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De geplande operationele samen-
werking P3 van Maersk Line, 
MSC en CMA CGM is volledig 
van de baan. Dat heeft  Maersk 
bekendgemaakt. 

De aankondiging van Maersk volgt op 
China’s beslissing om de geplande  samen-
werking, die komende herfst van start 
moest gaan, af te keuren. Volgens het Chi-
nese ministerie van Handel zou de scheep-
vaartalliantie 47 procent van de container-
markt tussen Azië en Europa in handen 
hebben, schrijft  de Wall Street Journal op 
basis van een Chinese verklaring. ‘De be-
drijven hebben gefaald om aan te tonen dat 
de alliantie meer voordelen dan schade 
brengt en dat de alliantie in lijn is met het 
publieke belang.’  
Wereldwijd werd verwacht dat na de Ver-
enigde Staten en Europa ook China wel 
groen licht zou geven. Zeker nadat geruch-
ten in de media die gedachte aanwakker-

king. Op de trans-Atlantische verbindin-
gen zou de P3-alliantie een marktaandeel 
van 44% verkrijgen. Volgens de organisa-
ties moet de keuzevrijheid van verladers 
voorop blijven staan.
Voor reders echter is de verwerping van de 
alliantie verontrustend nieuws. ‘Het be-
sluit van China komt zeer onverwachts’, 
zegt SeaIntel-CEO Lars Jensen. ‘Hoewel de  
exacte reden voor afwijzing nog niet be-
kend. is, is duidelijk dat de gevolgen voor 
de reders groot zijn. Dit vertraagt de con-
solidatie van de industrie, waar P3 een 
grote rol in had. In plaats daarvan kunnen 
we nu extreem wispeltutige tarieven ver-
wachten.’
Voor de haven van Rotterdam is China’s 
besluit goed nieuws omdat de haven een 
‘verliezer’ was in de havenselectie van de 
alliantie. Voor Antwerpen als grote win-
naar daarentegen kan het nieuws aanko-
men als een mokerslag. 

den. ‘De beslissing komt als een verras-
sing’, stelt Vincent Clerc, Chief Trade and 
Marketing Offi  cer bij Maersk Line in een 
verklaring. 
‘We hebben binnen Maersk Line hard ge-
werkt aan de samenwerking en de Chinese 
goedkeuring ervan, dus vanzelfsprekend 
zijn wij teleurgesteld. P3 zou ons in staat 
hebben gesteld om verdere kostenbespa-
ringen door te voeren en CO2-emissies te-
rug te dringen, en zou ons hebben voor-
zien van een effi  ciënter netwerk en een 
beter product voor onze klanten.’ Maersk 
en partners MSC en CMA CGM zeggen de 
beslissing van China te respecteren. 
Volgens Maersk zal het niet doorgaan van 
de samenwerking geen invloed hebben op 
de verwachte resultaten van de rederij over 
2014, maar de aandelen van het bedrijf 
daalden wel met zes procent na het bekend 
worden van het nieuws. 
EVO en de European Shippers’ Council 
(ESC), de Europese koepelorganisatie van 
verladers, zijn opgelucht. Zij maakten zich 
zorgen over de voorgenomen samenwer-
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 LIJNVAART   Grootste drie gaan zelfstandig verder

China blokkeert P3, 
alliantie van de baan

TOBIAS PIEFFERS

SCHEEPVAART
En de winnaar van het 
Beste Havenidee 2014 
is... het team ‘Reduce 
Emission by Spark Igni-
tion’, bestaande uit Tir-
za Krul, Marloes Ma-
rijnsen, Denise Smit, 
Désirée Sommers en 
Michelle van der Wees. 
Zij wonnen vorige week de felbegeerde prijs van het 
evenement Hbo in de Haven. De studenten bedachten 
een oplossing voor de uitstoot van stikstofoxide door 
zware dieselmotoren van schepen, een innovatie ‘die de 
scheepvaart op z’n kop kan zetten’. 

‘Spark Ignition’ is Beste Havenidee

OMGEVINGSWET
De vele wetten en regels die te maken hebben met de 
ruimtelijke ordening en leefomgeving gaan op in één 
nieuwe wet, de Omgevingswet. Daarmee moet het 
makkelijker worden om vergunningen te krijgen en 
moeten onder meer infrastructuurprojecten sneller uit-
gevoerd kunnen worden. Minister Schultz heeft het 
wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze hoopt 
dat de wet in 2018 van kracht wordt. Voor die tijd zullen 
bedrijven, projectontwikkelaars, gemeenten en provin-
cies volgens haar al wel merken ‘dat een en ander beter 
gaat’. Ook zullen ze sneller weten waar ze aan toe zijn. 
De wet met 349 artikelen komt in de plaats van 26 wet-
ten met samen 4700 artikelen.

Vergunningen sneller binnen 

ecocombi’s rijden er 
nu in Nederland 
rond. Het kan er in-
middels één meer 

zijn, maar de duizendste ‘ontheffi ng’ werd maandag 
door minister Melanie Schultz van Haegen van I&M 
feestelijk uitgereikt aan sierteeltvervoerder Transport-
bedrijf Van der Velden uit Bleiswijk. Begin deze eeuw 
begon in Nederland een proef waaraan welgeteld vier 
‘LZV’s’ deelnamen. Sinds begin 2013 worden ze in begin-
sel op de meeste grote doorgaande wegen, waaronder 
de snelwegen, toegelaten. 

1000

LZV OPMARS IN NEDERLAND

CONJUNCTUUR
Het Belgische wegvervoer wist vorig jaar de recessie 
maar niet achter zich te laten. De vacaturegraad in 
deze bedrijfstak daalde tot 8,2%. In 2011 had nog 20,7% 
van de beroepsvervoerders plaats voor extra chauf-
feurs. Dat blijkt uit het ‘rapport over de impact van de 
crisis’, dat dinsdag werd gepresenteerd door het 
Instituut Wegtransport en Logistiek België. 

De oorzaak van de 
aanhoudende malaise 
is de hoogte van de 
loonkosten. In 2011 
zette een nieuwe 
verslechtering in, die 
veel bedrijven nog niet 
te boven zijn. 

Belgisch wegvervoer niet uit dal
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 NIEUWE POLL:  P3 gaat niet door

Dat wisten we al 

Wat een onzin 

Anders 

52 %

43 %

5 %

Proefschrift: het achterland van 
Rotterdam krimpt 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 331 mensen op de stelling van 11 JUNI

Danser heeft  het eerste door 
LNG aangedreven containerbin-
nenvaartschip in gebruik 
genomen, de Eiger-Nordwand. 
Door het gebruik van vloeibaar 
aardgas als brandstof daalt de 
uitstoot van CO2, stikstofoxide 
en fi jnstof met respectievelijk 20, 
85 en 99%. Wat de bouw volgens 
Ben Maelissa nog lastiger maakt, 
is dat het gaat om een retrofi t in 
plaats van nieuwbouw.  

Kunt u dat uitleggen?
Kijk, bij nieuwbouw kun je de hele 
bouw zodanig inkleden dat alles 
perfect past. Wat wij hebben 
gedaan is ingrijpen in een 
bestaand schip waarin de nieuw 
te plaatsen installaties als 
motoren en de brandstoft ank 
moeten worden ingepast.

Waarom is hiervoor gekozen?
Dit schip hadden wij al. Het schip 
is na 2000 gebouwd en voor een 
schip is dat gewoon nog heel jong.  

Bij LNG-schepen is de plaatsing 
van de tank vaak het lastigst. 
Dat klopt. Want waar plaats je een 
tank van 60.000 liter? Dat moet in 
het ruim en dat betekent lading-
verlies. Omdat de afstand tussen 
tank en motor bij voorkeur zo 
kort mogelijk is, hebben wij de 
tank achter in het ruim tegen het 
machinekamerschot geplaatst. 
Gemiddeld kan een containerbin-
nenvaartschip vier lagen contai-
ners dragen. Om de tank hebben 
wij een frame gebouwd dat gelijk 
is aan twee containerhoogtes, 
zodat er boven op de tank ruimte 
overblijft  om containers te 
plaatsen. In totaal neemt de tank 
ruimte voor zes containers in 
beslag. De bovenkant en zijkanten 
van het frame zijn open om voor 
voldoende ventilatie rond de tank 
te zorgen. Bovendien hebben we 
ervoor gezorgd dat er aan beide 
zijden van het schip gebunkerd 
kan worden.  

Over bunkeren gesproken. Het 
LNG-bunkernetwerk is nog verre 

van volwassen. Is dat een 
probleem?
Voor ons niet, maar de mogelijk-
heden zijn inderdaad nog beperkt. 
In Rotterdam is voorlopig één 
aangewezen plaats waar LNG per 
truck gebunkerd mag worden, in 
de Seinehaven. Daarom hebben 
we voor een grote opslagtank 
gekozen. Wij kunnen in deze tank 
genoeg LNG meenemen om van 
Rotterdam en Antwerpen naar 
Basel te varen en weer terug. Dat 
is ons vaste vaargebied. Overigens 
kan ook in Mannheim LNG 
worden gebunkerd. En in onder 
andere Straatsburg en Basel 
worden haalbaarheidsonderzoe-
ken voor de aanleg van LNG-bun-
kerfaciliteiten uitgevoerd.  

Waarom wilden jullie dit schip 
eigenlijk bouwen? 
Wij kregen jaren geleden al in de 
gaten dat groen en duurzamer 
vervoer steeds harder gepusht 
gaat worden. Niet alleen door 
overheden, maar ook door 
verladers. 

Trots dat het gelukt is?
Ja natuurlijk, maar we vinden het 
ook heel normaal. Wij zijn 
constant naar verbeteringen aan 
het zoeken. De binnenvaart is 
constant aan het vernieuwen.  

Zo staat de sector niet bekend. Er 
wordt juist vaak gezegd dat de bin-
nenvaart conservatief is. 
Dat is onzin! De binnenvaart is 
wel degelijk innovatief. Maar wat 
vaak vergeten wordt, is dat 
schepen en scheepsmotoren 

gemakkelijk respectievelijk 40 en 
25 jaar meegaan. Het gaat dus niet 
in zo’n rap tempo als het weg-
transport. Toch zijn wij kampioen 
op het gebied van CO2-uitstoot. 
Qua fi jnstof en stikstofoxide valt er 
nog wat te winnen, daar helpen dit 
soort projecten bij.

Gas is goedkoper dan olie. 
Hebben jullie een verwachting 
van de kostenbesparing?
Natuurlijk hebben wij een case 
study gemaakt, maar verwachtin-
gen of de kosten van de ombouw 
wil ik niet noemen. We verwach-
ten dat we, bij het huidige verschil 
tussen de olie- en gasprijs, de 
investering in ongeveer zeven jaar 
terugverdienen. Wij hebben nu 
aan de hoge kant geïnvesteerd 
vanwege de keuzes die wij hebben 
gemaakt. Het bekend worden van 
het exacte bedrag schrikt anderen 
misschien af om ook actie te 
ondernemen. Er zijn vele manie-
ren om een schip duurzamer te 
maken. Dit is er maar één van. 

Het klinkt alsof u op een missie 
bent om meer initiatieven aan te 
wakkeren.
Dat klopt. Om de mobiliteit in 
Europa ook in de toekomst te 
kunnen waarborgen is de 
binnenvaart hard nodig. We 
horen steeds geluiden over modal 
split en de toenemende rol van de 
binnenvaart in 2030-visies. Dat 
betekent dat wij als modaliteit ook 
de verantwoording hebben om te 
zorgen voor een duurzame en 
toekomstbestendige modaliteit. 
Bij Danser hebben we verstand 
van de containerbinnenvaart, dus 
als wij kunnen helpen bij het 
verduurzamen doen we dat graag.

Kunnen we meer van deze 
schepen verwachten?
Zeker. Misschien volgend jaar al. 
We hebben meer koppelverban-
den liggen. Maar of we een 
identieke installatie gebruiken, 
weten we nog niet.

BEN MAELISSA, DIRECTEUR DANSER GROUP

‘Ook verladers pushen

verduurzaming’

TOBIAS PIEFFERS

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

4 juli: 

FASHION 
LOGISTICS
Adverteren? Bel: 010 280 10 25

C
O

M
M

E
N

T
A

A
R

ROB MACKOR
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Vorig jaar september leek er eindelijk 
een eind te komen aan het slepende 
confl ict tussen de Nederlandse loodsen 
en de Vlaamse overheid over de hoogte 
van de loodsgelden op de Schelde. Een 
Vlaams/Nederlandse arbitragecom-
missie bepaalde toen dat Vlaanderen 
bijna acht miljoen euro moest betalen. 
De tarieven waren te laag vastgesteld 
en de loodsen moesten toeleggen op 

hun dienstverlening aan de scheepvaart van en naar vooral 
Antwerpen en Gent. Daarmee werden de loodsen voor twee-
derde in het gelijk gesteld, want ze hadden twaalf miljoen 
euro compensatie geëist voor de jaren 2009 tot en met 2011.

Niets bleek echter minder waar. Vlaanderen weigerde te be-
talen en het Loodswezen zag zich gedwongen om naar de 
rechter te stappen met de eis om de vordering opeisbaar te 
maken. Eind vorig jaar werd die toegewezen en de loodsen 
maakten zich op om een incassoprocedure op te starten. 
Maar daarop toverde Vlaanderen een nieuw konijn uit de 
hoge hoed. De arbitragecommissie zou te laat geweest zijn 
met haar uitspraak en Vlaanderen stapte op zijn beurt naar 
de rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen met de eis om 
de commissie onbevoegd en de uitspraak nietig te verklaren.

Die zaak diende deze week en de rechter doet volgende week 
uitspraak. Het pleidooi van de Vlaamse raadsman Ronnie 
Vermeers draaide grotendeels om een e-mail waarin één van 
de arbiters enkele dagen voor de veronderstelde deadline 
aangaf meer tijd nodig te hebben. Grootmoedig stelde Ver-
meers vast dat het niet erg was dat de commissie een ‘begin-
nersfout’ had gemaakt, aangezien de leden geen ervaren ar-
biters waren. Maar volgens hem moest de uitspraak van de 
commissie toch echt vernietigd worden, ‘want te laat is te 
laat’.

Raadsman Ignace Claeys van het Loodswezen veegde de vloer 
aan met die argumentatie en stelde dat er, op Vlaams verzoek 
nota bene, helemaal geen deadline was. De Vlaamse overheid 
klampt zich volgens hem vast aan een strohalm om onder be-
taling uit te komen, in weerwil van eerdere beloft en om dat 
wel te doen. Volgens hem het zoveelste bewijs dat het Vlaams 
Gewest er vooral op uit is de zaak maximaal te vertragen en 
niet meer dan ‘plat opportunisme’. Wat dat betreft  kan Vlaan-
deren nog even vooruit: na de uitspraak kan er nog beroep en 
cassatie worden ingesteld, een procedure die nog jaren in be-
slag kan nemen.

Claeys heeft  gelijk met zijn verzuchting dat je zo’n opstelling 
niet van een overheid verwacht. De uitspraak van de arbitra-
gecommissie heeft  ondubbelzinnig aangetoond dat Vlaande-
ren het loodsgeld inderdaad te laag vaststelt. Dat blijkt ook 
uit het feit dat de Vlaamse loodsdienst in 2012 en 2013 bijna 
veertig miljoen euro uit de overheidskas ontving. Het argu-
ment dat de commissie te laat was, lijkt inderdaad een was-
sen neus. Vlaanderen is van A tot Z bij het het hele proces be-
trokken geweest en heeft  maximale inspraak in de 
samenstelling en werkwijze gehad. 

Door pas geruime tijd na de uitspraak bezwaar aan te teke-
nen, heeft  de overheid inderdaad de verdenking op zich gela-
den de zaak zo lang mogelijk te willen rekken. Het is nog 
maar de vraag of dat verstandig is. Achter de schermen wordt 
inmiddels ook volop gesoebat over compensatie van tekorten 
in 2012 en 2013, waarmee de totale claim in de tientallen mil-
joenen kan gaan lopen. Het is de hoogste tijd dat Vlaanderen  
over de brug komt.   

Plat opportunisme
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Haven en Schiphol naar 
wethouder Ollongren

AMSTERDAM

Boog bij Meteren komt 
er wel, Noordtak niet

Ollongren wordt in het nieuwe 
stadsbestuur van Amsterdam ook 
de locoburgemeester. 
De laatste zes jaar was Freek Ossel 
(PvdA) verantwoordelijk voor de 
Amsterdamse haven. Onder zijn 
wethouderschap werd onder meer 
het gemeentelijk havenbedrijf ver-
zelfstandigd en werd een principe-
akkoord gesloten voor de bouw van 
een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. 
Het defi nitieve besluit zal dit najaar 
worden genomen.  
Belangrijk onderdeel voor het be-
drijfsleven in het nieuwe coalitieak-
koord is de garantie aan onderne-
mingen in de Coen- en Vlothaven 
dat er tot 2040 geen wonuingen wor-
den gebouwd in dit deel van de Am-
sterdamse haven. | JV

Topambtenaar Kajsa Ollongren 
(D66) krijgt de portefeuille econo-
mische zaken, zeehaven, Schiphol 
en gemeentelijke deelnemingen in 
het nieuwe stadsbestuur van Am-
sterdam.  

