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Maersk Line Limited, de Ameri-
kaans gevlagde transporttak van 
Maersk Line, gaat bezuinigen op 
walpersoneel en het bedrijf in 
tweeën opsplitsen. Dat meldt 
Gcaptain.com op basis van een 
interne memo.

In de memo staat dat het bedrijf de hoe-
veelheid walpersoneel wil verminderen en 
zich wil opsplitsen in twee divisies. Als re-
den daarvoor noemt de rederij de moeilij-
ke markt waarin ‘klanten een hogere out-
put tegen lagere kosten eisen’. Ook noemt 
het bedrijf het verlies van lading als gevolg 
van het inkrimpen van de overzeese acti-
viteiten van het Amerikaanse Department 
of Defense. ‘De behoeft e aan Amerikaans  
gevlagde capaciteit neemt af nu het De-
partment of Defense zijn overzeese activi-
teiten vermindert en federale overheidsin-
stellingen worden gekort op hun budget’, 
staat in de memo. ‘Boekingen door het 

naam 3PSC, maar dit is door Maersk Line 
Limited niet bevestigd. Reden voor die 
aanname is dat Maersk Line in januari dit 
jaar al de naam SeaLand herintroduceerde 
voor een nieuwe dochteronderneming die 
zich gaat richten op het intra-Amerika-
verkeer. Die onderneming zou volgens be-
richten in de media per 1 januari 2015 of-
fi cieel beginnen. De naam van deze 
dochteronderneming verwijst naar Sea-
Land, het containertransportbedrijf van 
Malcolm McLean. Dat is de Amerikaanse 
ondernemer die wordt gezien als grond-
legger van de containerisatie. McLean be-
gon in 1960 met het verschepen van stuk-
goed in metalen containers. Maersk Line 
kocht het bedrijf in 1999. 3PSC is een 
scheepsmanager die diensten levert aan de 
vloot van de Amerikaanse overheid. Dit 
bedrijf kocht Maersk in 2012. Maersk Line 
nam daarbij ook de contracten voor de 
operatie en onderhoud van Amerika’s Mi-
litary Sealift  Command-vloot over, die 
oorlogsschepen ondersteunt. 

Amerikaanse leger zijn met 50% gedaald 
ten opzichte van eerdere pieken en de ver-
wachting is dat dit niveau het nieuwe nor-
male ‘peace-time’-niveau zal zijn.’ 
Het bedrijf wordt in tweeën gesplitst. Eén 
divisie gaat zich richten op Amerikaans 
gevlagd containervervoer en de exploitatie 
van ro/ro-schepen in de commerciële 
markt. De andere divisie gaat zich bezig-
houden met alle andere typen schepen, 
waaronder overheidsschepen, tankers en 
ammunitietransport, zo meldt het Ameri-
kaanse weblog.
Maersk Line Limited heeft  de berichten 
niet ontkend en zegt in een reactie dat de 
onderschepte e-mailwisseling duidelijk is. 
‘Het is een ongelukkige maar noodzakelij-
ke exercitie om concurrerend te blijven in 
deze markt. We hebben geen plannen om 
ons hoofdkantoor in Norfolk te sluiten en/
of om de vloot te verkleinen.’ 
Verwacht wordt dat Maersk de commerci-
ele container- en ro/ro-activiteiten zal 
voortzetten onder de naam SeaLand en de 
overheids- en tankerdivisie onder de 
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 LIJNVAART   Met minder mensen en opgesplitst verder

Maersk Line Ltd lijdt 
onder krimp leger VS

TOBIAS PIEFFERS

SCHEEPVAART
Zeeschepen worden 
steeds groter. Dat be-
wijst de haven van 
Hamburg. Die werd vo-
rig jaar aangelopen 
door een historisch 
klein aantal schepen, 
maar verwerkte wel 
bijna een record aan lading. Hamburg werd aangedaan 
door 9681 schepen, minder dan in enig jaar sinds 1948. 
Tegelijk werd in Hamburg bijna 140 miljoen ton aan la-
ding overgeslagen. Dat was bijna een record, want al-
leen in de jaren 2007 en 2008 pakte de overslag hoger 
uit. Dit alles blijkt uit cijfers van het Statistikamt Nord.

Minder aanlopen Hamburg

LOGISTIEK
Boekenuitgever De Bezige Bij neemt de distributie van 
zijn boeken, die tot dusver werd uitbesteed aan specia-
list CB, nu zelf ter hand. De Bezige Bij gaat zeven bedrij-
ven met samen vijftien boekwinkels nu rechtstreeks 
beleveren. De uitgever zou het er niet mee eens zijn dat 
CB in Culemborg, het voormalige Centraal Boekhuis 
waarin De Bezige Bij net als andere uitgevers en boek-
handels een belang heeft, zijn activiteiten niet langer 
tot de distributie van boeken beperkt. CB wil zich ver-
breden in onder meer de logistiek voor de modebranche 
en de zorgsector. CB meent dat De Bezige Bij door zelf 
boeken bij winkeliers af te leveren het unieke Neder-
landse systeem voor boekdistributie schade toebrengt. 

Bezige Bij distribueert boeken zelf 

miljoen euro winst voor vracht-
autofabrikant MAN in het eer-
ste kwartaal van 2014. Vorig 
jaar werd in de eerste drie 
maanden juist 340 miljoen 

euro verloren. In de eerste drie maanden van dit jaar 
lag de markt in Europa er een stuk beter bij dan vorig 
jaar. Dat geldt dan weer niet voor de Braziliaanse 
markt, die juist verslechterde. De omzet van MAN 
kwam 13% lager uit op 3,1 miljard euro. Dat had vooral 
met de slechte gang van zaken in Brazilië te maken. In 
voorgaande jaren droeg dat land altijd fors bij aan de 
resultaten van MAN. 
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MAN BETERE MARKT EUROPA

SCHEEPVAART
Zes bedrijven hebben hun interesse in een meerder-
heidsbelang van 67% in de haven van Piraeus getoond. 
Naast Cosco hebben ook APM Terminals, Cartesian 
Capital Group, International Container Terminal 
Services, Ports America Group en Utilico Emerging 
Markets Ltd. zich gemeld. Griekenland verkoopt een 
fl ink deel van zijn nationale faciliteiten om uit het 

economische dal te 
kruipen dat ontstond 
door de fi nanciële crisis 
in 2008. Griekenland 
verkocht al een 
concessie voor twee 
containerterminals aan 
Cosco.

Zes kandidaten willen Piraeus 
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 NIEUWE POLL:  Wie koopt de haven van Piraeus?

Goed plan van de EVO: meer handel voor Schiphol 

Slecht voor de concurrentiepositie van onze KLM 

Overbodig. Schiphol is al koploper qua groei in de EU  

Anders

62 %

20 %

11 %

7 %

Nederland moet de markt van 
vrachtvluchten opengooien 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 265 mensen op de stelling van 30 APRIL

De wereld verandert snel. 
Hernieuwbare energie, 3d-prin-
ting en big data zijn kansrijke 
ontwikkelingen, maar kunnen 
ook destructief blijken. Wie niet 
op tijd zijn businessmodel 
aanpast, riskeert het om aan alle 
kanten ingehaald te worden, 
waarschuwt hoogleraar onderne-
mingsbeleid Henk Volberda.   

De logistiek, de maakindustrie en 
de energievoorziening scoren 
slecht op gebied van businessmo-
delvernieuwing, zei u eerder. 
Waar wijt u dat aan?
In tijden van stabiele concurrentie 
kan een verdienmodel lang stand 
houden, en dat was in deze indu-
strieën lang het geval. Maar die tij-
den zijn voorbij. In de logistieke 
sector bijvoorbeeld is sprake van 
verschuiving van handelsstromen, 
overcapaciteit en fusies, terminals 
en achterlandverbindingen moe-
ten snel op piekbelastingen kun-
nen regaren, ICT en big data gaan 
een grotere rol spelen en 3d-prin-
ten stimuleert de lokale productie 
weer. Ook de petrochemie kampt 
met overcapaciteit. En in Rotter-
dam is de exploitatie van een raffi  -
naderij relatief duur. Daarbij zien 
we in de VS de schaliegasrevolutie 
en bij onze oosterburen de Ener-
giewende. De omgeving van deze 
industrieën verandert snel. Daar 
moeten de bedrijven op inspelen, 
anders gaan zij ten onder.

Dan is de vraag: hoe vernieuw je 
een businessmodel?
Er zijn vier opties. Je kunt niks 
doen, je kunt het bestaande ver-
dienmodel verbeteren (replicatie), 
je kunt rigoureus vernieuwen en je 
kunt een combinatie toepassen 
waarbij je het bestaande verdien-
model verbetert terwijl op de ach-
tergrond gezocht wordt naar nieu-
we verdienmodellen.

En de beste optie is...
Niks doen is in ieder geval niet ver-
standig. Dat zagen we bij Kodak. 
Vroeger één van de grootste namen 
in fotografi e, nu nergens meer te be-

kennen. De overige categorieën 
kennen alle drie succesverhalen. 
McDonald’s en Ikea zijn allebei 
succesvol geweest in het verbeteren 
van het bestaande verdienmodel. 
Ikea heeft  zijn concept aangepast 
voor nieuwe markten zoals China 
en McDonald’s volgt continu de be-
langrijke voedseltrends. Daardoor 
bieden zij nu niet meer alleen maar 
friet en burgers aan. DSM is een 
goed voorbeeld van verdienmodel-
vernieuwing. Zij hebben het roer 
omgegooid van basischemie naar 
gespecialiseerde producten en on-
derzoek. Maar een duale focus heeft  
de voorkeur. Dus aan de ene kant je 
bestaande verdienmodel verbete-
ren terwijl je daarnaast naar nieuwe 
inkomstenbronnen zoekt. Air 
France-KLM heeft  dat goed ge-
daan. Die zagen prijsvechters als 
Ryanair en EasyJet markt winnen 
op de korte vluchten. Met de over-
name van Transavia heeft   de lucht-
vaartmaatsschappij nu ook positie 
in die markt. Zulke vernieuwing 
moet aan de achterkant van het be-
drijf wel succesvol worden ver-
knoopt. Wist je dat Kodak de digi-
tale fotografi e ontwikkeld heeft ?  

Dat klinkt als een dure onderne-
ming, vooral voor de kleinere 
bedrijven. 
Grote bedrijven kunnen dat fi nan-
cieel inderdaad makkelijker aan. 
Aan de andere kant is het voor hen 
moeilijker om het roer om te gooi-
en en anders te gaan denken. Dat 

kunnen kleinere bedrijven juist 
makkelijker. Je hoeft  het ook niet 
alleen te doen. Co-creatie en sa-
menwerking kunnen ontzettend 
goede middelen zijn. 

Wat moet binnen zo’n vernieu-
wingsproces het doel zijn? 
Je moet als bedrijf kijken hoe je 
waarde kunt creëren. Wat is tegen-
woordig nou nog de toegevoegde 
waarde van wederdoorvoer? Als 
tussenpartner kun je meer doen. 
Logistieke bedrijven zullen veel 
meer moeten gaan samenwerken. 

Als u naar de haven kijkt, lukt dat 
ondernemingen dan een beetje?   
De meeste bedrijven zitten in de 
ontkenningsfase. Veel van hen we-
ten wel dat er iets moet veranderen, 
maar doen dat niet. Tijdens het Ha-
vencongres zeiden de meeste be-
drijven zowel te verbeteren als te 
vernieuwen. Tijdens de pauze bleek 
dat toch een wat rooskleurig beeld. 
Volgens ons onderzoek, dat uit 2013 
stamt, blijkt dat één op de drie be-
drijven helemaal niets doet. De rest 
probeert vooral te verbeteren, maar 
verbeteren en gelijktijdig vernieu-
wen doet slechts een enkeling. 

Oh, wie dan? 
Het Havenbedrijf Rotterdam. 
Vroeger waren zij vooral een land-
lord die grond uitgaf. Nu zijn zij 
uitgegroeid tot een klantgedreven 
partner met een duidelijke regie-
rol. Ook nu zie je hun duale strate-
gie. Ze proberen hun bestaande 
diensten te verbeteren door strate-
gische ketensamenwerking en 
slimmer gebruik van data en ICT. 
Maar daarnaast werken zij ook aan 
een goede toekomstpositie. Door 
het verbeteren van de connectivi-
teit met andere havens en een gro-
tere focus op biomassa bijvoor-
beeld. Bedrijven in de haven 
hebben het geluk een optimale 
voedingsbodem voor vernieuwing 
te hebben. Nederland behoort tot 
de top op het gebied van digitale en 
fysieke infrastructuur. 

HENK VOLBERDA, HOOGLERAAR ONDERNEMINGSBELEID, ERASMUS

‘Logistieke bedrijven die 

niets doen, gaan ten onder’

TOBIAS PIEFFERS
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Hoe zou u het vinden als de haven van 
Rotterdam, of die van Antwerpen, 
voortaan vanuit Peking, Manilla of 
Bermuda gerund zou worden? Dat het 
havenbeheer, dat in de eerste plaats pu-
blieke belangen heeft  te dienen, in han-
den zou komen van een investerings-
fonds, dat uit is op een zo hoog mogelijk 
rendement? U moet er niet aan den-
ken? Veel Grieken ook niet, maar dat is 

wel precies wat er te gebeuren staat met de Piraeus Port Aut-
hority (PPA), de beheerder van de met afstand grootste haven 
van Griekenland.

Het Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF), 
zoals het ‘uitverkoopfonds’ heet dat Griekenland in opdracht 
van de zogenoemde trojka van de EU, IMF en ECB moest op-
richten, heeft  een belang van 67 procent in de haven van Pi-
raeus in de aanbieding. Een aantrekkelijke propositie, want 
Piraeus, in feite het havengebied van Athene, is niet alleen een 
snelgroeiende containerhaven, maar ook één van de drukste 
ferryhavens van Europa. Geen wonder dus dat zich al zes 
kandidaten hebben gemeld. Dat zijn in alfabetische volgorde: 
APM Terminals, Cartesian Capital Group, Cosco (Hong-
kong) Group Ltd., International Container Terminal Servi-
ces (ICTS), Ports America Group Holdings (PAGH) en Uti-
lico Emerging Markets Limited.

Dat Griekenland na de diepe fi nanciële crisis van 2008 en de 
daarop volgende jaren een deel van zijn bezittingen te gelde 
moet maken, is onvermijdelijk en ook niet onredelijk. ‘Euro-
pa’, met Duitsland voorop, heeft , uit welbegrepen eigenbe-
lang overigens, diep in de buidel moeten tasten om de Griek-
se economie voor een totale ineenstorting te behoeden. Het 
is niet meer dan logisch dat de Grieken zelf ook een forse bij-
drage leveren. Bij gebrek aan andere fi nancieringsbronnen 
zat er weinig anders op dan grote delen van de Griekse eco-
nomie in de ramsj te doen. Het loont dan ook de moeite om 
eens op de ‘kavellijst’ van het HRADF te kijken: van cam-
pings tot drinkwaterbedrijven en van zeehavens tot genees-
krachtige bronnen, het staat er allemaal op.

De gemiddelde Griek zal er niet wakker liggen van liggen dat 
er hier en daar een campinkje of een vastgoedproject verpatst 
wordt, maar drinkwater- en energievoorziening en complete 
havengebieden is toch andere koek. Het Chinese Cosco, dat 
al twee van de drie containerconcessies in Piraeus in handen 
heeft , laat zien dat de betrokkenheid van een grote buiten-
landse investeerder prima kan werken, want de container-
overslag groeit er al jaren als kool. Maar dat betekent nog niet 
dat je het complete beheer van de haven aan Chinezen moet 
overlaten. In de eerste plaats zal dat op termijn andere carri-
ers afschrikken, beducht als ze zijn dat commercieel gevoeli-
ge informatie in de verkeerde handen terechtkomt. Maar in 
de tweede plaats is het beheer van een havengebied gewoon 
een taak van de overheid, die de belangen van klanten, om-
wonenden, werknemers en het milieu, om er maar een paar 
te noemen, tegen elkaar moet afwegen. Het is zeer de vraag 
of het verstandig is om die afweging aan Peking over te laten. 

