Wel 
wijst hij erop dat ‘alle grote jongens’ 
de overstap al hebben gemaakt rich-
ting landen als Turkije of Marokko. 
‘Gewoonweg omdat ze het zich niet 
kunnen veroorloven het niet te 
doen.’ 
Wat enkele jaren geleden nog werd 
omschreven als the next big thing is 
nu realiteit geworden, onderstreept 
hij. ‘Toen was er al sprake van een 
kleine verschuiving, maar de meeste 

totijden door wat hij het ‘super, su-
per, super  slow steaming’ noemt van 
de containerrederijen. ‘Daardoor is 
de reistijd van goederen uit het Verre 
Oosten met 50 tot 60% toegenomen. 
Je praat dan over transporttijden op 
het water van zomaar 36 dagen en 
meer. Terwijl de druk van de consu-
menten op de bevoorradingsketen 
alleen maar groter is geworden om 
aan de snel wisselende vraag naar 
modeartikelen te voldoen, is de ke-
ten alleen maar trager geworden. 
Dat is de ‘trigger’ geweest om de im-
port te verplaatsen. De klant van de 
modeketens is steeds kieskeuriger 
geworden. We hebben niet langer 
een zomer-en winterseizoen, maar 

importeurs kwamen toen nog van 
een koude kermis thuis’, zegt de 
Damco-manager. ‘Orders werden 
niet goed gemanaged, de kwaliteit 
van de goederen was soms onder de 
maat en er was geen focus op de lo-
gistiek zodat producten veel te laat 
werden geleverd of slechts deels. 
Dan kies je als grote winkelketen 
weer eieren voor je geld. Iedereen 
ging toen weer heel snel terug naar 
zijn comfortzone in China. Dan ne-
men ze die twintig dagen extra 
transporttijd wel op de koop toe.’
Vooral de textielproducenten rond 
de Middellandse Zee hebben geleerd 
van deze valse start en hebben de 
kwaliteit van de goederen en de lo-

gistiek op peil gebracht. ‘Die ligt 
soms zelfs hoger dan in China’, on-
derstreept Van de Steene. ‘Qua loon-
kosten konden die landen in de Eu-
ropese periferie al concurreren met 
de Chinese tegenhangers. Een pro-
bleem was nog om op de juiste tijd de 
juiste spullen te leveren. Hier heb-
ben ze mede met coaching en bege-
leiding van ons een grote inhaalslag 
weten te maken. Zelfs in een land als 
Egypte, waar het politiek onrustig is 
geweest, is die trend waarneembaar.’
Dat het zogeheten near shoring, ook 
wel near sourcing genoemd, nu zo’n 
hoge vlucht heeft  genomen, ver-
klaart Van de Steene grotendeels 
met de steeds langer worden transi-

elk seizoen heeft  weer een voor, mid-
den en naseizoen. Bij de winkelke-
tens is er dan ook een enorme druk 
om op tijd de juiste spullen op het 
schap te hebben liggen. Dan red je 
het niet meer met slow steaming, 
want als je in China bijvoorbeeld jas-
jes in een container laadt en ze pas 
zes weken later in de winkel hebt lig-
gen, kan de markt al zijn veranderd. 
Near sourcing naar gebieden aan de 
rand van Europa heeft  dan ook te 
maken met een stuk risicobeper-
king, stelt hij. ‘De retailmarkt is zo 
dynamisch geworden dat veertig da-
gen een te groot bedrijfsrisico is ge-
worden. Je wilt de tijd dat de voor-
raad ergens op het water is zo kort 
mogelijk houden, anders verlies je de 
consument.’
Door de import dichter bij huis te 
hebben, kunnen de winkelketens 
makkelijker inspelen op een mode-
gril of wisselvallige weersomstan-
digheden in Europa. Van de Steene:  
‘Voor het Europese trucking is dit 
een zegen en ik verwacht dat de vo-
lumes de komende jaren stevig zul-
len stijgen. Je hebt ook nog het aan-
vullend voordeel dat er ook veel 
meer balans is in de vervoersstro-
men, want veel meer grondstoff en 
worden weer vanuit Europa naar die 
landen gehaald. Daarnaast zijn die 
regio’s ook de nieuwe afzetmarkten 
voor deze winkelketens.’

Shortsea
Het meest profi teert volgens Van de 
Steene de kustvaart van near sho-
ring. ‘ Zeecontainers blijven centraal 
in de regionale vervoersstromen. 
Daar verwacht ik geen verschui-
ving.’ Minder goed nieuws is er voor 
het containervervoer  tussen Azië en 
Europa. ‘Die vervoersstromen ko-
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Van der Woude Auto’s BV in 

Woerden heeft een nieuwe 

Volvo FM autotransporter Euro 

VI in gebruik genomen. Het is 

de eerste Euro VI-autotranspor-

ter in Nederland. De truck 

wordt ingezet voor de aan- en 

afvoer van auto’s. Van der 

Woude Auto’s BV is actief in de 

in- en verkoop van jonge 

gebruikte auto’s en transpor-

teert per week gemiddeld 80 

auto’s in Nederland.

