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3DE LOGISTIEKE DIENSTVERLENER

INDEX BINNENVAART KLIMT NAAR ONGEKEND HOOG NIVEAU

De Transportindex voor de binnenvaart bereikte begin deze week een ‘all time high’ van 122 punten, een fractie 
meer dan de 120 van een week eerder. Nooit eerder in de nu bijna drie jaar waarin de index wordt bijgehouden 
kwam de binnenvaartindex boven de 120 punten uit. Ook de deelindex voor het wegvervoer sprong zes punten 
omhoog naar 113. Omdat ook de zeevaart zich herstelde, steeg de algemene index acht punten naar 106,91.

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

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

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer

May '13 Jul '13 Sep '13 Nov '13 Jan '14 Mar '14

20

40

60

80

100

120

Transportverzekeraar TVM is 
een coöperatie en ziet dat als een 
groot voordeel. De coöperatieve 
gedachte wordt in dit jubileum-
jaar - TVM bestaat een halve 
eeuw - met kracht uitgedragen, 
zegt Annetta de Vries-Tabak, 
manager communicatie en 
marketing.

TVM - een coöperatie?
Ja. Niet iedereen zal dat weten. Tot 
voor een paar jaar waren we een 
onderlinge waarborgmaatschap-
pij, uiteraard ook met leden, nu dus 
een coöperatie. Dat werd TVM na-
dat het twee scheepvaartverzeke-
raars had overgenomen. De keuze 
voor de coöperatieve rechtsvorm 
had een juridische achtergrond. 
Maar we zijn ook heel blij dat we 
een coöperatie zijn.

Coöperaties hebben toch eerder 
een ouderwets en stoffi  g imago?
Dat is behoorlijk veranderd. Door 
de crisis kunnen beursgenoteerde 
ondernemingen tegenwoordig re-
kenen op een kritische benadering. 
Coöperaties zonder winstoogmerk 
vallen juist in positieve zin op. Die 
stellen niet het kortetermijnbelang 
voorop, maar de continuïteit van 
de branche op de lange termijn. En 
daar voelen mensen zich, zo blijkt 
uit onderzoek, toe aangetrokken.

Welk onderzoek?
We hebben onlangs zelf onderzoek 
laten doen naar het beeld dat de 
consument van ons heeft . Dat le-
verde onder meer de duidelijke 
boodschap op dat TVM, juist door 
zijn coöperatieve structuur, er kan 
zijn voor zijn leden. Verder wordt 
de coöperatieve gedachte geassoci-
eerd met dingen als ‘rekening hou-
den met het milieu’, ‘oog houden 
voor mensen’ en dergelijke.

TVM organiseerde onlangs een 
‘Tafel’, in Nijkerk, waar de leden 

niet alleen hun jaarvergadering 
hielden, maar ook meediscussi-
eerden over innovatie in de 
transportsector. Gaat u dat vaker 
doen?
Ja, dat hangt ook met die coöpera-
tieve gedachte samen. We willen de 
leden laten delen in onze kennis en 
omgekeerd. We gaan de leden ook 
‘thuis’, bijvoorbeeld bij hen in de 
loods, opzoeken. De Tafel was 
daarvoor de aft rap. We doen al veel 
meer op dit gebied. Zo hebben we 
een klantenpanel TVM Next Ge-
neration, een ondernemersnet-
werk voor jongere ondernemers, 
tot 45 jaar, die elkaar een paar keer 
per jaar ontmoeten. Daarbij staat 
ook de uitwisseling van kennis en 
ervaring centraal.

TVM wil de leden ook steunen bij 
innovatie en duurzaamheid. Hoe 
gaat u dat aanpakken?
We gaan werken aan een kennis- 
en innovatieplatform voor de 
transportsector. Dat moet leden in 
staat stellen ontwikkelingen die 
zich in de toekomst voordoen te 
herkennen en daarop in te sprin-
gen. Sommige van die ontwikke-
lingen zie je nu al. Denk aan de ge-
volgen van het thuiswinkelen, aan 
de 3D-printer.  Andere zullen later 
zichbaar worden. We hebben ter 

gelegenheid van ons vijft igjarig ju-
bileum Panteia onderzoek laten 
doen naar verleden, heden en toe-
komst van het transport, waarbij 
we vijft ig jaar vooruitkijken. Deze 
trends, maar ook milieu en duur-
zaamheid, zullen in de toekomst 
zo mogelijk nog belangrijker wor-
den dan ze nu al zijn.

Een onderzoek met een vrij 
sombere conclusie. De onderzoe-
kers voorspellen dat pas in 2020 
de economische crisis echt voorbij 
zal zijn. Nóg zes jaar crisis?
Er staan ook wel vrolijker dingen 
in dat onderzoek. Zo blijkt bijvoor-
beeld dat de bevolking positief is 
over de transportsector en meent 
dat die duidelijk toegevoegde 
waarde heeft  voor de economie als 
geheel. Wel moet de sector meer 
werk maken van duurzaamheid, 
innovatie en verkeersveiligheid. 
Dat zijn precies de onderwerpen 
die we met onze leden bespreken.

Even terug naar het beeld dat de 
consument heeft  van TVM. Hoe 
staat u erop bij die consument?
Er is eind vorig jaar een klanttevre-
denheidsonderzoek gehouden. 
Daaruit bleek dat klanten ons ge-
middeld een rapportcijfer van bij-
na 8 geven, 7,8 om precies te zijn. 
Daar zijn we best trots op, al is er 
altijd ruimte voor verbetering. 
Waar TVM vooral om wordt ge-
prezen, is de schadeafh andeling. 
De snelheid daarvan, het contact 
dat we met klanten onderhouden, 
de schademeldingsdienst die 24 
uur per dag bereikbaar is. Kijk, 
zo’n chauff eur die met schade in 
Italië staat, wil je wel weer snel op 
de rit hebben. Je gunt niemand 
schade en zelf zijn we er natuurlijk 
ook niet bij gebaat, maar als er 
schade optreedt, moet je wel zor-
gen voor continuïteit.

ANNETTA DE VRIES-TABAK, MANAGER MARKETING TVM

‘TVM is een coöperatie en

daar zijn we blij om’

FOLKERT NICOLAI
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PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Als je al zeventig bent en je je schaapjes 
al lang op het droge, ja zeg gerust in de 
gortdroge woestijn hebt lopen, maar je 
gaat nog steeds elke dag met plezier 
aan het werk, dan zit er kennelijk een 
onuitroeibaar druppeltje dienstverle-
ning in je bloed. Piet Blankendaal - 
want over hem hebben we het - is nog 
steeds actief in de koel- en vriesopslag 
en wil dat graag zo houden, zo legt hij 

uit op pagina 4 en 5. Logisch: iemand uit de koelbusiness gaat 
natuurlijk ook niet op Hawaii op het strand liggen...

Een mooi voorbeeld. Deze speciale editie is namelijk volledig 
gewijd aan de logistieke dienstverlener (voor al ons overige 
nieuws: zie onze nieuwsbrief en website). Nu is dienstverle-
ning een ruim begrip. We zien in ieder geval al veel langer de 
tendens dat transportbedrijven hun palet uitbreiden. Op de 
eerste Duits-Nederlandse conferentie Logistiek die Nieuws-
blad Transport vorige week met zusterblad DVZ organiseerde 
in Duisburg, klonk dat geluid veelvuldig: om de lage marges 
tegen te gaan is het noodzakelijk dat de sector zich toelegt op 
het creëren van toegevoegde waarde voor de klant. En dat kan 
op vele manieren. 

Zo vervoert de Belgische fi rma H. Essers door heel Europa 
zowel ‘gewone’ waar als farmaceutica en high value goederen 
(pagina 25). Hun service gaat zover dat zij de exacte tempera-
tuur binnen de oplegger tot op de graad kunnen garanderen. 
En wat te denken van de beveiliging? Middels een control to-
wer in Roemenië worden alle wagens 24 uur per dag, 7 dagen 
per week in de gaten gehouden. Zo weet je (vrijwel) zeker dat 
je dure spullen veilig aankomen.

Ook op andere fronten zie je de nodige ontwikkelingen: in 
Waalwijk heeft  McGregor onlangs een gloednieuw distribu-
tiecentrum laten bouwen, dat zo duurzaam mogelijk is opge-
zet. Voor het eerst kon er een kijkje genomen worden, een mo-
gelijkheid die we u natuurlijk niet wilden onthouden (pagina 
8-9). Een andere club die bij het grote publiek bekend is om-
wille van hun hoofdactiviteit, maar die zichzelf intussen op 
minder bekende wegen aan het begeven is, is het Centraal 
Boekhuis (pagina 23). Hoe gaan zij de terugloop van de boe-
kenverkoop overleven?

Dan hebben we het nog niet over de vele aanverwante dien-
sten die bedrijven in de logistieke keten aanbieden, zoals op 
het vlak van douane, waarvan het bedrijf Maco een uitste-
kend voorbeeld is (pagina 21), of de controletoren van IDS 
Supply Chain Executors die verkeersstromen helpt optimali-
seren (pagina 17).  

Uiteindelijk draait het ook om mensen. Vandaar dat we ook 
Ard-Jan Kooren laten terugblikken hoe het zijn bedrijf Kotug 
gelukt is om het prestigieuze sleepcontract voor de Shell Pre-
lude binnen te hengelen. En Havenman van het jaar Ray-
mond Riemen (Broekman) vertelt hoe hij het bedrijf trans-
formeerde naar een logistieke dienstverlener, door niet alleen 
dozen te schuiven, maar vooral te kijken wat er nou ín die do-
zen zit en waar je - met die wetenschap op zak - de klant mee 
zou kunnen helpen.

En last but not least de Filipino’s, die over de hele wereld de 
schepen bemannen en als een soort smeerolie voor de mari-
tieme sector fungeren. Brussel heeft  bedenkingen bij de kwa-
liteit van hun zeevaartscholen, zo kunt u midden in deze 
krant lezen. Zou het echt tot een ban kunnen komen van deze 
logistieke dienstverleners in de letterlijke zin van het woord, 
die volgens de reders onmisbaar zijn in de keten?

Smeerolie
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door te gaan’, lacht de ondernemer. 
In Velsen is hij verder actief voor de 
gefuseerde supermarktketens van 
Dekamarkt en Dirk van den Broek. 
Wij doen daar ook alles op versge-
bied.  De vestiging telt 30.000 pallet-
plaatsen en is het nieuwste vries- en 
koelcentrum aan het Noordzeeka-
naal.

Barendrecht
Blankendaal heeft  altijd een goede 
neus gehad voor trends in de opslag 
en distributie van versproducten. Zo 
introduceerde hij ooit de Maltese 
aardappel op de Nederlandse keu-
kentafel en wist hij van Daalimpex 
in twintig jaar een marktleider te 
maken in de Nederlandse  gecondi-
tioneerde opslag en distributie van 
vlees en vis. Hoewel hij binnenkort 
71 jaar wordt, is hij nog volop bezig 
met de uitbreiding van Blankendaal 
Coldstores. ‘Die komt er’, verzekert 
hij. Details daarover wil hij nog niet 
prijsgeven. ‘Ik kan er nog niet veel 
over zeggen, maar zoek het maar in 
de distributie en opslag voor grote 
Europese supermarktorganisaties. 
Wij kijken daarvoor in de regio Ba-
rendrecht. Daar gaat iets gebeuren 
en wel op de zeer korte termijn.‘
De koel-en vriesmarkt is de laatste 

Frigoveteraan geniet nog al 

Enkele jaren geleden maakte Piet Blankendaal (70), oud-eigenaar van 

Daalimpex, een opmerkelijke comeback in de Nederlandse koel- en 

vriesopslag met Blankendaal Coldstores. Nog steeds weet de West-Friese 

logistieke veteraan van geen ophouden. ‘Het kan best zo zijn dat ze me hier 

moeten wegdragen.’ 

O 
fschoon hij al sinds twee 
jaar zoekt naar een goede 
opvolger voor wat hij ook 

wel eens Daalimpex 2 heeft  ge-
noemd, heeft  die zoektocht nog 
weinig opgeleverd. Twee redenen 
wijst hij daarvoor aan. ‘Niemand 
wil in Nederland nog zestig uur per 
week werken en daarnaast vind ik 
het zelf ook nog steeds leuk.’ Daar-
om is Piet Blankendaal nog steeds 
elke dag tot 11 uur ’s avonds op zijn 
kantoor te vinden. ‘Het klinkt mis-
schien vreemd, maar ik kan daar 
nog steeds met volle teugen van ge-
nieten.’ Daarna neemt hij onder het 
genot van een glas rode wijn de dag 
nog even door met zijn vrouw, die 
hij ‘zijn majesteit’ noemt. ‘We zijn 
al 46 jaar samen. Ze mogen wel een 
monument voor haar neerzetten 
dat ze het zo lang met me heeft  we-
ten uit te houden.’  
Blankendaal draagt dit jaar zijn be-
drijf over aan zijn drie kinderen. Al-
les is ondergebracht in een familie-
stichting. ‘Het toezicht krijgen dan 
wijze mannen’, licht hij toe. Of dat de 
familienestor zelf is, sluit hij met be-
tekenisvolle glimlach niet uit. ‘Dat 
zou best wel eens kunnen.’ Voorlo-
pig is er nog geen nieuwe directeur 
om toezicht op te houden. ‘We pra-

Piet Blankendaal toont zich als vanouds strijdvaardig: ‘De Rotterdamse havenlobby wil de visopslag aan de IJmond de nek omdraaien, maar daar moeten ze gewoon van afblijven.’ 
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ten wel met een aantal mensen, maar 
het is niet makkelijk. Met Erica van 
der Ham dacht ik ooit ook een goede 
opvolgster te hebben gevonden voor 
Daalimpex, maar daar heb ik mij in 
vergist. Daarom word je ook voor-
zichtig, maar we hopen dit jaar toch 
iemand te vinden. Dan ga ik wellicht 
ezeltje rijden in mijn dierentuin, als 
die er dan tenminste nog is’, grapt 
hij.