Dat hebben de nieuwe coalitiepart-
ners SP, D66 en VVD in Amsterdam 
bekendgemaakt.
Ollongren (1967) is sinds 2011 secre-
taris-generaal op het ministerie van 
Algemene Zaken. Zij wordt in Den 
Haag gezien als een vertrouweling 
van minister-president Mark Rutte 
en maakte deel uit van het formatie-
team van het Kabinet-Rutte 1 en 
werd door de Volkskrant in 2011 ge-
kozen tot meest invloedrijke vrouw 
van Nederland. 

ring van het traject richting Den 
Bosch en Boxtel met onder meer een 
verdiepte ligging bij Vught. Daar-
mee is een investering van in totaal 
700 miljoen euro gemoeid, waarvan 
een deel door de regio wordt opge-
bracht. Er is haast met het project, 
want Mansveld wil al in 2017 ‘spoor-
boekloos’ gaan rijden.
De Noordtak van de Betuweroute, 
het traject Zevenaar – Duitse grens,  
komt er niet. Als de capaciteit voor 
het goederenvervoer door Oost-Ne-
derland al wordt uitgebreid, gebeurt 
dat pas na 2020 over bestaand spoor 
met ‘kop maken’ (keren) in Deventer. 
Wel wordt de groei van het goederen-
vervoer elke drie jaar geïnventari-
seerd. Dan kan de Noordtak opnieuw 
in beeld komen. | ROB MACKOR

De Betuweroute krijgt een ‘afslag’ 
richting Den Bosch, de spoorboog 
bij Meteren. Staatssecretaris Mans-
veld heeft  dat besloten als onder-
deel van een investering van 1,1 
miljard in het spoornet. 

De spoorsector dringt al jaren aan 
op de aanleg van deze verbinding, 
waardoor er meer treinen met een 
zuidelijke bestemming over de Betu-
weroute kunnen, en er minder via de 
Brabantroute hoeven. Die loopt van 
Rotterdam via Breda en Eindhoven 
naar Venlo. Het kabinet wil die rou-
te zoveel mogelijk voor het passa-
giersvervoer gebruiken.
De aanleg van de boog zelf kost zo’n 
160 miljoen en wordt gecombineerd 
met een grootscheepse opwaarde-

SPOORWEGEN

‘Havens moeten 
kunnen wegen’ 

Belgische fi les kosten 
Nederland veel geld

Soepeler eisen 
aan Rijnvaart 

Mammoet ontdoet zich 
van binnenvaart 

SCHEEPVAART
Terminals en havens die in staat 
zijn om containers te wegen voor-
dat die aan boord van schepen ge-
laden worden, hebben straks een 
concurrentievoordeel. Dit stelt de 
verzekeringsbemiddelaar TT Club. 
Volgens de groep zullen rederijen 

die dienst van havens gaan eisen, 
omdat de International Maritime 
Organization (IMO) onlangs in 
principe heeft besloten om de 
weegplicht voor containers medio 
2016 wereldwijd in te voeren.

WEGVERVOER
Het hardnekkige fi leprobleem in 
België kost Nederlandse trans-
portbedrijven dagelijks honderd-
duizenden euro’s. België slaagt er 
niet in de verkeersopstoppingen 
te verminderen. Volgens experts 

is het een ‘hopeloze situatie’ op de 
Belgische snelwegen. De vertra-
gingen in het buitenland zorgen 
voor een jaarlijkse schadepost van 
100 tot 200 miljoen euro, aldus 
hoogleraar transportbeleid Bert 
van Wee. 

BINNENVAART
Het ministerie van I&M is blij dat 
de binnenvaart op de Rijn vijf jaar 
extra de tijd krijgt om schepen 
aan te passen aan nieuwe eisen. 
De Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart verlengt de overgangs-
termijn tot 2020. In die tijd wordt 
onder meer naar een compromis 
gezocht over de zogeheten reling-
plicht. Een vaste reling verhoogt 
de veiligheid aan boord van bin-
nenschepen, maar een reddings-
vest kan een goed alternatief zijn. 

OFFSHORE
Mammoet Maritime verkoopt zijn 
activiteiten in de binnenvaart en 
de daarbij behorende vloot aan 
Hebo Maritiemservice. Het bedrijf 
ziet binnenvaart niet meer als 
kernactiviteit en wil zich vooral 
toeleggen op offshore. Een deel 
van de binnenvaartvloot, met in-
begrip van drijvende bokken en 
pontons, en de vestigingen in 
Schiedam, Lelystad en het Duitse 
Mülheim gaan over naar Hebo.

KORT

die dienst van havens gaan eisen, 
d d l

Milieuhorde voor ACT 2.0 
 AMSTERDAM   Groen licht voor afvaloverslag, maar tweede vergunning nog niet aangevraagd

Het is nog steeds onduide-
lijk of de twee nieuwe 
uitbaters (CWT en MEO) op 
de lege containerterminal 
ACT in Amsterdam aan de 
slag kunnen. De Omge-
vingsdienst wacht nog op 
een milieuaanvraag voor het 
afh andelen van projectla-
ding.

De omgevingsdienst Noordzeeka-
naalgebied heeft  een beetje de sleutel 
in handen of er op het 55 hectare 
grote Amsterdamse overslagterrein 
na anderhalf jaar van leegstand weer 
enige nieuwe activiteiten kunnen 
worden ontplooid. In totaal is er 
sinds het vertrek van het laatste gro-
te containerschip van de Grand Al-
liance in 2010 nauwelijks iets ge-
beurd met het oude prestigeproject 
van de gemeente Amsterdam.
Het zelfstandig havenbedrijf is er al-
les aan gelegen om daar snel een ein-
de aan te maken en nieuw elan in dit 
braakliggende deel van de Amster-
damse westhaven te brengen.  
Voorlopig heeft  de omgevingsdienst 
het licht op groen gezet voor de af-
handeling van afvalcontainers door 
het Amsterdamse CWT-Sitos. Het 
gaat daarbij om Brits afval dat vanaf 
de haven van Tilbury naar Amster-
dam gaat met als eindbestemming 
het Amsterdamse Afval Energie Be-
drijf. ‘Voorwaarde is wel dat de con-
tainers bij de tijdelijke overslag op 
het ACT-terrein gesloten blijven’, 
voegt een woordvoerder van de mi-
lieudienst er aan toe. 
Voor de tweede activiteit, de afwik-
keling van projectlading voor wind-
molenparken in de Noordzee en het 
IJsselmeer is ‘een milieuneutrale 
wijziging’ van de bestaande vergun-
ning nodig, zegt de woordvoerder.  
Behalve overslag willen overslagbe-
drijf MEO en Th or Shipping, onder-
delen van de TMA holding van ma-
ritiem ondernemer Gerben Matroos,  
‘kleinschalige assemblage voor 

windturbines verrichten’ op het ter-
rein, zegt de woordvoerder van de 
omgevingsdienst. Over dit laatste  
aspect heeft  de dienst offi  cieel nog 
niets gehoord, laat staan een aan-
vraag ontvangen. Zij wijst er verder 
op dat voor deze procedure wettelijk 
een periode van acht weken staat. 
‘Indien het havenbedrijf de ambitie 
heeft  om op het terrein al 1 juli acti-

viteiten te laten ontplooien, moeten 
we ze dan ook teleurstellen.’ Een ver-
sneld gedoogtraject behoort volgens 
de omgevingdienst niet tot de moge-
lijkheden. 
Het havenbedrijf van Amsterdam, 
dat het voortouw heeft  genomen in 

de gesprekken met de omgevings-
dienst, is ‘hoopvol gestemd’ dat de 
defi nitieve aanvraag rond 1 juli kan 
worden ingediend. ‘We zetten nu de 
puntjes op de i, maar het is een bij-
zonder complex proces’, aldus een 
woordvoerder van het havenbedrijf. 
Zij verwacht dat een vergunning 
eerder dan de wettelijke acht weken 
kan worden verleend nu al het huis-

werk en aanvullend onderzoek gro-
tendeels is verricht. 
De toestemming van de plaatselijke 
omgevingsdienst is een noodzakelij-
ke voorwaarde voor een defi nitief 
akkoord tussen de huurder van het 
terrein, het Chinese Hutchison, en 

de nieuwe onderhuurders. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe uitbaters 
daarvoor een nieuwe exploitatie-
maatschappij opzetten voor het ter-
rein. Wie daar verder in participeren 
is nog onduidelijk. Verder zullen 
naast een deel van het terrein twee 
van de vijf havenkranen worden ge-
huurd door de nieuwe exploitanten. 

Bakstenen
Naast overslag van afvalcontainers 
uit Engeland zouden vanaf de termi-
nal ook bakstenen als retourlading 
voor de Britse bouwsector worden 
overgeslagen. CWT-Sitos heeft  
daarvoor recent het aantal afvaarten 
vanaf de huidige Amsterdamse bin-
nenvaartterminal van dochter SCS 
Multiport naar Tilbury van drie 
naar vijf wekelijkse diensten uitge-
breid vanwege de gestegen vraag 
naar Nederlandse bakstenen. 

Op het lege terrein van containerterminal ACT wordt al enige jaren gewacht op nieuwe overslagactiviteiten. 

‘Voor dit milieutraject staat wettelijk 
een periode van acht weken.’ 

JOHN VERSLEIJEN
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4 weken voor slechts €15
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Bel 010 280 10 16 
of mail customerdesk@ntpublishers.nl 

Moooeeeh! Moooeeeh! Moooeeeh! 
Bootje varen met ’n paars-witte koe

de boot de Duitse wateren op en be-
zoekt onder meer Regensburg, Gel-
senkirchen en Münster. De 
promotietour van de chocoladefa-
brikant eindigt op 21 augustus in 
Potsdam.
Overigens is het voor geïnteresseer-
den mogelijk mee te varen op de 

Alle binnenvaartschippers en ove-
rige kapiteins zijn bij deze gewaar-
schuwd: pas op voor overstekende 
koeien!

In Nederland zijn de Domo-koeien 
(die van al die soorten vla, hopjes va-
nille en chocola) wereldberoemd ge-
worden, maar in Duitsland is de 
paars-witte Milka-koe uit het Al-
penland een stuk populairder. En 
dat zullen onze oosterburen weten 
ook. Want nu is er de Muhboot, om 
de mensen samen te brengen. 
En wat is daarvoor passender dan 
vaarwegen en rivieren, die immers 
van oudsher mensen verbinden, zo 
stelt het chocolademerk op zijn web-
site. Op de boot natuurlijk een uit de 
kluiten gewassen koe in de traditio-
nele clubkleuren.
Tot eind juni is de Muhboot in Oos-
tenrijk te vinden, daarna gaat de 
dertig meter lange en 4,5 meter bre-

ACTIE

Muhboot. Kaarten zijn te winnen op 
de website van Milka. En de bedoe-
ling is uiteraard, in het jaar van de 
selfi es, dat je een selfi e stuurt samen 
met Lila-Kuh. Online staat ook een 
lijst met data van havens die de 
Muhboot de komende zomer aan-
doet. | PW
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 VOETBAL   Logistieke meesterklus

QUOTE VAN DE WEEK

Alan Murphy, mede-oprichter 
van SeaIntel, tijdens de 
NT Dagen.

The game is not 
about making 
money, it’s about 
bleeding the 
slowest.
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FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Er komen op de Nederlandse wegen 
proeven met auto’s die door robots 
worden bestuurd. Dat heeft  minister 
Melanie Schultz van Haegen van Infra-
structuur en Milieu besloten. Het zal 
een grote verbetering zijn, want robots 
vallen nooit in slaap, tenzij de stroom 
uitvalt. Ze zijn veel nauwkeuriger in de 
besturing, hebben nooit de neiging 
dronken achter het stuur te kruipen en 

remmen voor elke overstekende egel af, omdat ze, perfecte 
automobilisten als ze verder zijn, geen lekke banden kunnen 
vervangen.

Geweldig idee. Breng het alvast maar tot uitvoering tijdens 
de komende ‘samedis noirs’, als we massaal de Franse wegen 
opgaan om vakantie te vieren in de Midi, in Spanje, Italië, of 
in de Morbihan waar neef Piet zo’n alleraardigst vakantie-
huisje heeft  ontdekt dat tante en oom ook zéker eens een 
weekje zouden moeten boeken. Het probleem is – vervelend 
dat u dit nu moet opmerken – dat wij weggebruikers nog lang 
niet allemaal op de automatische piloot zijn overgeschakeld.

Bijna 85% van u stapt in het vliegtuig in de veronderstelling 
dat het u veilig naar Curaçao, Colombia of Cambodja zal 
brengen. Your captain is immers iemand met een vertrouwen 
uitstralende naam, een prettig timbre en bovendien een au-
tomatische piloot die, als de captain er zelf niet meer hele-
maal uitkomt, het toestel onder alle omstandigheden correct 
op zijn bestemming weet te brengen. Dat is dus zo, en vliegen 
kost soms massa’s levens, maar wie die levens optelt, komt 
niet aan een fractie van alle doden op de weg.

Is het zo vervelend je leven nu en dan in handen te geven van 
een robot? Niet als je je verlaat op Isaac Asimov, uitvinder van 
de ‘goede’ robot, die ons van het zware, eentonige werk ver-
lost, zodat we ons volledig kunnen toeleggen op de ontwik-
keling van nog veel betere robots, die perfecte sushi’s en piz-
za’s kunnen bereiden. Wel volgens ‘non-believers’, die denken 
dat robots de macht op Aarde zullen overnemen of in elk ge-
val onze baan inpikken. Zodat we ons volledig kunnen toe-
leggen op voetbal, hockey en tennis. 

Erg bedreigend is dat niet. Al hoop je dat sport voorlopig het 
domein blijft  van mensen van vlees en bloed.

Robots én Robben

CHINA
#1 exporteur in 2012
11% wereldwijd marktaandeel
waarde: $2 triljoen

voetballen 
geproduceerd 
in de fabriek

Vervoer
Vliegveld/haven

40 miljoenEr worden elk jaar 

voetballen verkocht

Oppompen

Winkelrekken 
en websites

Isotropisch polyester/
katoenfabriek
Xinjiang, China

Latex mal
Delhi, India

Ethyleen 
vinyl acetaat
Shanghai, China

Thermoplastisch
polyurethaan-
elastomeer
Taichung, Taiwan

Shenzhen, China

10.000 km
afstand die de grondstoffen 
afleggen voor productie

Hong Kong, China naar Los Angeles, VS

6.300 zeemijlen
14-21 dagen

Hong Kong, China naar Hamburg, Duitsland

4.821 zeemijlen
21-28 dagen

Vervoerd naar 
distributie-

centra

Vervoerd naar winkels 
en distributiecentra 
voor e-commerce

ogieie Technolog
je houdt je
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Internationaal transport
Douaneafhandeling (export)

Los Angeles,
VS

containers 
uitladen 
van schip

Hamburg,
Duitsland

containers 
uitladen 
van schip

Aankomst 
bij warehouse
Opslag en 
afwerking

Douane-
afhandeling 
(import)

Verpakking en labeling 
VoetbalVoetbal

Verpakking en labeling 

Shenzhen, China

vervoerd 
naar 
warehouse
Hong Kong, China

betalen

De bal is 
rond, de 
wereld ook

PETER WIERENGA

Altijd al willen weten hoe 
het lederen monster op de 
plek van bestemming komt? 
Kijk maar eens naar de 
infographic hiernaast.

In Brazilië wordt dit wereldkampi-
oenschap met de Brazuca gespeeld, 
in de vrolijke kleuren die het gast-
land kenmerken. En net als de Jabu-
lani van 2010 (waarvan er 13 miljoen 
over de toonbank gingen) is-ie vol-
gens sommigen een zwabberbal. 
Wesley Sneijder sprak zelfs van een 
‘skippybal’, maar goed, dat was voor 
de 5-1 tegen Spanje, dus misschien is 
het oordeel nu anders.
Maar hoe verloopt nou het hele lo-
gistieke proces van fabriek naar het 
Maracaña-stadion, waar op 13 juli 
de fi nale is? Kewill, leverancier van 
multimodale transportsoft ware, 
heeft  dat mooi in kaart gebracht. De 
reis begint meestal in een lagelonen-
land als China, dat zelf ontbreekt op 
dit WK maar waar veel fabrieken 
werken voor Adidas of Nike.
Wanneer de voetbal is geprodu-
ceerd, dan heeft  de logistieke part-
ner de taak om het transport (tot 
soms wel 15.000 kilometer) te rege-
len. Hier komen verschillende mo-
daliteiten bij kijken: vrachtwagens, 
schepen en vliegtuigen.
Maar als de voetbal in het land van 
bestemming is gearriveerd, moet die 
in dat land soms ook nog een enor-
me afstand afl eggen (bijvoorbeeld 
binnen de VS of binnen Brazilië) 
naar een opslag en vanuit daar nog 
naar de winkels. Pas in de winkels 
worden ze opgeblazen en in de 
schappen gelegd. Einde reis, begin 
van een nieuw avontuur.