Transportondernemer Koel-
trans Angeren BV heeft het 

Keurmerk Transport & Logistiek 

ontvangen. Het jonge familie-

bedrijf heeft zich toegelegd op 

geconditioneerd vervoer. 

Dagelijks levert de onderne-

ming met twintig vrachtauto’s 

onder meer groenten, fruit, 

diepvriesproducten, bloemen 

en planten bij opdrachtgevers 

in Duitsland en Frankrijk. 

 

Prologics Transport heeft drie 

Renault Trucks T430 4x2 X-Low 

aangeschaft. Het full-service 

transportbedrijf, gevestigd in 

Schiphol-Rijk, is gespecialiseerd 

in luchtvracht en koel- en 

vriestransport. De drie nieuwe 

Euro VI-trucks zijn een uitbrei-

ding en worden ingezet voor de 

luchtvrachtactiviteiten. 

GLS krijgt een nieuw depot 

voor pakketten in het Vlaamse 

Deinze, dat opent in augustus. 

Dit depot neemt de capacitei-

ten over van de locaties 

Merelbeke, vlak bij Gent, en 

Roeselare. Merelbeke blijft 

actief als vrachtdepot. In het 

depot van Deinze kunnen straks 

tot 35.000 pakketten per dag 

worden verwerkt. De infra-

structuur, met een oppervlakte 

van 4000 m2, beschikt over een 

moderne sorteermachine met 

drie sorteerbanen en meer dan 

120 poorten, met mogelijkheid 

tot uitbreiding van de capaciteit 

wanneer dat nodig wordt. 

Nijman/Zeetank International 
Logistic Group heeft achttien 

zuinige Scania R 410 trekkers 

besteld met een totaalgewicht 

van 6925 kg. De logistieke 

dienstverlener rijdt zowel 

nationaal als internationaal met 

zwaar geladen glas- en bulk-

transport combinaties. In de 

chemie wordt gebruikelijk per 

ton betaald, dus hoe lager het 

gewicht van het eigen voertuig, 

hoe meer betaalde lading er 

mee kan per rit. Op het gebied 

van glastransport kan met 

speciale trailers ruim 25 ton 

nettogewicht worden geladen. 

Shell heeft het aanbod van 

Shell FuelSave Partner uitge-

breid met een dienst voor 

brandstof- en wagenparkbe-

heer voor vrachtwagens. Het 

biedt één online beheerportaal, 

FleetVisor, voor een overzicht 

van het brandstof- en wagen-

gebruik. Zo kan de applicatie 

wagenparkbeheerders in het 

wegtransport helpen om 

brandstofbesparingen vast te 

stellen, communicatie met 

chauffeurs te optimaliseren en 

te voldoen aan de EU-richtlijnen 

voor werk- en rijtijden. 

Bierbrouwer AB InBev gaat 

samen met de palletpool van 

Chep en logistiek dienstverlener 

JCL werken aan vermindering 

van de uitstoot van kooldioxide. 

Ze gaan gebruik maken van een 

‘shared warehouse’. JCL heeft in 

het magazijn waarvoor het in 

Nederland producten van AB 

InBev opslaat, ruimte vrij. Die 

ruimte zal worden gebruikt 

voor de opslag van Chep-pal-

lets. Op zijn beurt zal AB InBev 

lege vrachtautocapaciteit gaan 

gebruiken voor het vervoer van 

pallets naar zijn brouwerijen. 

De bedoeling is de samenwer-

king ook naar andere Europese 

landen uit te breiden. 

Maja Stuwadoors bv in de 

Amsterdamse haven heeft de 

eerste Liebherr mobiele 

havenkraan aangeschaft, type 

LHM 550. Het bedrijf doet in 

overslag van bulk- en stukgoed. 

