
NIEUWSBLAD TRANSPORT    |    POSTBUS 200    |    3000 AE  ROTTERDAM   |    REDACTIE  010 280 1053    |    REDACTIE@NIEUWSBLADTRANSPORT.NL    |    ABONNEMENTEN  010 280 1016    |    ADVERTENTIES  010 280 1025    |    WWW.NIEUWSBLADTRANSPORT.NL

Havenbedrijf Amsterdam keert 
in het eerste jaar van de verzelf-
standiging (2013) een superdivi-
dend van 47,5 miljoen euro uit 
aan de hoofdstad, de enige 
aandeelhouder.   

Daarmee is de verzelfstandiging van de 
voormalige gemeentelijke havendienst fi -
nancieel een daverend succes voor het de-
missionaire stadsbestuur van Amsterdam. 
Tijdens de eerste aandeelhoudersvergade-
ring kon het autonome havenbedrijf tevens 
een recordwinst over 2013 presenteren van  
50,1 miljoen euro (+8%) aan een zeer te-
vreden gemeente Amsterdam, enig aan-
deelhouder van de havenbeheerder.   
De overige cijfers van het Amsterdams ha-
venbedrijf worden door het havenbedrijf 
ook omschreven als historisch hoog. Zo 
steeg de omzet met 3% naar 143,3 miljoen 
euro. Daarbij kwam ruim 56 miljoen euro 
van de inkomsten uit de havengelden, 

viteiten en dat de winstbestemming aan 
Amsterdam daardoor lager kan uitvallen. 
Havenwethouder Freek Ossel kwalifi ceer-
de het resultaat en het dividend over 2013 
als een droomstart. ‘Dit geeft  vertrouwen.’ 

Winstmaximalisering 
Voorzitter René Smit van de raad van com-
missarissen van het havenbedrijf en voor-
malig havenwethouder van Rotterdam 
noemde het recordresultaat een ‘prachtige 
uitkomst’, maar wees er ook op dat het 
geen ‘eeuwigdurende opbrengsten’ zijn 
maar dat er door de markt ‘hard voor moet 
worden gevochten’. Smit: ‘Laten we daarbij 
ook niet vergeten dat het met veel bedrij-
ven in de haven nog niet zo goed gaat’. 
Naast winstmaximalisering benadrukte 
hij dan ook de andere belangrijke rol van 
het zelfstandige havenbedrijf: ‘meer dyna-
miek en power brengen in het Amster-
damse havengebied’.   

waarvan zes miljoen uit de binnenvaart.   
Huur, erfpacht en kadegelden leverden 
verder 75 miljoen euro op. 
Het superdividend en de hoge nettowinst 
zijn volgens fi nancieel directeur Ed Nieu-
wenhuizen van de Haven Amsterdam 
deels toe te schrijven aan een gelijkblij-
vend kostenpeil en een bijzonder laag in-
vesteringsniveau in 2013 in de Amster-
damse haven. Dat laatste schrijft  
Nieuwenhuizen hoofdzakelijk toe aan de 
naijleff ecten van de crisis, waardoor de in-
vesteringsbehoeft e van bedrijven in het 
havengebied nog niet groot is. 
Nieuwenhuizen noemde verder het super-
dividend over 2013 ‘verantwoord’ met het 
oog op de solvabiliteit van het havenbe-
drijf, maar wees er tegelijkertijd op dat dit 
geen garantie is voor de komende jaren. 
‘Dit jaar kan het, maar we moeten het elk 
jaar weer bezien.’ Zo verwacht hij dat het 
Amsterdamse havenbedrijf de komende 
jaren meer kapitaal moet vrijmaken voor 
de uitbreiding van havengerelateerde acti-

Haven Amsterdam NV wist met de regio in het eerste jaar als zelfstandig bedrijf een recordoverslag te behalen van 95 miljoen ton.

 VERZELFSTANDIGING   Recordwinst havenbedrijf 2013 van ruim vijftig miljoen euro

Amsterdam toucheert 
superdividend haven

JOHN VERSLEIJEN

WEGVERVOER
Het contract met Sky-
Ways, de exploitant 
van de Belgische kilo-
meterheffi ng, is rond. 
T-Systems, dochter van 
Deutsche Telekom, en 
het Oostenrijkse bouw-
bedrijf Strabag moeten 
in juli beginnen met de installatie van het tolheffi ngs-
systeem. Ze moeten daarmee binnen achttien maan-
den klaar zijn, zodat de tol voor vrachtauto’s van 3,5 tol 
en zwaarder begin 2016 kan worden geheven. De Belgi-
sche staat denkt jaarlijks aan een opbrengst van 700 tot 
800 miljoen euro. 

Belgisch tolcontract rond 

LUCHTVRACHT
De luchthaven van London Heathrow wil met de komst 
van een derde landingsbaan uitgroeien tot een van de 
drie grote luchtvrachtcentra in Europa. De topdrie op 
vrachtgebied in Europa bestaat nu uit de luchthavens 
van Frankfurt, Parijs en Schiphol. Bij de nieuwe vracht-
plannen, die afgelopen week aan de UK Airports Com-
mission werden gepresenteerd voor het verkrijgen van 
een positief besluit voor een derde landingsbaan, mikt 
de directie op termijn op een verdubbeling van de 
vrachtoverslag van de huidige 1,5 miljoen ton naar drie 
miljoen ton. De huidige vrachtcapaciteit van London 
Heathrow Airport wordt al voor 98% benut en meer 
mogelijkheden voor groei zijn er nauwelijks. 

Londen zet aanval in op Schiphol

miljard euro moet 
Duitsland jaarlijks 
meer investeren in zijn 
weginfrastruc tuur; 
0,5% van zijn bruto 

binnenlands product. Dat staat in een rapport van het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het fonds wil dat 
het land de vele mankementen in zijn wegennet ver-
sneld aanpakt en daar miljarden extra voor op tafel 
legt. Dat is niet alleen goed voor de Duitse economie, 
maar komt blijvende economische groei in de hele euro-
zone ten goede. Tot en met 2017 was vijf miljard extra 
aan uitgaven gepland voor wegaanleg en -onderhoud.

17

DUITSE WEGEN EXTRA GELD

EXPEDITIE
Europese expediteurs in het wegvervoer en in zee- en 
luchtvracht voorzien de komende maanden aanhou-
dende volumegroei. Maar ze hebben hun verwachtin-
gen wel iets getemperd, blijkt uit de European Freight 
Forwarding Index van Danske Bank. In april daalde de 
index die de reële volumeontwikkeling weergeeft naar 
60. Dat duidt nog steeds op fl inke groei, maar in de 

maand daarvoor stond 
deze index op 65. Voor 
mei komt de verwach-
tingsindex uit op 64, 
voor juni op 58. De 
dalende groeiprogno-
ses doen zich bij alle 
modaliteiten voor. 

Minder volumegroei verwacht
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     POLL     

 NIEUWE POLL:  Het is hun eigen schuld dat het slecht gaat in de tankbinnenvaart

Dat zit er dik in 

Nee, Rotterdam blijft de grootste 

Geen idee  

Anders

50 %

44 %

5 %

1 %

Met de nieuwe MSC-terminal 
wordt Antwerpen Europa’s 
grootste containerhaven

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 798 mensen op de stelling van 14 MEI

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers
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De haven van Hamburg heeft  in 
het eerste kwartaal 35,6 miljoen 
ton lading overgeslagen, 8,6% 
meer dan vorig jaar. Bijna alle 
sectoren vertoonden groei, van 
de vloeibare bulk tot de contai-
ners. Zelfs het klassieke stukgoed 
liet enige winst zien. Daarmee 
deed de Noord-Duitse haven het 
aanmerkelijk beter dan de 
Westhavens Rotterdam en 
Antwerpen. Axel Mattern, CEO 
van Port of Hamburg Marketing, 
licht de cijfers toe.

U moet een tevreden man zijn.
Ja, we zijn er in geslaagd om de po-
sitieve trend van vorig jaar vast te 
houden. Het groeicijfer van 8,6%  
stelt ons in staat om onze concur-
rentiepositie ten opzichte van an-
dere havens in Noord-Europa te 
verstevigen. We zijn vooral tevre-
den dat we die groei hebben gerea-
liseerd in een periode dat er veel 
aan de wegen wordt gewerkt. Daar 
heeft  het wegvervoer nogal wat last 
van gehad. Gelukkig is een aantal 
grote projecten, zoals het aanbren-
gen van nieuw wegdek bij de Elbe-
tunnel en werkzaamheden aan de 
Köhlbrandbrug, binnenkort afge-
rond, zodat het verkeer weer onge-
hinderd kan doorrijden. Wij gaan 
ervan uit dat dat de haven en de re-
gionale economie nog een extra 
impuls zal geven.

Dus u kunt straks achterover 
leunen?
Nee, zeker niet. We moeten alles 
op alles zetten om de achterland-
verbindingen verder te verbeteren. 
We moeten nieuwe spoorverbin-
dingen realiseren en de A20 en de 
A21 verder opwaarderen. De uit-
bouw en de modernisering van de 
infrastructuur is van enorm be-
lang voor de ontwikkeling van 
Hamburg als Duitslands belang-
rijkste haven en logistiek centrum. 
Voor de haven zijn effi  ciënte ver-
bindingen de slagaders van de lo-
gistiek. 

Hoe wilt u dat bewerkstelligen?
Samen met onze regionale en in-

ternationale klanten, expediteurs 
en andere logistieke dienstverle-
ners moeten we in staat zijn om de 
negatieve gevolgen tijdens de duur 
van de bouwprojecten op te van-
gen. Wij denken dat het mogelijk is  
om het aandeel van het wegvervoer  
van en naar het achterland terug te 
dringen door de toepassing van in-
telligentere multimodale ketens. 
Niet voor niets zijn we de grootste 
spoorhaven van Europa en met een 
slimme dienstregeling moeten we 
in staat zijn om de ergste verkeers-
problemen op de weg te omzeilen.

En de binnenvaart?
Die kan niet alleen in het vervoer 
van massagoed een grotere rol spe-
len, maar ook in het vervoer van 
stukgoed en containers tussen de 
haven en bestemmingen in het 
achterland.

Hoe ziet u de rol van het wegver-
voer dan nog?
Die blijft  ook van belang, maar we 
moeten wel slimmere oplosssingen 
verzinnen om het wegvervoer effi  -
ciënter te organiseren. Je kunt bij-
voorbeeld denken aan zelfb edie-
ningsterminals en automatische 
containerherkenning bij terminal 
gates. Daardoor kunnen contain-
nerterminals 24 uur per dag en ze-
ven dagen per week open zijn.

Vooral in de containeroverslag 
doet Hamburg het relatief goed.
Ja, de containeroverslag bedroeg 

2,4 miljoen teu en dat is 8% meer 
dan in de eerste drie maanden van 
vorig jaar. Deze sector is veel har-
der gegroeid dan het gemiddelde 
van 1,8% van de vier grootste 
Noordwest-Europese containerha-
vens, Rotterdam, Antwerpen, 
Hamburg en Bremerhaven. Ons 
aandeel daarin is met 1,4 procent-
punt tot 26,8% toegenomen.
Met andere woorden, we hebben 
onze postie als belangrijke draai-
schijf verstevigd. De doorvoercij-
fers bevestigen dat beeld. Zo is de 
doorvoer van containers naar be-
stemmingen aan de Noordzee en 
in het Baltische Gebied met 6,5% 
gegroeid. De containerdoorvoer 
naar Finland en Polen steeg zelfs 
met respectievelijk 20 en 27%.

U concentreert zich volledig op de 
containersector? 
Nee hoor, ook al komt inmiddels 
98% van alle stukgoedlading in 
Hamburg in containers binnen, we 
beschouwen de overslag van hoog-
waardig en arbeidsintensief stuk-
goed nog steeds als een belangrijke 
activiteit. De gespecialiseerde ter-
minals in de haven verwerkten in 
het eerste kwartaal altijd nog zo’n 
460.000 ton en dat was 6% meer 
dan vorig jaar. Nu het leeuwendeel 
van het citrus en ander fruit gecon-
taineriseerd is, concentreren we 
ons op projectlading, ro/ro-lading, 
ijzer en staal en hout en papier.

Hoe zit het eigenlijk met de lang 
gekoesterde wens van de Ham-
burgse haven om de Elbe uit te 
diepen?
We moeten het publiek ervan zien 
te overtuigen dat goede aan- en af-
voerverbindingen naar de zeeha-
vens belangrijk zijn voor de hele 
nationale economie van Duits-
land. We rekenen er daarom op dat 
het federale gerechtshof in Leipzig 
in de loop van het jaar een positie-
ve beslissing neemt  over het verder 
verdiepen van de vaargeul in de 
Elbe.

AXEL MATTERN, CEO PORT OF HAMBURG MARKETING

‘We hebben onze positie als 

draaischijf verstevigd’

ROB MACKOR
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‘Dit werelddeel moet weer trots kun-
nen varen op de oceanen. Dat we weer 
worden gezien als een supermoderne 
unie om trots op te zijn.’ Dixit Mark 
Rutte tegenover Nu.nl, twee dagen 
vóór de Europese verkiezingen. Vol-
gens onze premier heeft  Brussel zich de 
laatste jaren vooral geprofi leerd als ‘re-
gelneef ’, in plaats van als ‘banenma-
chine’. Maar hij acht een Europees 

Wirtschaft swunder zeer wel mogelijk.

Datzelfde  aanstekelijke enthousiasme straalde Rutte ook uit 
bij de opening van het nieuwe kantoor van de Europese In-
vesteringsbank in Amsterdam (zie pagina 18-19). Een bank 
die relatief onbekend is bij het Nederlandse bedrijfsleven, 
hoewel deze vorig jaar alleen al dik 70 miljard euro uitzette 
in Europa waarvan 1,3 miljard in Nederland.

Ik heb nergens van die blauwe borden met gouden sterretjes 
zien staan, zo van: de Europese Unie heeft  dit mede mogelijk 
gemaakt. Toch hebben onder meer de Tweede Maasvlakte en 
Schiphol geprofi teerd van de geldkraan uit Luxemburg. Ook 
zijn met hulp van deze steun (die terugbetaald moet worden, 
het is géén subsidie) snelwegen verbreed. Voor honderden 
miljoenen euro’s. 

Paul Smits van het Rotterdamse Havenbedrijf zei bij het aan-
sluitende symposium zelfs dat de EIB voor die haven de ide-
ale bank is, vooral vanwege de lange looptijden van twintig 
jaar en meer, waar de ‘gewone’ commerciële banken na de cri-
sis niet verder gaan dan pak hem beet 12 jaar. Voeg daarbij de 
expertise op het vlak van publieke infrastructuur en kennis-
infrastructuur, en de match is logisch.

En dan is er nog iets: de EIB stelt ook kredieten beschikbaar, 
via ABN Amro maar ook via ING en Rabobank, aan het mkb. 
Met aantrekkelijke rentes. Dat vloeit voort uit een politieke 
opdracht van de Europese regeringsleiders om meer geld uit 
te lenen aan de bedrijven die momenteel zo lastig aan krediet 
kunnen komen. Dat geld verkrijgt de EIB op de kapitaal-
markt, van pensioenfondsen, (centrale) banken en investeer-
ders die de zekerheid en AAA-rating goed waarderen. Die 
hoge rating is weer te danken aan het feit dat alle Europese 
lidstaten gezamenlijk garant staan.

Hé, eigenlijk een soort eurobonds dus. Een hoge functionaris 
van de EIB bevestigde die constatering off  the record, die op 
zichzelf ironisch is omdat sommigen (Rutte incluis) aller-
gisch zijn voor het begrip eurobonds...  

Maar goed, er is uiteraard een verschil tussen leningen aan 
staten en leningen aan bedrijven, die bovendien streng ge-
toetst worden door professionals. Wat mij betreft  is de vraag 
ook niet meer of minder Europa, maar wat Europa wel en niet 
moet doen. Op deze plek, in dit blad, gaat het om het belang 
van de sector. Transport en logistiek zijn bij uitstek grens-
overschrijdende thema’s en daardoor gediend bij een gecoör-
dineerde aanpak van de grensoverschrijdende problemen. 

Zoals de Romeinen al wisten: verdeel en hee... ik bedoel, zorg 
voor goed bestuur én goede verbindingen.

Trots varen
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Herik Rail haalt spoordienst tussen Amsterdam 
en Milaan uit de roulatie, maar zint op comeback

RAILVERVOER

terstaat) feestelijk ingeluid. 
De bedoeling van spoorondernemer 
Gerard Herik was om een snelle en 
betrouwbare railverbinding tussen 
Amsterdam en Milaan te onderhou-
den voor onder meer versgoederen, 
maar volgens waarnemers was er 
nauwelijks ladingaanbod voor de 
drie diensten in de week vanuit het 
Amsterdamse havengebied. ‘Ik schat 
dat de bezettingsgraad gemiddeld 
niet eens 10% was. De shuttle was 
vanaf het begin zwaar verliesge-
vend’, zegt een insider.
De investeerders achter het railpro-
ject zouden daardoor de afgelopen 
twee maanden een groot deel van 
het startkapitaal, dat wordt geschat 
op 700.000 tot 1 miljoen euro, heb-
ben verloren, zegt een anonieme 

bron in de Amsterdamse haven. ‘Dit 
was een slecht doordacht initiatief 
zonder een echt businessplan.’ 