Gecasht
Uit de verkoop van zijn Daalimpex 
in 2006 en de latere ondergang van 
het koel-en vriesconcern onder de 
met schulden overladen IJslandse 
koper Eimskip heeft  hij enkele waar-
devolle lessen geleerd. Zo wordt 
Blankendaal Coldstores niet ver-
kocht, maar blijft  het in handen van 

de familie. Daarnaast neemt hij de 
tijd om een nieuwe roerganger te 
vinden. ‘Die moet natuurlijk wel bij 
het bedrijf passen.’ Bitter over wat er 
is gebeurd met zijn levenswerk Daal-
impex is hij niet meer. ‘Waarom zou 
ik? Ik heb destijds best goed gecasht. 
Het waren nog de goede tijden. Je 
kunt daarover later wel jammeren, 
maar dat is niet juist. Ik vind het wel 
triest voor de mensen die nog geld 
krijgen van die lui.’ Dat uitgerekend 
zijn grote tegenstrever Kloosterboer 
zijn oude koel- en vriesimperium 
overnam, heeft  hij ook leren accep-
teren. ‘Het heeft  er namelijk ook 
voor gezorgd dat wij met Blanken-
daal Coldstores zijn begonnen. Dat 
bedrijf staat nu en gaat door.’ 
Met de rentree in de Nederlandse 
koel- en vrieshuismarkt wilde hij 

niet het grote Kloosterboer een hak 
zetten, maar een tweede logistieke 
smaak in de nichesector introduce-
ren, zegt hij. Die missie is geslaagd. 
De nieuwe vrieshuizen in Velsen zit-
ten ‘tot de nok toe vol’, terwijl de gro-
te koelhuizen in het Noord-Hol-
landse Tuitjenhorn (43.000 
palletstellingen) ook niet mogen 
klagen over klandizie. Daar, in de 
kop van Noord-Holland, verricht 
Blankendaal onder meer voor su-
permarktgigant Makro de opslag en 
distributie van alle diepvries, vers 
(eieren, vlees en melk) en gekoelde 
producten. Maar ook andere klan-
ten uit zijn tijd als eigenaar van 
Daalimpex zijn weer teruggekeerd,  
zegt hij. ‘Dat is leuk. We doen het 
schijnbaar goed en dat geeft  je ook 
vertrouwen voor de toekomst om 
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BE PART OF THE WORLD’S 5 – STAR AIRLINE’S FREIGHT DIVISION!

Qatar Airways’ Recruitment Team will be visiting London, Paris & Amsterdam to meet with qualified 
individuals aspiring for an Airline career.  We are looking for those who can deliver our mission by providing 

‘Excellence in everything we do’.  We will be conducting walk-in interviews at the following cities in April, 2014.

                                                                                      If you are interested, please visit careers.qatarairways.com

We deliver to the world.
qrcargo.com

Event Location                                                                          Event Dates                    Timings
Renaissance Hotel, London                                        7th & 8th April 2014  9 AM - 5 PM
Hilton Hotel, Schiphol Airport, Amsterdam            9th & 10th April 2014   9 AM - 5 PM 
Hyatt Regency Paris - Charles De Gaulle, Paris    11th & 12th April 2014  9 AM - 5 PM  

tijd van lange kantoordagen   
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jaren sterk veranderd en dat maakt 
het voor de logistieke spelers in deze 
nichemarkt niet makkelijk om de 
juiste investeringen te doen’, licht 
Blankendaal toe. ‘Grote super-
marktketens halen steeds meer de 
versproducten rechtstreeks uit ex-
portlanden als Argentinië en Brazi-
lië. De containers gaan direct door 
naar de eindbestemming en blijven 
niet meer hangen in de haven. Op-
slag bij de overslagterminals is dan 
ook over en voorbij. Op die business 
moet je je niet meer richten als logis-
tiek dienstverlener. Over enkele ja-
ren zal dat druifj e al in Zuid-Ameri-
ka in een zakje van Jumbo of Albert 
Heijn worden gestopt. Dat heeft  
straks gevolgen voor de logistiek 
hier in Nederland.’

Fruitterminal
Strategisch is de rol van de Rotter-
damse haven in de geconditioneerde 
opslag en distributie grotendeels 
uitgespeeld, stelt hij. ‘De fruitover-
slag is al verhuisd naar de regio Ba-
rendrecht of rechtstreeks naar de 
verpakkers van de supermarkten in 
het achterland. Die zeecontainer 
gaat daarnaartoe en niet eerst in op-
slag ergens in een speciaal overslag-
centrum op de Rotterdam Maas-
vlakte. Ik heb dan ook altijd 
getwijfeld aan de haalbaarheid van 
een initiatief als Coolport van Kloos-
terboer en het havenbedrijf in de 
Rotterdamse haven. Dat verhaal was 
in mijn ogen gewoon fl auwekul en 
eerder bedoeld om mogelijke andere 
partijen buiten de deur te houden in 
het Rotterdamse.’ 
Blankendaal geeft  toe dat hij twee 
jaar geleden ook zelf op zoek was 
naar een fi liaal in Rotterdam, maar 
dat had alleen te maken met de vete-
rinaire keuring van vis en vlees. ‘Het 
grote probleem is dat onze vries- en 
koelhuizen in de IJmond liggen 
maar dat de grote reeferschepen met 
vlees en vis in Rotterdam binnenko-
men en daar dan ook dienen te wor-
den gekeurd. Het zou logistiek lo-
gisch zijn om van Rotterdam en het 
Noordzeekanaalgebied van Amster-
dam één keuringsgebied te maken 

en de containers verzegeld en al met 
binnenvaartschepen naar bijvoor-
beeld IJmuiden te laten varen, maar 
daar is de Rotterdamse havenlobby 
op tegen. Die willen eigenlijk de vis-
opslag in IJmuiden de nek omdraai-
en en naar Rotterdam halen, maar 
daar moeten ze van afb lijven.’ 
Blankendaal vindt het ook vreemd 
dat de Maasvlakte 2, ‘zestig kilome-
ter van de stad’ gewoon bij het keu-
ringsgebied van Rotterdam is inge-
lijfd door de Nederlandse Voedsel-en 
Waren Autoriteit (NVWA), terwijl 
Amsterdam, ‘dat een beetje op de-
zelfde afstand ligt’, niet kan worden 
samengevoegd met Rotterdam. 
‘Daar klopt natuurlijk niets van. Dat 
is duister lobbywerk van Rotterdam 
via Den Haag en ga zo maar door.’ 
Hij vindt verder als logistiek dienst-

verlener het gehele inspectieappa-
raat van de NVWA verstrikt in ‘bu-
reaucratische onzin, terwijl ze niet 
eens kunnen controleren of een bief-
stuk wel een biefstuk is’. Hij heeft  
dan ook een goed en gratis advies 
voor minister Henk Kamp van eco-
nomische zaken, waar de NVWA  
onder valt. ‘Maak van de inspectie-
dienst tien vliegende brigades. Bouw 
in de bestelbusjes een mobiel labora-
torium en controleer ter plekke vlees 
en vis.’  
De keuring van vlees en vis in de 
Rotterdamse haven heeft  ook een rol 
gespeeld bij de plannen rond Cool-
port, vermoedt Blankendaal. ‘Als je 
namelijk een vestiging in de haven 
hebt, is de NVWA gedwongen je 

daar te keuren. Zo hebben ze markt-
partijen buiten de deur proberen te  
houden. Kloosterboer wilde zo het 
monopolie rond de keuring van 
vlees en vis in de Rotterdamse haven 
claimen, maar het is op niets uitge-
lopen, voorlopig tenminste.’

Handel
De opslag van diepgevroren vis aan 
de IJmond ontwikkelt zich intussen 
goed voor Blankendaal. ‘Er is nu 
ontzettend veel behoeft e aan ruimte 
voor diepgevroren vis doordat een 
aantal grote importlanden minder 
vis afneemt. Ik denk ook dat de cri-
sis nog steeds een rol speelt bij de 
mindere vraag naar diepvriesvis. 
Tegelijkertijd zijn de nieuwe vang-
sten dit jaar goed geweest en dat 
zorgt voor veel aanbod in de sector. 

JOHN VERSLEIJEN

huizen zitten vol. Wij hebben 
daarvoor in onze branche ook een 
eigen spreekwoord: ‘De handel 
dood, de koelhuizen vol.’ Extra koel- 
en vrieshuizen bouwen is dan verlei-
delijk, maar vergt ook forse investe-
ringen, zegt hij. ‘Dat doe je niet 
zomaar. Daarnaast wil het gebrek 
aan vriesruimte nu niets zeggen over 
volgend jaar, is mijn ervaring.’

‘Dat verhaal rond het Rotterdamse 
Coolport was gewoon fl auwekul.’  

De nieuwe vestiging in Velsen, goed voor 30.000 palletposities, is anderhalf jaar na de opening mede door een stagnerende 
handel in diepvriesvis al ‘tot de nok toe vol’.  

Het is eigenlijk gek, maar in de afge-
lopen veertig jaar dat ik in dit vak zit, 
zijn de vangsten nooit slecht ge-
weest, terwijl er steevast wordt be-
weerd dat er zo weinig vis in de zee 
zit’, voegt hij eraan toe.
Door het overaanbod in de huidige 
markt stagneert de handel en probe-
ren de handelaars het overschot stra-
tegisch te parkeren in vrieshuizen. 
Daarmee wordt de prijs enigszins op 
peil gehouden. De logistieke dienst-
verleners zoals Blankendaal profi te-
ren van deze strategie.  ‘Onze vries-

‘GESPREK? KLOOSTERBOERS 
WORDEN OOK OUDER’

Dat de concurrenten Blankendaal 
en Kloosterboer niet samen door 
een deur kunnen, is geen geheim. 
Een goed gesprek om de lucht te 
klaren tussen deze grootheden in 
de Nederlandse koel-en vriesop-
slag, gaat Piet Blankendaal zeker 
niet uit de weg, maar tegelijkertijd 
zoekt hij het ook niet actief, zegt 
hij. ‘Een gesprek kan nooit kwaad, 
maar ik neem niet het initiatief.
Er moet ook het nodige worden 
gerepareerd tussen de twee, legt 
hij uit. ‘Zo hebben ze de bouw van 
ons vrieshuis in Velsen via allerlei 
juridische procedures voor meer 
dan driekwart jaar vertraagd. Dat 
kan juridisch in dit land, maar het 
heeft weinig te maken met colle-
giaal fatsoen’, legt hij uit. ‘We zou-
den in 2009 ook samen Daalim-
pex kopen van de curator. Maar 
dat samen moest wel onder Kloos-
teriaanse voorwaarden. Ik mocht 
vooral niets te vertellen hebben.’  
Tegenwoordig ligt hij niet wakker  
meer van ‘die mensen’, die net als 
Blankendaal hun wortels hebben 
in de Noord-Hollandse klei rond 
Tuitjenhorn. ‘Laat ze maar vooral 
groot zijn. We hebben geen last 
van ze en we kunnen ons goed be-
druipen’.  Wel maakt hij een voor-
behoud voor de toekomst. ‘Er kun-
nen natuurlijk andere tijden 
aanbreken en dan zou je wel sa-
men kunnen kijken wat de markt 
brengt.’ Of zo’n gesprek er ooit 
komt, laat hij afhangen van de 
Kloosterboers. ‘Ik word ouder 
maar zij ook! Ze weten me te vin-
den. Ik woon hier in Tuitjenhorn 
qua afstand precies tussen twee 
van de broers Kloosterboer in.’
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Van cargadoor 
tot ketenregisseur
Broekman, van huis uit een echt Rotterdams havenbedrijf, maakt de 

afgelopen jaren in sneltreinvaart een transformatie door naar logistiek 

dienstverlener. En daar blijft het niet bij.

‘T
oegevoegde waarde en 
werkgelegenheid creëer je 
in een doos’, zegt CEO 

Raymond Riemen én ‘regerend’ 
Havenman van het Jaar. Zijn werk-
kamer op de ‘eretribune van de 
Rotterdamse haven’, het Port City-
complex met riant uitzicht over de 
bedrijvige Waalhaven, verloochent 
de afk omst van het bedrijf bepaald 
niet, maar de ambities reiken aan-
merkelijk verder dan de Rotter-
damse roots. Van cargadoor tot 
ketenregisseur, luidt het credo van 
het bedrijf.
‘Kijk,’ legt de ondernemer uit, ‘Rot-
terdam is groot geworden met het 
schuiven van dozen, maar je moet 
met de inhoud van de doos, de con-
tainer dus, aan de slag. Daar zit de 
toegevoegde waarde. Met alleen car-
gadoorswerk red je het allang niet 
meer’, aldus Riemen. ‘We moeten 
verbreden en daar zijn we al jaren 
mee bezig.’
De omvorming tot logistiek dienst-
verlener en ketenregisseur is al aan 

de gang sinds 2000, toen de Taiwa-
nese containerrederij Evergreen, in-
dertijd de grootste klant, in Rotter-
dam de relatie met Broekman 
beëindigde en een eigen kantoor op-
richtte. Enkele jaren later zetten ook 
de belangrijke ‘principalen’ Yang 

Ming en CSAV die stap.
‘Op zich een logische ontwikkeling’, 
vindt Riemen, die al sinds 1995 voor 
Broekman werkt en sinds 1999 aan 
het roer staat. ‘In het begin bouw je 
als agent voor zo’n rederij een positie 
op. Maar als die voldoende kritische 

massa krijgt, is het voor de rederij 
aantrekkelijker om die in een eigen 
vestiging om te zetten.’ Zolang de in 
de loop der jaren opgebouwde good-
will maar netjes wordt afgerekend, 
heeft  hij daar niets tegen. Maar het 
vertrek van die klanten drukte het 
bedrijf wel met de neus op de feiten: 
de vijver voor onafh ankelijk carga-
doors werd steeds kleiner en de ba-
kens moesten verzet worden.