Met de mobiele kraan worden 

de mogelijkheden enorm 

uitgebreid. De kraan heeft twee 

lieren speciaal voor schroot-

overslag en een hefhoogte van 

48 meter.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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men uiteindelijk onder druk te 
staan’, aldus Van de Steene.  Hij ver-
wacht overigens niet dat China 
straks leegloopt. ‘Er zullen nog 
steeds veel producten uit China wor-
den gehaald, maar dan gaat het om 
goederen waarvan je zeker weet dat 
die ook over veertig dagen nog ver-
kocht kunnen worden. China is 
daarnaast ook door de gigantische 
productiecapaciteit een ‘fact of life’. 
Je krijgt wel een geheel andere dyna-
miek in de logistiek waar lading en 
logistiek voor een deel weer naar Eu-
ropa wordt gerepatrieerd.’
De rol van Damco als ketenregisseur 
in dit proces ligt vooral in het mana-
gen van de logistiekketen, legt hij 
uit. ‘Wij doen voor onze klanten een 
deel coaching bij de fabrikanten in 
bijvoorbeeld Turkije of Marokko, 
want dat is voor die partijen daar 
nog grotendeels nieuw. Die zijn niet 
gewend om bijvoorbeeld met een 
Mediamarkt of een Bijenkorf te wer-
ken met de daaraan gekoppelde 

strenge inkoopvoorwaarden en 
kwaliteitseisen.  Dan moet je denken 
aan het sturen op de betrouwbaar-
heid van de leveranties. Wij regelen 
als Damco voor de winkelketens 
daarbij de logistiek van het moment 
dat een order is geplaatst bij een pro-
ducent in bijvoorbeeld Turkije tot 
aan het moment dat het artikel in de 
winkel moet liggen. Indien onze 
klant zegt dat een bepaald soort 
overhemd op 15 maart in de winkels 
moet zijn, zorgen wij er voor dat dit 

ook gebeurt.’ 
Damco heeft  voor de logistieke on-
dersteuning eigen containercentra 
opgezet in Turkije en Marokko en de 
plannen voor een steunpunt in 
Egypte zijn in een vergevorderd sta-
dium.  ‘In die containerstations ko-
men alle goederen van onze klanten 
bij elkaar. Wij consolideren het dan 
en laden de containers. Onze klan-
ten nemen bijvoorbeeld bij tien pro-

ducenten in Turkije goederen af. Wij 
bundelen die goederenstromen in 
ons centrum en zorgen dat de con-
tainer voor de klanten optimaal 
wordt beladen zodat de vervoerskos-
ten per eenheid zo laag mogelijk uit-
vallen. Het vervoer zelf kan de klant 
ook bij ons inkopen, maar dat hoeft  
dus niet. 
Van de Steene ziet ook dat winkelke-
tens al productie van modeartikelen 
naar EU-landen als Portugal en in 
mindere mate Italië verleggen. ‘Het 

zijn landen waar het vakwerk nog 
steeds aanwezig is. Dat lag eerder in 
niche zoals het luxe-segment, maar 
door de crisis zijn deze landen qua 
loonkosten nu ook concurrerend ge-
worden met de kuststroken van Chi-
na. Veel schoenproductie gaat nu 
beetje bij beetje terug naar een land 
als Portugal, dat dertig jaar geleden 
veel productie aan China verloor. 
Polen kent een sterke meubelindu-
strie. Kleine niches worden zo steeds 
groter en groter.’ 

Ethiopië 
In centraal China kan nog ver onder 
de Europese loonkosten worden ge-
produceerd, maar dat biedt voor de 
klanten van Damco nauwelijks soe-
laas, zegt Van de Steene. ‘De transi-
totijd wordt met tenminste een week 
verlengd als je de productie daar-
heen verlegt. Daarnaast hebben de 
zuidelijke EU-landen ook het grote 
voordeel dat er geen problemen zijn 
met de douane en importquota’s. 
Met de lagere vervoerskosten en 
korte transporttijden zie ik die 
markt ook steeds groter worden.’
De Damco-manager verwacht ver-
der dat near shoring zich ook zal uit-
breiden naar landen als Kazachstan 
en Azerbeidzjan. ‘Dat zijn nu nog 
vooral olieproducerende landen, 
maar langzaam zie je daar ook de 
productie van textiel en meubels 
verschijnen.’ Ook zal meer productie 
de komende vier jaar naar de hoorn 
van Afrika verschuiven. ‘Zo moet je 
vooral een Afrikaans land als Ethio-
pië in de gaten houden. ‘Dat wordt 
the next big thing in de textiel-
markt’, voorspelt hij.  

‘Slow steaming heeft als gevolg gehad 
dat de transitotijden van kleding uit 
China met 50 tot 60% zijn toegenomen.’ 
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AGENDA

EVO Zeevrachtcongres 
14 maart 

De ontwikkelingen in de container-

lijnvaart volgen elkaar in rap tempo 

op. EVO informeert u over de recente 

ontwikkelingen. Hoofdthema: allian-

ties en de gevolgen voor verladers.  

• www.evo.nl 

Duits/Nederlands Logistiek 
Congres Duisburg 
25 maart 

Congres voor grensoverschrijdende 

samenwerking tussen Rotterdam en 

Duisburg. Over optimalisatie van de 

intermodale bereikbaarheid.   

• www.congresduisburg.nl

Supply Chain Innovations 2014 
27 maart 

Tijdens deze dag worden innovatieve 

toepassingen binnen het ruime do-

mein van Supply Chain Management 

gepresenteerd. Ook is er een seminar-

programma. 