Break-even
Directeur Gerard Herik zegt in een 
reactie zich niet te herkennen in 
deze cijfers en wijst erop dat de 
dienst in de eerste week inderdaad 
niet over de beladingsgraad van 10%  
heen is gekomen, ‘maar dat is een ge-
geven als je een nieuw product in de 
markt zet’. Hij zegt verder dat de 
laatste spoordienst al een bezet-
tingsgraad van 45% kende. ‘Wij zijn 
dus op de goede weg, maar het is na-
tuurlijk nog niet voldoende. We zit-
ten pas met een bezettingsgraad van 
55% op break-even. We hebben ech-
ter goede hoop dat wij bij de herstart 

van de raildienst al vrij snel uit de 
verliezen kunnen komen.’ Daar-
naast gaat hij met 23 gehuurde con-
tainers nu ook zelf lading acquire-
ren. 
Volgens Herik zijn de verliezen niet 
de reden om de trein tijdelijk stop te 
zetten, maar problemen bij overslag 
op de terminals. ‘Het feit dat we de 
trein even uit de roulatie hebben ge-
nomen berust gewoon op het feit dat 
aankomst- en vertrektijden van de 
treinen niet goed op elkaar aanslo-
ten. Vrachtwagens die kwamen los-
sen, moesten te lang wachten op la-
ding van de inkomende treinen. 
Vaak moesten ze zelfs extra ritten 
maken.’  De komende weken worden 
de problemen met de rijtijden opge-
lost met DB Schenker, zegt hij. | JV

Herik Rail heeft  amper twee maan-
den na de start van de railshuttle 
tussen de Amsterdamse haven en 
Milaan de dienst tijdelijk stopge-
zet. Op 15 juni wil het bedrijf nu 
een rentree maken in de markt. 

‘Door het snel veranderende trans-
portlandschap met wisselende be-
zetting en materieel hebben wij be-
sloten een aantal zaken strategisch 
te heroverwegen. Deze lopende af-
spraken zorgen voor het tijdelijk uit 
de roulatie halen van de Amster-
dam-Milaan shuttle’, meldt de 
spoorondernemer op de eigen site.
De railgoederendienst werd uitge-
voerd door DB Schenker en werd op 
5 maart van dit jaar door voormalig 
minister Karla Peijs (Verkeer en Wa-

Eemshaven: 56 miljoen 
voor offshore wind 

Antwerpen eigenaar
van Opel-terrein 

INFRASTRUCTUUR
De Groningse Eemshaven inves-
teert 56 miljoen euro in zijn 
Beatrixhaven om meer offshore 
windactiviteiten aan te trekken. 
De uitbreiding van de haven moet 
volgend jaar klaar zijn. De haven 
krijgt een diepte van 10,40 meter 

en er moet 1,3 miljoen kubieke 
meter grond worden uitgegraven. 
Vanuit de Beatrixhaven zullen 
vooral windmolenonderdelen 
vervoerd worden, die op de kades 
klaarliggen. 

NileDutch en CMA
CGM delen schepen
SCHEEPVAART
NileDutch Africa Line en CMA 
CGM zijn een ‘vessel sharing 
agreement’ gestart voor diensten 
van Zuid-Amerika naar West-Afri-
ka. In eerste instantie zal de dienst 
twee 2.500 teu schepen van Nile-
Dutch omvatten. Per augustus 
wordt de capaciteit vergroot naar 
4.250 teu en wordt de dienst uit-
gebreid met twee schepen van 
CMA CGM die elk ook een capaci-
teit hebben van 4.250 teu. Het be-
treft een tweewekelijkse dienst.

AB Inbev zet lege
fl esjes op binnenschip
BINNENVAART
Bierbrouwer AB Inbev is een proef 
begonnen met het vervoer van 
bierfl esjes over het binnenwater. 
Lege fl esjes worden over het ka-
naal tussen Leuven en Dijle van 
Leuven naar Jupille gebracht. Daar 

worden ze gereinigd en weer afge-
vuld. De fl esjes zijn retourvracht 
voor de aannemer André Celis. 
Deze voert bouwmateriaal aan uit 
de omgeving Jupille naar Leuven, 
waar het bouwbedrijf over een ei-
gen kade beschikt.

VASTGOED
Havenbedrijf Antwerpen is einde-
lijk eigenaar geworden van het 96 
hectare grote Opel-terrein. De 
voormalige fabrieksterreinen 
staan sinds eind 2010 leeg. Het 
Havenbedrijf inspecteert de fa-
brieksgebouwen en saneert ver-
vuilde stukken grond. De haven-
beheerder probeert om een 
huurder voor het complete terrein 
te vinden en mikt daarbij op indu-
striële partijen.

KORTHES wordt Amerikaans
 BULKOVERSLAG   Overname door investeringsfondsen Riverstone en Carlyle vergt nog maanden

Hestya schermt al meer dan 
een half jaar met een bod op 
overslagbedrijf HES Beheer. 
Dat is er echter nog steeds 
niet en zal ook nog wel even 
op zich laten wachten.

De overname van de Rotterdamse 
havengroep HES Beheer door He-
stya Energy, die al in september vo-
rig jaar is aangekondigd, gaat nog 
maanden duren en wordt waar-
schijnlijk pas in september dit jaar 
afgerond. Dit blijkt uit een gedetail-
leerde gezamenlijke verklaring van 
de twee, waarin ze melden dat ze een 
voorwaardelijk akkoord hebben be-
reikt over een bod van 45 euro con-
tant per aandeel, ofwel 408 miljoen 
euro voor het hele bedrijf.
Voor het bod daadwerkelijk wordt 
uitgebracht, moet er aan veertien 
voorwaarden worden voldaan en om 
het te doen slagen aan nog eens zo’n 
waslijst. Meest opmerkelijke daar-
van is dat de twee het akkoord kun-
nen openbreken als zich nog een an-
dere gegadigde meldt. Die moet dan 
wel een minstens 10% hoger bod in 
cash uitbrengen dan Hestya.

Atlas eruit
Eveneens opmerkelijk is de aankon-
diging dat het Nederlandse Atlas In-
vest, met investeerder Marcel van 
Poecke als grootste aandeelhouder, 
uit Hestya stapt. Dat verkoopt zijn 
belang van 25% aan de Amerikaanse 
Carlyle-groep, die met een porte-
feuille van 200 miljard dollar een 
van de allergrootste investeerders 
ter wereld is. Van Poecke is tevens 
directeur van Carlyle International 
Energy Partners. Het is niet bekend 
wat hij aan die transactie overhoudt.
De andere 75% in Hestya is in han-
den van de eveneens Amerikaanse 
investeerder Riverstone, die ruim 25 
miljard aan investeringen beheert. 
HES, goed voor de overslag van zo’n 
zeventig miljoen ton bulklading per 
jaar in vooral Nederlandse havens, 
zou daarmee in handen komen van 

twee reuzen in de mondiale energie-
sector. Uiteindelijk wordt de verhou-
ding tussen Carlyle en Riverstone in 
Hestya overigens 70/30.
De groep HES-aandeelhouders met 
gezamenlijk 58% die op voorhand 
met het bod instemde, heeft  die toe-
zegging verlengd tot 26 september. 

Hestya wil 100% van de aandelen en 
zet de overname alleen door als mi-
nimaal 95% van de aandelen wordt 
aangeboden. De groep verwacht pas 
in juli het defi nitieve biedingsbe-
richt te kunnen publiceren.
Hestya krijgt verder tot 6 juni de tijd 

om het boekenonderzoek naar de 
overname door HES van de Franse 
logistieke dienstverlener Atic af te 
ronden. Die sloten daar eind april na 
maanden van onderhandelen een 
akkoord over. Hes betaalt 155 mil-
joen voor de Franse groep, maar ver-
koopt tegelijk een belang van 50,1% 

in het Terneuzense overslagbedrijf 
Ovet, wat 62,5 miljoen oplevert.
In de verklaring benadrukt Hestya 
het beste voor te hebben met het Ne-
derlandse bedrijf. De groep belooft  
de huidige strategie van HES te steu-
nen, alle rechten en aanspraken van 

de werknemers te respecteren en het 
bedrijf ‘prudent’ te zullen fi nancie-
ren. Eerder dreigden bonden en on-
dernemingsraden van een aantal 
HES-dochters de overname te trai-
neren omdat ze bang waren dat He-
stya het bedrijf wilde uitkleden.

Commissarissen
De Amerikanen willen de raad van 
commissarissen (rvc) uitbreiden tot 
zeven leden, waarvan vier van He-
stya zelf. Vorige maand werd ex-po-
litica Dilia van der Heem op voor-
dracht van de ondernemingsraad tot 
commissaris benoemd. Jan Peter Pe-
terson, die ook aandeelhouder in 
HES is, en Ben Vree blijven aan als 
commissaris. Zowel de rvc als het 
management steunt de overname.
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Defi nitief bod is nog afhankelijk van
een waslijst aan voorwaarden.

ROB MACKOR
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pen klinkt als een grote stap, maar in 
werkelijkheid is tweederde van die 
tonnage momenteel ook alweer in 
aanbouw. In 2014 zal de vloot daar-
door groeien, verwacht Rabobank 
Shipping. Om aan de onderkant van 
de markt schepen succesvol uit te la-
ten vloeien is aan de bovenkant een 
stop van nieuwe schepen nodig, stel-
len de tankvaartondernemers. Maar 
een bouwstop is moeilijk af te dwin-
gen. Eigenaren hebben behoeft e aan 
effi  ciëntere schepen. En werven en 
toeleveranciers zijn überhaupt ge-
baat bij het draaiend houden van de 
werven. ‘De 37 tankschepen die nu 
in aanbouw zijn, worden voor een 
deel slechts gebouwd om de werf 
draaiend te houden’, zegt Geerten 
van de Rest van Rabobank. Onder-
nemers blijven dus deels hun eigen 
markt verzieken.
Ook de banken spelen een rol, is tij-
dens de bijeenkomst te horen. ‘Fail-
liete schepen worden nu terug de 
markt in gebracht tegen een lage 
prijs, waardoor de waarde van de 
vloot devalueert’, zegt Kortenhorst. 
Die prijsdevaluatie maakt het min-
der aantrekkelijk om schepen te ver-
kopen. Een derde optie is export van 
de schepen naar gebieden als Afrika 
en Zuid-Amerika, maar afname 
daar vindt niet in groten getale 
plaats.
De conclusie van de tankvaartbij-
eenkomst is daarom somber. Om de 
sector weer gezond te maken zullen 
zowel de ondernemers als de banken 
hun verliezen moeten nemen.

De markt krimpt, maar de 
vloot groeit voorlopig nog. 
Dus moeten de tankvaart-
ondernemers in actie 
komen, en niet allemaal 
naar elkaar blijven kijken. 

Afnemende consumptie van olie-
producten zorgt voor lagere produc-
tie en sluiting van raffi  naderijen. De 
chemiesector mijdt Europa vanwege 
de hoge gasprijzen en slow steaming 
van zeeschepen zorgt voor vermin-
dering in afname bij de bunkerboer. 
Want tien procent minder snelheid 
bespaart 20 procent brandstof. 
Slechts één van de vier deelmarkten 
van de binnentankvaart draait sta-
biel: de eetbare oliën, en dat is een 
zeer kleine nichemarkt.
Die waarnemingen presenteerde 
Rabobank Shipping tijdens een 
tankvaartbijeenkomst georgani-
seerd door de nieuwe binnenvaart-
branchevereniging BLN. Het zijn ca-
tastrofale marktontwikkelingen 
voor een toch al door overcapaciteit 
geplaagde sector. ‘De economie 
klimt uit het dal maar de tankvaart 
gaat lijnrecht tegen die beweging
in’, zei de nieuwe BLN-voorzitter 
Roland Kortenhorst.

Afwachtend
Er is nu actie nodig. ‘Capaciteitsver-
mindering van de tankvloot is de 
enige echte oplossing’, zegt onder-
zoeker Edwin van Hassel van de 
Universiteit van Antwerpen, die de 
tankvloot en ontwikkelingen daar-
binnen heeft  onderzocht. Maar 
vooralsnog stellen de tankvaarton-

dernemers zich afwachtend op. 
‘Iedereen weet dat er gestopt moet 
worden met bouwen en dat er sche-
pen uit de markt moeten, maar we 
vinden allemaal dat het de buurman 
is die dat moet doen’, zegt een tank-
vaartondernemer die middag. Het is 
volgens hem bijna onmogelijk om de 
neuzen dezelfde richting op te krij-

gen, mede door de variëteit aan on-
dernemingen en de verschillende 
belangen. Maar stilzitten en wach-
ten tot anderen iets gaan doen werkt 
niet, zegt directeur sociaal-econo-
mische zaken Erik van Toor van 
BLN. ‘De banken zeggen beperkt te 
zijn in tijd en sluiten pijnlijke maat-
regelen niet uit. Dat betekent een 

koude sanering.’
De overcapaciteit in de binnentank-
vaart is ontstaan door een bouw-
hausse die rond 2005 een grote 
vlucht nam. De helft  van de beschik-
bare tanktonnage is na 2005 ge-
bouwd, blijkt uit cijfers van de
Rabobank. Destijds waren de markt-
vooruitzichten gunstig. Net als in de 
zeevaart heerste ook in de binnen-
vaart algemeen de opvatting dat la-
dingstromen alleen maar zouden 
groeien, dus werden er in hoog tem-
po schepen besteld. Maar toen zette 
de economische crisis in. Lading-
stromen stokten of daalden terwijl 
de scheepscapaciteit met duizenden 
tonnen tegelijk de markt op bleef 
rollen. Die overschotten moeten nu 
worden weggekapt. De vraag is hoe. 

Bouwstop
Tijdens de tankvaartbijeenkomst op 
de binnenvaartbeurs Maritime In-
dustry werden twee oplossingen ge-
noemd. Een bouwstop op nieuwe 
schepen zodat er niet nog meer ca-
paciteit de markt op vloeit, en het 
uitfaseren van schepen. 
Die uitfasering gaat al plaatsvinden 
omdat via wettelijke verplichting de 
enkelwandige tankers de markt uit 
moeten. Volgens Rabobank Ship-
ping zijn er momenteel 920 schepen 
die groter zijn dan 86 meter (en die 
volgens de bank de kern van de 
markt vormen) die tezamen goed 
zijn voor 2,4 miljoen ton aan laadca-
paciteit. Van die 920 zijn er 120
enkelwandig, die 10 procent van de 
totale laadcapaciteit vertegenwoor-
digen. De uitfasering van die sche-

Eigenaren hebben ook in een krimpende markt behoefte aan nieuwe schepen.

De binnentankvaart stevent af op een drama nu de toch al grote overcapaciteit wordt versterkt
door een afnemende vraag. Slechts één oplossing kan een ramp afwenden: capaciteitsvermindering.

Dat zijn alle tankvaartondernemers met elkaar eens, toch wil niemand zich eraan wagen.

Binnentankvaart wacht drama
 KRIMP   Ondernemers verzieken hun eigen markt met nieuwe schepen

TOBIAS PIEFFERS
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Frans parlement wil 
écotaxe in andere vorm

WEGVERVOER

SZW deelt voor ruim 
1 miljoen aan boetes uit 

De spraakverwarring in Frankrijk 
over de écotaxe poids lourds, de ki-
lometerheffi  ng voor vrachtverkeer, 
nadert het hoogtepunt. Verder uit-
stel lijkt onvermijdelijk. 

‘l’Écotaxe est morte’, zei Jean-Paul 
Chanteguet (PS) plechtig toen hij het 
rapport van zijn parlementaire com-
missie over de toekomst van deze ki-
lometerheffi  ng voor vrachtauto’s 
verleden week toelichtte. De heffi  ng 
is al verscheidene keren uitgesteld en 
zou nu van de baan zijn.
Maar helemaal ‘dood’ is de heffi  ng 
toch niet. De commissie wil de kern 
ervan behouden onder een andere 
naam. Ze gaat nu ‘éco-redevance’ 
heten, een ‘cijns’ of tol. Dat klinkt 
minder heft ig dan ‘belasting’.

De commissie bepleit een vrijstel-
ling van tol voor de eerste 400 kilo-
meter weggebruik per maand. Dat 
moet de vele kleinere vervoerders en 
verladers ontzien wier voertuigen 
maar kleine afstanden in een be-
perkte regio afl eggen. 
Er moeten ook categorale vrijstellin-
gen komen, zoals voor de melkont-
vangst, en kortingen voor perifere 
streken, zoals Bretagne. Een voorstel 
is verder de tol niet meer op alle na-
tionale en departementale staatswe-
gen te heff en, maar op een deel daar-
van. 
Minister Ségolène Royal (PS) van 
milieu wil niets van de écotaxe we-
ten en wijst ook deze ideeën af. Ze 
denkt na de Europese verkiezingen 
een besluit te nemen. | FN

De Inspectie SZW heeft  de afgelo-
pen tijd voor 1,24 miljoen euro aan 
boetes opgelegd aan zestien trans-
portbedrijven.