5DE KWESTIE
NIEUWSBLAD TRANSPORT 18-24 JUNI 2014

Vrijdag 27 juni 2014  |  Scheldetheater Terneuzen

ZEELAND
HAVENDEBAT

Thema: Familiebedrijven

Het is veel gehoord: familiebedrijven 

presteren beter. Gaat het even minder 

met de economie, dan zijn familie bedrijven 

terughoudend met harde ingrepen, zodat 

groei sneller verloopt als er weer herstel is. 

Evenmin zal hun langetermijnvisie 

worden ondergraven door korte termijn 

scorende managers. 

Zijn deze stereotypen waar? En wat is

de keerzijde van de medaille? 

In Zeeland zijn veel bedrijven in handen

van families. Het is interessant om

te kijken wat deze ondernemings-

vorm voor effecten heeft op transport 

en logistiek en de haven. Dit jaar vindt 

voor het eerst het Havendebat Zeeland 
plaats, waarin het thema ‘Familie-

bedrijven’ centraal staat. 

www.havendebatzeeland.nl Praat ook mee! Meld u snel aan:

kelen van zoveel mogelijk bestem-
mingen. En dat kunnen ze omdat ze 
alles in één hand hebben.’ Iets derge-
lijks geldt ook voor de luchthaven 
Schiphol. ‘Alles binnen het hek is 
Schiphol. Samen met KLM bouwen 
ze aan hun positie. Die twee maken 
wel eens ruzie, maar ze komen er al-
tijd wel weer uit. Het is een samen-
spel waar Rotterdam een voorbeeld 
aan kan nemen.’ 

Consultant Gérard Brockhoff  was 
tijdens de NT Dagen niet mals in zijn 
analyse van de Rotterdamse contai-
nersector en de vooruitzichten daar-
van. De optimistische prognose van 
het Havenbedrijf dat in 2030 meer 
dan dertig miljoen teu aan contai-
nerlading wordt overgeslagen, wordt 
volgens hem hoe dan ook niet ge-
haald. ‘We staan sinds 2008 stil. Het 
volume stagneert en het marktaan-
deel is licht gedaald. De groeipercen-
tages van voor de kredietcrisis ko-
men ook niet meer terug.’
Brockhoff , die de prognoses uit het 
Havenplan 2030 al bij herhaling on-
der vuur nam, voorspelt dat de con-
taineroverslag in 2020 in het beste 
geval uitkomt op achttien miljoen 
teu, maar veel waarschijnlijker op 
niet meer dan zestien miljoen. De 
overcapaciteit in Noordwest-Europa 
blijft  tot ver na 2020, voorspelt hij. 
Het gevolg zal zijn dat de terminals 
‘een paar keer de bodem zullen ra-
ken’, ofwel in de rode cijfers terecht 
zullen komen.
Die situatie is volgens hem mede het 
gevolg van het besluit om in Rotter-
dam naast de traditionele marktlei-
der ECT grote nieuwe terminals van 
andere operators (RWG en APMT2) 
toe te laten. ‘Mijns inziens een ver-
keerde strategische keus, want daar-
door is er zeer versnipperde infra-
structuur ontstaan’, hield hij zijn 
gehoor voor. Volgens hem was het 
beter geweest om ‘alles op een hoop’ 
te gooien omdat er dan veel meer 
sturing mogelijk is, onder meer op 
het gebied van achterlandvervoer via 
spoor en binnenvaart. Rotterdam 
zou zich daarbij kunnen spiegelen 
aan de haven van Singapore of de 

luchthaven Schiphol, vindt hij. 
Brockhoff  vindt verder dat het Ha-
venbedrijf na de omvorming van ge-
meentelijke dienst tot overheids-NV 
‘een melkkoe’ is geworden. ‘Dat was 
volgens mij niet de bedoeling. Het 
Havenbedrijf haalt een aanmerkelijk 
hoger rendement dan Schiphol en 
Gasunie.’ Volgens hem zou de ha-
venbeheerder 12% korting op alle 
haventarieven kunnen geven en op 
hetzelfde rendement als die twee 
overheidsbedrijven uit kunnen ko-

men. ‘Je zou zelfs alleen het haven-
geld met een kwart kunnen verlagen 
en zo de concurrentie een fl inke por 
kunnen geven.’
Hij becijferde dat een euro omzet 
van de Rotterdamse containersector 
slechts dertien cent toegevoegde 
waarde oplevert, waar dat in Ham-
burg tachtig cent is. ‘Rotterdam doet 
veel minder voor de Nederlandse 
economie dan Hamburg voor de 
Duitse. We moeten kijken hoe we er 
meer uit kunnen halen voor de BV 

Nederland.’ 
Een mogelijkheid is volgens hem om 
minder de nadruk op overslag te leg-
gen en meer op de ontwikkeling van 
een maritiem cluster met onder 
meer rederijen, banken en advoca-
tenkantoren. Singapore, maar ook 
Hamburg, is wel zo’n cluster, zegt 
Brockhoff .
Singapore pakt het in de container-
sector volgens hem ‘volledig anders’ 
aan. ‘Ze richten zich niet op winst-
maximalisatie, maar op het ontwik-
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Rotterdam zou veel van Schiphol kunnen leren, vindt Gérard Brockhoff.

Dit najaar gaan de nieuwe containerterminals op de Tweede Maasvlakte open, maar er is intussen 
veel angst voor overcapaciteit en sociale onrust. Volgens consultant Gérard Brockhoff creëert 

de Rotterdamse haven te weinig banen en toegevoegde waarde. Het verdienmodel van de haven 
kantelt en het roer moet om, zo sprak hij op 11 juni op de NT Dagen.

‘Roer moet om in Rotterdam’
 HAVENVISIE   Pleidooi voor minder nadruk op overslag

ROB MACKOR
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China: beloofde land 
 KOELKAST   Groeiende Chinese middenklasse vraagt om koeldistributie

Bedrijven die nu snel inspe-
len op de toenemende vraag 
naar koel- en vriesproduc-
ten in China kunnen zich 
daar een sterke positie 
verwerven, zegt markton-
derzoeker Roland Berger. 
De markt groeit jaarlijks 
met 25%.

China ligt niet naast de deur. Maar 
menige Europese levensmiddelen-
producent, logistieke dienstverlener 
en producent van koel- en vriesap-
paratuur zal nadrukkelijk kijken 
naar de enorme markt voor koelke-
tenlogistiek die zich er aan het ont-
wikkelen is voor hun product of 
dienst. Onderzoeksbureau Roland 
Berger verwacht dat de vraag naar 
koel- en vrieslogistiek in China de 
komende jaren met gemiddeld 25% 
per jaar zal groeien. In 2017 wordt 
dan een marktomvang bereikt van 
470 miljard yuan.
Veel is dat overigens nog niet, omge-
rekend maar zo’n 56 miljard euro. 
Maar de kansen die zich op deze 
ontluikende markt voordoen zijn 
zeer aantrekkelijk voor juist die be-
drijven die zich elders op de planeet 
in de koellogistiek al hebben bewe-
zen. Ze kunnen hun concepten op 
steeds grotere schaal gaan toepassen 
in een werelddeel waar de consu-
ment meer inkomen overheeft  voor 
een veel breder assortiment.
In zich ontwikkelende landen als 
China, andere delen van Zuidoost-
Azië en bijvoorbeeld ook India is de 
opkomst van een middenklasse voor 
deze ontwikkeling doorslaggevend. 
Grote delen van de bevolking voe-
den zich nog met producten die ze 
net op de markt hebben gekocht en 
die meteen moeten worden bereid. 
En met gedroogde, ingemaakte of 
gecondenseerde producten die zon-
der gecontroleerde temperatuur eni-
ge tijd kunnen worden bewaard.

Maar met de opkomst van een mid-
denklasse en de introductie van 
elektriciteit in steeds grotere gebie-
den, ook op het platteland, rukt de 
koelkast op. Die maakt het de consu-
ment mogelijk de bereiding van de 
maaltijd uit te stellen en zelfs de 
gang naar de markt een dag uit te 
stellen. Hun consumptiegedrag en 
het assortiment voedingsmiddelen 
dat de Chinese consument tot zich 
neemt, gaan daarmee steeds meer 
overlappingen vertonen met die van 
de westerse verbruiker.
Dus neemt ook de vraag toe naar 
diensten om producten op dezelfde 

wijze bij de afnemer te brengen. In 
de grote steden, die de laatste decen-
nia ook door de opkomst van de 
middenstand enorm zijn gegroeid, 
zien we dat al langer. Voor de toe-
komst mag worden verwacht dat 
‘westerse’ distributiemethoden zich 
geleidelijk ook zullen uitbreiden 
naar de gebieden om die steden 
heen.

Grappig
Het grappige is dat de Volksrepu-
bliek China tot de grootste fabrikan-
ten van reefercontainers behoort, 
maar die voornamelijk levert aan de 

Na twee keer uitstel is de vrachtdienst op Zhengzhou nu in de lucht.

Cargolux vliegt nu toch 
eindelijk op Zhengzhou

LUCHTVRACHT

burgse maatschappij vergeten was 
de noodzakelijke landingsrechten 
op tijd aan te vragen. De volgende 
datum, 29 mei, werd ook niet ge-
haald. De startproblemen leidden 
tot het ontslag van de in maart be-
noemde nieuwe Aziatische vracht-
directeur van Cargolux, Robert 
Song. Zijn plek is nu ingenomen 
door Kevin Shek.
De twee vrachtvluchten in de week 
zullen op donderdag en zaterdag 
vanaf Luxemburg worden uitge-
voerd. Het is bedoeling dat vanaf juli 
de vrachtdienst zal worden verdub-
beld naar vier vluchten in de week. 
In september zullen nog eens twee 
vrachtvluchten worden toegevoegd, 
meldt de maatschappij, met een tus-
senstop in Milaan. | JOHN VERSLEIJEN

Na een valse start in april en mei 
van dit jaar is Cargolux het afgelo-
pen weekend begonnen met de 
langverwachte vrachtdienst tussen 
Luxemburg en het Chinese 
Zhengzhou.  

Voorlopig gaat het om twee vracht-
vluchten in de week die op de heen-
weg een tussenstop maken in Bakoe 
(Azerbeidzjan) en op de terugweg 
het Russische Novosibirsk aandoen 
voor een brandstofstop. 
De vrachtdienst op Zhengzhou was 
een belangrijke voorwaarde van de 
nieuwe Chinese aandeelhouder 
HNCA om een belang van 35% te 
nemen in Cargolux. 
Eind april werd de geplande start 
uitgesteld toen bleek dat de Luxem-
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Kraanbedrijf brengt 
scheurtje in cao-front

WEGVERVOER

niken dezelfde kap krijgen opge-
drukt, knellen.
Voor Sarens is de 3% loonsverhoging 
geen teken van luxe, benadrukte 
Leon Smit, fi nancieel manager 
West-Europa van het kraanbedrijf, 
toen hij instemde met de belangrijk-
ste eis van de bonden. Ook in zijn be-
drijfstak zijn de marges krap. Maar 
Smit gelooft , getuige een brief die hij 
aan zijn branchevereniging VVT 
schreef, niet in het idee dat het hui-
dige cao-loze tijdperk bedrijven die 
op omvallen staan, moet gaan red-
den. Hij heeft  de VVT-commissie 
die zich met het loonoverleg bezig-
houdt, gevraagd om over een eigen 
cao voor het verticaal transport te 
gaan onderhandelen.
Dat laatste zou betekenen dat het 
werkgeversfront gaat scheuren. Zo-
ver is het nog niet. Tot dusver hebben 
de bonden op beperkte schaal acties 
gevoerd, die vooral de getroff en be-
drijven schade toebrachten. Verras-
send vaak werd daarbij gekozen voor 
distributiebedrijven die bijvoor-
beeld supermarkten beleveren, 
waardoor hier en daar de schappen 
enige tijd leeg bleven.
De enige ‘horizontale’ vervoerder 
die tot dusver uit het werkgevers-
kamp werd losgeweekt, was in april 
ODS Transport uit Barendrecht. Dit 
bedrijf, onderdeel van een groep die 
zich op meer activiteiten dan weg-
vervoer toelegt, gaf onder druk van 
dreigende acties toe aan de 3%-eis. 
Zoals altijd bewaren de werkgevers 
strikte radiostilte, terwijl de bonden 
de bekende retorica ten beste geven. 
Egon Groen (FNV Bondgenoten) 
bijvoorbeeld erkent dat ‘iedereen 
last heeft  van de keiharde concur-
rentie en de dalende marges’, maar 
dat je ‘de lasten niet blijvend op 
werknemers kunt afwentelen’. Het 
grootste probleem voor het wegver-
voer is dat de loonconcurrentie 
vooral uit het buitenland komt en 
dat de sociale partners daarop sa-
men nog geen antwoord hebben 
kunnen formuleren. | FN

Het loonoverleg in het Nederlandse 
wegvervoer verkeert nog steeds in 
een impasse. De bonden hebben 
een succesje geboekt door een grote 
mobiele-kraanverhuurder uit het 
werkgeverskamp los te weken. 

Het is de vakbonden in het wegver-
voer nog niet gelukt een tweede 
transportbedrijf over te halen om in 
te stemmen met de geëiste 3% loons-
verhoging in deze bedrijfstak. Geen 
‘horizontale’ vervoerder althans, die 
lading voor derden over de weg op 
de plaats van bestemming brengt. 
Maar wel een ‘verticale’ vervoerder. 
Onlangs tekende Sarens in Dor-
drecht voor een tijdelijke bedrijfs-
cao met terugwerkende kracht tot 1 
januari van dit jaar. Daarin zat ook 
die 3% loonopslag.
Het is geen kleine vangst voor de 
bonden in hun strijd om wat ze zelf 
zien als behoud van koopkracht. 
Sarens is in Nederland een grote ver-
huurder van mobiele kranen voor 
allerlei doeleinden. Het bedrijf, met 
zijn hoofdkantoor in België, is in de 
kranenmarkt met wereldwijd vijft ig 
vestigingen een belangrijke speler 
onder het motto: ‘nothing too heavy, 
nothing too high’. Bovendien is het 
een prominent lid van de Vereniging 
Verticaal Transport, de VVT, die in 
het reguliere cao-overleg in het weg-
vervoer aanschuift  als gelijkwaardi-
ge partner van Transport en Logis-
tiek Nederland (TLN).
Het loonoverleg in wat offi  cieel ‘het 
beroepsgoederenvervoer over de 
weg en de verhuur van mobiele kra-
nen’ heet, zit al maanden muurvast. 
De bonden eisen 3% en de werkge-
vers willen niet verder gaan dan de 
nullijn, met als argument dat veel 
door de recessie zwaar  aangeslagen 
bedrijven anders het laatste tikje 
zouden krijgen. Dat laatste is zeker 
waar. Maar er zijn ook wel degelijk 
bedrijven die meer aanbieden dan 
fysiek wegvervoer en die momenteel 
redelijk tot goed draaien. Voor hen 
gaat de cao, waarin ongelijke mon-
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Nederlandse export in 
de lift  met dank aan EU

CBS

jaar eerder. De invoerwaarde lag 
1,3% hoger en kwam uit op 31,6 mil-
jard euro. 
Zowel de wederuitvoer als de uit-
voer van producten van Nederland-
se makelij lag in april hoger dan in 
april 2013. Het CBS meldde al eerder 
dat de productie van de Nederlandse 
industrie al zeven maanden op rij 
hoger is dan in dezelfde periode een 
jaar eerder. De in- en uitvoerwaarde 
van minerale brandstoff en was in 
april fors lager dan een jaar eerder, 
maar daar stond een duidelijke toe-
name van de handelswaarde van in-
dustriële producten, machines en 
vervoermaterieel tegenover. Er werd 
meer gehandeld met EU-landen dan 
in april 2013, de overige handel bleef 
nagenoeg gelijk. | FN

Nederland heeft  in april 2% meer 
goederen uitgevoerd dan een jaar 
eerder.

De stijging is wat groter dan in de 
voorgaande maanden, toen de ex-
port negatief werd beïnvloed door 
het relatief zachte weer. Daardoor 
was er in de eerste maanden van dit 
jaar aanzienlijk minder vraag uit het 
buitenland naar aardgas. Dit nega-
tieve weereff ect was in april kleiner. 
Dat meldde het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) donderdag. 
De import groeide met 1,2%. De 
groei was daarmee kleiner dan in 
maart (plus 3,1%). 
De waarde van de geëxporteerde 
goederen bedroeg in april 36,1 mil-
jard euro. Dat is 2,5% meer dan een 

‘Situatie lijnvaart blijft  
verre van rooskleurig’

LIJNVAART

NT Dagen was het afb lazen van P3 
nog niet bekend) geen consolidatie 
zullen betekenen voor de sector, al-
hoewel die volgens hem hoognodig 
is. ‘In de allianties gaat het vooral om 
het delen van schepen, maar de com-
merciële activiteiten blijven strikt 
gescheiden. Dat is dus iets anders 
dan een overname of fusie.’