• www.valuechain.be

Havencongres Rotterdam
17 april 

Drie onderwerpen staan deze mid-

dag centraal: De nieuwe werkelijk-

heid van Rotterdam, Impact van ver-

anderende markten en Hoe gaan we 

om met de veranderde werkelijkheid? 

• www.managementproducties.com  

Maritime Industry 
13 t/m 15 mei  

Maritime Industry is de nieuwe naam 

voor de vakbeurs Construction & 

Shipping Industry. Met een volledig 

aanbod van producenten voor de 

binnen- en zeevaart en visserij. 

• www.evenementenhal.nl

‘Het land is zo goed  
 OEKRAÏNE   Transporteurs in dubio over ritten naar het confl ictgebied

Terwijl het confl ict in 
Oekraïne escaleert, moeten 
Nederlandse transporteurs 
snel inspelen op de laatste 
ontwikkelingen. 

Donetsk, het industriële hart van 
Oekraïne. Hier, in Oost-Oekraïne, 
zeventig kilometer van de Russische 
grens, gaat het gewone leven (voor-
alsnog) door. Auto’s, trams en busjes 
rijden gewoon. Koempels werken 
zich in het zweet, staalarbeiders 
zwoegen, en chemicaliën worden op 
transport gezet naar Rusland.
Maar niet al het internationale 
transport wordt bezorgd. Ga met 
een Oekraïense groupage-partner 
van een Nederlands bedrijf naar een 
bestemming hier in Donetsk, en het 
zal minder druk zijn dan normaal.
De angst zit er goed in bij de leveran-
ciers. En ook al moet de balans nog 
worden opgemaakt, nu al is duide-
lijk dat het confl ict in Oekraïne de 
Nederlandse transportsector hon-
derdduizenden euro’s kost. Voor 
veel logistieke dienstverleners be-
slaat de handel met Oekraïne een 
paar procent van hun totale activi-
teiten, maar dat kan qua omzet toch 
enkele tienduizenden euro’s op 
weekbasis schelen.  
En nu het einde van het confl ict nog 
niet in zicht is, nemen de zorgen toe. 
Zeker omdat de situatie in Oekraïne 
is geëscaleerd van een intern confl ict 
naar een interventie van Russische 
zijde. Ook hier dreigt de handel een 
fl inke knauw op te lopen. De Russi-
sche roebel staat op recordlaagte en 
economische sancties tegen Rusland 
hangen in de lucht. Een beperking 
op handel en investeringen volgens 
de Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken John Kerry een op-
tie om Rusland te ‘straff en’
Voor Ewout van Wijk uit Giessen is 
de situatie erg lastig. Zijn E. Van 
Wijk Logistics had afgelopen najaar 
al te kampen met een afname aan 
bestellingen; klanten hoopten erop 
dat Oekraïne een handelsverdrag 
met de Europese Unie zou sluiten 
waardoor onder meer de invoer-
rechten zouden verdwijnen.
Nu heeft  Van Wijks bedrijf, dat in 
West-Oekraïne een pand heeft  met 
een warehouse van 2500 vierkante 
meter én een eigen DAF-dealerbe-
drijf van 2000 vierkante meter, een 
totaal ander probleem. Na de ge-
welddadige omwenteling van het 
Oekraïense regime dreigt er een nog 
groter confl ict te ontstaan. Van Wijk 
mag dan wel zelf douanediensten 
uitvoeren aan de Pools-Oekraïense 
grens, maar het aantal leveringen 
neemt fors af. 

Heb je inmiddels wat meer zicht op 
hoe het jullie de afgelopen twee à 
drie weken is vergaan?
Het transportvolume is sterk ge-
daald, met name de export naar Oe-
kraïne. Door de ongeregeldheden 
hebben bedrijven orders uitgesteld. 
Leveranciers hebben (deels) leverin-
gen stilgezet door de onzekerheid in 
het land. De grenzen zijn immers 
dicht geweest en niemand wist hoe 
lang een revolutie aan zou houden. 
Januari was eigenlijk best een goede 
maand, het is goed misgegaan na 18 
februari.

Op hoeveel procent kunnen jullie 
momenteel functioneren?
60% van onze vrachtwagens is actief, 
de rest hebben we vorige week stilge-
zet. De prijzen staan enorm onder 

druk en de onbalans tussen import 
en export is enorm.

Wat is het grote gevaar momenteel 
voor de logistieke sector?
Als de onrust aanhoudt zullen de 
volumes laag blijven, wat zorgt voor 
prijzendruk in een toch al sterk con-
currerende markt. Investeerders ha-
ken voorlopig af. Dus op korte ter-
mijn zie ik het niet positief in. Ik 
geloof echter sterk in de toekomst 
van Oekraïne dus het is zaak dat we 
fl exibel meebewegen met de markt. 
Adaptief vermogen is op dit moment 
‘key’.