In alle gevallen ging het om buiten-
landse vrachtwagenchauff eurs die 
niet beschikten over de noodzakelij-
ke werkvergunningen. In totaal gaat 
het hierbij om 94 werknemers uit 
onder meer Bulgarije, Hongarije, 
Rusland en Roemenië waarbij over-
treding van de Wet arbeid vreemde-
lingen werd geconstateerd, aldus de 
controledienst. 
Bij de controles worden vooral werk-
gevers geïnspecteerd waarbij het ri-
sico van het niet naleven van de re-
gels het grootst was. Op dit moment 
is al ruim 350.000 euro aan boetes 

ontvangen. Een aantal transporton-
dernemingen heeft  een beroepspro-
cedure ingesteld. 
Ook dit jaar wordt er versterkt ge-
controleerd in de transportsector 
waarbij de aandacht vooral uitgaat 
naar eerder frauderende bedrijven 
en naar transporteurs ‘met een hoog 
risicoprofi el op schijnconstructies’. 
Volgens de inspectiedienst leiden 
deze constructies tot ‘oneerlijke con-
currentie op arbeidsvoorwaarden, 
onderbetaling en soms zelfs uitbui-
ting’. Daarnaast loopt de overheid 
premies en belastingen mis. 
Inspectie SZW maakt gebruik van 
meldingen van vakbonden en werk-
gevers. Zo werd vorige week nog een 
transporteur aangehouden op ver-
denking van mensenhandel. | JV

WERKVERGUNNINGEN

Dalende omzet
voor CEVA

JCL doet deel over 
aan management

Wagenborg: geen  
wegvervoer meer

Duitsland: één miljard 
extra voor bruggen 

LOGISTIEK

Logistiek dienstverlener CEVA zag 
de omzet over het eerste kwartaal 
met 8,9% dalen naar 1,8 miljard 
dollar. Volgens de nieuwe topman 
Xavier Urbain wist CEVA de winst-
gevendheid bij de activiteit con-
tractlogistiek te verbeteren over 

de eerste drie maanden van dit 
jaar, maar levert de expeditiedivi-
sie Freight Management, het 
oude EGL, nog steeds tegenval-
lende cijfers op. CEVA, een fusie 
tussen EGL en TNT Logistics, heeft 
het hoofdkantoor in Hoofddorp.

LOGISTIEK

JCL Group heeft zijn Nederlandse 
dochter JCL Logistics The Nether-
lands overgedaan aan directeur 
Erwin Cootjans, die ermee door-
gaat onder de naam Nunner Lo-
gistics. JCL Group vindt het bedrijf, 
met vestigingen in Helmond, Rid-

derkerk en Venlo, niet meer tot de 
kernactiviteiten behoren. Ook 
vestigingen in Spanje, Rusland en 
Litouwen zijn verzelfstandigd. 
Alle overige activiteiten worden 
door de groep voortgezet.

BEDRIJVEN

Koninklijke Wagenborg, dat onder 
meer veerdiensten op de Wad-
deneilanden onderhoudt, heeft 
afscheid genomen van zijn weg-
transport. Reining Transport is via 
een ‘management buy-out’ ver-
zelfstandigd. Het gaat voortaan 
door onder een nieuw logo. Het 
onroerend goed dat Reining in ge-
bruik heeft, zoals het pand van 
Reining Warehousing aan de A7 in 
Kolham, blijft in eigendom van 
Wagenborg. 

INFRASTRUCTUUR

Alexander Dobrindt, de Duitse 
verkeersminister, trekt de komen-
de jaren één miljard euro uit voor 
het opknappen van bruggen in 
het wegennet. Het gaat om een 
speciaal programma dat boven op 
de normale investeringen in infra-
structuur komt. Veel bruggen bij 
autosnelwegen en Bundesstras-
sen in Duitsland zijn zo afgetakeld 
dat ze toe zijn aan onderhoud of 
vervanging. 

KORT‘Noordtak kan goedkoper’
 BETUWEROUTE   Rotterdam, Overijssel en Gelderland laten ‘uitgeklede’ variant doorrekenen

De Noordtak van de Betu-
weroute kan voor 1,4 mil-
jard euro worden aangelegd. 
Dat is veel minder dan tot 
nu toe werd aangenomen. 

Dat is de strekking van een ‘quick 
scan’, die de provincies Gelderland 
en Overijssel in samenwerking met 
Havenbedrijf Rotterdam hebben la-
ten uitvoeren door vier onderzoeks-
bureaus. Die heeft  wel betrekking op 
een ‘uitgeklede’ variant van de 
spoorlijn, namelijk enkel- in plaats 
van dubbelsporig. Ook wordt er be-
spaard op andere voorzieningen, zo-
als een gelijkvloerse aansluiting op 
de Betuweroute en het bestaande 
spoor bij Oldenzaal.
Tot dusver werden de kosten van de 
77 kilometer lange nieuwe spoor-
lijn tussen Elst en grensovergang 
Oldenzaal/Bad Bentheim (zie 
kaart: variant 3) tussen de twee en 
4,7 miljard euro geschat. De Noord-
tak maakte deel uit van het oor-
spronkelijke ontwerp van de Betu-
weroute, maar werd al in de jaren 
negentig geschrapt in verband met 
de enorme kostenstijging van de 
hoofdroute.
Staatssecretaris Wilma Mansveld 
moet voor de zomer een besluit ne-
men over een nieuwe route voor het 
goederenvervoer door Oost-Ne-
derland. Het goederenvervoer 
wordt zo veel mogelijk geweerd van 
de huidige route Rotterdam-Die-
men-Amersfoort-Deventer-Hen-
gelo-Oldenzaal, zodat op dat tra-
ject capaciteit vrijgespeeld wordt 
voor het passagiersvervoer. Dat 
vloeit voort uit het Plan Hoogfre-
quent Spoor, ofwel spoorboekloos 
rijden.

Risico’s
De twee voornaamste alternatieven 
die Mansveld tot nu toe laat onder-
zoeken gaan beide over bestaand 
spoor, dat echter wel fors aangepast 
moet worden. De goedkoopste vari-
ant is met 451 miljoen het zoge-

meer kortere en betrouwbaardere 
reistijden, vermindering van de ef-
fecten op de leefomgeving en een 
‘robuuster’ passagiersnetwerk. In 
die systematiek zou de Twenteka-
naallijn 66 miljoen voordeel opleve-
ren en kopmaken Zwolle 38 miljoen.
Mansveld heeft  tot dusverre steeds 
gesteld dat een miljardeninvestering 
voor maximaal 36 treinen per dag 
niet te verdedigen is. De opdrachtge-
vers stellen echter dat het ministerie 
geen rekening heeft  gehouden met 
kosten voor allerlei extra veilig-
heids- en leefb aarheidsmaatregelen 
bij de huidige alternatieven. ‘Het is 
zinvol om die er wel bij te betrekken, 
want die gaan zo veel kosten dat een 
sneller, veiliger en economisch aan-
trekkelijker nieuw spoor echt beter 
is’, stellen zij.

noemde kopmaken in Deventer (va-
riant 1), gevolgd door de 
Twentekanaallijn met 829 miljoen 
(variant 2) . Tegen alle oplossingen is 
veel lokaal verzet omdat bewoners 
bang zijn voor extra lawaai, trillin-
gen en voor de risico’s van gevaarlij-
ke stoff en.
Zo hebben bestuurders in de Achter-

hoek al laten weten helemaal niets in 
de Noordtak te zien. Voorzitter Peter 
Drenth van een overleggroep van 
Achterhoekse mobiliteitswethouders 
spreekt van de aanleg van ‘een enor-
me betonnen bak die veel geld kost en 
waar de streek niets aan heeft ’.

De onderzoekers (APPM, Arcadis, 
Goudappel Coff eng en Buck Con-
sultant)  zijn uitgegaan van een ‘so-
ber en doelmatig’ ontwerp. De en-
kelsporige lijn kan per etmaal slechts 
36 treinen (24 containertreinen en 
twaalf bulktreinen) verwerken. Jaar-
lijks zou het gaan om ongeveer zeven 
miljoen ton lading. Het traject kan 

in de toekomst voor 270 miljoen 
euro dubbelsporig gemaakt worden.
De Noordtak zou in 2030 een econo-
misch voordeel van 81 miljoen euro 
opleveren ten opzichte van de huidi-
ge route, stellen de onderzoekers. 
Dat bedrag is de optelsom van onder 

Deventer

Doesburg

Zutphen

Doetinchem
Winterswijk

DUITSLAND

Enschede

Hengelo

variant 3

variant 2

variant 1

Zevenaar

De Noordtak zou in 2030 een voordeel 
van 81 miljoen euro opleveren.

ROB MACKOR



CONJUNCTUUR & MARKT6
NIEUWSBLAD TRANSPORT 21-27 MEI 2014

ZIM wordt ingrijpend 
geherstructureerd

LIJNVAART

aandelen, het verstrekken van 50 
miljoen dollar aan liquiditeit en het 
afzien van de terugbetaling van een 
lening van 225 miljoen dollar. Daar-
naast hebben aanverwante bedrij-
ven ingestemd om ZIM te steunen 
met 180 miljoen dollar via de wijzi-
ging van chartercontracten en het 
afwachten van terugbetaling van 
uitstaande leningen.
De waarde van ‘het nieuwe ZIM’ 
wordt geschat op 600 tot 800 miljoen 
dollar. De herstructurering is overi-
gens nog geen feit, maar is nu in af-
wachting van goedkeuring van aan-
deelhouders, kredietcommissies en 
wettelijke goedkeuringen. Als het 
bedrijf dat groene licht krijgt, kan 
ZIM naar eigen zeggen strategische 
partnerships aangaan. | TP

Een herstructureringsplan ter 
waarde van drie miljard dollar 
moet de Israëlische rederij ZIM 
van een toekomst voorzien.  

Een sleutelelement in de herstructu-
rering is de reductie van het gouden 
aandeel van Israëls ministerie van 
defensie, dat zakt van 100 naar 32%. 
Die reductie moet ervoor zorgen dat 
ZIM aantrekkelijker wordt voor al-
liantievorming en ook een beurs-
gang mogelijk te maken.
Daarnaast wordt de door schulden 
geplaagde rederij via een schuld-
naar-aandelen conversie verlost van 
1,4 miljard dollar aan uitstaande 
schulden. Israel Corporation heeft  
ingestemd met een extra investering 
van 200 miljoen dollar in nieuwe 

Bedrijvigheid groeit, 
 WEGVERVOER   Ondernemersvertrouwen in zwaar getroffen bedrijfstak stijgt

Het wegvervoer zit beter in 
het werk dan een jaar 
geleden. Maar het winstni-
veau houdt nog niet over en 
de vrachtprijzen laten voor 
de meeste ondernemers geen 
verbetering zien.

Wegvervoerders en logistieke 
dienstverleners hadden het druk in 
het eerste kwartaal. Maar tegenover 
die extra bedrijvigheid en groeiende 
omzet stond nauwelijks een verbete-
ring van de beloning voor hun werk. 
Toch zien meer ondernemers de na-
bije toekomst met vertrouwen tege-
moet.
De bedrijvigheid in de bedrijfstak is 
sinds drie jaar niet zo hoog geweest, 
zo wijst het jongste conjunctuurbe-
richt van Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN) uit. Het aantal op-
drachten en de ladingvolumes 
namen in het eerste kwartaal sterker 
toe dan we in lange tijd hebben ge-
zien. In sommige deelmarkten wa-
ren er zeer forse verbeteringen.
TLN drukt dit uit in zogeheten 
stemmingsindicatoren. De indicator 
voor het vervoer van bouwmateria-
len steeg in één jaar tijd met bijna zes 
punten, van 2,5 in het eerste kwar-
taal vorig jaar tot 8,2 nu. Met de in-
terpretatie daarvan moet je altijd 
voorzichtig zijn. Vorig jaar verkeer-
de de bouw, met inbegrip van de 
bouwvervoerders, in zak en as. Dit 
jaar trekt inderdaad de woning-
markt wat aan, maar de kennelijk 
sterke toename van het bouwver-
voer heeft  zeker ook te maken gehad 
met de zachte winter.
Er waren nog meer frappante stij-
gingen, bijvoorbeeld in de deels 
bouwgerelateerde deelmarkt voor 
exceptioneel vervoer (van 3,4 naar 
6,4) en in het transport van sierteelt-
producten (van 3,4 naar 9,1). Bij de 
verhuizers knapte de stemming op 
van 2,7 naar 5,8. Er wordt meer ge-
bouwd en verhuisd en we zetten in 

het nieuwe huis graag een extra 
bloemetje. Maar ook in het distribu-
tievervoer sloeg de stemmig om van 
fl ink negatief naar gematigd positief.
Bij de expediteurs werd een stem-
mingsindicator van 9,4 gemeten. 
Het oordeel van deze beroepsgroep 
was daarmee veruit het zonnigst van 
alle deelmarkten. Een vergelijking 
met een jaar eerder is echter niet te 
maken, omdat TLN pas sinds kort 
enquêteert onder expediteurs. Hun 
organisatie, de Fenex, is immers nog 
niet zo lang een deelmarkt van TLN.
Sloeg het oordeel over de gang van 
zaken over de hele linie om van 4,2 

naar 6,7, een ruime voldoende, 
slechts 30% van alle ondervraagde 
ondernemers maakte melding van 
gestegen vrachtprijzen. Normaal in 
het voorjaar, als vervoerders met 
hun opdrachtgevers nieuwe tarieven 
hebben uitonderhandeld, is dat acht 
op de tien vervoerders hogere 
vrachtprijzen voor hun diensten we-
ten te bedingen. Maar voor de mees-
te vervoerders veranderde er niets en 
10% zag zelfs een daling.

Ontevreden
Een meerderheid van het panel is 
dan ook ontevreden over de vracht-

De wegvervoerders uit het TLN-panel zien hun toekomst weer wat zonniger. 
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DHL neemt afscheid 
van naam Selektvracht

PAKKETVERVOER

eerste kwartaal van dit jaar ook voor 
de lichte winststijging van 1% bij de 
moederholding Deutsche Post DHL 
naar 502 miljoen euro. De omzet-
groei bij het pakketvervoer van de 
divisie mail lag op ruim 4%.
De omzet en winstgroei werden vol-
gens de directie vooral gedrukt door 
negatieve wisselkoerseff ecten en de 
mindere resultaten in de expeditie.

Expeditie
Expeditiedochter DHL Global For-
warding draaide een bijzonder slecht 
eerste kwartaal. Het bedrijfsresul-
taat nam met bijna 45% af naar 48 
miljoen euro, terwijl de omzet te-
rugliep met 2,2 % naar 3,5 miljard 
euro. De klad zat vooral in de omzet 
uit de lucht-en zeevrachtactiviteiten, 
die met 4,1% daalde naar 2,5 miljard 
euro. DHL wijt de slechte cijfers 
naast de harde euro aan de veel lage-
re vrachttarieven in de markt. Ver-
der zorgde een andere berekenings-
wijze bij de luchtvrachttoeslagen 
voor hogere kosten.
In totaal daalde de omzet uit lucht-
vracht met 5% naar 1,15 miljard 
euro, terwijl de zeevrachtdivisie 
ruim 3% moest inleverde en op 839 
miljoen euro uitkwam. De vracht-
volumes in de twee segmenten ble-
ven nagenoeg gelijk aan die van het 
eerste kwartaal van 2013.
De slechtste cijfers bij de expeditie 
steken schril af tegen de groei bij an-
dere divisies van DHL. Zo nam het 
resultaat bij de internationale koe-
rier DHL Express met ruim 14% toe 
naar 285 miljoen euro en zag Con-
tractlogistiek (omzet 3,5 miljard 
euro) de bedrijfswinst licht groeien 
met 1,2% naar 85 miljoen euro. Post 
leverde met een winst van 398 mil-
joen euro hetzelfde resultaat af als in 
2013, terwijl het wegvervoer de 
winst licht zag afnemen (-1,5%)  
door de scherpe concurrentie in een 
aantal Europese landen.  Het resul-
taat kwam uit op 271 miljoen euro. 
De omzet steeg wel met 2,6% naar 
ruim 1 miljard euro. | JV

DHL maakt met het oog op de sterk 
groeiende pakketvolumes uit het 
internet een einde aan de oude be-
drijfsnaam Selektvracht in de Be-
nelux. 
 
De koerier zal alle pakketactivitei-
ten in de Benelux voortaan uitven-
ten onder de naam DHL Parcel Be-
nelux. Daarmee komt een einde aan 
Selektvracht, dat de Duitse koerier 
vijft ien jaar geleden overnam van 
Nedlloyd. 
DHL Parcel telt in de Benelux 6.000 
medewerkers, waarvan 5.000 in Ne-
derland. Met de naamsverandering 
wil DHL de netwerken voor zakelij-
ke en particuliere consumenten 
meer koppelen. In de Duitse markt 
is dit al een succesvolle formule ge-
bleken omdat bedrijven, zoals web-
shops, die aan zowel zakelijke klan-
ten als aan particulieren leveren, zo 
de goederenstromen integraal kun-
nen managen, aldus het koeriersbe-
drijf in een toelichting.
Met het oog op het internetwinkelen 
zijn de netwerken van de Duitse ex-
presvervoerder nu ook volledig aan-
gepast aan retourlogistiek, stelt de 
koerier. 