Klantspecifi ek
Nu had Broekman rond die tijd al 
een stevige positie opgebouwd in de 
logistiek van personenauto’s, waar 
in 1995 met de overname van de Car 
Terminal van ECT de basis was ge-
legd. Daar gingen de activiteiten veel 
verder dan de traditionele overslag, 
opslag en het afl everen van lading, 
zoals havenbedrijven gewend waren 
te doen. Zo bouwde het bedrijf een 
compleet nieuw afl evercentrum 
waar het de, veelal uit Japan en Ko-
rea aangevoerde, automobielen 
‘klantspecifi ek’ maakte door ze bij-

dan heb je schaalgrootte nodig.’ De 
overname in 2007 van Store-Ship 
met 40.000 vierkante meter loods-
ruimte in de Europoort legde daar-
voor een stevige basis, die vorig jaar 
versterkt werd met TWO Chemicals 
met 25.000 vierkante meter in Maas-
tricht en Nijmegen. ‘Inspectiedien-
sten treff en bij kleine bedrijven nog-
al eens onveilige situaties aan. Die 
staan dan voor de keus om zelf te in-
vesteren of de opslag van hun ge-
vaarlijke stoff en uit te besteden. Wij 
zijn ze dan natuurlijk graag van 
dienst. Ik zie de milieudienst DCMR 
Rijnmond dan ook als één van onze 
beste verkopers’, grapt Riemen.

Verdubbelen
Behalve in logistiek is Broekman 
ook in de haven van Rotterdam blij-
ven investeren, onder meer met de 
overname van het overslagbedrijf 
Gevelco in de Waalhaven, dat in-
middels is omgevormd tot Heavy 
Lift  Centre. De positie in de lucht-
vracht werd vorig jaar versterkt met 
de acquisitie van Triple Logistics op 
Schiphol. De binnenvaartafdeling 
en het vervoer van auto’s over de weg 
daarentegen werden afgestoten.
Al met al maken de cargadoorsacti-
viteiten nog maar ongeveer 15% van 
de totale groep uit. Die is in zijn hui-
dige vorm goed voor een jaaromzet 
van zo’n 200 miljoen euro en rond de 
800 arbeidsplaatsen. Riemen ziet 
ruimte om de omzet op een termijn 
van een jaar of vijf te verdubbelen 
door middel van autonome groei en 
nieuwe overnames. ‘Hoe we aan ge-
schikte kandidaten komen? Dat kan 
op allerlei manieren, ook door dit 
soort interviews. Dat wil mensen wel 
eens op ideeën brengen’, grijnst de 
ras-Rotterdammer.

voorbeeld uit te rusten met leren be-
kleding, airco’s en trekhaken.
Die ervaring, en de verwachting dat 
het cargadoorswerk alleen maar 
minder zou worden, brachten Rie-
men tot de overtuiging dat Broek-
man als groep dieper de logistieke 
keten in moest. Riemen: ‘Die ont-
wikkeling zie je ook in andere secto-
ren. Steeds meer overzeese fabrikan-
ten willen hun producten zo dicht 
mogelijk bij de markt klantspecifi ek 
maken om snel en fl exibel aan de 
vraag van klanten te kunnen vol-
doen. Om daar op in te kunnen spe-
len, moesten wij ons veel meer tot ke-
tenregisseur ontwikkelen.’
Die omslag maakte ook het aantrek-
ken van een nieuwe generatie werk-
nemers noodzakelijk. Riemen: ‘Dat 
verschuift  van mbo- naar hbo- en 
universitair niveau. We zijn erachter 
gekomen dat een basisopleiding en 
de school van het leven niet meer 
volstaan. Klanten die op zoek zijn 
naar wereldwijde logistieke concep-
ten werken zelf ook met hbo’ers en 
academici. Die moet je wel tegen-
wicht kunnen bieden. Vandaar dat 
we nu elk jaar een stuk of tien hbo’ers 
en academici binnenhalen.
De groep heeft  de afgelopen jaren 
stevig ingezet op de expeditie- en 
distributiesector met een reeks over-
names in India, Tsjechië, Hongarije, 
Nederland en België en heeft  zelf be-
drijven opgezet in Polen, Singapore 
en Sjanghai. ‘We hebben nu al een 
stuk of 35 kantoren, verspreid over 
acht landen, en verwachten de ko-
mende jaren met dubbele cijfers te 
kunnen blijven groeien’, schildert 
Riemen.
Hij ziet vooral kansen in de opslag en 
distributie van verpakte chemicali-
en, waarvoor de eisen steeds stren-
ger worden. ‘Je moet fors investeren 
om daaraan te kunnen voldoen en 
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‘Ik zie DCMR,
de milieudienst,
als een van onze
beste verkopers.’

ROB MACKOR

Raymond Riemen: ‘Met alleen cargadoorswerk red je het allang niet meer’.

STOELENLOGISTIEK

Een mooi staaltje ketenregie is 
de logistiek rondom de import 
van graafmachines van de Ja-
panse fabrikant Kubota.
De bestuurdersstoelen daarvan 
worden in Duitsland gemaakt en 
werden tot voor kort per contai-
ner naar Japan gestuurd en daar 
in de graafmachine gezet. Die 
werd vervolgens met stoel en al 
naar Europa vervoerd. ‘Wat is er 
nou logischer dan die stoel er 
hier in zetten? Dat scheelt twee 
maal gesleep’, zegt Riemen. Ku-
bota was het met hem eens en 
laat sinds kort de Duitse stoelen 
door Broekman in het Limburgse 
Born in zijn machines voor de Eu-
ropese markt zetten.
Anderen voorbeelden van toege-
voegde-waarde-logistiek zijn het 
op kleur mengen van verven 
voor specifi eke afnemers zoals 
scheepswerven en het ompak-
ken van partijen gewasbescher-
mingsmiddelen tot pakketjes 
voor individuele boeren. ‘Secuur 
werk’, zegt Riemen. ‘Als je een 
foutje maakt, gaat misschien 
een oogst verloren of is een par-
tij verf onbruikbaar. Dat kunnen 
we ons natuurlijk niet permitte-
ren.’
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Schoenen, kleding en retouren 
Kledingmerk McGregor verruilde zijn vier 

distributiecentra voor één groot nieuw exemplaar 

in Waalwijk. Dat is natuurlijk effi ciënter, ook al 

blijft een deel handwerk. Want elke jurk en elk 

paar schoenen moet onderweg steeds netjes 

worden behandeld. 

T
wee mannen staan voor het 
distributiecentrum van Mc-
Gregor, ze kijken omhoog en 

wijzen naar de gevel. ‘Misschien 
kan het daar’, zegt de een, met een 
monster met proefmateriaal in zijn 
hand. De ander knikt instemmend. 
Het zijn Schelte Halma, directeur 
logistiek, en Kees Schimmel, voor-
malig directeur logistiek bij Mc-
Gregor Fashion Group. Ze hebben 
het over de belettering van het 
nieuwe distributiecentrum in 
Waalwijk.
Schimmel is eigenlijk met pensioen, 
maar leidde het grootste deel van de 
nieuwbouwoperatie. De dagelijkse 
operationele leiding in het nieuwe 
distributiecentrum is in handen van 
Halma. Vanuit het kantoor heb je 
uitzicht over de Bergse Maas. Die ri-
vier was vanwege de aanvoer van de 
goederen medebepalend voor de 
nieuwe locatie. De binnenvaartter-
minal ligt op een steenworp afstand. 
Halma beschrijft  de logistieke ope-
ratie als een ingewikkelde puzzel. De 
McGregor Fashion Group heeft  ver-
schillende manieren om kleding en 
schoenen aan de man te brengen. Zo 
zijn er shop-in-shops in de grote wa-
renhuizen, levert het distributiecen-
trum (dc) aan zelfstandige detaillis-
ten en zijn er eigen winkels. 
‘Bovendien leveren we niet alleen 
voor McGregor, maar ook voor onze 
divisies Gaastra, Gaastra Footwear 
en ETP. En we hebben een retouren-
stroom van niet verkochte kleding 
aan het einde van het seizoen. Die 
kleding gaat een seizoen later naar 
de outlets.’

Verdeeld
Een ingewikkelde operatie dus, die 
er niet makkelijker op werd doordat 
de logistiek verdeeld was over vier 
distributiecentra in drie plaatsen: 
Waalwijk, Oldenzaal en Helmond. 
De kleding en schoenen komen voor 
het grootste deel uit Azië en arrive-
ren met een zeeschip in Rotterdam. 
Daar werd het opgesplitst. De hoofd-
stroom met kleding ging op het bin-
nenvaartschip naar Waalwijk. 
Schimmel: ‘De replenishmentvoor-
raad voor de retail (eigen winkels) 
ging vanuit Waalwijk naar Hel-
mond. Dat dc gebruikten we als re-
tailmagazijn. Maar die kleding 
moesten we dus twee keer overslaan. 
Kostentechnisch niet zo effi  ciënt. 
Voor de schoenenoperatie was bo-
vendien geen plaats in Waalwijk, we 
zijn toen uitgeweken naar Olden-
zaal. Het vergde veel aansturing om 
alle dc’s goed te runnen. En het leid-
de tot hogere kosten, meerdere dc’s 

houden dezelfde voorraden.’
Reden genoeg om alles onder één 
dak te brengen. Projectontwikkelaar 
Roozen van Hoppe kreeg de op-
dracht voor het ontwerp van een 
pand. In het nieuwe pand valt het ge-
brek aan lichtknopjes en verwar-
mingen op. Het dc wordt verwarmd 
door een warmte-/koudeinstallatie 
waarbij diep in de grond water wordt 
opgepompt van twaalf graden. De 
kantoren zijn op het noorden gesitu-
eerd, zodat in de zomer minder ge-
koeld hoeft  te worden. Halma: ‘We 
hebben in alle kantoren en bij de 
mezzanines in het dc bewegingsmel-
ders voor het licht. Die zijn gescha-
keld met de verwarming. Pas als de 
sensoren beweging signaleren, gaan 
het licht en de verwarming in de 
kantoren aan.’
De bouwkundige keuzes waren een-
voudiger dan de keuze voor de logis-
tieke dienstverlener. Halma: ‘Het 
moest een partij zijn die bewezen 
heeft  met een groeiende operatie uit 
de voeten te kunnen. En het moest 
een partij zijn die fashion begrijpt. 
We schuiven geen dozen. Klanten 
moeten kunnen zien dat de kleding 
zorgvuldig is behandeld, het mag 
niet kriskras door elkaar in de doos 
liggen.’

Pick to light
Die kwaliteitseis had ook gevolgen 
voor de inrichting van het distribu-
tiecentrum. In de oude dc’s waren 
veel processen manueel en paper 
based. Vanwege de volumineuze 
omvang van de operatie werd al snel 
besloten in het nieuwe dc voor me-
chanisering te kiezen. ‘We hebben 
heel lang gesproken over de keuze 
voor een sorteermachine of voor 
pick to light. De kosten ontliepen el-
kaar niet veel. Met pick to light heb 
je echter meer grip op de vraag hoe 
de kleding en schoenen in de klan-
tendoos komen. Uiteindelijk hebben 
we voor een combinatie gekozen van 
mini-load en pick to light’, vertelt 
Halma.
Bij de rondleiding door het distribu-
tiecentrum wijst hij de mini-load 
aan. Meestal wordt dit orderverza-
melsysteem gebruikt voor slow mo-
vers. Voorraad kan dan zo compact 
mogelijk worden opgeslagen terwijl 
de dienstverlener er toch bij kan. 
‘Wij gebruiken de mini-load echter 
voor de fast movers, als fl exibele buf-
fer om snel batches op te kunnen 
bouwen.’
Schimmel wijst een zone in het dc 
aan met achttien tafels. Dat is de in-
boundzone. Medewerkers pakken 
de dozen met kleding van de leve-

FOTO’S RIES VAN WENDEL DE JOODE
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 van vier merken onder één dak
ranciers uit, scannen het en doen het 
in voorraaddozen. Het merendeel 
(85 procent) gaat dan de stellingen 
van de mini-load in voor directe ver-
deling en levering aan de klant. Een 
klein deel is nog niet besteld door de 
afnemers (winkels) en gaat na het 
pickproces naar de mezzanines voor 
latere re-orders. 
Op basis van de orders van de win-
kels gaan de orderpickers aan het 
werk. Winkels kunnen per kleding-
stuk en per maat bestellen. Met de 
mini-load worden de voorraaddo-
zen uit de replenishmentzone getild 
en aangeleverd in de pick-to-light 
zone. Medewerkers krijgen via klei-
ne displays in de pick-to-light zone 
instructies hoeveel kleding er van 
eenzelfde soort gepickt moet wor-
den. Die kleding gaat in een klanten-
doos. Als die vol is, wordt die via een 
afvoerband verder het logistieke 
proces ingevoerd. Schimmel: ‘Op 
verschillende plekken zitten senso-
ren voor gewichtscontrole. Als een 
orderpicker een broek te veel of te 
weinig heeft  gepakt, geeft  de compu-

ter direct het signaal dat het gewicht 
niet klopt.’

Struikelblok
Bij de bouw van het nieuwe dc kwa-
men McGregor en DHL weinig pro-
blemen tegen. Het grootste struikel-
blok zit in het wms (warehouse 
management system). Er is gekozen 
voor dezelfde leverancier als de leve-
rancier van de mini-load en de pick 
to light, zodat je niet met integratie-
problemen zit. Maar de implementa-
tie van het wms bleek toch lastiger 
dan verwacht. Halma ‘We zijn het 
wms nu aan het inregelen. Dat komt 
goed, maar het kost tijd, ons logistie-
ke proces is complex. We doen who-
lesale en retail, kleding en schoenen. 
Voor de verschillende bedrijven zo-
als ETP en Gaastra moet je alles 
apart inregelen. Je kunt het niet co-
py-pasten, soms is een instelling net 
anders.’