Families
Een consolidatie van de lijnvaart is 
noodzaak, omdat door de overcapci-
teit de meeste bedrijven geen geld 
verdienen, maar verlies draaien. Dat 
dit nog niet gebeurd is, heeft  veel te 
maken met het feit dat veel bedrijven 
in handen zijn van families dan wel 
een strategische waarde vertegen-
woordigen voor hun thuisland. 
Voor de havens zouden allianties  - 
als ze goedgekeurd worden - wél 
consequenties kunnen hebben, aan-
gezien ze voor minder calls kunnen 
zorgen. Overigens ziet Murphy de 
opkomst van zuidelijke havens als 
Piraeus nog niet als een directe be-
dreiging voor Antwerpen en Roter-
dam, omdat ze daar niet op zoveel 
lading zijn ingesteld.
| TOBIAS PIEFFERS / PETER WIERENGA

De situatie in de containervaart zal 
niet verbeteren de komende vijf 
jaar. Dat zei COO en mede-oprich-
ter Alan Murphy van SeaIntel tij-
dens de NT Dagen.

De markt ontwikkelt zich niet slecht, 
zegt Murphy. ‘We zien redelijke 
groeicijfers. Niet sterk of spectacu-
lair, maar redelijk. Het grote pro-
bleem is de enorme overcapaciteit en 
die gaat de komende tijd niet ver-
dwijnen.’ 
De analist wijst op de orders voor 
megaschepen die maar blijven door-
komen, een aanzienlijk aantal. ‘Dat 
moet eerst stoppen, voor er een ein-
de aan de overcapaciteit kan komen.’ 
Tegelijk zouden bestaande schepen 
eerder volledig uit de vaart genomen 
moeten worden. 
Want Murphy verwacht dat het cas-
caden van schepen (het uitfaseren 
door verschuiving naar steeds klei-
nere handelsroutes) ook op de 
Noord-Zuid handelsroutes fl inke 
overcapaciteit zal creëren en de ta-
rieven op die routes zal laten instor-
ten. Nu zijn de tarieven daar nog re-
delijk, sterker nog, voor veel reders 
zijn deze routes de enige waarop nog 
geld wordt verdiend. 
Opmerkelijk is de visie van Murphy 
dat de geplande allianties (op het 
moment van het interview tijdens de 

ZIE OP HET YOUTUBE-KANAAL VAN 
NIEUWSBLAD TRANSPORT HET VOL-
LEDIGE INTERVIEW MET ALAN MURPHY

TRANSPORTINDEX WEER RUIM BOVEN DE 100 PUNTEN

De Transportindex steeg vorige week dertien punten tot 107,23 begin deze week. Dat is twaalf punten meer dan 
op hetzelfde moment in de voorgaande twee jaar, ten teken dat het herstel in de transportsector doorzet. Een 
stijging van 27 punten was er in het wegvervoer. Maandag kwam de deelindex voor deze modaliteit op 118,85. Dat 
is maar iets meer dan vier punten onder de recordstand van drie jaar geleden en ver boven die van de laatste twee 
jaar. De binnenvaart steeg vijf punten naar 120,63. Deze modaliteit draait al ruim een half jaar op volle toeren.

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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voor koellogistiek

eigen en buitenlandse rederijen die 
er in het intercontinentale koelver-
voer gebruik van maken. In het bin-
nenlands vervoer speelt het koel- en 
vriesvervoer nog een bescheiden rol. 
Maar in een onlangs uitgebracht 
rapport voorspelt Roland Berger dat 
daar in hoog tempo verandering in 
komt. We mogen ook aannemen dat 
lijnvaartreders meer en meer koel-
containers beladen naar China zul-
len brengen.
Roland Berger voorziet dat steeds 
meer vis, schaaldieren en fruit, deels 
van eigen Chinese bodem, maar mo-
gelijk ook geïmporteerd, in gecondi-

tioneerde vorm naar de markt of 
winkel zal worden gebracht. Nu 
heeft  het koelvervoer voor deze pro-
ducten nog maar een gering markt-
aandeel, maar er is volgens de onder-
zoekers wel een groot groeipotentieel. 
Dat geldt ook voor vlees, zuivelpro-
ducten en diepvries.
Een andere groeimarkt vormen de 
farmaceutische producten, zoals in-
entingsstoff en, diagnostica en bloed-
producten, die over steeds grotere 
afstanden door het land zullen moe-
ten worden vervoerd. Nog een groei-
er is de logistiek van bedrijf naar 
consument, ook voor gekoelde pro-

ducten. Ook in China is de thuis via 
internet bestellende consument een 
oprukkend fenomeen. De ‘B2C’-lo-
gistiek stelt in het land nog weinig 
voor, met een op 400 miljoen yuan 
(47,5 miljoen euro) geschatte jaar-
omzet (2012). Maar de onderzoekers 
voorspellen dat deze omzet de ko-
mende jaren met 125% per jaar zal 
toenemen.

Grenzen
Verwacht wordt dat de markt voor 
koellogistiek in China zich vooral 
zal openen voor spelers die over de 
grenzen van hun eigen markt weten 
heen te stappen. Er zal behoeft e ont-
staan aan toegevoegde-waardedien-
sten die aanbieders uit één hand 
kunnen leveren. Bedrijven die de 
hele keten van productie tot eindaf-
nemer geïntegreerd kunnen aanbie-
den, worden de grootste kansen toe-
gedicht. Daarbij komt het aan op 
slimme, besparende oplossingen, 
want volgens het rapport zijn de 
meeste Chinezen niet bereid voor 
koellogistiek meer te betalen dan ze 
doen voor de conventionele logistiek 
waarmee ze nu hun voorraden in 
huis halen. De marges zijn nu al 
smal, zegt Sarna Yeung, partner van 
Roland Berger. Bedrijven zullen al 
hun innovaties uit de kast moeten 
halen om zich een goede plek op 
deze groeimarkt te bevechten.
Een groot probleem in China zal zijn 
om gesloten koelketens te ontwikke-
len. Er is, zoals in meer zich snel ont-
wikkelende landen, een gebrek aan 
op- en overslagfaciliteiten om die 
voeding en andere bederfelijke la-
ding op de vereiste temperatuur te 
houden. Om die leemte op te vullen 
zouden levensmiddelenproducen-
ten, logistieke dienstverleners, dis-
tributeurs en aanbieders van koel- 
en vriesuitrustingen meer moeten 
samenwerken. Maar er is, volgens 
Roland Berger, ook steun nodig van 
de Chinese overheid.
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D
e transportondernemer 
die energie wilde tanken 
in plaats van weer eens de 

staatskas te spekken met dat zure 
beetje extra accijns, deed er goed 
aan om afgelopen 11 en 12 juni de 
NT Dagen te bezoeken, die 
plaatsvonden in de fraaie, indu-
striële Maassilo. 
Op donderdagochtend deelde de 
man die nog sneller praat dan hij 
schaatst, Erben Wennemars, on-
der het genot van een croissantje 
(Wennemars’ commentaar: ‘héél 
ongezond’) de ervaringen uit zijn 
carrière met het publiek. Hoe 

word je kampioen, maar nog belang-
rijker, hoe ga je om met teleurstellin-
gen? Het is een kwestie van doelen 
stellen, ook als ondernemer. 
Wennemars vertelde hoe hij - om 
wereldkampioen sprint te worden - 
tot kotsens toe een Zwolse heuvel 
oprende om vervolgens in foetus-
houding om zijn moeder te jamme-
ren. ‘Dat deed ik niet omdat ik het 
leuk vond, maar ik wist wél waar-
voor ik het deed.’ 
Naast een ontbijtje was er ook een 
hoop geestelijk voer in de vorm van 
inhoudelijke sessies, van de toe-
komst van de Tweede Maasvlakte tot 

de laatste ontwikkelingen in het 
wegvervoer. En van de veiligheids-
cultuur in de logistiek tot allerlei in-
novaties zoals drones, robots, 3D-
printing en nanotechnologie. 
Kortom, voor elke deelnemer/abon-
nee wat wils.

Politiek
Alle modaliteiten waren goed verte-
genwoordigd, en ook de politiek liet 
zich zien, in de personen van Tweede 
Kamerleden Betty de Boer (VVD) 
en Albert de Vries (PvdA). Zij gin-
gen met elkaar in debat over het rap-
port Level Playing Field van de Eras-

mus Universiteit, dat stelt dat de 
Belgen en Duitsers hun zeehavens 
bevoordelen met oneigenlijke staats-
steun.
Hoewel het af en toe knetterde, ble-
ven beide regeringspartijen bij het 
standpunt dat Nederland via Brussel 
moet proberen om hier iets aan te 
doen, ook al wordt de richtlijn over 
staatssteun aan havens steeds weer 
uitgesteld. Een deel van de zaal vond 
dat ‘we’ wat minder braaf moeten 
zijn en ‘onze’ havens meer moeten 
steunen.
In een andere sessie pleitte Henk van 
Dieren (Samskip Van Dieren) voor 

samenwerking tussen transportbe-
drijven, omdat het anders wegens de 
taaie marges en felle concurrentie 
moeilijk is om te overleven. 
Tot slot was er een uitreiking: Michel 
Snieder won de juryprijs van Picture 
this Port voor zijn idee om lege contai-
ners te hergebruiken zonder dat weer 
te belasten. Rob Zoutendijk won de 
publieksprijs met zijn idee van de Rol-
lende Landstrasse, een techniek om 
meer vrachtwagens over het spoor te 
vervoeren. Er borrelt nog zat creativi-
teit in de sector...

PETER WIERENGA
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D
e totale omzetgroei 
lag vorig jaar op een 
fl orissante 8,5% ver-
geleken met 2012. 
Het herstel in tonnage 

was met 5,6% naar 440.000 ton iets 
minder groot, maar gezien de malai-
se van de afgelopen jaren wist de 
markt zich ook op volumegebied 
goed te herstellen.
Een opvallende trend in de vertrou-
welijke jaarcijfers van IATA-CASS, 
de bank die het betalingsverkeer 
tussen expediteurs en luchtvaart-
maatschappijen afwikkelt, is de 
groeiende aanwezigheid van buiten-
landse vestigingen van grote expedi-
teurs op de lijst. In de cijfers over 
2013 blijkt grofweg 10% van het 
vrachtvolume afk omstig te zijn van 
een buitenlands kantoor van een 
grote expediteur of nichespeler, zo-
als het Belgische European Horse 
Services met een groeipercentage 
van 2.547%. Het gaat bij deze bui-
tenlandse inbreng verder om vesti-
gingen van DHL, Dachser, Panalpi-
na, Schenker of K+N in hoofdzakelijk 
Scandinavië, Duitsland, België en 
Frankrijk, maar ook luchtvrachtver-
voerder European Air Transport, 
dat voor DHL Express vanaf de 
standplaats Leipzig het exprestrans-
port verzorgt, stuurt aanzienlijke 
hoeveelheden luchtvracht via Schip-
hol de wereld in. 
De trend was al enige jaren op kleine 

schaal waarneembaar, maar met 
groeipercentages variërend van 80 
tot 188 laten deze vrachtbemidde-
laars uit het buitenland zien dat 
Schiphol als gateway voor Europese 
luchtvrachtexport populair is. Uit-
schieter daarbij is het ladingsaanbod 
van Panalpina Transports met een 
stijging van 4.288%. Ofschoon deze 
buitenlandse vestigingen door het 
ontbreken van een Nederlands 
IATA-nummer niet worden meege-
nomen in de Nederlandse top-100, 
zijn de volumes en geboekte vracht-
penningen wel verwerkt in het totaal 
voor de marktplaats Schiphol.

Verlies
De Nederlandse IATA-lijst laat ver-
der ook een minder positieve ont-
wikkeling zien. Zo is het laatste Ne-
derlandse expeditiebedrijf, Blue Sky 
Cargo, uit de nationale toptien ge-
vallen. De kopgroep in de vader-
landse luchtvrachtbranche is nu ge-
heel een buitenlands onderonsje 
geworden. Blue Sky Cargo, huisex-
pediteur van het in fi nanciële moei-
lijkheden verkerende veilingbedrijf 
Th e Greenery, hield al een aantal ja-
ren de Nederlandse eer hoog in de 
toptien op Schiphol. In 2012 nam het 
bedrijf nog een zevende plek in, 
maar door minder export van papri-
ka en tomaten naar de VS is de agent 
gezakt naar een twaalfde plaats in de 
rangschikking. Daarmee is het lo-

gistiek bedrijf nog steeds de best 
presterende vaderlandse expediteur 
in de ranglijst.
Andere Nederlandse expediteurs 
zoals VCK (-15,9%) verloren wat ter-
rein, terwijl Aviair van de zalmexpe-
diteur Roland Branderhorst (0,2%) 
zijn positie in de top-20 wist te con-
solideren. 
De Nederlandse pakjesvervoerder 
TNT Express rukte drie posities op 
naar een zeventiende plek door een 
aanzienlijke verbetering van de vo-
lumes (10%). De vraag is of deze 
groei zal doorzetten dit jaar bij de 
koerier, die expeditie ziet als een bij-
zaak. De recente verkoop van doch-
ter TNT Fashion aan een Belgisch 
consortium zal waarschijnlijk aan 
de gestage opmars van de expresver-
voerder op de IATA-ranglijst een 
einde maken. 
Ceva Logistics, met wortels in het 
oude TNT Logistics, pakte met een 
groei van 1% een kleine winst. Het 
bezorgde het bedrijf met het mondi-
ale hoofdkantoor in Hoofddorp een 
dertiende plek in de luchtvrachtex-
peditie op Schiphol. 
IAA, dat nauw gelieerd is aan het gsa 
bedrijf Kales Airlines Services, wist 
zich in 2013 ook te nestelen in de 
vervolgersgroep, die tussen positie 
tien en twintig nog wel vijf Neder-
landse bedrijven telt. IAA zag het 
vrachtvolume met 20% toenemen, 
maar is eigenlijk meer een broker 

De zon schijnt 
weer boven 

Schiphol Cargo 
De luchtvrachtsector op Schiphol verkeert weer in een blakende 

gezondheid. Dat blijkt uit de IATA-cijfers over 2013. Met een 

exportomzet van 450 miljoen euro heeft de branche de weg 

naar boven gevonden na zes magere jaren.
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Toegegeven. De IATA-lijst over 2013 
laat geen harde winstcijfers zien, ter-
wijl daarnaast vrachtmaatschappijen 
als KLM Cargo en de meeste vrachtaf-
handelaars op Schiphol nog steeds 
rode cijfers schrijven. Toch is er weer 
reden tot enig optimisme nu de IATA-
top 100 over 2013 laat zien dat de ma-
gere jaren in de luchtvrachtexpeditie 
defi nitief achter ons liggen. 

Luchtvracht, door veel economen altijd gewaardeerd als een 
indicator voor conjunctureel herstel, zit weer stevig in de lift  
en als we de laatste maandcijfers van Schiphol (+14%) mogen 
geloven, zit er nog veel meer positief nieuws in het vat.

De krimp die de markt in 2012 (-2,5%) nog toonde, is in 2013 
als sneeuw voor de zon verdwenen. In exportomzet is er zelfs 
sprake van een groei met 8,5%, terwijl de volumegroei, iets 
meer bescheiden, ruim boven de 5,5% lag. Het is lang geleden 
dat de vaderlandse luchtvrachtsector zo’n mooie prestatie 
heeft  neergezet. De groei is daarnaast niet alleen in het bo-
venste segment gerealiseerd, maar over de gehele linie. Zowel 
de top, de middenmoot als de kleine spelers laten stijgende 
volumes zien.

Veel expeditiepartijen wisten het exportpakket uit te breiden 
met percentages van 20% tot 30%, terwijl vooral in het luxe 
segment, zoals het vervoer van paarden, groeipercentages in 
de buitencategorie werden behaald. Een voorbeeld is het Bel-
gische European Horse met een groei van 2.500%. Uitschie-
ters naar beneden waren er ook. Zo heeft  een deel van de pe-
rishable-sector het vorig jaar niet goed gedaan. Daarnaast 
zijn ladingpakketten verschoven, waardoor partijen verlies 
moesten nemen. Lift  Freight voerde in 2012 de lijst qua groei-
percentages aan, maar moest vorig jaar met 39% weer fors in-
leveren.
 
Wie een beetje breder kijkt naar de luchtvrachtexpeditie, kan 
concluderen dat de vrachtsector op Schiphol zich in het Eu-
ropese krachtenspel kan meten met de beste luchthavens. De 
verliesgevende vrachtafh andeling en de KLM baren de om-
standers wel zorgen, maar uit de cijfers blijkt dat de luchtha-
ven als marktplaats nog steeds aanzienlijke volumes uit het 
buitenland weet aan te trekken. Dat kan via luchtvrachttruc-
king, maar ook doordat steeds meer buitenlandse vestigin-
gen van grote expediteurs lading rechtstreeks via Schiphol 
hebben afgevoerd. Het feit dat deze vrachtbemiddelaars 
steeds meer Europese vracht consolideren en Schiphol zien 
als de belangrijkste luchtvrachtgateway is ook een beetje het 
succes van scheidend operationeel directeur Ad Rutten van 
Schiphol, die de expediteur en niet de luchtvaartmaatschap-
pij centraal heeft  gesteld in de vrachtstrategie van de luchtha-
ven. Wie de stromen controleert, haalt uiteindelijk automa-
tisch ook de airlines binnen, luidde zijn strijdplan. 