Van Gend & Loos
DHL Parcel heeft  in Nederland 15 
terminals, 121 depots en 1.000 ser-
vicepunten en is eigenlijk de voort-
zetting van het oorspronkelijke Van 
Gend & Loos-netwerk inclusief 
Selektvracht. Dit laatste bedrijf  
werd begin jaren tachtig van de vo-
rige eeuw opgericht als specialist 
voor de postorderbranche. Het ver-
richt onder meer de besteldiensten 
voor Wehkamp.
De focus op het internetwinkelen in 
de Benelux past ook helemaal bin-
nen de nieuwe Strategy 2020 van 
DHL, zegt algemeen directeur Wou-
ter van Benten van DHL Parcel Be-
nelux. ‘Het concern beoogt hiermee 
een verdere winstgroei te realiseren 
en zijn marktpositie te versterken.’ 
Het pakketvervoer zorgde over het 
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Havens zien overslag 
dit jaar 3% groeien

NOORDWEST-EUROPA

gasprijs. Gas is een belangrijke hulp-
stof bij het raffi  nageproces van ruwe 
olie. Dit is er de oorzaak van dat 
ruwe olie meer en meer ‘bij de bron’ 
wordt geraffi  neerd.
Daar heeft  Rotterdam, de onbetwis-
te ruwe-oliehaven van Europa, last 
van. Aan de andere kant moet de el-
ders al verwerkte minerale olie ook 
worden overgeslagen. Die overslag is 
de laatste jaren in Rotterdam, maar 
bijvoorbeeld ook in Antwerpen, 
juist sterk gegroeid. Voor tankop-
slagbedrijven heeft  de verminderde 
aanvoer van ruwe olie als gevolg dat 
de bezetting van hun uitrusting on-
der druk staat.
Over de containeroverslag is de ana-
lyse gematigd optimistisch. Maar 
‘een terugkeer naar het oude groei-
pad’ zit er volgens de onderzoekers 
niet in. Interessant wordt dit jaar 
welke invloed de binnenkort te ope-
nen Tweede Maasvlakte op de con-
currentieverhoudingen zal hebben. 
Volgens de ING speelt die in begin-
sel in het voordeel van Rotterdam. 
Daar staat tegenover dat de wereld-
wijde reders-top 3, de P3, meer af-
vaarten van zeer grote schepen naar 
Antwerpen wil overbrengen. | FN

Tijdens de NT Dagen is op 11 juni een 
sessie gewijd aan de (omstreden) 
staatssteun aan Europese havens.

De goederenoverslag in de zeeha-
vens van Noordwest-Europa zal dit 
jaar gemiddeld 3% groeien. Alle 
havens in de ‘range’ Hamburg-Le 
Havre hebben daarbij hun sterkere 
en zwakkere kanten die de mate 
van groei zullen bepalen. 

Dat schrijft  ING Economisch Bu-
reau in een analyse. Het afgelopen 
jaar lieten de overslagcijfers van ha-
vens in deze range een wisselend 
beeld zien. De grootste groeier was 
Hamburg, met 6%. Deze haven moet 
het steeds meer hebben van ‘tran-
shipment’, waarbij containers van 
het ene op het andere zeeschip wor-
den overgeslagen. Antwerpen haal-
de ook winst in het containerseg-
ment en verder in de overslag van 
minerale olie. Deze haven kwam aan 
een groei van 4%.
De derde groeier was Amsterdam, 
met 1%. In Rotterdam bleef de over-
slag stabiel. De aanvoer van ruwe 
olie liep er terug, maar daar stond 
wel een toename van de aanvoer van 
kolen en erts tegenover. Overigens is 
Rotterdam, door sterke groei in 
voorgaande jaren, nu wel weer terug 
op het niveau van 2008. Zeebrugge 
en Gent zaten met respectievelijk 2 
en 1% in de min, terwijl de Zeeuwse 
havens 4% aan lading verloren.
Er speelt een aantal ontwikkelingen 
die de overslagcijfers ook de komen-
de jaren zullen blijven beïnvloeden. 
Zo zijn de Verenigde Staten op grote 
schaal schaliegas gaan winnen. Ze 
verbruiken minder kolen. Dit drukt 
de kolenprijs, reden waarom Euro-
pese centrales meer kolen zijn gaan 
verstoken. In Rotterdam en Amster-
dam leidde dit vorig jaar tot dubbele 
cijfers groei voor de kolenoverslag.
Intussen is het Amerikaanse scha-
liegas nog niet op het wereldtoneel 
verschenen. De Amerikanen expor-
teren het niet, maar verbruiken het 
zelf. Dat leidt er volgens de econo-
men van ING toe dat de aanvoer van 
bijvoorbeeld LNG nog marginaal 
blijft . Tegelijk kent Europa een hoge 

TRANSPORTINDEX AANHOUDEND 10% HOGER DAN IN VORIGE JAREN

De Transportindex ligt al maanden tien punten hoger dan in voorgaande jaren. Dat betekent, op een niveau van 
104,35 begin deze week, dat in het Nederlandse vervoer per zee- en binnenschip en over de weg zo’n 10% meer 
bewegingen worden vastgesteld dan in 2012 en 2013. Dat is een duidelijke aanwijzing van herstel. De binnenvaart 
doet het, al vormt bijvoorbeeld de tankvaart daarop een uitzondering, nu veel beter dan in vorige jaren. Hetzelfde 
geldt voor het wegvervoer. Opmerkelijk is dat ook de zeevaart de waarden van vorige jaren gemakkelijk evenaart.

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

Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 
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geen hogere tarieven

prijzen. Dit terwijl hun kosten ook 
sinds het uitbreken van de crisis in 
2008 gestaag zijn blijven stijgen. 
Brandstof werd sindsdien jaarlijks 
gemiddeld 5% duurder en de loon-
kosten stegen in de hele periode met 
14%. De achtergebleven tarieven 
scoren daarom een 2,8 in de stem-
mingsindex die de tevredenheid van 
ondernemers weergeeft . Ook over de 
winst (4,8) zijn veel ondernemers 
niet tevreden. Omzet, orderont-
vangsten, concurrentiepositie, be-
drijvigheid en liquiditeit komen alle 
aan een ruime voldoende en over de 
bezettingsgraad is het oordeel met 

8,2 zelfs ruim positief.
Het ondernemersvertrouwen steeg 
naar de hoogste stand in drie jaar. 
Van de grote bedrijven voorziet 43% 
de komende tijd verdere verbetering. 
Van de middelgrote is dat 25% en bij 
kleinere bedrijven 22%. De meeste 
ondernemers, 60%, oordelen ‘neu-
traal’, ze wachten de verdere gebeur-
tenissen af. Dat doen ze, zeggen de 
TLN-onderzoekers, waarschijnlijk 
vooral wegens hun eigen onzekere 
vooruitzichten. Expediteurs, excep-
tioneel-vervoerders en sierteelt-
transporteurs hebben er het meest 
vertrouwen in, evenals vervoerders 

op Zweden, Oostenrijk, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk.
De helft  van de bedrijven zat in het 
eerste kwartaal op winst. Een derde 
speelde quitte en de rest, 18%, leed 
verlies. Volgens vier op de tien bleef 
de winst gelijk. Drie op de tien spra-
ken van hogere winst, bij 27% was er 
een winstdaling. Hier een beeld dat 
we al langer zien: de zeer kleine be-
drijven, dus de zzp’ers en bedrijven 
tot en met vijf vrachtauto’s, rappor-
teerden een winstdaling. Bij middel-
grote bedrijven nam het rendement 
iets toe en bij de grote ondernemin-
gen zelfs fl ink. De stemmingsindica-
tor ‘winstgevendheid’ voor die laat-
ste groep steeg dan ook van 6,4 naar 
7,2.
De fi nanciële positie, gemeten naar 
cashfl ow en eigen vermogen, lijkt 
iets te verbeteren. Bijna 47% zegt er 
sterk tot zeer sterk voor te staan. Een 
jaar geleden was dat nog geen 43%. 
Ruim 11% noemde de eigen positie 
zwak tot zeer zwak. Dat was een jaar 
eerder nog bijna 15%. De rest acht 
zijn positie niet fl orissant, maar ook 
niet alarmerend. Deze stemmings-
indicator liep op van 7,5 naar 7,8.
We hebben nu zo’n zes kwartalen 
van opgang gezien, na een evenlange 
periode van neergang die in het der-
de kwartaal van 2011 inzette. Een 
eerdere cyclus van afnemende en 
weer aantrekkende conjunctuur was 
er tussen het derde kwartaal van 
2007 en het tweede van 2011, met 
een diep dal tussen de tweede helft  
van 2008 en het gehele jaar 2009.
Of de huidige opgang aanhoudt, 
staat nog te bezien. TLN noemt het 
herstel ‘broos’ en verwijst daarbij 
onder meer naar recent internatio-
naal onderzoek door bijvoorbeeld de 
Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling 
(OESO). Daar komt bij dat het Ne-
derlandse midden- en kleinbedrijf 
nog zeer afh ankelijk is van de kre-
dietverlening door banken.

FOLKERT NICOLAI

Haven van Hamburg is 
terug van weg geweest 

KWARTAALCIJFERS

Port of Hamburg wijst er in het 
kwartaalbericht uitvoerig op dat 
deze sector veel harder groeit dan 
het gemiddelde van 1,8% van de vier 
grootste Europese containerhavens 
(Rotterdam, Antwerpen, Hamburg 
en Bremerhaven). Het Hamburgse 
aandeel in het totaal van die vier 
groeide met 1,4 procentpunt tot 
26,8%.
De haven wist ook een plus van een 
kleine 6% te boeken in de overslag 
van niet-gecontaineriseerd stuk-
goed. In totaal werd er 460.000 ton 
overgeslagen van producten als pro-
jectlading, staal, hout en papier. De 
overslag van agribulk nam met bijna 
een kwart toe tot 2,2 miljoen ton, die 
van overige droge bulk daalde met 
4% tot 4,7 miljoen ton. | RM

De haven van Hamburg heeft  in het 
eerste kwartaal 35,6 miljoen ton la-
ding overgeslagen, 8,6% meer dan 
vorig jaar.

De overslag van stukgoed, inclusief 
containers, steeg met bijna 11% tot 
25,2 miljoen ton, die van massagoed 
met 3,5% tot 10,4 miljoen ton. De 
containeroverslag bedroeg 2,4 mil-
joen teu, 8% meer dan in de eerste 
drie maanden van vorig jaar.
Vorig jaar groeide de containerover-
slag ook fors en de haven is hard op 
weg om de na het crisisjaar 2008 op-
gelopen achterstand weg te werken. 
Hamburg is nu weer de tweede con-
tainerhaven van Europa, na Rotter-
dam. De afgelopen jaren was Ham-
burg gezakt naar de derde plaats.
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Moeder 
der
Verkiezingen

De nieuw te vormen regering in België moet dringend

de ‘loonkostenhandicap’ aanpakken die de concurrentiepositie

van de Belgische transport- en logistieksector ondermijnt.

Dat is de belangrijkste wens van de sector.

I
nvesteringen in de infra-
structuur zijn in België - naast 
de loonkosten - een andere 
grote kopzorg, met name 
voor het wegvervoer. En dan 

nog de aansluitingen tussen havens, 
binnenvaart en spoor. Kortom: de 
belangenorganisaties weten wat zíj 
wensen, maar nu is het afwachten 
wat de ‘moeder der verkiezingen’ 
brengt. Zondag stemt België zowel 
Europees als federaal en regionaal.
Dit betekent dat er verschillende re-
geringen moeten worden gefor-
meerd. Niet alleen is de regering-Di 
Rupo haar voortbestaan niet zeker, 
ook kunnen de politieke kleuren van 
het Vlaamse, Waalse en Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest veranderen. 
De regionale uitslag is voor de sector 
ook van belang omdat ‘mobiliteit’ en 
infrastructuur goeddeels onder de 
bevoegdheid van de regionale mi-
nisters vallen. Na de verkiezingen 
krijgen de gewesten bovendien meer 
‘economische’ bevoegdheden, onder 
meer op de arbeidsmarkt. 
De verkiezingsprogramma’s van de 
grote Vlaamse partijen, met mooie 
namen als 3D-plan (de christen-de-
mocraten) of 5-5-5-Groeiplan (de li-
beralen), gaan dan ook  vooral over 
de grote lijnen - Europees, federaal 
en regionaal beleid ineen. ‘Je kunt in 
België niet even het nationale verkie-
zingsprogramma van een partij 

pakken en concrete voorstellen over 
pakweg het Albertkanaal afvinken’, 
zegt een woordvoerder van het Bu-
reau Voorlichting Binnenvaart. Veel 
verder dan kreten als ‘We stimuleren 
de logistieke processen die België als 
logistieke hub versterken’ (uit het 
programma van de sp.a, de Vlaamse 
socialisten), gaat het niet. 
Bij de ondernemingen die zich met 
transport en logistiek bezighouden, 
staat loonkostenverlaging boven aan 
de wensenlijst. ‘Loonlast nekt sec-
tor’, zegt beroepsorganisatie Trans-
port en Logistiek Vlaanderen (TLV) 
in haar Memorandum Verkiezingen 
2014. Ze vraagt in het regeerakkoord 
van de nieuwe federale regering en 
dat van de Vlaamse regering ‘een 
aanzienlijke verlaging van de loon-
kosten zonder te raken aan de koop-
kracht van de betrokken werkne-
mers’. De politieke partijen zijn niet 
blind voor de loonkloof met andere 
EU-landen en niet doof voor de 
klacht dat een onderneming starten 
in België veel te ingewikkeld is. 
Daardoor worden er veel te weinig 
nieuwe banen gecreëerd. 

Winnaar
De verwachte winnaar in Vlaande-
ren, Bart de Wever (Nieuw-Vlaamse 
Alliantie, N-VA), belooft  in zijn 
‘Plan V’ (Verandering Voor Voor-
uitgang) dat hij het tempo in het 

‘concurrentiepact’ verhogen zal. 
Dit is een akkoord dat de federale 
regering begin dit jaar sloot met 
de regeringen van de drie Ge-
westen over een structurele las-
tenverlaging voor werkgevers 
van 4,7 miljard euro per 2019, 
oft ewel 3 procent. De N-VA 
zegt maatregelen, voorna-
melijk via de werkgeverspre-
mies, te zullen nemen die de 
loonkosten tussen nu en 2016 
met 5 procent omlaag brengen. 
Ook Bruno Tobback van de sp.a 
wil meer dan in het pact is overeen-
gekomen. ‘Een gerichte loonlasten-
verlaging zorgt ervoor dat elke laag-
geschoolde werknemer u als 
werkgever 1.000 euro per maand 
minder kost’, paait hij de onderne-
mende kiezer. 

Gevoelig
Over gevoelige zaken als de Ooster-
weelverbinding bij Antwerpen of de 
toekomst van de nationale luchtha-
ven in Zaventem, Brussels airport, 
houden de partijen zich echter stil. 
In de programma’s dan, want ver-
kiezingstijd is een uitgelezen mo-
ment voor een politieke rel. De een-
zijdige actie eerder deze maand van 
de Waalse staatssecretaris voor mo-
biliteit Melchior Wathelet (cdH - 
centre démocrate Humaniste) om de 
vliegroutes boven Brussel aan te pas-
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Wat er van de wensen terecht zal ko-
men, is afwachten tot het regeerak-
koord. Het enige wat duidelijk is, is 
dat er voorlopig geen kanaal Zee-
brugge-Gent komt. De binnenvaart 
zelf hoopt dat er voldoende geld 
wordt vrijgemaakt voor onderhoud 
aan de waterwegen, het verhogen 
van meer bruggen over het Albert-
kanaal en verbreding van de Schel-
de. 
Hoe en of de nieuwe beleidsploegen 
straks het toenemende volslibben 
van de Belgische wegen denken op te 
lossen, is ook een vraag die in de ver-
kiezingsprogramma’s nauwelijks 
aan bod komt. De Vlaamse liberalen 
(Open Vld) noteren: ‘We staan stil in 
Vlaanderen. We zijn zelfs fi lekampi-
oenen, zoals blijkt uit internationale 
cijfers. Vlaanderen is momenteel de 
trieste Europese recordhouder met 
59 fi le-uren per capita per jaar.’ De 
partij zegt te zullen investeren in 
‘een effi  ciënt wegennet’ maar wat dat 
voor het beroepsvervoer gaat bete-
kenen, blijft  onduidelijk. Volgens 
TLV blijven ook investeringen in 
moderne technieken om verkeers-
stromen beter te geleiden achter in 
België. Alle autosnelwegen en ring-
wegen in heel België zouden ver-
sneld moeten worden uitgerust met 
dynamische signalisatie. 

sen, waardoor de Vlaamse gemeen-
ten ten noorden van de hoofdstad 
meer geluidshinder hebben dan 
de Waalse aan de zuidkant, leid-
de tot grote woede bij de Vlaam-
se burger én de Vlaamse rege-
ring. Brussels Airport valt 
onder de bevoegdheid van de 
federale regering maar ligt 

op Vlaams grondgebied.