Hangende kleding
McGregor vervoert niet alle kleding 
in dozen naar zijn klanten. Een deel, 

bijvoorbeeld kostuums, jassen en 
jurken, wordt hangend vervoerd. 
Halma wijst een stoomtunnel met 
ketelhuis aan. Hiermee wordt kle-
ding op verschillende temperaturen 
gereconditioneerd en kreukvrij ge-
maakt. ‘Slechts 2 procent van de kle-
ding komt hier hangend binnen. 
Voor McGregor leveren we 13 pro-
cent hangend uit, bij Gaastra is dat 
17 procent. Bij de inbound wordt de 
kleding uitgepakt en op een hanger 
gedaan. Het gaat dan door de stoom-
tunnel, zodat de kreuk eruit gaat. 
Orderpickers picken met een hand-

terminal de juiste hoeveelheid han-
gende goederen, die gaat op een trol-
ley aan een stang en zo gaat het via 
een speciaal dock de truck in.’

Retourstroom
Schimmel: ‘We hebben ook overwo-
gen om minder te mechaniseren. 
Met manuele processen ben je fl exi-
beler en de investering is lager. Al 
snel bleek dat met onze volumes een 
manueel proces niet haalbaar was. 
Wat we nog wel handmatig doen is 
de retourstroom van niet verkochte 
kleding. Die krijgen we aan het ein-

de van het seizoen terug vanuit onze 
eigen winkels en de shop-in-shops 
van de warenhuizen en een seizoen 
later gaat die naar de outlets.’
Momenteel heeft  McGregor jaarlijks 
7 miljoen kledingstukken te verwer-
ken. Dat kan groeien naar 14 tot 15 
miljoen. Halma: ‘We kunnen met 
het nieuwe wms veel betere progno-
ses maken. Wat gaan we de komende 
dagen op transport zetten? Dankzij 
het cubing-systeem weten we precies 
wat er in een doos past. Vroeger bel-
den we een dag van tevoren de trans-
porteur en zeiden we dat we bijvoor-
beeld twee trailers nodig hadden. 
Daar zat een fl inke foutmarge in. 
Met het manuele proces konden we 
alleen een stuksprognose maken, 
geen volumeprognose. Het gebeurde 
regelmatig dat de lading niet in de 
truck paste. Maar ook andersom, dat 
we verwachtten tien pallets te kun-
nen verzenden en het waren er vijf-
tien.’

MALINI WITLOX

In het nieuwe pand zitten allerlei energiebesparende toepassingen.



Wereldwijd 
logistieke 
oplossingen

• DOUANE & BELASTINGEN
• ZEEVRACHT
• LUCHTVRACHT
• WEG- EN RAILTRANSPORT
• WAREHOUSING

Logistieke dienstverlening wereldwijd 
met een uitgebreid pakket aan diensten. 
Enorme expertise op het gebied 
van douane, in- en uitvoer en fi scale 
afhandeling.

Korpershoek
Warehousing & Forwarding BV
Douane Centrum Korpershoek BV

Melkrijder 16 - 3861 SG Nijkerk
T: +31 (0)33 - 445 30 90 - F: +31 (0)33 - 246 55 80
info@korpershoek.nl - www.korpershoek.nl
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Moet de zeemansfabriek
zijn deuren sluiten?

De Filipijnen zijn verreweg de grootste leverancier van zeelieden wereldwijd 

maar veel scholen voldoen al jaren niet aan de internationaal 

afgesproken standaard. Een mogelijke ban door de Europese Commissie 

hangt de Filipijnse zeelui boven het hoofd.

land op grote schaal levert aan de 
cruise-industrie.’ Volgens Uno zal 
een ban in werkelijkheid maar 2.000 
tot 3.000 offi  cieren treff en. ‘Mede 
omdat de ban waarschijnlijk niet 
langer dan twee tot drie jaar duurt.’ 
Die drie jaar is gebaseerd op de ban 
die Brussel eerder legde op Georgi-
sche offi  cierendiploma’s. Maar Hiet-
brink ziet dat anders: ‘De Filipijnen 
zijn een arm land en de zeevarenden 
onderhouden van hun salaris vaak 
een hele familie. Een ban treft  dus 
wel degelijk honderdduizend men-
sen.’ Een besluit van de Europese 
Commissie nadert; op 23 april wor-
den de EMSA-rapporten besproken. 
Ondertussen neemt de onrust onder 
de Filipijnse zeelieden toe.

Doodskisten
Eind maart trokken meer dan dui-
zend – volgens Newsinquirer – zee-
lieden van de United Filipino 
Seafarers (UFS) richting de kanto-
ren van Marina, de Filipijnse Mari-
time Industry Authority. De vak-
bondsleden verwijten de organisatie 
incompetentie, slecht management 
van de industrie en gebrek aan zor-
gen over de positie van Filipijnse 
zeevarenden. De demonstranten 
droegen zwarte doodskisten met 
daarop leuzen als ‘Maritime safety 
RIP’. De vakbond zou geëist hebben 
dat de directeur van Marina af-
treedt. Aanleiding voor de demon-
stratie was dat de toezichthouder 
geen zeemansboekjes meer uitgeeft  
omdat de voorraad op is. In plaats 
van een vijf jaar geldig zeemans-
boekje krijgen zeelieden nu een pa-
pieren certifi caat dat slechts één jaar 
geldig is, wat voor extra onzekerheid 
zorgt indien de Europese Commis-
sie daadwerkelijk een ban instelt.
Hietbrink is kritisch over een moge-
lijke ban. ‘De zeevaart is een belang-
rijke inkomstenbron van de Filipij-
nen. Het Westen moet niet alleen als 
waakhond optreden maar ook een 
helpende hand bieden. Een ban doet 
niemand goed. Daarbij treft  een ban 
ook de scholen die het wel goed 
doen, het Palompon Institute of 
Technology scoort bij de beste 10%.’ 
De grote vraag, waarom het de Fili-
pijnen maar niet lukt om aan de in-
ternationale standaard te voldoen, is 
moeilijk te beantwoorden. Er zijn 
wel hervormingen gaande. ‘Recent is 
een wetsvoorstel aangenomen dat de 
centrale maritieme autoriteit (Mari-
na) een veel krachtiger positie geeft  
ten opzichte van andere overheids-
delen die ook van invloed op de ma-
ritieme sector zijn’, zegt de KVNR. 
Maar het gaat traag. Juist daarom 
kan Brussel geneigd zijn tot een ban. 
In Georgië zorgde die ervoor dat het 
maritieme onderwijs binnen drie 
jaar was hervormd. Vorig jaar werd 
de ban opgeheven omdat het onder-
wijs nu aan de internationale stan-
daard voldoet. Het is dus heel goed 
mogelijk dat de deuren van ’s we-
relds grootste zeemansfabriek eind 
april tijdelijk zullen sluiten.

D
emonstraties, verdeeldheid 
en woede. De inspecties van 
de maritieme veiligheids-

waakhond EMSA (European Mari-
time Safety Agency) raken de Filipij-
nen hard. Zeelieden zijn er een 
belangrijk exportproduct. Het land 
kent ongeveer honderd maritieme 
scholen. Grote Europese rederijen 
en instellingen faciliteren er oplei-
dingen. Zo hebben het Nederlandse 
maritieme onderwijsinstituut STC-
Group en de Nederlandse redersver-
eniging (KVNR) er samen een nau-
tisch trainingscentrum en 
ondersteunen zij de maritieme 
school Palompon Institute of Tech-
nology. Omdat er jaarlijks enkele 
duizenden Filipijnse zeelieden af-
studeren wordt het land aan boord 
gekscherend de zeemansfabriek ge-
noemd. Maar het onderwijs voldoet 
op veel scholen niet aan de interna-
tionale eisen, waardoor gevreesd 
wordt dat de Europese Commissie 
de fabriek tijdelijk zal sluiten. 
Tijdens de laatste inspecties werden 
naar verluidt 18 scholen bezocht. 
Hoewel de EMSA het slotrapport 
niet offi  cieel heeft  geopenbaard, 
meldt nieuwssite Shippingwatch dat 
de conclusies vernietigend zijn. 
‘Schoolhoofden weten simpelweg 
niet wat de studenten aan het doen 
zijn, studenten krijgen niet het aan-
tal praktijkuren dat zij moeten vol-
gen, apparatuur waaronder ook si-
mulatoren werkt niet goed en in het 
algemeen heeft  een groot deel van de 
getrainde Filipijnse zeelieden een di-
ploma dat niet aan de eisen voldoet’, 
schrijft  het medium. Betekent dat di-
rect een ban? Nee, de EMSA-inspec-
ties op de Filipijnen kennen een lan-
ge geschiedenis.

Overtredingen
In maart 2006 reisden afgevaardig-
den van de EMSA richting de Filipij-
nen voor inspecties van het maritie-
me onderwijs. Daar aangekomen 
troff en zij op diverse scholen over-
tredingen aan, ook op het Palompon 
Institute of Technology. ‘Er zijn al-
tijd wel wat verbeterpunten’, zegt di-
recteur Erik Hietbrink van de STC-
Group. ‘Soms heb je ook zoiets van: 
jongens, moeten we hier nou echt 
over discussiëren? Bij ons waren de 
gebreken heel klein. Een aanpassing 
of kleine investering, daar ging het 
om.’ Maar de EMSA vond het totaal 
aan overtredingen reden genoeg om 
een tweede bezoek in te plannen. 
De EMSA kijkt tijdens haar bezoe-
ken of opleidingen wel aan de inter-
nationale maritieme onderwijsstan-
daard voldoen, die is opgesteld door 
de International Maritime Organi-
zation (IMO). De IMO houdt een 
white list bij. Als een land daar op 
staat worden de maritieme diploma’s 
uit dat land in alle lidstaten erkend.  
Toen de waakhond in april 2010 te-
rugkwam, bezocht deze vijf scholen 
die in 2006 gebreken hadden ver-
toond. Opnieuw werd ook het Pa-
lompon Institute of Technology be-
zocht. Daar bleek dat de eerder 
vastgestelde gebreken door de school 

waren opgelost. ‘De voorgeschreven 
modelcursussen waren voorheen al-
tijd adviezen, maar door de tijd heen 
zijn deze verworden tot een richtlijn 
die met een strenge checklist wordt 
nagelopen’, verklaart Hietbrink. 
Maar op drie van de vijf scholen con-
stateerde EMSA geen enkele verbe-
tering. Zo bleek op het Philippines 
Maritime Institute (PMI) dat 7 van 
de 61 instructeurs geen bewijs kon-
den leveren dat zij de juiste training 
hadden gevolgd in instructietech-
nieken. Ook bleken tien instructeurs 
van de GMDSS-simulator (noodsta-
tion) niet de nodige kwalifi caties te 
hebben. Op de andere scholen ging 
het vooral om technische gebreken. 
De EMSA plande daarom opnieuw 
controles in, in 2012 en 2013.
Op de Filipijnen liepen de gemoede-
ren ondertussen op. Want wie is de 
EMSA om het land binnen te stor-
men en scholen aan inspecties te on-
derwerpen? Het is een legitieme 
vraag, met een kort antwoord. Elke 
IMO-lidstaat mag onderwijsinspec-
ties uitvoeren. De EMSA doet dat als 
vertegenwoordiger van Brussel. 

Op de Filipijnen lijkt een tweedeling 
te zijn ontstaan. Aan de ene kant 
staat de groep die vindt dat de EMSA 
de soevereiniteit van het land aan-
tast – als er afgevaardigden komen 
controleren zouden die van de IMO 
moeten zijn – en aan de andere kant 
de groep die zegt: als lidstaat van de 

IMO horen wij gewoon aan de inter-
nationale standaard te voldoen. Dat 
is nog altijd niet het geval. Vraag is 
nu of Europa de Filipijnse diploma’s 
daadwerkelijk gaat bannen. 
Veel mensen twijfelen hieraan. De 
Filipijnen zijn een grote leverancier 
van zeelieden en bemanning is 

schaars in de maritieme industrie. 
Daarnaast heeft  een ban een grote 
impact op het land. Volgens de 
KVNR, die zich baseert op cijfers 
van de Filipijnse overheid, werken er 
wereldwijd circa 90.000 Filipijnse 
kapiteins en offi  cieren aan boord 
van schepen. Daarvan werken er 
15.000 op schepen onder de vlag van 
een van de EU-lidstaten en ongeveer 
1.500 op de Nederlandse vloot. ‘De 
gevolgen van intrekken van de er-
kenning zijn daarmee substantieel’, 
stelt de redersvereniging. Want hoe-
wel uitgegeven vaarbevoegdheden 
geldig blijven, moeten deze elke vijf 
jaar vernieuwd worden, wat dan niet 
langer mogelijk is. Volgens verschil-
lende partijen zou een Europese ban 
op Filipijnse diploma’s betekenen 
dat 80.000 Filipijnse banen aan 
boord verloren gaan. 
Volgens de goed ingevoerde blogger 
Barista Uno van het Filipijnse Mari-
ne Cafe Blog is dat getal zwaar over-
dreven. ‘De ban heeft  alleen betrek-
king op offi  cieren die op schepen 
onder een van de EU-vlaggen varen, 
niet op het hotelpersoneel – dat het 
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‘Filipijnse zeelieden 
onderhouden hun 
hele familie, dit treft 
100.000 mensen.’

TOBIAS PIEFFERS

Zeelieden demonstreren nadat Marina heeft gezegd geen zeemansboekjes meer uit te delen omdat de voorraad op is. 