Schiphol plukt daar nu de vruchten van. Qua groei heeft  het 
zelfs een voorsprong op marktleider en eeuwige concurrent 
Frankfurt Airport. Voor de maand mei werd een groei van 
ruim 14% gehaald en het oude vrachtrecord uit 2007 is dit 
jaar eindelijk in zicht. Dat dit eventueel wordt gebroken in 
een jaar dat de KLM haar vrachtdochter Martinair ten grave 
draagt, is zuur, maar laat zien dat de marktplaats Schiphol 
sterk is veranderd. KLM is nu nog maar goed voor 40% van 
de vracht, terwijl dat ooit 60% was. Dat maakt de KLM nog 
steeds de belangrijkste speler op vrachtgebied. Misschien 
zelfs meer dan ooit, want de meeste groei wordt nu via part-
ners van KLM in de alliantie Skyteam afgevoerd. Zonder 
KLM was deze lading aan de neus van Schiphol voorbij ge-
gaan. 

Record in het vizier
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teurs kijken steeds meer naar een re-
gio en de meest voordelige routing 
van lading’, aldus een analist. 
De vestiging van het Amerikaanse 
C.H. Robinson op Schiphol wist vo-
rig jaar het volume te verdubbelen 
naar bijna 2.000 ton. Voor een expe-
diteur die zich in het verleden vooral 
richtte op de importstromen vanuit 
de VS is deze enorme sprong op de 
IATA-lijst naar plek nummer veertig 
opvallend. Volgens stationmanager 
Jan ten Cate van C.H. Robinson 
heeft  de groei twee oorzaken. ‘Wij 
hebben vorig jaar voor het eerst de 
vruchten geplukt van de overname 
in de VS van concurrent Phoenix. 
Daardoor zijn onze volumes sterk 
gestegen. Verder hebben wij als UTi 
Schiphol aangewezen als draaischijf 
in Europa.’ Volgens Ten Cate staat de 
expansie op exportgebied bij UTi 
nog in de ‘kinderschoenen’ en hij 
verwacht voor de komende jaren een 
sterke groei, ‘mede doordat wij heb-
ben geïnvesteerd in een gateway-
concept op Schiphol’. De groeiambi-
tie van de Amerikaanse expediteur 
in de Nederlandse luchtvrachtsector 
blijkt volgens Ten Cate ook uit de 
overstap vorig jaar van Ivo Aris, 
voormalig topman van Rhenus Lo-
gistics, het oude Road Air, op Schip-
hol naar C.H Robinson.   

JOHN VERSLEIJEN
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dan een echte expediteur.
Nieuwkomer met stip in de toptien 
is het Amerikaanse UTi, dat zich 
vlak achter de vijf grootmachten in 
de vaderlandse luchtvrachtexpedi-
tie, K+N, DHL, UPS, Rhenus en Pa-
nalpina, op een zesde plek wist te po-
sitioneren. 

Melkpoeder
UTi zag het volume met bijna 36% 
toenemen in 2013 en legde daarmee 
de beste prestatie neer van de top-
spelers in de Nederlandse lucht-
vrachtsector. Voor luchtvrachtdi-
recteur Tjalling Boonstra van UTi 
op Schiphol is het een mooie opste-
ker. ‘Ik ben eerst in februari van dit 
jaar begonnen bij UTi en deze top-
prestatie komt geheel voor rekening 
van onze staf op Schiphol. Aan hen 
komt de eer toe’, zegt hij in een eer-
ste reactie.
De verklaring voor deze forse stij-
ging zoekt Boonstra vooral in het 
groot aantal adhoc-zendingen vorig 
jaar. Het gaat daarbij vooral om ba-
bymelkpoeder dat in grote hoeveel-
heden vorig jaar vanuit Schiphol 
door de lucht werd verstuurd naar 
China. Dit na een nieuw schandaal 
met babymelkpoeder waarbij er was 
geknoeid met de houdbaarheidsda-
tum. ‘Wij hebben van die vraag naar 
buitenlands melkpoeder vorig jaar 
sterk geprofi teerd’, aldus Boonstra. 
Ook dit jaar wordt er nog steeds ba-

bymelkpoeder via Schiphol ver-
stuurd, ‘maar het gaat niet meer om 
die grote hoeveelheden zoals vorig 
jaar’, geeft  de vrachtmanager aan. 
Hij wijst er verder op dat de Chine-
zen nog steeds huiverig zijn voor ba-
bymelk-poeder ‘Made in China’. 
Volgens Boonstra is Nederland 
naast Nieuw-Zeeland het enige land 
dat op grote schaal babymelkpoeder 
produceert in de wereld. ‘Doordat er 
vorig jaar in Nieuw-Zeeland pro-
ductieproblemen waren is de grote 
vraag vanuit Nederland tevens te 
verklaren’, zegt hij. Een andere fac-
tor die het succes van vorig jaar ver-
klaart voor UTi, is het gateway-con-
cept van de Amerikaanse expediteur 
op het vasteland van Europa. Daar-
bij wordt de Europese export hoofd-
zakelijk via de luchthavens van 
Frankfurt en Schiphol afgevoerd. 

Flowerport
Het Zwitserse Kuehne+ Nagel (K+N) 
bleef ook vorig jaar de exportmarkt 
in de Nederlandse luchtvrachtsector 
domineren. Het exportvolume van 
de marktleider, die vooral actief is in 
het luchtvrachttransport van peris-
hables zoals bloemen, steeg met 
20%, terwijl de omzet met 22% zelfs 
een fractie hoger uitviel.
Deze mooie groeicijfers over 2013 
komen hoofdzakelijk voor rekening 
van het ladingpakket van Flower-
port Logistics en Agri-Air. Deze 

dochterondernemingen van bloe-
menmultinational AfriFlora van de 
familie Barnhoorn werden in 2012 
overgenomen door K+N. 
De Zwitserse expediteur parkeerde 
deze logistieke aanwinst in 2012 nog 
apart op de IATA-lijst onder de han-
delsnaam Agriairlogistics. Destijds 
was dit volume goed voor een in-
drukwekkende dertiende plek in de 
top-100. In 2013 zijn deze tonnages 
geheel geïntegreerd in de cijfers van 
K+N en levert dat de expediteur een 
groei van rond de 10.000 ton op. 
Zonder de inbreng van deze relatief 
recente acquisities zou de groei van 
de Zwitserse marktleider relatief 
vlak zijn geweest. Die stagnatie past 
wel een beetje bij het beeld van de 
bloemenmarkt waar vorig jaar wei-
nig groei was te zien en waar een 
aantal spelers, zoals Ciccolella, fail-
liet werden verklaard. 
In totaal heeft  K+N zich met de eer-
dere acquisitie van J. van de Put via 
strategische overname aanzienlijk 
kunnen versterken in de export-
markt vanuit Schiphol. Het gaat 
daarbij om een totale omzet van 
rond de 20 tot 25 miljoen euro op 
jaarbasis. Overigens ligt de meeste 
winst voor het Zwitserse expeditie-
bedrijf niet bij die luchtvrachtexport 
maar eerder bij de logistieke afh an-
deling van de gigantische import-
stromen via Schiphol. De export 
door de lucht vanuit Schiphol is 

meer een bijproduct in het giganti-
sche mondiale raderwerk dat door 
de Nederlandse bloemenhandel 
vanuit de bloemenveiling van 
Aalsmeer wordt beheerst. 

Afname 
DHL Global Forwarding was een 
van de partijen die vorig jaar niet 
wisten te profi teren van de groei in 
de Nederlandse luchtvrachtsector. 
Het Duitse expeditiebedrijf, nog niet 
zo lang geleden marktleider op 
Schiphol, ziet al diverse jaren de ex-
port via Schiphol afnemen. In 2012 
was dat nog met bijna 20%. Vorig 
jaar hield het bedrijf, dat veel perso-
nele wisselingen heeft  gekend op 
Schiphol, de schade beperkt met een 
afname van bijna 4%. 
Volgens diverse marktkenners is 
deze gestage afname van DHL in de 
Nederlandse luchtvrachtmarkt ook 
een gevolg van het gateway-concept 
dat de grote spelers erop nahouden 
in Europa. Bij DHL Forwarding 
pakt dat in het nadeel van Schiphol 
uit en profi teren andere buitenland-
se luchthavens van het Nederlandse 
vrachtaanbod. Hetzelfde geldt voor 
Panalpina, dat vorig jaar bleef steken 
op een nulgroei op Schiphol en de 
voorkeur geeft  aan Frankfurt Air-
port en Luxemburg Airport voor de 
afvoer van grote ladingsstromen. 
‘De marktplaats die een luchthaven 
is, telt niet meer zo zwaar. Expedi-
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1 K+N + 58.187.568 48.225.681 20,7% 47.910.639 22,2%

2 DHL -- 31.783.259 33.024.324 -3,8% 29.143.905 -6,2%

3 Rhenus + 25.670.315 23.633.484 8,6% 27.844.886 15,3%

4 UPS -- 21.468.002 22.497.152 -4,6% 23.221.487 -1,0%

5 Panalpina = 18.881.923 18.882.711 0,0% 22.165.921 4,3%

6 UTi + 14.945.621 11.005.085 35,8% 15.485.602 23,1%

7 Geodis + 14.243.472 13.774.450 3,4% 11.073.895 12,9%

8 Expeditors + 14.198.266 11.322.953 25,4% 12.251.980 25,8%

9 Copex Air + 13.547.097 11.506.722 17,7% 15.082.418 15,7%

10 Schenker -- 12.122.685 13.117.347 -7,6% 10.918.128 -14,0%

11 Aerocar -- 10.518.591 10.111.483 4,0% 12.126.434 -9,6%

12 Blue Sky Cargo -- 9.497.404 13.707.147 -30,7% 4.976.261 -19,6%

13 Ceva = 8.566.512 8.483.695 1,0% 13.109.557 -1,8%

14 Toll -- 7.620.554 7.978.549 -4,5% 4.415.210 -3,4%

15 Aviair = 7.500.462 7.483.109 0,2% 4.042.652 14,0%

16 Hellmann + 7.061.874 3.539.139 99,5% 5.195.868 63,2%

17 TNT -- 6.305.952 5.704.663 10,5% 5.845.968 -1,8%

18 DSV -- 6.052.006 5.880.833 2,9% 5.192.800 -6,2%

19 VCK -- 5.786.634 6.879.540 -15,9% 6.867.768 -22,5%

20 IAA + 4.784.951 3.851.618 24,2% 4.727.753 24,1%

21 Fast Forward -- 4.653.776 6.390.893 -27,2% 5.496.145 -22,3%

22 Nippon Express + 4.096.252 3.140.990 30,4% 4.160.530 27,1%

23 Copex Hill + 4.068.932 3.958.544 2,8% 4.293.171 1,8%

24 Cyber Freight + 4.063.675 2.684.423 51,4% 3.701.199 53,5%

25 Yusen Air + 4.051.492 3.912.825 3,5% 4.408.324 20,3%

26 Best Global + 4.013.072 3.640.172 10,2% 4.658.386 21,1%

27 Kintetsu + 3.660.568 3.087.605 18,6% 3.531.321 17,7%

28 Saco Group -- 3.337.594 4.127.538 -19,1% 4.550.438 -27,6%

29 IJS Global + 3.143.859 2.869.669 9,6% 3.817.601 8,6%

30 Agility -- 2.974.642 4.072.624 -27,0% 2.999.670 -20,1%

31 Jas Forwarding -- 2.911.663 3.148.072 -7,5% 3.635.719 -3,7%

32 ML Milestone -- 2.229.318 2.338.983 -4,7% 5.347.839 -3,1%

33 Seltech -- 2.042.471 2.318.974 -11,9% 1.042.636 -22,6%

34 Nedairfreight + 2.024.293 876.943 130,8% 1.861.321 171,1%

35 ECS Livestock + 1.978.239 1.617.292 22,3% 5.686.191 43,7%

36 Blue Water + 1.909.464 710.191 168,9% 2.583.262 225,9%

37 Lift Freight -- 1.906.100 3.137.797 -39,3% 1.854.867 -17,6%

38 BDP NL + 1.881.856 839.378 124,2% 1.232.128 40,6%

39 CH Robinson + 1.865.383 965.335 93,2% 1.506.271 56,9%

40 Cavalier + 1.788.988 1.579.371 13,3% 2.412.566 16,2%

41 ITG + 1.752.816 1.351.223 29,7% 1.648.984 28,4%

42 SDV NL + 1.642.431 1.539.975 6,7% 2.624.488 9,9%

43 KDS + 1.605.274 1.419.360 13,1% 1.949.368 10,3%

44 Vantec -- 1.514.252 1.591.711 -4,9% 1.979.915 -5,6%

45 Altrex + 1.481.168 1.262.189 17,3% 1.293.793 44,5%

46 VAT + 1.460.945 1.116.922 30,8% 1.582.314 31,9%

47 Rotra + 1.453.961 1.258.339 15,5% 1.593.031 13,6%

48 Aramex + 1.392.976 1.115.648 24,9% 1.101.841 16,0%

49 Kerry -- 1.296.340 1.856.917 -30,2% 1.051.155 -27,3%

50 A.Hartrodt + 1.281.878 1.041.626 23,1% 1.358.231 21,9%

51 Remiro Freight + 1.263.629 872.939 44,8% 1.894.424 75,4%

 naam klim/ gewicht gewicht verschil Omzet 2013 Verschil %
 expediteur daal kilo 2013 kilo 2012  in euro met 2012LUCHTVRACHT
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52 Fercam + 1.218.795 123.725 885,1% 1.059.213 847,3%

53 Fedex Trade + 1.172.877 923.144 27,1% 1.086.030 33,5%

54 Broekman -- 1.092.059 1.180.412 -7,5% 1.103.276 5,3%

55 Nat. Air Cargo + 1.053.907 902.628 16,8% 945.301 15,4%

56 Merzario -- 1.043.892 1.512.010 -31,0% 1.172.511 -25,4%

57 Spare Cargo + 1.043.727 628.379 66,1% 1.178.288 76,3%

58 Penske + 996.907 912.567 9,2% 437.416 -22,9%

59 World Asia + 972.295 739.040 31,6% 691.224 29,5%

60 A.F.S. Transport + 957.039 528.743 81,0% 1.179.494 50,8%

61 J-Air -- 948.694 1.602.458 -40,8% 933.736 24,4%

62 Mission Freight + 887.068 373.030 137,8% 1.190.847 199,5%

63 AML -- 837.642 896.189 -6,5% 697.148 85,8%

64 Rulewave -- 831.652 960.200 -13,4% 1.009.279 -18,9%

65 Hankyu + 828.879 718.981 15,3% 534.125 6,9%

66 Cargo Masters -- 826.004 965.574 -14,5% 937.115 -24,2%

67 Dachser = 791.069 790.040 0,1% 762.316 6,3%

68 Falcon Logistics -- 785.549 1.084.854 -27,6% 959.807 -33,3%

69 Cargo Partner -- 776.354 903.031 -14,0% 902.542 -16,4%

70 Senator + 775.984 712.733 8,9% 754.999 -3,8%

71 BTS Logistics -- 775.902 930.220 -16,6% 731.700 -22,8%

72 MOL -- 774.345 1.255.472 -38,3% 757.539 -25,9%

73 Your Cargo + 762.337 611.704 24,6% 1.077.152 62,3%

74 Dimerco -- 760.464 941.498 -19,2% 509.529 -12,3%

75 Damco -- 756.860 946.770 -20,1% 872.453 -28,2%

76 Aircargo NL -- 735.686 892.117 -17,5% 1.005.123 -11,3%

77 Seko -- 713.712 865.286 -17,5% 731.700 -22,8%

78 NNR Global + 702.865 597.866 17,6% 619.317 12,9%

79 Unique -- 643.549 658.698 -2,3% 683.014 16,4%

80 Rotterdam Air + 621.111 452.937 37,1% 712.644 25,2%

81 Blue Crown -- 603.103 732.030 -17,6% 1.165.051 -1,7%

82 Logfret + 586.616 325.626 80,2% 715.185 83,1%

83 Crane Worldwide + 585.729 246.321 137,8% 691.770 69,1%

84 Rohlig -- 561.655 627.074 -10,4% 680.993 -12,3%

85 Cargo Holland + 557.849 313.972 77,7% 707.351 75,1%

86 Gondrand + 547.055 536.915 1,9% 525.822 18,3%

87 Speedmark -- 535.580 584.874 -8,4% 444.864 -21,3%

88 Logwin + 519.120 392.615 32,2% 503.805 62,2%

89 Maurice Ward = 510.432 509.284 0,2% 454.918 12,9%

90 Allport + 509.051 178.764 184,8% 565.207 179,4%

91 Gelders -- 506.957 665.553 -23,8% 484.817 -30,9%

92 Intertrans + 496.996 434.864 14,3% 557.325 24,4%

93 Ziegler Nederland + 495.173 458.532 8,0% 477.848 -1,0%

94 Intervracht -- 474.599 492.512 -3,6% 421.107 -9,2%

95 Mainfreight + 473.220 278.108 70,2% 571.679 67,1%

96 Cargo King + 470.699 292.873 60,7% 262.814 88,2%

97 DTC + 469.815 429.940 9,3% 1.632.716 12,6%

98 Nado Logistics -- 448.941 1.262.338 -64,4% 185.429 -80,8%

99 Malenstein -- 448.753 459.524 -2,3% 762.362 -15,8%

100 Varekamp -- 448.185 479.024 -6,4% 476.638 -17,6%

Totaal 439.373.096 415.079.114 5,80% 447.907.506 8,50%

 naam klim/ gewicht gewicht verschil Omzet 2013 Verschil %
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En de winnaar is... Fercam
Het Rotterdamse Fercam behaalde op de IATA-lijst over 2013 het hoogste groeipercentage op 

volumegebied. Met een groei van 885% troefde het elke andere luchtvrachtagent in de top-100 af. 