Hetzelfde geldt voor de andere kandidaten: Cartesian is een 
Amerikaans investeringsfonds, APM, ICTS en PAG zijn res-
pectievelijk Deense, Filippijnse en Amerikaanse terminal 
operators. Utilico ten slotte is een Brits op Bermuda gevestigd 
investeringsfonds. Dat geleid wordt door een voorzitter met 
de zeer Griekse naam Alexander Zagoreos, die zich in de 
hoogste mondiale scheepvaartkringen beweegt. Maar het 
valt zeer te betwijfelen of dat toereikend is om een compleet 
havengebied te kunnen exploiteren.

Piraeus in de ramsj
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Odfj ell trekt 13 miljoen 
euro uit voor afslanking

TANKTERMINAL

veer de helft  van die groep uiteinde-
lijk geen plek is bij OTR. Dat zou be-
tekenen dat het bedrijf uiteindelijk 
verder gaat met ongeveer 125 werk-
nemers. Begin vorig jaar waren dat 
er nog bijna drie keer zo veel.
Partijen hebben verder een akkoord 
over een nieuwe cao tot 2019 geslo-
ten. De werknemers leveren 3,5 pro-
cent van hun dertiende maand en 
een aantal vergoedingen in. De op-
brengst wordt gebruikt voor het so-
ciaal plan. De versobering van de 
cao zou leiden tot een loonkostenre-
ductie van uiteindelijk 20%.
OTR moest in 2012 zijn activiteiten 
staken en kreeg eind vorig jaar een 
boete van drie miljoen. Inmiddels is 
een derde van de tanks op de Botlek-
terminal weer in gebruik. | RM

De vakbonden en de directie van 
Odfj ell Terminal Rotterdam 
(OTR) hebben een akkoord bereikt 
over een sociaal plan voor 112 van 
de 265 werknemers.

Volgens FNV-bestuurder Ruud 
Wennekes is er 13,5 miljoen be-
schikbaar, wat op zo’n 120.000 euro 
per persoon neerkomt. De overtolli-
ge werknemers kunnen kiezen voor 
een ontslagvergoeding op basis van 
dienstjaren, scholing of outplace-
ment of een combinatie daarvan.
Volgens Wennekes heeft  OTR daar-
naast nog ongeveer zestig werkne-
mers boventallig verklaard. Hun 
functie vervalt, maar ze kunnen sol-
liciteren op een andere functie. 
Wennekes verwacht dat voor onge-

Tarieven containers 
vliegen de lucht in 

rate increase’ van 500 tot 550 dollar 
die onder andere wordt geïmple-
menteerd door grote rederijen zoals 
Maersk, CMA CGM en Hapag-
Lloyd. 
Andere tarieven die fl ink stegen wa-
ren die op de routes tussen Azië en 
de Perzische Golf en de Rode Zee 
(die stegen met 220 dollar tot 1227 
dollar per teu), en die op de routes 
tussen Azië en Oost- en West-Afrika 
(die stegen met 109 dollar tot 1978 
dollar per teu). 
Achter blijven de tarieven tussen 
Azië en de Verenigde Staten. Deze 
tarieven toonden geen stijging maar 
een vlakke lijn en bleven steken op 
1913 dollar per teu naar de westkust 
en 3328 dolar per teu naar de oost-
kust. | TP

De containertarieven op ’s werelds 
belangrijkste handelsroutes zijn in 
de laatste week van april fors geste-
gen. Op de handelsroute tussen 
Azië en Europa stegen de tarieven 
zelfs met 20%. 
 
Azië-Europa tarieven stegen met 
221 dollar van 1084 naar 1305 dollar 
per teu. Ook de spottarieven tussen 
Azië en het Middellandse Zeegebied 
stegen fl ink op de Shanghai Contai-
nerized Freight Index (SCFI). Een 
stijging van 214 dollar zorgde voor 
een tarief van 1458 dollar per teu, 
een stijging van 17% ten opzichte 
van de 1244 dollar per teu de week 
daarvoor. 
De stijgingen liepen vooruit op een 
per 1 mei aangekondigde ‘general 

SPOTMARKT SHANGHAI

Nieuw initiatief 
tegen ladingdiefstal 

Sterkere vraag naar 
vrachtvervoer door lucht 

Fedex opent honderdste 
Europese vestiging

Elf vermisten 
na aanvaring 

WEGVERVOER
Het Verbond van Verzekeraars 
gaat samen met de transportsec-
tor de transportcriminaliteit te lijf 
met een speciale website. www.
preventieinzicht.nl moet bedrij-
ven preventieve maatregelen bij-
brengen om lading- en truckdief-

stal te voorkomen. Het Verbond 
van Verzekeraars werkt daartoe 
samen met verladersorganisatie 
EVO en TLN. Ladingdiefstal leidt in 
Nederland alleen al tot een scha-
de van 350 miljoen euro per jaar.

LUCHTVRACHT
De vraag naar luchtvrachtvervoer 
is in maart sterker toegenomen 
dan een maand eerder. Dat blijkt 
uit cijfers van de internationale 
branchevereniging IATA. De vraag 
steeg met 5,9% op jaarbasis, na 
een toename met 2,9% in februa-

ri. De capaciteit van luchtvaart-
vervoerders ging met 3,4% om-
hoog. De beladingsgraad aan 
boord van vrachttoestellen bleef 
met gemiddeld 46% op een laag 
niveau. 

LOGISTIEK
Expresvervoerder Fedex heeft zijn 
honderdste vestiging geopend in 
Europa. Dat gebeurde in het Zuid-
Spaanse Sevilla. Fedex voerde 
eind 2011 een ‘groeistrategie’ in 
Europa in. De afgelopen dertig 
maanden opende het Amerikaan-
se bedrijf bijna elke week een 
nieuwe vestiging in dit wereld-
deel, goed voor 3600 banen in 
dertien landen. Het opgebouwde 
netwerk wordt nu geoptimali-
seerd.

SCHEEPVAART
Elf opvarenden worden er nog 
vermist na de aanvaring tussen 
containerschip ‘MOL Motivator’ 
en vrachtschip ‘Zhong Xing 2’ in 
de Chinese wateren voor de zuid-
oostkust van Hongkong. De ‘MOL 
Motivator’, met een capaciteit 
van 6.700 teu en een lengte van 
302 meter, was op weg van Hong-
kong naar Yantian in China toen 
de aanvaring plaatsvond. Eén be-
manningslid kon worden gered.

KORTVan Uden wil naar Alphen
 STEEKTERPOORT   Plannen voor nieuw distributiecentrum naast binnenvaartterminal

Van Uden Logistics wil in 
Alphen aan den Rijn, bij 
binnenvaartterminal 
Alpherium, een nieuw 
distributiecentrum bouwen.

Het bedrijf wil meewerken aan de 
ontwikkeling van het gebied rond-
om de terminal. Daar zou, volgens 
plannen van vóór de crisis, het ont-
wikkelingsproject de Steekterpoort 
worden uitgevoerd, maar daarvan is 
het nog niet gekomen. ‘Maar als het 
aan Van Uden ligt, gaat daar veran-
dering in komen’, zegt Diederik 
Antveling, de directeur van Ned-
Cargo International, het moederbe-
drijf van Van Uden.
De specialist in de opslag en distri-
butie van levensmiddelen, wijnen en 
gedistilleerde dranken wil zijn op-
slagcapaciteit uitbreiden. De be-
staande ‘megadistributiecentra’ in 
Waddinxveen en Zoetermeer, waar 
Van Uden in totaal over ruim 
100.000 palletplaatsen beschikt, zijn 
namelijk vol. Het centrum in Wad-
dinxveen kan niet worden uitge-
breid.
Directeur Roderick de la Houssaye 
van Van Uden zou het liefst een 
nieuw distributiecentrum bouwen 
in de buurt van een binnenvaart-, 
een trein- of een trimodale inland-
terminal. De groep waartoe zijn be-
drijf behoort is ook een grote opera-
tor in de binnenvaart in de Benelux. 
Een ligging nabij een inlandtermi-
nal maakt volgens De la Houssaye 
groei mogelijk ‘zonder het wegennet 
extra te belasten. Wij hebben Al-
phen weer in het vizier.’

Groei voor terminal
Uiteraard zal Van Uden, als het plan 
tot uitvoering komt, ook zorgen 
voor een groei van het containerver-
voer via de terminal over het bin-
nenwater. Het Alpherium zou er dus 
zijn omzet door zien stijgen.
Van Uden vervoerde vorig jaar bijna 
800.000 teu met binnenschepen, 
waarvan 20% werd overgeslagen in 

Alphen aan den Rijn. Het Alpheri-
um heeft  een overslagcapaciteit van 
116.000 teu per jaar en is daarmee 
een van de grotere in Nederland. Er 
is 60.000 vierkante meter opslag-
ruimte. Er worden via het Alpheri-
um diensten onderhouden van en 

naar de havens van Rotterdam en 
Antwerpen.
Als het nieuwe distributiecentrum 
van Van Uden naast het Alpherium 
zou worden gebouwd, wordt in één 
moeite een milieuprobleem opgelost 
waarmee de terminal al jaren kampt. 
Rondom de terminal moet een muur 

van containers worden opgestapeld 
om geluidshinder voor de omgeving 
te verminderen. Een logistiek pand 
en andere bebouwing op het terrein 
de Steekterpoort zouden die functie 
ook kunnen vervullen.
Van Uden wil wel voortrekker zijn 

van een hernieuwde poging om de 
Steekterpoort tot ontwikkeling te 
brengen, maar hoopt ook dat andere 
bedrijven kunnen worden overge-
haald om mee te doen.
Bij de vestiging van Van Uden in 
Haaft en had Van Uden plannen 
voor een grote inlandcontainerter-

minal. Die zijn op een lager pitje ge-
zet, maar ze bestaan nog steeds. Het 
bedrijf wil verder naast de bestaande 
panden een warehouse voor voe-
dingsmiddelen bouwen.
Begin dit jaar waarschuwde Van 
Uden voor een ‘uitverkoop’ van Ne-
derlandse middelgrote en kleinere 
bedrijven in de logistiek die de crisis 
hebben overleefd. Het bedrijf vreest 
dat kapitaalkrachtige buitenlandse 
spelers op grote schaal aan de haal 
gaan met middelgrote Nederlandse 
bedrijven die er door de crisis fi nan-
cieel minder fl orissant voorstaan.
Van Uden bood aan door fusies, sa-
menwerkingsverbanden en joint 
ventures zulke buitenlandse kapers 
buiten de deur te houden.

Van Uden hoopt dat andere bedrijven ook kunnen worden overgehaald om mee te doen.
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Alpherium zou meer lading van
Van Uden mogen tegemoetzien.

FOLKERT NICOLAI
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nomen, maar ook voor grotere be-
drijven die het feitelijke wegvervoer 
deels uitbesteden en er zelf fi nancieel 
vaak heel behoorlijk voorstaan.
In het werknemerskamp rommelt 
het ook. De vakcentrale FNV wil, nu 
ze haar eigen bestaanscrisis kennelijk 
heeft  overwonnen, weer eens ouder-
wets een vuist maken door over een 
breed front met hetzelfde eisenpak-
ket het cao-overleg in te gaan. De 
FNV had kunnen zien aankomen dat 
een harde botsing met de werkgevers 
daarbij niet zou kunnen uitblijven.
Verscheidene bestuurders van bij de 
FNV aangesloten bonden klagen in-
middels over de gecoördineerde 
looneis die de vakcentrale in een hele 
reeks sectoren heeft  gesteld, in het 
wegvervoer dus ook nog eens in co-
ordinatie met het CNV. Door die 
looneis is in veel meer sectoren dan 
alleen het wegvervoer het cao-over-
leg in het slop geraakt. In de schoon-
maaksector bijvoorbeeld wordt op 
forse schaal gestaakt.

Verschroeide aarde
In 2014 zijn tot dusver veel minder 
cao’s afgesloten dan normaal, becij-
fert werkgeverskoepel AWVN. Deze 
organisatie, die bedrijven bijstaat bij 
hun beloningsbeleid, vreest dat door 
de eenzijdige looneis heel veel ande-
re aspecten van het arbeidsvoor-
waardenbeleid in sectoren en be-
drijfstakken onderbelicht blijven.
Het Financieele Dagblad haalde be-
gin deze week een anonieme FNV-
bondsbestuurder aan die weinig 
goede woorden overheeft  voor de 
tactiek van zijn vakcentrale. ‘Er wor-
den nu geen cao’s afgesloten, wat 
toch onze corebusiness is. Dat is do-
delijk. Als je zo strak regisseert, weet 
je gewoon dat er problemen komen. 
Dit is de tactiek van de verschroeide 
aarde.’
De afgelopen weken hebben de ac-
ties in het wegvervoer nog een be-
perkt karakter gehad. Er waren wat 
colonnes op weg naar de startmani-
festatie in Utrecht, er werden bij en-
kele wegvervoerbedrijven en distri-
butiecentra van supermarktketens 
poortacties en dergelijke gehouden 
en in een enkel geval ging een bedrijf 
voor enige tijd ‘plat’. 
In welke vorm de bonden hun acties 
voortzetten, moet deze zaterdag dus 
blijken in Zwolle. Dan zal ook duide-
lijk worden of beide kampen in hun 
standpunten verharden. Tot dusver 
is er door de transportacties nog erg 
weinig tot stilstand gekomen. Maar 
dat kan vanaf morgen heel anders 
komen te liggen.
Twee jaar geleden leek het er in het 
wegvervoer echt op dat de sociale 
partners elkaar eindelijk hadden ge-
vonden. Door het gecoördineerde 
cao-beleid van de vakcentrale FNV 
lijken de verhoudingen nu weer voor 
jaren verstoord.

De bonden gaan met hun 
leden vergaderen over het 
opschroeven van de acties in 
het wegvervoer. Daarmee 
willen ze de impasse in het 
overleg over een nieuwe cao 
doorbreken.

Het belooft  een gezellige gezinsdag 
te worden, de ‘tweede actiebijeen-
komst’ die de bonden in het wegver-
voer deze zaterdag in de IJsselhallen 
in Zwolle organiseren. FNV Bond-
genoten stelt de actievoerende 
chauff eurs en hun aanhang optre-
dens in het vooruitzicht van Henk 
Wijngaard en de feestband Papa di 
Grazzi. CNV Vakmensen zorgt voor 
onder meer een rodeostier, een 
schiettent, een draaiend dartbord en 
een suikerspinkar. En een kop-van- 
jut, niet te vergeten.
De echte kop-van-jut: dat zijn uiter-
aard de werkgevers in het beroeps-
goederenvervoer over de weg. Ze 
willen nog altijd niet praten over de 
looneis van 3% die de bonden geco-
ordineerd op tafel hebben gelegd. 
Volgens Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN), dat de onderhande-
lingsdelegatie van werkgeverskant 
aanvoert, zit er 0% in het vat en niets 
meer. Veel bedrijven hebben door de 
crisis zo’n knauw gekregen dat ze 
zich voorlopig geen loonsverhoging 
kunnen veroorloven. Er moet eerst 
weer wat vet op de botten komen in 
het wegvervoer.