Geschorst
Minister-president Kris Peeters 

(CD&V) van de Vlaamse regering 
startte prompt een ‘procedure tot 
belangenconfl ict’. Het plan werd 
zestig dagen geschorst. Daarna gooi-
de Wathelet nog wat olie op het vuur: 
‘Als de Vlamingen geen oplossing 
willen voor de geluidsoverlast voor 
duizenden Brusselaars, zullen ze een 
verminderde activiteit op de lucht-
haven moeten slikken.’ En hij ging 
verder: ‘Er zijn misschien alternatie-
ven voorhanden met de Waalse 
luchthavens van Charleroi en Luik.’ 
Die vliegvelden vallen onder de be-
voegdheid van de Waalse regering in 
Namen. Deze onverwachte move 
viel totaal verkeerd bij Vlaamse ex-
pediteurs, verladers en andere be-
langhebbenden. ‘Ongewenste poli-
tieke inmenging’, aldus een verlader. 
Het voorval is tekenend voor de be-
langentegenstellingen in België die 
besluitvorming verlammen. ‘Bin-

nenkort valt geen doorbraak te ver-
wachten in het dossier IJzeren Rijn’, 
zei Kris Peeters onlangs ook. De 
N-VA gaat een stap verder en be-
schuldigt de Franstalige ministers in 
de federale regering er zonder om-
haal van dat ze de beoogde spoor-
verbinding tussen Antwerpen en 
Duitsland uit concurrentieoverwe-
gingen vertragen. Heropening van 
de goederenspoorlijn zou ongunstig 
zijn voor Wallonië en de stad Luik. 
Het nationale spoorvervoer valt on-
der de bevoegdheid van dezelfde fe-
derale staatssecretaris, Wathelet. 
Die keurde in december overigens 
nog 15 miljoen euro steun voor dit 
jaar goed voor gecombineerd goede-
renvervoer. ‘Zonder deze steun zou-
den de Belgische havens en binnen-
landse terminals niet meer kunnen 
wedijveren met de haven van Rotter-
dam en met de Franse grensover-
schrijdende concurrentie’, zei hij. De 
bedoelde terminals zijn Monsin bij 
Luik en Athus in de provincie 
Luxemburg tegen de Franse grens. 

Masterplan
Ook voor de binnenvaart liggen de 
bevoegdheden bij de gewesten. En 
dus hebben zowel de waterwegbe-
heerders in Vlaanderen als die in 
Wallonië een eigen ‘masterplan’ op-
gesteld. De meeste politieke partijen 
hebben daar ‘kennis van genomen’. PETRA JANBROERS
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DOSSIER10

Z
es doden en acht ge-
wonden vielen er op 13 
mei bij het Oekraïense 
leger tijdens een hin-
derlaag door pro-Russi-

sche separatisten in de oostelijke 
stad Kramatorsk. De soldaten wer-
den bij het naderen van een brug 
onder vuur genomen met granaat-
werpers en automatische wapens, 
meldde NRC Handelsblad op basis 
van berichtgeving van het ministe-
rie van Defensie. 
Eerder vielen in de havenstad Odes-
sa ook al meer dan 40 doden bij ge-
vechten tussen pro-Oekraïense be-
togers, pro-Russische separatisten 
en het leger, en bij een grote brand 
die het gevolg was van de gevechten. 
De situatie in Oekraïne heeft  die van 
een oorlogsgebied genaderd. Toch 
werkt de scheepvaart nog onvermin-
derd door, hoewel de eerste tekenen 
van verandering wel zichtbaar zijn.

Ongehinderd
Onder de reders is ‘business as usu-
al’ de algemeen heersende opvat-
ting. De Nederlandse rederij Flinter 
heeft  pas nog een schip uit Marioe-
pol laten vertrekken. Ook in deze 
stad is geschoten. Toch kon het schip 
ongehinderd binnenlopen en weer 
wegvaren. ‘Niets gebeurd’, zegt di-
recteur Bart Otto. ‘We hebben de si-
tuatie daar eindeloos uitgezocht 
want we kennen de CNN-beelden 
uit het centrum. Maar aan de kanten 
van de stad gaat alles gewoon door. 
De bemanning zag wel rook in de 
verte, maar heeft  verder niets ge-
merkt in de havens. Toch hebben we 
uit veiligheidsoverwegingen voor 
onze bemanningslieden besloten al 
het transport van en naar Oekraïne 

voorlopig te staken. Nederland geeft  
ook een negatief reisadvies voor het 
oostelijk deel van het land.’
Voor hoe lang het transport richting 
het land geschorst wordt, is niet be-
kend. ‘We houden de ontwikkelin-
gen in de gaten.’ De Flinter-schepen 
zullen waarschijnlijk tegelijk met de 
rust terugkeren. ‘We klimmen net 
uit de crisis en we kunnen alle trans-
porten goed gebruiken.’ Otto ver-
wacht dat de spanningen niet lang 
zullen voortduren. ‘De Oekraïense 
havens zijn ook voor de Russen erg 
belangrijk, want zoveel havens heb-
ben ze niet.’ De staking kost Flinter 
maandelijks zo’n tien transporten 
richting Oekraïne. ‘Dat is wel sei-
zoensafh ankelijk, denk bijvoorbeeld 
aan graan.’

Graan is een van de grootste export-
producten van Oekraïne. Van de in 
totaal 24,5 miljoen ton overgeslagen 
goederen in de haven van Odessa in 
2012 staat ruim zes miljoen ton op 
het conto van graan, een kwart van 
de totale overslag. Belangrijke afne-
mers daarvan zijn landen in het 
Midden-Oosten. Maar de onrust in 
het land ontmoedigt de graankopers 
in het Midden-Oosten om nieuwe 
deals te sluiten met de Oekraïense 
graanleveranciers voor het nieuwe 

seizoen, dat in juli start. Dat schrijft  
persbureau Reuters begin maart op 
basis van gesprekken met een grond-
stoff enhandelaar in het Midden-
Oosten. In maart was de situatie in 
Oekraïne nog rustig in vergelijking 
met nu. ‘Als er gevechten uitbreken 
kan de situatie snel veranderen’, zei-
den graanhandelaren toen al. Een 
Egyptische overheidsbron zei tegen 
Reuters: ‘Als de onrust in Oekraïne 
stijgt kan dat betekenen dat er han-
delaren force majeure verkondigen 
en de handel stokt. Dat zal zeker zor-
gen voor een stijging in spanningen 
rond de Zwarte Zee.’ Het door con-
fl ict verscheurde Syrië zou daar het 
hardst door worden geraakt. Syrië is 
de laatste twee jaar sterk afh ankelijk 
van Oekraïens graan om de tekorten 
in de lokale productie op te vangen, 
zeggen de handelaren.
Maar ook andere goederenstromen 
ervaren lichte druk. De Duitse con-
tainerterminalgroep Hamburger 
Hafen und Logistik (HHLA) meldde 
tijdens de bekendmaking van de 
eerste kwartaalcijfers dat de overslag 
op de terminal in Odessa iets ge-
daald was ten opzichte van vorig 
jaar. Volgens het bedrijf kan die 
krimp ‘gedeeltelijk worden toege-
schreven aan de politieke crisis tus-
sen Oekraïne en Rusland’.

Sancties
Begin deze maand heeft  de Europese 
Unie ook de basis gelegd die het 
makkelijker maakt om bedrijven die 
betrokken waren bij de annexatie 
van de Krim aan te pakken. Het gaat 
daarbij om sancties tegen energiebe-
drijven als Gazprom. Met deze nieu-
we regels moet het makkelijker wor-
den om tegoeden te bevriezen van 

Business as usual, 
maar voor hoe lang?
‘Business as usual’ is de algemene opvatting over het 

scheepvaartverkeer richting Oekraïne. Toch is de crisis in het 

land wel te merken. Uit voorzichtigheid beginnen reders het 

gebied te mijden en terminals zien lichte dalingen in overslag. 

Die dalingen kunnen deze zomer snel groter worden.  

‘De Oekraïense 
havens zijn ook
voor de Russen
erg belangrijk.’
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Het zou gek zijn als de economie er 
niets van zou merken, van de 
Krimcrisis die zich ontwikkeld 
heeft  tot Oekraïnecrisis en tot wie-
weet-wat voor groot confl ict. En 
dan hebben we het niet alleen over 
sancties tegen Vladimir Poetin en 
zijn kliek, of zelfs tegen Rusland als 
land - het gaat ook over de ellende 
in de oorlogszones zelf. 

Schizofreen als het klinkt, er wordt nog gewoon doorge-
varen, ook op havens van (Oekraïense of moeten we al 
zeggen Russiche?) steden waar in het centrum wordt ge-
vochten - zwaar gevochten (zie ook het artikel hiernaast). 
Rookpluimen. Doden enzo. In hoeverre de wereldhandel 
er onder te lijden heeft  is nog weer een stap verder, maar 
zeker voor de shortsea in de Zwarte Zee zijn het onzekere 
tijden. Wat te denken van de overslag in het gebied? In 
Odessa is die al teruggelopen, zo blijkt uit cijfers van 
HHLA, en het Duitse bedrijf geeft  toe dat dit deels te ma-
ken heeft  met de politieke crisis..

Desalniettemin is Duitsland een van de landen die zich 
tot nu toe het meest hebben verzet tegen verregaande eco-
nomische sancties tegen Rusland vanuit de Europese 
Unie, mede gezien de grote economische belangen die ge-
vaar lopen als de Russen buitengesloten worden. Maar de 
crisis op zichzelf hakt er dus langs de andere (Oekraïen-
se) kant ook al in.

Daarnaast is Oekraïne van oudsher een zeevarende natie, 
wat niet verwondelijk is gezien de strategische ligging; het 
is niet voor niets dat dé Sovjet-marinebasis er al zo lang 
was op de Krim. Het betekent ook een sector die vele 
manschappen levert aan schepen die onder andere vlag 
varen. Bemanning. En ook die krijgt nu de klappen te ver-
duren, als westerse bedrijven het risico niet meer aandur-
ven om uitgerekend daar van crew te wisselen.  

Intussen staan de bedrijven die op andere gebieden varen, 
zoals het Finse Containerships, voor heel andere dilem-
ma’s. De shortsea operator uit Finland, een land dat qua 
technologie en innovatie een naam hoog heeft  te houden 
(ook al is het met Nokia dan fl ink bergafwaarts gegaan...), 
heeft  ervoor gekozen om nieuwe LNG-schepen aan te 
schaff en (zie pagina 14).

De achterliggende reden is ontegenzeggelijk verbonden 
met de strengere emissie-eisen die per 2015 gaan gelden 
in de SECA-gebieden Noordze, Baltische Zee en het Ka-
naal. Zo zie je dat regelgeving een aanjager kan zijn van 
innovatie, die ook voordelen biedt voor het bedrijfsleven, 
aangezien de LNG-schepen niet alleen aan de strenge 
zwavelnorm voldoen maar ook zuiniger zijn. Kost je wel 
wat investeringen...     

En op of liever onder het Kanaal heeft  een heel andere in-
novatie voor verhevigde concurrentie gezorgd: de Tun-
nel, tegenwoordig beter bekend als Eurotunnel. Twintig 
jaar oud is-ie alweer, en intussen een geduchte tegenstan-
der geworden van de ferrymaatschappijen (zie pagina 12-
13). Die elkaar overigens ook niet bepaald met rust laten. 
Al is het geweld gelukkig van een heel ander kaliber dan 
in Oekraïne.

Rookpluimen
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bedrijven die betrokken zijn bij de 
crisis in Oekraïne. Op 12 mei wer-
den de eerste twee bedrijven op de 
sanctielijst gezet. Het gaat om het op 
de Krim gevestigde gasbedrijf Cher-
nomorneft egaz en olieleverancier 
Feodosia. Volgens de EU zijn deze 
beide bedrijven succesvol overgeno-
men door de nieuwe autoriteiten op 
de Krim. De bedrijven zijn de eerste 
twee bedrijven die op de sanctielijst 
zijn gezet. Op die lijst stonden op 12 

mei 61 Russen en Oekraïners die die 
vanwege hun rol in de onrust doel-
wit zijn van bevriezingen van tegoe-
den en Visa-verboden. Of deze sanc-
ties ook invloed gaan hebben op de 
overslag van natte bulk moet nog 
blijken.
Wat ondertussen vrijwel ongestoord 
doorgaat is de bemanning van sche-
pen in de havens. Crewwisselingen 
zijn aan de orde van de dag. ‘Oekra-
ine geldt binnen Europa als grootste 

zeevarende natie, met 80.000 zeelie-
den waarvan er 36.000 offi  cier zijn’, 
zegt CEO Henrik Jensen van cre-
wingbureau Danica Maritime tegen 
Shippingwatch. ‘De gehele infra-
structuur met vliegtuien en treinen 
draait nog steeds, zeevarenden ver-
trekken nog, en ze willen nog steeds 
geld verdienen’, zegt Jensen. Het eni-
ge verschil dat het bedrijf tot nog toe 
heeft  waargenomen is dat één van de 
drie kantoren, dat in Sevastopol 

staat, nu Russisch is in plaats van 
Oekraïens. ‘Het kantoor draait nog 
steeds voor onze bemanningsleden 
op de Krim. Nadeel is dat zij niet 
meer door Oekraïne kunnen reizen 
maar van Rusland naar de plek waar 
ze ingezet worden moeten worden 
gevlogen. De concurrent van het be-
drijf, bemanningsbureau Adriatico 
Crewing, heeft  eenzelfde situatie be-
schreven. Ook dit bedrijf heeft  een 
kantoor in Sevastopol. De bedrijven 

verwachten niet dat de onrust in-
vloed zal hebben op de lange ter-
mijn: Zeevarenden zullen nog steeds 
naar zee willen om geld te verdienen 
en rederijen willen nog steeds be-
manningsleden tegen concurreren-
de prijzen. Aan zeelieden zal de 
scheepvaart op de Zwarte Zee naar 
verwachting dus geen gebrek heb-
ben, aan lading misschien wel.

TOBIAS PIEFFERS
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Ferryreders constant op  

Diensten worden geïntensiveerd of juist 

afgebouwd, bedrijfsonderdelen aan collega’s 

verkocht, kortom: het ferrylandschap verandert 

door de jaren heen voortdurend. Ook hier zijn 

nichemarkten steeds meer in trek.
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estien keer per dag ma-
ken de ferryschepen 
van MyFerryLink de 
overtocht tussen Calais 
en Dover. Telkens als ze 

aanleggen in Dover is dat weer een 
kleine triomf voor Eurotunnel, de 
moedermaatschappij van MyFer-
ryLink. Is het immers niet precies 
een jaar geleden dat de Britse Com-
petition Commission het MyFerry-
Link verbood de haven van Dover 
nog langer aan te lopen?
De dienst van de Eurotunnel-doch-
ter zou een rechtstreekse voortzet-
ting zijn van de dienst van het vroe-
gere SeaFrance op dezelfde route, 
stelde de commissie. Met dezelfde 
schepen en dezelfde bemanning. De 
MyFerryLink-dienst zou oneerlijke 
concurrentie aandoen aan andere 
ferryreders op de route, zoals P&O 
en DFDS Seaways.
Achter de hervatting van de dienst 
door Eurotunnel stak, redeneerde de 
kartelwaakhond, de opzet om de ca-
paciteit tijdelijk fors te verhogen en 
de tarieven eventueel te verlagen. 
Vroeg of laat zou dit ertoe leiden dat 
concurrenten zich geheel of gedeel-
telijk zouden terugtrekken, waarna 
de tarieven juist weer fl ink konden 
worden opgetrokken. Kortom, van 
de Britten mocht MyFerryLink zich 
niet meer vertonen bij de ‘white cliff s 
of Dover’.
Maar de Competition Commission 
moest van haar eigen toezichtor-
gaan, na klachten van onder meer 
Eurotunnel tegen de eerdere uit-
spraak, het huiswerk nog eens over-
doen. Eind vorig jaar verbrak de 
Commission daarom het verbod op 
de Dover-aanlopen, dat overigens 
nog niet was geëff ectueerd. De com-
missie ging in retraite om een sim-
pele rechtsvraag te beantwoorden: 
was zij eigenlijk wel bevoegd? Heeft  
Eurotunnel de diensten van 
SeaFrance, dat in januari 2012 defi -
nitief in liquidatie ging, direct voort-
gezet? Dan had de commissie recht 
van spreken. Maar zou Eurotunnel 
slechts de activa van SeaFrance heb-
ben overgenomen, dan was dat niet 
het geval en moest de commissie 
zwijgen.
Om licht in deze zaak te brengen, 
moeten we even terug naar 2012. In 
juni van dat jaar besliste de onderne-
mingskamer van de rechtbank in 
Parijs dat de activa van SeaFrance 
voor 65 miljoen euro konden wor-
den verkocht aan Eurotunnel. Wel 
moest er dan ook een studie komen 
welke eff ecten het opnieuw in de 
vaart brengen van de SeaFrance-
schepen zou hebben op de concur-
rentieverhoudingen op de kortste 
Kanaal-verbinding. In augustus 
bracht Eurotunnel dan ook de eerste 
twee schepen van SeaFrance, de 
‘Berlioz’ en de ‘Rodin’ weer op die 
route in de vaart. Het was het begin 
van MyFerryLink.

Uitzendbureau
Het voormalige ferrypersoneel van 
SeaFrance nam Eurotunnel niet over. 
Dat werkt nu voor de organisatie 
SCOP, een soort uitzendbureau van 
zeevarenden, dat onafh ankelijk is 
van Eurotunnel en aan MyFerryLink 
diensten verleent op basis van een 
contract met drie jaar looptijd. De 
schepen, zo voert Eurotunnel aan, 
hadden ook vele maanden niet geva-
ren, zodat de SeaFrance-dienst feite-
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‘Vaste’ Kanaalferry viert vierde lustrum
De vreemde eend in de 

ferry-bijt, de Kanaaltunnel, is 

in de twintig jaar na opening 

een goede investering geble-

ken. Behalve voor investeer-

ders van het eerste uur.