Zowel de interne politiek als de 
dreiging van Rusland, zorgt voor 
grote onzekerheid op de markt?
Absoluut! Er is politieke onzeker-

In Donetsk nemen Russische activisten het over.

Ik kijk terug op een geslaagd carnavals-
weekend. In een oversized en veel te 
dun X-Wing pilotenpak, liep ik wat on-
wennig door de straten van Oeteldonk. 
Ik ben van boven de rivieren, dus vrij 
onbekend met het carnavalsgebeuren. 
Het duurde echter niet lang voordat ik 
doorhad dat er een behoorlijke correla-
tie bestaat tussen carnaval en het nut-
tigen van accijnsproducten. 

Het maakte niet uit waar ik keek, overal werd gezellig gedron-
ken, gemixt en gedaan. De mogelijkheden waren ongekend, 
alle combinaties van drankjes leken goed te werken, de kater 
van de volgende ochtend even buiten beschouwing gelaten. Ik 
heb ervan genoten. Over accijnsinkomsten hoeft  de staat na 
afgelopen week in ieder geval niet te klagen.  

Het zal inherent zijn aan accijnsproducten, maar er wordt 
ontzettend veel mee geëxperimenteerd. Het lijkt wel alsof bij 
elke nieuwe uitvinding wordt gekeken of je het kunt drinken, 
kunt roken of je auto erop kunt laten rijden. Tot vreugde van 
de wetgever, want in al die gevallen rinkelt de accijnskas van 
de staat. Een nieuwe ontwikkeling is het gebruiken van aard-
gas als motorbrandstof (LNG). Aardgas wordt met name ge-
bruikt voor verwarming van bijvoorbeeld woonruimten, 
maar je auto erop laten rijden is nieuw. In ieder geval weer eu-
ro-tekens in de ogen van de staat; nog meer accijns heff en!  

Op het eerste gezicht geen probleem, zou je zeggen. Toch wel, 
want het overgrote deel van het aardgas is niet bestemd om 
als motorbrandstof te worden gebruikt en dus geen accijns-
product. Dat onderscheid is belangrijk, want zodra een pro-
duct wordt bestempeld als accijnsproduct is het niet meer 
mogelijk om het product op te slaan, te verkopen en te ver-
voeren zonder vergunningen, administratieve spinnenweb-
ben en fysieke maatregelen. 

Op dat punt zien we dat Nederland weer eens onnodig af-
wijkt. Europa is nog aan het nadenken hoe om te gaan met 
producten zoals LNG, maar Nederland kiest de ‘veilige route’ 
en ziet alles als accijnsproduct. Dat je vervolgens over de 
grens raar wordt aangekeken met al je accijnspaperassen en 
aanzuiveringsverzoeken is men even vergeten te vermelden. 
Dat ondernemers onnodig en zonder wettelijke grondslag 
worden overspoeld met administratieve verplichtingen en fi -
nanciële risico’s is ook een bijzaak. Nederland stelt in ieder 
geval de accijnsinkomsten veilig voor alles wat misschien, 
eventueel, mogelijkerwijs, ooit als potentiële motorbrandstof 
zou kunnen worden gebruikt.  

Dat is het mooie aan carnaval beneden de rivieren. Daar be-
grijpen ze dat het lokale accijnsfeest na een week ook weer 
eindigt, waarna ze gewoon weer overgaan tot de orde van de 
dag. Dat zou men in Den Haag ook eens moeten doen.
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RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
www.deloitte.nl



Nieuwsblad Transport is een uitgave van

Paul Krugerstraat 181, 3072 GJ  Rotterdam
Postbus 200,  3000 AE  Rotterdam 
T.  01o 280 10 00   F. 010 280 10 05

I. www.nieuwsbladtransport.nl

Managing director
michel.schuuring@ntpublishers.nl

Druk
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

© 2014 NT Publishers B.V. Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opge  sla gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Publishing manager
arie.van.dijk@ntpublishers.nl

Hoofdredacteur
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Eindredactie print
job de kruiff

eindredactie@nieuwsbladtransport.nl 

Eindredactie online
nathalie.montfoort@nieuwsbladtransport.nl

Redactie
redactie@nieuwsbladtransport.nl

rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl
   havens, maritiem en spoor
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
   wegvervoer, binnenvaart en economie

john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl 
   luchtvracht en expeditie
gert.van.harskamp@nieuwsbladtransport.nl 
   lijnvaart
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl 
   scheepvaart en offshore