Mooie jaren
Toen die crisis nog moest uitbreken, 
lagen de zaken wel anders. In mei 
2007 sloten de sociale partners in de 
bedrijfstak een cao met een looptijd 
van anderhalf jaar. De werknemers 
kregen bij het ingaan van de cao 
3,2% opslag en zowat een jaar later 
nog eens 1,5%. Ze kregen bovendien 
in december een leuke sinterklaas-
uitkering van 350 euro. De werkge-
vers waren eerder het overleg inge-
gaan met een eindbod van 2,5%, 
waarop de bonden reageerden met 
ludieke zogeheten rotonde-acties.
Dat waren nog de mooie jaren. Op-
merkelijk was overigens dat toen al, 
in die cao van zeven jaar geleden, de 
afspraak werd gemaakt dat Oost-
Europese chauff eurs konden wor-
den ingehuurd, mits ze volgens het 
principe van ‘gelijk werk, gelijk loon’ 
zouden worden betaald. De sociale 
partners in het wegvervoer zijn ken-
nelijk wat vergeetachtig geworden. 
Want in de cao die zij in juli 2012 
overeenkwamen werd dat principe 
opnieuw geïntroduceerd alsof het 
een novum was.
Hiermee zou dan eindelijk, zei FNV 
Bondgenoten, een einde komen aan 
‘allerlei constructies waarmee de cao 
wordt ontdoken, de Nederlandse 
chauff eurs worden verdrongen en de 
buitenlandse chauff eurs worden uit-

gebuit’. Maar kennelijk heeft  het niet 
erg geholpen, want ook deze keer 
hebben de bonden die verdringings- 
en uitbuitingsproblematiek weer op 
de rol gezet. Als enig ander punt 
naast de looneis van 3%.
Feitelijk is er op dit gebied ook nog 
niets concreets uitgerold. Bonden en 
werkgevers zouden, zo was bij de vo-
rige cao bepaald, samen alle varian-
ten van de inzet van buitenlandse 
chauff eurs nog eens op een rij zetten 
en bepalen wat nu wel en wat niet 
mag. Daar moesten ook arbeidsju-
risten aan te pas komen. Nu blijkt 
echter dat de partners hiermee nog 
niet echt opgeschoten zijn. Boven-
dien hebben ze nu ook nog eens of-
fi cieel ruzie, zodat dit soort geza-
menlijke projecten er voorlopig even 
niet inzit.
De Stichting VNB, die aan de FNV 
is gelieerd, bracht onlangs wat resul-
taten van eigen onderzoek naar bui-
ten. Volgens deze stichting, die in 
het leven is geroepen om op de nale-
ving van de wegvervoer-cao toe te 
zien, zijn ‘illegale praktijken’, zoals 
postbusondernemingen, nog altijd 
aan de orde van de dag. Zulke post-
busondernemingen zijn weliswaar 
in 2011 buiten de wet gesteld, maar 
bij gebrek aan controle zijn ze nog 
zeer actief. Ze zijn er louter voor be-
doeld goedkope chauff eurs te werk 
te stellen uit lidstaten met lage lonen.
Regels om illegale praktijken tegen 
te gaan worden niet nageleefd, klaagt 
de stichting. Bovendien werken de 

lidstaten te slecht samen bij de op-
sporing, signalering en handhaving. 
Stichting VNB deed onder meer 
speurwerk in de grensstreek met 
Duitsland, aan Duitse kant. Bedrij-
ven zijn daar gevestigd om chauf-
feurs die in Nederland worden inge-
zet niet volgens de Nederlandse cao 

te hoeven betalen. In werkelijkheid 
zijn het echter, zo zou het FNV-on-
derzoek hebben opgeleverd, zom-
bie-bedrijven, waar geen van de 
Poolse, Litouwse en Duitse chauf-
feurs ooit een voet binnen heeft  ge-
zet. Hun arbeidscontracten, die veel 
slechter zijn dan de Nederlandse 
cao-voorwaarden, worden gewoon 
in Nederland getekend. De feitelijke 
bedrijfsvoering vindt in Nederland 
plaats.
Dezelfde stichting zal nu moeten 
vaststellen dat het overleg met de 
werkgevers over dergelijke misstan-
den is gestrand op de looneis van 3%.
Inmiddels zijn in beide kampen de 
eerste interne wrijvingen te signale-
ren. In werkgeversland bleek een on-

dernemer, weliswaar onder druk 
van actiedreiging tegen zijn bedrijf, 
bereid aan de looneis van de bonden 
te voldoen. Het gaat om ODS Trans-
port in Barendrecht, een bedrijf dat 
deel uitmaakt van een wereldwijd 
concern dat handelt in metalen en 
non-ferroproducten. Bij ODS Trans-
port is de loonsverhoging van 3% 
per 1 mei ingegaan.
Bij voorgaande loononderhandelin-
gen in het wegvervoer kwam het wel 
vaker voor dat één of enkele werkge-
vers hun personeel best een extraatje 
gunden. Bedrijven kunnen dat uit 
eigen beweging doen, maar het is 
ook wel voorgekomen dat leden van 
TLN binnen hun organisatie nog 
voordat het cao-overleg tot een ein-
de was gebracht, een discussie over 
dit onderwerp aanzwengelden. Dat 
deden ze onder meer omdat ze vin-
den dat er veel meer diff erentiatie 
mogelijk moet zijn op het gebied van 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Het 
ene bedrijf is immers het andere 
niet.

Toegevoegde waarde
De cao in het wegvervoer geldt niet 
alleen voor zuivere vervoerders, 
maar ook voor logistieke dienstverle-
ners in bredere zin, die ook andere 
toegevoegde waardediensten aanbie-
den en daaraan niet zelden een heel 
behoorlijk rendement overhouden. 
De cao geldt bovendien voor zowel 
kleinere transporteurs, die door de 
crisis vaak ernstig in de tang zijn ge-
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Vanaf zaterdag worden de acties misschien serieuzer.

De harde looneis van drie procent die de bonden in het wegvervoer stellen, is het enige waarover 
werkgevers en bonden het momenteel oneens zijn. Maar wel in die mate dat ze voorlopig aan andere 

projecten, zoals het herzien van de cao-systematiek en de strijd tegen misstanden in de bedrijfstak, 
niet toekomen. In Zwolle zal dezer dagen blijken hoe lang de impasse gaat duren.

Een harde botsing is in aantocht
 KOP-VAN-JUT   Sociale partners in wegvervoer komen door looneis aan hun eigenlijke cao-werk niet toe

Verhoudingen 
sociale partners 
lijken weer voor 
jaren verstoord.
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Air France stoot niet 
 LUCHTVRACHT   Topman Alexandre de Juniac licht tipje van de sluier op

De topman van Air France-
KLM beschouwt afstoting 
van de totale freightervloot 
als ‘stupide’. Wel moet het 
mes in die vloot en wordt 
winstgevende groei vooral 
in andere activiteiten 
gezocht.

Alexandre de Juniac, voorzitter van 
de raad van bestuur van Air France-
KLM, zal dit voorjaar het nieuwe 
strategische plan van zijn bedrijf 
voor de komende jaren presenteren. 
Daarin zal niet staan dat de Frans-
Nederlandse combinatie haar volle-
dige vrachtvloot afstoot. Wel dat de 
luchtvaartmaatschappij een sterker 
accent legt op het vliegtuigonder-
houd voor derden, een heel andere 
tak van sport. Daarin wil de topman 
miljoenen investeren.
De ‘president-directeur-generaal’ 
van AF/KL lichtte onlangs een tipje 
van de sluier op die nog even over het 
nieuwe plan blijft  liggen. Hij hand-
haaft  het plan om van de nog verlies-
lijdende freightervloot – toestellen 
waarin uitsluitend vracht wordt ver-
voerd – er tien over te houden. Dat 
zijn er nog acht bij KLM en twee bij 
Air France. Bij beide werkmaat-
schappijen worden er twee uitgefa-
seerd.
Totale afstoting van die vloot, ‘op het 
laagst van de cyclus’, noemt De Juni-
ac ‘stupide’, zo verklaarde hij vorige 
week in gesprek met de Franse za-
kenkrant Les Echos. Het zou de kan-
sen schaden die AF/KL heeft  in het 
vrachtsegment, omdat het bedrijf 
door klanten niet meer zou worden 
gezien als een speler die het hele as-
sortiment in vrachtvervoer kan aan-
bieden. Vracht kan dan immers al-
leen nog mee in de zogenoemde 
‘bellyruimte’ van passagierstoestel-
len, wat de vervoersmogelijkheden 
voor sommige klanten aanzienlijk 
zou beperken.

Branchegenoten lieten eerder al we-
ten dat de inkrimping van de AF/
KL-vrachtvloot tot in totaal tien toe-
stellen in 2015 het bedrijf geen goed 
zou doen. Andreas Otto, bestuurder 
bij concurrent Luft hansa Cargo, 
meent dat de Frans-Nederlandse 
combinatie hiermee ‘kritische mas-
sa’ verliest. Zelf denkt De Juniac dat 
niet. ‘De vraag voor Air France en 
voor KLM is niet óf we de capaciteit 
van onze freightervloot moeten te-
rugbrengen, maar in welk tempo en 
tot waar.’ Helemaal afschaff en doen 
we niet, zei de topman erbij.
Air France en KLM hebben een re-

organisatieplan voor het vrachtver-
voer opgesteld dat ertoe moet leiden 
dat dit jaar weer zwarte cijfers wor-
den geschreven. In 2013 werd al 11% 
in de capaciteit van de vrachtvloot 
gesneden. Tegelijk werd de capaciteit 
op de passagiersvloot fl ink opge-
voerd. Het verlies op vrachtvervoer 
steeg niettemin tot 202 miljoen euro. 
De laatste drie jaar werd bijna een 
half miljard op deze activiteit toege-
legd.

Daling
In vervoerde tonkilometers was er, 
met inbegrip van het transport door 

Alexandre de Juniac: ‘De vraag is niet óf, maar in welk tempo we de capaciteit van onze       

MOLs containerdivisie draait nog met verlies.

MOL boekt half miljard 
winst over fi scaal jaar

SCHEEPVAART

te substantieel, deze prijzen werden 
beïnvloed door de komst van een 
fl ink aantal grotere schepen. Op de 
Noord-Zuidroutes werden de in-
komsten onder druk gezet door het 
uitfaseren van schepen vanaf de 
Oost-West routes. De planning voor 
2014 is om een zekere mate van 
winst te behalen door het upgraden 
naar grotere schepen en het uitbrei-
den van allianties. 
Voor de bulkmarkt verwacht MOL 
verbeteringen in de droge bulk-
markt, aangezien de wereldwijde 
vlootcapaciteit gelijk blijft  maar de 
vraag naar erts en kolen zal stijgen.  
Gezien deze voorspellingen ver-
wacht MOL het komende jaar af te 
sluiten met een winststijging van 
4,5%. | TOBIAS PIEFFERS

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) is het 
fi scale jaar, dat in Japan loopt van 
1 april tot en met 31 maart, geëin-
digd in het zwart. Het bedrijf boek-
te een winst van 557,6 miljoen dol-
lar. De totale omzet bedroeg 16,8 
miljard dollar.  

Het positieve resultaat wordt gedre-
ven door de bulkdivisie, die betere 
verdiensten ophaalde dan een jaar 
eerder. De containerdivisie draaide 
verlies. De bulkdivisie, die bestaat 
uit droge bulk schepen, tankers en 
autocarriers, zag haar omzet met 
14% stijgen. Ook de omzet in de con-
tainerdivisie steeg met 18%, maar 
winst bleef uit.
Het bedrijf noemt de daling in tarie-
ven op de Azië-Europa-handelsrou-

Wel meer lading, nog 
geen hogere tarieven

RAPPORT ABN AMRO

kracht. Bedrijven zochten het ook in 
horizontale en verticale samenwer-
king, dus met branchegenoten maar 
ook met hun opdrachtgevers. Verder 
werd waar mogelijk gestreefd naar 
‘synchromodaliteit’, waarbij een 
deel van het vervoerstraject door bij-
voorbeeld het spoor of de binnen-
vaart wordt afgelegd. Dat is vaak 
kostenbesparend en komt boven-
dien de duurzaamheid ten goede.
Volgens de onderzoekers lagen de 
vervoersvolumes in het binnenlands 
vervoer vorig jaar 16% lager dan in 
2008, toen de crisis uitbrak. Voor het 
internationale vervoer rolde er in die 
vijf jaar per saldo een volumedaling 
van 8% uit. Dat had met de crisis zelf 
te maken, maar bijvoorbeeld ook 
met verschuiving van ladingstro-
men, zoals zware grondstoff en, naar 
spoor en binnenvaart, met een ge-
ringer soortelijk gewicht van som-
mige producten en met ‘demateria-
lisatie’. Onder dat laatste kan men 
bijvoorbeeld de opkomst van de 3D-
printer verstaan. Die bevindt zich 
nog in een vroeg stadium, maar zal 
op termijn fl inke gevolgen krijgen 
voor de transportsector.
Wegvervoerders zagen hun omzet in 
het afgelopen jaar gemiddeld met 
0,9% dalen, nadat deze in de voor-
gaande drie jaar juist iets was geste-
gen. In het vierde kwartaal trad in 
een aantal deelmarkten echter een 
snelle verbetering op. Zo zagen on-
der meer veevervoerders, internatio-
nale distributiebedrijven, koeriers 
en tank- en silovervoerders hun ver-
diensten fl ink toenemen. Een om-
zetdaling was er intussen voor con-
tainervervoerders. We zien ook dat 
de daling in het bouwvervoer lang-
zamerhand voorbij is.
Grote bedrijven, samen goed voor 
40% van alle capaciteit, herstelden 
zich zoals gezegd eerder van de crisis 
dan de kleinere. Veel werk in het 
wegvervoer, 60 tot 70% van de la-
dingvolumes, wordt uitbesteed. | FN

Vooral internationale wegvervoer-
ders mogen dit jaar rekenen op 
aantrekkende ladingstromen. In 
veel gevallen zitten hogere vracht-
prijzen er echter nog niet in.

Voor het eerst in zes jaar tijd mag het 
wegvervoer dit jaar rekenen op een 
groei van de te vervoeren ladingvo-
lumes. De volumestijging zal zich 
vooral voordoen in het internatio-
nale vervoer. Dat vervoer over de 
grens is goed voor ongeveer 20% van 
alle over de weg vervoerde volumes.
Dit voorspelt ABN Amro in zijn 
jongste ‘Visie op de sector transport 
en logistiek’. Grotere bedrijven, met 
vijft ig vrachtauto’s of meer, zagen de 
volumes in de loop van vorig jaar al 
aantrekken. Geleidelijk aan dringt 
het marktherstel ook door tot de 
kleinere bedrijven. Voorlopig ver-
taalt het groeiende ladingaanbod 
zich voor de meeste vervoerders ech-
ter niet in betere vrachtprijzen. Al-
leen grotere bedrijven en kleine on-
dernemingen die in een nichemarkt 
opereren, kunnen gunstiger tarie-
ven bedingen.
De bank stelt vast dat in de bedrijfs-
tak wegvervoer vorig jaar 125 be-
drijven failliet gingen. Dat waren er 
iets minder dan in 2012. In januari 
dit jaar lag het aantal faillissementen 
ook weer 18% lager dan in dezelfde 
maand vorig jaar, zodat we wat dat 
aangaat op de goede weg zijn.
Veel bedrijven die ongedeerd uit de 
crisis te voorschijn zijn gekomen, heb-
ben echter als gevolg van de aanhou-
dende margedruk geen ruimte om te 
investeren in bedrijfsmiddelen, zoals 
IT-systemen. Dat is zorgelijk, omdat 
juist informatie- en communicatie-
technologie wordt gezien als factor 
voor toekomstige groei en rendement.
Bedrijven in het wegvervoer hebben 
de afgelopen jaren op de crisis gere-
ageerd door een verhoging van de ef-
fi ciency om kosten te drukken. Veel 
bedrijven begonnen een vestiging in 
Oost-Europa, wat hun toegang ver-
schaft e tot goedkopere arbeids- ZIE OOK PAGINA 18-19
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Iets hogere omzet Vos,
maar lager resultaat

WEGVERVOER

rente en belastingen van 4,9 tot 3,2 
miljoen euro. Verder moest Vos Lo-
gistics zijn belastingpositie negatief 
herwaarderen, zodat een nettover-
lies ontstond van 0,8 miljoen euro.
Het bedrijf uit Oss zette vorig jaar 
zijn kostenbesparingsprogramma 
voort. De vestiging in Italië werd ge-
sloten, de transportactiviteiten in 
Slowakije werden gestaakt. Wel 
werd fl ink uitgebreid in Polen en 
Roemenië. Er werd ook geïnvesteerd 
in het vakmanschap van Oost-Euro-
pese chauff eurs. In totaal werden bij 
Vos 25.000 trainingsuren gemaakt.
Vos investeerde 32 miljoen euro in 
vrachtauto’s, trailers, boordcompu-
ters en ander materieel. Het bedrijf 
kocht onder meer een tiental vracht-
auto’s op LNG. | FN

Vos Logistics behaalde vorig jaar 
een 2% hogere omzet van 248,4 
miljoen euro. Het resultaat daalde 
echter.