Complexe logistieke taken vragen 
op maat gemaakte oplossingen
Kuehne + Nagel is de full service logistieke dienstverlener als het 
aankomt op de perfecte combinatie van transport, opslag en value 
added services. Kuehne + Nagel levert innovatieve, duurzame en                    
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Waar moesten we het eigenlijk nog over hebben, grapte dagvoorziter 
Sebastian Reimann (DVZ) vorige week in Duisburg bij de start van de 
eerste Duits-Nederlandse conferentie over logistiek, georganiseerd door 
DVZ en Nieuwsblad Transport. Immers, beide landen waren net door de 
Wereldbank uitgeroepen tot logistieke nummer 1 respectievelijk 2 van de 
wereld. Maar er bleef genoeg over: een analyse van de transportmarkt, 
vanuit Nederlands perspectief door Menno Menist (Panteia) en vanuit 
Duits perspectief door Christian Kille (Hochschule Würzburg-Schweinfurt, 
foto rechtsonder). In Nederland zijn opvallend weinig vervoerders failliet 
gegaan in de crisis: ze zijn ‘basically unbeatable’, maar aan de andere kant 
- door de lage marges - ook ‘basically bankrupt’. Kille liet zien dat juist in de 
logistieke keten nog winst te behalen valt. 
Als het gaat om de verbindingen van de zeehavens met het achterland 
moeten spoor en binnenvaart een grotere rol spelen om de modal shift te 
bewerkstelligen. Hier vormen met name infrastructurele projecten de 
bottleneck, zoals de Betuweroute. Over multimodale oplossingen en het 
hub-concept spraken Jan van Heukelom (Seacon), Edmund Prokschi (SBB 
Cargo) en Heinrich Kerstgens (Contargo, foto linksboven). Zoals Henk van 
Dieren (Samskip Van Dieren) en Ernst Lehnen (tele Spedition Lehnen, foto 
direct hierboven) hun zorgen over cabotage en de kwaliteit dan wel 
loonkosten van chauffeurs deelden met het publiek. 
En o ja, er was ook nog ruime gelegenheid om te netwerken.  

Logistics Conference Duisburg
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Tankers slepen 
in Cyclone Alley

Het Rotterdamse sleepbedrijf Kotug 

heeft het meest prestigieuze 

sleepcontract ter wereld gewonnen: 

dat voor de Shell Prelude. Extra 

uitdaging: het werkgebied ligt 

midden in Cyclone Alley.

‘J
a fantastisch’, zegt Ard 
Jan Kooren, CEO van 
Kotug, als hij een foto van 

de Shell Prelude ziet. ‘En niet 
alleen omdat wij het sleepcon-
tract hebben gewonnen, maar 
ook dat Shell dit durft  te bou-
wen. Dit is zo’n groot project.’
De Shell Prelude, ’s werelds eer-
ste en megagrote Floating Liqui-
fi ed Natural Gas faciliteit 
(FLNG) verliet in december vo-
rig jaar het droogdok van de 
Samsung Shipyard op het Zuid-
Koreaanse eiland Geoje. Sinds 
de kiellegging begin mei werk-
ten dagelijks 5.000 man aan de 
bouw van de 488 meter lange en 
74 meter brede romp. Het is de 
grootste installatie die ooit te 
water is gelaten. De FLNG-faci-
liteit gaat aardgas winnen op een 
gasveld 200 kilometer uit de 
noordwestkust van Australië. 
Bijzonder is dat de Prelude het 
aardgas op locatie vloeibaar gaat 
maken en opslaan, klaar voor 
transport de wereld in. Aardgas 
wordt vloeibaar gemaakt om 

grotere hoeveelheden tegelijk te 
kunnen vervoeren. Vloeibaar is het 
volume van aardgas zeshonderd 
keer kleiner dan in gasvorm.

Spannend   
In februari kreeg Kotug te horen dat 
het, in de vorm van KT Marine, wat 
een samenwerking met het Australi-
sche Teekay Shipping is, het sleep-
contract had gewonnen. ‘Slapeloze 
nachten gehad? Nee, die beginnen 
nu’, zegt Kooren lachend. ‘Maar ik 
zou liegen als ik zeg dat ik het niet 
spannend vond.’  Het contract voor 
de Prelude wordt wereldwijd gezien 
als het meest prestigieuze contract 
binnen de sleepwereld. KT Marine 
gaat zo meteen de LNG-tankers as-
sisteren die het vloeibare aardgas 
van de Prelude komen ophalen. Alle 
grote spelers dongen mee naar de 
opdracht. Waarmee KT Marine zich 
onderscheidde? ‘Deels onze Rotor-
tugs, en deels onze bedrijfs-
voering.’ Rotortugs 
hebben drie roer-
propellers, twee 
voor en één ach-

ter,  die voor zeer goede manoeu-
vreerbaarheid zorgen. ‘Belangrijk is 
dat we met deze opstelling in de 
sleeplijnen kunnen duwen. Daar-
door kunnen we tijdens het assiste-
ren direct contact met de schepen 
vermijden. Dat verkleint de kans op 
schade of ongevallen.’ 
De Rotortugs zijn het geesteskind 
van Ard Jan’s vader Ton Kooren, die 
na zijn pensionering bij Kotug de fi r-
ma Rotortug b.v. opzette voor de 
ontwikkeling van het propulsiecon-
cept. Inmiddels is dat een goedlo-
pend bedrijf dat ook aan de concur-
renten van Kotug verkoopt. ‘Wij 
waren niet de enige speler die Rotor-
tugs aanbood’, zegt Kooren. ‘Maar 
wij gebruiken deze technologie al 
sinds 1999. Die ervaring heeft  zeker 
meegespeeld. Net als onze bedrijfs-
voering (Quality, Health, Safety & 
Environment), en die van Teekay.’
Osman Munir is directeur Termi-

nals en Joint Ventures binnen Ko-
tug. Dagen aaneen spendeerde hij in 
overleg met Shell. ‘Bij Shell steekt al-
les heel nauw’, zegt hij. ‘Van alles 
moeten de veiligheid en de kwaliteit 
kunnen worden aangetoond, zeker 
bij een project als de Prelude dat 
geen voorgangers kent.’ Het voortra-
ject heeft  twee jaar geduurd. De 
voorbereidende werkzaamheden lo-
pen nog door tot 2017, het jaar waar-
in de Prelude aan de productie moet 
beginnen.

Onstuimig gebied 
Voor Kotug is het contract een nieuw 
soort werk, nog niet eerder werkte de 
rederij voor een off shore terminal. 
Maar de vuurdoop vindt plaats in 
één van de onstuimigste gebieden 
ter wereld: Cyclone Alley.
In de afgelopen honderd jaar 

raasden er 49 cyclonen door het ge-
bied, meldt het Australische Bureau 
of Meteorology. De helft  daarvan be-
hoort tot de lichtste categorie, maar 
er worden ook windsnelheden van 
170 (categorie 4) kilometer per uur 
gehaald. De Shell Prelude is ontwor-
pen om zelfs de zwaarste cyclonen 
(categorie 5, windsnelheden groter 
dan 200 km/u) te kunnen weerstaan 
zonder los te hoeven koppelen van 
het gasveld. Dat is mogelijk door een 
speciale ankertoren die in het ge-
vaarte gemonteerd is, de Prelude kan 
daar vrij omheen draaien. De groot-
te van de Prelude speelt ook een fl in-
ke rol. Ook voor de schepen van KT 
Marine heeft  dit specifi eke werkge-
bied gevolgen.
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Kotug en Teekay laten speciaal voor 
dit contract drie nieuwe slepers bou-
wen. 42 meter lang en met een trek-
kracht van 100 ton, een fl ink stuk 
groter dan de huidige grootste sle-
pers van het bedrijf die 32 meter lang 
zijn en een maximale trekkracht van 
85 ton hebben. ‘Dat geeft  wel een 
kick ja, daar zijn we heel trots op.’ De 
schepen kunnen vijfenzeventig man 
extra aan boord nemen in geval van 
nood. Er zijn speciale noodruimtes 
ingebouwd en zelfs de gangen zijn 
voorzien van extra stoelen. ‘Dat zijn 
geen simpele klapstoeltjes hoor.’
De drie Rotortugs gaan zo meteen in 
een roulatieschema 

werken. Twee schepen zijn op locatie 
bij de Prelude, het derde ligt op het 
station in de Australische haven-
plaats Broome. ‘De operatie gaat ook 
tijdens zware stormen gewoon door’, 
zegt Kooren. ‘De schepen gaan niet 
schuilen maar blijven bij de Prelude. 
Je moet dus ‘cyclone ready’ zijn, want 
het kan daar wel spoken.’

Aboriginals
De bouw van de schepen wordt nu 
aanbesteed. Welke werven er kans 
maken en welke fabrikanten de 
scheepsonderdelen zoals motoren 
leveren is nog niet bekend. Of in ie-

der geval niet openbaar. ‘We bekij-
ken wereldwijd opties’, zegt Kooren. 
Onderdeel van het contract is ook 
een afspraak tussen KT Marine en 
het crewingbureau Aboriginal Ma-
rine Services, dat als missie heeft  om 
het gat tussen de inheemse bevol-
king – de Aboriginals minderheid – 
en de olie- en gasindustrie te dich-
ten. ‘We hebben voor de drie schepen 
in totaal zo’n 80 mensen nodig’, zegt 
Munir. ‘We willen deze mensen op 
de laagste rang (deckhand) aanne-
men en trainen om hen zo een car-
rièrepad te bieden.’ De Aboriginals 
gelden binnen Australië als minder-
heid en de groep kent een hoge mate 

van sociale en maatschappelijke 
problemen.
Australië is voor Kotug geen nieuw 
gebied. Het bedrijf heeft  al geruime 
tijd een stuk of zeven slepers actief in 
de ertshaven Port Hedland. Maar 
het gebied is de laatste jaren stevig in 
ontwikkeling vanwege de grote hoe-
veelheid aardgas die er te vinden is, 
de LNG-projecten (vloeibaar aard-
gas) volgen elkaar daardoor snel op. 
Zo is niet heel ver van het Prelude- 
gasveld het Ichtys-project in aan-
bouw. 800 kilometer ten westen van 
de kust van Darwin wordt daar 
een 

enorme aardgasproductie- en 
opslagfaciliteit gebouwd. Dit gas 
wordt echter niet op zee vloei-
baar gemaakt voor transport 
maar aan land in Darwin – 
waarnaartoe het via pijpleidin-
gen wordt verpompt. Of Kotug 
daar ook aan de slag gaat? 
‘Daar hebben wij zeker 
interesse in.’

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

TOBIAS PIEFFERS
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Logistieke verkeerstoren
waakt over kosten verlader

Steeds vaker maken verladers gebruik van een 

‘control tower’ die hun lading bundelt met die van 

andere verladers. Zonder daar zelf, zoals een 

expediteur, de voordelen van op te strijken.

euro. Verlader B verzendt twaalf pal-
lets naar vrijwel hetzelfde adres voor 
425 euro. Combineer je die achttien 
pallets in één zending, dan kom je 
pakweg op 550 euro, want de ver-
voerder is zelf ook gebaat bij zo’n 
bundeling. Je kostenvoordeel komt, 
voor A en B samen, op 150 euro: 
21%.
De Kok geeft  ook enkele praktijk-
voorbeelden die qua besparing iets 
lager uitkomen. Een verlader ver-
zendt jaarlijks drieduizend zendin-
gen. Hij betaalt voor elk daarvan 800 
euro aan transportkosten. De hele 
operatie kost hem op jaarbasis 2,4 
miljoen euro bij een gemiddeld zen-
dingvolume van tien palletplaatsen. 
Als hij dit alles zelf doet, heeft  de ver-
lader voor het beheer van dit trans-
port vijf voltijdsmedewerkers nodig 
en moet hij contact houden met mis-
schien wel vijft ien landvervoerders, 
reders en luchtvaartmaatschappijen.
Daar valt aan veel kanten goed op te 
besparen door zendingen uit te be-
steden, te bundelen, door de contro-
le over de ‘supply chain’ aan een ‘ver-
keerstoren’ uit te besteden en door 
vooral heel veel regelwerk, controles 
en dergelijke uit handen te geven. 
Dat kan op jaarbasis op zo’n bedrag 
van 2,4 miljoen euro meer dan vier 
ton besparen, blijkt uit dit voor-
beeld. De nettobesparing komt op 
14%.
Dit betekent natuurlijk niet dat lo-
gistieke verkeerstorens zoals IDS 
verladers over hun gehele transport-
uitgaven aan zulke grote besparin-
gen kunnen helpen. De besparing 
betreft  het deel van hun logistieke 
stromen waar door bundeling van 
lading de vervoerskosten fl ink kun-
nen worden teruggebracht. ‘Maar 
control towers zijn wel in staat om, 
door hun contacten met meer partij-
en in de logistieke keten, steeds meer 
besparingsmogelijkheden op het 
spoor te komen’, zegt De Kok.

O
ok Utrecht heeft  een ver-
keerstoren. Die is gevestigd 
in het kantorencomplex 

Creative Valley, ietsje buiten de 
stad, op weg naar Nieuwegein. Er is 
in de verste verte geen vliegverkeer 
te bespeuren. Maar IDS Supply 
Chain Executors, zoals de verkeers-
toren heet, houdt zich dan ook lang 
niet alleen met vliegverkeer bezig 
en meestal met heel andere dingen, 
die zich vooral op het aardopper-
vlak afspelen.
IDS is wat ze in goed Engels een ‘con-
trol tower’ noemen, die voor verla-
ders en hun vervoerders zoekt naar 
een intelligentere inrichting van hun 
logistieke ketens. Een 4.0-versie van 
de ‘good old’ expediteur, zou je zeg-
gen. Maar die vergelijking gaat 
mank, zegt commercieel manager 
Rinus de Kok. ‘Want ons verdien-
model is totaal anders. Wij beheren 
de vervoerscontracten van grote in-
ternationale verladers, besparen 
voor die verladers door lading slim 
te bundelen met lading van andere 
verladers en maken dat ook zicht-
baar voor hen, we leven van een vast 
bedrag per zending of transportop-
dracht en acteren onafh ankelijk van 
vervoerders.’
Dat lijkt op het werk van een expedi-

teur, maar De Kok voegt er iets aan 
toe. ‘IDS creëert voor de verlader 
transparantie en maakt inzichtelijk 
waar en hoe er in de logistiek bespa-
ringen mogelijk zijn. Een expediteur 
creëert die transparantie meestal 
niet. Die trekt als het ware een muur-
tje op tussen de verlader en de ver-
voerder. Bovendien komt in ons ge-
val het kostenvoordeel dat door 
ladingbundeling wordt behaald, ten 
goede van de verlader. Een expedi-
teur zal dat kostenvoordeel eerder in 
eigen zak steken.’