Net twintig jaar jong: de Kanaaltun-
nel. Op 6 mei 1994 werd het kunst-
werk geopend door koningin Eliza-
beth II en de Franse president 
Mitterrand. Op 1 juni reden de eer-
ste commerciële vrachttreinen er 
doorheen. Eindelijk was het grootste 
eiland in de Noordzee weer vast met 
het continent verbonden.
Plannen voor een tunnel dateren al 

uit het begin van de voor-vorige 
eeuw. Al in 1803 werd in Engeland 
hardop nagedacht over een tunnel 
die uit geprefabriceerde ijzeren ele-
menten zou bestaan. In 1855 kwam 
de Franse mijnbouwingenieur Aimé 
Th omé de Gamond met een ontwerp 
dat in Versailles werd goedgekeurd 
door de vorsten van Frankrijk en het 
Britse Empire, respectievelijk Napo-
léon III en Queen Victoria.
In 1880 werd al eens een boorproef 
gehouden met een echte tunnelboor. 
Maar het bleef voorlopig bij klein-
schalig gepruts, totdat in het midden 
van de vorige eeuw serieuze voor-
stellen werden gedaan voor een vas-
te verbinding, bestaande uit twee 
grote tunnelbuizen met in het mid-

lijk al lang niet meer had bestaan.
Deze kwestie, die dus nog steeds 
speelt, heeft  MyFerryLink niet ver-
hinderd in de loop der tijd fl ink te 
groeien. In het eerste kwartaal van 
dit jaar nam de omzet, zo blijkt uit 
cijfers van Eurotunnel, met 64% toe 
tot 18,3 miljoen euro. Het marktaan-
deel op de route steeg van 7 naar 
9,9%. Nog steeds bescheiden, oor-
deelt Eurotunnel. Enkele grote con-
currenten komen aan een kwart van 
de markt of meer.
In de Europese ferrywereld blijft  
MyFerryLink een heel klein speler-
tje. DFDS Seaways, dat MyFerry-
Link op het Kanaal dagelijks tegen-
komt, is bijvoorbeeld veel groter. De 
Deense reder, tot voor acht maanden 
nog voor 31,5% in handen van 
Maersk, speelt al jaren een promi-
nente rol in het grote consolidatie-
spel dat in de ferryvaart gaande is. 
Zo verwierf Maersk het nu verkoch-
te belang in 2010 toen het Norfolkli-
ne aan DFDS verkocht. Een deel van 
het pakket, 12%, werd weer overge-
daan aan DFDS, nog eens 2% kwam 
in handen van Lauritzen, grootaan-
deelhouder in DFDS.

der uitkopen, want het zag nog vol-
doende verdere potentie in 
Scandlines. De transactie werd in 
september vorig jaar beklonken.
Hier stond DFDS dus met lege han-
den. Een grote zorg voor de Denen is 
ook de invoering van de nieuwe 
zwavelemissienorm op de Noord-
zee, het Kanaal en de Baltic. Onlangs 
maakte DFDS bekend de ferrydienst 
tussen Esbjerg en Harwich te staken, 
omdat die dienst onrendabel zou 
worden door deze nieuwe norm, die 
in 2015 van kracht wordt. Tegen de 
geschatte twee miljoen euro aan ex-
tra brandstofk osten viel volgens de 
reder niet op te bezuinigen.
Op de andere routes zal het er voor-
al van afh angen hoeveel van de 
meerkosten door de norm de reder 
kan neerleggen bij zijn klanten, 
denkt CEO Niels Smedegaard. Zijn 
bedrijf houdt het erop dat de tarie-
ven met tussen 9 en 15% moeten 
worden opgetrokken. DFDS is vorig 
jaar alvast begonnen met een om-
vangrijk programma om zijn vloot 
aan de nieuwe norm te laten vol-
doen. Er werd 34 miljoen euro geïn-
vesteerd in de inbouw van ‘scrub-

Al vele jaren is DFDS betrokken bij 
de verwikkelingen rond Scandlines. 
Deze reder, ooit voor elk de helft  in 
handen van Deutsche Bahn en de 
Deense staat, wil zich concentreren 
op de zeer lucratieve routes in de 
‘driehoek’ tussen Denemarken, 
Duitsland en Zweden op de Oostzee. 
Die ‘Vogelfl uglinie’ omvat diensten 
tussen Puttgarden en Rødby, Ros-
tock en Gedser en Helsingør en Hel-

singborg. Een aantal andere dien-
sten, oostelijker op de Oostzee, is 
intussen verkocht. Zo ging de dienst 
tussen Rostock en het Finse Hanko 
in 2012 naar Swedish Orient Line. 
Een andere Baltische ro/ro-dienst 
werd overgedaan aan Stena Line.
Vorig jaar meldde DFDS zich als 
kandidaat-overnemer van het reste-
rende Scandlines, dat toen in han-
den was van de durfi nvesteerders 3i 

en Allianz Capital. Het was lang niet 
de eerste keer dat Scandlines door 
zijn aandeelhouders te koop werd 
gezet. In 2000 had Stena Line al eens 
naar Scandlines gehengeld. In 2006 
meldden zich zelfs twaalf kandida-
ten voor het bedrijf. In 2007 uitein-
delijk verlosten 3i en Allianz Deut-
sche Bahn en Denemarken van hun 
aandelen, waar ze maar niet van af 
leken te kunnen komen.

Juni vorig jaar ketste een bod van 
DFDS op Scandlines af. Allianz en 3i 
hadden het bedrijf ooit voor 1,5 mil-
jard euro in handen gekregen en 
hadden nu, voor het afgeslankte en 
meer op passagiersvervoer gerichte 
Scandlines een verkoopprijs van 
naar verluidt 1,4 miljard euro in ge-
dachten. Als beste bod kwam dat 
van 3i zelf uit de bus. De durfk apita-
list wilde best zijn medeaandeelhou-

bers’. Ook wordt in LNG een 
alternatief gezien voor de sterk zwa-
velhoudende scheepsbrandstof.
De ferrywereld is er een van vele 
kleine wijzigingen, die uiteindelijk 
bij elkaar opgeteld een enorme ver-
andering betekenen. Er worden 
diensten gestart en gestaakt, fre-
quenties opgevoerd of verlaagd, rou-
tes van elkaar overgenomen of ge-
ruild en veel spelers zijn inmiddels in 
verschillende handen geweest.
Stena Line, dat we al eerder tegen-
kwamen, voerde de frequentie van 
zijn dienst tussen Travemünde en 
Liepaja (Letland) eind vorig jaar op 
naar drie keer per week. Op ongeveer 
hetzelfde moment werd de frequentie 
van de diensten op de Ierse Zee ver-
hoogd. In februari dit jaar nam Stena 
van Celtic Link de route tussen het 
Ierse Rosslare en Cherbourg in 
Frankrijk over. En onlangs staakte 
het het vervoer van spoorwagons tus-
sen Sassnitz en Trelleborg. De vraag 
naar dat vervoer daalde sterk. Voort-
aan gaan deze wagons via Rostock 
naar de Zweedse overkant.

den een kleinere servicebuis. Die 
werden in 1973 in een verdrag vast-
gelegd door de toenmalige Britse 
premier, Edward Heath, en Frank-
rijks president Georges Pompidou. 
Twee jaar later zegde de nieuwe Brit-
se premier, Harold Wilson, het ver-
drag weer op wegens geldgebrek: het 
was oliecrisis.

Voortvarend
In 1987 kwam het dan eindelijk tot 
het Verdrag van Canterbury, tussen 
Margaret Th atcher en François Mit-
terrand. Er werd voortvarend be-
gonnen met boren en in de jaren 
daarna volgden tunneldoorbraken 
in alle drie de tunnelbuizen. In 1993 
werd het systeem overgedragen aan 

Eurotunnel, dat al even voortvarend 
spoordiensten aanbood voor zowel 
passagiers als vracht.
Eurotunnel was een jaar of acht ge-
leden bijna bezweken onder de 
schuldenlast van 9,2 miljard euro, 
waarmee het door de bouwkosten 
was opgezadeld. In 2007 kwam het 
tot een grote schuldenherschikking 
en werd het schuldentotaal gehal-
veerd tot 4 miljard euro. Sindsdien is 
sprake van een sluitende, zelfs be-
hoorlijk rendabele exploitatie en 
heeft  het bedrijf zijn vleugels in het 
vrachtvervoer uitgeslagen.
De tunnel is weliswaar een ‘droge’ 
voorziening voor de overtocht, toch 
moeten we hem volledig tot het fer-
ryvervoer rekenen. Het is immers, 

net als dat ferryvervoer, niets meer 
dan de over- of onderzeese voortzet-
ting van de (spoor)weg tussen conti-
nent en Engeland. Eurotunnel is 
daarbij een concurrent van de ferry-
vervoerders, maar die concurreren 
onderling natuurlijk ook. Sinds de 
tunnel zelfs feller dan ooit.
De tunnel heeft  hun zeker markt-
aandeel afgesnoept. Dat werd echter 
in die twintig jaar per saldo ruim-
schoots gecompenseerd door het 
toenemende ladingvervoer over het 
Kanaal. Dat de Eurotunnel een wel-
kome aanvulling is op het scala aan 
mogelijkheden om mensen en goe-
deren te vervoeren tussen ‘Albion 
and the rest of Europe’ zal inmiddels 
niemand meer ontkennen. | FN

In de Europese ferrywereld blijft 
MyFerryLink een kleine speler.
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Milieuvriendelijke 
kustvaarders in aantocht

Het Finse Containerships luidt in Europa een 

nieuw milieuvriendelijk hoofdstuk in voor de 

kustvaart. De Finnen hebben de eerste twee 

nieuwe containerschepen besteld die het veel 

schonere LNG als brandstof gebruiken. 

Zo varen de Finnen nu nog langs de kusten.

Containerships. ‘In aanvulling op de 
meest ecologische en duurzame op-
lossing krijgen wij met de nieuwe 
schepen extra capaciteit, zodat we 
ook kunnen voldoen aan de stijgen-
de vraag van onze klanten.’

1966
De Finse rederij Containerships 
werd in 1966 opgericht door het 
Britse Sea Containers en de Finse 
ondernemer Veli Nordström en is de 
afgelopen 45 jaar uitgegroeid tot een 
van de toonaangevende shortsea 
containerrederijen in Europa, met 
negentien kantoren. 

H
et gaat bij de order 
om zogeheten ‘dual-
fuel’ containersche-
pen die zowel op 
LNG (liquefi ed natu-

ral gas) als op conventionele bun-
kerolie kunnen varen. Volgens 
Containerships zijn de vaartuigen 
een voorbode van een nieuwe gene-
ratie van vrachtschepen die voldoen 
aan de strengere milieu-eisen op 
het gebied van zwaveluitstoot.
De Finnen anticiperen daarmee op 
de strengere emissieregels die begin 
volgend jaar in Noord-Europa inclu-
sief de Oostzee van kracht worden. 
Daarmee wordt het vaargebied on-
derdeel van de Sulphur Emission 

Control Area (SECA). 
Ofschoon de initiële investeringen 
in de LNG-technologie hoog zijn, 
wordt dit op de lange termijn meer 
dan terugverdiend, zegt Container-
ships. Niet alleen is er bij de LNG he-
lemaal geen zwaveluitstoot en vol-
doet het daarmee aan de meest 
strenge milieu-eisen, maar ook is de 
brandstof in aanschaf veel goedko-
per dan de zwavelarme stookolie 
(MGO) die nu als alternatief in de 
markt is. Gebaseerd op de huidige 
prijzen scheelt dat 300 dollar per 
ton. Voor de Finnen verdient zich 
daarmee de investering in de Chine-
se ‘dual fuel’-schepen dan ook op 
termijn terug. Daarnaast wordt bij 

LNG de uitstoot van CO2 met 25% 
teruggedrongen, blijkt uit diverse 
studies. De verwachting is dan ook 
dat meer rederijen zullen investeren 
in LNG-technologie.
De twee feederschepen van Contai-
nerships zullen in 2016 in de vaart 
worden genomen. De Finse shortsea 
carrier heeft  daarmee de primeur in 
Europa, maar experts verwachten 
binnenkort meer bestellingen van 
concurrenten.

Joint venture
De Finnen, die een optie hebben ge-
nomen op nog eens twee schepen, 
kopen de schepen niet zelf, maar hu-
ren ze voor de lange termijn van 

GNS Shipping, een joint venture tus-
sen het Duitse Nordic Hamburg en 
de Chinese Guyou-groep. Deze laat-
ste partij is ook de bouwer van de 
containerschepen.
Dit containerschip heeft  een capaci-
teit van bijna 1.400 teu en kan 639 
containers van 45 voet vervoeren. 
Aan boord komen ook ruim 370 
aansluitingen voor reefercontainers. 
Containerships wijst erop dat de 
aanschaf van de LNG-schepen 
voortvloeit uit de langetermijnstra-
tegie van de Finse rederij. ‘Deze be-
stelling is juist een onderdeel van 
ons beleid voor de verre toekomst als 
shortsea operator in Europa’, zegt 
topman Kari-Pekka Laaksonen van JOHN VERSLEIJEN

Artist impression van het nieuwe LNG-schip.
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 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

 ADVERTORIAL

Volvo Group gaat zijn centraal 

magazijn in Gent uitbreiden. In 

het grootste magazijn in de 

groep komt het volledige 

assortiment Volvo Construction 

Equipment onderdelen. Door de 

uitbreiding wordt Gent het 

centraal distributiecentrum voor 

alle Volvo-merken én voor alle 

onderdelen van Volvo Construc-

tion Equipement. Tegen eind 

2015 zal het dc volop in bedrijf 

zijn. 

Beentjes Transport heeft 

nieuwe Scania’s aangeschaft, 

allemaal met een 410 pk SCR-

only Euro VI-motor. De nieuwe 

trekkers worden ingezet voor 

zowel de vestiging Haarlem als 

Heerhugowaard. Ze zullen met 

name rijden in de distributie in 

Nederland en België. Met zo’n 50 

transporteenheden biedt 

Beentjes al meer dan veertig jaar 

logistiek maatwerk aan.

Transportbedrijf W. van der 
Meijden uit Koudekerk aan den 

Rijn heeft onlangs een Volvo FH 

8x4 in gebruik genomen. De 

truck is voorzien van een 140 ton 

meter cross-stab Effer kraan. 

Revolutionair is de alternatieve 

asopstelling bij dit type vracht-

wagen met autolaadkraan. 

Middels speciale software is een 

optimale aslastverdeling bereikt. 

Van der Meijden is gespeciali-

seerd in het vervoer van prefab 

betondelen zoals liggers, vloeren, 

wanden, kolommen en andere 

elementen van diverse afmetin-

gen van productieplaats naar 

bouwplaats. 

Sinds kort is de website www.
tankonderhoud.nl online, waar 

vervoerders informatie vinden 

over het onderhoud en keuringen 

aan tanktrailers en -containers. 

Het onderhoud aan dit type 

transport vergt beduidend meer 

specialistische kennis ten 

opzichte van andere type 

voertuigen, onder andere door 

strengere veiligheidseisen.

 

Sleepbedrijf Kotug is de winnaar 

van de tweejaarlijkse Koning 

Willem I-prijs in de categorie 

midden- en kleinbedrijf. De prijs 

werd uitgereikt door Koningin 

Máxima, erevoorzitter van de 

Koning Willem I Stichting. Dat 

gebeurde tijdens een bijeen-

komst in De Nederlandsche Bank 

in Amsterdam. In de categorie 

grote bedrijven won zuivelcon-

cern CampinaFriesland de prijs. 

De bedrijven werden onderschei-

den wegens hun ‘durf, daad-

kracht en innovatie’.

Vanwege uitbreiding van de 

distributieactiviteiten van De 
Klok Logistics heeft het bedrijf 

in Nijmegen er tien nieuwe Iveco 

Euro VI-bakwagens bij. In totaal 

heeft De Klok Logistics nu 

honderd distributievoertuigen op 

de weg in de Benelux, die 

allemaal vanuit een overslagpunt 

in Nijmegen worden aange-

stuurd. De Klok Logistics beschikt 

verder over 40.000 m2 aan 

warehouseruimte in Nijmegen. 

Zusterbedrijf Vortex Logistics in 

Nijmegen bedient met negentig 

voertuigen de internationale 

markt, met specialisatie Duits-

land, Denemarken en Frankrijk.  

Van Es Logistics uit Aalsmeer 

heeft het Keurmerk Transport en 

Logistiek van Transport en 

Logistiek Nederland ontvangen. 

Het bedrijf voldoet aan de 

kwaliteitseisen voor onder meer 

de bedrijfsvoering en interne 

processen. Van Es Logistics is 

actief in het sierteeltvervoer en 

beschikt over een eigen vestiging 

op veilingcentrum Aalsmeer. Van 

Es Logistics is onderdeel van de 

coöperatie Greenport Logistics 

met zeven andere logistieke 

dienstverleners. 

Europees logistiek dienstverlener 

Vos Logistics heeft de Lean & 

Green Star ontvangen voor de 

realisatie van een CO2-reductie 

binnen de onderneming, van 

20% binnen vijf jaar. Deze 

onderscheiding is het vervolg op 

de Lean and Green Award die Vos 

Logistics in november 2010 

kreeg.

Nunner is terug
Na een afwezigheid van bijna 6 jaar keert de naam Nunner weer terug op de logistieke markt in Europa.