De eerste helft  van het jaar was 
slecht, maar werd gevolgd door een 
krachtig herstel in de tweede helft . 
Vos zag de vervoerde volumes met 
2,7% stijgen. Alleen bij de divisie 
bulk bleven de volumes achter als 
gevolg van teruglopende vraag in de 
petrochemische industrie.
De vrachttarieven bleven, ook in de 
tweede jaarhelft , achter bij de kos-
tenontwikkeling. Ook stegen de 
operationele kosten als gevolg van 
de uitbreiding van de activiteiten in 
‘warehousing’. 
Daardoor daalde het resultaat voor 

Rotterdamse haven gaat 
aan de slag in Brazilië

PORTO CENTRAL

zijn er nog niet genomen, maar vol-
gens een woordvoerder wil Haven-
bedrijf Rotterdam een 50/50 ma-
nagementpositie. Het project loopt 
al langer. ‘We hoopten inmiddels 
wat verder te zijn en grotere marktin-
teresse te hebben. Met het tekenen 
van deze overeenkomst willen we 
het project concreter maken en het 
bedrijfsleven meekrijgen.’ 
Volgens Havenbedrijf Rotterdam 
wordt er jaarlijks tussen Brazilië en 
Rotterdam circa 30 miljoen ton goe-
deren vervoerd, met ijzererts traditi-
oneel als verreweg de belangrijkste 
goederensoort. Daarmee is Rotter-
dam de belangrijkste Europese ha-
ven van Brazilië. 
Met zijn natuurlijke rijkdommen en 
verouderde haveninfrastructuur 
biedt het land veel potentie voor ha-
venontwikkeling. Het havenbedrijf 
is sinds 2010 actief in Brazilië en be-
schikt sinds 2012 over een eigen kan-
toor in São Paulo. De joint venture in 
Vitória zal ook vanuit Rotterdam in-
tensief ondersteund blijven worden. 
Op dit moment werken vier mede-
werkers van het havenbedrijf in Bra-
zilië.
Partner TPK Logistica is eigendom 
van een groep Braziliaanse onderne-
mers die al veel ervaring hebben in 
de mijnbouw-, bouw- en off shore-
sectoren. | TP

Havenbedrijf Rotterdam gaat een 
nieuwe haven ontwikkelen in Bra-
zilië: Porto Central. 

Op 29 april ondertekende de haven-
autoriteit een overeenkomst met 
TPK Logistica om in een joint ven-
ture de nieuwe haven Porto Central 
te ontwikkelen. 
Porto Central moet een industriële 
diepzeehaven worden voor de over-
slag van olie, gas, droge bulk, contai-
ners en stukgoed. Ook zal de haven 
een ondersteuningsfunctie voor de 
strek groeiende off shoresector van 
Brazilië vervullen. De haven komt 
net ten zuiden van de plaats Vitória 
te liggen, die weer zo’n 400 kilome-
ter boven Rio de Janeiro ligt. Het ter-
rein is nu nog onontgonnen gebied.  
‘De komende periode wordt ge-
bruikt om de reeds bestaande 
marktinteresse te concretiseren en 
om de benodigde vergunningen te 
verkrijgen’, schrijft  het Havenbedrijf 
in een persbericht. Het havenbedrijf 
zal daarin vooral een adviserende 
rol spelen en zijn kennis en expertise 
op het gebied van havenontwikke-
ling inzetten.
De haven moet aansluiten op de in-
dustrie die zich in het zuiden van het 
land begeeft . Volgens het havenbe-
drijf ligt daar het ‘industriële hart’ 
van het land. Investeringsbesluiten 

TRANSPORTINDEX BLIJFT VER BOVEN NIVEAU JAAR GELEDEN

Vorige week steeg de Transportindex met bijna twee punten tot 102,01. Daarmee lag de index ruim twaalf punten 
boven het niveau van precies een jaar eerder. Het verschil met twee jaar geleden was zelfs meer dan twintig 
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KLM-vrachtdochter Martinair, een 
daling van 4,6% ; in inkomsten een 
daling van 9% op een totaal van 2,6 
miljard euro aan omzet. Het bedrijf 
had te maken met dalende tarieven 
en valutaschommelingen die voor 
de vrachtdivisie ongunstig uitpak-
ten. Verladersorganisatie EVO 
meent zelfs dat een deel van de leden 
de overstap van luchtvaart naar zee-
vaart en spoorvervoer heeft  ge-
maakt, omdat die modaliteiten niet 
alleen goedkoper, maar ook be-
trouwbaarder en duurzamer zouden 
zijn.
Vorig jaar wist de combinatie per 

saldo een positief operationeel resul-
taat te behalen, dat voor een groot 
deel aan dochter KLM te danken 
was. Er werd echter onder de streep 
een verlies geleden van 1,8 miljard 
euro als gevolg van belastingtegen-
vallers. 
Voor dit jaar kan worden gerekend 
op een positief resultaat. Maar tot 
dusver ging het nog niet best. Er 
werd in het eerste kwartaal een ope-
rationeel verlies geleden van 445 
miljoen euro op een 2,2% geslonken 
omzet van 5,55 miljard euro. De 
vrachtsector herstelde zich langza-
mer dan was verwacht.

De dalende omzet had veel te maken 
met de daling van de brandstofk os-
ten. Kerosine wordt in dollars afge-
rekend en kostte 6% minder dan in 
dezelfde periode een jaar eerder, na-
melijk 1,6 miljard Amerikaanse dol-
lar. Aan personeelskosten was de 
maatschappij, dankzij forse reorga-
nisaties, 4% minder kwijt dan in het 
eerste kwartaal van 2013: 1,8 miljard 
euro.

Onderhoudswerk
Dat AF/KL het voorlopig minder in 
vracht zoekt en meer in andere acti-
viteiten, is wel duidelijk. Het con-
cern mikt bijvoorbeeld op onder-
houdswerk aan vliegtuigen, ook 
voor derden. Zo verzorgt Air France 
de komende vijf jaar het onderhoud 
van de motoren van de Boeing 
777-toestellen van Air China. Dit is 
volgens topman De Juniac met een 
contractwaarde van ruimschoots 
een miljard euro het grootste con-
tract voor de onderhoudsdivisie van 
zijn bedrijf. De te reviseren motoren 
worden ingevlogen naar de luchtha-
vens Roissy-Charles de Gaulle en 
Orly. Het betreft  General Electric-
motoren, waarmee Air France in 
zijn eigen vloot ook ruime ervaring 
heeft  opgedaan. Eens in de 30.000 
vlieguren moeten deze motoren 
worden gereviseerd.
Het betreft  hier een ‘strategische en 
rendabele activiteit’, zegt topman 
Alexandre de Juniac. Het bedrijf wil 
daarin honderd miljoen euro inves-
teren, zelfs in deze magere tijden 
(‘ces vaches maigres’). Wat de lucht-
vaart zelf aangaat, is volgens hem de 
recessie wel voorbij, maar ziet hij 
nog steeds geen teken van herstel in 
Europa. Air France-KLM moet het 
vooral hebben van langeafstands-
vluchten van en naar de Amerika’s 
en Azië, en van Transavia, met zijn 
vakantievluchten. Nog niet echt van 
het vrachtvervoer.

 freightervloot moeten terugbrengen.’
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FOLKERT NICOLAI Een artist impression van de nieuwe haven.
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Oer-Rotterdamse 
De economische crisis richt menige onderneming te gronde, maar aan 

familiebedrijf pur sang Bonn & Mees gaat ze voorbij. Het oer-Rotterdamse 

bedrijf is met zijn vaste aanwezigheid in het Rijnmondgebied een zekerheid 

voor iedereen met een zware hijsklus. 

Algemeen directeur Eric van Viersen (links) en eigenaar Peter Leenheer.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Als er iets tot de verbeelding spreekt, 
zijn het afmetingen wel. Van het aller-
kleinste tot het allergrootste. Daarom 
spreken series over het heelal ook zo 
aan, zoals de nieuwe serie Cosmos: a 
Spacetime Odyssey op National Geo-
graphic of het wat mij betreft  beter ge-
slaagde Wonders of the Universe van de 
BBC. Van een singulariteit via de oer-
knal naar de oneindigheid van het uni-

versum. Misschien moet ik slechts in de eerste persoon en-
kelvoud spreken, maar ik kan me niet aan de indruk 
onttrekken dat die aantrekkingskracht universeel is.

Zo ook in het transport. De wereldmarkt wordt dan wel ge-
domineerd door standaarden, en de container is daar hét 
symbool van, maar alles wat daarbuiten valt prikkelt de zin-
tuigen. In dit dossier (voluit Projectlading en uitzonderlijk 
vervoer geheten, maar dat paste heel toepasselijk niet op de 
pagina) nemen we een kijkje bij bedrijven die zich gespecia-
liseerd hebbben in deze discipline.      

Zoals de ‘bokken’ van Bonn & Mees (zie artikel hiernaast), 
die al drijvende gigantisch zware lading kunnen hijsen. Zo 
werd ook het eigen kantoor in één keer op zijn plaats gezet. 
Grappig is dat de onderneming, in tegenstelling tot een be-
drijf als Smit, niet over de hele wereld actief is maar zichzelf 
bewust beperkt. Om ervoor te kunnen zorgen dat ze snel 
kunnen inspelen op nieuwe vragen uit de markt, en dat is een 
crisisbestendig recept gebleken. 

Het vraagt ook om verbeelding bij de ondernemers zélf. Om 
weer een nieuwere, nog sterkere kraan te laten bouwen (het 
bouwen zélf gebeurt over het algemeen in Azië. waar ze nog 
hele legers aan vakkrachten paraat hebben staan) zonder dat 
je er al opdrachten voor hebt, vraagt bovendien ook nog om 
lef en een beetje mazzel. Het zij ze gegund.

Zodra exceptioneel vervoer over de weg gaat, speelt de ver-
keersveiligheid een extra rol. Je moet wel de ruimte hebben. 
De echt zware jongens rijden daarom vooral in de nacht (zie 
pagina’s 10-11 en 13). En werk is er  voorlopig nog voldoende, 
denk alleen al aan het vervoer van (onderdelen voor) wind-
molens. Spectaculaire plaatjes levert dat op.

Maar misschien wel de spectaculairiste overwinning  van de 
zwaartekracht biedt de Antonov AN124, het grootste vracht-
vliegtuig dat ooit het luchtruim verkoos (zie pagina 14-15) en 
de natte droom van de gemiddelde vliegtuigspotter. Als een 
tyrannosaurus rex eet het zijn belly vol met bijzondere vrach-
ten, van satellieten tot locomotieven. 

Alleen gaat het slecht met de ondernemingen die opereren 
met deze giganten. Daar komt bij dat het vliegtuig voortvloeit 
uit een militair project van de Sovjet-Unie, met  Oekraïne en 
Rusland als hoofdrolspelers. In het licht van de huidige crisis 
niet echt een fi jne uitgangspositie voor de plannen om ooit tot 
een nieuwe versie te komen.

Maar dat terzijde. 

De magie van het grote
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EDO BEERDA

Stroming, golfslag, windkracht: alles is al berekend.
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et geheim van de cri-
sisbestendigheid? 
Volgens eigenaar 
Peter Leenheer, in-
middels de vierde 

generatie Leenheer in de onderne-
ming, komt het doordat het bok-
kenbedrijf van alle markten thuis 
is. ‘Gaat het in de ene sector slecht, 
dan hebben we het elders wel weer 
druk.’ De drijvende bokken hijsen 
complete bruggen en windmolens 
op hun plaats, maar draaien ook 
hun hand niet om voor een circus-
olifant, een gestrande potvis of een 
monumentale boom. En dat ge-
beurt in de eerste plaats in thuisha-
ven Rotterdam: klanten weten dat 
er altijd voldoende hijsvermogen 
op de thuisbasis aanwezig is. 
Al 126 jaar maken de drijvende bok-
ken deel uit van het Rotterdamse ha-
venlandschap. Bonn & Mees bouw-
de in 1888 op Katendrecht zijn eerste 
scheepswerf met droogdok. Omdat 
de stoomvaart volop in opkomst 
was, boekte het bedrijf fl inke succes-
sen. Op scheepsbouwlijsten staan 
honderden gebouwde schepen uit de 
periode tot 1927. De Eerste Wereld-
oorlog en – vooral – de crisis van de 
jaren dertig maakten echter een ein-
de aan de scheepswerf.
In de tussentijd had oprichter Job 
Mees echter in 1905 met compagnon 
Jan Leenheer een tweede, toeleve-
rend bedrijf opgericht: de NV Maat-
schappij voor Drijvende Bokken. En 
de exploitatie van drijvende hijs-
werktuigen bleek nog wel rendabel. 
Dus gingen de fi rmanten verder als 
‘bokkenboeren’. Zelfs de Tweede 
Wereldoorlog overleefde het bedrijf 
in die hoedanigheid, ondanks de 
verwoestingen in de haven en de in-
vordering van het materieel door de 
Duitse bezetter. Het bokkenbedrijf 
opereerde eerst vanuit Charlois, 
maar verhuisde wegens de bouw van 
de Maastunnel (1937) naar de Sluis-
jesdijk. Daar zit het compacte maar 
roemruchte bedrijf tot de dag van 
vandaag. 
 
Schaalvergroting
Meer dan houten constructies wa-
ren de eerste bokken niet waarmee 
het bedrijf opereerde. De twee- en 
driebenige hijswerktuigen werden 
in de beginjaren vooral gebruikt in 
de scheepsbouw om bijvoorbeeld 
een kajuit op een vissersboot te zet-
ten of een stoomketel in een stoom-
schip. De eerste bok uit 1902 kon 20 
ton hijsen en dat gebeurde met be-
hulp van handlieren. Ter vergelij-
king: het huidige paradepaardje Ma-
tador 3 hijst 1800 ton. Zwaar genoeg 
om een compleet topdeck in één keer 
op een boorplatform te zetten. 
Ontwikkeling van de zeventig meter 
lange en 32 meter brede krachtpatser 
paste in het streven om fl exibel te 
kunnen inspelen op de behoeft en 
van de markt. Al in de jaren vijft ig 
en zestig groeide Bonn & Mees met 
zwaarder materieel als de ‘Pionier’ 
(60 ton) en de ‘Goliath’ (100 ton) mee 
met de beginnende schaalvergroting 
in de Rotterdamse haven. Bouw van 
de Matador (1969) was een logisch 
vervolg. Met de opkomst van de con-
tainerisatie eind jaren zestig kregen 
steeds meer havenbedrijven hun ei-
gen zware kranen. Door te investe-
ren in hijsvermogen van de buiten-
categorie (400 ton) opende Bonn & 

Mees markten die voor anderen on-
bereikbaar waren. Een havenkraan 
moet zelf tenslotte ook weleens wor-
den verplaatst. Een succes, al in 1976 
nam het bedrijf de Matador 2 in de 
vaart. Met de bouw van de spectacu-
laire zeegaande reus Matador 3 
(2002) verzekerde Bonn & Mees zich 
ervan ook de nieuwste generatie zee-
schepen te kunnen bedienen. En na-
tuurlijk de steeds grootschaliger 
opererende olie- en windindustrie. 
Ook bij het plaatsen van tunnels en 
bruggen wordt de uitermate stabiele 
hijsinrichting veel ingezet. Het para-
depaardje van het bedrijf opereert in 
een straal van grofweg 750 zeemijl 
rond Rotterdam. ‘Maar klanten we-
ten dat we nooit voor lange tijd weg 
zijn’, zegt algemeen directeur Eric 
van Viersen. ‘Als zich een dringende 
situatie voordoet, zijn we altijd bin-
nen een paar dagen ter plekke.’ Het 
besluit tot de investering van tiental-
len miljoenen euro’s was destijds ris-
kant, want er was nog geen enkele 
opdracht voor het gevaarte binnen. 
Toch bleek de Matador 3 al binnen 
enkele jaren rendabel.