S
lechts een aantal buiten-
landse vestigingen van ex-
pediteurs zonder Neder-
lands IATA-nummer 
waren meer succesvol dan 

de Rotterdamse agent Fercam, die 
niet eens over een eigen kantoor op 
Schiphol beschikt en waar directeur 
Edwin Smits helaas niet bereikbaar 
was om de zegetocht over 2013 na-
der te duiden.
De toptien van de snelst groeiende 
expediteurs op de IATA-lijst laat te-
genover voorgaande jaren verder 
amper uitschieters zien. Wel is het 
aantal bedrijven dat een groei opte-
kende boven de magische 100% aan-
zienlijk gestegen vergeleken met 
2012, toen alleen Lift  Freight met een 
groei van 264% boven die grens 
kwam. Vorig jaar steeg dat aantal 
naar zeven stuks, terwijl Hellmann, 
de nummer acht, er met een volume-
stijging van 99% ook dicht bij was. 
Dat verlies en winst heel dicht bij el-
kaar liggen laat ook Lift  Freight zien. 
In 2012 was het bedrijf nog de abso-
lute nummer één qua groei, terwijl 
de logistiek dienstverlener in 2013 
via een afname van het volume met  
39% tot het lijstje grote verliezers is 
gaan behoren. 
In de vrachttop was Blue Sky Cargo 
een van de grote verliezers met een 
daling van 31% van de exporttonna-
ge. Harry van Buijten, directeur 
luchtvracht,  schrijft  deze afk alving 
toe aan het verlies van de VS-markt 
voor de Nederlandse groente-ex-
port. ‘De paprika’s  en tomaten ko-
men steeds meer uit Canada en 
Mexico. Vroeger zat er nog een rede-
lijke kloof tussen het Canadese teelt-
seizoen en het Mexicaanse. Daar 
profi teerden de Nederlandse telers 
dan van, maar dat gat is er bijna niet 
meer. Dan kun je niet meer concur-
reren met de dure vliegtuigen die wij 
ook nog eens moeten inzetten.’ Ver-
der is er ‘gericht afscheid genomen’ 
van een aantal verliesgevende klan-
ten. Volgens Van Buijten draait de 

export naar landen in het Midden-
Oosten nog wel goed. Daarnaast 
hoopt Blue Sky Cargo dat volgend 
jaar de markt naar China voor de 
Nederlandse perishables opengaat. 
‘Wij koesteren voor die markt hoge 
verwachtingen’, zegt hij. Behalve 
China, hoofdzakelijk Hongkong, 
kijkt  Blue Sky Cargo ook voor de ex-
pansie naar Singapore en Kuala 
Lumpur, de hoofdstad van Maleisië.   
Expediteur Nedairfreight, met ves-
tigingen op Schiphol en Aalsmeer, 
heeft  zijn wortels in de bloemen- en 
plantenlogistiek vorig jaar verbreed 
naar de general cargo.  Dat leverde  
het bedrijf een groei van 131% op, 
zegt directeur Klaas Mast. ‘Naast 
onze basis in de bloemen, planten vis 
en vlees hebben we sterk geïnves-
teerd in de verkoop van vrachtruim-
te voor general cargo. Dat was een 
markt waarin we nauwelijks actief 
waren. Die uitbreiding heeft  vorig 
jaar gezorgd voor een sterke groei 
binnen ons bedrijf ’, aldus Mast. 

Hellmann
Directeur Remco Boogaard van 
Hellmann Logistics op Schiphol 
kende ook een goed jaar. De expedi-
teur heeft  zijn verkoopteam bij de di-
visie perishables vorig jaar verdub-
beld en dat leidde direct tot een 100% 
groei in dat segment. Behalve een 
deel autonome groei kwam dat 
hoofdzakelijk doordat de twee nieu-
we verkopers, afk omstig van J. van 
de Put, onderdeel van Kuehne + Na-
gel, ook een behoorlijk ladingpakket 
meenamen, zegt Boogaard. De groei 
zal ook dit jaar doorzetten, verwacht 
hij.  ‘De markt heeft  dit voorjaar wel 
een moeilijke start doorgemaakt, 
maar we zitten nu op een volume dat 
5% boven dat van 2013 ligt. Voor het 
overige deel van het jaar verwacht hij 
een toename van het exportaanbod 
van 5 tot 10%. Hellmann richt zich 
naast general cargo vooral op de ex-
portstromen van fruit, groente en 
een klein deel bloemen. In de import 

van bloemen is het bedrijf niet actief. 
‘Daar zijn de marges te marginaal.  
Daarnaast zit je in die markt met het 
machtsblok rond  Kuehne +Nagel’, 
stelt Boogaard.
J-Air leed vorig een verlies van ruim 
40% en was na Nado Logistics de 
grote verliezer op Schiphol. Dat ver-
lies had het bedrijf vorig jaar al voor-
speld nadat het bedrijf zich geheel is 
gaan richten op de vrachtverkoop 
van Japan Airlines. Volgens direc-
teur Derrick Wiebers zal hij dan ook 
op de IATA-lijst van 2014 ‘helemaal 
niet meer  voorkomen’. 

Schiphol kan eindelijk het record 
uit 2007 aan fl arden schieten 

De dalende export van tomaten en paprika’s naar de VS bezorgde Blue Sky Cargo een verlies van ruim 30%. 

TICKETS MET KORTING AL ENIGE TIJD PASSÉ
De IATA top-100 wordt elk jaar samengesteld aan de hand van vertrouwe-
lijke bedrijfsinformatie van het betalingsverkeer tussen de bij de IATA 
aangesloten luchtvaartmaatschappijen en de expediteurs. 
Deze fi nanciële transacties worden beheerd door het Cargo Account 
Settlement Systems (CASS) van de internationale luchtvaartorganisatie. 
Dit instituut is vergelijkbaar met een bank. Expediteurs zijn verplicht 
binnen twee weken via CASS de luchtvrachtpenningen over te maken 
voor de geboekte lading. Om verzekerd te zijn van een snelle en betrouw-
bare afhandeling moeten expediteurs bankgarantie afgeven aan CASS. 
De vertrouwelijke cijfers van IATA-CASS waarop Nieuwsblad Transport zich 
elk jaar baseert bij de samenstelling van de top-100 zijn de jaaroverzich-
ten, die IATA elk jaar verstrekt aan alle nationale carriers die bij de IATA 
zijn aangesloten. In het verleden werden deze jaaroverzichten van de 
geboekte lading en omzet gebruikt door de airlines als basis voor een 
soort bonussysteem voor de expediteurs. Daarbij kregen de agenten aan 
de hand van de hoogte van de omzet grote kortingen op passagierstic-
kets. Dat systeem is al geruime tijd geleden afgeschaft. De overzichten 
worden nu hoofdzakelijk gebruikt door de luchtvaartmaatschappijen om 
het belang van een marktplaats te meten en de onderlinge krachtsver-
houding tussen de expediteurs op exportgebied.  
De aangereikte gegevens kunnen niet worden geverifi eerd bij de IATA 
omdat de belangenorganisatie geen reactie wil geven op bedrijfsvertrou-
welijke data. Indien expediteurs klachten hebben over de omzet of 
volumes verwijst Nieuwsblad Transport vriendelijk naar de bron, IATA 
CASS. 

Na de exportcijfers van de IATA 

over 2013 verrast Schiphol ook 

positief met een groei van de 

totale overslag in mei met 14% 

naar bijna 140.000 ton.

De verwachting van marktkenners 
is dat de overslag in 2014 met ruim 
100.000 ton zal groeien naar onge-
veer 1.630.000 ton. Vorig jaar kwam 
de luchthaven met 1.531.089 ton 
(+3,2%) al aardig in de buurt van het 
oude record van 1.610.282 ton, dat 
door de crisis van de afgelopen jaren 
al ruim zeven jaar standhoudt.
Over de eerste vijf maanden van dit 
jaar steeg het volume met 9% naar 
667.351 ton. Voor de maand juni zijn 
de prognoses ook goed. Wel houden 
waarnemers rekening met een lichte 
afname in het najaar vergeleken met 
2013. Deze vermindering heeft  

hoofdzakelijk te maken met het feit 
dat Schiphol in de laatste drie maan-
den van vorig jaar grote partijen aan 
nieuwe gadgets, zoals de Xbox One 
en de PlayStation 4, kreeg te verwer-
ken. Die extra stromen zal de lucht-
haven dit jaar niet krijgen, is de ver-
wachting.
De groei in mei kwam vooral voor 
rekening van de regio Midden-Oos-
ten, die een toename van 26% liet 
zien. Ook Afrika (14,1%), Azië 
(13,6%) en Noord-Amerika (14,1%) 
scoorden hoog. Alleen Latijns-Ame-
rika liet een daling zien van 5,6%. 
Daarnaast was er goed nieuws voor 
het segment luchtvrachttrucking, 
vervoer binnen Europa, dat in mei 
met bijna 25% steeg naar 14.000 ton.
Het aantal vrachtvluchten op Schip-
hol bleef ook aanzienlijk boven het 
niveau van 2013 met een groei van 
7,5%. Over de eerste vijf maanden 

van dit jaar lag de groei op 7,2%,
met een totaal van 6.760 vracht-
vluchten.  
Vergeleken met andere grote lucht-
havens in Europa pakt Schiphol ook 
marktaandeel. Tegenover de groei 
van 14,1% van de nationale luchtha-
ven bleef Frankfurt Airport met 
6,9% ver achter.    
Schiphol mikt nog steeds op een 
vrachttonnage van drie miljoen ton 
op termijn. Aanvankelijk zou dat 
niveau in 2020 worden gehaald, 
maar de luchthaven zal die doel-
stelling waarschijnlijk eerst in 2030 
halen. Een belangrijke vraag daar-
bij zal zijn hoe de kwakkelende 
vrachtafh andeling deze enorme vo-
lumes kan afwikkelen of dat er op 
termijn een nieuw vrachtconcept 
voor de luchthaven moet worden 
geschreven. Voorlopig is dat een 
luxeprobleem. | JV

JOHN VERSLEIJEN

WINNAARS   VERLIEZERS 
Fercam 885%  Nado Logistics 64%
Allport 185%  J-Air 41%
Blue water  170%  Lift Freight 39%
Mission Freight 138%  MOL Logistics 38%
Crane World 138%  Merzario  31%
Nedairfreight 131%  Blue Sky cargo 31%
BDP 124%  Kerry Logistics 30%
Hellmann 99%  Falcon Logistics 28%
C.H. Robinson 93%  Fast Forward 27%
A.F.S Transport 81%  Agility 27%

WINST-EN VERLIESPERCENTAGES VAN 
DE EXPORTVOLUMES 2013   
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Geodis Logistics Benelux gaat 

voor MMD Monitors & Displays 

en AOC, twee fabrikanten van 

monitoren, de distributie 

verzorgen in Europa, het 

Midden-Oosten en Afrika. Dat 

gebeurt via de vestiging van 

Geodis in Venlo, op de zoge-

noemde Campus van 110.000 

vierkante meter. MMD produ-

ceert onder meer onder een 

door Philips verstrekte licentie 

monitoren. De feitelijke 

distributie daarvan wordt via 

Venlo verzorgd, de controle 

over de ladingstromen ge-

schiedt in een ‘control tower’ in 

Enschede. 

Voor distributiewerk in Neder-

land heeft Zonneveld Trans-
port uit Beverwijk onlangs een 

Renault Trucks T met city 

oplegger aangeschaft. De 

Renault Trucks T 4x2 heeft 380 

pk en is voorzien van een 11-liter 

motor met geautomatiseerde 

optidriver versnellingsbak. Het 

wagenpark van Zonneveld 

Logistiek bestaat uit zeventien 

wagens waarvan vier trekker 

opleggers en dertien bakwa-

gens. Het bedrijf rijdt door heel 

de Benelux. 

Nellen & Quack uit het 

Westfaalse Gronau, vlak over 

de grens bij Enschede, is 

toegetreden tot het Europese 

groupagenetwerk 24Plus 

Logistics Network. Het bedrijf 

gaat in dat netwerk met ingang 

van 1 juli meedraaien. Tot die 

tijd wordt de inpassing van zijn 

vervoeren in die van andere 

leden verzorgd, evenals de 

aansluiting op de landelijke en 

regionale draaischijven.Nellen 

& Quack is de laatste jaren 

sterk gegroeid in groupagever-

voer en acht de tijd rijp om dit 

vervoer met collega’s in 

Duitsland en daarbuiten samen 

in te richten. 

De eerste nieuwe Actros Euro 

6-trucks uit een order van 

dertig zijn geleverd aan Van 
der Most Transport uit 

Rotterdam. Deze volgden op 

een soortgelijke order in 2013. 

De nieuwe vrachtwagens 

vervangen enerzijds huidig 

materiaal in verband met de 

Euro 6-eisen op de Maasvlakte, 

anderzijds breidt Van der Most 

met deze order het wagenpark 

verder uit. 

Kraak & Van Veen Betonbo-
ringen uit Monster heeft een 

nieuwe DAF LF210 FA Euro 6 

Day Cab bakwagen. In de truck 

is alles aanwezig om op locatie 

te kunnen zagen en frezen. 

Kraak & Van Veen neemt zelfs 

3000 liter schoon water mee 

om zeker te zijn van de kwali-

teit van het geleverde werk

De truck zal regelmatig worden 

ingezet in milieuzones. Met de 

meest milieuvriendelijke Euro 6 

motor draagt deze DAF bij aan 

een minimale belasting van het 

milieu. 

Penske Logistics is door Ford 
Motor Company beloond met 

een World Excellence Award 

voor de prestaties die de 

logistieke dienstverlener heeft 

geleverd. Dit is Penske Logistics’ 

vierde World Excellence Award 

voor supply chain oplossingen 

en logistieke diensten voor de 

automotive branche. Penske 

Logistics ontving een zilveren 

onderscheiding, wat inhoudt 

dat de logistieke dienstverlener 

door zijn prestaties tot de 15% 

van best scorende leveranciers 

behoort. 

PAX Integrated Logistics is 

overgestapt op het nieuwe aan-

giftesysteem AGS2. Met het 

oog op de komst van het 

gemoderniseerde Communau-

tair Douanewetboek (CDW) is 

de invoering van het nieuwe 

systeem noodzakelijk.

 Jongeneel Transport, gespeci-

aliseerd in het transport van 

vloeibare (propaan en LNG) en 

cryogene gassen (koolzuur en 

stikstof), heeft twee Volvo FM 

LXL 420 8x2 Euro 6 tridem ADR 

met tankopbouw in gebruik 

genomen. De nieuwe Volvo’s 

hebben een identieke uitvoe-

ring en worden ingezet voor 

het koolzuurtransport van 

Linde Gas Benelux. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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Kamer wil meer 
actie van Schultz

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu blijft aandringen 

in Brussel op gelijke concurrentievoorwaarden voor de Europese zeehavens. 

Tegelijkertijd ziet ze niet de noodzaak om het voorstel voor versoepeling van 

de loodsplicht aan te passen, ondanks aandringen van de Tweede Kamer 

en de Nederlandse reders.

D
e scheepvaart stond recen-
telijk op de agenda van een 
algemeen overleg tussen de 

Vaste Kamercommissie voor Infra-
structuur en Milieu in de Tweede 
Kamer en Schultz van Haegen. De 
meeste aandacht was er voor de 
kwestie van de ongelijke concur-
rentievoorwaarden voor Europese 
zeehavens. Op aandringen van het 
ministerie hebben de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en Ecorys deze 
zaak onderzocht. Ze zijn tot de con-
clusie gekomen dat vooral Duitse 
en Belgische havens concurrentie-
voordeel ondervinden door over-
heidsbijdrages. Bij gelijke voor-
waarden zou Rotterdam zeven 
procent meer containers kunnen 
overslaan, aldus het rapport, dat 
ook meermalen in deze krant is be-
sproken.