S
inds begin van 2014 maakt JCL Logistics 
Th e Netherlands BV geen deel meer uit 
van de JCL groep. De Managing Direc-

tor en medevennoot Erwin Cootjans reali-
seerde begin 2014 een succesvolle afsplitsing 
van het concern en gaat vanaf 24 mei verder 
onder de naam Nunner Logistics BV. Ook de 
dochterondernemingen in Duitsland, Spanje, 
Zwitserland, Tsjechië, Rusland, Litouwen en 
Estland zullen op korte termijn de nieuwe 
naam gaan voeren. In Nederland heeft  NUN-
NER vestigingen in Helmond, Valkenswaard, 
Venlo (2) en Ridderkerk. JCL Logistics Bene-
lux BV met haar hoofdzetel in ’s Heerenberg 
blijft  onderdeel van JCL.
Gevraagd naar de achterliggende reden om te-

rug te keren naar de oude naam geeft  Cootjans 
aan dat NUNNER een naam is die geassoci-
eerd wordt met betrouwbaarheid, klantge-
richtheid en innovatie en die internationaal 
een goede uistraling heeft ; wel hebben we ge-
kozen voor een moderne en verfrissende nieu-
we huisstijl. Nunner Logistics zal bestaan uit 
4 divisies te weten Road & Rail, Air & Ocean, 
Contractlogistics en eFulfi lment. Voor vele 
klanten verzorgt NUNNER de volledige sup-
ply chain, vanaf de productieplaats waar ook 
ter wereld tot bij de klant geleverd met daar 
tussenin indien nodig alle modaliteiten. De 
industrieën waar Nunner zich met name op 
richt zijn Hi-Tech & Electronics, Chemicals & 
Agribusiness, Healthcare & Pharmaceuticals, 

Automotive & Machinery, Food & Retail en  
Paper & Packaging. 
Onlangs betrok Nunner haar nieuwe hoofd-
kantoor in Helmond waar een x-dock van 
5000M2 in gebruik werd genomen en waar 
dagelijks tussen de 70 en 100 groupagewagens 
geladen worden voor alle windstreken in Eu-
ropa en Centraal-Azië. De zeevrachtactivitei-
ten verhuisden naar een moderne nieuwe lo-
catie aan de Havenkade in Ridderkerk. Naast 
de eigen vestigingen in Europa kan Nunner in 
geheel Europa en in het Verre Oosten bogen 
op een gedegen netwerk van subcontractan-
ten en agenten waarmee veelal reeds een ja-
renlange samenwerking bestaat. Na het suc-
cesvol opzetten van enkele dedicated 

warehouses in de afgelopen periode zal er de 
komende tijd extra aandacht gegeven worden 
aan het verder ontwikkelen van de contract 
logistics divisie. Ook zal er versterkt geïnves-
teerd worden in de zee- en luchtvrachtactivi-
teiten.
Volgens Erwin Cootjans zijn de USP’s van het 
bedrijf van oudsher de platte structuur, het 
persoonlijke commitment van de medewer-
kers, de sterke IT-backbone en het duurzame 
beleid met respect voor mens, dier en milieu. 
Het feit dat we verder gaan onder de naam 
Nunner Logistics schept verplichtingen. 

OUR NAME IS A PROMISE!
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De crisis overleefd en alsnog ten 
Koelvervoerder Goes Transport haalde het einde van de crisis. Waarna

het aan de gevolgen ervan alsnog bezweek. Het trieste verhaal van een

 ruim honderdjarig familiebedrijf.A
an slecht nieuws doet 
de eigen nieuws- en 
actualiteitenrubriek 
op de webpagina van 
Goes Transport niet. 

Het voorlaatste bericht - met foto’s! 
- dateert van 27 november vorig 
jaar, toen Goes bezoek kreeg van 
Sinterklaas. En het laatste bericht, 
van 24 december, hield in dat ‘wij 
weer op zoek zijn naar charters’, 
met het oog op het hoogseizoen. 
Dat loopt voor een koelvervoerder 
van groente en fruit, planten en 
bloemen van eind januari tot augus-
tus.
Dit jaar bleef het stil op de Goes-site. 
Het bedrijf had niets gunstigs te mel-
den, verwikkeld als het was in taaie 
onderhandelingen met bankiers en 
de belastingdienst over extra kredie-
ten, schuldsanering en met de bon-
den over een sociaal plan. Er was een 
grote ontslagronde gaande die vele 
tientallen werknemers van het be-
drijf in De Meern en Venlo hun baan 
kostte.
Begin mei barstte de bom. Het be-

drijf richtte zich zelf tot de recht-
bank Midden-Nederland met het 
verzoek failliet te mogen worden 
verklaard. Een verzoek dat een paar 
dagen later werd gehonoreerd. Nog 
eens tweehonderd mensen gaan de 
WW in.
Een poging tot doorstart komt er 
niet, zo bevestigde de curator. Eer-
der had huisadvocaat Hans Hen-
driks, die de mogelijkheden ertoe 
onderzocht, laten weten dat het ‘heel 
moeilijk’ zou worden. De transport-
divisie van Goes, veruit de grootste 
activiteit binnen de groep, gaat nu 
defi nitief op slot. En zo komt een 
einde aan een meer dan honderd 
jaar oud familiebedrijf in de logistie-
ke sector. In september vorig jaar 
meldde de Goes-site - derde bericht 
van boven - dat Goes het predikaat 

Koninklijk had verworven. Het hon-
derdeneerste jaar wordt niet eens 
volgemaakt.
Goes Transport is typisch een van de 
vele slachtoff ers van de crisis. In de 
jaren daarvoor leek het goed te gaan 
met de onderneming, die groei-
markten bewerkte, zich altijd be-

hoorlijk aan de eisen des tijds had 
aangepast en ook niet wars was van 
nu en dan een aardige overname om 
zich in nieuwe markten te verster-
ken. Veel ondernemers zijn goed in 
staat hun bedrijf in mooie tijden ver-

der te ontwikkelen, maar zorgen er 
niet voor een paraplu in de achter-
bak te hebben liggen voor het geval 
de regen ineens met bakken uit de 
hemel komt. Vaak trekt een bedrijf, 
zie Goes, ook een façade op zodra de 
moeilijkheden zich beginnen af te 
tekenen.

Laten we eens zien wat de curator 
straks in zijn eindverslag zoal zal 
vaststellen. Het kwaad kwam deels 
van buiten, dat is meestal zo. Begin 
vorig jaar werd een grote klant van 
Goes, de van oorsprong Italiaanse 

bloemengroothandel Ciccolella, 
failliet verklaard. Goes bleef achter 
met een stapel onbetaalde rekenin-
gen van naar verluidt zo’n vijf mil-
joen euro. Daarvan wist het bedrijf 
een groot deel op de Italiaanse moe-
der terug te vorderen. De resterende 
strop kon Goes nog wel te boven ko-
men, maar ineens was die grote 
klant, met belangrijke omzet, dus 
wel voor de vervoerder verloren.

Ruimhartig
Mede hierdoor begon zich geleide-
lijk een grote belastingschuld op te 
bouwen, die aan het einde op vijf 
miljoen euro werd geschat. De belas-
tingdienst wilde niet langer inschik-
ken en huisbankier ING, die Goes 
eerder nog ruimhartig van krediet 
had voorzien, bouwde dat af en ver-
langde ook dat er tijdelijk manage-
ment zou komen om orde op zaken 
te stellen. Dat was al te merken toen 
dit jaar enkele fl inke reorganisaties 
met bijkomend banenverlies werden 
doorgevoerd. Ook dat heeft  uitein-
delijk niet meer mogen baten.

De eigenaars weigerden gebruik te 
maken van goedkope Oost-Europeanen.
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ZORGZAAM,
BETROUWBAAR
EN VEILIG... 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

Maritiem Zeeland in kaart 
gebracht: http://hlfgr.
co/1g1Fvy3  #omroepzeeland
@Zeelandseaports 

Gothenburg keurt #LNG 
havenproject goed http://buff.
ly/1iHNKKv  #ports #maritime 
#havenrotterdam pic.twitter.
com/2ANdDUNtHG
@IHS4Maritime 

Dat maak je niet elke dag 
mee..oa CEO van @broek-
mangroup Raymond Riemen 
kookt voor talenten! http://bit.
ly/STYCQt  #MTD14
@watertalentjobs

Het imagoprobleem van de 
Rotterdamse haven ligt aan de 
haven zelf en hun falende 
marketingbeleid. 
http://bit.ly/1sHyswL
@Bogue_Offi cial

Mede dankzij @baljeuj wordt 
ontgassen binnenvaart 
aangepakt. Schonere lucht 
voor Rotterdammers! Mooie 
laatste daad als wethouder 
van R’dam.
@HenriBontenbal

Deal grootste windpark 
Nederland op haar na rond 
http://t.co/0GgDQOkuSf
@WindEemshaven 

Gezien op #binnenvaart beurs: 
Alleen ga je harder, samen 
kom je verder. Nu snap ik 
waarom iedereen zo hard kan 
in deze sector. Toch jammer.
@roelof60 

Ik heb me in #TweedeKamer al 
ingezet voor ú, onze prachtige 
transport- & logistieksector, 
#Rotterdam + Twente! 
@AnnieSchreijer  

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Goes Transport vraagt 
faillissement aan 

 Herik Rail staakt raildienst 
Amsterdam-Milaan 

 P3 goedkeuring laat op zich 
wachten

 Samenwerking ZIM en 
G6-alliantie 

 OOCL terecht voor dood-
slag 

 Thorco zet topman binnen 
een jaar op straat 

 TLN: veel vervoerders 
tanken nu in België

 onder
Het omvallen van de Utrechtse lo-
gistieke dienstverlener is daarom 
ook zo wrang omdat het bedrijf ze-
ker niet als slecht bekendstond. De 
eigenaars weigerden bijvoorbeeld 
consequent op grote schaal gebruik 
te maken van goedkope Oost-Euro-
pese chauff eurs. Ze hielden vast aan 
de inzet van goedopgeleide Neder-
landse chauff eurs omdat die de kwa-
liteit konden leveren die de klanten 
vereisen. Deze opvatting was ook 
één van de factoren die een eventu-
ele doorstart bemoeilijkten.
Weliswaar verwijten de vakbonden 
de leiding van het bedrijf slecht ma-
nagement. Maar welbeschouwd vin-
den ze de gang van zaken vooral 
triest, niet alleen voor de werkne-
mers, maar voor het hele bedrijf. 
CNV Vakmensen gebruikte in een 
bericht over de ondergang dan ook 
een tekst die men eerder in een 
rouwadvertentie zou opnemen. ‘He-
laas bereikte ons vandaag het treuri-
ge bericht...’

Een eeuw transportgeschiedenis in beeld.

FOLKERT NICOLAI

M
en eeuw transportgeschiedenis in beeld.en eeuw transp tEe

Van meel naar fruit en bloemen
Op 29 juli 1913 begon Hermanus 
Jacobus Goes een bodedienst met 
paard en wagen tussen Vleuten, 
Haarzuilens en Utrecht. Hij ver-
voerde onder meer slaolie, meel, 
taarten, gaas, hoedendozen en 
medicijnen. In 1919 werd de dienst 
voortgezet onder de naam ‘Het 
Wapen van Vleuten’. Zo begon, 
een eeuw geleden, de geschiedenis 
van het nu failliete familiebedrijf 
Goes Transport.
In 1924 schaft e Hermanus zich 
een eerste vrachtauto aan, een T-
Ford. Al snel waren het er twee. In 
de oorlog bestond de vloot ook 
uit twee

gedwongen Ulrich Stein en Difo te 
verkopen aan Seabrex, dat met zo-
genoemde ‘gesloten loodsen’ ging 
werken. Daardoor was het voor 
Goes gedaan met de eigen fruit-
loods in de haven. Dat was een 
zware tegenslag, zeker voor het in-
ternationale fruitvervoer.
Goes kon dit compenseren door 
een nieuwe activiteit: het recht-
streekse vervoer van tuinder naar 
veiling en vandaar naar het bui-
tenland. Er kwamen ook nieuwe 
klanten, zoals de zuivelproducent 
Mona en Albert Heijn, dat Goes 
aanwees als één van zijn dienst-
verleners in de distributie van 
verswaren.
Begin jaren negentig legde Goes 
zich ook toe op groupagevervoer. 
Daarvoor werd een eigen op- en 
overslagcentrum gebouwd in De 
Meern nabij knooppunt Ouden-
rijn, als ‘buff er’ tussen de havens 
van Antwerpen, Rotterdam en 
Zeebrugge tot de defi nitieve af-
roep van orders in de Benelux, 
Frankrijk en Duitsland. Het cen-
trum werd in 2007 nog uitgebreid 
en heeft  nu plaats voor 11.000 pal-
lets.
Deze eeuw volgden nog drie over-
names, die van Gebroeders Vijn, 
Berbée Expeditie en Transport en, 
in 2009, van Top Transport & Lo-
gistiek. Via Berbée voegde Goes 
het vervoer van bloemen, planten 
en bloembollen aan zijn specialis-
men toe. En met Top kreeg het be-
drijf er een tweede modern op- en 
overslagcentrum voor verswaren 
bij, in Venlo. Maar inmiddels was 
de economische teruggang al be-
gonnen. En die zou Goes nooit 
meer te boven komen.

auto’s, waarvan Goes er één wist te 
verstoppen om aan inbeslagname 
door de bezetter te ontkomen. Na de 
oorlog begon het bedrijf zich toe te 
leggen op het vervoer van groente en 
fruit naar de veilingen.
Al spoedig kwam het ook tot inter-
nationaal vervoer, want met name 
de Duitse markt voor groente en 
fruit ontwikkelde zich sterk. In 1948 
maakte Goes de eerste rit over de 
grens, naar Dortmund. In de jaren 
vijft ig werd daar het vervoer van im-
portfruit van de Rotterdamse haven 
naar Duitsland, België, Frankrijk en 

Italië aan toegevoegd. Steeds 
vaker lukte het ook voor deze 
ritten retourvracht te vin-
den. Verder legdde het be-
drijf zich op de fysieke dis-
tributie toe, bij wijze van 
diversifi catie.
In 1972 volgde een eerste 
overname, die van het 
Belgische Intrapat, een 
internationale koelver-
voerder, die bijvoorbeeld 
grote hoeveelheden con-
sumptie-ijs vervoerde. 
Deze overname wordt 
gevolgd door die van 
Ulrich Stein en Difo, 
twee bedrijven in de 
haven van Rotterdam. 
In 1989 vormt Goes 
met deze bedrijven 
Verenigde Groente 
Expediteurs met een 
eigen loods op de 
fruitpier in de Mer-
wehaven.
Lang heeft  het be-
drijf daarvan niet 
mogen profi teren. 
In 1998 werd het 
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AGENDA

Open Haven Dag Vlissingen 
24 mei 

Maak deze dag kennis met de motor 

van de Zeeuwse economie. ZPPC or-

ganiseert in samenwerking met be-

drijven uit de Zeeuwse haven deze 

Open Havendag Vlissingen.   

• www.zppc.nl

Workshop IATA  
3 juni 

Na deze interactieve workshop bent 

u (in bezit van IATA-certifi caat) op de 

hoogte van de laatste ontwikkelin-

gen rond het vervoer van gevaarlijke 

stoffen door de lucht.  

• www.evo.nl/site/workshop-iata

Dag van het eigen vervoer 
11 juni 

Tijdens deze dag praat EVO eigen ver-

voerders bij over nieuwe regels en an-

dere wetenswaardigheden, zoals de 

tachograafwetgeving, overbelading 

en het bandenlabel.

• www.evo.nl

NT Dagen
11 en 12 juni 

Het congres voor iedereen die werk-

zaam is in de transport en logistiek. U  

bepaat zelf aan welke sessie u deel-

neemt, het complete programma is 

namelijk parallel. 

• www.ntdagen.nl

Eemsdelta Expo 
18 juni 

Een combinatie van vakbeurs, semi-

nar en inlooplezingen. De Eemshaven 

profi leert zich steeds sterker als cen-

trum voor de aanleg en het onder-

houd van windmolenparken op zee. 

• www.eemsdeltaexpo.nl

De weg naar de grote 
 ECONOMIE   350 miljoen aan investeringskredieten voor Nederlands mkb

Transporteurs die op zoek 
zijn naar krediet, moeten 
aankloppen bij ABN Amro. 
En naar de gunstige rente 
van de Europese Investe-
ringsbank vragen. 

Psssst....! Niet verder vertellen, maar 
er is net een grote som geld beschik-
baar gesteld door de Europese Inves-
teringsbank. De EIB investeert sinds 
de jaren vijft ig in grootschalige pu-
blieke infrastructuur (vanuit het 
idee dat het vaak lastig is om fi nan-
ciering te krijgen voor de zeer lange 
termijn die dit soort projecten be-
hoeven) en heeft  nu ook een kantoor 
in Amsterdam, feestelijk geopend 
door premier Mark Rutte.

Rutte prees de EIB als aanjager van 
banen, en gaf als voorbeeld de Twee-
de Maasvlakte, waar de Europese 
bank honderden miljoenen in geïn-
vesteerd heeft . Hij riep op om ‘het 
evangelie te verspreiden, ook op de 
golfb aan’. Want tegelijk is 350 mil-
joen euro aan ABN Amro beschik-
baar gesteld met als voorwaarde dat 
dit geld wordt uitgeleend aan het 
midden- en kleinbedrijf. 
De reden hiervoor is dat door de 
bankencrisis en de strengere regula-
tie de ‘gewone’ banken nogal streng 
geworden zijn, in Nederland mis-
schien nog wel het strengst. Volgens 
voorzitter Bernard Wientjes van 
VNO/NCW wordt maar 12 procent 
van de kredietaanvragen goedge-
keurd, tegenover 25 procent elders 
in Europa. 

Nu wil het toeval dat transport en li-
logistiek een van de aandachtspun-
ten van de EIB is, mede gezien het 
van nature grensoverschrijdende 
karakter. Dus wat dienen ambitieu-
ze ondernemers uit deze sector te 
doen, om uitbreidings- dan wel in-
novatieve plannen ook fi nancieel 
rond te krijgen? 