Tien dagen weg
Flexibiliteit is uitgangspunt in de be-
drijfsvoering van Bonn & Mees. De 
bokkenboeren zullen nooit een van 
de drie Matadors voor maanden vast 
neerleggen bij een bouwproject. Of 
hen voor maanden naar Zuid-Ame-
rika of West-Afrika sturen, zoals 
collega-bedrijven wel doen. Het past 
simpelweg niet bij de bedrijfsfi loso-
fi e. De Matador 3 is vaak te vinden 
in het Duitse waddengebied om 
windmolenonderdelen of transfor-
matorstations te hijsen. Maar meer 
dan tien dagen buitengaats komt ei-
genlijk nooit voor. Daarvoor is de re-
gionale markt ook veel te belangrijk, 
met grote klanten als IHC, Huisman 
en Keppel Verolme. Plannen om veel 
groter te worden dan nu (40 man 

leider altijd ter plekke kijken vooraf-
gaand aan het hijswerk. Om verras-
singen uit te sluiten. In het kantoor 
op de Sluisjesdijk – in 1994 in één 
stuk op zijn plaats gehesen door de 
Matador – worden alle stabiliteitsbe-
rekeningen uitgevoerd. 

Golfslag
Daar bekijken specialisten hoe om te 
gaan met stroming, windkracht en 
golfslag door voorbijvarende sche-
pen en welke staalkabels geschikt 
zijn voor het werk. Vandaag de dag 
kan Bonn & Mees met moderne 
computerprogramma’s zelfs op een 
animatie laten zien of een lantaarn-

paal in de weg staat bij het inhijsen 
van een brugdeel. 
Nog grotere bokken bouwen acht 
Bonn & Mees voorlopig niet wense-
lijk. Maar Leenheer ziet wel degelijk 
mogelijkheden voor uitbreiding. 
‘Door betere benutting van bestaan-
de bokken, die nu gemiddeld zo’n 50 
uur per week in de vaart zijn. Maar 
het is geen doel op zich.’ Wat wel het 
hoofddoel is? Leenheer: ‘Een con-
stante hoge kwaliteit en betrouw-
baarheid. Afspraak is afspraak bij 
ons, daarbij valt of staat uiteindelijk 
toch alles?’

personeel) en een vloot de wereld-
zeeën over te sturen heeft  het bedrijf 
niet. ‘Nee, want onze kracht ligt 
mede in het feit dat onze organisatie 
compact is en bestaat uit een vaste 
ploeg’, zegt Van Viersen. ‘Wie bij ons 
aanklopt met een hijsklus, praat 
meestal direct met de persoon die 
het werk gaat begeleiden. Een klant 
is geen nummer en dat schept ver-
trouwen. Je krijgt trouwens niet 
meer werk door op meer plaatsen te 
liggen.’ Ook de scheepsbemannin-
gen zijn voor de vaste klanten veelal 
goede bekenden: het personeelsver-
loop bij Bonn & Mees is minimaal.
Normaal gesproken gaat de project-

bokkenboer blijft honkvast

Gespecialiseerd in 
spoorvervoer naar 

Oost-Europa, Rusland 
en de voormalige 
Russische republieken, 
China, Mongolië en het 
Verre Oosten

20ft/40ft containers, 
conventionele- en 

koelwagons alsmede 
normale huif- en 
koelauto’s 

Eigen groupage-
dienst naar Mongolië 

Marconistraat 23 - Postbus 223 - 7570 AE Oldenzaal 
T 0541 533232 - E expeditie@looze.nl - I www.looze.nl
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Onttrokken aan zicht en fi les rijden er ’s nachts trucks met enorme 

projectladingen over de weg. Niet probleemloos overigens. Onverwachte 

wegwerkzaamheden en een gebrek aan uniforme regelgeving vormen de 

grootste problemen. 

het om het tijdelijk verwijderen van 
een verkeerslicht, andere keren moet 
een volledige rotonde worden ver-
bouwd omdat het voertuig te lang is.’ 
De bevindingen vat Ter Linden sa-
men in een rapport dat aan de verla-
der wordt doorgespeeld. ‘Afh anke-
lijk van de nodige aanpassingen 
moet dat in overleg met een regiona-
le overheid of Rijkswaterstaat wor-
den opgelost. 
Een grote stoorzender op die onder-
zoeken en de planning is wegonder-
houd. ‘Dat komt vaak uit de lucht 
vallen’, zegt Ter Linden. ‘Het gebeurt 
regelmatig dat ons onderzoek of 

planning hierdoor wordt verstoord 
en we in feite opnieuw moeten be-
ginnen. Want trajecten worden wel-
eens voor een half jaar afgesloten. 
Dat kan voor ons fl inke kostenpos-
ten veroorzaken.’ 
Ter Linden heeft  zich sterk gespecia-
liseerd in het transport van windmo-
lenonderdelen. ‘Dat beslaat zeker 
90% van ons transport’, zegt Ter Lin-
den. Dat kunnen wieken zijn, maar 
ook fundaties, torenonderdelen en 
turbines. Maar er rijdt ’s nachts veel 
meer over de weg. Graafmachines, 
kranen, enorme scheepsmotoren
en voorstuwingsinstallaties zoals 

schroeven en roerpropellers. De in 
Duitsland gevestigde fabrikant van 
voortstuwingsinstallaties voor sche-
pen Schottel stuurt jaarlijks zo’n 360 
zendingen de weg op. ‘Per zending 
vertrekken er twee trucks bij ons’, 
zegt Schottels hoofd transport en lo-
gistiek Dorothea Boos. ‘Eén met de 
roerpropeller – het meest verscheep-
te item van de fabrikant – en één met 
een container waarin alle onderdelen 
opgeslagen zijn.’ Het bedrijf heeft  
twee fabrieklen. Eén in Spay voor de 
kleinere units, en één in Wismar voor 
de grote producten die meer wegen 
dan 25 ton. ‘De grootste units die wij 

V
an A naar B rijden is 
al lang geen kunst 
meer. Een kwestie 
van instappen, ver-
trekpunt en bestem-

ming invoeren en netjes de aanwij-
zingen van de zwoele Vlaamse stem 
uit de Tomtom opvolgen. Maar in 
het projectladingtransport is dat 
anders. Daar vormen secure plan-
ning en politie-escortes een vast 
onderdeel van de reis. En dan nog 
kunnen problemen zich voordoen.
Kunnen we er komen? Dat is de eer-
ste vraag die directeur Roland ter 
Linden van Ter Linden Transport 
zichzelf stelt als hij wordt gevraagd 
voor het transport van bijvoorbeeld 
een windmolenwiek. ‘Om die vraag 
te beantwoorden voeren we een uit-
gebreid onderzoek uit’, zegt hij. ‘Als 
blijkt dat de bestemming niet be-
reikbaar is, kijken we wat er moet 
worden aangepast. Die aanpassin-
gen kunnen van alles zijn. Soms gaat 

weggesturen zijn roerpropellers van 
7 meter lang en vier meter hoog en 
breed’, zegt Boos. ‘Zo’n unit weegt 
60 ton.’ De trucks verlaten het bedrijf 
altijd ’s nachts en steevast onder be-
geleiding van politie. ‘Dat is ver-
plicht.’ Als verlader is de grootste 
zorg die het bedrijf heeft  het goed 
sjorren van het product op de trailer. 
De overige verantwoordelijkheden 
liggen vooral bij de vervoerder. ‘Waar 
we rekening mee moeten houden is 
dat voor elke meter weg toestemming 
moet worden aangevraagd’, zegt 
Boos. ‘Dat wordt vaak door de ver-
voerder gedaan, maar we moeten dat 
wel checken. Voor alle ‘oversized car-
go’ moet ook ontheffi  ng worden aan-
gevraagd.’ In die ontheffi  ng ligt een 
tweede probleem voor het zware pro-
jecttransport. 
Er bestaat binnen Europa namelijk 
geen uniforme regelgeving over de 
ontheffi  ngen van zulk transport. ‘In 
Nederland mag tot 50 ton zonder 

Zware jongens rijden ’s nachts
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ontheffi  ng worden gereden’, zegt 
woordvoerder Johan van de Water 
van trailerfabrikant Nooteboom in 
Wijchen. ‘Maar in Duistland bij-
voorbeeld ligt die grens op 40 ton en 
in weer andere landen zelfs op 30 
ton.’ In Nederland is het niet ver-
plicht om projectladingen ’s nachts 
te vervoeren. ‘Tenzij ze groter zijn 
dan 50 meter’, zegt Ter Linden. Toch 
hebben de donkere uren de voor-
keur. Dat is handiger. ‘Geen fi les en 
dus betere doorstroming en sneller 
transport en minder kans op onge-
lukken.’ 
De grootste lading die Ter Linden 
vervoert zijn de wieken van de wind-
turbines. ‘Die kunnen 5,5 meter 

breed en 62 meter lang zijn.’ De 
zwaarste ladingen echter zijn de to-
renonderdelen. ‘Die kunnen wel 100 
ton wegen, terwijl een wiek niet bo-
ven de dertig uitkomt.’ 
De chauff eurs van Ter Linden wor-
den intern getraind. Dat is niet ver-
plicht, er is geen wetgeving voor. In 
de training gaat het om het leren rij-
den met zulke grote ladingen, maar 
ook om de techniek. ‘Je kan zo’n 
truck niet even langs de weg zetten 
als er iets misgaat’, zegt Ter Linden. 
‘Het is daarom belangrijk dat de 
chauff eur zelf ook enige technische 
kennis bevat, zodat als er iets mis-
gaat hij kan kijken wat er aan de 
hand is en of hij het zelf direct kan 

oplossen. Dat scheelt een hoop boze 
automobilisten en onnodig  lange 
wachttijden. Wij selecteren onze 
chauff eurs ook op enige technische 
voorkennis.’ 
Ter Linden rijdt door heel Europa. 
Daarbinnen zijn Duitsland, Frank-
rijk en de Benelux heel belangrijk. 
‘Voornamelijk van fabrieken naar de 
onshore windparken’, zegt Ter Lin-
den. Hoe vaak hij dat doet? ‘Dat is 
moeilijk te voorspellen’, zegt hij. ‘Dat 
hangt sterk van de projecten af.’ 
Maar één ding is zeker. Of Ter Lin-
den die nacht nu rijdt of niet, stil is 
het niet op de weg. 

TOBIAS PIEFFERS

Het zit in ons karakter

driven by dedication

De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en

toegankelijke mensen, dat is ons karakter. Wanneer

je Zeeland Seaports leert kennen, maak je kennis met 

professionals die trots zijn op hun havens. Uw belang is

ook ons belang. Klanten komen op de eerste plaats. Altijd. 

Wij weten wat belangrijk is voor uw bedrijf. Dat zit in ons 

karakter en is een van onze specialiteiten:

 locatie aan zee

 een diepgang van 16,5 meter

 goede, filevrije achterlandverbindingen

 geen negen tot vijf mentaliteit

 bereikbare havens en mensen

  gespecialiseerde terminals voor een breed scala 

aan lading

  u kunt ons 24/7 bereiken op +31 (0)115 647400

www.zeelandseaports.com

Europe
Break bulk
12-16 MEI 2014 

Antwerp Expo, Belgium 
booth 411H1

VISIT US AT
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If you need dedication...

Steder Group B.V.  •  www.stedergroup.com  
Dienstenstraat 15, 3161 GN Rhoon  •  P.O. Box 1050, 3160 AG Rhoon  •  The Netherlands
t  +31 10 503 3435  f  +31 10 501 1079  e  projects@stedergroup.nl

You can depend on 
the Steder Group for:
•  Global Project Logistics  
•  Liner Agency  •  Agency  
•  Chartering  •  Forwarding
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voor tarieven en boekingen:
Vertraco Shipping bv, Rotterdam, 

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

Monthly breakbulk to: Trinidad, 
Venezuela, Suriname & Guyana

Elke lading zijn eigen trailer
Of er nou roerpropellers of windmolenwieken worden vervoerd, de kans 

dat zij liggen op een trailer van Nooteboom is in Noordwest-Europa groot. 

Het bedrijf bouwt trailers voor uitzonderlijke wegtransporten. En voor elke 

soort lading is er een specifi eke trailer. 

D
iepladers, teletrailers, 
superwingcarriers en 
mega-windmilltrans-
porters. Als het op 
grote projectladingen 

aankomt lijkt elk object zijn eigen 
trailer te hebben. Maar wat er ook 
op de trailer komt te liggen, belang-
rijk is dat die zo licht mogelijk is en 
dat de transporten snelheden van  
80 kilometer per uur kunnen halen. 
‘We onderscheiden acht verschillen-
de transportsegmenten voor de ont-
wikkeling van onze trailers’, zegt 
Nootebooms woordvoerder Johan 
van de Water. ‘Het windmolentrans-
port en de grondverzettingsmachi-
nes zijn daarbinnen belangrijke 
markten.’ Zo zijn ook de trailers van 
Ter Linden afk omstig van de in Wij-

chen gevestigde fabrikant.
De windmolenindustrie groeit de 
laatste jaren snel. Er komen niet al-
leen meer windmolens, ze worden 
ook steeds hoger om grotere capaci-
teiten te halen. Dit betekent ook dat 
de wieken langer, de turbines zwaar-
der en de torenonderdelen groter 
worden. ‘Speciaal voor die markt 
hebben wij nieuwe transportconcep-
ten geïntroduceerd’, zegt Van de 
Water. Een voorbeeld daarvan is de 
Mega Windmill Transporter, een 
trailer die gebruikt wordt om de 
steeds grotere torenonderdelen van 
windmolens te vervoeren. Om de 
verlader kosten te besparen is er geen 

kraan meer nodig om het torendeel 
van de trailer te lossen. In plaats 
daarvan wordt het torendeel tussen 
twee korte trailers ingeklemd. Beide 
trailerstukken zijn voorzien van een 
hydraulisch uitschuifb are cilinder 
die zich vastklemt in de diameter van 
het holle torendeel. Als beide trailer-
delen het torenstuk hebben inge-
klemd vormt het geheel een vaste be-
stuurbare eenheid. ‘Voordeel van 
deze constructie is dat wanneer de 
truck op locatie is, de chauff eur het 
torenstuk gemakkelijk op de grond 
kan leggen door de hydraulische ci-
linders weer in te trekken en de trai-
lerdelen uit elkaar te rijden.’
Ook de steeds groter wordende ro-
torbladen waarmee de windmolens 
hun energie oogsten vroegen om een 

nieuw soort trailer. ‘Vroeger waren 
die bladen 25 meter lang, toen 50, en 
nu zitten we al aan de 70 meter.’ De 
trailer moest niet alleen verlengd 
worden, ook de constructie moest 
worden vernieuwd om te voorko-
men dat de trailer gaat kantelen.  
Omdat de bladen langer worden en 
daardoor een andere vorm krijgen 
liggen de bladen namelijk niet met 
het zwaartepunt in het midden van 
de centrale hoofdligger, schrijft  het 
bedrijf op zijn website. Als oplossing 
ontwikkelde het bedrijf de Super-
wingcarrier. Een uitschuifb are trai-
ler die torsiestijf is gemaakt. Volgens 
het bedrijf is deze trailer ‘booming 
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De speciale trailers van Nooteboom. Op de grote foto een dieplader, onder links en rechts de speciaal voor het vervoer van torendelen ontwikkelde Mega Windmill Transporter.

business’ in Duitsland in het kader 
van de Energiewende.
‘Binnen Europa is Duitsland heel be-
langrijk voor ons’, zegt Van de Wa-
ter. Het bedrijf levert 80% van zijn 
producten binnen Europa, maar bui-
ten Nederland. Het draait naar eigen 
zeggen goed. ‘We zitten in een niche-
markt, daardoor zijn we sterk de cri-
sis doorgekomen, hoewel ook wij 
niet meer op het niveau van vóór de 
crisis zitten.’