Vormgeving
nourdin kouch

edward ouwerkerk

studio@ntpublishers.nl

Nieuwsblad Transport is aangesloten bij 

Publeaks, misstanden kunnen worden 

gemeld bij publeaks.nl

Manager operations
frank.van.hal@ntpublishers.nl

Advertentieverkoop
T. 010 280 10 25   F. 010 280 10 05

verkoop@ntpublishers.nl

Klantenservice
T.  01o 280 10 16   F. 010 280 10 05
customerdesk@ntpublishers.nl

jaarabonnement  incl.  NT e-mail €485,-
 excl.  NT e-mail €420,-
half jaarabonnement  incl.  NT e-mail €263,-
 excl.  NT e-mail €225,-
kwartaalabonnement  incl.  NT e-mail €155,-
  excl.  NT e-mail €129,50
introductieabonnement incl.  NT e-mail €15,- 
Prijzen zijn exclusief btw.
Annulering: schriftelijk een maand voor aanvang 
van de nieuwe abonnementsperiode. 

Traffi c
traffi c@ntpublishers.nl

Offi ce management
T. 010 280 10 00   F. 010 280 10 05

Mainport Mail
T. 010 280 10 30   F. 010 280 10 05
mpm@mainportmail.nl
petra.glansdorp@mainportmail.nl
minouschka.schouten@mainportmail.nl

17
NIEUWSBLAD TRANSPORT 5-11 MAART 2014

DE PRAKTIJK

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

Willem Bentinck is de nieuwe 

directeur van Nederlands 

Loodswezen als opvolger van 

René Eichelsheim. Bentinck (45) 

werd in 2002 registerloods en in 

2007 voorzitter van de regionale 

loodsencorporatie Amsterdam-

IJmond. Eerder was hij werk-

zaam bij de Holland America 

Line. Hij was ook loods op de 

rivier de Humber in het noord-

oosten van Engeland. 

Bpost heeft een 

nieuwe topman. 

De 55-jarige 

Koen Van 
Gerven zal de 

hoogste baas 

worden bij het 

Belgisch postbedrijf. Zijn 

benoeming is door de regering 

goedgekeurd. Van Gerven, 

opgeleid als bedrijfseconomisch 

ingenieur, is al sinds 2006 

werkzaam bij bpost. Het 

postbedrijf moest op zoek naar 

een nieuwe topman nadat 

bestuursvoorzitter Johnny Thijs 
had besloten uit protest tegen 

een forse salarisverlaging zich 

niet herkiesbaar te stellen voor 

een nieuwe termijn.  

Remco Buur-
man (53) is sinds 

1 maart de 

nieuwe alge-

meen directeur 

van Nederland 

DistributieLand 

(NDL). Hij is de opvolger van 

Dirk ’t Hooft, die met pensioen 

is gegaan. Buurman was de 

afgelopen vijf jaar managing 

director van het Rotterdam 

Investment Agency. 

PERSONALIA

Transfl eurs B.V.
Bergen op Zoom

Rechtbank West-Brabant

Giveanight
Arnhem

Rechtbank Noord-Nederland

Huisman Transport B.V.
Veendam

Rechtbank Noord-Nederland

Henk Van De Scheur B.V.
Apeldoorn

Rechtbank Noord-Nederland 

FAILLISSEMENTEN als leeggeplunderd’

heid, kijk maar naar het probleem op 
dit moment in de Krim, maar ook 
economische en fi nanciële onzeker-
heid. Het land is nagenoeg leegge-
plunderd en failliet, de nationale 
Hrivna is enorm aan het devalueren. 
Ik heb er nog weinig over gelezen in 
het nieuws, maar het grootste pro-
bleem waar wij nu mee zitten is de 
instabiele en grillige koers.

Wat heeft  dat voor gevolgen voor 
jullie export?
Op dit moment is de munt al maar 
liefst twintig procent in waarde ge-
daald ten opzichte van 2 weken gele-

den en het verschil per dag is zo 
groot dat wij op dit moment geen 
contracten kunnen sluiten. Dit zorgt 
er ook voor dat geïmporteerde goe-
deren enorm in prijs stijgen en min-
der of niet verkocht worden. Uiter-
aard zien we dit dan direct terug in 
de dalende exportvolumes naar Oe-
kraïne. Ik kan nog geen reële schat-
ting geven. Bovendien hebben wij 
door ons pand een behoorlijke inves-
tering in Oekraïne zitten, dat brengt 
andere risico’s met zich mee. Maar je 
kunt nagaan dat we alles bij elkaar 
een fl inke fi nanciële schade hebben. 
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GEERT JAN HAHN

‘De munt is zo grillig dat we op dit 
moment geen contracten sluiten.’