Klein
‘Tot een bedrag van 50 miljoen euro 
kunnen ze het beste aankloppen bij 
ABN Amro’, legt Jan-Willem Löhr 
uit, chef van het Nederlandse kan-
toor. Zijn taak is om de EIB, geves-
tigd in Luxemburg, beter bekend te 
maken in Nederland. ‘We zijn een 
relatief kleine bank, die vele miljar-
den beheert. Daarom is het ondoen-
lijk om kleinere projecten zelf te be-

‘Follow the money, Mark!’, lijken Pim van Ballekom (links) en Hugo Woestmann van de Europese Investeringsbank te zeggen.  

R
A

A
D

 &
 R

E
C

H
T

NICO SCHOONEN, CONSULTANT
www.nicoschoonen.nl

Mensen, het is bijna zover: de nieuwe 
containerterminals op Maasvlakte 2 
openen hun deuren. Een nieuwe glori-
euze era voor de wereldhaven Rotter-
dam staat op het punt te beginnen. Met 
de opening van Maasvlakte 2 zal Rot-
terdam er, volgens de ramingen, snel 2 
miljoen teu extra overslag bij krijgen. 
Dankzij de excellente multimodale 
ontsluiting van Maasvlakte 2 worden 

de containers snel, betrouwbaar en milieuvriendelijk af- en 
aangevoerd. Weldra zijn ‘we’ weer de grootste containerha-
ven ter wereld en rijst de werkgelegenheid in Rotterdam de 
pan uit. Aan de luchtkwaliteit kan de concurrentie in de Le 
Havre-Hamburg range een puntje zuigen. En wat nog het 
mooiste is: er wordt geld verdiend als water.

Tot zover het halleluja-scenario. De werkelijkheid is een stuk 
weerbarstiger. Rotterdam groeit, qua containers, allang niet 
meer. De trend is een dalend overslagvolume. Die 2 miljoen 
teu extra (lees: nieuw) volume bestaat niet. Heeft  nooit be-
staan ook. Het bestaande volume van Rotterdam wordt uit-
gesmeerd over een groter gebied en verdeeld onder meerdere 
aanbieders. Gevestigde bedrijven worden gekannibaliseerd, 
waardoor Rotterdam zich schaart in de rij van Noord-Euro-
pese havens waar de bezettingsgraad van terminals zakt on-
der de 70%-grens waarbij je nog net iets kunt verdienen. 

Als alle uitbreidingsplannen van de Noord-Europese havens 
doorgaan komt er in de komende jaren nog eens zo’n 30 mil-
joen teu aan capaciteit bij in de Le Havre-Hamburg range en 
zal de bezettingsgraad verder zakken. Het doemscenario 
waar Jan Westerhoud van ECT op het Ports & Hinterlands 
congres in december vorig jaar voor waarschuwde wordt wer-
kelijkheid: containeroverslag wordt een commodity. En zoals 
Westerhoud terecht opmerkte, ‘met een commodity kun je 
geen geld verdienen’.

Met de openstelling van de twee nieuwe terminals (RWG en 
APMT) op Maasvlakte 2 zal versnippering van het volume 
leiden tot ineffi  ciëntie van het achterlandtransport. Het zal 
uiterst moeilijk zijn de modal split-doelstellingen van 45% 
aan- en afvoer via binnenvaart, 20% via spoor en slechts 35% 
via de weg in 2033 te halen, waardoor de vereiste verbetering  
van de luchtkwaliteit achterwege blijft . De versnippering en 
de lage bezettingsraad van de terminals zullen leiden tot een 
prijzenslag waarmee het verdienmodel van terminals ernstig 
onder druk komt te staan. Met andere woorden: er valt geen 
droog brood meer te verdienen met containers. 

De nieuwe terminals werken allemaal met de nieuwste tech-
nologie. Da’s mooie marketing, maar het is slecht nieuws voor 
de havenwerkers, want daar is niet zoveel behoeft e meer aan. 
De leegloop bij bestaande terminals, zoals ECT en APMT 1, 
leidt tot massaontslagen. De terminals op Maasvlakte 2, die 
toch al niet zoveel handjes nodig hebben, huren slechts 
mondjesmaat in, want het ‘extra’ volume blijft  uit. Per saldo 
gaat de werkgelegenheid dus achteruit. Misschien is de op-
roep van Niek Stam van de FNV om met Maasvlakte 2 even 
pas op de plaats te maken nog niet eens zo’n gek idee.

Weet u trouwens wat de defi nitie van geeuwhonger is (volgens 
Van Dale)? De plotselinge heft ige honger die gepaard gaat 
met een gevoel van slapte en sterk zweten. Benadert volgens 
mij aardig de sensatie die ‘onze’ haven te wachten staat.  

(Voor meer informatie: tijdens de NT Dagen is er op woensdag 
11 juni een sessie over Maasvlakte 2; zie www.ntdagen.nl)

Geeuwhonger
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Gretta Schoonderbeek (SCA 

Hygiene Products) en Albert 
Mulder (RDW) zijn benoemd tot 

respectievelijk Ambassadeur 

Lean and Green Logistics en 

Lean and Green Ambassadeur 

Personal Mobility. Deze per-

soonsgebonden titel is geïntro-

duceerd door Connekt. De 

inmiddels twaalf Lean and 

Green Ambassadeurs onder-

steunen het doel van Lean and 

Green door meer aandacht te 

vestigen op de urgentie van en 

de kansen voor duurzame 

mobiliteit. Ze stimuleren 

bedrijven om deel te nemen aan 

het programma Lean and Green. 

Carlos Ghosn 
volgt Philippe 
Varin op als 

voorzitter van 

de Europese 

overkoepelende 

organisatie voor auto- en 

vrachtwagenconstructeurs 

ACEA. Ghosn is voorzitter en 

CEO van Renault-Nissan. In 

2009 was hij ook voorzitter van 

ACEA. Via de vereniging wil hij 

innovatie stimuleren en 

internationale handel bevorde-

ren. 

Roland Pütz (47) 

is bij de Ham-

burgse bulklo-

gistiekgroep 

Hoyer benoemd 

tot manager van 

de businessunit Chemilog. 

Voordat hij bij Hoyer kwam, 

werkte hij sinds 2006 voor 

Imperial Shipping Group. Tot 

voor kort was hij daar verant-

woordelijk voor het beheer van 

het wagenpark. 

Alfred Hart-
mann wordt per 

1 januari 2015 

voorzitter van de 

raad van bestuur 

van de Vereni-

ging van Duitse reders (VDR). 

Hartmann is eigenaar van de 

scheepvaartgroep Hartmann. 

De ambtstermijn van Michael 

Behrendt, die de vereniging leidt 

sinds 2008, loopt tot eind 2014. 

Hartmann is sinds 1998 lid van 

de VDR-raad. Zijn bedrijf, met 

hoofdzetel in het Oost-Friese 

Leer, telt ongeveer 6.000 

medewerkers en zo’n 200 

schepen. 

Hakan Bicil 
(CCO) versterkt 

de leiding van 

CEVA Logistics. 

Bicil heeft een 

kort intermezzo 

bij Panalpina achter de rug. Hij 

werkte daar sinds de herfst van 

2013 als executive vice president 

van Strategic Business Develop-

ment bij Toll Global Forwarding 

Panalpina. Bij CEVA Logistics 

volgt hij Inna Kuznetsova op 

als hoofd sales. De enige vrouw 

in CEVA’s raad van bestuur 

heeft het bedrijf verlaten. 

PERSONALIA

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

Viking Internationaal Koel- 
en Vriestransport 

Zutphen 

Rechtbank Gelderland

Goes Transport 

De Meern 

Rechtbank Utrecht

Coker BVBA
Koersel

Rechtbank Hasselt

Sd-trans B.V.
Amersfoort

Rechtbank Midden-Nederland

Gebr Vijn Transport 
Opperdoes B.V.

De Meern

Rechtbank Midden-Nederland

Top Transport & Logistiek
De Meern

Rechtbank Midden-Nederland

Sertrans
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

D.T.C.M. SPRL
Beaufays

Rechtbank Luik

FAILLISSEMENTENEuropese honingpot

oordelen. Maar we zijn altijd bereid 
om mee te denken en je op weg te 
helpen.’
Dus als je niet 2,8 miljard nodig 
hebt, zoals het windmolenpark Ge-
mini dat zo’n 50 kilometer boven de 
kust van Groningen het grootste van 

Europa zal worden, kun je beter 
meteen bij ABN Amro binnenlopen. 
Maar waar zitten die voordelen dan 
in? ‘We doen geen uitspraken over 
het exacte rentepercentage’, zegt 
Tanguy Desrousseaux, hoofd van de 
transportleningen West-Europa, 

‘Maar het ligt slechts een paar basis-
punten hoger dan staatsleningen.’ 
De Fransman verzekert dat de EIB 
ook controleert dat de leningen te-
rechtkomen bij het mkb, inclusief 
het rentevoordeel. 
Grotere bedrijven, maar ook overhe-

den kunnen rechtstreeks een beroep 
doen op de EIB, benadrukt Desrous-
seaux. ‘Bijvoorbeeld als het GVB 
nieuwe trams wil aanschaff en. Wij 
hebben de expertise, met zo’n 400 
economen die alle verstand hebben 
van een sector. Plus ingenieurs met 

de technische kennis. Het voordeel 
is dat we vergelijkbare projecten in 
het buitenland doen, waar we uit 
kunnen putten.’ 
Volgens EIB-directeur Werner Hoy-
er is het, nu de eurocrisis wat hem 
betreft  goeddeels gerepareerd is, tijd 
om te investeren in innovatie. ‘We 
lopen achter ten opzichte van de VS 
en Azië’, sprak de Duitser. Vorig jaar 
leende zijn bank 1,3 miljard uit in 
Nederland en dat zal dit jaar naar de 
2 miljard gaan. Opgelet dus!
‘Natuurlijk zijn we streng en kijken 
we goed naar het businessplan,’ 
glimlacht Desrousseaux. Maar vol-
gens de Fransman ligt er intussen 
een hoop geld ‘up for grabs’.  
U heeft  het niet van mij.
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Mark Rutte riep op om het evangelie te 
verspreiden, ook op de golfbaan. 
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Een superdeluxe cruise boeken? 
Alleen als ie ijs- en ijskoud is...
Wie in de voetsporen wil treden 
van Willem Barentszoon, kan nu 
een cruise boeken bij Hapag-Lloyd. 
Krijg je wel iets meer comfort dan 
Willem.

Tja, het nadeel is dat je niet zoals Ba-
rentszoon in de geschiedenisboeken 
belandt, maar het voordeel is dat je 
je geen zorgen hoeft  te maken over je 
natje en je droogje. Je stapt aan 
boord van de Hanseatic (zie foto) 
van Hapag-Lloyd en je kunt op weg 
naar de ijsmassa’s. 
Het Duitse scheepvaartconcern, dat 
zoals bekend samengaat met het 
Chileense CSAV en ook al de luxe 
cruiseschepen Europa en Europa 2 
exploiteert, gaat als eerste niet-Rus-
sische bedrijf tripjes door de Noor-
delijke IJszee aanbieden.
Inclusief excursies op zodiacs naar 
fj orden, eilanden en toendra’s. Grote 
kans dus dat je net als de mannen 

NOORDELIJKE IJSZEE
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met baarden van weleer oog in oog 
komt te staan met walvissen, wal-
russen, ijsvossen en... ijsberen. De 
Big Four van het Noorden, of zoiets.

Adrenaline
Een beetje toerist heeft  tegenwoor-
dig adrenalinekicks nodig, dus als 
het bungeejumpen passé is, ligt er 
een grote toekomst in het verschiet 

voor het ijsbeerknuff elen, zo voor-
spelt Marge.
Weet bovendien dat je vaart langs de 
Noordoostpassage, eigenlijk de snel-
ste verbinding tussen Europa en lan-
den als Japan en Zuid-Korea (Ba-
rentsz was zo gek nog niet). O ja, je 
ziet geen pinguïns, want die zitten 
op het zuidelijk halfrond. Moet je 
een ander tripje boeken. | PW

Megaklus geklaard 

De beide Maasvlakten zijn 
weer een stukje naar elkaar 
toegegroeid. Met dank aan 
een betonnen monster van 
driekwart miljoen kilo.

Deze werknemer sjokt erover alsof 
het een trampoline is van donzen 
veertjes, maar intussen loopt hij op 
een gigantisch monster: 750.000 kilo 
weegt het brugdek van het Colo-
radoviaduct op de Maasvlakte. 
Afgelopen zaterdag is het van de na-
bijgelegen bouwplaats op 65 assen 
naar zijn defi nitieve plek gereden in 
het viaduct. Een symbolisch mo-
ment: de start van de afb ouwfase 
van het viaduct dat de schakel vormt 
tussen de havens op de Maasvlakte 

en die op Maasvlakte 2. Oft ewel: de 
verbinding tussen beide vlakten 
krijgt nu echt gestalte.
De aannemer is Boskalis Nederland, 
en de bouw van het viaduct vindt 
sinds eind 2012 plaats voor de in-
gang van de containerterminals van 
APMT en ECT. Pal onder hoogspan-
ningsleidingen, voegde het Haven-
bedrijf Rotterdam toe in het persbe-
richt, om de spanning nog even wat 
verder op te voeren.

Geautomatiseerd
Want spannend is het zeker: te mid-
den van sociale onrust over de hy-
permoderne terminals die nog weer 
meer geautomatiseerd zijn dan hun 
voorgangers, en te midden van 
marktontwikkelingen zoals het 
groene licht voor de verhuizing van 

MSC in Antwerpen, gaan de voorbe-
reidingen op de Tweede Maasvlakte 
(uiteraard) gewoon door. 
Het viaduct wordt naar verwachting 
eind september in gebruik genomen. 
Voor de nieuwe terminals operatio-
neel zijn gaat er nog wel een maand-
je overheen, zo is de schatting van de 
betrokken bedrijven, maar ook ok-
tober en november razen op ons af. 
En hoe het daarna ook zal verlopen, 
de bouwkundige prestatie is op zich-
zelf al indrukwekkend genoeg...  

Wie meer wil weten over de nieuwe 
terminals op de Tweede Maasvlakte: 
tijdens de NT Dagen (www.ntdagen.
nl) wordt op woensdag 11 juni een 
sessie gewijd aan dit onderwerp.

Heerlijk weer voor een ommetje.
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 MAASVLAKTE   Nieuw brugdek markeert start van de verbinding

QUOTE VAN DE WEEK

Wim van de Camp, 
Europarlementariër 
voor het CDA, in 
de Nationale 
Autoshow 
van BNR.

Melanie Schultz 
zou een goede 
eurocommissaris 
voor transport zijn.
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FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Zelf lijkt het me een prachtige baan. Je 
stapt als particuliere beveiliger met je 
doorgeladen antipiratenwapen aan 
boord van een Nederlands handels-
schip en maakt een avontuurlijke reis 
langs de Afrikaanse kust. Volpension, 
natuurlijk. De scheepskok zal voor jou 
zelfs een sappige Hollandse biefstuk 
bakken in plaats van die onduidelijke 
Filipijnse maaltjes die de gewone be-

manningsleden na het afspuiten van het dek en het in de verf 
zetten van het gangboord naar binnen werken.

Het is weer eens wat anders voor al die beveiligers die er bij 
de Hema en de Lidl op moeten toezien dat onze eigen Hol-
landse stadspiraatjes met hun tengels van de uitgestalde waar 
afb lijven, oma niet lastig vallen en geen al dan niet geweldda-
dige greep in de kassa doen. Maar het mag niet, vindt Sultan 
Günal-Gezer, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij 
wijst een verzoek af van de redersvereniging KVNR om par-
ticuliere beveiligers in de koopvaardij toe te laten. Aan het 
geweldsmonopolie van de overheid moet strikt worden vast-
gehouden, vindt hij.

De KVNR, waar uitgerekend zijn partijgenoot Tineke Nete-
lenbos voorzitter van is. Tineke snapt er niks van. Onze buur-
landen laten hun schepen al lang door niet-militairen bewa-
ken op hun tochten langs barre streken als Somalië en de Golf 
van Guinee. Die zijn kennelijk van mening dat de overheid 
weliswaar het geweldsmonopolie heeft , maar er ook een stuk-
je van kan delegeren. Günal-Gezer moet zich trouwens eens 
afvragen hoe vaak de overheid zich het monopolie laat ont-
futselen zonder überhaupt terug te slaan.

Het aardigste is nog - tot die logische redenering is Günal-
Gezer nog niet gekomen - dat het geweldsrisico in de scheep-
vaart sterk wordt beperkt door de inzet van beveiligers, of dat 
nu militairen zijn of particuliere specialisten. Het moet wel 
onder strikte voorwaarden gebeuren. Onze VOC-handels-
schepen waren zelf vaak zwaar bewapende oorlogsbodems, 
waar toevallig ook nog een lading peper, nootmuskaat en 
kraakporselein in werd vervoerd. Dat ontaardde niet zelden 
in pure piraterij, waar we niet meer trots op terugblikken.

Wint de lijn-Sultan het van die van Tineke, dan is de enige 
redelijke oplossing dat Nederland mariniers op handelssche-
pen meestuurt. Die schepen zijn Nederlands grondgebied. 
Geldt daar geen monopolie?

Sultan en Tineke