Naast de speciale windmolentrailers 
kent het bedrijf voor de andere trans-
portsegmenten een breed scala aan 
diepladers, semi-diepladers, telesco-
pische trailers en extra sterke ballast-
trailers, voor vervoer van extreem 
zware ladingen. ‘Belangrijk is dat de 
trailers licht zijn van gewicht.’ Hoe-
wel in sommige gevallen een be-
paald eigen gewicht gewenst is om 
kantelen te voorkomen, zoals bij de 
Superwingcarrier. ‘De trailers zijn 

gemaakt van zogenoemd HRS-staal, 
dat zeer buigzaam is. Want iets dat 
buigt dat breekt niet. De onderdelen 
zijn veelal vervaardigd van alumini-
um om het gewicht zo laag mogelijk 
te houden.’ Nooteboom bouwt niet 
alleen nieuwe trailers maar koopt 
ook gebruikte trailers op die het op-
nieuw verkoopt, reviseert of om-
bouwt.

‘We zitten in een nichemarkt, daardoor 
zijn we sterk de crisis doorgekomen.’ 

TOBIAS PIEFFERS
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Moeilijke tijden voor 
Volga Dnepr

De projectlading in de luchtvrachtsector zit in een diepe crisis door een 

tegenvallend ladingaanbod. Sinds begin dit jaar daalde het volume van 

marktleider Volga Dnepr, die met tien AN124’s (capaciteit 120 ton) goed is 

voor bijna de helft van de capaciteit in deze markt, met maar liefst 44%.

D
e vrachtvervoerder 
uit het Russische Oel-
janovsk heeft  daarom 
volgens diverse bron-
nen vergevorderde 

plannen om voor tweederde van de 
bijna 1.500 medewerkers een ver-
korte werkweek van drie dagen aan 
te vragen. De aanvraag zou gelden 
voor een half jaar (dus tot ergens 
eind van dit jaar) en moet een mas-
saontslag bij de Russische specialist 
in projectlading voorkomen. 
Volga Dnepr zou last hebben van de 
dalende vraag naar hulpvluchten. 
Daarnaast zou de olie- en gasmarkt 
en het speciaal vervoer voor de 
ruimtevaart aanzienlijk minder op-
drachten opleveren. De laatste markt 
heeft  vooral last van bezuinigingen. 
Een koppeling met de recente an-
nexatie van de Oekraïense Krim 
door Rusland wordt door analisten 
niet gelegd. Daarvoor is de markt al 
geruime tijd te slecht. ‘Er is gewoon 
voor de speciale vrachtvliegtuigen 
zoals de Antonov 124 weinig lading 
beschikbaar’, aldus een expert. 
Volga Dnepr is niet de enige Russi-
sche luchtvrachtvervoerder in het 
segment projectlading met proble-
men. Ook de kleinere concurrent 
Polet Airlines maakt moeilijke tij-
den door. Zo beëindigde een recht-

bank in Moskou een leasecontract 
van een van de twee AN124’s van de 
maatschappij. Polet heeft  grote fi -
nanciële problemen en heeft  een be-
talingsachterstand voor de huur van 
de vliegtuigen van 5,2 miljoen dol-
lar. Eigenaar van de AN124’s is de 
Russische miljardair Alexander Le-
bedev. Polet hield de laatste tijd al 
een van de vrachtvliegtuigen angst-
vallig buiten Rusland om een beslag-
legging of rechtszaak te ontlopen, 
maar met het vonnis lijkt het doek te 
vallen voor de vrachtactiviteiten van 
de maatschappij met de grote An-
tonovs.  
Polet heeft  volgens diverse berichten 

ook nog een schuld van 1,1 miljoen 
dollar bij de luchthaven van Voro-
nezh, de thuisbasis van de vracht-
vloot van Polet Airlines. De luchtha-
venbeheerder dreigt nu met het 
stopzetten van de afh andeling en de 
overige dienstverlening aan de 
maatschappij. 
Polet beschikte ooit over vier 
AN124’s , maar moest er twee afsto-
ten om de overige schulden te beta-
len. De andere grote aanbieder van 
AN124’s in de markt is het Oekra-
iense Antonov Airlines, dat over ze-
ven stuks beschikt. 

JOHN VERSLEIJEN
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RECORDVLIEGTUIG

De AN124 is met een laadvermo-
gen van 120 ton tot 150 een van de 
grootste vrachtvliegtuigen, maar 
heeft ooit een record gehaald van 
170 ton op een korte afstand. Het 
vrachtvliegtuig werd in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw ont-
worpen om tanks en andere mili-
taire voertuigen over grote af-
stand te vervoeren, maar werd 
door de val van de Sovjet-Unie het 
eerste commerciële succes van 
Rusland en de Oekraïne als ver-
voerder van speciale lading door 
de lucht. 

De AN124 transporteerde onder 
meer complete zeiljachten, satel-
lieten, delen van vliegtuigen en 
zelfs eens een complete locomo-
tief van 110 ton van Canada naar 
Ierland. Het vrachtvliegtuig heeft 
een eigen hijskraan aan boord.

Pogingen van Rusland en Oekraïne 
om een nieuwe versie van de 
AN124 te bouwen met een grotere 
vervoerscapaciteit zijn ondanks di-
verse plannen en overeenkomsten 
nooit gerealiseerd. Met de huidige 
crisis tussen Oekraïne en Rusland 
lijkt het niet voor de hand te liggen 
dat een nieuwe AN124 spoedig het 
luchtruim zal kiezen.

Knapen Trailers in Deurne viert 

op 17 mei het 30-jarig jubileum. 

Dat gebeurt met een fabrieks-

rondleiding, demonstraties, 

spectaculaire innovaties, een 

speciale kindertruck en een 

chauffeursborrel. 

VGL Logistics in het Brabantse 

Bladel heeft het wagenpark 

uitgebreid met tien Volkswa-

gens Crafter. Daarmee rijdt nu 

bijna tweederde van het aantal 

VGL-chauffeurs in een Volkswa-

gen. VGL Logistics noemt de 

Volkswagen Crafter ‘een ruime 

auto, die in staat is om veel 

volume te vervoeren.’ En dat is 

precies wat het bedrijf nodig 

heeft, want dagelijks vervoert 

VGL Logistics ruim 1.500 

pakketten voor PostNL. De 

chauffeurs doen daarbij 

ongeveer 150 adressen per dag 

aan, dus er moet vaak gekeerd 

en gedraaid worden.

Trailerverhuurder Refrigera-
ted Trailer Rentals (RTR) heeft 

in twee series van twintig stuks 

in totaal veertig nieuwe 

koeltrailers van Schmitz 

Cargobull in gebruik genomen 

ter uitbreiding van de bestaan-

de vloot. RTR is de enige 

volledig in koel- en vriesvervoer 

gespecialiseerde trailerverhuur-

der in Nederland. Een kenmerk 

van de koeltrailers die RTR 

verhuurt, is dat ze geschikt zijn 

voor ferrywerk.

Bouwtoeleverancier Alcoa zet 

een nieuw logistiek centrum 

neer in Harderwijk. Alcoa 

Kawneer investeert in totaal 25 

miljoen euro in de uitbreiding 

en in verbetering van de 

activiteiten in Duitsland en 

Nederland. Het nieuwe 

logistieke centrum wordt in de 

loop van 2015 opgeleverd. Met 

deze investering wil Alcoa 

inspelen op de groeiende vraag 

in Europa naar energiezuinige 

metalen ramen, deuren en 

vliesgevelsystemen. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Van satelliet tot megacontainer, schuif 
maar in de buik, een Antonov 124 
verorbert ze met gemak. 
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Van Veenendaalweg 17
NL 3088 HG Rotterdam
phone +31 10 42 83 120
e-mail info@xxtras.nl

www.xxtras.nl

XXCEPTIONAL
TRANSPORT
WE GIVE IT THE XXTRA CARE IT NEEDS 
AND THE INDUSTRY DEMANDS.

Exceptional transport in all aspects 
LQ  dims: abt  50.00 x 37.00 x 36.00 mtr – 1500 mt en route to Far East, 
sailing with open hatches and abt 20 mtr overhang

WE PROVIDE YOU:
LESS COSTS = TRANSPARANCY
FULL CONTROL = SAFETY & RELIABILITY
CUSTOMER SATISFACTION = QUALITYWhether you require a 

total “tailored” factory- 
to-foundation solution or 
just hire us for specific 
parts of the overall chain 
we always take the total 
picture into consideration 
and will advise and assist 
you where and when 
necessary or needed to 
always contribute to a 
smooth transition of 
control and responsibility. 
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Toldiscussie verdeelt 
Duitse politiek

De Duitse regeringscoalitie wordt gespleten door meningsverschillen 

over tol. De SPD blijft bij een landelijk dekkende kilometerheffi ng voor 

het vrachtverkeer. De CSU wil tol voor de personenwagens. 

IL
LU

ST
RA

TI
E 

N
O

U
RD

IN
 K

O
U

CH



17DE PRAKTIJK
NIEUWSBLAD TRANSPORT 7-13 MEI 2014

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

‘Bootje Gezond’ aan de 
monding van de mainport. 
Havennummers: interview 
Nancy van der Drift, HR-mana-
ger @Loodswezen 
http://ow.ly/woJN8
@talentgezocht  
  
Verzekeraars, EVO en TLN in 
actie tegen ladingdiefstal. 
Safety Deal Transportcrimina-
liteit ondertekend. 
http://ow.ly/woJgo
@EVO_nieuws
   
#Eurovision fan? You’ll love 
watching us sing & dance in 
our tribute to the iconic Bucks 
Fizz ’81 winning entry! 
http://dfds.co/DFDSEurovision
@DFDSSeaways 

Liefkenshoektunnel tolvrij 
tijdens spits van 5 mei tot 20 
juni - http://bit.ly/1lGhEnJ
@wegenenverkeer  

Waarschuwing voor de 
#binnenvaart. Bij Zaltbommel 
zijn er stenen op n schip 
gegooid, oppassen dus weer
@Vibfb

Did you know #Holland’s @
PortOfRotterdam is #Europe’s 
#energy hub?
http://bit.ly/1hjx7oK  
@hollandtrade 

Betere veiligheid en arbeids-
omstandigheden in de 
zeevaart http://goo.gl/
WiqDM9  #zeevarenden 
#transport @TransportzoneNL  

Een doordachte omnichannel 
strategie en een slim logistiek 
proces maken het verschil in 
de #groothandel #kennis: 
http://rabo.nl/38q6uls3  
@Rabobank 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Rotterdamse raffi naderijen 
sluiten deuren 

 Staking dreigt bij DFDS 

 10 gewonden door brand 
op ferry DFDS 

 Brussel legt confl ict over 
tarieven met Eurotunnel bij 

 Rotterdam wil nieuwe 
haven in Brazilië bouwen 

 ING: transportsector 
profi teert van ‘breed 
gedragen’ herstel 

 Air France-KLM zal 
freightervloot zeker niet 
afschaffen, zegt topman 

D
e altijd zo serieuze 
Duitse Verkehrs-
rundschau veroor-
loofde zich dit jaar 
een aardige 1-april-

grap. Horst Seehofer (CSU), minis-
ter-president van Beieren, zou heb-
ben besloten dat zijn deelstaat maar 
vast een tolvignet ging invoeren 
voor buitenlandse personenauto’s. 
De landelijke discussie over het 
heff en van tol voor - buitenlandse - 
personenwagens begon Seehofer te 
lang te duren.
Opmerkelijk was ook dat Beieren 
niet meteen alle niet met een D ge-
kentekende wagens zou aanslaan. 
De Hollanders die door ons Beieren 
naar de skigebieden rijden, laten we 
ongemoeid, zou Seehofer hebben 
verklaard. Dat gold ook voor de 
Zwitsers en de Tsjechen die voor za-
ken in het noorden van Duitsland 
moesten zijn.
Nee, eerst zouden alleen de Oosten-
rijkers een vignet moeten kopen. 
Maar die zullen wel verguld zijn dat 
zij nu ook mogen bijdragen aan het 
onderhoud van ons mooie Beierse 
wegennet, zou Seehofer, zelf zoon 
van een vrachtautochauff eur, er 
grinnikend aan hebben toegevoegd.
In het nepbericht, dat keurig op 1 
april op het net verscheen, werd met-
een ook de Oostenrijkse verkeersmi-
nister, Doris Bures, aangehaald, die 
fulmineerde dat haar land in dat ge-
val naar het Europese Hof zou stap-
pen. In het echt heeft  Oostenrijk al 
herhaaldelijk gedreigd met een gang 
naar de hoogste Europese rechter als 
Duitsland plannen voor een tol voor 
‘PKW’s zou invoeren. Het was niet 
nodig voor dit citaat Bures’ ministe-
rie nog even te bellen, want dat had 
ze veel vaker gezegd.
Voorlopig zal Seehofer nog even ge-
duld moeten betrachten. Zijn Beier-
se partijgenoot Alexander Dobrindt, 
de nieuwe federale verkeersminister, 
worstelt met de PKW-Maut. Hij wil 
die in 2016 invoeren om de op-
brengst toe te voegen aan het potje 
voor de aanleg en het onderhoud van 
wegen - veel Duitse wegen en vooral 
bruggen zijn dringend toe aan een 
opknapbeurt. Het geld dat binnen-
stroomt uit de Maut voor vrachtau-
to’s zal daarvoor de komende jaren 
niet toereikend zijn, zelfs niet als 
deze kilometerheffi  ng fors wordt 
uitgebreid.
Van alle kanten is Dobrindt belaagd 
toen hij zijn PKW-tolplan lanceerde. 
Het zou naar Europees recht niet 
mogen, wisten sommigen hem te 
vertellen. Oostenrijk, maar ook bij-
voorbeeld Nederland in de persoon 
van verkeersminister Melanie 
Schultz van Haegen, heeft  dit de 
nieuwbakken minister al eens inge-
peperd. Dat heeft  Dobrindt voorlo-
pig niet ontmoedigd in zijn pogin-
gen om ook buitenlandse luxewagens 
die door zijn land zoeven aan het we-
genonderhoud te laten meebetalen. 
Maar ook in eigen land ondervindt 
Dobrindt grote weerstand.