Opjagen
Commissieleden van diverse plui-
mage drongen er bij de minister op 
aan stappen te ondernemen om snel 
een einde te maken aan deze onge-
wenste situatie. Schultz van Haegen 
liet zich echter niet opjagen. Ze had 
de kwestie al aangekaart bij de hui-
dige Europese transportcommissa-
ris Siim Kallas en zal ook zeker zijn 
opvolger hierover inlichten, hield zij 
de Kamerleden voor. In het Actie-
plan Scheepvaart dat eind deze 
maand verschijnt, worden de stap-
pen nader omschreven. De suggestie 
van SP-Kamerlid Eric Smaling om 
onder het genot van een paar glazen 
bier de zaak eens met haar Duitse en 
Belgische collega’s te bespreken, 
achtte ze niet zinvol.

Er werd ook veel aandacht besteed 
aan de versoepeling van de loods-
plicht. De commissieleden vonden 
dat unaniem een goed voornemen, 
maar hadden hun bedenkingen bij 
de uitvoering ervan. De Nederland-
se reders hadden eerder al de vrees 
geuit dat er een lappendeken aan re-
gels ontstaat door lokale verschillen. 
De minister heeft  namelijk de regio-
nale Rijkshavenmeesters gevraagd 
met voorstellen te komen voor hun 
eigen regio. Schultz deelt de vrees 
niet voor een oerwoud aan onthef-

fi ngseisen. Er komt immers een lan-
delijk kader, verzekerde ze de parle-
mentariërs.
Meerdere keren werd de bewinds-
vrouw gevraagd voortvarender op te 
treden. CDA-Kamerlid Sander de 
Rouwe merkte op dat er een lange 
lijst is ontstaan van openstaande 
toezeggingen van de minister. Hj 
noemde onder meer de evaluatie van 
de bediening van sluizen op afstand. 
Schultz beloofde snel uitsluitsel te 
geven. De Kamerleden waren even-
min onder de indruk van de vorde-
ringen van de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart die de eisen voor 
nieuwe binnenvaartschepen opstelt. 

Nederland is voorzitter van die com-
missie en mede daardoor zijn ver-
schillende verscherpingen van eisen 
op zijn minst uitgesteld. Schultz 
toonde zich ingenomen met dit re-
sultaat, maar stond daar alleen in.

Emotioneel
Opvallend veel woorden werden ge-
wijd aan een relatief kleine maar 
emotionele kwestie: de inzameling 
en betaling van afval van binnen-
vaartschepen. Die dag werd een pe-
titie aangeboden, ondertekend door 
1151 binnenschippers, om een eind 
te maken aan een landelijk afgift e-
systeem. Schippers zouden daar-
door dubbel betalen voor huisvuil-
verwerking, namelijk én de 
afvalstoff enheffi  ng in de eigen ge-
meente én voor een abonnement op 
het landelijk afgift esysteem. 
Schultz verwierp de kritiek. ‘Dit 
geldt voor het hele midden- en klein-
bedrijf en bedrijven hebben een keu-
ze. Als je niet wil, doe je niet mee. 
Maar hoe meer gebruikers, hoe 
goedkoper je het kunt maken. Met 
de grote brancheorganisaties heb-
ben we hierover overeenstemming 
bereikt.’ Ze was niet van plan dat ak-
koord weer open te breken. Wel zeg-
de ze CU-Kamerlid Carla Dik-Faber 
een evaluatie van het systeem na 
twee jaar toe. 
Tot slot kon ze VVD-parlementariër 
Betty de Boer geruststellen dat bij de 
vaststelling van de locaties van 
windparken op zee echt wel reke-
ning wordt gehouden met vaarrou-
tes en de toegang tot havens.   

KARIN KOSMEIJER 

Er is een lange lijst 
ontstaan van 
openstaande 
toezeggingen.
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 Maut: 
Dobrindt is er
(nog niet) uit

De Duitse verkeersminister 

Alexander Dobrindt heeft 

zijn kaarten op tafel 

gelegd. De Maut wordt 

in oktober volgend 

jaar naar meer en 

later naar alle 

Bundesstrassen 

uitgebreid. Niet-

vrachtverkeer 

moet volgend 

jaar een vignet 

kopen om 

Duitsland in 

te mogen.
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

Goed gesprek met @Inland-
Links en #cofano over nauwe-
re samenwerking #dirkzwager 
#takingthelead 
@JKortsmit

Kraanmachinisten in Arnhem 
twitteren foto’s van boven: 
http://bit.ly/1pLlnRT
@ProRail

Vermijd vooral ex works als 
#incoterm. Dat is wel de 
meest gebruikte! #ntdagen
@willemjancramer

Wij rijden 90% van onze tijd 
op de automatische piloot 
waarin wij minder gefocust 
zijn. Sessie over veiligheid in 
logistiek #NTDagen
@TobiasPieffers 

@NTnl @NTDagen tks voor 
goede organisatie! #ntdagen 
Voor wie dit jaar niet is 
geweest, zorg dat je er 
volgend jaar bij bent! #aanra-
der 
@JeanRuinard  

wist je dat het #wk2014 heel 
wat aan de @PortofAntwerp 
te danken heeft? Zo werd het 
dak vh stadion in Brasilia 
geproduceerd dr Bayer A’pen!
@annikdirkx

Venlo-Venray is voor de 7e keer 
uitgeroepen tot Logistieke 
Hotspot Nederland! Top 
infrastructuur en multimo-
daal. 
@amgbeurskens 

Uit onderzoek van Nieuwsblad 
Transport blijkt dat steeds 
meer (logistieke) bedrijven de 
kracht van social media 
ontdekken #ntdagen @NTnl
@markvanommen81  

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Nieuwe uitbaters ACT-ter-
minal wachten op milieu-
vergunning

 ‘Goederentrein niet aan de 
kant zetten’ 

 Atlantic Ro-Ro carriers naar 
Nederland en België 

 Vrachtdienst Cargolux op 
Zhengzhou van start 

 Binnenvaart is kampioen in 
Zeeuwse havens 

 Twee kandidaten voor 
aanleg energie-atollen

 Eerste hybride sleper 
Damen 

Ook Frankrijk zit nog in de 
denktank. Premier Manuel Valls 
heeft zich persoonlijk gebogen 
over de vraag waar het heen 
moet met de écotaxe poids 
lourds, de kilometerheffi ng voor 
vrachtverkeer. Hij aarzelt tussen 
twee ‘scenario’s’. Hoe dan ook 
wil hij vasthouden aan het 
contract met Ecomouv’, de 
exploitant van het eerder 
ontwikkelde tolsysteem. Zou dat 
worden verbroken, dan is 
Frankrijk aan schadeclaims meer 
kwijt dan om het even welke 
heffi ng de eerstkomende jaren 
zou opbrengen.
De écotaxe is dus niet geheel 
van tafel, maar Valls wil haar om 
te beginnen anders noemen: 
een éco-redevance, een 
milieuheffi ng op het wegver-
voer. Daarbij wil hij Franse 
ondernemers ontzien die vrijwel 
alleen korte ritten maken. Dat 
kan misschien door hun, maar 
ook de buitenlandse vervoerders 
op transitoritten, een korting 
aan te bieden. Ze kunnen in een 
maand eerst een x-aantal 
kilometers gratis afl eggen. Als 
dat quotum is verbruikt, gaat de 
teller bij Ecomouv’ pas lopen.
Het andere scenario van Valls is 
een drastische verkleining van 
het wegennet waarop de 
nieuwe heffi ng van kracht 
wordt. Wordt alleen het 
weggebruik op de hoofdassen 
daarvan afgerekend, dan hoeven 
beroeps- en eigenvervoerders in 
opstandige landstreken, zoals 
Bretagne, voor hun korte 
regionale ritten weinig tot niets 
te betalen. Beide scenario’s 
zouden overigens veel minder 
opleveren dan de 1,15 miljard 
euro die Parijs met de écotaxe 
eerder dacht binnen te halen.

VALLS BUIGT ZICH 
OVER ÉCOTAXE

FOLKERT NICOLAI

O
p de Duitse snelwe-
gen rijden er al ver-
scheidene: vrachtau-
to’s van de nieuwste, 
allerschoonste mi-

lieuklasse Euro VI. Maar een daar-
bij behorend lager Maut-tarief, in 
een aparte tariefgroep, betalen die 
voertuigen nog niet. Toll Collect, de 
exploitant van de Maut, berekent 
Euro VI precies evenveel tol per ki-
lometer als Euro V en EEV. Wie in 
Euro VI heeft  geïnvesteerd, kan de 
daarbij behorende ‘milieubonus’ op 
de Duitse tolwegen dus nog niet in-
casseren. En het lijkt er op dat 
daarin ook niet spoedig verande-
ring komt.
Verkeersminister Alexander Do-
brindt, die in het nieuwe kabinet-
Merkel van CDU/CSU en SPD de 
plaats innam van CSU-partijgenoot 
Peter Ramsauer, heeft  ogenschijn-
lijk niet veel haast om die nieuwe ta-
riefgroep voor Euro VI in te voeren. 
Hij houdt zich momenteel bezig met 
een fundamentele hervorming van 
het Mautsysteem, die in zijn ogen 

eerst in oktober volgend jaar haar 
beslag moet krijgen. Daarbij moet 
hij aan veel politieke, ambtelijke en 
juridische touwtjes trekken, wat de 
besluitvorming enorm compliceert.
En passant is Dobrindt bezig met de 
voorbereiding van een tol voor per-
sonenauto’s, een wens van zijn CSU-
partijbaas Horst Seehofer. Daarover 

wordt nu in Duitsland een politieke 
en maatschappelijke discussie ge-
voerd waarvan de uitkomsten nog 
hoogst onduidelijk zijn. Dat be-
neemt het zicht op de details van het 
huidige Maut-systeem. Voorganger 
Ramsauer had beloofd dat inves-
teerders in Euro VI zo snel mogelijk 
de beloning daarvoor in het Maut-
tarief tegemoet konden zien, maar 
daarover horen we voorlopig niets.
Niet dat Dobrindt geen oog voor de-
tails zou hebben. Verre daarvan 
zelfs, want hij heeft  zich in de Duitse 
media de laatste weken duidelijk 
uitgelaten over de toekomstige de-
tails zoals hij die zelf ziet. Zo wordt 
de bestaande kilometerheffi  ng voor 
vrachtverkeer wat hem betreft  bin-
nen vier jaar naar alle Bundesstras-
sen uitgebreid. Nu geldt deze tol al-
leen op de Autobahn (autosnelweg) 
en op ongeveer 1100 kilometer aan 
secundaire Bundesstrassen met vier 
of meer rijstroken.

Omwegen
Op de kortere termijn, oktober vol-
gend jaar dus, wil Dobrindt aan het 
Maut-net nog voor zowat duizend 
kilometer aan Bundesstrassen toe-
voegen. Daarmee wordt het dus 
voor het doorgaande verkeer in 
Duitsland al zo goed als onmogelijk 
om de kilometertol te omzeilen zon-
der onrendabel grote omwegen te 
moeten maken. De tol op Bundes-
strassen wordt, als Dobrindt zijn zin 
krijgt, even hoog als die op de Auto-
bahn.
Eerder was er sprake van dat op 
Bundesstrassen een veel hoger tarief 
zou gelden. Dat stond in een rapport 
van een werkgroep die de minister 
moest adviseren over de herinrich-
ting van de Maut. Die werkgroep 
hield er rekening mee dat in het 
nieuwe systeem de Autobahntarie-
ven gemiddeld zelfs iets zouden 
moeten worden verlaagd, zodat ex-
tra hoge tarieven op het onderlig-
gende wegennet nodig zouden zijn 
om de gevolgen daarvan voor de to-
tale opbrengst te compenseren.
De juridische achtergrond die de 
werkgroep daarbij in beeld bracht, is 
dat de nieuwe tarieven een nog gro-
tere ‘Spreizung’ zouden moeten 
krijgen dan de huidige. Oud, relatief 
vervuilend materieel zou per kilo-
meter nog veel zwaarder moeten 
worden aangeslagen dan de jongste 
Euro-klassen. Maar aan die staff e-
ling is een Europese grens. Boven-
dien zijn voertuigen op het Maut-
net de laatste jaren gemiddeld al 
zeer veel schoner geworden, zodat 
de opbrengst van de tol onder druk 
staat.

Dubbel tarief
Maar aan een dubbel tarief voor 
Bundesstrassen lijkt Dobrindt niet 
te willen, omdat dan vooral de eigen 
Duitse verladers en vervoerders on-
evenredig zouden worden getroff en. 
Aan de andere kant wil de Beierse 
bewindsman ook niet tegemoet ko-

men aan de wens van het bedrijfsle-
ven om de tol liefst niet, maar als het 
toch moet hooguit tot voertuigen 
van negen ton en zwaarder uit te 
breiden. Nu geldt de Maut vanaf een 
gewicht van twaalf ton en meer. Ligt 
het aan Dobrindt, dan wordt de on-
dergrens straks 7,5 ton.
Wat de zaak pas echt ingewikkeld 

maakt, is de tol die Dobrindt voor-
stelt voor luxewagens, om ook bui-
tenlandse automobilisten te laten 
meebetalen aan de aanleg en het on-
derhoud van het Duitse wegennet. 
Hij bracht die onlangs nog eens over 
het voetlicht in een vraaggesprek 
met de Bayerische Rundfunk. Hij 
denkt aan een ‘vignet’ dat op de 
voorruit moet worden geplakt zo-
dra het voertuig de Duitse weg op-

gaat. De prijs daarvan heeft  hij ook 
al in zijn hoofd: honderd euro per 
jaar.
Duitse automobilisten gaan er daar-
bij niet op achteruit, want ze worden 
volgens het plan-Dobrindt via de 
Duitse wegenbelasting gecompen-
seerd. Dit weer naar rato van de 
‘Ökoklasse’ van hun voertuig. Vol-
gens critici van dit plan zal Do-
brindt er van de Europese Commis-
sie geen toestemming voor krijgen, 
omdat het buitenlanders zou discri-
mineren. Dobrindt voert daar weer 
tegen aan dat diezelfde buitenlan-
ders nu niets meebetalen aan de 
Duitse wegen, waarop ze zich jaar in 
jaar uit toch in zeer hoge aantallen 
vertonen.
Zijn ‘PKW-Maut’ zou al begin vol-
gend jaar kunnen ingaan, omdat die 
eenvoudig zou zijn in te voeren, 
zonder hoge administratieve kos-
ten. De minister kiest namelijk voor 
wat hij het ‘Oostenrijkse’ systeem 
noemt. De automobilist koopt een 
vignet met een bepaalde geldig-
heidsduur en mag daarmee, net als 
dat in Oostenrijk en trouwens ook 
Zwitserland al jaren het geval is, de 
Duitse wegen op.
Het grappige is dat Dobrindt spreekt 
van een ‘Pickerl’, het alternatieve 
Oostenrijkse woord voor ‘Aufk le-
ber’ of sticker. Maar zo’n Pickerl is 
welbeschouwd iets anders dan het 
vignet dat men moet kopen om over 
de Oostenrijkse autosnelwegen te 
mogen rijden. Wat daar in de volks-
mond Pickerl wordt genoemd, is de 
Begutachtungsplakette für Kraft -
fahrzeuge, een soort bewijs van 
APK-keuring dat eveneens achter 
de voorruit wordt geplakt. Ruimte 
genoeg immers op onze Europese 
‘Windscheibe’.

Bedenkingen
Hoe dan ook, tegen het Dobrindt-
plan voor een personenautovignet 
bestaan, ook binnen zijn regerings-
coalitie, grote bedenkingen. De SPD 
wil liever een kilometerheffi  ng, 
waarbij elke gereden afstand afzon-
derlijk wordt afgerekend. Daarbij 
zou dan ook het wegenbelastingstel-
sel op de schop moeten. Via dit stel-
sel en andere heffi  ngen, zoals ac-
cijns, betalen Duitsers nu jaarlijks 
53 miljard euro aan de staat, die er 
maar 19 miljard euro van terugsluist 
naar aanleg en onderhoud van we-
gen. CDU en de oppositionele Groe-
nen hebben daar ook sympathie 
voor.
De CDU, partij van bondskanselier 
Angela Merkel, zou het liefst zien 
dat de kilometerheffi  ng in heel Eu-
ropa voor iedere weggebruiker op 
gelijke wijze wordt ingevoerd. Maar 
Merkel, die in de aanloop naar de 
bondsdagsverkiezingen nog stelde 
dat er onder haar ‘geen tol’ zou ko-
men, kan niet helemaal om het plei-
dooi van zusterpartij CSU voor zo’n 
tol heen. Op dit punt - ‘anders beta-
len voor mobiliteit’, heette het tot 
voor een aantal jaren in Nederland 
- heeft  Duitsland nog een lange dis-
cussie te voeren. België doet het, Ne-
derland doet het niet en Duitsland 
praat.
Letterlijk midden tussen deze de-
batten over de LKW- en de PKW-
Maut speelt nog de vraag mee: wat 
doen we met de zwaardere bedrijfs-
voertuigen tussen drie en 7,5 ton? 
Dat die straks helemaal niets blijven 
betalen voor hun feitelijke wegge-
bruik lijkt uitgesloten. Ook op dat 
vraagstuk zal Dobrindt zich nog 
moeten concentreren.