VAN DUUREN NIET... 
Remco Ipenburg, planning Cen-
traal- en Oost-Europa bij Van 
Duuren Districenters: ‘Op dit mo-
ment hebben wij geen enkele or-
der voor Oekraïne, het staat to-
taal stil. Onze opdrachtgevers 
durven het momenteel niet aan 
om te vertrekken. Er is nog vol-
doende opslag voor deze klanten 
op ons depot in Kiev waardoor wij 
ook niet hoeven te vertrekken. 
Maar we durven het ook niet aan 
om onze chauffeurs die kant op te 
sturen. De orders die wij nu voor 
Odessa en Cherson (Zuid-Oekraï-
ne) hebben, sturen wij per boot 
vanaf het Roemeense Constanta.’

... EN WIM BOSMAN WEL
Guus van der Stelt, managing di-
rector Centraal- en Oost-Europa 
bij Wim Bosman: ‘Wij volgen de 
situatie in Oekraïne op de voet; 
wij zijn immers druk doende om 
onze warehouse-activiteiten ook 
in dit land te starten. Net buiten 
Kiev hebben wij nu een klein kan-
toor met zes lokale medewerkers. 
Samen met ons kantoor in Neder-
land verzorgen zij gemiddeld 40 
vrachten naar Nederland per 
week. Wij merken weinig van het 
confl ict in onze werkzaamheden, 
maar wat betreft de export-
stroom voelen we wel dat er wat 
gaande is. Verladers vertragen 
hun zendingen enorm en soms 
wordt er ook geannuleerd. Vaak 
wordt als reden opgegeven dat 
de betalingen te laat of niet bin-
nenkomen. Wij participeren op 
dit moment in twee middelgrote 
logistieke tenders. Tot op heden 
loopt dit als gepland, maar het 
gevaar is wel degelijk aanwezig 
dat de (westerse) bedrijven die de 
tender hebben uitgezet, zich uit-
eindelijk niet willen vestigen in 
Oekraïne. Deze onzekerheid zal 
nog even aanhouden. Wat be-
treft de transporten naar Rusland 
vanuit Oekraïne is er al geruime 
tijd een kat-en-muisspelletje aan 
de gang aan de grens met Rus-
land. Maar ik kan wel zeggen dat 
de Oekraïners hieraan gewend 
zijn. Vanuit West-Europa naar 
Rusland transporteren wij bij-
voorbeeld nooit via Oekraïne. 
Ook niet als de eindbestemming 
bijvoorbeeld Rostov-aan-de-Don 
is. Wij kiezen dan voor de route 
om Oekraïne heen.’
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Heerlijk om die sfeer van de ouwe 
haven vol stukgoed op te snuiven

gere zich afvraagt hoe je zonder In-
stagram in hemelsnaam zwart-wit-
foto’s kon maken... 
De auteur, voormalig scheepsla-
dingcontroleur in het oude stuk-
goed, maakte deze omwenteling van 
nabij mee en heeft  het boek in korte 
hoofdstukjes verdeeld waarvan 
sommige op zijn zachtst gezegd nog-
al intrigerende titels dragen. 
Zoals Jopie Wip, een bootsman van 
wie het niet moeilijk raden is hoe hij 
aan zijn bijnaam kwam, of het cryp-
tische Zwart-blauwe ratten, of Een 
verborgen fl es whisky, nog zo’n ver-
haal dat je meteen wilt lezen. 
Ook de haventaal wordt uitvoerig uit 
de doeken gedaan. Zoals Vennix zelf 
stelt, alleen de geuren ontbreken 
nog, alhoewel, met een beetje fanta-
sie verzin je die er zelf ook nog wel 
bij.  | PW

Voor wie wil weten hoe het er ‘vroe-
ger’ aan toe ging in de Rotterdamse 
haven, is er nieuw leesvoer op de 
markt: Het oude stukgoed. 

De container. Een revolutie. Toen ie 
in de jaren zestig voor het eerst 
kwam, werd hij gezien als een grote 
bedreiging. Weg banen. Nou is de 
wereldeconomie sindsdien nog aar-
dig gegroeid, dus in dat opzicht valt 
het wel mee, maar we kunnen zon-
der nostalgie vaststellen dat de aard 
van het werk veranderd is. 
De wereld van het stukgoed ver-
dween in de periode 1960-1995 
steeds verder door de zogeheten 
containerisatie. Daarom schreef 
Chris Vennix het boek Het oude 
stukgoed. Met veel foto’s, zodat de 
oudere lezer een lekkere trip down 
memory lane maakt, terwijl de jon-

HISTORIE

Stil naar de hemel
 AIRLANDER   Nieuw luchtschip kan overal uit de voeten

Laten we hopen dat Iron 
Maiden-frontman Bruce 
Dickinson zich in kan 
houden, in het mega lucht-
schip de Airlander.