Trappelen
Coalitiegenoot SPD heeft  grote be-
denkingen tegen het plan en ook de 
CDU staat niet te trappelen. Alleen 
de CSU van Seehofer en Dobrindt 
zelf blijft  er onverkort achter staan. 
Een fel tegenstander is bijvoorbeeld 
Michael Groschek (SPD) van Noor-
drijn-Westfalen. Die verwacht dat 
als van Nederlanders en Belgen tol 
wordt gevraagd als ze een paar da-
gen door het Sauerland toeren, Ne-
derland en België natuurlijk meteen 
terugslaan en tol gaan vragen aan 
Duitsers die een weekje aan de 
Noordzee willen doorbrengen.

Anton Hofreiter, de verkeersdes-
kundige van de Groenen in de 
Bondsdag, ziet ook helemaal niets in 
een tol voor personenauto’s. Ecolo-
gisch zet die geen zoden aan de dijk, 
maar ook economisch wordt het vol-
gens hem een fl op. De beheerskosten 
van een personentol zijn, zo stelt 
Hofreiter, ‘absurd hoog’. Zijn bere-
keningen komen erop uit dat de kos-
ten van inning ongeveer driekwart 
van de opbrengst opslokken, waarbij 
we uitgaan van een bedrag van hon-
derd euro per jaar voor een vignet.
De kwestie van de personenautotol 
is ook van belang voor het goederen-
vervoer over de weg. Er is een direct 
belang, omdat deze tol ook zou gel-
den voor lichte bedrijfsvoertuigen, 
zoals bestelbussen. Indirect is er ook 

een belang voor vervoerders. Een 
vrachtwagen in Duitsland die voor 
de Maut wordt aangeslagen, weegt 
twaalf ton of meer. Zou er een PKW-
Maut komen, dan zou dat betekenen 
dat een categorie vrachtauto’s, die 
tussen de drie en de twaalf ton, als 
enige van alle weggebruikers tolvrij 
door Duitsland zou reizen. Die 
leemte zou dan natuurlijk ook weer 
moeten worden opgevuld, want an-
ders gaan die zuinige Hollanders 
straks met een kleine vrachtauto 
naar de bergen.
De SPD, die dus wars is van perso-
nenwagentol, heeft  in de Maut-dis-
cussie haar kaarten op tafel gelegd. 
De verkeersdeskundige van die par-
tij in de Bondsdag, Kirsten Lüh-
mann, bepleitte onlangs dat de kilo-
meterheffi  ng voor vrachtauto’s 
wordt uitgebreid naar alle wegen in 
het land. Die zou dus niet meer al-
leen gelden op autosnelwegen en zo-

wat 1100 kilometer aan vierbaans 
Bundesstrassen, maar op alle Bun-
desstrassen, alle Landesstrassen en 
Kommunalstrassen. Dat zou beteke-
nen dat het verkeer op vele honderd-
duizenden kilometers aan Duitse 
wegen voortaan per kilometer tol 
gaat betalen.
Wie het toldebat een beetje heeft  ge-
volgd, zal zich realiseren dat de SPD 
al eerder, tijdens de coalitieonder-
handelingen eind vorig jaar, met 
hetzelfde voorstel kwam. In een ‘po-
sition paper’, ook Duitsers zijn niet 
vies van leenwoorden, pleitten de so-
ciaal-democraten in november al 
voor een ‘Flachendeckende’ tol. Die 
zou in 2017 moeten ingaan en jaar-
lijks twee miljard euro in de schat-
kist doen vloeien. Tegelijk zou de 

staat Toll Collect, het consortium 
van onder meer Deutsche Telekom 
en Daimler dat het Mautsysteem be-
heert, moeten overnemen. Het con-
tract met Toll Collect loopt in 2017 
af en een overname van de exploita-
tie door de staat kan contractueel 
kosteloos plaatsvinden, na verreke-
ning van vorderingen die de staat en 
Toll Collect zeggen te hebben.

Keihard
Het coalitieoverleg verliep op dat 
moment stroef. CDU en CSU wilden 
het in dat stadium daarom nog niet 
over tolzaken hebben. Nu, terwijl 
het nieuwe kabinet van Angela Mer-
kel er dus al lang en breed is, komt de 
discussie keihard terug.
Bondsverkeersminister Dobrindt 
ziet weinig in de door de SPD aange-
dragen landelijke LKW-Maut. Vol-
gens hem wordt het al een fl inke klus 
het aantal kilometers Bundesstras-

sen waarop de tol wordt geheven, te 
verdubbelen. Hij is dat laatste overi-
gens wel van plan, evenals een verla-
ging van de gewichtsgrens van 12 
naar 7,5 ton. Maar uitbreiding naar 
het hele wegennet is volgens hem op 
korte termijn technisch een ondoen-
lijke klus.
Het zal duidelijk zijn dat het vervoe-
rende bedrijfsleven in Duitsland het 
SPD-voorstel volstrekt afwijst. Als 
kleine regionale wegen ook worden 
beprijsd, is het weer vooral de Duitse 
beroeps- en eigen vervoerder die 
voor de Maut opdraait. Op die we-
gen laat een vrachtauto met een bui-
tenlands kenteken zich immers 
maar sporadisch zien. Intussen 
wordt wel de regionale economie op 
hoge kosten gejaagd en gaat de goede 
naam van ‘Standort Deutschland’, 
Duitsland als vestigingsplaats voor 
de industrie, naar de haaien.
Daarbij kan nog worden aangete-
kend dat tol op alle wegen voor bui-
tenlandse vervoerders die veel ge-
bruikmaken van de Autobahn een 
klein voordeel zou kunnen mee-
brengen. De toluitbreiding die Do-
brindt voorstaat, naar nog eens een 
duizendtal kilometers Bundesstras-
sen, vereist om juridisch-technische 
redenen dat de tarieven voor de 
Bundesstrassen fors worden ver-
hoogd, terwijl die voor de snelweg 
een kleine daling laten zien. Dit heeft  
ook te maken met de zogenoemde 
internalisering van externe kosten 
voor milieuvervuiling en geluids-
hinder die Dobrindt in de tarieven 
wil inbouwen.
Wel is vervoerend Duitsland er 
voorstander van dat iedere wegge-
bruiker meebetaalt aan het onder-
houd van weginfrastructuur. Dus 
niet alleen het zware vrachtverkeer, 
maar ook de personenautomobilist. 
Waarmee we terug zijn bij het begin 
van dit verhaal.

De kosten van inning zouden ongeveer 
driekwart van de opbrengst opslokken.

FOLKERT NICOLAI

To learn more, visit www.Breakbulk.com today

10-13 March 2014

Shanghai, China

12-15 May2014

Antwerp, Belgium

18-21 November 2014

Istanbul, Turkey

T U R K E Y

1-4 December 2014

São Paulo, Brasil

9-12 February 2015

Johannesburg, South Africa

Save these dates & 
register early to save!

2014-2015 BREAKBULK EXHIBITION 
& EDUCATIONAL FORUMS

29 September-2 October 2014

Houston TX
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AGENDA

Groothandel & Logistiek 
14 en 15 mei 

Vakbeurs over innovaties en trends 

op het gebied van Intra-Logistiek, 

Voorraad- en Assortimentsbeheer, 

Fysieke Distributie en Supply Chain 

Integratie.  

• www.groothandelenlogistiek.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

Truckrace Battle 
7 t/m 9 juni  

Voor het seizoen 2014 staan vier races 

op de agenda. Het Circuit Park Zand-

voort wordt twee keer aangedaan: 

tijdens de Pinksterraces en tijdens de 

fi nales van de Formidocup (najaar). 

• www.thetruckracebattle.nl

NT Dagen
11 en 12 juni 

Het congres voor iedereen die werk-

zaam is in de transport en logistiek. 

Het unieke is dat u zelf bepaalt aan 

welke sessie u deelneemt, het com-

plete programma is namelijk parallel. 

• www.ntdagen.nl

Kloof arm en rijk in  
 WEGVERVOER   Opmars eenpitters houdt vrachttarieven onder druk

Steeds meer tekent zich een 
tweedeling af in het wegver-
voer. Een groep luxepaarden 
weet de haver te verdienen. 
Een groep werkezels rijdt 
voor een appel en een ei de 
wereld af.

In het wegvervoer doet zich het 
‘klassieke herstelpatroon’ voor. Gro-
tere beroepsvervoerders, met vijft ig 
vrachtauto’s en meer, mochten in de 
loop van vorig jaar al een zekere stij-
ging van de vervoerde volumes be-
groeten. Nu komen dan ook de klei-
nere ondernemingen aan de beurt. 
Dat signaleert ABN Amro in zijn 
jongste ‘Visie op transport en logis-
tiek’.
Die volumestijging is na een aantal 
magere jaren meer dan welkom. Ze 
betekent overigens niet dat ook de 
tarieven de hoogte in gaan. Alleen 
de grotere bedrijven en kleine be-
werkers van nichemarkten houden 
aan hun dienstverlening nu iets 
meer rendement over. De overige be-
drijven hebben nog steeds te maken 
met aanzienlijke prijsdruk.
Kleinere spelers hebben grote moei-
te om zich tegenover hun opdracht-
gevers sterk te maken en een betere 
vrachtprijs te bedingen. Ze durven 
dat eigenlijk niet. Gijs van den 
Broek, de directeur-grootaandeel-
houder van Van Heugten Transport, 
een middelgrote vervoerder, brengt 
dat in het onderzoek fraai onder 
woorden. ‘De crisis heeft  angst in de 
sector gebracht’, zegt hij. Het leidt 
ertoe dat veel ondernemers ‘marge-
technisch koorddansen’.
Het beroepsvervoer over de weg in 
Nederland is een sterk gefragmen-
teerde bedrijfstak. Van alle 11.740 
vergunninghouders beschikt 70% 
over minder dan vijf voertuigen. 
Meer dan een derde – 35% – heeft  
welgeteld één vrachtauto. Gemid-
deld hebben wegvervoersbedrijven 
een vloot van precies 8,4 vrachtau-
to’s. Maar heel weinig bedrijven heb-
ben een schaalgrootte bereikt die het 
hun mogelijk maakt zelfstandig te 
opereren.
Er is in de branche een sterke onder-
linge afh ankelijkheid, bleek onlangs 
ook uit onderzoek van Transport en 
Logistiek Nederland (TLN). Van alle 
wegvervoerders werkt 77% nu en 
dan of regelmatig in opdracht van 
een collega. Van de kleinste bedrij-
ven, de zelfstandigen zonder perso-
neel (zzp’er) met meestal maar één 
vrachtauto, ontvangt 82% geregeld 
opdrachten van een andere beroeps-
vervoerder. Die groep eenpitters is 
voor 80% van de omzet aangewezen 
op onderaanneming. Bij kleinere be-

drijven, met één tot vijf voertuigen, 
is onderaanneming goed voor 64% 
van de omzet.
Ook grotere bedrijven, met een vloot 
van meer dan vijft ig eenheden, wer-
ken in 81% van de gevallen inciden-
teel of regelmatig voor branchegeno-
ten. Maar bij hen gaat het gemiddeld 
om niet meer dan 13% van hun om-
zet. Onderaanneming komt verhou-
dingsgewijs veel voor in het interna-
tionale vervoer, waarin 86% van de 
bedrijven 41% van hun omzet beha-

len met werk voor collega-vervoer-
ders.
De opmars van de zzp’er is geen te-
ken van weelde. In heel wat gevallen 
betreft  het chauff eurs die eerder in 
loondienst waren, maar in voor-

gaande jaren, ook al vóór de crisis 
uitbrak, door hun werkgevers wer-
den ‘verzelfstandigd’. Ze kregen een 
vrachtauto van de baas mee en 
mochten die ex-baas voortaan als 
onderaannemer gaan dienen. Daar-
mee konden transporteurs hun be-
drijfsvoering fl exibeler maken.

Slapte
In tijden van slapte gaan de meeste 
volumes naar de eigen ingekrompen 
vloot met eigen chauff eurs, wier 

aantal op een minimumbezetting is 
toegesneden. In piektijden wordt 
een deel van het werk uitbesteed. 
Daarbij zal de grotere, uitbestedende 
partij de onderaannemer uiteraard 
niet meteen de volle marge die op 

Werkezels versus luxepaarden, de wereld van het wegvervoer.

Gemiddeld hebben wegvervoerders een 
vloot van precies 8,4 vrachtauto’s.
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JOHN KLOMPERS, DOCENT/ONDERNEMER
j.klompers@gmail.com

Wie wil er eigenlijk in Nederland de 
beste zijn? Aan de basis van deze vraag 
ligt het onderwijs. Het onderwijs waar 
ik zelf deel van uitmaak, als docent aan 
een mbo-4-opleiding. Aan het einde 
van dit schooljaar stop ik hiermee, dus 
is het goed eens terug te kijken en wat 
van mijn ervaringen te delen.

Ten eerste: mijn grootste respect gaat 
uit naar de docenten. Wat een job! Ga er maar eens aanstaan 
om een klas van hoog-, middel- en zeer laag gemotiveerde 
leerlingen mee te krijgen. Niet vanuit een hiërarchische posi-
tie, want die heb je niet, maar op basis van argumenten. En 
dit is maar het topje van de ijsberg. Ik ga het maar niet heb-
ben over de KD’s, de rugzakjes, de onderwijsvernieuwing op 
vernieuwing op vernieuwing. Het persoonlijk begeleiden van 
studenten: uren en uren tijd gaan hierin zitten, en vaak ook 
privé-tijd.

Ten tweede: de studenten van nu willen uitgedaagd worden. 
Uitgedaagd met nieuwe digitale onderwijsmethoden, met le-
ren werken in netwerken en uitdagingen leren op te lossen. 
Met onderwijsprogramma’s die opgebouwd zijn rondom de 
interessegebieden van studenten. Waarom bijvoorbeeld 
aardrijkskunde als hoofdvak niet belichten vanuit de hoek 
Nederlands, Engels, wiskunde, economie, natuurkunde, 
scheikunde, techniek en informatica?

Hoe anders is het in de werkelijkheid, de goede scholen daar-
gelaten. We hebben er grote fabrieken van gemaakt. Mbo-
scholen van meer dan 20.000 studenten zijn geen uitzonde-
ring. Toen we eenmaal deze scholen hadden, gingen de 
managers standaardiseren. Zeg maar het standaardiseren 
van de onderwijsprogramma’s. De lopende band brengt de 
student van hokje naar hokje, ze krijgen er kennis ingepompt 
en lopen door naar de volgende processtap. KPI’s zijn er om 
te bepalen of de processen goed lopen. Zijn er na drie of vier 
jaar voldoende geslaagden, dan krijgt de school een bonus, op 
basis van diezelfde KPI’s.

Er is een mooie naam voor dit soort onderwijs: 
Plofk iponderwijs.

Hoe anders is de wereld buiten de scholen en hoe anders is de 
toekomst van deze studenten? De wereld verandert in rap 
tempo, door digitalisering, big data, 3D-printing. Kort sa-
mengevat onder de noemer Industrie 4.0. Alles wat in deze 
nieuw te creëren samenleving standaard is, zal grotendeels 
worden geautomatiseerd. Creativiteit en innovatie voeren de 
boventoon. Veel banen die we nu nog kennen, zullen verdwij-
nen. Waar leiden we al deze studenten voor op? Precies, gro-
tendeels voor de banen die gaan verdwijnen.

Willen we de beste zijn? Als het antwoord daarop ja is, dan 
moeten we echt werk gaan maken van het onderwijs. Breek 
radicaal met de standaard, zorg voor nieuwe manieren van 
onderwijs en misschien nog wel het belangrijkste: stop er toch 
mee om van onderwijs iedere keer een politiek thema te ma-
ken. Onderwijs is niet van de politiek en ook niet van de ma-
nagers! Onderwijs is van ons allen, en dan voornamelijk van 
de docenten en de studenten.