Asperges
Zulke control towers schieten we-
reldwijd als paddenstoelen - nee, als 
asperges, het is lente - uit de grond. 
Verladers ontdekken dat niet alleen 
in het vervoer van hun eigen la-
dingstromen met externe hulp opti-
malisaties mogelijk zijn, ze zien ook 
steeds meer dat die ladingstromen 
heel goed kunnen worden gebun-
deld met die van andere verladers.
De verkeerstoren heeft  zicht op die 
logistieke ketens van verschillende 
verladers, weet waar lading van 
meer partijen vandaan komt en 
waar deze naartoe gaat en kan dan 
op zoek naar mogelijkheden om ze 
te bundelen. Er kunnen, als die ge-

vonden worden, transportkilome-
ters worden bespaard, de dienstver-
lening aan afnemers van de lading 
kan worden verbeterd, de ‘ecologi-
sche voetafdruk’ van bedrijven in de 
keten wordt verkleind en er ontstaan 
voor alle partijen kostenvoordelen.
Een van de bekendste voorbeelden 
van ladingbundeling in Nederland 
is dat van Heinz, Mars en Bavaria. 
De drie grote afl aders ontdekten een 
fl inke overlap in de producten die ze 
voor de wereldwijde export overzee 
laten vervoeren en bovendien dat 
hun productievestigingen in Bra-
bant zich dicht bij elkaar bevinden. 
Niets logischer dus dan om ze ge-
bundeld en per binnenschip naar de 
havens van Rotterdam en Antwer-
pen te vervoeren.
Dat is overigens geen project waarbij 
IDS, een in 1988 opgericht bedrijf 
dat jaarlijks de besteding van 33 mil-
joen euro aan transportkosten voor 
uiteenlopende klanten verzorgt, bij 
is betrokken. Wel grote klanten zijn 
bijvoorbeeld DSM en Mitsubishi. 
Beide  maken zogenoemde ‘enginee-
ring plastics’, die weliswaar van el-
kaar verschillen, maar waarvan de 
ladingstromen elkaar voor een fl ink 
deel overlappen. Voor DSM werkt 
IDS al een jaar of vijf bij de aanstu-
ring van de logistieke ketens.
In 2010 nam Mitsubishi van DSM de 
productlijn Xantar (polycarbonaten 
en mengproducten) over. Het maakt 
sindsdien gebruik van de productie-
vestiging van DSM in Genk. Daarbij 
bleek dat afnemers van producten 
van beide fabrikanten zich, net zoals 
de productielocaties, in heel wat ge-
vallen dicht bij elkaar bevinden, in 

een straal van zo’n vijft ig kilometer. 
Die lading wordt nu onder regie van 
IDS gebundeld op pallets vervoerd, 
wat resulteert in vollere vrachtau-
to’s, lagere kosten en fl ink vermin-
derde CO2-emissies.
De samenwerking van DSM en Mit-
subishi op logistiek gebied wordt 
volledig door IDS vormgegeven. Dat 
gebeurt in strikte neutraliteit, bena-
drukt De Kok. ‘Derden mogen trou-
wens bij deze samenwerking ook 
aanschuiven. De voordelen worden 
daar alleen maar groter door.’

ICT-omgeving
IDS kan voor zijn klanten een reeks 
van taken overnemen, die door-
gaans niet tot de kern van de activi-
teiten behoren. Het draagt, als ‘ver-
keerstoren’, zorg voor de contacten 
tussen de klant en de vervoerder, se-
lecteert die vervoerder als een echte 
expediteur, verzorgt de dagelijkse 
logistieke operaties, optimaliseert 
die door te blijven zoeken naar ver-
mindering van transportkilometers 
en -kosten, kan rapportages maken 
over de prestaties van vervoerders en 
handelt de afrekeningen met ver-
voerders af om ze bij de opdrachtge-
ver betaalbaar te laten stellen. IDS 
zorgt ook voor de hele ICT-omge-
ving die daarbij nodig is.
Maar hoe groot zijn de voordelen 
van ladingbundeling eigenlijk? Daar 
doet de commercieel manager van 
IDS niet eens zo geheimzinnig over. 
In het vervoer van deelladingen, zo-
als pallets, valt heel wat te besparen. 
Als verlader A zes pallets over de 
weg naar een bepaalde bestemming 
laat vervoeren, kost hem dat zeg 275 
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Achter deze ramen gaat de ‘verkeerstoren’ van Utrecht schuil.

‘Control tower kan 
voor verlader steeds  
meer besparingen 
op het spoor komen.’
Rinus de Kok, commercieel manager IDS
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Simpele aangifte? Doe het zelf
Douanedienstverlener Maco laat zijn klanten graag het simpele werk zelf afhandelen.

H
et heeft  veel voeten in de 
aarde gehad, maar het be-
gint erop te lijken dat het 

douane-aangift esysteem Sagitta 
met succes kan worden vervangen 
door het nieuwe systeem AGS. De 
invoering van AGS2, voor de im-
port, loopt nu ‘voortvarend’, zegt 
Hans Maessen, directeur van Maco 
Customs Service. Er zijn inmiddels 
ruim tienduizend aangift es gedaan 
met de nieuwe programmatuur. 
Maco verzorgde daarvan ongeveer 
een derde. ‘Er is nu voldoende 
voortgang zonder heisa’, consta-
teert Maessen.
Hij zegt het met opluchting, want 
een half jaar geleden zag het daar 
nog allerminst naar uit. Maessen zag 
toen behoorlijk op tegen de datum 
van 1 april die voor de defi nitieve in-
voering van AGS was geprikt. Wel-
iswaar was zijn eigen bedrijf al inten-
sief met het nieuwe systeem aan het 
werk. Maar er moesten nog meer 
dan achthonderd andere bedrijven 
worden ingewerkt in AGS2. Daar-
mee was op dat moment nog nauwe-
lijks begonnen.
Mede op aandringen van de doua-
nedienstverleners was de invoe-
ringsdatum al eens uitgesteld. ‘Het 
ambitieniveau was te hoog, daar-
door ontstonden er hick-ups’, zegt 
Maessen. Nu heeft  hij meer vertrou-
wen gekregen in een goede afl oop. 
Bij de invoering van AGS3, voor de 
export, voorziet hij overigens op-
nieuw mogelijke vertraging.
Maco, in 1953 opgericht, is volledig 
gespecialiseerd in douanezaken, 
met vestigingen in Roermond, Rot-
terdam, Antwerpen en Maastricht. 
In de persoon van Hans Maessen 
staat bij het familiebedrijf de tweede 
generatie aan het roer. Zijn vader 
Th eo ging in 1985 met pensioen en 
droeg de leiding aan hem over. 
Maessen heeft  de automatisering 
van douaneprocedures met Sagitta 
en Transit van meet af aan meege-
maakt, evenals de Europese eenwor-
ding en het verdwijnen van de Euro-
pese binnengrenzen.
Zij bedrijf kwam door dat laatste in 
1992 in zwaar weer, omdat immers 
95% van al het werk wegviel. Door 
zich op de buitengrenzen te concen-
treren en zich te specialiseren in au-
tomatisering maakte Maco echter 
een sterke comeback. Maco was in-
dertijd het eerste bedrijf in Neder-
land dat van de douane toestem-
ming kreeg zelf elektronisch 
EUR-certifi caten aan te vragen en af 
te drukken. Ook bij de invoering van 
AGS2 kreeg het bedrijf door de dou-
ane een pioniersrol toebedeeld. Ver-
der heeft  het zich opgewerkt tot dé 
Nederlandse specialist bij uitstek op 
het gebied van de beperkte fi scale 
vertegenwoordiging.

Hybride
Maessen noemt de werkwijze van 
zijn bedrijf ‘hybride’. Daarmee 
wordt bedoeld dat klanten desge-
wenst ook zelf douaneprocedures 
kunnen afwikkelen met gebruikma-
king van bij Maco in eigen beheer 
ontwikkelde soft ware. De klant kan 
bijvoorbeeld veel eenvoudige aan-
gift es zelf afwikkelen. Dat bespaart 
een fl ink bedrag aan kosten. ‘Dat is 
de omslag die we als dienstverlener 
hebben gemaakt. We faciliteren 

steeds meer aangevingsprocessen in 
plaats van uitsluiten aangift es te ma-
ken. We zeggen tegen de zelfaange-
vers: hier heb je de soft ware, maak de 
eenvoudige en repeterende aangift es 
zelf maar.’
Uiteraard ontvangt Maco voor het 
gebruik van die soft ware, waar voor 
vele tonnen in is geïnvesteerd, een 
vergoeding. En vanzelfsprekend 
staan de declaranten en specialisten 
van Maco ook voor de klant klaar als 
het om ingewikkelde douane-aan-
gelegenheden gaat. ‘Vroeger deden 
we voor een klant bijvoorbeeld tien 
simpele aangift es, maar nu kan die 
dat met onze soft ware zelf. Customs 
Connect noemen we die dienstverle-
ning. En in die gevallen waarin hem 
dat niet lukt, komt hij vanzelf weer 
naar ons toe. Maco gaat op die ma-
nier ‘von Masse zu Klasse’. We wil-
len ons met onze dienstverlening 
onderscheiden.’

Specifi ek
Volgens Maessen is zijn bedrijf tot 
dusver de enige douanedienstverle-
ner in Nederland die eigen soft ware 
heeft  ontwikkeld. Waarom die eigen 
soft ware? Omdat standaardpakket-
ten niet voldoen voor specifi eke 
douanezaken. De meeste doua-
nesoft waremodules maken deel uit 
van een groter logistiek pakket. Cus-
toms Connect is daarentegen volle-
dig toegesneden op douaneproces-
sen en met XML-datauitwisseling is 
er verbinding te maken met vrijwel 
elk ander pakket.’ Met de ontwikke-
ling ervan werd vijf jaar geleden be-
gonnen. De centrale eis was dat de 
soft ware zowel voor Maco zelf als, 
via internet, voor klanten bruikbaar 
zou zijn. 
De vestiging in Rotterdam werd in 
2001 geopend, die in Antwerpen 
tien jaar later. Maco ziet tegenwoor-
dig ook België en Duitsland als 
thuismarkten, waarop het wil ex-
panderen. Daarbij volgt het bedrijf 
de ‘Noordzee-strategie’. ‘We richten 
ons op de ARA-havens en die in 
Noord-Duitsland. Dat laatste doen 
we met een Duitse partner, Zoba. 
Zij kunnen onze klanten in Duits-
land bedienen. Omgekeerd heeft  
Zoba Duitse klanten die in Rotter-
dam en Antwerpen willen worden 
bediend.
Partner Zoba heeft  trouwens ook ei-
gen soft ware ontwikkeld voor doua-
nezaken en is daarmee, zegt Maes-
sen, de enige in Duitsland. Maessen 
heeft  ook plannen om voor de Belgi-
sche vestiging eigen soft ware te ont-
wikkelen. ‘Er is dan wel Europese 
douanewetgeving, maar de proce-
dures verschillen nog altijd van land 
tot land. Daar moet je dus de soft -
ware ook bij aanpassen.’
Veel douanediensten beginnen een 
‘commodity’ te worden, constateert 
Maessen. ‘Er is ook nog steeds toe-
treding tot de markt van bedrijven 
die nauwelijks toegevoegde waarde 
bieden. De douane stelt helaas ook 
nog altijd geen kwaliteitseisen.’ Zijn 
eigen bedrijf zal het steeds meer 
moeten hebben van een brede, maar 
zeer hoogwaardige dienstverlening. 
‘We moeten niet langer een bijwagen 
van de logistiek zijn, maar een fi sca-
le ketenregisseur.’

FOLKERT NICOLAI
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Het Centraal Boekhuis begon in 1871 als ‘Bestelhuis van 
den Nederlandschen Boekhandel’, om de boekwinkels in 
Amsterdam en omstreken te ontlasten. Zij hoefden 
voortaan hun boeken niet meer bij allerlei groothande-
laren te bestellen. Via het Bestelhuis was centrale op-
slag, orderverwerking en levering van boeken mogelijk.
Ruim een eeuw later, in 1973, verkaste het bedrijf als 
Centraal Boekhuis BV van de Amsterdamse binnenstad 
naar Culemborg, vanwaaruit boekwinkels in Nederland 
en Vlaanderen worden bevoorraad (alleen grote beste-
lingen doen boekhandelaren rechtstreeks bij de uitgeve-
rijen). Aandeelhouders zijn de Nederlandse Boekverko-
persbond en het Nederlands Uitgeversverbond.

Eind 2012 werd de naam veranderd in CB, een logistiek 
bedrijf dat zich voortaan ook richt op de distributie van 
mode en zorgartikelen.
CB haalde in 2012 een netto omzet van 87 miljoen, en 
een resultaat voor belastingen van 9,6 miljoen euro. Het 
bedrijf telt ruim 800 medewerkers, heeft 130 vrachtwa-
gens en behalve in Culemborg ook een vestiging in het 
Vlaamse Zele en vier ‘hubs’ (overslagpunten), met een 
totale opslagruimte van 73.000 vierkante meter.
Per 7 januari 2014 nam CB een belang van vijftig procent 
in Fashionwheels, dat drie vestigingen heeft, met 
75.000 vierkante meter aan opslagruimte en vijftig 
vrachtwagens.

VAN BESTELHUIS TOT CENTRAAL BOEKHUIS EN CB

Een grote sprong vanaf 
de slinkende boekenstapel

Met het vooruitzicht van een slinkende boekenberg, begaf het voormalig 

Centraal Boekhuis zich vorig jaar op nieuwe markten: mode en zorgartikelen. 

Dat smaakt naar meer, zegt de directeur van het bedrijf 

dat zijn gelijke in de wereld niet kent. Evengoed blijven uitgeverijen 

en boekwinkels de eigenaar.

W
ie voor het eerst het ma-
gazijn bezoekt van CB, 
voorheen Centraal Boek-

huis, wordt niet bekropen door het 
idee dat de boekenmarkt krimpen-
de is. De boeken zijn overal. In do-
zen op stellages van tientallen me-
ters hoog, op voorbijrazende 
vorkheft rucks, op lopende banden 
die pakketjes klaarmaken voor win-
kels. Het centrale boekenmagazijn 
voor het Nederlands taalgebied 
(Nederland en Vlaanderen) her-
bergt veertig miljoen exemplaren. 
De ruimte is zo groot dat de onder-
houdsman op de fi ets voorbijkomt, 
een gereedschapskist achterop.
Nergens anders ter wereld bestaat 
een soortgelijk bedrijf, ooit opge-
richt door de gezamenlijke uitgevers 
en boekwinkels. CB speelt zo’n cen-
trale rol in de boekenmarkt dat in-
ternetgigant Amazon niet om ‘Cu-
lemborg’ heen kan als het de 
Nederlandse markt zou willen be-
treden. Bijna alle Nederlandstalige 
boeken die over Nederland en 
Vlaanderen verspreid worden, ma-
ken een eerste stop in CB’s magazijn. 
Er is geen alternatief, zoals bijvoor-
beeld in Duitsland waar grote uitge-
verijen eigen distributiecentra heb-
ben en er groothandelaren bestaan 
in boeken.
De laatste jaren verandert de markt 
voor CB wel. Zo komen in Culem-
borg ook de orders binnen van 125 
webwinkels, die door Post.nl wor-
den opgehaald en rechtstreeks aan 
de consument geleverd. Ook heeft  
CB sinds enkele jaren print-on-de-
mand machines staan. Boeken die 
niet op voorraad zijn, omdat ze nau-
welijks meer verkocht worden, of 
omdat er ineens een onverwacht gro-
te vraag naar ontstaat, kunnen ter 
plekke worden gedrukt en alsnog ge-
leverd.
Maar de voornaamste verandering is 
de terugloop van het papieren boek. 
In 2012 voorzag de directie van het 
Centraal Boekhuis dat het volume in 
acht jaar tijd met veertig procent zou 
afnemen – door het opkomende e-
book en doordat boeken in algemene 
zin in populariteit afnemen. ‘De 
boekenmarkt was in 2009 al over 
zijn hoogtepunt heen’, zegt alge-
meen directeur Hans Willem Cor-
tenraad. ‘Maar wij groeiden nog eni-
ge jaren, omdat we nieuwe 
uitgeverijen en retailorganisaties 
wisten te binden en ook onverkochte 
boeken eerst aan boekwinkels wor-
den geleverd.’
Met het vooruitzicht dat in 2020 nog 
maar zestig procent van het volume 
over is, en de kapitaalintensieve in-
frastructuur, restten volgens hem 
maar twee mogelijkheden. Of een 
inkrimping van die infrastructuur, 
wat ook tot een lager serviceniveau 
voor bestaande klanten zou leiden, 
of een aanvulling van het volume 
met andere producten.
Er was dus maar één optie, wil Cor-
tenraad zeggen. Het Centraal Boek-
huis besloot in 2012 door te gaan als 
CB, zodat het boek uit de naam ver-
dween, en zich ook te richten op an-
dere markten. ‘We waren weliswaar 

helemaal ingericht voor de boeken-
branche, maar feitelijk zijn we altijd 
een logistiek bedrijf geweest. In de 
jaren negentig distribueerden we in 
groeiende mate kantoorartikelen, 
omdat sommige boekwinkels die 
verkopen. Nu noemen we deze tak 
‘media’, en daar horen ook tijd-
schrift en, geluidsdragers en dvd’s 
bij.’
Bij verdere uitbreiding ging CB zo-
veel mogelijk uit van zijn bestaande 
kwaliteiten. Een daarvan was dat 
zijn vrachtauto’s door heel Neder-
land afl everden in winkelstraten. 
Mode lag daarom voor de hand, 
vond de directie. Cortenraad: ‘Toen 
we in 2013 met de uitvoering van ons 
nieuwe meerjarenplan begonnen, 
haalden we vrij snel enkele mooie 
contracten binnen. Onder andere 
Jeans Centre, Perry Sport en een gro-
te Zweedse fabrikant waarvan we de 

naam niet mogen noemen, zorgden 
voor een stevige aanwas.’
Weliswaar verkeren ook modewin-
kels in zwaar weer, onder druk van 
internetwinkels. ‘Maar een markt in 

beweging biedt ook veel kansen. Bo-
vendien leveren wij ook voor web-
shops. Wij bedienen nu nog maar 
een beperkt deel van de markt. Dus 
voor ons is het een groeimarkt.’

In januari van dit jaar nam CB bo-
vendien een belang van vijft ig pro-
cent in Fashionwheels, dat vanuit het 
Brabantse Helmond de distributie 
en warehousing verzorgt van mode-
artikelen (voornamelijk kleding). 
CB/Fashionwheels is naar eigen zeg-
gen één van de leidende spelers in de 
fashionlogistiek in West-Europa. De 
logistieke infrastructuur wordt zo-
veel mogelijk geïntegreerd – zo kun-
nen vrachtwagens uitrijden met boe-
ken en kleding tegelijk.
‘Ons doel is om eind 2015 vijfen-
twintig tot dertig procent van onze 
omzet te halen uit nieuwe markten’, 
zegt Cortenraad. ‘Die target hebben 
we grotendeels al gehaald.’
De tweede uitverkoren nieuwe 
markt, die van zorgartikelen, vloei-
de niet voort uit de locaties die de 
vrachtwagens van CB toch al aande-
den, maar vanuit het business mo-
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‘De zorgmarkt is 
complexer dan de 
mode. Maar het is
wel een groeimarkt.’

MARCEL VAN ENGELEN

del: het binden van vele leveranciers 
en het clusteren van hun producten 
voor de afnemers. De markt voor 
verbandmiddelen, stoma’s, kunstge-
wrichten en incontinentiemateriaal 
en ander zorgmateriaal (medicijnen 
doet CB niet) is erg versnipperd. Vele 
producenten en groothandelaren le-
veren op verschillende momenten 
hun producten af bij medische cen-
tra, die daar niet op ingericht zijn. 
Bovendien moeten zij fl ink bezuini-
gen.
CB vond dan ook een gewillig oor bij 
ziekenhuizen in Nederland. De pilot 
waarmee ze vorig jaar begonnen – 
het op voorraad houden van hulp-
middelen van tien producenten en 
het geclusterd leveren aan zeven zie-
kenhuizen – heeft  inmiddels de sta-
tus van standaard dienstverlening. 
‘Enkele nieuwe partijen hebben zich 
aangesloten, en we willen het nog 
verder uitbouwen. Deze markt is al-
leen complexer dan mode, omdat 
meer partijen betrokken zijn, bij-
voorbeeld ook zorgverzekeraars.’ 
Daar staat tegenover dat het gaat om 
een groeimarkt, in tegenstelling tot 
boeken en kledingwinkels.
De komende twee jaar waagt CB zich 
niet aan nieuwe avonturen, anders 
dan het uitbouwen van de bestaande 
activiteiten. ‘We zijn fi nancieel erg 
gezond, maar we zijn niet zo groot 
als Post.nl, of multinationals als 
DHL of TNT. Vanuit onze traditie 
gaan we heel voorzichtig om met de 
euro’s die we investeren.’ Wat na 
2016 gebeurt, laat Cortenraad in het 
midden.
De uitgeverijen en boekhandelaren 
zijn nog altijd eigenaar van CB, wel-
iswaar via een beheerstichting die 
offi  cieel geen invloed heeft  op het be-
leid, maar tegelijk heeft  het bedrijf 
zijn ontstaan en groei volledig te 
danken aan de boekenbranche. Her 
en der in die branche klinkt nog ste-
vige kritiek op de ingeslagen weg: 
juist nu het boek in zwaar weer ver-
keert, wendt ‘ons CB’ zich daarvan 
af. ‘Maar men verwacht wel positieve 
cijfers. De meeste mensen zien dat 
dit nodig is, met de infrastructuur 
die we hebben. Het gaat om een cul-
tuurverandering, die kost tijd.’
Recente ontwikkelingen, zoals het 
faillissement van boekhandelsketen 
Polare, dragen bij aan de overtuiging 
dat CB geen andere keuze heeft , zegt 
Cortenraad. 
Zijn bedrijf schoot er miljoenen eu-
ro’s bij in. Het was CB dat het red-
dingsplan (kwijtschelding schuld) 
van Polare tegenhield, omdat het 
geen vertrouwen had in een toe-
komst van grote boekwinkels met 
een ketenaanpak. Cortenraad ziet 
zijn gelijk bevestigd nu de Polare-fi -
lialen een voor een worden overge-
nomen door eigenaren die de win-
kels weer een lokaal, eigen karakter 
willen teruggeven. Hij gelooft  in het 
voortbestaan van de boekwinkels in 
de binnensteden. Alhoewel: ‘Drie- à 
vierduizend vierkante meter voor 
boeken, dat is misschien wat te veel.’
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De arendsogen uit Roemenië
Vijfentwintig man zitten in Roemenië op een beeldscherm te turen, in de 

control tower van transportbedrijf H. Essers. Zodra een chauffeur met ‘high 

value’ goederen van zijn afgesproken route afwijkt, gaat het alarm af. 

ook wegens het medisch aspect. 
Klanten willen zekerheid dat nie-
mand aan die spullen heeft  gezeten.’
Dit soort systemen vergt fl inke in-
vesteringen, dat spreekt voor zich. 
Maar Reeser benadrukt dat hij hier 
nog een groeimarkt ziet. ‘Neem de 
markt voor food. Daar worden 
steeds strengere normen aan gesteld, 
met als gevolg dat men zeker wil we-
ten dat niemand erbij kan onderweg. 
Inmiddels vervoeren we nu al food 
tot aan Libanon, Egypte en Qatar.’

Marges
Ook levert H.Essers in veel landen 
de optie van warehousing voor de 
klant. ‘We hebben net een nieuwe 
warehouse geopend in Roemenië 
van 30.000 vierkante meter. Op die 
manier proberen we toegevoegde 
waarde te bieden. De marges in het 
transport zijn zoals bekend laag, 
maar als je veel eromheen kunt orga-
niseren, van veiligheid tot customs 
clearance, heb je een andere discus-
sie dan alleen over de prijs.’
En ook de van oorsprong wegver-
voerder is intermodaal, sinds 2006. 
‘We laten vijf treinen per week op en 
neer rijden van Genk naar de Roe-
meense plaats Curtici, met in totaal 
300 ladingen per week. Dat laten we 
dan weer per vrachtwagen uitleve-
ren door onze Roemeense en Turkse 
chauff eurs, tot in Iran, Dubai, Rus-
land, ja zelfs Mongolië.’
Op de vraag of de Krim-crisis reden 
tot zorg is, moet Reeser bevestigend 
antwoorden. ‘We waren in Rusland 
bezig met warehousing, maar dat 
hebben we even in de wacht gezet. 
En we doen ook transporten door 
Oekraïne, dat is nu wel spannend 
hoe dat zich gaat ontwikkelen.’

‘O
nze chauff eurs hebben 
een speciale button in 
hun truck. Als ze het ge-

voel hebben dat ze gevolgd worden, 
of dat er iets anders vreemds aan de 
hand is, drukken ze daar op. Dan 
wordt op basis van geofencing (het 
virtueel afb akenen van een geogra-
fi sch gebied door middel van gps, 
red.) bepaald waar de chauff eur 
zich bevindt, en dan wordt er van-
uit onze control tower een inter-
ventieteam op af gestuurd. Dat 
vormt dan een corridor om dat ge-
bied heen, zodat de chauff eur zijn 
weg veilig kan vervolgen.’
Nee, dit is geen fi lm, dit is echt. Aan 
het woord is Hanno Reeser. De 
51-jarige Nederlander is business 
unit manager East-region van de be-
kende Belgische fi rma H.Essers, die 
32 vestigingen in elf landen telt en 
bijna 4.000 mensen in dienst heeft . 
Waaronder ook een grote tak in 
Oost-Europa. ‘We hebben vestigin-
gen in Polen, Roemenië, Turkije, 
maar we zitten ook in Bulgarije, Li-
touwen, Moldavië. Maar niet alleen 
in het voormalige Oostblok, ook in 
het Westen is de fi rma goed verte-
genwoordigd, van Ierland tot Span-
je. ‘Onze fi losofi e is dat we in heel 
Europa logistieke dienstverlening 
aanbieden, door steeds dieper in de 
supply chain te duiken. We doen ook 
customs clearance, distributie en ga 
zo maar door.’ 
Een echte specialisatie is het vervoer 
van farmaceutica en zogeheten ‘high 
value’ goods, ofwel zeer waardevolle 
spullen. ‘Vanwege veiligheidsrede-
nen kunnen we daar niet specifi eker 
over zijn’, legt Reeser uit. Speciaal 
hiervoor organiseert H.Essers high 
security transporten. ‘We hebben 
een control tower in Roemenië waar 
25 man werken. Die control tower is 

24 uur per dag, 7 dagen per week be-
mand. Als er iets aan de hand is, zien 
ze een alarmmelding op hun com-
puterscherm. Niet alleen als de 
chauff eur zelf alarm slaat – de goe-
deren worden namelijk vervoerd on-
der de TAPA-norm Tapa TSR 1 – 
maar bijvoorbeeld ook als de 
temperatuur beneden de drie graden 
duikt, in het geval van gevoelige far-
maceutica, of als de chauff eur plot-
seling van zijn afgesproken route af-
wijkt.’ In de trailer bevinden zich 
bovendien licht- en bewegingssen-
soren, die reageren als de deuren op-
eens opengaan door een inbraak. 
In zo’n geval wordt eerst uitgezocht 
wat er aan de hand is. Precieze cijfers 
over het aantal meldingen wil de 
business unit manager om voor de 
hand liggende redenen niet geven. 