Hij denkt aan een ‘vignet’ dat op de 
voorruit moet worden geplakt.
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AGENDA

Noordzeekanaal Expo
25 en 26 juni 

Congres vanwege het 150-jarig be-

staan van het Noordzeekanaal. Ieder 

jaar passeren meer dan 100.000 

schepen het kanaal en de havens in 

de regio bruisen van de activiteiten. 

• www.noordzeekanaalexpo.nl

Havendebat Zeeland  
27 juni 

Zeeland kent een groot aantal fami-

liebedrijven. Wat is de rol van familie-

bedrijven voor de haven? Dit is het 

thema van het debat. Praat en net-

werkt u mee?  

• www.havendebatzeeland.nl

Rotterdam Energy Port 
1 juli 

Havenbreed energiedebat georgani-

seerd in samenwerking met Delta-

linqs en Havenbedrijf Rotterdam. 

Met onder andere de kansen voor 

Rotterdam Bioport. 

• www.rotterdamenergyport.nl

Truckstar Festival 
26 en 27 juli 

Op het TT circuit van Assen vindt de 

34e editie van het Truckstar Festival 

plaats. Het grootste transportfeest 

van Europa laat 2000 opgepoetste 

vrachtwagens zien. 

• www.truckstar.nl

Wereldhavendagen 
5 t/m 7 september 

Een belevenis voor iedereen die van 

schepen, havens en maritieme avon-

turen houdt. Met spectaculaire de-

monstraties op het water en span-

nende excursies in de haven.

• www.wereldhavendagen.nl

Toekomst ecocombi  
 WEGVERVOER   Duizendste ecocombi in Nederland de weg op

De ecocombi maakt een 
fl inke stap in Noordwest-
Europa. Vlaanderen begint 
aan zijn proef, Duitsland 
gaat rustig door met de zijne 
en Nederland telt sinds kort 
al duizend langere en 
zwaardere combinaties.

Sinds begin deze week rijden er in 
Nederland duizend ecocombi’s over 
‘s lands wegen. Niet over alle wegen; 
in de bebouwde kom zal men ze zel-
den of nooit tegenkomen. Wel zijn 
alle autowegen en autosnelwegen 
door de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer vrijgegeven en, in overleg 
met de plaatselijke wegbeheerders, 
ook een aantal belangrijke door-
gaande routes. Met de ecocombi kun 
je de meeste bedrijventerreinen en 
industriegebieden goed bereiken.
De komst van de duizendste eco-
combi werd afgelopen maandag met 
een klein feestje gevierd in Den 
Haag. Minister Melanie Schultz van 
Haegen reikte de ontheffi  ng uit die 
de houder het recht geeft  met een 
‘langere en zwaardere vrachtauto-
combinatie’ van maximaal 25,25 
meter de weg op te gaan. Bijna vijf-
tien jaar hebben we erover gedaan 
om tot dit aantal van duizend te ko-
men.
Wegvervoerders lopen weliswaar 
warm voor de fl ink besparende eco-

combi. Maar de proeven die daar-
mee in voorgaande jaren werden ge-
houden, kenden aanzienlijke 
beperkingen, onder meer aan het 
aantal deelnemende bedrijven en 
combinaties. We begonnen, onder 
toenmalig minister Tineke Netelen-
bos van Verkeer en Waterstaat, eind 
2000 met een heel klein proefj e met 
vier ‘LZV’s’.
In augustus 2003 ging onder minis-
ter Karla Peijs een grotere proef van 
start, waaraan honderd bedrijven 
met samen hooguit 300 combinaties 
mochten meedoen. Die aantallen 
zouden nog niet worden gehaald. 
Eind 2006 waren er 76 deelnemende 
bedrijven, die samen met 162 LZV’s 
transporten uitvoerden. Wel begon-
nen de proeven, die in november 
2007 overgingen in een ‘ervaringsfa-
se’, naar meer te smaken.
De ecocombi bespaart zeker 4 tot 
soms wel 30% aan brandstof en ver-
oorzaakt dus per eenheid lading veel 
minder CO2-uitstoot. Twee eco-
combi’s kunnen de lading van drie 
conventionele vrachtauto’s meene-
men, waardoor op chauff eurskosten 
kan worden bespaard. En van een 
serieus verkeersveiligheidsprobleem 
is al die jaren niets gebleken, ook al 
doordat aan zowel het voertuig als 
de chauff eur de hoogste eisen wor-
den gesteld. Het publiek zal zich 
trouwens maar zelden realiseren dat 
de combinatie die hij zojuist pas-
seerde een ecocombi was.

Aanvankelijk bleef het toegelaten to-
taalgewicht van de LZV met lading 
beperkt tot vijft ig ton. Dat maakte 
deze combinatie voor volumever-
voer nog steeds aantrekkelijk, maar 
het beperkte wel de mogelijkheden 
voor het vervoer van soortelijk 
zwaardere lading. Aan het einde van 
het vorige decennium werd dit 
maximale gewicht opgerekt naar 
zestig ton.

Assen
Daar was weinig op tegen. Omdat de 
lading in ecocombi’s meestal over 
meer assen wordt verdeeld en de 
voertuigen bovendien standaard 
moeten beschikken over ingebouw-
de weeginstrumenten, richt de eco-
combi zeker niet meer schade aan 
het wegdek aan dan een ‘gewone’ 
combinatie.
In de verschillende proefperioden 
ontwikkelden carrosseriebouwers, 
in veel gevallen samen met vervoer-
ders en verladers, tal van concepten 
om de voordelen van de ecocombi 
maximaal te benutten voor steeds 
meer verschillende typen van ver-
voer. Zulke concepten kwamen er 
bijvoorbeeld voor de stadsdistribu-
tie. Een ecocombi mag in zijn geheel 
de binnenstad niet in, maar de ele-
menten van de combinatie kunnen 
dat afzonderlijk wel.
Je kunt dan in één ecocombi naar 
een distributiecentrum buiten de 
stad rijden, de combinatie splitsen, 

R
A

A
D

 &
 R

E
C

H
T

JOHN KLOMPERS, ONDERNEMER
j.klompers@gmail.com

Vooruitkijken is altijd goed. Je bent 
tenminste bezig om een beeld te 
vormen van wat komen gaat. Ik 
kijk toch eerst even terug op de bij-
drage die ik via deze column tot nu 
toe gegeven heb.

Mijn eerste bijdrage had als onder-
werp de Tech Economy. Hierover 
heb ik verschillende meer diep-

gaande artikelen kunnen lezen in Nieuwsblad Transport. 
DHL, dat gelooft  dat het allemaal niet zo snel zal gaan, en 
de laatste bijdrage van Alexandre Janssen van Deloitte 
Innovation. Deloitte ziet de Tech Economy eraan komen, 
wat echt afrekent met de ‘oude’ economie. Het moge dui-
delijk zijn uit mijn pleidooi dat ik het laatste artikel geheel 
ondersteun. 

Ik daag dan ook alle lezers uit om deze artikelen te lezen 
en hier hun eigen mening over te vormen. Doe je dit niet, 
dan ben je simpelweg te laat. Het laatste nieuws vandaag: 
minister Schultz die de wet wil gaan aanpassen om tests 
toe te staan voor zelfrijdende auto’s. Trek deze lijn maar 
eens door...

Mijn tweede bijdrage had als onderwerp de doorlooptij-
den in luchtvracht, met daaraan gekoppeld de (main-
deck) vrachtcapaciteit van KLM. Op dit onderwerp is nog 
weinig vooruitgang geboekt, voorzover zichtbaar is voor 
mij. Ik hoop dan ook dat de expediteurs de klachten van 
de EVO serieus nemen, en gezamenlijk aan de slag gaan 
om de doorlooptijd van luchtvracht verder te reduceren. 
De problematiek bij KLM is van een heel andere orde, die 
is meer van strategische aard. Denk je als KLM, op ter-
mijn, winst te kunnen behalen door het aanbieden van 
deze niche? Tot nu toe is KLM daar nog niet in geslaagd. 
De markt is al fundamenteel veranderd, en zal ook verder 
veranderen door de Tech Economy en de opkomende 
machten in het Midden- en Verre Oosten. De tijd dringt 
om tot een juiste beslissing te komen, niet gebaseerd op 
het ‘nu’, maar op morgen.

Mijn derde bijdrage had als onderwerp ‘De Beste?’. Ik 
linkte dit aan het onderwijs, meer specifi ek aan het on-
derwijs op niveau Mbo-4. Wat was ik blij dat enkele da-
gen na deze bijdrage de minister tot dezelfde conclusie is 
gekomen. Niet door mijn bijdrage, voor alle duidelijk-
heid, zoveel krediet geef ik mijzelf niet. Het is nu aan het 
onderwijs zelf om gebruik te gaan maken van de ruimte 
die het ministerie nu biedt. Treed vernieuwend op, bepaal 
waar je als school sterk in wil zijn qua opleidingen, inno-
vatie en creativiteit, en ga aan de slag. De B.V. Nederland 
rekent op u!

Vooruitkijken betekent ook dat je soms achteruit moet 
kijken om te zien of je bijdrage ook wordt gedeeld door 
anderen en wordt opgepakt. Dat oppakken blijft  naar 
mijn mening nog steeds een probleem. Dus...

Vooruitkijken
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Keyrail-manager Internationaal 

Guus de Mol is benoemd tot 

voorzitter van de Management 

Board van de spoorcorridor 

Rijn-Alpen. Die strekt zich uit 

van de havens in de Benelux via 

de Rijnvallei en Bazel tot Milaan 

en Genua. De Mol (1960) zegt 

het tot zijn taak te rekenen ‘om 

zoveel mogelijk met twee 

andere corridors gelijk te 

schakelen’. 

Jan de Vries (47) is de nieuwe 

Director Sales bij Scania 

Nederland. Hij zal daar verant-

woordelijk zijn voor het com-

merciële productbeleid en de 

aansturing van de sales via de 

zeven eigen verkoopregio’s (met 

36 eigen vestigingen) en drie 

zelfstandige dealers. Het cv van 

De Vries vermeldt een ruime 

ervaring in de wereld van de 

bedrijfsauto’s. 

Philip Stibbe is 

benoemd tot 

commissaris bij 

Havenbedrijf 

Amsterdam N.V. 

De technisch 

bedrijfskundige Stibbe (1950) 

brengt een brede ervaring met 

zich mee op het gebied van 

ondernemerschap. Hij is als 

ondernemer betrokken bij 

diverse bedrijven, die actief zijn 

in de koeltechniek, scheepvaart, 

foodprocessing, farmacie en het 

milieusegment.

Willem van Prooijen, directeur 

Inkoop & Logistiek en Duurza-

mer Ondernemen, en cateraar 

Albron hebben in goed onder-

ling overleg besloten dat Van 

Prooijen Albron per 1 juli gaat 

verlaten. De functie van 

directeur Inkoop & Logistiek en 

Duurzamer Ondernemen komt 

te vervallen.  

Irmtraut Tonndorf wordt de 

nieuwe voorzitter van de 

European Rail Freight Associa-

tion (ERFA). Frank Schuhholz 
(ERS Railways) is gekozen als 

vicepresident. Tonndorf volgt 

François Coart van Europorte 

op. ERFA werd opgericht in juli 

2002 samen met het Eerste 

Spoorpakket. De organisatie telt 

31 leden. 

Lege containers hergebruiken 

zonder dat er een hergebruik-

premie wordt 

berekend. 

Michel Snieder 
diende dit idee 

in en won 

daarmee de 

hoofdprijs van 

Picture this Port, 

een initiatief om 

fi les te vermin-

deren. Volgens 

de jury heeft Snieders idee de 

grootste potentie. Rob Zouten-
dijk won de publieksprijs met 

zijn idee van de Rollende 

Landstrasse.

PERSONALIA

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

Baltus Transport
Olst

Rechtbank Oost-Nederland

Gj Baltus Trucking Holding 
Olst

Rechtbank Oost-Nederland

Fijan & Mostert 
International BV

Zevenhuizen 

Rechtbank Den Haag 

Sleegers Internationaal 
Veetransport BV

Bakel

Rechtbank Oost-Brabant 

Customs Documentation 
Services B.V.

Born

Rechtbank Limburg

TBV Logistics
Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

J.C. Forwarding
Perwez

Rechtbank Nijvel

Moving SPRL
Molenbeek-Saint-Je

Rechtbank Brussel

FAILLISSEMENTEN

oogt steeds zonniger
er een extra trekker voorzetten en de 
binnenstad inrijden. Dit klinkt een-
voudig, maar er zit de nodige plan-
ning aan vast en er zijn meestal ook 
speciale technische voorzieningen 
voor nodig. Al deze extra moeite 
leidt wel tot een veel bredere inzet-
baarheid.

Koploper
Van de dichtbevolkte landen in 
West-Europa is Nederland inmid-
dels de onbetwiste koploper waar 
het de inzet van langere combinaties 
betreft . De duizend ecocombi’s die 
in Nederland rondrijden zijn een 
veelvoud van de iets meer dan ze-
ventig soortgenoten die aan de proef 
in Duitsland deelnemen. Vlaande-
ren, dat nu aan de proef gaat begin-
nen, rekent overigens alvast op zeker 
evenveel deelnemende ecocombi’s 
als in Duitsland.
Toch moeten we over de kleine 
schaal van de Duitse proef beslist 
niet schamper doen. Opeenvolgende 
landsregeringen, van uiteenlopende 
politieke kleur, hebben ingezien dat 
over de voor- en nadelen van langere 
combinaties - ‘Gigaliners’ of ‘Lang-
LKW’ - op basis van feiten moet 
worden geoordeeld. Nadat ook al-
weer zo’n tien jaar geleden enkele 
deelstaten er voorzichtig mee gingen 
experimenteren, werd besloten tot 
een landelijke test om de maatschap-
pelijke weerstanden tegen deze 
‘Monstertruck’ weg te nemen.

Daarbij kon gebruik worden ge-
maakt van de ervaringen die in Ne-
derland waren opgedaan en die in 
diverse onderzoeksrapporten waren 
neergelegd. Dat haalde in elk geval 
de helft  van alle deelstaten voorlopig 
over de streep. Een grote en voor Ne-
derland en Vlaanderen belangrijke 
deelstaat als Noordrijn-Westfalen 
helaas niet. Düsseldorf had eerder 
zelf wel ecocombi’s op beperkte 
schaal toegelaten, maar kwam daar 
later, onder een nieuwe regering van 
sociaal-democraten en Groenen, 
van terug.
Europees gezien begint het er voor 
de LZV, of hoe we de combinatie ook 
willen noemen, langzamerhand iets 
rooskleuriger uit te zien. De lobby 
ertegen in Brussel is sterk. Zo vreest 
het spoorvervoer lading te verspelen 
aan deze effi  ciëntere vrachtauto’s. 
Omdat spoorvervoer door de meeste 
groene fracties in Europa als duur-
zamer alternatief voor het wegver-
voer wordt gezien, staan die achter 
deze spoorlobby.

Voet
Dat leidt er weer toe dat zeker in het 
Europees Parlement beperkende be-
palingen uit oudere Europese regel-
geving worden aangegrepen om de 
ecocombi de voet dwars te zetten. 
Brussel kan het lidstaten niet verbie-
den ontheffi  ngen te verlenen voor 
vervoer met combinaties die langer 
zijn dan de standaard van 18,75 me-

ter die in de Europese richtlijn voor 
maten en gewichten is vastgelegd. 
Maar er geldt, op grond van die 
richtlijn, nog wel de bepaling dat je 
met een ecocombi niet de nationale 
grenzen over mag.
Het Europarlement heeft  die bepa-
ling onlangs nog eens bekrachtigd. 
Maar de zaak lijkt toch enigszins te 
verschuiven, want een recente Raad 
van Europese Transportministers 
heeft  zijn zegen gegeven aan een in-
terpretatie van transportcommissa-
ris Siim Kallas. Deze vindt dat als 
twee deelstaten elk voor zich eco-
combi’s op hun wegen toelaten, ze 
met elkaar moeten kunnen afspre-
ken deze combinaties ook onge-
stoord over de onderlinge grens te 
laten rijden. Hoewel deze kwestie 
politiek nog niet is beslecht, is dat 
een grote stap vooruit.
Daarmee krijgt de nu in Vlaanderen 
te starten proef ook een extra di-
mensie. Want reken maar dat Ne-
derland en Vlaanderen elkaars eco-
combi’s niets in de weg zullen leggen 
om straks, weliswaar op een beperkt 
aantal routes en met een gelimiteerd 
aantal voertuigen, op elkanders 
grondgebied actief te worden. Te-
genstanders zullen zich dan nog 
eens verbazen hoeveel lading de lan-
gere combinatie niet zozeer van 
trein en binnenschip, maar juist van 
de weg af haalt.
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