De beste?
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Ron Widdows 

heeft ontslag 

genomen als 

CEO van de 

Rickmers Group, 

omdat de 

jaaromzet van het bedrijf met 

bijna 11 % is gedaald. Hij wordt 

opgevolgd door de Belg Ignace 
Van Meenen. Die was al een 

tijdje de nummer 2 in het 

bedrijf. De uittredende CEO zal 

vanuit Singapore voor de Duitse 

rederijgroep blijven werken en 

blijft deel uitmaken van

de raad van bestuur. Volgens 

hem was zijn ontslag al langer 

gepland.

Marek Staszek (45) is vanaf 1 

juli de nieuwe CEO van DB 

Schenker Rail Polska SA. Hij 

volgt Christian Schreyer op, die 

het bedrijf op eigen verzoek 

verlaat. Staszek werkt al meer 

dan twintig jaar in de spoor-

wegbusiness. Hij is momenteel 

CFO bij DB Schenker Rail Polska.

Marieke van 
Amelsfort is 

sinds 1 mei 

pr-manager 

Vans bij Merce-

des-Benz 

Nederland. Ze wordt verant-

woordelijk voor public relations, 

social media en events binnen 

de divisie Vans (Mercedes-Benz 

Citan, Vito en Sprinter). 

Het Scheepvaartmuseum in 

Amsterdam heeft een nieuwe 

tijdelijk algemeen directeur. Erik 
Gerritsen neemt de taak op zich 

totdat de raad van toezicht een 

nieuwe algemeen directeur 

benoemt. Gerritsen (1949) was 

eerder onder meer jarenlang 

zakelijk directeur van het 

Concertgebouw en zakelijk 

interim-directeur van het 

Stedelijk Museum in Amster-

dam. Gerritsen vervangt 

Willem Bijleveld, die begin dit 

jaar zijn vertrek aankondigde. 

Bij Hanjin 

Shipping is de 

voormalige 

voorzitter van de 

Hanjin Group, 

Cho Yang Ho,  

benoemd tot de nieuwe 

voorzitter van de scheepvaart-

groep. Cho is ook CEO van 

Korean Air, onderdeel van de 

Hanjin Groep. Hij lost Choi Eun 
Young, de vrouw van zijn broer, 

af op de toppositie van het 

bedrijf. 

Mark Goes 
versterkt het 

Geodis Wilson 

team voor Mode 

& Lifestyle, 

Retail in Duits-

land. Als managing director voor 

Noord-Europa leidt hij uit de 

activiteiten van Hamburg voor 

de regio Duitsland, de Benelux 

en het Verenigd Koninkrijk. Goes 

werkte eerder bij Arvato, 

Logwin Logistics en Hellmann 

Worldwide Logistics. 

PERSONALIA

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

Transportbedrijf Pot BV
Medemblik

Rechtbank Noord-Holland 

Kerstens Transport en 
Logistiek 
Rucphen

Rechtbank van West-Brabant 

Ceyman BVBA
Gent

Rechtbank Gent 

Pascal Prowall BVBA
Sint-Amandsberg

Rechtbank Gent

Eurokay BVBA
Zonnebeke

Rechtbank Ieper

Redi - Trans BVBA
Antwerpen

Rechtbank Antwerpen

Fastlane Belgium BVBA
Ans

Rechtbank Luik

Kan Trans International 
SPRL

Molenbeek-Saint-Jean

Rechtbank Brussel

FAILLISSEMENTEN oplevende branche

een transport wordt behaald, door-
geven. Pas als hij overloopt van 
transportopdrachten, zal hij zijn on-
deraannemers wat extra kruimels 
aanbieden.
De structuur van de bedrijfstak met 
zijn vele kleine tot zeer kleine spelers 
heeft  zo als het ware een rem op de 
tariefsontwikkeling ingebouwd. Dat 
vertaalt zich in gemiddeld slechte 
rendementen. In het grensover-
schrijdende vervoer is het gemiddel-
de rendement al vele jaren achtereen 
sterk negatief. In het binnenlands 
vervoer wordt gemiddeld eveneens 
een min opgetekend, afh ankelijk na-
tuurlijk van de deelmarkt waarin 
men actief is.
Met die gemiddeld negatieve rende-
menten is overigens iets aan de 
hand. Grotere bedrijven in het weg-
transport slagen er nog steeds in 
meerderheid in, aanvaardbare en 
vaak zelfs heel behoorlijke rende-
menten te behalen. Het gemiddelde 
wordt echter onder meer naar bene-
den gedrukt door een statistisch ef-

fect. De vele zeer kleine bedrijven 
wordt een fi ctief ondernemersloon 
toegerekend. Dat loon wordt in wer-
kelijkheid niet ontvangen en ook 
niet aan de ondernemer uitgekeerd. 
Deze stelt zich tevreden met een 
chauff eursinkomen dat aanzienlijk 
lager is. Dat veroorzaakt een verte-
kening van de winsttoestand in de 
bedrijfstak wegvervoer.

Deplorabel
Die is weliswaar over het geheel ge-
nomen niet goed, maar ook niet zo 
deplorabel als wel wordt voorge-
steld. Het zijn echter, zoals nu ook 
het jongste ABN Amro-onderzoek 
weer laat zien, vooral de grotere be-
drijven die nog wel een veer kunnen 
wegblazen. Het is ook een fabeltje 
dat vooral de verlader de bedrijfstak 
zou uitpersen. Vervoerders doen dit 
onderling net zo goed, waarbij ze 
gretig gebruikmaken van de ver-
splinterde structuur van de branche, 
met zijn vele zzp’ers en een toene-
mend aantal inschrijvingen.

Die vaak grotere vervoerders kun-
nen dat ook beter dan verladers, om-
dat ze een veel beter overzicht heb-
ben van de aangeboden 
transportcapaciteit. De verlader ziet 
zogezegd wel het hele bos, maar zijn 
logistieke dienstverlener kent alle 
bomen, groot en klein, en weet waar 
hij voor een bepaalde opdracht het 
best – lees: het voordeligst – terecht-
kan. Zo wordt de aanhoudende druk 
op de vrachtprijzen dus van hoog 
naar laag in de bedrijfstak doorgege-
ven. De toenemende entree van ver-
voerders die werken met chauff eurs 
uit lagelonenlanden komt daar nog 
bovenop.
Een aantal jaren geleden was de stel-
ling populair dat ‘gewoon’ wegver-
voer van A naar B een ‘commodity’ 
aan het worden was, een soort 
grondstof, die in ruime voorraad 
aanwezig was en waaraan relatief 
weinig kon worden verdiend. Voor 
een deel van het wegvervoer is die 
stelling volledig waar gebleken. Het 
is tegenwoordig vooral de waarde 
die in warehouses aan de lading 
wordt toegevoegd, die de onderne-
mer rendement biedt. Dat het maken 
van kilometers ook waarde aan het 
product toevoegt, raakt daarbij bui-
ten beeld.

Speerpunt
Adviseurs van de bedrijfstak raden 
vervoerders de laatste jaren aan, 
vooral van die waarde toevoegende 
dienstverlening een speerpunt te 
maken. Ze moeten voor hun klanten 
‘van waarde zijn’, een ‘regiefunctie’ 
op zich nemen, ‘synchromodaal’ 
opereren ter bevordering van de 
duurzaamheid van transporten en 
samen met de opdrachtgever tot ‘co-
creatie’ komen om de laatste in staat 
te stellen nieuwe of geheel verbeter-
de producten op de markt te bren-
gen. Alleen daarmee vallen nog goe-
de marges te behalen.
Dat zijn prima adviezen, waarmee 
echter een groeiende groep zeer klei-
ne ondernemers niets weet aan te 
vangen. Die ondernemers zijn aan 
de onderkant van de branche be-
land, waar ze maar moeten zien met 
eenvoudig geacht werk een redelijke 
boterham te verdienen. Toch kun-
nen ook zij zich nog wel onderschei-
den, door op hun niveau een goede 
dienst aan te bieden en zuinig, stipt 
en schadevrij te rijden. Maar dat le-
vert hun in deze versnipperde, door 
anderen beheerste markt maar mar-
ginaal meer inkomen op. De twee-
deling in het wegvervoer die zich een 
decennium en langer geleden al be-
gon af te tekenen, wordt langzamer-
hand een feit.
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Odyssey duikt voor bijna miljoen 
euro aan goud op uit stoomschip
Schatgraven op zee, je kunt er je 
brood mee verdienen. Odyssey Ma-
rine haalde onlangs voor 930.000 
euro aan goudstaven uit wateren 
voor de Amerikaanse oostkust. 

De schat lag in het wrak van het 
stoomschip Central America, dat in 
1857 tijdens een wervelstorm ver-
ging met naar schatting 20.000 kilo 
goud en honderden passagiers aan 
boord. Het schip kwam met goud uit 
Californië dat was bestemd voor 
banken aan de oostkust. 
De ondergang van de Central Ame-
rica leidde tot een bankencrisis die 
de reeds ingetreden economische 
neergang verergerde. De ‘paniek van 
1857’ duurde jaren en geldt als een 
van de grootste fi nanciële crises uit 
de geschiedenis.
Het ‘gouden wrak’ werd al in 1988 
gelokaliseerd, maar de schatzoeker 
van destijds, Tommy Th ompson, 

GOUDKOORTS

raakte verzeild in juridische proble-
men met geldschieters. Afgelopen 
maart kreeg Odyssey uiteindelijk de 
rechten, zodat ze hun ‘onderzeero-
bot’ Zeus (zie foto) mochten inzet-
ten. Dat ze zoiets goed moeten rege-

len bleek wel in 2007, toen de 
Spaanse marine het schip Odyssey 
Explorer arresteerde wegens het 
(vermeend) confi sceren van goud en 
zilver van een Spaans galjoen. Ofwel 
een soort Piet Hein-actie... | PW
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Apenheld Bieber?
Nieuws van het dierenfront: 
Justin Bieber steunt de 
demonstraties tegen Air 
France, omdat die maat-
schappij nog steeds apen 
vervoert voor dierproeven.

Bieber zou hoogstpersoonlijk ‘Air 
France sucks’ geroepen hebben, toen 
demonstranten op Los Angeles In-
ternational Airport hun ongenoe-
gen uitten over het feit dat de lucht-
vaartmaatschappij nogs steeds apen 
vervoert voor laboratoriumproeven, 
zo meldt de bekende dierenrechten-
club Peta in een persbericht. De zan-
ger, die groot werd op YouTube, zou 
met een van de demonstranten ge-
sproken hebben. 
Volgens Peta zijn vrijwel alle grote 
luchtvaartmaatschappijen in de we-
reld - waaronder Aer Lingus, Air 
China, British Airways, Luft hansa - 
gestopt met het vervoeren van apen 
voor dierproeven. Peta stelt dat veel 
van die apen uit het wild komen en 
bruut zijn weggehaald bij hun fami-
lie, en de organisatie hoopt dat Jus-
tin deze boodschap ook zal versprei-
den onder zijn fans - ook wel 
‘Beliebers’ geheten. 
Tja. Wie zijn wij bij Marge om te 
twijfelen aan de nobele gedachten 
(even afgezien van de feiten over 
dierproeven) van het tieneridool, dat 
overigens eens liet weten dat ook 
Anne Frank vast een ‘Belieber’ zou 
zijn geweest? Maar op het web zijn 
ook sceptische geluiden te horen. 
Hé, Justin Bieber, had die zelf niet 
eens een kapucijnaapje als huisdier? 
Dat hij vorig jaar meenam op toer-
nee, zonder de geldige papieren, zo-
dat de Duitse douane het diertje in 
beslag nam? Ja, inderdaad. Bieber 
vervolgde zijn toernee, kwam nooit 
meer terug en het aapje Mally kreeg 
een plekje in safaripark Serengeti 
vlakbij Hannover. 

Daar leeft  het jonge beestje nu sa-
men met zes andere kapucijnaapjes 
op een bebost eilandje. Woordvoer-
der Juliane Gunkel van de dieren-
tuin denkt dat het wel goed zal ko-
men met Mally in de groep: ‘Hij is 
erg slim en heeft  de juiste leeft ijd, 
niet te oud.’ 

Quarantaine
Het aapje, dat eerst nog wekenlang 
in quarantaine moest, was vermoe-
delijk wel veel te jong (9 weken oud) 

bij de moeder weggehaald voor het 
bij Bieber kwam. De zanger raakte 
ook al eens in opspraak toen hij een 
hamster weggaf aan een gillende 
fan, en toen hij een boa constrictor 
liet veilen voor een goed doel. 
Kortom, Bieber heeft  zelf ook niet 
een bijzonder diervriendelijk cv. Al 
blijft  een aap vermoedelijk liever 
speeltje van Justin dan hoofdrolspe-
ler in een dierproef. Dat wel. 

Psst... it is I, Justin!
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PETER WIERENGA

 DIERVLUCHTEN   ‘Air France sucks’, roept het tieneridoolnce sucks’, roept het tieneridoooooooooooooooooooollllllll

QUOTE VAN DE WEEK

Gijs van den Broek, 
directeur Van Heugten 
Transport.

De crisis heeft 
angst in de 
wegvervoer-
branche 
gebracht.
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FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Van zijn Zwitserse berg afgedaald is 
Jan Ebus, de beminnelijke Rotterdam-
se havencoryfee, die in 1998 als top-
man en eigenaar van Ebrex door de ha-
venjournalistenvereniging Kyoto tot 
‘Havenman van het Jaar’ op het schild 
werd geheven. Dat was zijn ‘fi nest mo-
ment’. Maar na die heuglijke uitverkie-
zing ging het langzaamaan mis met de 
topondernemer, zoals dat met wel 

meer Havenmannen van het Jaar – Willem Scholten! – het 
geval is geweest.

Hij bracht zijn Ebrex onder in een veelbelovende, maar bij na-
der inzien niet geheel geslaagde samenwerking met Seaport 
Terminals van HIM Furness. Dat werd Seabrex, met zijn Rot-
terdam Fruit Terminal. Beide bedrijven, Ebrex en Seabrex, 
zijn inmiddels failliet, Ebrex sinds 2009 en Seabrex, op dat 
moment net in handen geraakt van Belgian New Fruit Wharf, 
sinds 2010.

Jan, telg van een voormalige eigenaar van Frans Maas (nu 
DSV), trok zich bezeerd terug in Zwitserland, het land waar 
hij ooit een kostschool had doorlopen, waar zijn zeiljacht ‘Li-
onheart’ van vijft ien miljoen euro lag en waar hij ook op het 
land over een lang niet onaardig onderkomen beschikte. Ja-
ren hield hij zich muisstil, terwijl curatoren zijn uiterst ge-
compliceerde boedel afwikkelden. Hij had zijn buik vol van 
logistiek, wisten intimi te melden.

Jan hoefden we dus nooit meer te verwachten op een plaats 
waar duizenden tonnen fruit uit zeeschepen op de kade wor-
den gelost om naar de Europese groenteboeren en super-
markten te worden vervoerd. Maar hij is terug, zo werd
onlangs verrassend gemeld. Nu als directeur van de fruitter-
minal Heuer Logistics in Bremerhaven, die ooit tot zijn in-
middels ontrafelde imperium behoorde en die hij als loon-
slaaf van 63 gaat bestieren. De huidige eigenaar heeft  hem 
aangetrokken om zijn expertise nog één keer in de praktijk te 
brengen.

Die expertise heeft  Ebus zeker. Het is bovendien een goed 
Amerikaans principe dat je iemand die failliet is gegaan geen 
tweede kans moet ontzeggen. Sterker, je leert van zo’n be-
drijfsongeval. Maar nu weet ik niet of Bremerhaven ook een 
havenpersclub à la Kyoto heeft  die havenmannen van het jaar 
uitverkiest. Zou dat het geval zijn, dan zou ik zeggen: jongens 
en meisjes, pas nou op. Heuer Logistics moet nog langer mee.

Jan Ebus daalt de berg af