Want anders is het wel zonde van 
een van de grote voordelen die dit 
nieuwe luchtschip, waarvan vorige 
week een prototype werd onthuld in 
een enorme oude hangar in het Brit-
se Bedfordshire, met zich mee 
schijnt te brengen: stilte. Het bedrijf 
dat het ontwierp ziet het namelijk al 
voor zich: zonder de rust van het 
wild te verstoren kun je vanuit de 

lucht wekenlang een kudde gnoes of 
voor mijn part leeuwen volgen, zo 
stil is dit luchtschip.
Het hybride toestel is deels een lucht-
schip gevuld met helium (38.000 ku-
bieke meter), deels helikopter en 
deels vliegtuig. Het heeft  hoge ver-
wachtingen gewekt. Met zijn lengte 
van 91 meter, een breedte van rond 
de veertig meter en een hoogte van 
zo’n dertig meter kan het zware la-
ding en tonnen noodhulp vervoe-
ren, tot zo’n 10.000 kilo. En dat met 
een minimale uitstoot, en het kan 
bovendien zonder lange landings- of 
startbaan het luchtruim kiezen, dan 
wel terugkeren op aarde. 
Het bedrijf dat het ontwierp heet 

Hybrid Air Vehicles en heeft  voor dit 
project geld opgehaald bij verschil-
lende private investeerders, onder 
wie dus zanger Bruce Dickinson. Als 
je mee wilt bij de eerste proefvlucht 
met passagiers, samen met Bruce, 
kun je meeloten voor twee kaartjes 
op de website http://www.airlander.
co.uk/ van het bedrijf. 
Uiteindelijk moeten er ook luxe va-
rianten op de markt komen, bijvoor-
beeld met een megazwembad aan 
boord. Badderen op niveau, zegt 
Marge, om in gedachten al weg te 
zweven naar grote hoogten. Leve de 
techniek...

PETER WIERENGA
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QUOTE VAN DE WEEK

Gerard Jan van den Herik 
(Herik Rail), op pagina 2 
van deze krant.

Ik geloof niet in 
’t verslepen van 
dood gewicht 
zoals chassis en 
wielen per trein.

Als deze krant u bereikt, kan het kruit-
huis al zijn ontploft . Rusland heeft  de 
Krim en de Oekraïense Donbas bezet 
en in één moeite door ook de Baltische 
Staten, omdat daar per slot van reke-
ning ook Russen wonen. Het laatste 
leidt wel tot ernstige diplomatieke dé-
marches van de westerse wereld, maar 
niet tot ingrijpen van de NAVO, hoewel 
die daartoe verplicht is omdat Estland, 

Letland en Litouwen van die verdragsorganisatie tegenwoor-
dig lid zijn. Het is maar goed dat het voorjaar in aantocht is, 
want natuurlijk sluit Tsaar Vladimir als vergelding voor wes-
terse sancties de Russische gaskraan af.

Laten we nu eens aannemen dat dit scenario zich niet vol-
trekt. Poetin herinnert zich van de Moskouse spionnenschool 
dat Hitler-Duitsland onder dit voorwendsel – de Duitsers in 
Südetenland en het Memelgebergte – de Tweede Wereldoor-
log is begonnen. Er wonen ook verscheidene Russen in Ne-
derland, onder wie mijn lieve bridgevriendin Maria, die van 
een gammele zes sans schijnbaar moeiteloos een potdichte 
zeven weet te maken – tégen mij, wel te verstaan. Is dat voor 
Rusland een reden om Nederland binnen te vallen?

De Koude Oorlog is bovendien niet voorbij. Zowel aan 
NAVO-kant als in het eigen Rusland ligt nog een bedenkelij-
ke voorraad kernwapens en het is zelfs niet helemaal zeker of 
Oekraïne, dat zijn nucleaire bewapening bij het ook door 
Rusland ondertekende Memorandum van Boedapest in 1994 
moest inleveren, niet stiekem een restje heeft  bewaard dat ook 
met gemak op Moskou kan worden gericht.

U wilt niet weten wat de logistieke gevolgen zouden zijn als 
het rampscenario zich wel degelijk zou voltrekken. Pardon, u 
wilt dat juist wel weten van een krant die zich ten doel stelt 
zijn lezers behoorlijk te informeren. Welnu, Oekraïne is vele 
maten groter en strategischer gelegen dan Georgië, waar een 
eerdere Poetin tijdens de Olympische Spelen van Peking in 
2008 binnenviel.

Het oost-westvervoer zou door een nieuwe Krimoorlog, an-
derhalve eeuw na dato, aanzienlijk worden bemoeilijkt, de 
beurzen in de wereld zouden bij een gewapend confl ict in-
storten, de crisis van 2008 zou met nog maar eens vijf jaar 
worden verlengd. Ik hoop dat deze krant u bereikt in onge-
schonden toestand, ten bewijze dat de wereld nog even voort 
kan.
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FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl


