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MSC krijgt met zijn P3-partners 
alle ruimte om te expanderen in 
Antwerpen, nu het Havenbedrijf 
het licht op groen heeft  gezet 
voor een nieuwe terminal.

Die komt aan het Deurganckdok en moet 
eind volgend jaar al in bedrijf zijn. Het Ha-
venbedrijf heeft  na jaren wikken en wegen 
een gedetailleerd plan met terminal opera-
tors uitgewerkt om de verhuizing van de 
overbelaste Home Terminal van MSC aan 
het Delwaidedok naar het nieuwe haven-
gebied op de Linker Oever mogelijk te ma-
ken. Het schat dat de overslag van nu circa 
4,5 miljoen teu per jaar daardoor ‘snel’ kan 
toenemen tot zeven miljoen teu per jaar.
De nieuwe terminal wordt in concessie ge-
geven aan een joint venture van TIL, de 
terminaldivisie van MSC, en terminal 
operator PSA Antwerp. De laatste zal zijn 
huidige concessie aan het Deurganckdok 

MSC-lading in de afgelopen jaren sterk 
heeft  zien groeien tot meer dan een mil-
joen teu per jaar. ECT heeft  een deel van 
zijn Delta Terminal op de Maasvlakte voor 
de Zwitserse rederij gereserveerd.
Antwerpen gaat er daarnaast van uit dat de 
beoogde P3-samenwerking van MSC met 
Maersk en CMA-CGM veel extra lading 
zal opleveren. ‘Die bevestigden eind vorig 
jaar hun vertrouwen in de haven waardoor 
Antwerpen zijn positie als belangrijke 
West-Europese containerhaven versterkt 
zag.’ Antwerpen en Wilhelmshaven krij-
gen als enige havens in West-Europa meer 
P3-netwerk afvaarten.
Het Havenbedrijf gaat op zoek naar een 
nieuwe invulling voor de vrijkomende ca-
paciteit aan het Delwaidedok en doet daar-
toe een markttoetsing. Volgens de haven-
beheerder gaat het om ‘uitstekend gelegen 
diepzee-infrastructuur met strategische 
waarde’.

overdragen aan de joint venture, MSC 
PSA European Terminal (MPET).
Meest opmerkelijke element in het termi-
nalschaakspel is dat concurrent Antwerp 
Gateway, een dochter van DP World, een 
deel van zijn huidige concessie aan het 
Deurganckdok moet afstaan aan MPET. 
Voorlopig voor zeven jaar, maar het kan 
verlengd worden. Daarmee krijgt de nieu-
we terminal alle ruimte om de verwachte 
volumegroei voor lange tijd op te vangen.
In een persbericht zegt de havenbeheerder 
dat ‘de unieke en historische opportuni-
teit om de groei van een wereldspeler als 
MSC te faciliteren moeilijk overschat kan 
worden’. De haven zegt dat MSC zich de 
afgelopen jaren genoodzaakt zag om zijn 
groei ‘in belangrijke mate af te leiden naar 
andere havens in de Hamburg-Le Havre 
range, waardoor die in Antwerpen werd 
afgetopt’. MSC kan die stromen straks als-
nog via Antwerpen leiden.
Dat zou ten koste kunnen gaan van de po-
sitie van Rotterdam, dat de overslag van 
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 NIEUWE TERMINAL   Antwerp Gateway moet deel concessie inleveren

Antwerpen rolt loper 
uit voor MSC en P3

ROB MACKOR

HAVENWETHOUDER
D66 in Rotterdam draagt Pex 
Langenberg voor als wethouder 
Duurzaamheid, Mobiliteit, Ha-
ven, Bestuur en Organisatie. De 
gemeenteraad beslist over de be-
noemingen van de wethouders. 
Langenberg was in de jaren ’90 
onder meer in Leiden wethouder 
Verkeer, Vervoer en Cultuur. Op 
dit moment is hij programmadirecteur Topsector Water 
& Water Internationaal bij het ministerie van infra-
structuur en milieu. Eerder was hij als Verkeersraad ver-
bonden aan de ambassade in Washington en actief be-
trokken bij de nasleep van orkanen Katrina en Sandy. 

Pex Langenberg naar Rotterdam

BINNENVAART
Willems RSV Aluminium en Chart Ferox gaan samen 
complete LNG-installaties leveren aan de binnenvaart. 
Chart Ferox, met vestigingen in Duitsland en Tsjechië, 
behoort tot een concern dat wereldwijd LNG-tanks en 
pijpleidingen levert, alsmede regel- en beveiligingsap-
paratuur voor schepen met een LNG-installatie aan 
boord. Willems is een Nederlands bedrijf dat deklei-
dingsystemen en machinekamers op de markt brengt. 
De twee verwachten een sterke toename van LNG als 
brandstof in de binnenvaart. De emissie-eisen aan die-
selschepen worden steeds strenger. Er zullen ook steeds 
meer regio’s zijn die de meer vervuilende schepen we-
ren.

Samenwerking LNG-installateurs

in Hamburg gestatio-
neerde medewerkers 
van de Chileense rede-
rij CSAV vrezen baan-
verlies nu de contai-

nertak van de rederij door Hapag-Lloyd wordt opgeslokt. 
Verwacht wordt dat de samensmelting van de rederijen 
een groot aantal banen op afdelingen als administratie 
en human resources overbodig maakt. Bij de CSAV’ers 
leeft de vrees dat zij daarin aan het kortste eind zullen 
trekken. ‘Wij zijn niet in de besprekingen betrokken en 
niemand wil ons te woord staan’, zegt Ronald Matthies, 
voorzitter van de bedrijfsraad van CSAV.
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CSAV BANEN WEG BIJ FUSIE

PIRATERIJ
Tineke Netelenbos begrijpt niets van haar eigen PvdA. 
Waarom wil de partij niet instemmen met bewapende 
particuliere beveiligers op koopvaardijschepen om ze 
beter te beschermen tegen piraten bij Somalië? Ze 
bood dinsdag als voorzitter van de Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders in de Tweede 
Kamer een petitie aan de vaste commissie voor 

Defensie aan, samen 
met vakbond Nautilus. 
Maar PvdA-Kamerlid 
Sultan Günal-Gezer 
was heel resoluut. ‘Het 
geweldsmonopolie 
moet in de handen van 
de overheid blijven.’

Netelenbos overtuigt PvdA niet
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Met de nieuwe MSC-terminal wordt Antwerpen Europa’s grootste containerhaven
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Wie koopt de Griekse haven Piraeus?

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 400 mensen op de stelling van 7 MEI

Er mogen dan een hoop uitda-
gingen voor de deur staan, dat is 
geen reden om te verzakken in 
pessimisme. Zeker niet met de 
grote bron van kennis, man-
kracht en creativiteit die wij in 
de Nederlandse havens hebben. 
Met die opvatting won Onno de 
Jong vorige week de titel Jong 
Haventalent 2014, die jaarlijks 
op initiatief van de Jong Haven-
vereniging wordt toegekend.     

Je wil het optimisme in de haven 
terugbrengen. Is dat nodig?
Ja, dat vind ik wel. Het valt mij op 
dat de vanzelfsprekendheid en het 
optimisme die eerder in de haven 
heersten zijn omgeslagen in pessi-
misme. De overslag daalt, de pe-
trochemie staat onder druk van-
wege de hoge gasprijzen en er komt 
nieuwe milieuregelgeving aan. Dat 
zijn ook grote uitdagingen, maar ik 
vind dat we niet moeten gaan sik-
keneuren. Daar komt namelijk 
niets uit. Ik wil laten zien dat pes-
simisme niet nodig is.

Maar als we kijken naar de 
headlines: overcapaciteit in de 
zeevaart, binnenvaart en 
petrochemie. Duurder transport, 
minder overslag, oneerlijke 
concurrentie, problemen met het 
spoor. Er lijkt genoeg aanleiding 
voor een pessimistische blik.  
Tuurlijk, ik zie ook donkere wol-
ken. Het gaat niet meer zo makke-
lijk als voorheen, maar we kunnen 
de huidige uitdagingen best het 
hoofd bieden. Belangrijk is dat we 
niet doorslaan in pessimisme, 
maar zeggen: ‘Dit staat er voor de 
deur, hoe kunnen we daar het best 
mee omgaan.’ Een voorbeeld daar-
van is de invoering van het SECA-
gebied (zwavel-emissiegebied, 
red.) op de Noord- en Oostzee.

Hoe wil je die omslag bereiken?
In Rotterdam hebben we jongeren 
van allerhande verschillende op-
leidingsniveaus en verschillende 
achtergronden en met hen kunnen 
we de uitdagingen waar Rotterdam 
voor staat gemakkelijk aan. De 

kennis ligt hier voor het oprapen. 
Ik hoop het komende jaar te kun-
nen helpen in de matchmaking 
tussen het bedrijfsleven en het on-
derzoek en onderwijs.

Er wordt al hard getrokken aan 
de jongeren in de haven. Niet 
alleen aan studenten maar ook 
aan basisschoolleerlingen via 
bijvoorbeeld Port Rangers. 
Inderdaad, er gebeurt al veel, maar 
het kan beter. Weinig bedrijven 
hebben een constante kennisrela-
tie met onderzoeksinstellingen, 
terwijl daaruit veel oplossingen 
kunnen ontstaan. Het voordeel 
van de vele projecten die er al lopen 
is dat de kennisinfrastructuur er al 
voor een belangrijk deel ligt en dat 
elk niveau vertegenwoordigd is, nu 
moeten we dat gaan benutten.

Kun je daar een concreet 
voorbeeld van geven?
Door nauwer samen te werken met 
kennis- en onderwijsinstellingen 
kunnen bedrijven hun hulp in-
schakelen bij problemen waar zij 
tegen aanlopen. Voor de scholen is 
dat waardevol als praktijkonder-
wijs en bedrijven kunnen zo ge-
bruik maken van de kennis en cre-
ativiteit van jongeren. Dat 
bedrijven daaraan mee willen wer-
ken wordt al bewezen met het Hbo 
in de Haven. Daarbij kan vervol-
gens ook de hulp van het mbo wor-
den ingeschakeld. Het hbo kan de 
probleemstelling, het onderzoek 

en een oplossing aandragen en het 
mbo kan zich ontfermen over de 
uitvoering daarvan. Belangrijk 
vind ik dat we studenten mee de 
haven innemen. Voor masterstu-
denten aan de universiteit zijn de 
havens plekken waarvan ze weten 
dat die er zijn, maar die op enige af-
stand van hen liggen en waar ze 
weinig meet te maken hebben.  
Maar als je ze meeneemt en de ha-
ven laat zien, dan wordt het en-
thousiasme echt aangewakkerd. Ik 
heb zulke studenten bij het aan-
schouwen van de enorme kranen 
en machines op de terminal Euro-
pees Massagoed Overslagbedrijf 
EMO  weleens horen zeggen: ‘Wat 
gaaf, deze baan wil ik eigenlijk zelf 
wel doen. En dan ging het om ba-
nen op de terminal, niet over ma-
nagementfuncties.’

En wat is nu de eerste stap?
Ik wil om te beginnen met enkele 
bedrijven en kennisinitiatieven om 
de tafel gaan zitten, kijken en vra-
gen waar behoeft e aan is en zien 
hoe dat vertaald kan worden naar 
concrete projecten. Daarnaast 
staan we op het punt om een nieuw 
college te krijgen. Ook met hen wil 
ik praten en kijken hoe de link tus-
sen bedrijven en kennisinstellin-
gen verbeterd kan worden.

Wat wordt de grootste uitdaging 
in het realiseren van deze  betere 
link tussen bedrijven en kennisin-
stellingen? 
De schaal van de haven is de groot-
ste uitdaging. Er lopen veel initia-
tieven die op hun beurt veel stake-
holders hebben en waar veel 
verschillende overheden mee ge-
moeid zijn.  Tegelijkertijd gaat dat 
ook zorgen voor heel veel inspire-
rende ontmoetingen. Het is een 
mooie kans om belangrijke haven-
personen te spreken. 

En als volgend jaar het nieuwe 
haventalent gekozen wordt, heb 
jij dan je doelstelling bereikt?
Daar ga ik wel van uit ja.

ONNO DE JONG, ONDERZOEKER, ERASMUS UNIVERSITEIT R’DAM

‘We moeten niet doorslaan 

in pessimisme’

TOBIAS PIEFFERS
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redactie@nieuwsbladtransport.nl

Nog steeds is de Frans-Nederlandse 
vrachttandem Air France-KLM de 
nummer één van Europa en de num-
mer twee van de wereld gemeten in 
vrachtcapaciteit. Dat deze vrachtruim-
te steeds meer onder de stoelen van 
nietsvermoedende passagiers vertoeft , 
is voor vrachttopman Erik Varwijk van 
Air France-KLM langzaamaan geen 
probleem meer, maar eerder een must. 

Als relatieve nieuwkomer in de luchtvrachtbranche heeft  
Varwijk de ondankbare taak om van de vrachtdivisie, die 
sinds het aantreden van zijn voorganger Camiel Eurlings in 
2011 geen cent winst heeft  weten te behalen, weer een goed 
geoliede profi t unit te maken.  

Varwijk heeft  sinds zijn komst bijna een jaar geleden vooral 
gesneden in de kosten, de organisatie opgetuigd, geïnvesteerd 
in het digitale cargoproces en de benuttingsgraad verbeterd. 
Daarnaast heeft  hij de vrachtstrategie herschreven, waarbij 
de focus uiteindelijk moet komen te liggen op het expresver-
voer, farmaceutica en enkele nichediensten. Deze activiteiten 
moeten over vijf jaar 75% van de inkomsten opleveren.

De som van deze maatregelen is helaas nog niet zichtbaar in 
de cijfers over het eerste kwartaal. Het resultaat van de vracht-
divisie kleurt met een verlies van 34 miljoen euro nog steeds 
rood. Varwijk heeft  wel het verlies tegenover het eerste kwar-
taal van 2013 met 18% weten te reduceren, maar voor het be-
oogde winstherstel in 2015 gaat het net niet snel genoeg, valt 
in het kwartaalverslag te lezen.

De vrachttopman moet dan ook een tandje bijzetten. Dat kan 
alleen maar door het mes verder te zetten in de door veel 
luchtvrachtveteranen heilig gewaande vrachtvloot. Varwijk 
kent daarbij als novice in de luchtvracht die vrachtsentimen-
ten niet. Het vrachtvliegtuig is in zijn ogen eerder een beetje 
het symbool geworden voor de oplopende verliezen bij Air 
France-KLM Cargo. Dat elke zichzelf respecterende vracht-
maatschappij over freighters moet beschikken, noemt hij dan 
ook een achterhaald fenomeen uit een tijd dat de vrachtvolu-
mes sterker groeiden dan de passagiersaantallen. Hij bestem-
pelt de freighter eerder als een niche-product en veel analis-
ten geven hem daarin gelijk. 

Varwijk gaf eind vorig jaar al het sein om de verliesgevende 
vrachtvloot van veertien naar tien freighters te reduceren, 
waarbij vrachtdochter Martinair het voortaan met acht 
vrachtvliegtuigen moest stellen. Met de aanhoudende verlie-
zen studeert Varwijk nu op een verdere afslanking of zelfs het 
compleet opheff en van de vrachtvloot op Schiphol, wat het 
einde zou betekenen van Martinair. Japan Airlines en British 
Airways hebben eerder de vrachtvloot afgestoten uit kosten-
overwegingen. Zo nieuw is het niet, aldus Varwijk.   

De vrachtbaas zou geen goed zakenman zijn als hij deze laat-
ste optie niet zou voorzien van de nodige mitsen en maren. 
Zo wijst hij er onder meer op dat de huidige markttarieven 
gewoon te laag zijn om de bestaande vrachtvloot in de lucht 
te houden. Een duidelijke boodschap aan het adres van de 
grote verladers om vooral de beurs te trekken voor een pre-
miumproduct als het vrachtvliegtuig. De toekomst van Mar-
tinair lijkt daarmee min of meer gekoppeld te worden aan de 
bereidheid van de verladers om aanzienlijk meer te betalen 
voor de zogehten ‘maindeck’-capaciteit. Aan de tegenpartij 
de vraag of het hier gaat om een aardig staaltje blufpoker van 
de blauwe zwaan of dat het de KLM nu menens is met het ver-
beteren van de vrachttarieven.

Blufpoker of niet
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Scheldeloodsen dreigen 
met boycot grote schepen

SCHEEPVAART

Zwitsers Hupac heeft  
goed jaar achter de rug 

plaatsen op de Schelde hun maxi-
mumcapaciteit te bereiken. ‘Met 
name de zones vlak voor de sluizen 
en vlakbij de terminals’, zegt BvL-
voorzitter Sven Deridder. ‘Er is nood 
aan verkeersmanagement. De tech-
niciteit en complexiteit van het 
scheepsverkeer nemen almaar toe.’ 
Daarom eist de BvL de geformali-
seerde, ook door Nederland erkende 
aanwezigheid van een ervaren ri-
vierloods in de verkeerstoren van 
Zandvliet. Beide landen beheren sa-
men de Schelde, maar Nederlandse 
loodsen zijn privé-dienstverleners, 
terwijl hun Belgische collega’s tot
het overheidspersoneel behoren. 
‘Vlaanderen moet hiervoor het initi-
atief nemen, maar we wachten al zes 
jaar op actie.’ | KOEN MORTELMANS

De Belgische Scheldeloodsen wor-
den naar hun mening te weinig be-
trokken bij het management van 
het toenemende scheepvaartver-
keer op de Schelde.  

Daarom dreigt de Belgische Be-
roepsvereniging van Loodsen (BvL) 
ermee schepen langer dan 340 m te 
boycotten. Dat er op korte termijn 
actie gevoerd wordt, is echter zeer 
onwaarschijnlijk, gezien de parle-
mentsverkiezingen op 25 mei. De 
Vlaamse regering is ontslagnemend 
en kan niet meer onder druk gezet 
worden. 
Door de P3-alliantie tussen Maersk, 
CMA-CGM en MSC en het toene-
mend gebruik van grotere schepen 
in het algemeen dreigen sommige 

den zonder de dubbele tractie die op 
bestaand spoor nodig is.
Als de tunnel geopend is, komt voor 
het spoorvervoer tussen Noord- en 
Zuid-Europa tot aan de terminals in 
Noord-Italië één route vrij voor trei-
nen met een lengte van 750 meter. 
Nu is 550 meter nog het maximum. 
Die terminals worden aan de nieuwe 
Europese standaard van 750 meter 
aangepast. De terminal Busto Ar-
sizio-Gallarate bij Milaan is met 
deze aanpassing al begonnen.
Samen met onder meer de Italiaanse 
spoorwegen werkt Hupac aan de 
bouw van de terminals Milano 
Smistamento, Piacenza en Brescia. 
Hupac heeft  voor fi nanciële steun 
hiervoor aangeklopt bij de Zwitserse 
overheid. | FOLKERT NICOLAI

Spoorvervoerder Hupac heeft  een 
goed jaar achter de rug. Het Zwit-
serse bedrijf verhoogde de omzet in 
2013 met 5,7% tot 480,2 miljoen 
Zwitserse frank (334,43 miljoen 
euro). 

Daarop werd een winst behaald van 
6,6 miljoen frank (5,41 miljoen 
euro), een stijging van bijna 50% in 
vergelijking met het jaar ervoor. De 
kasstroom nam 5,6% toe tot 41,62 
miljoen euro.
Hupac bereidt zich voor op de ope-
ning van de Gotthard-basisspoor-
tunnel, die waarschijnlijk in decem-
ber volgend jaar plaatsvindt. Deze 
nieuwe spoortunnel met zijn vlakke 
tracé zal kosten besparen omdat met 
zwaardere treinen kan worden gere-

SPOORVERVOER

Veel minder ongelukken 
door dode hoek in België

Maersk weer 
meest betrouwbaar 

Scheepsbouw 
draait hogere omzet 

Vrachtgroei van 4,5% op 
luchthaven Frankfurt

WEGVERVOER
Het aantal ongevallen met vracht-
auto’s als gevolg van de dode 
hoek is in België de laatste jaren 
sterk afgenomen. Uit cijfers van 
de dienst BIVV voor het wegver-
keer blijkt dat zich tussen 2010 en 
2012 106 van die ongevallen voor-

deden, waarbij drie doden en 106 
gewonden vielen. In de periode 
2007 tot en met 2009 waren er 
nog 171 van zulke ongevallen, met 
negentien doden en 163 gewon-
den. 

SCHEEPVAART
Maersk Line heeft zijn positie te-
ruggewonnen als meest betrouw-
bare rederij. De Denen hebben 
zich in maart het best aan de vaar-
schema’s gehouden, wat sinds no-
vember 2013 niet meer gelukt 

was. Afgelopen half jaar waren 
Hamburg Süd en United Arab 
Shipping Company (UASC) be-
trouwbaarder. Volgens de studie 
van SeaIntel presteerde de hele 
containervaart in maart beter dan 
in februari. 

DE MARKT
Nederlandse scheepsbouwers en 
maritieme leveranciers hebben 
vorig jaar een omzet gedraaid van 
6,4 miljard euro tegen 6,1 miljard 
euro in 2012. Op basis van de or-
derboeken verwacht de sector dit 
jaar verdere groei. De scheeps-
werven leverden vorig jaar 77 zee-
schepen op, tegen 95 in 2012. 
Maar het aantal nieuwe orders 
liep op van 61 naar 136 schepen 
eind december 2013, met een to-
tale waarde van 3,2 miljard euro. 

LUCHTVRACHT
Fraport, de luchthaven van Frank-
furt, is het jaar goed begonnen. 
De winst voor rente, belastingen 
en bijzondere posten steeg in het 
eerste kwartaal met 11% tot 134,5 
miljoen euro. De omzet daalde 
overigens met 2% tot 519,7 mil-
joen euro. Het vrachtvervoer via 
Fraport steeg 4,5% tot 515.000 
ton. De vrachtgroei was vooral te 
danken aan het Midden- en het 
Verre Oosten. 

KORTLVZ mag straks grens over 
 ECOCOMBI   Vlaanderen en Nederland in overleg over toelaten ecocombi’s

Nederland en België zijn in 
onderhandeling over het 
grensoverschrijdend vracht-
verkeer, bevestigen beide 
ministeries. Volgens de 
EU-regels mogen zij dat 
bilateraal regelen. 

Vanaf wanneer Vlaamse LZV-ver-
gunninghouders (Lange en Zware 
Vrachtwagencombinaties) daadwer-
kelijk in Nederland mogen rijden en 
omgekeerd is nog niet bekend. Het 
Vlaamse project wordt wel ontsierd 
door schoonheidsfoutjes. De toege-
stane trajecten sluiten, met name 
rond Brussel, niet overal naadloos 
aan. En er is geen opleiding voor 
LZV-chauff eurs in België. Toch is 
ondernemersorganisatie Transport 
en Logistiek Vlaanderen (TLV) op-
gelucht dat het er eindelijk van komt. 
‘Wij hebben hier jarenlang voor ge-
ijverd, dit speelt al sinds 2007’, zegt 
beleidsmedewerker exceptioneel 
transport Frederic Keymeulen. 
Begin 2009 kondigde minister Hilde 
Crevits (mobiliteit en openbare wer-
ken) van de Vlaamse regering aan 
dat er een proef met ecocombi’s zou 
komen. Toen werd het stil, een jaar-
tje of vijf. De sector vreesde dat het 
plan in de vriezer was beland. In fe-
bruari dit jaar stond het besluit van 
de regering dan plots in het Belgisch 
Staatsblad. ‘Het is wel een beetje 
jammer dat sommige dingen niet 
kunnen. Zo mogen er geen LZV’s 
door de Kennedytunnel bij Antwer-
pen en is ook de E34 tussen Zelzate-
west en Knokke Heist verboden ter-
rein. Maar als we daar over zouden 
gaan klagen, dan duurt het nóg lan-
ger’, vindt Keymeulen. 

Verlengd
De proef duurt twee jaar en wordt 
elke zes maanden geëvalueerd. Als 
alles naar wens verloopt, wordt de 
proef verlengd met opnieuw twee 
jaar. Keymeulen verwacht dat 
Vlaamse bedrijven in eerste instan-

tie chauff eurs naar Nederland zullen 
sturen voor de bijkomende, ver-
plichte opleiding. Ook de chauff eurs 
in Vlaanderen moeten een geldig rij-
bewijs CE hebben en minstens vijf 
jaar onafgebroken rijervaring. Het 
Nederlandse LZV-certifi caat wordt 
al door België erkend. 

Een woordvoerder van het Neder-
landse ministerie van infrastruc-
tuur en milieu beaamt dat er wordt 
gewerkt aan grensoverschrijdend 
verkeer: ‘Er is overleg geweest met 
België. LZV’s mogen van de Europe-
se Commissie de grens over indien 

beide landen daarmee instemmen. 
We kijken nu met de RDW en CBR 
hoe we dit kunnen faciliteren.’ 
Crevits en haar adviseurs hebben 
tien hoofdtrajecten uitgekozen en 
een lange lijst gepubliceerd van de 
ook in Nederland bekende ‘no-go-
zones’ als woonerven, ‘zone 30’-ge-

bieden en rond scholen. De LZV’s 
(maximaal 60 ton) mogen in Vlaan-
deren evenmin inhalen of over een 
spoorwegovergang rijden waar trei-
nen sneller dan 40 kilometer per uur 
rijden. De havengebieden Antwer-
pen, Gent, Zeebrugge, Oostende en 

Vilvoorde-Kanaalzone zijn afgeba-
kend. De afstand tot of vanaf het 
hoofdtraject mag niet meer dan 10 
kilometer bedragen. 
Bedrijven, ook buitenlandse, kun-
nen tot 1 juni voor maximaal vijf 
ecocombi’s en maximaal vijf trajec-
ten (nu nog gratis) ontheffi  ngen aan-
vragen bij Mobiel Vlaanderen, het 
departement van minister Crevits. 
Door de ingewikkelde politieke 
structuur in België valt vervoer (met 
uitzondering van de Belgische 
Spoorwegen) onder de bevoegdhe-
den van de drie gewesten. Wallonië 
en het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west doen niet mee aan de proef. Op 
de grens met Wallonië houden de 
vrijgegeven routes abrupt op. 
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‘Wij hebben hier jarenlang voor geijverd, 
dit speelt al sinds 2007.’

PETRA JANBROERS
LEES VERDER OP PAG 17



  ZAAL  A.                                         ZAAL  B.

 WOENSDAG 11 JUNI 2014  DONDERDAG 12 JUNI 2014

STEL UW EIGEN PROGRAMMA SAMEN

Het is weer voorjaar, dat betekent dat de NT Dagen er aan komen. 

Op zoek naar mogelijkheden om uw winstgevendheid te verbeteren? 

B enieuwd naar de ontwikkelingen in de lijnvaart en op Maasvlakte 2? 

Wat zijn de mogelijkheden van internationale expansie voor uw bedrijf?

Zomaar een paar vragen die worden beantwoord tijdens de NT Dagen, 

hét grootste congres voor de Transport en Logistiek in de Benelux. 

Het unieke van de NT Dagen is dat u zelf bepaalt aan welke sessies u 

deelneemt, het programma sluit daarmee altijd aan op uw interesses. 

Het congres draait om i nhoud, ook is er veel mogelijkheid om te 

netwerken met uw collega’s uit de sector. 

Iedereen heeft profi jt van een bezoek aan de NT Dagen. U gaat naar 

huis met tools en inspiratie waar u direct  mee aan de slag kunt!
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I N D U S T R I Ë L E  V E R PA K K I N G E N
Van Veelen

Spoorvervoerder ERS verwacht 
groei door invoering zwavelgebied

REGELGEVING

De invoering van zwavelgebieden 
op de Noordzee en Oostzee gaat 
voor een groei in spoortransport 
richting de Baltische Staten zor-
gen. Dat verwacht de Nederlandse 
spoormaatschappij ERS Railways. 

Nog voor de zomer gaat het bedrijf 
zijn transporten van Rotterdam 
naar Poznan in Polen opvoeren van 
vijf naar zes stuks per week. ‘Later in 
dat jaar willen we dat aantal nog ver-
der opvoeren’, zegt Wesley Hartman 
van ERS Railways. Daarnaast wordt 
ook een nieuwe dienst opgezet, die 
gaat rijden tussen Rotterdam en 
Lodz, ook in Polen. Volgens Hart-
man gaat het op die route om ‘een 
aantal transporten per week’, exacte 
aantallen worden nog niet gegeven.
In een interview met het Deense 
nieuwsmedium Shippingwatch zegt 

ERS Railways-directeur Frank 
Shuhholz dat als de route aan rele-
vantie wint – ‘en we verwachten dat 
dat het geval is’ – er volgens hem snel 
nog meer routes geopend kunnen 
worden. De nieuwe route moet ook 
een goede handelsroute worden voor 
de vracht van en naar Groot-Brit-
tannië. 

Verladers
De hogere frequentie en de nieuwe 
routes zijn voor een groot deel het 
gevolg van de invoering van zwavel-
gebieden op de Noord- en Oostzee 
per januari 2015. Die regelgeving 
gaat reders en verladers veel geld 
kosten. De kosten voor shortsea 
transport zullen met 120 dollar per 
teu gaan stijgen, meldt ERS Railways 
op basis van gegevens van Drewry 
Maritime Consultants. 

‘Gezien het korte tijdsbestek tot eind 
2014, zal er een keuze worden ge-
maakt tussen het accepteren van ho-
gere kosten per teu voor shortsea 
vervoer of het kiezen voor een con-
currerende spoorwegmarkt tussen 
Polen en Rotterdam waarbij ERS 
Railways verwacht dat de vraag naar 
onze intermodale shuttle verder zal 
toenemen tijdens de komende 
maanden’, zegt Frank Schuhholz in 
een bericht op de website van het 
spoorbedrijf. 
Ook het verkeer tussen het Verenigd 
Koninkrijk en Polen wordt hierdoor 
duurder, waardoor het bedrijf ver-
wacht ook in die handelsstroom la-
ding te kunnen winnen. Per trein 
kan het bedrijf, dat naar eigen zeg-
gen zo’n 450 klanten in meerdere 
Europese landen bedient, 75 teu 
meenemen.  | TOBIAS PIEFFERS

Zwakke dollar verergert 
problemen Hapag-Lloyd

Bonden: hardere 
acties in wegvervoer 

SCHEEPVAART

De Duitse containervervoerder 
Hapag-Lloyd heeft een lastig eer-
ste kwartaal achter de rug, waarin 
zware marktomstandigheden 
werden versterkt door een relatief 
zwakke dollar. De omzet nam met 
6% af tot 1,55 miljard euro en het 

nettoverlies liep op van 94 mil-
joen naar 119 miljoen euro. Contai-
nervervoerders krijgen doorgaans 
voor hun diensten betaald in dol-
lars, en die munt is vergeleken 
met een jaar geleden behoorlijk in 
waarde gezakt ten opzichte van 
de euro. 

CAO

De vakbonden in het Nederlandse 
wegvervoer hebben zwaardere 
acties aangekondigd om hun 
looneis van 3% kracht bij te zet-
ten. FNV Bondgenoten en CNV 
Vakmensen organiseerden de af-
gelopen weken acties op kleine 
schaal bij een aantal bedrijven, 
waaronder ook distributiecentra 
van supermarkten. Nu wordt ook 
aan grotere stakingen gedacht. 
De werkgevers hebben tot nu toe 
vastgehouden aan de nullijn.

KORTDoek gevallen voor Goes
 WEGVERVOER   Eeuw oude koelvervoerder slachtoffer ondergang bloemenhandelaar Ciccolella

slagcentra in De Meern en Venlo.
Het bedrijf was kort daarvoor een 
samenwerking aangegaan met Dai-
lyFresh in het vervoer van gekoelde 
lading – groente, fruit, planten en 
bloemen – naar Duitsland. Voor dit 
samenwerkingsverband van Post-
Kogeko en Visbeen verzorgde Goes 
de regie over de ladingstromen met 
Duitse bestemming.
Een doorstart van Goes Transport 
‘gaat moeilijk worden’, denkt advo-
caat Hans Hendriks, die het bedrijf 
juridisch in de aanloop naar het fail-
lissement bijstond. 

Goes Transport, een van de 
grotere Nederlandse ver-
voerders van bederfelijke 
waar, is op eigen verzoek 
failliet verklaard. De moge-
lijkheden van een gedeelte-
lijke doorstart worden 
onderzocht.

Het bedrijf uit de Utrechtse plaats 
De Meern heeft  een belastingschuld 
van vijf miljoen euro. Er zijn volgens 
de bonden nog verscheidene andere 
schuldeisers. Daartoe behoort ook 
ING, de huisbankier die Goes Trans-
port eerder door een moeilijke peri-
ode probeerde te loodsen, toen een 
grote klant, de bloemenhandelaar 
Ciccolella, failliet was gegaan. ING 
verleende Goes uitstel van betaling 
op voorwaarde dat het een forse sa-
nering zou doorvoeren onder lei-
ding van een interim-manager.
Goes was in het wegvervoer een van 
de grote slachtoff ers van het omval-
len van Ciccolella. Het had een vor-
dering op dit bedrijf van vijf miljoen 
euro aan onbetaalde rekeningen, 
waarvan het uiteindelijk een fl ink 

deel wist te innen. Dat liet onverlet 
dat de omzet wegviel die de bloe-
menhandelaar de vervoerder ople-
verde. Zelf was het van oorsprong 
Italiaanse Ciccolella in moeilijkhe-
den gekomen toen het zich had ver-
slikt in de overname van de Neder-
landse branchegenoot Zurel.
De problemen met klant Ciccolella 
begonnen in 2012. Over dat jaar 
moest Goes Transport een verlies 
van vier miljoen euro rapporteren 
op een omzet van 56 miljoen euro. 
Het jaar erop vierde Goes, een speci-
alist in geconditioneerd groupage-
vervoer in de Benelux en met name 
op Duitsland en Frankrijk, zijn 
eeuwfeest, ter gelegenheid waarvan 

het predikaat Koninklijk werd toe-
gekend.
Daags voordat de Utrechtse rechter 
de faillissementsaanvraag, die Goes 
eind vorige week indiende, zou ho-
noreren, trok een grote klant van het 

bedrijf, Ahold, zijn opdrachten aan 
de vervoerder ‘tijdelijk’ terug. Het 
distributiewerk dat Goes voor de su-
permarktketen verrichtte, werd toe-
bedeeld aan enkele andere huis-
vervoerders van Ahold. Die 
huisvervoerders zijn Speksnijder, Si-
mon Loos, Cornelissen, Peter Appel 
en Wezenberg. Mocht een doorstart 
van Goes in afgeslankte vorm door-
gaan, dan hangt het voor Ahold van 
de condities af waaronder die door-
start plaatsvindt of het opnieuw met 
de vervoerder in zee gaat.
Bij Goes werkten in betere tijden 
aanzienlijk meer dan tweehonderd 
mensen. Dat aantal is de afgelopen 
jaren al fors verminderd, maar nog 

steeds stonden op het moment van 
de faillissementsaanvraag tweehon-
derd mensen op de loonlijst. Daar-
naast beschikte Goes nog over zo’n 
180 vrachtauto’s, enkele honderden 
koeltrailers en twee moderne over-

Het Utrechtse bedrijf Goes Transport, opgericht in 1913, kan nu alleen nog maar hopen op een doorstart.

Bij Goes Transport werkten in betere 
tijden aanzienlijk meer dan 200 mensen.

FOLKERT NICOLAI
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Waberer’s wil graag    
 GROEI   György Wáberer maakte groeimachine van Hongaars staatsbedrijf 

Een reus maakt zijn opmars 
op de Europese wegen. 
György Wáberer maakte 
van een Hongaars staatsbe-
drijf een particuliere ver-
voerder die zich met alle 
andere kan meten. En die 
straks mogelijk naar de 
beurs gaat.

Eén van de grootste wegvervoeron-
dernemingen in Europa, het Hon-
gaarse Waberer’s, heeft  plannen om 
naar de eff ectenbeurs te gaan. Als 
tijdstip heeft  György Wáberer, die 
het bedrijf in twintig jaar tijd van 
een log Hongaars staatsconglome-
raat tot een effi  ciënt werkende en 
moderne onderneming omtoverde, 
eind volgend jaar geprikt. Dan moe-
ten de economische omstandighe-
den wel blijven meewerken.
Wáberer is met een vloot van 3200 
eigen vrachtauto’s actief in grote de-
len van Europa. Het heeft  vestigin-
gen in Hongarije, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Duitsland en sinds kort 
ook in Frankrijk. Het kondigde on-
langs aan ook vestigingen te openen 
in Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Italië, dit alles in het kader 
van een ware expansiestrategie in 
het westen van Europa.
Jaarlijks wordt de vloot met per sal-
do ongeveer tweehonderd eenheden 
uitgebreid. Waberer’s is een goede 
klant van onder meer DAF, waarbij 
het eind vorig jaar een order plaatste 
voor zeshonderd trekkers. Maar in 
februari dit jaar kon men ook vrolij-
ke gele Volvo’s zien staan op het 
Mercatordok in Gent, alle bestemd 
voor de Hongaarse transportreus. 
Daarbij koopt Waberer’s het nieuw-
ste van het nieuwste. De gemiddelde 
leeft ijd van de vloot bedraagt nog 
geen twee jaar.
De Hongaren bieden een breed spec-
trum van diensten aan, waaronder 
wagenladingvervoer, groupage, ex-

ceptioneel transport, distributie, 
maar ook warehousing en expeditie. 
Klanten vinden we onder producen-
ten van elektronica, auto’s en snello-
pende consumentengoederen, zoals 
Electrolux, Samsung, Volkswagen, 
Whirlpool, General Motors, SCA 
Packaging en Samsonite.
Het bedrijf heeft , als je bedenkt 
waaruit het is voortgekomen, een 
bewogen geschiedenis achter de rug. 
In 1994 nam György Wáberer met 
een groep medefi nanciers het Hon-
gaarse staatstransportbedrijf Volán 
Tefu over, een bedrijf dat in 1948 was 
opgericht. De in logistiek en infor-
matietechnologie afgestudeerde 
Wáberer werkte zelf al voor Volán 
Tefu, waar hij de leiding had over de 

IT-afdeling. De Hongaarse staat had 
al geruime tijd met Volán Tefu ge-
leurd, maar geen enkele particuliere 
branchegenoot wilde toehappen. 
Dat laatste deed Wáberer toen maar, 
omdat hij als insider de grote onbe-
nutte potentie van de onderneming 
zag. Hij wist precies waar er verbe-
termogelijkheden lagen.
Wat volgde was eerst een ingrijpen-
de sanering. De helft  van het perso-
neel werd aan de kant gezet, vervol-
gens nog eens de helft  van de 
overblijvers. De hoge schuld die op 
het bedrijf drukte, moest worden ge-
saneerd. Zowat de helft  van de in-
komsten van Volán Tefu ging direct 
naar de schuldeisers. De schulden-
last werd geherfi nancierd en staps-

Overname Atic Service
kost HES 155 miljoen

verkoop van 50,1% in Ovet Holding 
aan Oxbow Coal getekend.
Investeerder Hestya aast, zoals be-
kend, op zijn beurt al ruim een half 
jaar lang op HES en heeft  een bod 
aangekondigd van 45 euro per aan-
deel, ofwel 405 miljoen euro voor de 
combinatie HES/Atic. De combina-
tie van de Nederlandse investeerder 
Marcel van Poecke en het Ameri-
kaanse Riverstone is al maanden be-
zig met het boekenonderzoek van 
het Nederlandse bedrijf. 
Een groep aandeelhouders met een 
meerderheidsbelang in HES heeft  
toegezegd in te gaan op het bod van 
45 euro. Daarmee zou een groot deel 
van de bulkoverslag in Noordwest-
Europa in handen van de nieuwe 
combinatie vallen. | RM

De overname van 78% van Atic
Services van ArcelorMittal kost
de Rotterdamse havengroep HES 
Beheer 155,4 miljoen euro.

De gelijktijdige verkoop van 50,1% 
in Ovet Holding, waarvan het Ter-
neuzense overslagbedrijf Ovet de 
belangrijkste activiteit is, aan Ox-
bow Coal levert daarentegen 65,2 
miljoen op. Een deel daarvan wordt 
gebruikt om de overname van Atic 
te betalen.
HES en ArcelorMittal bereikten vo-
rige maand na bijna een half jaar on-
derhandelen een akkoord over de 
overname van de Franse logistieke 
dienstverlener Atic, waarin het al 
een belang had van 22%. Eind april 
werd ook de overeenkomst voor de 

BULKOVERSLAG

Seabury: erosie van het 
versaanbod zet door 

LUCHTVRACHT

bij het transport van verse vis nu 
naar 75% is gegroeid. 
Het transport van pepers en papri-
ka’s, waar de luchtvrachtsector het 
marktaandeel zag slinken van 60% 
in 2000 naar 11% in 2013, spreekt 
verder boekdelen. Ananassen wor-
den nu nog maar bij hoge uitzonde-
ring (1%) aan boord van vliegtuigen 
getransporteerd. Bij andere verspro-
ducten is de rol van luchtvracht 
steeds verder gemarginaliseerd. 
Daar ligt het marktaandeel van 
luchtvaartmaatschappijen nu nog 
maar op een schamele 15%, stelt 
Seabury. 
Volgens de luchtvrachtanalisten 
blijkt dat luchtvracht de laatste der-
tien jaar niet alleen tonnages heeft  
verloren, maar in andere markten 
zoals bij het vervoer van paprika’s en 
pepers niet heeft  geprofi teerd van de 
explosieve groei die deze exportpro-
ducten hebben doorgemaakt. Zo is 
de afgelopen dertien jaar de export 
van paprika’s verviervoudigd, ter-
wijl het  luchtvrachtaanbod aan pe-
pers en paprika’s sinds het jaar 2000 
gelijk is gebleven.  

Bloemen
De luchtvaartsector weet alleen bij 
het intercontinentaal vervoer van 
versproducten zijn dominante posi-
tie te handhaven. Het gaat dan om 
onder meer het bloemenvervoer van 
Afrika en Zuid-Amerika naar Euro-
pa, waar de afstand containerver-
voer onmogelijk maakt. De onder-
zoekers van Seabury vragen zich wel 
af hoe lang de luchtvaartmaatschap-
pijen in deze verre markten nog de 
dienst zullen kunnen uitmaken. Zij 
wijzen daarbij naast prijsdruk in 
deze markt op onder meer de ont-
wikkeling van een nieuwe generatie 
koelcontainers waardoor het inter-
continentaal vervoer van verspro-
ducten over zee geen toekomstmu-
ziek meer is. De erosie van het 
versaanbod in de luchtvracht is dan 
ook nog lang niet ten einde, aldus 
Seabury. | JV

De luchtvrachtsector krabbelt dit 
jaar langzaam uit een diepe crisis, 
maar het verlies van verslading aan 
de containervaart lijkt structureel, 
blijkt uit een recente studie van 
consultant Seabury. 

De internationale luchtvaartmaat-
schappijen hebben tussen 2000 en 
2013 ruim 15,2 miljoen ton op jaar-
basis aan de containervaart verlo-
ren, hebben de luchtvrachtanalisten 
van Seabury uitgerekend. Zonder 
dit verlies zou het transportvolume 
in de branche de afgelopen dertien 
jaar jaarlijks met 7,3% zijn gestegen. 
Nu moet de branche door deze mo-
dal shift  naar de rederijen genoegen 
nemen met een jaarlijks groeigemid-
delde van 2,6%, blijkt uit het rapport 
van de luchtvrachtconsultant.  
Seabury heeft  voor het eerst in op-
dracht van luchtvaartorganisatie 
IATA de verhuizing van ladingstro-
men  van luchtvaart naar zeevracht 
in kaart gebracht in een studie. 
Daarbij is naast het verlies van goe-
derenstromen als hightech, elektro-
nica, farmaceutische producten, 
modeartikelen en auto-onderdelen 
vooral gekeken naar perishables, 
waar op jaarbasis de afgelopen der-
tien jaar ruim 1 miljoen ton naar de 
containervaart is verdwenen. 

Tomaten
Voor de scheepvaart zijn deze aan-
tallen te verwaarlozen, stelt Seabury. 
Het totale jaarlijkse volumeverlies in 
de luchtvaart voegt maar 1,5 miljoen 
teu toe aan het mondiale vervoers-
aanbod van de containerrederijen, 
maar voor veel luchtvaartmaat-
schappijen verdwijnen complete 
nichemarkten. Zo worden in de 
verssector tomaten, verse vis, papri-
ka’s, pepers, sla en ananas nauwe-
lijks nog door de lucht vervoerd, stelt 
Seabury. Terwijl het transport van 
andere versgroente steeds meer af-
kalft . Tomaten worden nu voor 97% 
in zeecontainers vervoerd, terwijl 
het marktaandeel van de rederijen 
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Binnenlands vervoer 
via spoor gehalveerd

CBS-CIJFERS

ton. Daarmee maakt het binnen-
lands vervoer nog maar 9% van het 
totale goederenvervoer via het Ne-
derlandse spoornet uit. In 2004 was 
dat nog 20%. 
Het internationale vervoer bleef de  
afgelopen tien jaar min of meer sta-
biel en liet sinds 2009 zelfs een groei 
zien van 20% tot 5,5 miljard tkm. 
Het hoogste niveau werd in 2007 be-
reikt met een vervoersprestatie van 
iets meer dan zes miljard tkm.
Het totale vervoerde gewicht steeg 
vorig jaar met 3,5% tot 38,9 miljoen 
ton, waarbij zowel het binnenlands 
als het internationale vervoer een 
bescheiden groei noteerde. In tkm 
daalde het totale vervoer met een 
paar tienden van een procent tot 6,1 
miljard tonkilometer. | RM

Het binnenlandse vervoer van goe-
deren per spoor in Nederland is 
sinds het crisisjaar 2008 gehal-
veerd. Vooral de afgelopen twee 
jaar heeft  het spoorvervoer veel ter-
rein verloren.

Dat valt op te maken uit recente cij-
fers van het CBS. Vorig jaar bedroeg 
de binnenlandse vervoersprestatie 
538 miljoen tonkilometer (tkm). In 
2008 was dat nog 1.059 miljoen tkm. 
Opmerkelijk is dat de vervoerspres-
tatie vooral in 2012 en 2013 fors is te-
ruggevallen, namelijk met respectie-
velijk 37 en 12%. Het niveau van 
vorig jaar is het laagste sinds 2000. 
In  tonnen daalde het binnenlands 
vervoer van 2008 tot vorig jaar met 
zo’n 40% tot een kleine 3,3 miljoen 

KLM Cargo blijft  in het 
rood, maar verlies daalt

KWARTAALCIJFERS

deze aanvullende plannen door top-
man Alexandre de Juniac van Air 
France-KLM recent werden ont-
kend in het zakenblad Les Echos. 
Volgens de Fransman zal de vracht-
vloot niet verder krimpen dan naar 
de eerder aangekondigde tien stuks.     

Vergoeding
Voor Varwijk komt het verlies niet 
als een verrassing. Hij liet enkele we-
ken geleden weten eerst in 2015 weer 
zwarte cijfers te voorzien voor de 
vrachtdivisie. Dit jaar staat voor 
hem geheel in het teken van aanvul-
lende maatregelen. Daarbij hoort 
een verdere oriëntatie op het vervoer 
van expres- en farmaceutische pro-
ducten en het verbeteren van de be-
ladingsgraad. Met een stijging van 
die laatste met bijna 2 procentpunt 
naar 64,8% in het eerste kwartaal is 
daar al een begin mee gemaakt. Het 
probleem voor Varwijk is dat deze 
opleving zich nog niet heeft  vertaald 
in een hogere omzet. Die daalde met 
3,4% naar 676 miljoen euro, terwijl 
de omzet uit het regulier vervoer 
(630 miljoen euro) zelfs 4% onder 
die van vorig jaar lag. KLM wordt 
nog steeds geconfronteerd met een 
te lage vergoeding voor de vracht-
diensten. Zo nam de gemiddelde op-
brengst per tonkilometer met 5,7% 
af naar 25,6 cent. | JV

De vrachtdivisie van Air France 
KLM leed over het eerste kwartaal 
van dit boekjaar ondanks een licht 
herstel van het vervoer een verlies 
van 34 miljoen euro op een omzet 
van 676 miljoen euro.

Het verlies was wel een verbetering 
(16%) tegenover de cijfers van de eer-
ste drie maanden van 2013 toen het 
Frans-Nederlandse luchtvrachtbe-
drijf een negatief resultaat schreef 
van vijft ig miljoen euro. 
De verbetering is grotendeels toe te 
schrijven aan ingrijpende kostenbe-
sparingen (5,4%) en een verdere sa-
menwerking op het gebied van de 
afh andeling en verkoop met de 
Amerikaanse partner Delta Airli-
nes. Verder is een begin gemaakt 
met een sanering van de verliesge-
vende vrachtvloot van veertien naar 
tien freighters. Vrachttopman Erik 
Varwijk houdt daarbij de optie open 
om in een verdere reorganisatieron-
de, waarvan de inhoud pas rond de 
zomer zal worden bekendgemaakt, 
de complete Nederlandse inbreng 
aan freighters (acht stuks) af te sto-
ten om het winstherstel te versnel-
len. 
Bij dit meest negatieve scenario zou 
AF-KL Cargo het uiteindelijk moe-
ten doen met twee B777F’s van Air 
France. Opmerkelijk daarbij is dat 

TRANSPORTINDEX TERUG NAAR IETS LAGER NIVEAU

De Transportindex is de laatste weken op een wat lager niveau aangeland. Begin deze week stond de index op 
102,70, een fractie hoger dan een week eerder. Vergeleken met twaalf maanden eerder stond hij acht punten 
hoger. Vooral in het wegvervoer en de binnenvaart is het bedrijvigheidsniveau zeker hoger dan een jaar geleden. 
In vergelijking met twee jaar geleden staat de index voor wegvervoer echter, op 107,25, zeven punten lager.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 
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gewijs verminderd. Het reorganisa-
tieproces duurde een jaar of drie. 
Aan het einde van die periode was de 
omzet verdubbeld en de effi  ciency 
van het bedrijf verachtvoudigd, ver-
telde Wáberer onlangs aan het Duit-
se Trans Aktuel.
Op dat moment moest Wáberer ook 
op zoek naar licenties voor het inter-
nationale wegvervoer, want hij wilde 
beslist niet alleen afh ankelijk zijn 
van de Hongaarse markt. Dat deed 
hij door enkele overnames van be-
drijven die al wel over zulke licenties 
beschikten. Die gingen over op Wa-
berer’s, dat overigens nog tot 2003 
Volán Tefu zou heten. Een grote 
overname was, in 2002, die van 
Hungarocamion, eveneens een 

staatsbedrijf. In 2003 zette György 
Wáberer zijn familienaam op de 
vrachtauto’s van Volán Tefu. In 2006 
werd ook het Hungarocamion-ma-
terieel omgedoopt.

Moeilijk
Sindsdien kende ook Waberer’s en-
kele moeilijke tijden. In 2004 trad 
Hongarije toe tot de Europese Unie 
en hadden concurrenten van Wabe-
rer’s uit dat land dus geen licentie 
meer nodig om door de Unie te rij-
den. Daarmee was Waberer’s ineens 
een concurrentievoordeel kwijt. En 
natuurlijk was de crisis die in 2008 
begon ook voor dit bedrijf de slecht-
ste periode in zijn geschiedenis. Die 
crisis dwong Waberer’s overigens ook 

nog eens alles uit de kast te halen om 
de effi  ciency nog verder op te voeren.
Zo werd het gemiddelde brandstof-
verbruik per voertuig sindsdien te-
ruggebracht met 1,3 liter per kilome-
ter. De beladingsgraad werd verder 
opgevoerd, waardoor een Wabe-
rer’s-vrachtauto nu gemiddeld voor 
meer dan 90% beladen rondrijdt. 
Zuinige chauff eurs worden met een 
bonus gestimuleerd hun voertuig 
nog zuiniger te laten rijden. Het ge-
vaar daarvan is wel dat bonusjagers 
ritten door heuvelachtig terrein lie-
ver aan zich voorbij laten gaan.
In het voorbije jaar kwam de omzet-
groei in de dubbele cijfers. Waberer’s 
schaft e ook maar weer het aanzien-
lijke totaal van 1100 nieuwe vracht-
auto’s aan, waarbij ook werd geïn-
vesteerd in de milieutechnisch 
allerschoonste categorieën materi-
eel. Waar doet Waberer’s dat alle-
maal van, zal men zich afvragen. 
Welnu, het rijdt vrijwel alleen met 
Hongaarse chauff eurs en die zijn on-
tegenzeggelijk veel goedkoper dan 
veel Europese collega’s. Al betalen 
we hun een fatsoenlijk salaris, haast 
György Wáberer zich eraan toe te 
voegen. Bovendien zijn West-Euro-
pese chauff eurs meestal niet meer te 
porren om voor de lange ritten waar 
Waberer’s zich op toelegt, ook in de 
weekeinden vaak van huis te zijn.
Inmiddels liggen de cijfers over het 
eerste kwartaal op tafel. Opnieuw 
vergrootte het concern met 20% en 
vervoerde het 12,5% meer vracht 
dan in dezelfde periode van een jaar 
eerder. Er stroomden andermaal 
300 nieuwe trucks en trailers in de 
vloot. Het brandstofverbruik daalde 
3% en er werd vier miljoen euro ge-
investeerd in IT-systemen. Als geen 
ander weet de topman, zelf IT’er, hoe 
belangrijk dat is voor een transport-
onderneming. En de geografi sche 
reikwijdte werd fl ink vergroot. Wa-
berer’s behaalt nu minder dan de 
helft  van zijn omzet in eigen land.
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Europese politici in spe 

Meer binnenvaart en duurzamer vervoer. Dat is de grote lijn in de 

transportparagrafen van de programma’s van de Nederlandse politieke 

partijen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei. 

Ook bepleiten veel partijen ruimere mogelijkheden voor het 

midden- en kleinbedrijf, minder protectionisme en betere 

arbeidsverhoudingen in het wegvervoer.  

D
e verschillende poli-
tieke partijen leggen 
ieder hun eigen ac-
cent bij de Europese 
verkiezingen. Dat ge-

ven alleen al de titels van hun ver-
kiezingsprogramma’s weer. Het 
CDA zet in op een Europa met 
minder overbodige regelgeving, 
getuige de slogan ‘Naar een slag-
vaardig Europa’. In de titel ‘Europa 
waar nodig’ van de VVD klinkt 
toch een lichte euro-scepsis door en 
de Partij van de Arbeid zet werk 
bovenaan (‘Voor een Europa dat 
werkt’). D66 opteert voor ‘Sterk 
Nederland Sterk Europa’. Groen-
Links probeert tegenwicht te bie-
den aan de euro-scepsis met ‘Ons 
Europa’. De Socialistische Partij en 
de combinatie ChristenUnie-SGP 
hebben meer gemeen dan op het 

eerste gezicht lijkt. De SP hanteert 
dezelfde slogan als de christelijke 
partijen: ‘Samenwerking JA Super-
staat NEE’, maar dan in omgekeer-
de volgorde en de socialisten voe-
gen er aan toe: ‘NEE tegen deze 
EU’. De PVV vond het blijkbaar 
niet nodig er veel aandacht aan te 
besteden. Het verkiezingsprogram-
ma van deze partij ontbeert een titel 
en bestaat welgeteld uit één A4’tje.

Soberder Brussel
Alle partijen zijn het er over eens dat 
het anders moet met Europa en dat 
Europese politici meer hun best 
moeten doen om het vertrouwen 
van de burger terug te krijgen. Een 
soberder Brussel is de remedie, met 
minder eurocommissarissen, min-
der ambtenaren, met gematigder lo-
nen en één vergaderplek voor het 

Europees Parlement. D66 omschrijft  
het als volgt: ‘Het maandelijkse par-
lementair verhuiscircus naar 
Straatsburg is ons een doorn in het 
oog. Ook kunnen we met minder 
EU-agentschappen en adviserende 
EU-instellingen toe.’

Met name het CDA en de VVD ma-
ken zich sterk voor een lagere regel-
druk en meer mogelijkheden voor 
het midden- en kleinbedrijf. Opval-
lend is dat ook de PvdA zich hierach-
ter schaart. De sociaal-democraten 
schrijven dat de Europese Investe-
rings Bank nu niet genoeg investeert 

in ‘het midden- en kleinbedrijf, ter-
wijl juist daar de banen zitten. De 
EIB moet de motor worden van 
(jong) ondernemerschap en het 
midden- en kleinbedrijf. Er moet 
meer risicobereidheid zijn bij het 
verschaff en van krediet aan onder-

nemers.’
De liberalen en christen-democra-
ten pleiten op hun beurt voor een-
voudiger aanbestedingsregels bij 
Europese projecten. Vooral voor 
kleinere bedrijven is dit nu erg com-
plex en tijdrovend. Beide partijen 
menen dat vooral het mkb zal profi -

teren van minder gecompliceerde 
procedures. Het CDA heeft  hier het 
laatste jaar vaker voor gepleit, met 
het oog op de aanbesteding van in-
frastructurele werken voor de Trans-
Europese transportnetwerken.
De VVD beklaagt zich erover dat 
Nederlandse ondernemers nu niet 
goed terechtkunnen bij de nationale 
overheid met klachten over handels-
belemmeringen. Daarvoor moet een 
eff ectiever loket komen, menen de li-
beralen onder aanvoering van Hans 
van Baalen. Veel partijen spreken 
zich sowieso uit voor een betere in-
terne markt en tegen protectionisti-
sche regelgeving in de afzonderlijke 
lidstaten. De liberalen noemen in dit 
verband specifi ek de transportsec-
tor: ‘tolheffi  ngen en regelgeving om-
trent voertuigtypen verstoren de in-
terne markt en moeten daarom 
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Het verkiezingsprogramma van de PVV 
bestaat welgeteld uit één A4’tje.
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willen groener vervoer

worden aangepakt.’
Transportbeleid is in bijna elk ver-
kiezingsprogramma terug te vin-
den, maar de een besteedt er heel wat 
meer woorden aan dan de ander. Bij 
de PVDA en de VVD zijn dat er op-
vallend weinig, nieuwkomer 50plus 
wijdt één alinea aan personenver-
voer en bij de PVV is vervoer hele-
maal afwezig. De SP besteedt op-
merkelijk genoeg een heel hoofdstuk 
aan verkeer en vervoer. Daarin gaat 
het vooral over de arbeidsverhou-
dingen in het wegvervoer. ‘We staan 
niet langer toe dat Nederlandse 
vrachtwagenchauff eurs machteloos 
moeten toezien hoe hun banen wor-
den overgenomen door onderbetaal-
de en uitgebuite Oost-Europese 
chauff eurs’, schrijft  de strijdlustige 
Dennis de Jong, lijsttrekker van de 
Socialistische Partij.

Het zal weinig verbazing wekken dat 
de Partij voor de Dieren wederom 
ageert tegen het dierentransport. De 
partij vindt daarbij medestanders in 
de SP en GroenLinks. De SP heeft  
expliciet de bepaling opgenomen 
dat diertransporten maximaal acht 
uur reistijd of vijfh onderd kilometer 
mogen bedragen. De PvdD wil die 
reistijd terugbrengen tot twee uur. 
Overigens zorgt deze partij voor een 
unicum in de geschiedenis van het 
Europees Parlement. De PvdD heeft  
een heuse Nobelprijswinnaar als 
lijstduwer, in de persoon van de 
Zuid-Afrikaanse schrijver John 
Coetzee.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is het sleutelwoord 
in veel alinea’s gewijd aan transport-
beleid in de verkiezingsprogram-

ma’s, uitgezonderd het CDA. D66, 
GroenLinks, SP en ook de combina-
tie ChristenUnie en SGP zetten in op 
meer vervoer over water en spoor en 
minder over de weg. ‘D66 wil duur-
zaam transport stimuleren: liever 
over water en spoor dan over de weg 
of door de lucht. De Europese water-
wegen vormen een milieuvriendelij-
ker alternatief voor de weg. Milieu- 
en kwaliteitsnormen voor 
scheepvaart en geluid- en trillings-
normen voor goederenvervoer per 
spoor moeten in EU-verband wor-
den afgesproken. Wij willen dat de 
Europese Unie in haar beleid reke-
ning houdt met het klimaateff ect 
van verschillende vormen van trans-
port’, is te lezen in het epistel van de 
democraten. De ChristenUnie en 
SGP gaan nog een stapje verder: ‘het 
doorberekenen van alle kosten van 

het wegvervoer draagt bij aan een 
milieuvriendelijkere transportsec-
tor.’

Hoge boetes
Met deze woorden zullen de Europe-
se politici zich niet populair maken 
bij de Nederlandse transport- en lo-
gistieksector. Aan de andere kant 
nemen de kleine christelijke partijen 
het ook op voor de Nederlandse 
wegvervoerders. Ze bepleiten betere 
Europese handhaving, zodat discri-
minatie van Nederlandse chauff eurs 
in het buitenland en onredelijk hoge 
boetes tot het verleden gaan beho-
ren. Ook blijven ze zich inzetten – 
met het CDA - voor uitbreiding van 
de proeven met eco-combi’s, zodat 
die extra lange vrachtwagen in meer 
landen wordt toegestaan. Het EP 
heeft  verdere ontwikkeling van deze 

voertuigen onlangs weggestemd.
ChristenUnie en SGP hebben er 
nooit een geheim van gemaakt dat ze 
vervoer over water ‘een bijzonder 
warm hart toedragen’, wat ze ge-
meen hebben met het CDA. Ze 
waarschuwen voor een gebrek aan 
gekwalifi ceerd personeel voor de 
zee- en binnenvaart en pleiten voor 
investeringen in de opleidingen voor 
deze bedrijfstak.
Ten slotte maakt het CDA – de par-
tij met de meeste invloed in het Eu-
ropees Parlement – zich samen met 
D66 sterk voor uitbreiding van de 
trans-Europese transport netwer-
ken, waarvan de komende jaren ver-
schillende worden gerealiseerd. Die 
netwerken moeten het vrije verkeer 
van goederen over weg, water en 
spoor bevorderen, is het motto.

KARIN KOSMEIJER

NEDERLAND IN HET EUROPEES PARLEMENT
Het Europees Parlement telt 751 leden. De lidstaten hebben een aantal 
zetels, afhankelijk van hun bevolkingsgrootte. Nederland bezet 
26 stoelen (3,4 procent van het totaal). Duitsland kent met 96 zetels de 
grootste vertegenwoordiging. De christen-democratische Europese 
Volks Partij, waarbij het CDA zich heeft aangesloten, is veruit de groot-
ste partij met 275 zetels. De sociaal-democratische alliante is een goe-
de tweede. In de Commissie Vervoer en Toerisme hebben voor Neder-
land Peter van Daalen van de ChristenUnie (vicevoorzitter), Corien 
Wortmann van het CDA en Patricia van der Kammen van de PVV zit-
ting. Twee laatstgenoemden keren na de verkiezingen op 22 mei niet 
terug in het parlement. Op de kandidatenlijst van de VVD staat Caroli-
ne Nagtegaal, nu werkzaam in Brussel als belangenbehartiger voor het 
Havenbedrijf Rotterdam. Wil zij worden gekozen, dan zullen de libera-
len het erg goed moeten doen bij de verkiezingen. Ze hebben nu drie 
zetels in het EP, terwijl Nagtegaal vijfde op de lijst is.
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et lijkt op het eerste 
gezicht misschien 
geen wereldschok-
kende uitvinding, 
maar in de off shore-

sector is het dat wel. De inzet
van de bewegingsgecompenseerde 
loopbrug vergroot niet alleen de 
veiligheid bij het op zee oversteken 
tussen schepen en vaste construc-
ties als boorplatformen en wind-
molens, het leidt tot allerlei, soms 
onvermoede, kostenvoordelen. En 
nu is er zelfs een complete nieuwe 
generatie schepen in aantocht, 
waarvan het ontwerp gebaseerd is 
op toepassing van de Ampelmann.
‘Voor wij het systeem bedachten, 
was het er nog niet. Nu wel, we heb-
ben er patent op, het werkt en het 
slaat aan. Dus ja, ik denk dat je het 
wel degelijk een nieuwe uitvinding 
kunt noemen’, zegt Jan van der Tem-
pel. Hij is de geestelijk vader van de 
Ampelmann en directeur van het 
gelijknamige bedrijf, dat zeven jaar 
geleden is opgericht. Die naam, en 

het bedrijfslogo, ontleende hij overi-
gens aan het groene overstekende 
mannetje van de stoplichten in 
Oost-Berlijn. ‘Dat geeft  precies de es-
sentie van ons product weer: veilig 
oversteken op zee, zoals je bij groen 
licht een straat oversteekt.’
Het verhaal laat zich vertellen als een 
jongensboek. Van der Tempel stu-
deerde in Delft  af op de aanleg van 
windparken op zee en was in 2002 in 
het kader van zijn promotieonder-
zoek op een conferentie in Berlijn 
over het onderhoud van die parken. 
‘Daar werd een fi lmpje vertoond van 
een systeem om mensen voor onder-
houd vanaf zee op die molens te krij-
gen. In dat fi lmpje zaten een paar 
dingen die gewoon niet klopten.’

Biertje
‘Daarover met een biertje op een 
Berlijns terrasje napratend kwamen 
we op het idee om het onderstel van 
een vluchtsimulator voor de lucht- 
en ruimtevaart met zes telescopi-
sche en hydraulische benen als uit-

gangspunt te nemen. Maar dan 
precies omgekeerd. Zo’n simulator 
kan de testcabine op alle mogelijke 
manieren bewegen en roteren, ter-
wijl wij juist de brug op een vaste 
plek wilden houden op een onder-
grond die op alle mogelijke manie-
ren beweegt’, zegt Van der Tempel.
Van idee tot schaalmodel kostte drie 
jaar en nog eens twee jaar later was 
er een werkend prototype, waarmee 
uitgebreid getest is op een windpark 
van Shell bij Egmond aan Zee. In 
2008 volgde de bouw van het eerste 
commerciële systeem. Ampelmann 
streek daarvoor neer op de RDM 
Campus aan de Rotterdamse Waal-
haven. ‘Joep van den Nieuwenhuij-
zen (die RDM aan het Havenbedrijf 
had verkocht, red.) had net zijn hie-
len gelicht en het Havenbedrijf wilde 
het complex opnieuw ontwikkelen. 
Toen hebben wij daar asiel gekre-
gen’, blikt de uitvinder/ondernemer 
terug op die pionierstijd.
Sindsdien is het razendsnel gegaan. 
Ampelmann is sinds 2008 jaarlijks 

Ampelmann

Een loopbrug die op een golvende zee precies op zijn plek blijft terwijl 

alles er omheen beweegt. Dat is de Ampelmann.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Survival of the fi ttest. Dat geldt ook 
voor producten. Of toch niet? In het ge-
val van zogeheten ‘disruptive innova-
tion’ zijn nieuwe producten of diensten 
juist vaak van inferieure kwaliteit, ver-
telt Bart Kuipers van SmartPort in dit 
dossier (zie pagina 14-15), Hij geeft  als 
voorbeeld RyanAir, dat door het con-
cept vliegen terug te brengen tot de ba-
sics (zoals u vast wel eens persoonlijk 

heeft  ondervonden) snel een groot marktaandeel heeft  weten 
te veroveren.   

De winst voor de gebruiker zit ’m dan elders. Sowieso is het 
lastig te voorspellen wat nou uiteindelijk de revolutie van de 
toekomst zal zijn; ook marketing speelt een rol. Denk aan het 
falen van Philips om het eigen, superieure videosysteem 2000 
tot standaard weten te krijgen. 

Om misverstanden te voorkomen: het is nadrukkelijk niet ge-
zegd dat de fraaie voorbeelden van innovatie die in dit dos-
sier aan bod komen, van inferieure kwaliteit zijn. Neem het 
magnetische afmeersysteem Dock Lock (zie pagina 12-13), 
waar tot nu toe veelbelovende proeven mee gehouden zijn 
tussen twee schepen. 

Ontegenzeggenlijk een spectaculaire innovatie met potentie. 
Maar of het daadwerkelijk een wereldwijd verkoopsucces 
wordt, hangt ook af van andere factoren, zoals de kosten. En 
dan is er nog concurrentie van die andere Nederlandse inno-
vatie op dit gebied, de ShoreTension van de Rotterdamse roei-
ersvereniging KRVE. Dit systeem, dat de energie van het 
schip als het ware tijdelijk opslaat, wordt inmiddels al ver-
kocht om schepen aan de kade te meren.

Op dit moment lopen er projecten met de ShoreTension in 
Brazilië en Chili, en eerder al waren er opdrachten in Portu-
gal en zelfs Australië. Die achterstand moet Docklock eerst 
nog inhalen, maar wie weet is er ook plek voor beide syste-
men. Het mooie van innovatie is dat áls een product aanslaat, 
de mogelijkheden eindeloos zijn. Je creëert als het ware je ei-
gen markt.

Dat blijkt ook uit het verhaal van het bedrijf Ampelmann (zie 
hiernaast). Met hun revolutionaire loopbrug waarmee je zon-
der last van de golfslag over kunt steken, veroveren ze de off -
shore-wereld in rap tempo. Bovendien hebben ze zelfs voor 
de totstandkoming van een hele nieuwe generatie schepen ge-
zorgd: Walk to Work-vaartuigen. Dat levert een hoop extra 
werkbare uren op. 

Over werkbare uren gesproken: volgens Kuipers is er in de 
haven nog te weinig aandacht voor de sociale kant van inno-
vatie. Een simpel voorbeeld is thuiswerken, dat onder bepaal-
de omstandigheden de productiviteit kan verhogen, maar dat 
bij veel bedrijven nog als een taboe geldt. Hoe dan ook ver-
schuift  het soort werk: steeds meer vinden de werkzaamhe-
den plaats achter de computer, ook in de sector transport en 
logistiek. Tragisch voor de banen die verloren gaan, maar de 
technologische opmars laat zich niet stoppen - en levert weer 
nieuwe banen op.

Waarmee we weer bij het begin zijn. Lees ze.

Eindeloos
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steeds in omvang verdubbeld, heeft  
inmiddels zo’n 250 mensen op de 
loonlijst staan en boekte in 2012 een 
omzet van dertig miljoen euro. Van 
der Tempel verwacht dat de groei de 
komende jaren nog wel in dat tempo 
blijft  doorgaan. ‘Een jaarlijkse ver-
dubbeling is natuurlijk geen doel op 
zich, maar wel een realistisch per-
spectief gezien de enorme mogelijk-
heden in de markt’, zegt hij. Hij schat 
dat er over vijf jaar tussen de 200 en 
250 Ampelmanns operationeel zijn. 
Nu zijn dat er nog ongeveer dertig.

W2W-schepen
Hoewel het systeem oorspronkelijk 
bedacht was voor de off shore wind-
energiesector, was het de olie- en 
gasindustrie die als eerste belang-
stelling toonde en toehapte. Die zag 
niet alleen de voordelen van meer 
veiligheid en directe besparingen op 
bijvoorbeeld helikopterkosten, maar 
ontdekte ook allerlei mogelijkheden 
om de inzetbaarheid van personeel 
fors op te voeren.
‘Als je vanaf de wal mensen met een 
bootje naar een platform brengt, ben  
je per dag uren vaartijd kwijt. Bo-
vendien kunnen de mensen onge-
veer de helft  van de tijd in verband 

met de weersomstandigheden niet 
overgezet worden. Als je de mensen 
met een supplier (off shore-bevoor-
radingsschip, red.) met een Ampel-
mann aan boord naar het werk 
brengt, kunnen ze bij een forse golf-
slag nog gewoon overstappen. En na 
het werk kunnen ze aan boord van 
die supplier overnachten. Het resul-
taat is veel meer werkbare uren’, legt 
Van der Tempel uit.
Het succes van de Ampelmann lijkt 
nu de ontwikkeling van een hele 
nieuwe generatie schepen in gang te 
zetten, de zogenoemde Walk-to-
Work (W2W) vaartuigen. Maar 
liefst vier partijen zijn bezig met de 
ontwikkeling van dit soort schepen, 
die vooral van traditionele suppliers 
verschillen door meer dekopper-
vlakte en doordat ze meer mensen 
kunnen accommoderen.
Het bedrijf Glomar Wind Support 
bijt binnenkort het spits af met de 57 
meter lange ‘Global Wave’, die on-
derdak kan bieden aan veertig off -
shorewerkers en achttien beman-
ningsleden. Wagenborg uit Delfzijl 
krijgt volgend jaar de beschikking 
over een soortgelijk iets groter schip, 
dat voor een periode van tien jaar 
aan de NAM is verhuurd. Beide 

vaartuigen worden uitgerust met 
een Ampelmann-systeem.
Inmiddels hebben zich ook scheeps-
bouwer Damen en rederij Vroon 
Off shore Services (VOS) op deze 
markt gemeld. Samen hebben ze een 
ontwerp gemaakt voor een Wind 
Farm Service Vessel, die met een 
lengte van negentig meter en een 
breedte van twintig meter de groot-
ste op de markt wordt. Dit type kan 

worden uitgerust met een helikop-
terdek, waardoor bemanningswis-
selingen met een helikopter kunnen 
worden uitgevoerd, zodat het schip 
veel langer op zee kan blijven.
Van der Tempel ziet de beweging in 
de markt met veel genoegen aan. ‘Ik 
denk inderdaad dat wij wel wat heb-
ben losgemaakt. De markt ontdekt 
steeds meer mogelijkheden om kos-
ten te besparen en productiviteit te 
verbeteren. En het geeft  veel voldoe-
ning dat het systeem nu ook aanslaat 
op de windenergiemarkt, waarvoor 

het aanvankelijk was ontworpen.’
Ampelmann verkoopt de systemen 
overigens niet, maar verhuurt ze 
compleet met vier man onderhouds- 
en bedieningspersoneel. ‘Daarmee 
sluiten we aan op de praktijk in de 
off shore-sector, waar bijna alle com-
plexe apparatuur gehuurd in plaats 
van gekocht wordt.’ Voordeel daar-
van is volgens Van der Tempel dat de 
gebruiker betrouwbaarheid in huis 

haalt. ‘Stel dat een Ampelmann een 
storing heeft  en dat daardoor een 
windmolen moet blijven stilstaan. 
Dat kan zomaar 25.000 euro per dag 
kosten omdat er geen stroom gepro-
duceerd kan worden. Dan is het wel 
zo handig dat je direct mensen bij de 
hand hebt die de storing kunnen 
verhelpen.’
Op de RDM Campus wordt een Am-
pelmann, die inmiddels ook in een 
uitvoering met een tientonskraan ge-
leverd wordt, in drie weken tijd in el-
kaar gezet, getest en gecertifi ceerd. 

‘De onderdelen arriveren als een 
soort Ikea-bouwpakket uit allerlei fa-
brieken in Europa in Rotterdam’. 
Verplaatsing van de productie naar 
een lagelonenland is niet aan de orde. 
‘Dat heeft  weinig zin. Er zijn wel veel 
handen nodig om en Ampelmann in 
elkaar te zetten, maar het is wel ge-
compliceerd werk. Dat betekent dat 
je weer veel duur toezicht op goedko-
pe handen nodig zou hebben. Dus we 
blijven hier gewoon en verhuizen 
over een paar maanden zelfs naar een 
andere plek op de Campus, de onder-
zeebootloods. Met de grote werk-
hoogte en de enorme deuren is dat 
een ideale plek voor ons.’
De afgelopen zeven jaar zijn de Am-
pelmanns vooral ingezet op de 
Noordzee, maar inmiddels worden 
ze ook gebruikt in andere gebieden 
als de Perzische Golf, het Caraïbisch 
Gebied, Australië en het Verre Oos-
ten. Ook daar zijn de reacties veelbe-
lovend en het bedrijf heeft  zojuist 
zijn eerste buitenlandse kantoor ge-
opend, in Singapore. ‘Er valt nog een 
wereld te winnen en we zijn ook van 
plan om dat te gaan doen’, zegt Van 
der Tempel.

ROB MACKOR

n loopt over van ambitie

Jan van der Tempel over de vinding van zijn bedrijf: ‘Ik denk dat wij wel wat hebben losgemaakt.’

‘Er valt nog een wereld te winnen en we 
zijn ook van plan om dat te gaan doen.’
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Afmeren van schepen wordt een koud kunstje met een magnetisch 

afmeersysteem van Mampaey Offshore Industries. Als een proef op een 

smeerolietanker een succes wordt, kan het Docklock-systeem een revolutie 

betekenen in havens wereldwijd.

H
et was afgelopen 
week een drukte van 
belang op smeerolie-
tanker Valburg (85 x 
9,60 meter, 1525 

ton). Technici van Mampaey mon-
teerden in de Waalhaven twee paar 
armen op het schip van de Ver-
enigde Tankrederij. Met magneti-
sche afmeermodules aan de uitein-
den van de oranje knikarmen kan 

de boot zich simpel vastklikken aan 
de huid van een schip dat hij wil 
bevoorraden. Snel, veilig en volle-
dig computergestuurd. ‘De armen 
zijn zo ontworpen dat ze elke posi-
tie kunnen aannemen om de bewe-
gingen van het schip te volgen. De 
soft ware die we ervoor hebben ge-
schreven stuurt het hydraulische 
systeem feilloos aan’, vertelt busi-
ness development manager Wouter 

van Reenen (Mampaey).
Met een ploeg van het Dordtse be-
drijf werkt hij aan het inregelen van 
de 2 x 2 beweegbare armen. Zij kun-
nen onafh ankelijk, maar altijd in sa-
menwerking met elkaar naar een
optimale afmeersituatie manoeu-
vreren. Als de scheepskapitein het 
schip langszij heeft  gelegd, geeft  hij 
vanaf de brug op een touchscreen 
het commando tot aankoppelen. De 

FOTO’S RIES VAN WENDEL DE JOODE

Directeur Gerard Mampaey (links) en business development manager Wouter van Reenen voorzien een grote toekomst voor hun afmeersysteem. 

lopig maximaal kracht 7) en golfslag 
van passerende schepen. De armen 
moeten zelfs hun positie kunnen 
houden als het grootste container-
schip van Maersk met 6 knopen op 
70 meter voorbijvaart.

Wandelen
Flexibiliteit van het systeem is be-
langrijk, omdat de Valburg een bun-
kerschip is. Wanneer smeerolie 
wordt overgeladen en het ontvan-
gende schip zakt, bewegen de armen 
mee: die kunnen een verschil van 
twee meter overbruggen, maar zijn 
ook in staat om gecontroleerd langs 
de huid naar boven en beneden te 
‘wandelen’.
Wat het oplevert in tijdwinst? Veel: 
het schip zit maximaal een halve mi-

armen brengen vervolgens de af-
meermagneten tegen de huid, waar-
na ze automatisch inschakelen en 
positie kiezen. Sensoren sturen 
voortdurend informatie door naar 
het brein van het systeem.
Dat is niet zomaar een huis-tuin-en-
keukencomputer, maar een serie in-
dustriële plc’s. Commando’s van de 
kapitein kunnen ze omzetten in be-
wegingen van het hydraulisch sy-
steem. De sensoren zorgen ervoor 
dat de armen automatisch reageren 
voordat ze aan de grenzen van hun 
bereik komen. Dat voorkomt dat ze 
afb reken als de magneten zich afzet-
ten op de huid van een dobberend 
schip, zelfs als er forse zeegang is. 
Het systeem is berekend op een 
worst case scenario qua wind (voor-

Magnetisch afmeren: 
wordt dit een wereldhit?
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4 camera’s

1 beeld

0 dode hoeken

brigade-electronics.nl
0541 – 53 18 01

Backeye® 360 elimineert alle dode hoeken; een 
potentieel gevaar voor alles en iedereen  
die zich om of nabij het voertuig bevindt. 

Digitale beelden van 4 groothoek-camera’s worden 
gecombineerd tot één 360° helicopterview van het 
voertuig en geven een helder real-time beeld op de 

monitor van de bestuurder.

Backeye® 360

NIEUW, intelligent  

360° camera-/monitorsysteem

EDO BEERDA

Familiebedrijf Mampaey gelooft  in 
een grote toekomst voor Docklock, 
waarop het het patent bezit. Wereld-
wijd is de belangstelling groot. De 
technisch specialist in afmeer- en 
sleepsystemen, opgericht in 1904, 
investeerde fors om de vinding ge-
bruiksklaar te maken. Een subsidie 
kwam er van het Havenbedrijf Rot-
terdam, dat grote interesse heeft  

nuut na activeren van de magneten 
muurvast. Dat scheelt nogal met het 
traditionele vastsjorren met kabels 
en aanmeerlijnen. Andere toepas-
sing van het afmeersysteem zijn vol-
gens Van Reenen niet ondenkbaar. 
Gasschepen en -terminals vereisen 
een hoger elektrisch niveau, maar 
dat is een kwestie van componenten 
uitwisselen en updaten. Grote ar-
men op havenkades zouden schepen 
met ongevaarlijke lading – zonder 
vereisten ten aanzien van explosie-
veiligheid – in één keer ‘klik!’ vast 
kunnen zetten. Voor erts- en kolen-
overslag, ro-ro schepen, container-
schepen en zelfs in de off shore zou 
het de snelle en veilige afmeerme-
thode van de toekomst kunnen zijn.  
Of het zover komt is vooral een 

kwestie van geld. Onduidelijk is nog 
wat een Docklock-systeem precies 
gaat kosten als het marktklaar is. 
‘Dat zal sterk verschillen per toepas-
sing’, wil directeur Gerard Mam-
paey erover kwijt. Maar hij gaat uit 
van een terugverdientijd van hoog-
uit vier tot vijf jaar. De winst zit ‘m 
in het feit dat geen trossen en lieren 
meer nodig zijn en dat aankoppelen 
zelfs bij zwaar weer snel gaat – tijd is 
geld in de scheepvaart. Hij verwacht 
verder dat schepen met minder be-
manning kunnen varen met een 
Docklock-systeem. Roeiers zullen 
betrokken blijven bij het afmeren in 
havens. ‘Maar je moet voor dat werk 
wel de mensen kunnen vinden. 
Docklock biedt een alternatief als 
dat niet lukt.’  

voor innovatieve afmeersystemen.
In de fabriek in Dordrecht zijn het 
afgelopen jaar de nodige verbete-
ringsslagen gemaakt en is Docklock 
op het droge getest. ‘Met voortreff e-
lijke resultaten, anders waren we niet 
aan deze scheepsproef begonnen’, 
verzekert Mampaey. Vooral een goe-
de aanhechting op een – gekromde - 
scheepshuid bleek lastig. Om het 
ontstaan van een luchtspleet te voor-
komen werd de vorm van het mag-
neetvlak aangepast.
Verder viel de keuze op naar binnen 
gepoolde permanente magneten. 
Voordeel daarvan is dat deze niet 
voortdurend energie nodig hebben. 
Ze worden simpel met een puls om-
gepoold op het moment van aan- of 
afk oppelen. Voordeel is ook dat 

scheepshuid daarbij niet gemagneti-
seerd raakt.  
Het is niet mogelijk een afmeerarm 
zomaar op een schip te schroeven. 
Op ms. Valburg waren dekaanpas-
singen nodig en er moest een stalen 
onderconstructie worden inge-
bouwd voor afvoeren van de krach-
ten op de afmeerarmen. Ook is er 
voortdurend verzekeringstechnisch 
overleg met Lloyd’s, dat de voort-
gang en certifi catie bewaakt. ‘Maar 
dat hebben we snel genoeg achter de 
rug’, zegt Mampaey. ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat de nattest gaat aanto-
nen dat je met ons systeem sneller en 
veiliger kunt bunkeren. Als dat zo 
ver is volgt fase 2: ship to shore. Dan 
wordt het echt menens.’

De winst zit erin  
dat aankoppelen 
zelfs bij zwaar
weer snel gaat.

De magneetarmen kunnen ‘wandelen’ langs de scheepshuid.
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denk maar aan RyanAir en andere 
low cost carriers. Niettemin blijken 
ze toch snel marktaandeel te win-
nen. Ook de 3D-printer biedt op dit 
moment nog kwalitatief mindere 
producten, maar toch zou zo’n revo-
lutie de hele haven kunnen “opbla-
zen” doordat goederenstromen 
drastisch veranderen. De grote 
vraag is hoe je dat soort innovaties 
aan kunt zien komen en hoe je erop 
kunt reageren, of zelf kunt initiëren.’ 

Oude installaties
Het biedt óók kansen: ‘Want anders-
om kan 3D-printing bijvoorbeeld 
ook juist een oplossing zijn voor re-
serveonderdelen voor oude installa-
ties in de haven, waar je anders maar 
moeilijk aan kunt komen. Da’s een 
kwestie van de ontwerptekeningen 
mailen en dan kunnen ze het prin-
ten. Sterker nog, het kan tegenwoor-
dig ook al aan de hand van een paar 
foto’s geprint worden.’ 
Voorbeelden genoeg. ‘Een mooie 
spin-off  van de Erasmus Universiteit 
en de Technische Universiteit Delft  
is TBA. Dat bedrijf maakt termi-
nalsoft ware en levert zo’n beetje aan 
de hele Tweede Maasvlakte. Maar, 
zo begrijp ik van hen, de kranen 
moeten die soft ware wel aankun-
nen. Een van de voordelen van de 
hoogwaardige kranen die Cargotech 
nu voor de nieuwe terminal bij 
APMT bouwt, is dat de kranen goed 
afgestemd zijn op de soft ware en 
mede daardoor een hoge productivi-
teit realiseren.’
(Kuipers pakt een proefschrift , bla-
dert erdoor en wijst naar de wiskun-
dige formules) ‘Kijk, dit ziet er een 
beetje uit als een Grieks kookboek. 
Dit is het werk van Amir Ghareh-
gozli, een Iraanse promovendus, die 
heeft  uitgezocht hoe je containers zo 
effi  ciënt mogelijk in het stack krijgt 
opgeslagen – want je moet natuurlijk 
altijd net de onderste hebben. Dit 
soort fundamentele research is van 
groot belang, want het lokt de ont-
wikkeling van nieuwe technologie 
uit. Het concern ABB was dit onder-
zoek eigenlijk bij toeval, al googe-
lend, op het spoor gekomen, en zij 
gaan er nu iets mee doen.’
De vraag dringt zich op of we dit 
soort onderzoek genoeg doen. ‘In-

‘De trefwoorden van nu zijn 

De conservatieve 

havensector mag wel 

wat meer open staan 

voor sociale innovatie, 

vindt Bart Kuipers van 

de Erasmus Universiteit: 

‘Het Rotterdam van Lee 

Towers is echt voorbij.’

Bart Kuipers: ‘Het zijn de kleine uitvinders die de grote bedrijven revitaliseren.’
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Z
odra de zon doorbreekt 
springt hij op zijn bureau 
(met schitterend uitzicht 

over Rotterdam overigens) om de 
ietwat verouderde luxafl ex omlaag 
te trekken. Nee, Bart Kuipers is 
geen man van stilzitten. En als het 
over innovatie gaat, waarvoor hij 
zich inzet vanuit SmartPort (zie 
kader), dan vált hij ook niet stil. 
Want wat doen ze eigenlijk, daar?
‘Als Smart Port besteden wij veel 
aandacht om de boodschap van in-
novatiedeskundigen van de EUR te 

laten landen in de haven. Dit gebeurt 
onder andere door professor Henk 
Volberda, een expert op het gebied 
van sociale innovatie. Ook sociale 
innovatie is een belangrijk issue 
voor de haven bij het verhogen van 
de productiviteit, zeker ook in de 
containersector. Denk bij sociale in-
novatie bijvoorbeeld aan thuiswer-
ken. Veel werk, zoals marktverken-
ningen, plannen, calculeren, kun je 
prima vanuit huis doen, maar dat is 
nog echt taboe in de haven. Daarom 
vind ik ook dat je verder moet kijken 

dan alleen technologische innova-
tie.’
Een tweede bron van innovatie, in 
Kuipers’ ogen een hele belangrijke, 
is contractuele innovatie. ‘Denk bij-
voorbeeld aan de vaste modal split 
die is afgedwongen door het Haven-
bedrijf Rotterdam bij de nieuwe con-
tainerterminals op de Tweede Maas-
vlakte. Een ander goed voorbeeld 
daarvan is ECT: die zich heeft  ont-
wikkeld van een terminaloperator 
tot een soort expediteur met hun Eu-
ropean Gateway Services, waaron-

der extended gates en synchromo-
daal vervoer. Zij introduceren 
nieuwe werkvormen in hun net-
werk, zoals open book accounting 
en besteden grote aandacht aan 
‘trust’ in de samenwerking.’
‘En dan is er nog de bekende disrup-
tive innovation, zoals vaak geïllu-
streerd door de impact van de 3D-
printer. Disruptive innovatie is een 
specialisme van professor Jan van 
den Ende van de EUR. Een kenmerk 
hiervan is dat de kwaliteit van het 
nieuwe product vaak inferieur is – 

Bart Kuipers (1959) heeft een 
dubbele functie bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Als ma-
nager business development is 
hij verantwoordelijk voor de va-
lorisatie van kennis en voor het 
leggen van nieuwe relaties tus-
sen universiteit en haven bij 
Smart Port, het samenwerkings-
verband van gemeente, Delta-
linqs, Havenbedrijf en EUR. De 
andere helft van zijn tijd is hij ac-
tief als onderzoeker bij RHV, een 
onderzoeks-BV aan de EUR. ‘Er 
zijn vergevorderde plannen om 
in Smart Port samen te gaan met 
het Port Research Centre van de 
TU Delft. We willen een kennis-
gateway naar de Nederlandse en 
ook Europese havens worden, 
ook voor Groningen, Zeeland, 
Antwerpen en Hamburg. Daar-
naast zijn we momenteel, samen 
met het STC een kenniscentrum 
aan het opzetten in Indonesië en 
zijn er ook plannen om actief te 
worden in India.
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Ook dit jaar vinden in juni weer de NT Dagen plaats, het grootste congres 

voor transport en logistiek in de Benelux. En opnieuw met een praktijkgericht 

parallel programma om zélf samen te stellen. Zoals Trends in het wegvervoer - 

waar l iggen de kansen? Bekijk alle sessies online en maak uw keuze.

Meld nu aan met korting! Gebruik de code: NTD14ABO www.ntdagen.nl

  WWW.NTDAGEN.NLWOENSDAG 11 EN DONDERDAG 12 JUNI 2O14, 
MAASSILO ROTTERDAM

Logistiek vastgoedontwikkelaar 

WDP heeft voor tien miljoen 

euro een groot bestaand 

distributiecentrum gekocht op 

bedrijventerrein Katsbogten in 

Tilburg. Het dc bestaat uit ruim 

16.000 m2 opslagruimte, 3500 

vierkante m2 dockruimte en 785 

m2 kantoorruimte. Met de 

nieuwe eigenaar komt er geen 

nieuwe gebruiker. De grote 

logistieke dienstverlener Bakker 

Logistiek (552 vrachtwagens, 

1650 medewerkers en 18 

vestigingen) huurt het distribu-

tiecentrum zeker nog voor 

twaalf jaar.

Nebim Verhuur heeft zijn 

huurvloot uitgebreid met tien 

nieuwe Volvo FH4 Euro 6 

trekkers. In totaal komt het 

aandeel nieuwe Volvo FH trucks 

nu op 35 eenheden. De totale 

huurvloot bestaat nu uit 

vijfenvijftig eenheden voor de 

kortetermijnverhuur. Nebim 

Verhuur heeft zeven vestigin-

gen in Nederland en België.

Kloosterboer en Delta, twee 

Zeeuwse bedrijven, hebben 

samen gewerkt aan de eerste 

windturbine op het terrein van 

Kloosterboer in Vlissingen-

Oost. In totaal heeft de 

realisatie één jaar geduurd en 

wekt de windturbine 14% van 

het jaarlijkse verbruik van 

Kloosterboer Vlissingen op. 

Kloosterboer wil de CO2-

uitstoot binnen vijf jaar 

reduceren met 20%.

Het netwerk Distri24, voor het 

vervoer van pallets, is uitge-

breid met het Luxemburgse 

CFL. Het netwerk telt nu negen 

leden. De toetreding van CFL 

betekent dat zendingen van en 

naar het groothertogdom 

Luxemburg en de gelijknamige 

Belgische provincie er voortaan 

binnen 24 uur kunnen zijn. Dat 

is in veel gevallen een volle dag 

tijdwinst. De negen leden van 

Distri24 zijn Corneel Geerts, 

CFL, Deny, Elitrans, Paris France 

Porteur, Schiphol Express/SAE, 

Solutrans, Speedliner en 

Transport Ginis.

Ter Riele Transporten V.O.F., 
die werkt onder de namen B ter 

Riele transporten, Sannatrans 

en Dirk Booy, heeft het Keur-

merk Transport en Logistiek van 

Transport en Logistiek Neder-

land ontvangen. Ter Riele is van 

oorsprong een veevervoerder. 

Door overnames is het bedrijf 

inmiddels uitgegroeid tot een 

allround logistiek dienstverle-

ner die zich richt op vervoer van 

sierteelt, geconditioneerd 

vervoer, veevervoer, verhuizin-

gen en vervoer van gevaarlijke 

stoffen. Klanten worden 

bediend vanuit de twee 

locaties in Wilp en in Bemmel.

DVST International kocht als 

eerste in België twee trekkers 

met 520 pk van het type 

Renault Trucks T. In maart vorig 

jaar verhuisde het bedrijf zijn 

kantoren naar de transportzone 

LAR in Rekkem. Door snelle 

groei moest DVST uitbreiden. 

Het heeft nu ook een magazijn 

ter beschikking. De nieuwe 

Renault Trucks T’s zullen 

worden ingezet voor gekoeld 

transport van en naar Zuid-

Europa en Scandinavië. 

Norbert Dentressangle heeft 

in Frankrijk negen magazijnen 

overgenomen van MGF 

Logistique. Er werken in de 

negen panden, die samen een 

vloeroppervlak hebben van 

174.000 vierkante meter, 272 

mensen. Topman Hervé 

Montjotin van Norbert Den-

tressangle streeft naar verster-

king van de logistieke activitei-

ten van zijn bedrijf in het eigen 

Frankrijk. Het wil belangrijke 

klanten blijvend aan zich 

binden. 

Firma N. Oud & Zonen heeft 

een tweede Iveco aan haar 

wagenpark toegevoegd, 

wederom een Stralis Hi-Way. 

De nieuwste trekker wordt 

ingezet voor het vervoer van 

bouwmaterialen en materieel. 

Binnen de bouwsector is N.Oud 

& Zonen sinds 1947 gespeciali-

seerd in de aanvoer en distribu-

tie van bouwmaterialen. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

apps en gaming’

‘De gemiddelde havenwerker van nu 
werkt achter een beeldscherm.’

PETER WIERENGA

ternationaal is het lastig vergelijken. 
Volgens de OESO staat Rotterdam 
wereldwijd op plaats 1 gemeten in de 
productie van wetenschappelijke ar-
tikelen over havens, Antwerpen op 2 
en Hongkong op 3. Rotterdam was 
de grote pionier in de jaren tachtig, 
maar waar het toen om grote termi-
nals ging, gaat het nu veel meer om 
terminalnetwerken. Ik stel de vraag 
liever anders: zijn de meest innova-
tieve bedrijven in de haven aanwe-
zig? Bijvoorbeeld APMT, gerelateerd 
aan Maersk. Als die ergens investe-
ren nemen ze een netwerk aan inno-
vatieve toeleveranciers mee. Dan 
kom ik weer terug op de bouwer van 
terminalsoft ware TBA: het gaat om 
een combinatie van hardware, soft -
ware én orgware, ofwel de sociale in-
novatie.’

Dat Kuipers een fi rma als TBA 
noemt, is geen toeval. ‘Op zichzelf is 
transport en logistiek een van de 
minst innovatieve sectoren, geme-
ten naar investeringen in R&D en 
patenten. Maar de toeleveranciers 
van de sector, bedrijven zoals Gene-
ral Electric of ABB, zijn dat juist wél. 
Die zorgen ervoor dat de kraanma-
chinist niet meer eenzaam boven in 
een hokje in de containerkraan hoeft  
te zitten (Kuipers doet het voor, met 
gebogen nek), maar dat-ie in een 
operating room zit en met collega’s 
koffi  e kan drinken.’ 
Een andere vraag is het innovatiekli-
maat: wordt het gewaardeerd dat je 
innoveert? Ook dat is ‘moelijk te me-
ten’, aldus Kuipers. ‘Een graadmeter 
is het aantal hoofdkantoren in de ha-
venstad. In groot Rotterdam heb je 
onder anderen Vopak, Broekman, 
Argos, Boskalis, Van Oord en IHC, 
kortom het hele cluster rond bagge-
ren en off shore dat van oudsher een 

lijntje heeft  met de TU Delft . Mijn 
collega Michiel Nijdam noemt dat 
leader fi rms: zo doet IHC aan open 
innovatie door kennis te delen met 
de toeleveranciers. Bovendien zor-
gen veel van die bedrijven in de 
Drechtsteden voor hun eigen be-
drijfsopleidingen.’
‘Wij proberen dat innovatieklimaat 
te versterken, onder meer via het 
Erasmus Centre for Entrepreneur-
ship, om ervoor te zorgen dat meer 
studenten iets gaan doen zoals Am-
pelmann (de bouwer van de revolu-
tionaire loopbruggen, zie pagina 10, 
red.). Voor start-ups is er plek in de 
Rotterdam Science Tower aan het 
Marconiplein, van havengerelateer-
de clubjes tot medische onderne-
mingen. Zo ontstaat er een kennisas, 
van Yes!Delft , via de Rotterdam Sci-

ence Tower naar de RDM Campus. 
En je mag van mij het biotech-clus-
ter bij Leiden er ook bij rekenen.’ 
Klinkt leuk allemaal, maar wérkt het 
ook? ‘Vroeger, als je het studenten 
vroeg, was hun grote wens om bij 
een multinational in het buitenland 
te werken. Maar nú willen ze liefst 
een eigen bedrijfj e beginnen en zijn 
de trefwoorden apps en gaming. Dat 
is een gunstige ontwikkeling, want 
het zijn de kleine uitvinders die de 
grote bedrijven zoals Shell weer 
kunnen revitaliseren.’ 

Innovatiemoe
Dat stemt Kuipers positief. ‘Maar ik 
maak me wél zorgen over het ont-
kennen van de sociale innovatie, van 
de link tussen het bedrijfsleven en de 
maatschappij. Het is een conserva-
tieve sector, er is nog te veel focus op 
de techniek. De haven staat niet heel 
erg open voor nieuwe inzichten. Zo 
hadden wij een ontbijtsessie met een 

internationale topper, en kwamen er 
maar twee bedrijven opdagen. Ik 
hoor wel eens geluiden dat mensen 
‘‘innovatiemoe” zijn, dat vind ik een 
gevaar. Mensen die bij een congres 
zeggen: “Laten we nou eens aan het 
werk gaan!” in plaats van wat langer 
na te denken of te onderzoeken.’
Er is sociale onrust omdat de snelle 
terminals op de Tweede Maasvlakte 
straks met veel minder personeel de 
containers kunnen lossen. Kuipers 
deelt een sneer uit: ‘De FNV die zegt 
dat het gepulk met een joystick niets 
is voor de oudere generatie, wat een 
onzin! Ik heb ooms en tantes van 
tachtig die prima met de computer 
om kunnen gaan. Dit klinkt als de 
stoker op een elektrische trein. Je 
kunt technologische ontwikkelin-
gen niet tegenhouden, maar de vak-
bond is soms zó conservatief.’
Hij pakt een presentatie erbij die hij 
onlangs gegeven heeft , en slaat deze 
open bij een grafi ek met de toekom-
stige trend in de haven. Een lijn 
stijgt, een andere lijn blijft  vlak. 
‘Kijk, de overslag is booming, maar 
de werkgelegenheid blijft  hetzelfde. 
De groei van de haven zit ook op lo-
caties als het Weena. Niet alleen in 
de maritieme operaties, maar ook in 
de juridische en fi scale dienstverle-
ning. In engineering en in de keten-
regie. Dat vraagt om een strategi-
sche koppeling van de haven aan de 
stad. De gemeente spreekt van Rot-
terdam als World Port City.’ 
‘Het Rotterdam van Lee Towers 
(Kuipers laat een foto zien van Lee in 
actie) is écht voorbij, hoeveel waar-
dering ik ook voor hem heb, het is nu 
tijd voor de jeugdige en kosmopoli-
tische opvolgers van Lee Towers als 
boegbeeld van de haven. Ik bedoel, 
de gemiddelde havenwerker van nu 
werkt achter een beeldscherm en 
niet meer op een kraan. Het beeld 
van een ‘zingende kraanmachinist’ 
spreekt de jeugd van tegenwoordig 
niet meer aan.
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Belgische trucktol: nog heel 
wat stappen te gaan

België lijkt mooi op koers te liggen met de invoering van een 

kilometerheffi ng voor vrachtverkeer. Er is nu een exploitant van het 

tolsysteem aangewezen. Maar als de heffi ng er in 2016 moet komen, 

is het tijdschema strak.

D
e kilometerheffi  ng 
voor vrachtverkeer 
die België in 2016 wil 
invoeren, zal minder 
opbrengen dan waar-

op eerder was gerekend. Nog vorig 
jaar werd de opbrengst op één mil-
jard euro per jaar geraamd. Dat 
wordt echter 700 à 800 miljoen 
euro jaarlijks, zo heeft  het Oosten-
rijkse bouwconcern Strabag laten 
doorschemeren. Strabag is de 
kleinste aandeelhouder in Sky-
Ways, het consortium dat het 
nieuwe tolsysteem zal invoeren en 
exploiteren. De andere aandeel-
houder is T-Systems, dat 76% van 
de aandelen in Sky-Ways houdt.
Sky-Ways werd als exploitant van 
het systeem uitverkoren na een aan-
besteding waar nog vier andere con-
sortia aan meededen. Zo dongen Xe-
rox Meridian, CFE en Vinci mee, 
evenals Atos en Sanef. Andere gega-
digden waren BPost met Th alis en 
Autostrade per l’Italia, alsmede Egis 
met onder andere IBM. De verkie-

zing van Sky-Ways is nog niet defi -
nitief, waarschuwt het Vlaams mi-
nisterie van mobiliteit van Hilde 
Crevits. Er moet nog over de details 
van het contract worden onderhan-
deld.
Wel defi nitief is nog steeds de invoe-
ring in 2016 van de kilometerheffi  ng 
voor vrachtauto’s met een maximaal 
toegelaten totaalgewicht van 3,5 ton 
en meer. De drie gewesten kwamen 
in 2011 overeen al in 2013 met de 
heffi  ng te zullen beginnen. Dat werd 
vervolgens met drie jaar uitgesteld, 
maar van verder uitstel willen de ge-
westen niet weten. Overigens be-
twijfelt menigeen of invoering in 
2016 wel lukt. Vorig jaar sprak bij-

voorbeeld de Nederlandse minister 
van infrastructuur en milieu, Mela-
nie Schultz van Haegen, daarover 
haar ernstige twijfel uit.
De deelname van T-Systems in Sky-
Ways is interessant, omdat dit be-
drijf een onderdeel is van Deutsche 
Telekom. Deutsche Telekom op zijn 
beurt is lid van het consortium Toll 
Collect, dat in Duitsland het Maut-
systeem exploiteert. T-Systems kan 
dus snel grondige kennis van de tol-
heffi  ng inbrengen, omdat het Belgi-
sche systeem technisch niet veel van 
dat van Duitsland zal verschillen. 
Overigens krijgt ook Strabag, via 
dochterbedrijf Efk on, een aanzien-
lijke technische inbreng. Het zal de 

programmatuur voor de controle-
systemen leveren en ook een veertig-
tal vaste en evenzoveel mobiele 
handhavingseenheden van techni-
sche uitrusting voorzien.
België is bij de selectie van Sky-Ways 
uitgegaan van de (Engelstalige) for-
mule DBFMO: de kandidaat moet 
een particuliere partner zijn die het 
systeem ontwerpt, bouwt, fi nan-
ciert, onderhoudt en exploiteert. 
Ook in dat opzicht is de deelname 
van T-Systems enigszins pikant. Toll 
Collect is in Duitsland in aanvaring 
gekomen met de staat omdat de in-
voering van de Maut enige keren 
moest worden uitgesteld, wat de 
Duitse schatkist op derving van for-

se bedragen aan tolinkomsten kwam 
te staan. Omgekeerd meent Toll Col-
lect vorderingen op de staat te heb-
ben omdat het zelf hierdoor ook in-
komsten misliep.
Beide partijen in Duitsland bestoken 
elkaar nu met hoge schadeclaims. 
Een oplossing daarvoor lijkt wel on-
der bereik, omdat contractueel is 
vastgelegd dat de federale overheid 
het consortium bij het afl open van 
het contract, volgend jaar, om niet en 
met wegstreping van beider vorde-
ringen kan overnemen. Duitsland 
kan de tolexploitatie dan zelf ter hand 
nemen of deze andermaal uitbeste-
den. Het ligt voor de hand dat België 
de ontwikkelingen in dit buurland 
op de voet heeft  gevolgd en dus de 
laatste punten in het met Sky-Ways te 
sluiten contract nog eens grondig zal 
willen uitonderhandelen.
Dan is er nog dat andere buurland, 
Frankrijk. De nu waarschijnlijk voor 
lange tijd uitgestelde écotaxe poids 
lourds – ook een kilometerheffi  ng 
voor vrachtverkeer naar Duits voor-
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

A Triple-E can transport 
enough sneakers to make 
everyone in Mexico a jogger. 
#fact @Maersk  
   
Apple heeft na Amazon de 
grootste internetwinkel ter 
wereld http://bit.ly/1mByAdo
@Z24nl 

Vanaf het dak van @Cargotec 
zie je pas echt hoe groot de 
#grand #canyon in #waalha-
ven @HavenRotterdam is 
pic.twitter.com/xtiqu3RV3F
@marcvanderstelt 

@HavenRotterdam hoeft geen 
bemoeienis van nieuw College 
B&W te vrezen. Akkoord 
maakt nauwelijks woorden 
vuil aan grootste haven van 
Europa. @Havenzaken
 
Hof betwijfelt ‘serieus’ dat 
@HavenRotterdam gemeente 
en rijk niets wisten van 
garanties Willem Scholten aan 
RDM in #havenschandaal
@FrankdeKruif 

Vandaag de #snuffelhond van 
#PMT op bezoek om een 
zending #luchtvracht te laten 
scannen 
pic.twitter.com/LRrRaQfq4V
@DobbeTransport  

En wéér één! Nu al 60 binnen-
vaartschepen die varen met 
onze campagnevlag in TOP! 
#CUSGP #EP2014 
pic.twitter.com/YR6q7NJ2Fb
@petervdalen   

“In 2014 voor het eerst in zes 
jaar volumegroei binnenlands 
wegtransport”. Lees onze 
analyse: http://abn.
com/1j0GxuG 
@ABNAMROeconomen 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Thorco zet topman binnen 
een jaar op straat 

 Samenwerking ZIM en 
G6-alliantie 

 Tolinkomsten Oostenrijk 
vorig jaar 4% omhoog 

 Nicaraguakanaal lijkt 
werkelijkheid te worden 

 Video: Boskalis onderzoekt 
ultragroot Dockwise-schip 

 Video: Schip breekt en 
zinkt 

 Video: Verkiezing Jong 
Haventalent 2014 | 
De Finalisten 

FOLKERT NICOLAI

beeld – zou worden geheven door 
het consortium Écomouv’. Het daar-
voor door een vorige regering geslo-
ten contract zou de exploitant een zo 
ruimhartige vergoeding hebben toe-
bedeeld dat naar schatting een vijfde 
van alle opbrengsten in de zakken 
van Écomouv’ zou vloeien. Ook hier 
is het voor België zaak het contract 
met Sky-Ways helemaal dicht te tim-
meren.
België zal zelfs het Nederlandse 
voorbeeld nog niet geheel vergeten 
zijn. Eerder deze eeuw leken de 
noorderburen een eind op weg met 
hun eigen kilometerheffi  ng, nu ech-
ter niet alleen voor vracht-, maar 
ook voor personenvoertuigen. De 
meeste grote politieke partijen kon-
den zich goed vinden in het beginsel 
dat de gebruiker per kilometer be-
taalt voor het weggebruik zelf, voor 
de milieu- en veiligheidseff ecten 
daarvan en voor het tijdstip waarop 
hij de weg opgaat.
Het liep echter mis toen er twijfels 
ontstonden over het rendement van 

de heffi  ng. De heffi  ngskosten konden 
een groot deel van de opbrengsten 
opslorpen. Toen één grote partij, ei-
genlijk wars van tol, de zaak afb lies, 
verdween de ‘andere’ (in België: de 
‘slimmere’) beprijzing voor jaren in 
de diepvries. De door Strabag nu 
voorgerekende opbrengst van de Bel-
gische heffi  ng zal heel wat politici ze-
ker niet meevallen.
Of het streefj aar 2016 wordt gehaald, 
hangt ook nog van een andere factor 
af. België moet een opzegtermijn 
van één jaar in acht nemen als het uit 
het verdrag met onder meer Neder-
land, Luxemburg en Denemarken 
over het Eurovignet wil treden. Het 
Eurovignet is de huidige, vlakke, 
heffi  ng die in die landen aan vracht-
auto’s wordt opgelegd. Natuurlijk 
hebben de abtenaren in Brussel deze 
opzegging al lang uitgewerkt klaar-
liggen. Maar of die tijdig, eind dit 
jaar dus, op de post kan, is helemaal 
nog niet zo zeker.

De ecocombi trekt de 
Lage Landen door

OVERHEID

Het zijn volgens TLV niet de kleine 
vervoerders in Vlaanderen die het 
zien zitten, maar vooral de grotere, 
waaronder bedrijven die al in Ne-
derland met ecocombi’s rijden. Een 
daarvan is de fi rma Van Rooijen in 
Turnhout. Het familiebedrijf heeft  
zeven vrachtwagen-dolly-opleggers 
rijden in Nederland en twee nieuwe 
ecocombi’s in bestelling. ‘Die twee 
komen precies op tijd als we een ver-
gunning voor de proef in Vlaande-
ren zouden krijgen. En anders gaan 
ze naar Nederland’, vertelt technisch 
directeur Iwan van de Geer in het 
kantoor van het hypermoderne be-
drijf. 
Op het hermetisch afgesloten terrein 
staan onder meer een warehouse 
met 45.000 palletplaatsen en een 
pharmawarehouse. De onderne-
ming wordt aangestuurd vanuit 
Eindhoven, waar een warehouse met 
80.000 palletplaatsen staat en een 
railterminal met een dagelijkse ver-
binding naar Rotterdam. Van Rooij-
en Logistiek heeft  gecombineerd bij-
na 500 werknemers en een omzet 
van 41 miljoen euro. Dagelijks leve-
ren zo’n 150 vrachtwagens goederen 
in de Benelux, voornamelijk food, 
personal care en elektronica. Daar-
naast is het bedrijf gespecialiseerd in 
de distributie van farmaceutische 
producten, waaronder isotopen. Die 
worden 24 uur per dag, zeven dagen 
per week, naar ziekenhuizen en 
vliegvelden vervoerd.
Directeur/mede-eigenaar Maik van 
Rooijen, die al twintig jaar in België 
woont, hoopt op de maximale vijf 
trajecten. Van Rooijen ligt pal aan de 
snelweg Antwerpen-Turnhout. ‘Da-
gelijks rijden we van hier naar Eind-
hoven met gemiddeld 1200 pallets. 
Per auto gaan er nu 33 in, dus dat 
scheelt nogal wat kilometers met 
straks 53 pallets. Chauff eurs zijn 
voor ons momenteel geen probleem. 
We hebben er in Nederland zestien 
die op een LZV mogen rijden, die 
voor hier halen we wel uit die pool.’
Hij voorziet wel problemen bij de 
Vlaamse distributiecentra. Van 
Rooijen levert onder meer aan de 
Belgische supermarktketens Del-
haize en Carrefour. ‘Daar zijn ze nog 
niet klaar voor 53 pallets in één keer. 
En de Vlaamse rust- en parkeer-

plaatsen naast de snelweg zijn ook 
niet berekend op die lange vracht-
wagens.’
Keymeulen erkent dat de Neder-
landse infrastructuur ‘veel beter’ is. 
Het van de weg gescheiden fi etspad 
is ook zo’n voorbeeld: die zijn in 
Vlaanderen schaars.
Het is TLV niet bekend hoeveel ver-
gunningen er in totaal beschikbaar 
zijn, maar per traject komen meer-
dere bedrijven in aanmerking. Als 
de vraag naar vergunningen het 
aanbod blijkt te overstijgen, zal wor-
den geloot. Tijdens de proef mogen 
geen 45’ containers worden ver-
voerd, en ook geen levende dieren. 
In Nederland konden bij de proef 
met LZV’s tussen augustus 2004 en 
november 2006 honderd transport-

bedrijven en 300 voertuigen mee-
doen. Inmiddels rijden er ongeveer 
duizend LZV’s. In Vlaanderen gaat 
zo’n 81 procent van het goederenver-
voer over de weg. Gewone vrachtwa-
gens mogen maximaal 44 ton zwaar 
zijn, tegen 50 ton in Nederland. De 
vergunningen die de Vlaamse ver-
keersminister Crevits straks zal toe-
kennen, moeten overigens ook nog 
worden afgestempeld door de fede-
rale overheid.
‘Intussen modderen ze in de EU 
maar verder’, zegt Keymeulen. Vori-
ge maand stemde het Europees Par-
lement (EP) in Straatsburg tegen een 
voorstel van de Europese Commis-
sie voor liberalisering van de LZV-
markt. Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN) en EVO dringen al 
jaren in Europa aan op grensover-
schrijdende inzet van ecocombi’s, en 
reageerden teleurgesteld. Het EP wil 
eerst een impactstudie over het ge-
bruik van LZV’s.

PETRA JANBROERS

‘De Vlaamse rust- en 
parkeerplaatsen zijn 
niet berekend op die 
lange vrachtwagens.’

De Vlaamse verkeersminister Hilde Crevits.
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AGENDA

Seminar Emissies in de Haven 
21 mei 

Aan bod komt de belangrijkste regel-

geving over emissies in de haven. Ook 

wordt ingegaan op faciliteiten die het 

milieu en de leefomgeving in havens 

verbeteren.  

• www.schonescheepvaart.nl

Nationale Distributiedag  
22 mei 

NDL/HIDC organiseert voor de 27e 

keer de Nationale Distributiedag 

(NDD), hét logistieke jaarcongres van 

Nederland. Het congres vindt dit jaar 

plaats in Amsterdam.  

• www.ndl.nl 

Open Haven Dag Vlissingen 
24 mei 

Maak deze dag kennis met de motor 

van de Zeeuwse economie. ZPPC or-

ganiseert in samenwerking met be-

drijven uit de Zeeuwse haven deze 

Open Havendag Vlissingen.  

• www.zppc.nl

Workshop IATA 
3 juni 

Na deze workshop, bedoeld voor 

mensen in bezit van het IATA-certifi -

caat, bent u op de hoogte van de laat-

ste ontwikkelingen rond het vervoer 

van gevaarlijke stoffen door de lucht.

• www.evo.nl

NT Dagen
11 en 12 juni 

Het congres voor iedereen werkzaam 

in transport en logistiek. Het unieke 

van deze dagen is dat u zelf bepaalt 

aan welke sessie u deelneemt; het 

complete programma is parallel. 

• www.ntdagen.nl

Roep om overkapte  
 FIJNSTOF   Artsen onderschrijven oud pleidooi van actiegroep

Het plan om het verkeer 
rond Antwerpen weer in 
beweging te krijgen is nu 
offi  cieel vastgesteld. Maar er 
wordt van verscheidene 
kanten al weer aan gemor-
reld.

De Vlaamse regering staat open 
voor de suggestie om de Antwerpse 
Ring te overkappen. Maar ze houdt 
ook vast aan uitvoering van het plan 
voor het Oosterweeltracé met een 
derde Scheldekruising om Antwer-
pen van zijn fi les te verlossen. Over-
kapping is daarvoor geen alternatief, 
vindt minister-president Kris Pee-
ters. ‘Laat ons nu alsjeblieft  eerst een 
stap vooruit zetten.’
Hij reageert op voorstellen om liever 
te kiezen voor de overdekking van 
de snelwegen rondom de stad. Die 
voorstellen worden gedaan door de 
actiegroep Ringland, die van enkele 
partijen steun heeft  gekregen. Ring-
land werd in het leven geroepen door 
architecten en stedenbouwkundi-
gen. Kort geleden sloot zich tevens 
een groep artsen bij de beweging 
aan. In een open brief aan de Vlaam-
se regering riepen zij op tot overkap-
ping om de leefb aarheid van een 
aantal stadsdelen te verbeteren en de 
gezondheid van de bevolking te be-
schermen. Feitelijk is overkapping 
van de Ring een oud plan, waarvoor 
in de stad Antwerpen altijd wel
sympathie heeft  bestaan. Twee jaar 
geleden heeft  de stad de voor- en na-
delen al eens onderzocht. Daarbij 
werd het idee zeker niet volledig af-
geschoten.

Tunnel
Dat het nu weer naar voren wordt ge-
schoven, heeft  als aanleiding het 
‘Valentijnakkoord’ dat de regering 
van Vlaanderen begin dit jaar sloot 
met de stad Antwerpen en het Ha-
venbedrijf Antwerpen. Daarin werd 
besloten tot aanleg van het Ooster-
weeltracé, te beginnen in 2016 en 
met een tunnel onder het Albertka-
naal. Deze variant wordt wel BAM-
tracé genoemd, naar de Beheers-
maatschappij Antwerpen Mobiel die 
het plan hielp opstellen.
Het plan is in februari dit jaar na een 
MER-procedure goedgekeurd en 
maakt deel uit van het grote Master-
plan 2020 dat de leefb aarheid en de 
mobiliteit in en om Antwerpen moet 
verbeteren. Dat Masterplan voorziet 
ook in een verbetering van de alter-
natieven voor het wegverkeer. Het 
streven is erop gericht dat tegen 2020 
de helft  van alle verplaatsingen met 
het openbaar vervoer, op de fi ets of 
met de benenwagen wordt gemaakt.

Door het Albertkanaal te ondertun-
nelen moet vooral het verkeer door 
de overbelaste Kennedytunnel wor-
den verminderd. Deze tunnel blijft  
ook als het Oosterweeltracé zal zijn 
voltooid, toegankelijk voor vracht-
verkeer. Eerder was er sprake van dat 
de tunnel voor trucks verboden ge-
bied zou worden, maar daar is nu tot 
opluchting van het bedrijfsleven van 

afgezien. Tol zal er in de Kennedy-
tunnel wel gelden voor vrachtauto’s, 
net als trouwens in de andere grote 
tunnels: de Liefk enshoek- en de 
nieuwe Oosterweeltunnel. De Waas-
landtunnel blijft  tolvrij en de Kenne-

dytunnel wordt voor het personen-
verkeer eveneens vrij van tol.

Verzet
Inmiddels wordt van diverse zijden 
toch al weer aan het project getrok-
ken. Zo heeft  de Open VLD, die in 
Vlaanderen samen met de NV-A en 
de CD&V in de regeringscoalitie zit, 
zich uitgesproken voor een variant 

die afwijkt van het BAM-tracé. Die 
heet het Oosterweel-Noordtraject, 
omdat het voorziet in een noordelij-
ker aansluiting op het bestaande 
deel van de Ring. Deze variant zou 
met een prijskaartje van 2,135 mil-

Boven op de overkapte Ring zouden parken kunnen komen.

‘First things fi rst’, vindt de minister. Eerst 
Oosterweel, dan wellicht overkapping.
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COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSADVISEUR
www.brrgroep.nl

Het blijft  altijd opletten, zo leert de 
praktijk. Een partij melkpoeder in blik 
wordt door een Nederlands bedrijf aan 
een dochteronderneming te Shanghai 
op basis van de incoterm CIP verkocht. 
CIP is een niet-exclusieve maritieme 
conditie.

Een en ander impliceert, dat de verko-
pende partij ten behoeve van de kopen-

de partij een transportverzekering dient af te sluiten. Het ri-
sico van schade en verlies bij deze overeengekomen incoterm 
gaat over van verkoper op koper zodra de goederen door hem 
worden aangeboden en onder de hoede zijn gesteld van de 
door hem zelf aangewezen vervoerder.

De partij melkpoeder zal per vliegtuig vanaf Amsterdam 
naar Shanghai worden vervoerd. Er worden voor dit trans-
port door de verschillende betrokken partijen documenten 
opgemaakt.

De afzender maakt om onduidelijke redenen een vrachtbrief 
op met als eindbestemming Shanghai. In beginsel zou het 
CMR-verdrag van toepassing kunnen zijn, echter de inge-
schakelde wegvervoerder is echt niet van plan om helemaal 
naar Shanghai te rijden. De vrachtbrief is niet goed opgesteld 
en voor het wegvervoer had natuurlijk Amsterdam/Schiphol 
op de vrachtbrief vermeld moeten worden als eindbestem-
ming voor het wegvervoer.

De ingeschakelde expediteur geeft  op zijn naam een zoge-
noemde House Airwaybill af en om vooralsnog duistere re-
denen vermeldt deze vrachtbrief de incoterm CIF! Dit is ech-
ter een uitsluitend maritieme incoterm en deze kan derhalve 
niet voor het luchtvervoer worden toegepast.

De partij melkpoeder arriveert te Shanghai en daar wordt 
vastgesteld dat een gedeelte ervan gedurende de periode be-
horende tot het luchtvervoer waterschade heeft  opgelopen. 
Het beschadigde deel is hierdoor niet meer voor consumptie 
geschikt. De ontvanger stelt direct de expediteur voor het 
ontstaan van deze schade aansprakelijk. De schade wordt 
door de ontvanger gereclameerd onder de afgesloten trans-
portverzekering.
 
Na uitbetaling van de schade nemen de betrokken transport-
verzekeraars regres op de expediteur. Deze probeert eerst een 
beroep te doen op de Fenex Condities, echter dit baat hem 
niet, want hij heeft  immers een House Airwaybill afgegeven 
en wordt daardoor gezien als ‘luchtvervoerder’.

De expediteur dient de schade af te wikkelen op basis van de 
bepalingen van het Verdrag van Montreal. Dit verdrag kent 
een onbreekbare limiet van 19 SDR per kilo, hetgeen neer-
komt op ongeveer 21 euro per kilo.

De expediteur zelf heeft  echter verzuimd de feitelijke lucht-
vervoerder voor deze schade binnen de daartoe gestelde ter-
mijn aansprakelijk te stellen. Deze termijn is in geval van be-
schadiging 14 dagen vanaf de aanneming van de goederen 
door de ontvanger hiervan.

De expediteur vist door zijn eigen onoplettendheid achter het 
net en kan de schade niet meer verhalen op de feitelijke lucht-
vervoerder.

Gevalletje waterschade
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Thorco Shipping heeft per direct 

bestuursvoorzitter Henrik 
Ramskov op straat gezet. Hij 

stond nog geen jaar aan het roer 

van het Deense Thorco, een van 

’s werelds grootste multipur-

pose carriers. Voorzitter Thor 

Stadil van de raad van commis-

sarissen noemt het vertrek van 

Ramskov een ‘drama’. Het 

ontslag is het 

gevolg van 

voorgenomen 

veranderingen in 

het manage-

ment. Het bedrijf 

wil Kent Hedegaard, afkomstig 

van accountantskantoor PwC, 

binnenhalen als fi nanciële 

topman. Die gaat het bestuur 

vormen met de voormalig CEO 

Thomas Nørballe Mikkelsen, die 

volgens Stadil als op en top 

scheepvaartman een beter duo 

met Hedegaard vormt.

 

Gerjo Scheringa (47) wordt per 

1 augustus CEO van Euro Pool 

System International B.V. Hij 

volgt Folkert Mulder op, die ad 

interim CEO was. Scheringa is 

sinds mei 2012 

algemeen 

directeur van 

Zon Fruit & 

Vegetables, een 

van de indirecte 

aandeelhouders van Euro Pool 

System. Sinds 1 juni 2012 is hij 

tevens lid van de raad van 

commissarissen van Euro Pool 

System. Bij Zon wordt gezocht 

naar een opvolger. 

Susan Breeuws-
ma is per 1 juni 

business 

development 

manager bij CB 

voor de business 

unit Media. Zij wordt verant-

woordelijk voor het in kaart 

brengen van de marktbehoef-

ten en de ontwikkeling van 

nieuwe diensten en producten 

op het gebied van digitale en 

fysieke media. Breeuwsma 

heeft jarenlange ervaring in de 

boekensector en was hiervoor 

senior manager digital & 

business development bij WPG 

uitgevers.

PERSONALIA

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

PRIJZENREGEN TIJDENS ROTTERDAMS HAVENEVENEMENT 
Onno de Jong is Jong Haventalent 2014 geworden. De junior 

researcher Port Economics bij de Erasmus Universiteit wil het 

optimisme in de Rotterdamse haven terugbrengen. De Jong won 

van genomineerden Karin Kuipers en Ebo de Vries. Voor het eerst 

dit jaar was er een prijs voor de Havenwerker van het Jaar. Dat werd 

Fred Goudswaard (54) van Barge Center Waalhaven. Hij werkt al 36 

jaar bij hetzelfde bedrijf in de haven en begon er als leerling 

containermonteur. Een andere nieuwe prijs is de SmartPort Scriptie 

prijs, gewonnen door Rick Jansen. Zijn scriptie maakte hij in 

opdracht voor Havenbedrijf Rotterdam. De vierde prijs die werd 

uitgereikt was de MRC-prijs. Die ging naar Thijs Scholten van de 

opleiding Scheeps- en jachtbouw (STC). De prijs is een initiatief van 

netwerkorganisatie Marine Club Rotterdam. 

Vanaf links: Fred Goudwaard, Rick Jansen, Onno de Jong en Thijs Scholten.

 Ring Antwerpen 

jard euro ook goedkoper uitpakken 
dan het BAM-tracé, waarvan de 
kosten offi  cieel op 3,2 miljard euro 
worden geraamd. Deze partij is 
trouwens ook voor overkapping van 
de Ring.
De ecologische partij Groen, die in 
Vlaanderen op de oppositiebanken 
zit, is tegen het Oosterweelplan, 
maar voor overkapping. De partij 
heeft  zelfs laten weten dat beide op-
lossingen samen naar haar oordeel 
‘onverenigbaar’ zouden zijn. In de 
Antwerpse gemeente Zwijndrecht 
zijn enkele partijprominenten in 
verzet gekomen tegen ‘Oosterweel’. 
Ze willen dat het komt tot een juri-
dische nietigverklaring van de mi-
lieustudie die eraan ten grondslag 
ligt. Die zou onzorgvuldig tot stand 
zijn gekomen.
Het Oosterweeltracé, waarover zo-
veel jaren is gediscussieerd, moet er 
nu eindelijk maar eens komen, zeg-

gen de andere kopstukken uit de re-
gering. Minister-president Kris Pee-
ters wil dat de schop nu eerst de 
grond in moet, voordat we er in het 
debat ook weer de overkapping bij 
gaan halen. De NV-A van Bart De 
Wever denkt er net zo over. Beiden 
zijn overigens van overkapping geen 
tegenstanders, evenmin als minister 
Hilde Crevits van Mobiliteit. Die 
noemde overkapping, zoals voorge-
steld door Ringland en de groep pro-
minente artsen, een ‘interessante ge-
dachte waarover we het nog maar 
eens moesten hebben’. Maar ‘fi rst 
things fi rst’, vindt Crevits. Eerst 
Oosterweel.

Fijnstof
De artsen, het gaat om vooraan-
staande medici, deels ook werkzaam 
in de universitaire wereld, stellen dat 
luchtvervuiling de gemiddelde Belg 
dertien maanden te vroeg laat over-

lijden. In het drukkere Vlaanderen 
is dit probleem uiteraard nog erger 
dan in het vrij stille Wallonië. In de 
overvolle regio Antwerpen speelt 
het vraagstuk het sterkst. Hier bren-
gen de relatief grote hoeveelheden 
zeer fi jn stof in de lucht toxische stof-
fen in het lichaam, die de levensduur 
sterk bekorten. Wetenschappelijk 
onderzoek zoals aangehaald door de 
groep artsen wijst uit dat er een line-
air verband is tussen fi jnstof en long-
kanker, maar fi jnstof is ook de boos-
doener bij andere gevallen van 
voortijdig overlijden.
De artsen wijzen ook op de geluids-
hinder die de Antwerpse Ring voor 
veel omwonenden meebrengt. Het 
plaatsen van geluidsschermen is 
naar hun mening geen aanvaardba-
re oplossing omdat ze het geluid on-
voldoende zouden dempen en fi jn-
stof misschien nog verder 
stadinwaarts zouden verplaatsen. 
Overkapping is wel een eenvoudig 
middel tegen dit vraagstuk en levert 
bovendien, boven op de op wegen 
aan te brengen kappen, een grote 
hoeveelheid groene openbare ruim-
te op. Men kan op het tunneldak im-
mers aantrekkelijke stadsruimte in 
de vorm van parken aanleggen, die 
de schade aan het milieu door weg-
verkeer kunnen verminderen.
De artsen schatten de directe en in-
directe gezondheidskosten door 
luchtvervuiling in België op drie 
miljard euro per jaar. ‘De grootste 
luchtvervuiler in België blijkt ver-
keer en transport’, schrijven ze in 
hun open brief. Overkapping bij 
Antwerpen zou weliswaar ook heel 
duur uitpakken, maar uiteindelijk 
zullen tegenover deze eenmalige uit-
gave in de toekomst veel grotere be-
sparingen staan.

Soap
We mogen ervan uitgaan dat deze 
wijze woorden van naar men aan-
neemt onverdachte zijde de discussie 
over de Antwerpse mobiliteitsplan-
nen weer zullen doen oplaaien.
Hoewel er feitelijk weinig verband is 
tussen de overkapping en het Oos-
terweeltracé, grijpen de tegenstan-
ders van dat laatste de overkapping 
nu al aan als argument om Ooster-
weel maar weer eens af te blazen.
Eddy Bruyninckx, de topman van 
het Antwerpse Havenbedrijf, zal 
reikhalzend uitzien naar de volgen-
de afl evering van deze ‘soap waarin 
niets gebeurt en waaraan nooit een 
einde komt’. Maar veel liever zou hij, 
samen met Kris Peeters en Hilde 
Crevits, die schop nu eindelijk eens 
de grond in drijven.

FOLKERT NICOLAI
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Ook met een vloot oude megakisten 
kun je megarijk worden in Rusland

in Nieuwsblad Transport schreven - 
deze reuzen op dit moment meer in-
druk maken met hun omvang dan 
met hun economische prestaties.  Er 
zouden zelfs plannen zijn om twee-
derde van het personeel parttime 
naar huis te sturen. 
Over Isaikin hoeven we ons geen 
zorgen te maken. Hij is een van de 
oligarchen die hun kans grepen toen 

Multimiljonair worden? Begin 
wel/niet een eigen luchtvaartmaat-
schappij. 

De extravagante Richard Branson 
(Virgin Records, Virgin Airlines en 
nu ook bezig met ruimtereizen) ant-
woordde eens op de vraag hoe je mil-
jonair wordt: ‘Door miljardair te zijn 
en een luchtvaartmaatschappij te 
beginnen.’ Toch zijn er ook mensen 
die juist wél rijk zijn geworden in de 
luchtvaart. 
Zoals Alexey Isaikin. De Rus is met 
stip gestegen naar plaats 164 op de 
Forbes-lijst van rijke Russen, met 
een geschat vermogen van een half 
miljard euro. Isaikin is de eigenaar 
van Volga Dnepr, een luchtvaart-
maatschappij die onder meer be-
kend is vanwege de vloot reuzen-
vliegtuigen, de Antonov 124’s. 
En dat maakt het bericht weer extra 
pikant, omdat - zoals we vorige week 

TRANSPORTMOGOL

de Sovjet-Unie instortte. In het leger 
overzag hij de fi nanciën voor de
Oekraiëns-Russische Antonovs (70 
miljoen roebel per stuk) en begreep 
snel dat ze niet meer militair ingezet 
zouden worden, maar wél zeer ge-
schikt waren voor projectlading. 
En zo vloog hij al snel naar alle uit-
hoeken van het land. De rest is ge-
schiedenis. | PW

Op safari in haven 

Rotterdam krijgt nieuwe 
bewoners: Taurossen. Een 
mooi stel, met de konik-
paarden en hooglanders.

Dieren in de haven, het is een haat-
liefdeverhouding. In Zeebrugge 
konden ze zich de haren wel uit het 
hoofd trekken toen de uitbreidings-
plannen van Verbrugge in de haven 
eerst gedwarsboomd werden door... 
broedende meeuwen. Op Goede 
Vrijdag kwam het verlossende 
woord: in tweede instantie mochten 
ze toch verder van de rechter.
In Rotterdam worden niet voor niets 
viervoeters ingezet om te voorko-
men dat meeuwen en andere be-
schermde vogels op het haventerrein 
gaan broeden. Met herdershonden 
ging het maar zo-zo, want die moes-
ten aangelijnd worden en vroegen 
nogal veel begeleiding, dus nu is de 

hoop gevestigd op Franse pointers. 
Die jachthonden blijven rennen en 
pakken hun prooi nooit.  
Andersom is er juist allerhande na-
tuur te bewonderen rond de havens, 
natuur die vaak zelfs deel uitmaakt 
van de bestemmingsplannen om de 
industriegebieden van een groene 
long te voorzien. En wat is natuur 
zonder dieren? Dat moeten ze in de 
haven ook gedacht hebben.
Er komen namelijk nieuwe kanjers 
naar Rotterdam. Niet de Triple-E 
van Maersk, maar Taurossen: de 
grootste runderen ter wereld. Deze 
dieren komen voort uit een fokpro-
gramma voor een nieuw type rund, 
dat erg lijkt op het uitgestorven oer-
rund (tauros betekent stier in het 
Grieks). De bedoeling is dat ze uiten-
delijk op eigen kracht kunnen over-
leven in Nederland. 
Ze worden deze week uitgezet in het 
Geuzenbos, waar (net als op de land-

tong Rozenburg) al halfwilde Schot-
se hooglandrunderen lopen in fami-
lieverband. Ze zijn winterhard en 
krijgen hun jongen in het wild. En 
sinds november 2006 is er op beide 
plekken ook al een hengstengroep 
van konikpaarden te vinden. Dat le-
vert sfeervolle plaatjes op, zie boven. 
En goed voor het natuurbeheer, 
waar ze als geboren grazers voor in 
de wieg zijn gelegd. 

Botlekbos
En dan zouden we bijna vergeten dat 
er ook nog eens Exmoorpony’s wor-
den uitgezet in het Botlekbos. Mis-
schien is samenwerken met Blijdorp 
een idee? Dat je vanuit de dierentuin 
zo kunt opstappen voor een safaririt 
door de haven? Wat leeuwen, olifan-
ten en giraff es erbij en je hebt gega-
randeerd een kaskraker te pakken.

Konikpaard op landtong Rozenburg.
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PETER WIERENGA

 NATUURBEHEER   Industriegebied wordt weer wat groener

QUOTE VAN DE WEEK

Ben Maelissa, directeur 
Danser Group, 
in Maritiem Nederland

Dual fuel-
binnenschip is een 
dure oplossing, 
maar we willen 
vooroplopen.
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FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Door een rare uitglijder – haast, sok-
ken op parketvloer: een zeer slechte 
combinatie – zit ik de laatste tijd be-
hoorlijk omhoog. Met mijn rechter-
been dan. De grote teen daarvan is ge-
broken, maar erger is de brede kloof in 
het vlees aan de onderkant van die 
teen, die met de tijd moet helen.
Wij in de logistiek hebben het vaak 
over mobiliteit. Nou, met de mijne is 

het even vrij slecht gesteld.

Het relatieve voordeel daarvan is dat je weer eens een beeld 
krijgt van de binnenkant van het ziekenhuis. Zelf ben ik heel 
wat keren op bezoek geweest bij familie, vrienden en kennis-
sen die om vaak veel ernstiger redenen in de directe nabijheid 
van doktersogen, zuster- en broederhanden en hun onmete-
lijke batterijen aan gespecialiseerde apparaten moesten ver-
blijven.

Ik prijs me gelukkig dat het m’n teen maar is. Dat ik niet in 
de bouw werk, maar gewoon thuis verhalen kan blijven 
schrijven. Met het been zoveel mogelijk omhoog, dat wel. Het 
echte nadeel is dat ziekenhuisbezoek, nu ik niet de bezoeker 
maar de lijder ben, gruwelijk lang kan duren. Elke genees-
kundige doet zijn of haar uiterste best. Dus moet toch nog 
maar even een ander proefj e worden genomen, willen we ook 
nog even weten wat de collega-dokter ervan vindt, en kunt u 
woensdag terugkomen?

Dat alles maakt de zorg duur, maar zorgt ook voor kwaliteit. 
Alle reden dus om waar mogelijk op de zorgkosten te bezui-
nigen. Dat kan bijvoorbeeld in de ziekenhuislogistiek, zoals 
een ‘pilot’ van vijf ziekenhuizen en zeven leveranciers heeft  
uitgewezen. De test, waaraan CB – Centraal Boekhuis – als 
logistiek dienstverlener aan de farmaceutische industrie 
meewerkte, wordt nu bestendigd.

Het recept is, zoals overal in het transport, eenvoudig. Bun-
del ladingstromen, dat voorkomt veel kleine ladingstromen 
die op allerlei momenten op de dag door het ziekenhuis in 
ontvangst moeten worden genomen. Het project van de der-
tien, ongelukkig getal trouwens, leverde een vermindering 
van het aantal ‘ontvangstmomenten’ op van 75%. De zieken-
huizen wisten gemiddeld 35% aan logistieke kosten te bespa-
ren. Sommige ziekenhuizen overwegen nu hun eigen ‘ware-
house’ op te heff en, omdat CB het beter kan. Dat zijn 
resultaten om mee thuis te komen.

Mobiel? Even niet