Loos
Wat hij wel kwijt kan: ‘Negen van de 
tien keer is het loos alarm.’ Mocht er 
toch een serieus probleem zijn, dan 
bepalen de mensen in de control to-
wer of er een extern security team op 
afgestuurd wordt. Of als er iets met 
de koeling loos is, kan een gespecia-
liseerde club als Th ermoking inge-
schakeld worden. Als die niet in de 
regio zit, kijken we of de dealer van 
de truck iets voor ons kan beteke-
nen. En voor de kleine reparaties, 
zoals een luchtfi lter vervangen, heb-
ben we onze chauff eurs getraind om 
dat desnoods zelf te kunnen doen.’

Dat is misschien nog wel de grootste 
uitdaging, erkent Reeser: de training 
van de rijders. ‘We hebben zoveel 
chauff eurs uit zoveel landen, dan zit 
je met taal- en cultuurverschillen. 
We hebben 1.250 trekkende eenhe-
den op de weg.
Om de communicatie te bevorderen 
is er onder meer een besloten Face-
book-pagina in het Roemeens en 
eentje in het Engels/Nederlands 
aangemaakt. En daar blijft  het niet 
bij. ‘Om ervoor te zorgen dat we in 

alle landen dezelfde kwaliteit kun-
nen leveren, hebben we in elk van die 
landen een H.Essers Academy opge-
richt. De chauff eurs rijden eerst zes 
maanden algemene vracht, daarna 
volgt drie maanden scholing voor de 
specifi eke transporten high security 
en pharma. Vervolgens rijden ze nog 
twee maanden mee met een ervaren 
rijder voor ze echt alleen deze hoog-
waardige transporten mogen doen. 
De gelukkigen ontvangen een certi-
fi caat en moeten hun scholing elk 
jaar netjes bijhouden. 

Pittig
Een pittig traject dus. Maar er is één 
dingetje dat de chauff eurs niet zelf 
hoeven te doen, en dat is de (laad)
deuren van hun truck openen. Dat 
kunnen ze namelijk niet. ‘We heb-
ben een vestiging die voor ál onze 
high security transporten over de 
hele wereld op afstand de deuren op 
slot kan zetten en weer kan openen. 
Dáár wordt het systeem geactiveerd.’  
Als de chauff eur dan meldt dat hij is 
aangekomen bij de losplaats, dan 
wordt eerst via geofencing uitge-
peild of de truck op de juiste locatie 
staat. Dan wordt er contact gezocht 
met de ontvanger van de lading om 
af te stemmen of deze akkoord gaat, 
en pas dán wordt de truck vrijgege-
ven. Dus zelfs bij een overval kan de 
chauff eur zelf niets openen. Ook alle 
farma-trailers gaan standaard op 
slot. ‘Niet alleen tegen inbraak, maar 
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Verboden toegang! De chauffeur kan zijn vrachtwagen niet zélf openmaken, dat gebeurt op afstand op een geheime locatie.

‘We vervoeren 
inmiddels al food 
tot aan Libanon, 
Egypte en Qatar.’

Hanno Reeser, business unit manager 
East-region van H. Essers



VAN THIEL TRANSPORT ZOEKT: VASTE CHARTERS  

  Internationaal Transport met ruim 50 trucks op de weg

Kleine Mheenweg 1, 3849 BM Hierden  0341- 427400  www.vanthiel.nl

Wat bieden wij?
-Een gemiddelde van ca. 2750 kilometer per week
-U kunt rijden op  Midden- en Zuid-Duitsland
-Een correcte afhandeling
-Zeer stipte betaling
Interesse?
Bel voor meer informatie (0341) 427400 en vraag naar 
Axel Witte of reageer per email: axel@vanthiel.nl

Van Thiel Transport B.V. Is na de start in 
1989 uitgegroeid tot een van Nederlands 
grootste expediteurs op Duitsland. 
Naast de expeditiewerkzaamheden rijden 
er ook nog eens 50 vrachtwagens in vaste 
dienst bij Van Thiel.
Ondanks de recessie zijn wij gegroeid en 
daarom zijn wij opzoek naar vaste charters! 

WIJ GEVEN U DE GELEGENHEID MEE TE GROEIEN MET ONZE SUCCESVOLLE ORGANISATIE ! 



WE CREATE SOLUTIONS
Blue Water Shipping is your worldwide transport expert, offering personal service 
and logistics expertise from our more than 60 offices around the World. 

We provide tailor-made or scheduled transport solutions, depending on your logistics requirements. We handle 
any type of cargo, large or small, to and from any location worldwide. Our strong presence and excessed network 
of agents, gives you access to local and highly skilled freight forwarders – and ensures that your cargo is delivered 
safely, as agreed and on time. 

Visit Blue Water Shipping on www.bws.dk – if you value personal attention from expert freight forwarders.

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk
Blue Water Shipping er et internationalt transport-, shipping- og speditionsfirma med over 1.300 medarbejdere,  
mere end 60 kontorer i verden samt et omfattende globalt netværk af agenter og samarbejdspartnere
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4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

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

Fietsers opgelet: de zwaarste berg 
van Zeeland ligt in een tunnel 
Wie altijd al eens door de Wester-
scheldetunnel heeft  willen zoeven 
op een tweewieler, heeft  nú de kans. 

Speciaal voor de wielerwedstrijd 
Ronde van Zeeland Seaports wordt 
zaterdag 7 juni (vlak voor Pinkste-
ren) de langste verkeerstunnel van 
Nederland vrijgegeven voor alle 
Merckx-wannabe’s. 
Je komt alleen niet zomaar aan de 
start. Een groot deel van de kaarten 
gaat naar genodigden, onder wie de 
oud-winnaars Jan Janssen en Joop 
Zoetemelk van de Tour de France, 
en ook ‘klassiekerkoning’ Jo de Roo 
mag een envelop in zijn bus ver-
wachten. 
Voor de rest is het een kwestie van op 
goede voet staan met de sponsoren 
(Zeeland Seaports, Provincie Zee-
land en NV Westerscheldetunnel) of 

RONDE VAN ZEELAND SEAPORTS

gewoon geluk hebben. 
Er wordt namelijk ook een aantal 
van 50 startbewijzen verloot aan 
‘fi etsenthousiastelingen’, zo laat de 
organisatie weten. 
Enthousiasme alleen is bovendien 
nog niet genoeg, want de Wester-
scheldetunnel kan uiteraard niet een 
hele dag geblokkeerd blijven voor de 
mannen met de gladde benen. Van-
daar dat als extra voorwaarde wordt 
gesteld dat de deelnemers zijn aan-
gesloten bij een offi  ciële toerclub, een 
goede racefi ets bezitten en de 60 ki-
lometer met een gemiddelde snel-
heid van zo’n 25 tot 30 kilometer per 
uur kunnen afl eggen. 
En denk er niet te licht over, want in 
de tunnel doemt de zwaarste be-
klimming van Zeeland op: ruim een 
kilometer met een stijgingspercen-
tage van 4,5%.  | PW

Sloop motor eruit!
De tijden van de Vliegende 
Hollander herleven, met 
dank aan drie mannen die 
ouderwets willen zeilen. 

Schip ahoy! Het regent idyllische 
plaatjes op de fotostream van Tres 
Hombres, de drie mannen die sinds 
2008 met een zeilschip goederen 
vervoeren over de Atlantische Oce-
aan, met gebruikmaking van geen 
andere kracht dan de natuur. Ze zien 
er zelf uit als een soort Robinson 
Crusoes, met zongebruinde ontblote 
bovenlijven. Alles om het duurzame 
transport te promoten, mede via de 
site fairtransport.eu.
En het bevalt de mannen (Arjen van 
der Veen, Jorne Langelaan en An-
dreas Lacker) kennelijk goed, want 
ze nemen een tweede schip in ge-
bruik, zo melden ze licht euforisch. 
Het eerste wat ze ermee doen? De 
motor eruit slopen! ‘Voor sommige 
mensen is het geluid van een scheeps-
motor een soort muziek, bij Fair-
transport b.v. vindt men het meer 
klinken als hoorbare luchtverontrei-
niging’, aldus de hombres in hun 
persbericht. 
Vandaar dat, als alles volgens plan-
ning verloopt, de 6-cilinder Scania 
D11 van 212 PK op Willemsoord, 
Den Helder, eruit wordt getakeld 
precies op de (vrij)dag dat u deze 
krant zit te lezen. Uurtje werk moet 
het zijn. Daarmee wordt de in 1873 
gebouwde Brixham trailer Nordlys 
IV (een voormalige vissersboot) 
voor het eerst sinds 1927 weer een 
puur zeilschip. 

Ale-bier
Het is de bedoeling om hiermee 
vracht te gaan vervoeren langs de 
Europese kust, en heen en weer te 
zeilen tussen de havens van Duits-
land, Noorwegen, Portugal, Enge-
land en Frankrijk. Het ruim gevuld 
met duurzaam geproduceerde en 
verbouwde goederen, zoals stokvis, 

olijfolie, ale-bier en wijn (het water 
loopt Marge al over de tong...).
En hengels mee, want ook is het mo-
gelijk om vanaf de volledig houten 
Nordlys IV ‘op traditionele en duur-
zame’ wijze te vissen. Tot slot is er 
ook plek, naast de bemanning, voor 
zes gasten dan wel trainees. Klinkt 
niet verkeerd.
Het eerste schip van Fairtransport, 
de Tres Hombres (een schoenerbrik) 
is op dit moment aan het terugzeilen 

van de vijfde opeenvolgende tocht 
van Europa naar het Caribisch ge-
bied, met duurzame goederen. 
De drie heren hopen zo te slagen in 
hun missie om meer zeilende vracht-
schepen op de wereldzeeën te zien. 
Nou leert een kleine rekensom dat 
de Nordlys die vloot in een klap ver-
dubbelt, dus de trend is in elk geval 
omhoog. Cheers!

FO
TO

’S
 P

IC
A

SA

PETER WIERENGA

 FAIRTRANSPORT   Zeilschip gaat Europa’s kusten beleveren

De Tres Hombres (boven) en haar nieuwe zusje, waar de motor nog uit moet.

QUOTE VAN DE WEEK

Niek Stam, voorman van 
FNV Havens, vertelt in het 
Algemeen Dagblad dat de 
vakbond veel ontslagen 
van oudere werknemers
in de haven verwacht. 

Maasvlakte 2 
wordt het 
domein van 
de Playstation  
generatie.
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redactie@nieuwsbladtransport.nl

Daar zijn we weer. Verbrugge moet in 
Zeebrugge op straff e van een dwang-
som van 50.000 euro per dag de bouw 
van zijn terminal onderbreken omdat 
op de bouwplaats broedende meeuwen 
zijn gesignaleerd. Het betreft  zilver-
meeuwen en kleine mantelmeeuwen, 
beide beschermde vogelsoorten, die in 
het broedseizoen beslist niet mogen 
worden gestoord door Bob de Bouwer. 

Verbrugge, dat haast heeft  met de terminal, heeft  het stom 
aangepakt. Het bedrijf had naar Rotterdams voorbeeld 
‘meeuwenverjagers’ moeten inschakelen om te voorkomen 
dat de vogels op de locatie zouden nestelen. Er is nog lang op 
de meeuwen ingepraat om ze te overreden elders neer te strij-
ken, maar daar hadden ze, het gerechtelijk bevelschrift  in de 
poten, geen zin in. Te vermoeden valt dat deze dieren uit pure 
pesterigheid extra lang op hun eieren blijven zitten, want zo 
zijn ze wel.

Je moet meteen denken aan de korenwolfj es en zeggekorf-
slakjes die elders jarenlang de aanleg van belangrijke infra-
structuur tegenhielden door een geslaagd juridisch beroep te 
doen op hun toenemende zeldzaamheid. Sommige natuurbe-
schermers werden er zelfs van verdacht de diertjes eigenhan-
dig ter plaatse te hebben uitgezet om de hun onwelgevallige 
aanleg tegen te houden. Hoe zouden ze die Zeebrugse meeu-
wen daartoe hebben overgehaald? Hebben ze dagelijks verse 
vis rondgestrooid precies op de plek waar Verbrugge wilde 
bouwen?

Natuurlijk heeft  niemand iets tegen zilver- en kleine mantel-
meeuwen, behalve wanneer ze als volleerde Luft waff ejacht-
bombardementsvliegtuigen precies boven de schouder van je 
nieuwe colbertje van tweehonderd euro hun bommenluik 
openen. Korenwolfj es zouden zelfs heel leuke huisdiertjes 
kunnen zijn, ware het niet dat je dan de kat naar het asiel zou 
moeten verbannen. Voor menigeen heeft  ook het zeggekorf-
slakje een grote aaibaarheidsfactor. Sterker, er zijn mensen 
die een raadselachtig zwak hebben ontwikkeld voor de al dan 
niet goudgerande boktor die, uit verre oorden naar hier ge-
sleept, de import van onder meer bananen bedreigt. U weet 
dat bananen zelf toch al in het verdachtenbankje zitten om-
dat ze vóór toelating tot de Europese Unie door deskundige 
ambtenaren op de mate van kromheid, dikte, lengte en kleur 
moeten worden beoordeeld. En zeldzaam, zoals zilver- en 
kleine mantelmeeuwen, zijn bananen niet. Vogelvrij, dat zijn 
ze wel.

Meeuw en korenwolf


